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Brigádok „szövetkezése 99 Béremelés fcabb 
260 ezer dolgozónak 

j Az életszínvonal rendsze-
i res emelésének koncepciója 
(alapján, a népgazdaság te-
i'herbíró-képességével össz-
I hangban központi intézkedé-
sekkel is gondoskodik a párt 

| ás a kormány arról, hogy a 
dolgozók valamennyi rétegé-
nek reálbére növekedjék. 
Csupán az elmúlt három év-
ben emelték többek között a 
pedagógusok, az orvos-egész-
ségügyiek, a vasutasok, a 
tanácsi közművelődési dol-
gozók, egyes igazságügyi 
dolgozók, a helyi közlekedés 
sok dolgozójának jövedel-
mét. Az utóbbi évek legje-
lentősebb központi bérintéz-

1 kedése a múlt év március 
l -én lépett életbe, amikor 
az iparban és az állami épí-
tőiparban dolgozó munkások 
és közvetlen termelésirányí-
tók részesültek központi 
béremelésben. 

Rakodik a RÁBA—MANN teherautó daruja 

Nem ismeretlen a mun-
kahelyen kívül sem a 10. sz. 
Volán Vállalat Gagarin bri-
gádja. Kezdeményező ked-
vükről híresek: minap kö-
zölte lapunk például azt a 
felhívásukat, amelyben az 
autóbuszsofőrök segítésére 
kérték valamennyi gépko-
csivezető munkatársukat és 
a magánautc'sokat. 

Most ismét jó kezdemé-
nyezéssel hallatnak maguk-
ról: szocialista szerz"dé:t 
kötöttek a szegod-algy i 
propán-bután gáztöltő üzem 
Egyetértés brigádjával, an-
nak érdekében, hogy k rz s 
jó munkájukkal , egymást 
megértő segítésével bizton-
ságossá tegyék a propán-
bután gázpalackok szállítá-
sát, a gázpalackellátást ja-
vítsák. 

A közös brigádértekezle-
ten Siroki Szilveszter, a Ga-
garin brigád vezetője el-
mondta, hogy tavaly 320 ezer 
kilométert balesetmentesen 
tettek meg a brigád tagjai. 
A szállítási terveket teljesí-
tik. ez a jó munkaszerve-
zésen kívül a gépkocsik ál-
landó jó műszaki állapotát 
Js feltételezi. Összeforrott 
brigád a Gagarin. mmden 
társadalmi munkában kive-
szik részüket, s ahogv Ju-
hász János, a vállalat f ---
galmi osztá'yána'c veret ~je 
kiemelte: a kezdem 'ny<y~-
készségük, munkaszeretet "k 
s emberi j ótulajdonsógaik-

bői fakadjak . 
Ezért kaphateak ú jabb és 

űinbb nagy f iad tot. mert 
kéjesek elvére-ni, s mert 
szívesen vállalják. 

Hogy m; lesz az ú j fel-
adat, azt Juhász J. Bála, 
műszaki igazgatóhelyettes 
részletezte. 

Máreius 1-től a 10. sz. Vo-
lán Vállalat lát el hár m 
megyét — Csongrád, Bács-
Kiskun és Békés megyéket 
— palackos gázzal, s ennek 
megszervezése izg-ümas fel-
adat volt. Hiszen eddig 
mintegy 3 óra alatt rakták 
meg a teheraut kat, i ly .n 
..tempóval" ma mar lehetet-
len helytállni. A vállalat 
RÁBA—MANN teheraut 
kat vásárol — beszerzési 
áruk 2 millió 600 ezer fo-
rint! —. az első m'.rzius 
elején áll munkába, szep-
temberre már három lesz. 

A konténeres szállító, ha-
talmas teherautók saját da-
ruval 3—5 perc alatt meg-
rakják szállítófelületeiket, s 
aztán indulhatnak — me-
netrend szerint, pontosan 
meghatározott útvonalon. 

Ezeknek a hatalmas já r -
műveknek nem volt megfe-
lelő a telep úthálózata, az 
átalakításhoz 4 millió forin-
tot biztosított az Országos 
Kőolaj és Gázipari Tröszt. # 

Ha már menetrend van, 
az időpontok betartása n^m 
kis feladat. A szállítás első 
feltétele, hogy a palackokat 
is időben, folyamatosan ra-
kodhassák. Ebben tud segf_ 
teni pontos és jó munkával 
az algyői gázpala-ktö ' f i 
üzem Egyetértés brigádja. 
De ezenfelül műszaki se-f t -
séget is felajánlottak: an-
rőbb javítan'valókban segí-
tenek a gépkocsi veret "kne>, 
ha elremtena az a u t \ hogy 
ne kelljen a vállalat mű-

helykocsiját hívni. Ez volna 
hát a két brigád „harcos 
szövetsége". 

Jelentőségét pedig igazán 
könnyű összefoglalni: jobb 
lesz a háztartási propán-bu-
tán gázpalackellátás jó mun-
kájuk következtében. S hogy 
erre éppen a három legna-
gyobb ., tanyás-rrrgvében" 
van égető szükség, elemezni 
sem kell talán. 

Túl a konkrét tényeken, 
még valamit: az ilyen bri-
gádszerződések a munka 
jobbításának nemes példái, 
s példák egyben arra is: 
a mindennapi mu-kóban is 
szép. hasznos kezdeményezé-
seket szül a szocialista bri-
gádmozgalom! 

Sz. M. 

A Minisztertanács csütör-
töki, legutóbbi ülésén elha-
tározott béremelések szoro-
san kapcsolódnak a tavaly 
március elsején életbe lépett 

i intézkedésekhez. Április el-
I sejétől ugyanis azok az ipa-
! rí és kivitelező építőipari 
! munkások és közvetlen ter-
! melésirányítók kapnak bér-
I emelést, akik az iparon és 
építőiparon kívüli állami 
vállalatoknál végzik munká-
iukat. s ezért tavaly bér-
emelésben nem részesülhet-
tek. A mostani béremelés 
tehát azokat az iparon és 
építőiparon kívüli állami 
vállalatokat és kiielölt, vál-
Talatszerűen gazdálkodó 
költségvetési szerveket érin-

Világítás 
9 sugárúttá 

Korszerűbb 
mentőeszközök 

Az Országos Mentőszolgá-
latnál elkészült a tavalyi év 
mérlege. Erről és az idei 
tervekről tájékoztatott dr. 
Bencze Béla főigazgató. 
Egyebek közt elmondta, 
hogy 1973-ban 119 502 e-.et-
ben nyújtottak a helyszínen 
elsősegélyt a mentők. E t?-
kinte 'ben 1972-höz képest 10 
százalékos a növekedés. Ta-
valy a mentőautók 1 mil'ió 
437 763 beteget szállított lí 
6 5 százalékkal többet, mint 

I.972-ben). 
— N ö v e k v ő arányt mutat 

a korszerű mentjes"k' 'z>k 
használata — folytatta a f ; _ 
igazgató. — Ez vonatkozik 
a vákuummatrarea. amely 
löráreknél a helyszínen, il-
letve s"á"ítás közben lege-
lővé teszi egy-kéf rerc "1 tt 
a gips kemé-ységü r gzítíst. 
Hasonló a he'yzet a lélerez-
letöbaTonoal. Ennek els 
sorban az újraélesztésnél 
fontos a szerepe, vagy olyan 
súlyos légzési zavarnál, ami-
kor a beteg saját légzése 
már nem tutjja biztosítani 

a szervezet számára szüksé-
ges oxigénmennyiséget. A 
lélegeztetöbullont lényege-
sen többször vették kézbe a 
mentők a z elmúlt esztendő-
ben. Alkalmazásának aránya 
65 százalékkal növekedett 
1972-höz viszonyí'va. A 
használat gyakoris igának fo-
kozódásában kétségtelen "1 
nagy része van a képzásn k 
és továbbképzésnek. A kul-
turáltabb betegszállítás ér -
dekében áttértek az egy-
herdágyas mentőgépkocsik 
beszerzésére, mivel erekben 
sokkal kényelmesebb az uta-
zás. Húsz mentőautóban már 
EKG-vizsgálathoz szüksé-
ges berendezés is van a 
múlt évben forgalomba ál-
lították az első két Mercedes 
tíousú rohamkocsit, az i"'én 
úiabb kettőt srereznek be 
ebből. Egyéb'"fot ma már 
n fő 'árosoo kívül kilenc 
megyében működik olyan 
korszerűen fölszerelt roham-
kocsi, amellyel kórházi am- j 
bulanciának megfelelő élet-
mentő ellátást tudnak a I 
helyszínen biztosítani. í 

ti, amelyek ipari, kivitelező 
építőipari tevékenységet 
végző egységekkel rendel-
keznek, s nem részesültek 
az 1973. márciusi béremelés-
ben. A költségvetési üzemek 
ipari, építőipari munkásai-
nak bérét az ilyen intézmé-
nyek más dolgozóinak béré-
vel együtt július l -én ren-
dezik. 

Az április elsején életbe 
lépő központi intézkedés 
több mint 200 000 munkást 
és közvetlen termelésirányí-
tót érint. A minisztériumok-
nak a béremelésre megsza-
bott kereteket oly módon 
kell felosztaniok, hogy ab-
ból vállalatonként az ipari 
szakmunkások és az ipari 
egységek közvetlen terme-
lésirányítói átlagosan 8, az 
ipari egységek betanított és 
segédmunkásai 4, az építő-
ipari szakmunkások és az 
építőipari egységek közvet-
len termelésirányítói 6,5, az 
építőipari egységek betaní-
tott és segédmunkásai átla-
gosan 3 százalékos béreme-
lést kaphassanak. A közpon-
ti keretet a vállalatoknak 
saját erőből további összeg-
gel úgy kell kiegészíteniük, 
hogy az átlagosan leealább 
egy százalékkal növelje a 
béremelés mértékét. 

Ugyancsak április 1-től az 
állami iparban és az állami 
kivitelező éDÍtőiparban dol-
gozó kisegítő alkalmazottak 
bérét is emelik, beleértve az 
itt dolgozó nyugdíjasokat és 
részmunkaidős dolgozókat is. 
A béremelés 5 százalékos, de 
legalább havi 80 forinttal 
kell emelni az alapbéreket. 
Ez a mérték csupán azok-
nak a do'gozólcnak az eseté-
ben nem kötelező, akik 1973-
ban már kaptak ehhez ha-
sonló. vagy nagyobb bér-
emelést. Mintegy 50—60 ezer 
kisegítő alkalmazott bérének 
rendezéséről van szó. közé-
tök tartoznak az őrök. por-
tások, hivatalsegédek. s 
olyan kis fizetésű fizikai 
dolgozók is. mint például az 
irodatakarító személyzet, 
vagy a sokszorosítók dolgo-
zói. 

A felügyeleti szervek a 
béremelési kereteket és a 
felosztásra vonatkozó irány-
elveket március 20-ig közlik 
a vállal atokkal. 

2. 
A Minisztertanács határo-

zata értelmében április el-
sejétől a színházak és szín-
ház jellegű zenei intézmé-
nyek dolgozóinak bérét is 
rendezik. E dolgozók ugyan-
is — egyes kisebb csopor-
toktól eltekintve — utoljára 
1957-ben részesültek álta-
lános béremelésben, a bé-
rek elmaradtak, és arányta-
lanságok alakultak ki. Je-
'enlegi formájában nem vált 
be a színészek, vidéki ma-
gánénekesek és magántánco-

sok, rendezők részére 1966-
ban bevezetett, úgynevezett 

szolgála tszamrendszer, 
amely egy-egy színházi 
évadra előírja a fellépések, 
rendezések számát, és az ezt 
meghaladó szolgálatokért 
teszi lehetővé az; úgyneve-
zett túlszolgálati d t j fizeté-
sét. A megszabott fellépések, 
rendezések száma ugyanis 
túlságosan magas, teljesíteni 
csak kevesen tudják, így a 
túlteljesítésért járó összeg 
viszonylag alacsony. Külö-
nösen hátrányos helyzetben 
vannak a vidéki művészek, 
főként a színészek, magán-
énekesek, magántáncosok, 
akiknek meglehetősen ala-
csony a bérük, a sok bemu-
tató, felújítás és a kötelező 
tájelőadások miatt nagyok a 
kötelezettségeik. A színházi 
dolgozók tekintélyes hánya-
dát a színpadi és műszaki 
szakemberek alkotják, akik-
nek bére különösen elmara-
dott, munkaidő-beosztásuk 
pedig kedvezőtlen. 

A Minisztertanács határo-
zata értelmében a színházak 
valamennyi dolgozójának 
alapbérét legalább 8 száza-
lékkal fölemelik, jövedel-
mük növekedése azonban 
ennél nagyobb, mert továb-
bi, átlagosan 7 százalékkal 
emelik a különböző. ala-
csony keresetű munkakörök-
ben és személyeknél az 
alapbéreket. Ezenkívül pél-
dául a színházi művészek 
kötelező fellépésszárnal: 
mérséklik, s a túlfellépési 
díjakat differenciáltan növe-
lik. Ezzel a művészeket arr: 
ösztönzik, hogy főként arfflál 
a színháznál szerepeljenek, 
ahova szerződtek, s csök-
kenjen a számukra is ter-
hes, de a saját színházuk 
szemoontiából is hátrányos 
vendégpellépéseik száma. A 
színházi és a zen°i terület 
dolgozói részére ú j munka-
köri bértáblázatot és beso-
rolási feltételeket is kidol-
goznak. 

A béremelés végrehajtásá-
ról a Művelődésügyi Minisz-
térium és a Munkaügyi Mi-
nisztérium a Pénzügymi-
nisztériummal. valamint a 
Művészeti Szakszervezetek 
Szövetségével egyetértésben 
intézkedik. 

A most elhatározott há-
rom bérintézkedés összesen 
mintegy 260 000 dolgozót 
érint. Mint ismeretes, a kö-
zetmúltban a Miniszterta-
nács a kutató intézetek dol-
gozóinak béreme'éséről is 
határozatot hozott. Velük 
együtt csaknem 300 000 dol-
gozó bérét emelik április 
l-én. 

A Minisztertanács felkér-
te a SZOT főtitkárát, hogy 
a szakszervezetek nyújtsa-
nak hatékony segítséget a 
bérpolitikai intézkedések 
végrehajtásához. 

Posta, vasút 

Szakszervezeti 
megbeszélések 

S u m u g y i K á r o l y n é fe lvé te le 

A felújított Petőfi Sándor sugárúton korszerű közvilá-
gítás szolgálja inajd a biztonságos közlekedést, mert az új 
beton tartóoszlopokon erős fényű lámpákat szerelnek fel. A 
DÉMÁSZ villanyszerelői, Gágó József cs brigádja eddig 49 
oszlopot állított fel, a liiganygőzégök beszerelését előrelát-
hatólag » .jövő hét közepére be is fejezik. 

A tavalyihoz kéoest ál-
talában 1—2 százalékkal nö-
vekszik a postaforgalom, a 
televízió ós a helyi te'ef n_ 
szolgálat 5—7 s ' á alékkal 
fejlődik, s várhatóan 14 szá-
zalékkal növekszik a távgép-

{író-forgalom — jelentette be 
I dr. Buják Konstantin, a 

posta vezérigazgat'"-helyet-
tese, a Postások Szaks erve-
zetének Pénteki központi ve-
zetőségi ülésén. 

B í r j B 'd i s J l reef . a szak-
szervezet titkára bejelentet-
te. hogy a kormány határo-
zata alapján április l- töl a 
posta forgalmi végrehajtó 
szolgálatánál is áttérhetnek 
a heti 44 órás munkaidőre, 
amennyiben a- lakosság fo-

lyamatos. zavartalan posfal 
szolgáltatásához öne őből 
megteremtik az előirt felté-
teleket. 

A vasúton évről évre nö-
vekszik a nődolgoz : k szá-
ma. Az ötvenes éve' ben 
8000, ma már több mint 
25 000 nőt foglalkoztat a 
MÁV. Beveretése óta a jo-
gosultak 73,4 százaléka vette 
igénybe a gyermekgondozási 
segélyt. A vasutas realídók-
ra jellemző népesedé d ada-
tok és a népese i 'sp litikai 
határozatból adódó felada-
tok figyelembevételével ki-
alakított tennivalókat tár-
gyalta pénteki ülésén a Vas. 
utasok Szakszervezetének 
Központi Vezetősége. 


