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£k k i s i p a r o s o k é s 
kiskereskedők önálló társadalombiztosításáról: Boiáki László nyilatkozik 

Űrömmel üdvözöljük Molnár Erik javaslatát 
A kiskereskedők és Msiaprosok 

köréhen érthető megelégedést vál-
tolt lei Molnár Erik népjóléti mi-
niszter bejelentése az önálló tár-
sadalombiztosítási törvényjavaslat 
beterjesztéséről. Felkerestük Bozó-
ki László elvtársat, a DIKSz ügy-
vezető elnökét, milyen előzmények 
után jött létre a javaslat s milyen 
segítséget jelent a kisiparos ésl kis-
kereskedő rétegnek. 

— llusvét hétfőjén, a KISOSz 
kongresszus másnapján — kezdi 
beszámolóját Bozóki elvtárs — a 
KISOSz székházában tartott kon-
ferencia első felszóla ójaként a kis-
iparos és kiskereskedőtársadalom 
biztosítási ügyét ismertettem, rá-
mutatva, hogy ezen jobb sorsra 
érdemes osztály közel öt évtizede 
küzd a társadalombiztosítás beve-
zetésével. Az egész társadalom előtt 
közismert az a tény, hogy a kis-
iparos és kiskereskedő egy becsü-
letben eltöltött munkásé et után, 
ha kiöregedett, kiesett a szerszám 
a kezéből, a legritkább esetben volt 

hogy hátra 

kiskereskedőréteg közvetlenül ér-
zi a társadalom szolidaritását és 
látja, hogy nem kiközösitellje a 
demokratikus államrendszernek. 

— Mi gátolta a múltban ennek a 
szociális intézménynek törvénybe-
iktatását? 

— A kisiparosok és kiskereske-
dők hosszú, SZÍVÓS küzdelmei a 
társadalombiztosításba való be-
kapcsolására mindezideig azért ma-
radt eredménytelen, mert szembc-
állott az uralkodó oszlá'y érdekei-
vel. Szembenállott pedig azért, 
mert a kisiparos és kiskereskedő 
társadalombiztosításba bekapcsolá-
sa egyúttal gazdasági és társadalmi 
megerősödést is jelentett volna. Ez 
pedig nem volt érdeke a reakciós 
kapitalista rendszernek, mert a 
társadalombiztosításba való bekap-
csolás azzal jár, hogy biztonság-
érzete, függetlensége és ezáltal ön-
tudata megnő, mert nincs kitéve 
betegség esetén a teljes tönkreme-
nésnek. 

— Kik szorgalmazták a kiskeres-
kedők és kisiparosok társadalom-abban a helyzetben, 

lévő éveit nyugodtan, inség jjél-? biztosításának törvénybe 
kül élhette le. Ezt a he.'yzetel vál- sát? 
toztatta mag gyökeresen Molnár j — Természetesen elsősorban a 
Erik elvtárs népjóléti miniszter i KIOSz és a KISOSz s az ezek kc-
most benyújtott törvényjavaslata j belében működő vidéki szerveze-

A szegedi Móricz Zsigmond n|ni 
kollégium ifjúsága csütörtökön este 
ünnepélyes keretek között ünnepelte 
meg egy évi kemény munkájának be-
fejezését. A kollégium virágokkal, 

és eZen keresztül a kisiparos és i lek, mint nálunk a DIKSz, ezenki- nemzetiszínű zászlókkal ós nemzeti 

vül a piaci és textilkereskedők 
szervezete. 

— Mit tartalmaz ez a törvény-
javaslat? 

— Kötelező betegségi, öregségi, 
házassagi, rokkantsági biztosítást 
a kisiparosok és kiskereskedők 
túlnyomó többségének számára. 

A biztosított és igényjogosult csa-
ládtagja gyógykezelésben, gyógy-
szerben részesül egy évig, a bizto-
sított kórházi ápolásban egy évig, 
családtagja 44 napig. 

Anyasági segélyben, gyógyászati 
segédeszközben és temetési segély-
ben részesülnek. A munkaképtelen 
kisiparos vagy kiskereskedő 200 
heti tagság után rokkantsági se-
gélyt kap, rövid munkaképtelenség 
esetén táppénzt 'és már 100 heti 
tagság iitán 60 éven tul öregségi 
segélyt kapnak. 

A tagsági időbe beleszámit az 
az idő, amelyei az; önálló(kisiparos, 
vagy kiskereskedő, mint alkalma-
zott MABI vagy OT1 tag töltött el. 

— Hogy fogadták a uép jólélil nii-
niszter bejelentését a kisiparosok 
és kiskereskedők az önálló társa-
dalombiztosításuk megval ósitá s á -
ról? 

— A DIKSz-be tömörült kisipa-
rosok és kiskereskedők a legna-
gyobb megnyugvással fogadják á 
társadalombiztosítási törvény t. 
hoftr az országépitők közé sorolja 
őket és éppúgy kiván gon-
doskodói róluk, jnint az ország 
más dolgozó rétegeiről. 

örömmel üdvözöljük a népjóléti 
miniszter elvtársnak ezen rendel-
kézéseit és ígérjük, hogy a kisipa-
rosok és kiskereskedők hatalmas 
tábora mint a múltban, a jövőben 
is a 'demokrácia mellé ál'^orősiteni 
fogja politikai és gazdasági küz-
delmeit, hogy rövid időn belül a 
magyar dolgozók életszínvonalát a 
maximumra lehessen fokozni. 

11. m 

Egy éves fennállását ünnepelte 
a Móricz Zsigmond népi kollégiu m 

vissza Szeged elmuit éve eredmé- j mester a költségvetés elkészitésé-
nyeire és mutatott rá a városve- ben végzett nehéz munkájáért. 

fl demokratikus hözséipolitiba 
gondoskodik a iakosság szociális felemelkedéséről 
Dénes Leó polgármester S z e g e d e g y é v e s munkájáról és j ö v ő terveiről 

A pénteki közgyűlésen D é n e s Az adóhivatal működése is minta-1 Kitűnően működik a városi menza 
Leó polgármester értékes, körül- ! szerű volt. A számvevőségnek kü- is, amely a városi alkalmazottak 
tekintő beszámolóban pillantott I lön köszönetet mondott a polgár- olcsóbb ellátását hiztositja. 

A demokratikus városvezetés 
Szeged dolgozói érdekében mun-
kálkodott a múltban és kiván dol-
gozni a jövőben is, — jelentette 
ki Dcnes Leó polgármester. Ezért 
mind nekünk, mind a városi polgá-
rainak elsősorban békére, rendre, 
nyugalomra van szükségünk. A kö-
zelmúltban lezaj'ott, német nácik 
és magyar cinkosaik által okozott 
háború és a fasizmus nyersanya-
gokban, a termelési eszközökben 
nagy pusztításokat, végzett. Ennek 
következtében a város vezetősége 
nagy nehézségekkel küzd az épitö 
munka terén. Ezt a súlyos helyze-
tet nehezebbé- teszi a városunkban 
sajnos elég erős hanggal föl'épő 
ui fasiszta párt: a Sulyok-párt. Sze-
ged város dolgozó polgárainak ér-
déke, hogy ha jövőjét békésnek, 
bolddognak kívánja kiépíteni, ak-
kor a régi világgal szerves össze-
függésben álló és a régi világot 
visszahozni kivánó, háborúra spe-
küláló Sulyok-pártot önmaga kö-
zösítse ki. 

zetés jövőre vonatkozó elgondolá-
saira, a költségvetés tételeivel kap-
csolatban. Beszámolójából a kom-
munista városvezetés rendszeressé-
gen, alaposságon alapuló munkája 
bontakozott ki. 

— Községpolitikánk alapját ké-
pezi, — mondotta, — hogy a vá-
ros Jakóház, vízellátás, szociál'is 
kérdéseit,a munkanélküliség prob-
lémáját lehetőleg beleillesszük a 
költségvetés keretei közé. A költ-
ségvetés összeállításánál egyik 
alapelv a munkanélküliség csök-
kentése, a munkaalkalmak minél 
szélesebb körű biztosítása volt. 
Nagyfokú takarékosságra van 
azonban szükség a költségvetési 
egyensúly megóvása érdekében. 
Ezért ui bevételi forrásokról is 
kell gondoskodnunk.' 

Dénes polgármester ezután a 
költségvetés egyes csoportjait is-
mertette és százalékszerü összeállí-
tását, amelynek végösszege hat 
százalékkal kevesebb mint tavaly 
volt. Szólt a munkáspártok közös 
újjáépítési szempontjaival összee-
gyeztetett javaslatáról is. 

— A Magyar Kommunista Párt 
• és a Szociáldemokrata Párttal kö-

zös javaslathoz csatlakoztak a ko-
alíció pártjai is, — folytatta ismer-
tetőjét. 

Ez a javaslat mind1 a városi, 
mind1 a tanyai lakosság érdeké-
ben széleskörű intézkedéseket 
tartalmaz és alkalmas arra, 
hogy alapját képezze a város 

újjáépítés! programjának. 
Ezután számolt be a polgármes-

ter részletesen az elmuit gazdasági 
év eredményeiről. A város 50 ezer 
facsemetét osztott ki az ujga"dák 
között, ezenkivül tenyészálle jkat 
szerzett be, vetőmag és bolgárker-
tész akciót kezdeményezett. 

Közellátási vonalon 75—81 
ezer ember állandó kenyérel-
látásáról gondoskodott a város 

hatósága. 
Ugyancsak á város vezetősége te-
vékenységének köszönhető, hogy 
az alkalmazottak minden esetben 
frontosán megkapják a fizetésüket. 

Kulturális téren a város lámo 
gatta a Móricz Zsigmond népi kol-
légiumot, valamint a népi, paraszt 
és munkás tanfolyamokat, munkás 
kulturszövelséget. Eredményes 
munka folyt egészségügyi vonat-
kozásban is. 

Az újjáépítés is hatalmas ütem-
ben indult meg. Mult év augusztu-
sától több helyen rendbehoz Iák az 
útburkolatokat, átjárókat építettek, 
nehézpontonhidat és gyalogponton-
hidat építettek a Tiszán. 

Az elmúlt év októberében meg-
indult a gázszolgáltatás Is, 
amely teljesen a város vezető-

ségének érdeme volt. 

Befejezéshez közeledik a lebombá-
zott alsóvárosi iskola újjáépítése 
is. Több általános iskolát hoztak 
ezenkivül helyre, tatarozták a pia-
rista gimnáziumot, kultúrpalotát, 
városházát. A külterületeken össze-
sen 3.8 kilóméternyi uj macadam 
utat építettek. Több helyen meg-
javították az uttesteket, betömték a 
bombalölcséreket. A közutak mel-
lett hétezer szegélyfát ültettek. 

A külvárosban és külterületen' 
megjavítottak több artézi kutat, 
ugyancsak több helyen hozzáfog-
tak uj kutak fúrásához iis.LKiépitet-
ték a csőhálózatot, rendbehozták 
a szivattyútelep berendezését. Mind-
ezekkel a munkákkal együtt termé-
szetesen sikerült a munkanélküli-
ség elleni küzdelmet is folytatni, 
bár ezen a téren igen nagy nehéz-
ségekkel küzd a város, mivel a 
vállalatok teljesen magára hagy-
ták. 

A hadbavonultak külön támoga-
tásban részesültek. Ezer mázsa tű-
zifát és 30 ezer forint készpénzt 
osztottak ki köztük. Nagy gondot 
fordított a város a gyermeknevelés 
kérdésére is. Ezért ujabb és ujabb 
napkőzi otthonokat szerveztek és 
októbertől áprilisig több, mint 1200 
iskolás gyermek kapott ebédet. 
Ezenkivül tejuzsonnáztalásban még 
400 gyermek részesült. Két nép-
konyhát is tart fönn a város. Az 
árvaházi gyermekek számára há-
romhetes üdülési akciót szerveztek. 

S Z É C H E N Í i 
FILMSZÍNHÁZ 
S Z E G E D 
TELEFON 490 

Ma utoljára 

'Hétfőtől szerdáig 

a legkedvesebb szerelmi történet 

T i t k o k útja 
masmmmasm 

Főszereplő: Alida Val 

Azonkívül: Híradók. 

Előadások' fél 5, féi 7 ós fél 9-kor. 

nagyjaink képeivel földíszített előadó-
termében összegyűltek ebből az alka-
lomból a kollégium barátai is. Szé-
kely Lajos Igazgató visszapillantott 
tartalmas beszédben a kollégium küz-
delmes történetére. Elmondotta, hogy 
a haíadószellemü, népi gondolkozású 
egyejemlsla fiatalok mái- régen szük-
ségét érez lék olyan kollégium megte-
remtésének, ahol munkás- és paraszt-
származású fiatalok komoly közösségi 
szellemben tanulhalnak együtt. Végül 
is mult év nyarán minden' anyagi tá-
mogatás nélkül megalakították á kol-
légiumot ,és később a Szakszervezet 
támogatásával nyolcezer munkaórát 
végezve maguk a kollégisták hozták 
rendbe jelenlegi otthonukat. Vázolta a 
továbbiakban Székely igazgató a hépi 
kollégium szervezetét, améíyben szo-
baszővetkezetek, népbiróságok, közös 
tanulások segítségével nevelik a fiu-
U r i t a ' népi ' •MÉMtf kat, lányokat a demokrácia meg-
győződéses hiveivÜ 

Népdalok és katonadalok szórakoz-
tatták ezután a közönséget Soós Ibo-
íya kitűnő vezetésével, Szabó Pál ós 
Szakács Lajos pedig egy-egy Ady és 
József Attila verset szavalt' nagy si-
kerrel. A kollégium énekkara magyar, 
orosz, bolgár, francia szabadságaalo-
kat adott elő eredeti nyelven, majd 
Barek István kollégiumi titkár a leg-
szorgalmasabb kollégistáknak nyújtott 
át könyvjutalmakat az Igazgatóság ne-
vében/Jutalmat kapott a jelenleg "ju-
goszfiíviai rdhammunkSn dolgozó Kraj-
kó András, továbbá a kollégium kivá-
ló szobrász és rajzolólehelsége: Kele-
men Kristóf és Soós Ibolya, Paiko-
vics Edit, Gyebrovszky János, Szabó 
Pál. Gyebrovszky János a közönség 
nagy tetszése mellett hangulatos, sai-
nes formában kollégiumi élményeiről 
beszélt. 

Végül a kollégisták hálás szavakkal 
köszöntötték fel közkedvelt és közsze-
retetben álló elnöküket: dr. Kalmár 
László egyetemi tanárt, aki azután 
meghatott szavakkal köszönte meg kz 
iránta megnyilvánuló saereletet. 

Az ériékes műsor a népi kollégi-
umok indulójával fejeződött be, majd 
népdalök éneklése mellett és népi 
táncokkal a késő éjjeli órákig ma-
radtak együtt a Móricz-ki 
vendégeik. 

-kollégisták és 

" f i y t i i karále* arany iarifec Jegy-
J L . 0 . gytrüfe, sportgvürCli. x—z 

Ezüst evőszerek 6 és 12 
személyre való díszes tok-
ban, raltlárrtt azeanaí 
suáUftfhalé, feltűnő olcsó 
árban. Ora-, ék szer javítás 
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B Ú T O R T 
Készen legolcsóbban vásá-
rolhat vagy rendelhet fele-
lősség mellett. 

Kakuszi 
müasxtaloináí. r ' 
Kossuth leajsa *.-aJ i . 


