4

3

Szerda, 1958. április 33.

A magánkisipar helyzetét és problémáit
tárgyalta meg a városi tanács
végrehajtó bizottsága
A készülő

tanácsi rendelet megszigorítja
a
a város sűrűn lakott részein

A városi
tanács végrehajtó
bizottsága
tegnap
ülést tartott. A z ülés napirendjén több,
igen fontos
kérdés szerepelt,
Biczó
György, a városi
tanács végrehajtó bizottságának elnöke napirend előtt
beszámolt a lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról. Ez alkalommal
többek között bejelentette,
hogy
a Minisztertanács és
a
Belkereskedelmi Minisztérium biztosította a megfelelő anyagi fedezetet
a
rendőrség kiköltöztetésére
a volt Tisza-szálló
épülétéből.
A Tisza-szálló visszaállítósára a tárgyalások tovább
folynak. Közölte, hogy
az
igazgatási osztály a móravárosi nyolctantermes általanos iskola építési
helyéül
kijelölt terület — amelynék egy része magáhtulajdonban van — kisajátítását
elvégezte, de a birtokbaadás
csak akkor történik
meg,
ha a kijelölt területen levő
családok átköltöztetése másik lakásba megtörténik.
Ezután Zombori János, a
tanács ipari osztályának vezetője terjesztett be jelentést
a magánkisipar helyzetéröl
és
tevékenységéről
Szegeden.
F
jelentés
megvitatására
Jelent6S
megjelentek Dunai József a
KIOSZ szegedi titkára, valamint a kerületi tanácsok
ipari és kereskedelmi felügyelői is.
A jelentés többek között
leszögezte, hogy a maeánB
kisipar
fontos, hézagpótló
szerepet tölt be a lakosság
közvetlen
szükségleteinek
ellátásában.
A magánkisípar e szerepét és jelentőségét a forradalmi
munkás-paraszt
kormány
elismeri
és
megfelelő
támogatásban
részesíti.
A múlt év elején kelt határozatában egyrészt méghatározta azokat az elveket,
melyek a kormány politikáját a kisiparral kapcsolatban szabályozza, másrészt
megfelelő kedvezményekkel
alkalmassá tette a kisipart
feladatának ellátására.
A kormányhatározat gyakorlati végrehajtása
során
azonban sok negatív jelenség mutatkozott. Több kisiparos feladata
teljesítése
>— a lakosság mindennapi
szükségletének kielégítése —

jószágtartást

helyett nyerészkedési
cél- vezően jelentkezik a kisipazattal
rosoknál. A teljesség kedvészámos törvénybe
ütkö- ért a jelentés azonban arra
ző cselekményt
követett is kitért, hogy egyes kisipael.
rosok a társadalmi tulajdon
A spekuláció.
orgazdaság, elleni bűncselekményükkel, a
árdrágítás meg nem eh££- közellátás érdekeit
veszédett
eszközéhez
nyúltak lyeztető magatartásukkal miezek a magukról megfeled- lyen károkat okoztak népkezett kisiparosok, akikről gazdaságunknak. A Szegedi
egyébként a becsületes ipa- Cipőgyárban, a Bőripari Szöros társadalom zöme elha- vetkezetben, a Szőrme- és
tárolja magát,
Bőrruházati Vállalatnál törZombori János jelentésé- tént lopások orgazdái kisben ezután részletesen ele- iparosok voltak.
mezte a magánkisipar helyEzek nemcsak a társadalzetét Szegeden. 1956. szepmi tulajdont károsították
tember végéhez viszonyítva
meg, hanem a tisztes kisa kisiparosok száma megipar hírnevét,
társadalmi
megbecsülését is súlyosan
nőtt.
1957
veszélyeztették,
közepén
mintegy
kétszázzal
több
iparos
Ezután az egyes iparosokvolt a város három kerü- nál
végzett
ellenőrzések
letében, mint 1956 szép- eredményét ismertette a jetemberében.
lentés. Az év elején mintAzóta árdrágítás, üzérkedés, egy ötven különböző szakspekuláció formájában
el- m á j ú kisiparosnál volt élkövetett
bűncselekmények lenőrzés, azonkívül megvizsmiatt
hét
iparengedélyt gálták a magánsütőiparban
mGg
kellett
vonni. A tár- a kenyér és liszt minősésadalmi tulajdon elleni bün- gét is. .
cselekmények
miatt
több
A jelentést hosszabb vita
kisiparos ellen bűnvádi el- követte, amelyben a végreárás
l
indult meg.
_
hajtó bizottság tagjai íelA városban meglevő ipar- szólalásaikban — amellett,
engedélyek száma nagyban hogy elismerték a kisipar jó
^ egészben elegendő a la- m u n k á j á t — számos viszkosság szükségletének bizto- szásságra hívták fel a fisírására. Egyes szakmák - gyeimet. Bírálták a KIOSZ
mínt a
paszományos, cserép- szegedi szervezetét,
hogy
fazekas, rézöntő, bocskor- nem nyújt elég segítséget a
készítö
stb
- ~
kihalóban kisiparosok anyagellátásának
vannak
" A kályhakcszítő ipa- biztosítására. Nem elég akrosok száma kevés a lakos- tív a kisiparosok ellenőrzéság szükségleteihez képest, sében sem. Több konkrét
Megállapítható, hogy az I. példa hangzott el, hogy egyes
kerület a többi kerülettel kisiparosok kihasználják az
szemben előnyösebb helyzet- állami helyiipar lassú fej0611 v a n a
képesítéshez kö- lődését. Így azután a lakostött ipar vonatkozásában. Az ságnak végzett m u n k á j u k
egyes
kerületeken belül a minőségét
elhanyagolják,
belterület szívóhatása mutat- , azonkívül
kőzik.
vonakodva, kelletlenül végEz a helyzet a kültéridézik a lakosság által kért
tek lakosságának ellátása
javításokat,
szempontjából nem egész- Több bírálat hangzott el a
séges.
TÜZÉP pályaudvari telepeiA kisipar számára bizto- vei kapcsolatban, mivel azok
sított kedvezmények ösztön- elősegítik, hogy a magánfuző hatása a magánkisipar- varosok a s a j á t
nevükben
ban foglalkoztatott ipari ta- tüzelőt vásárolhassanak
és
nulók számának örvendetes azt nyereséggel tovább adnövekedésében is érvénye- ják, valamint a tüzelő hazasül. 325 ipari tanuló van a szállításánál a vevők kihaszmagánkisiparban
Szegeden, nálására törekszenek,
Ebből 126 elsőéves, ez a
Az értékes vita során több
szám több mint kétszerese javaslat hangzott el a maa másodéves tanulóknak.
gánkisipar
tevékenységének
Az egyes szakmákban a megjavítására, a hibák kilakosság igényeinek kielégi- küszöbölésére. A vitát rögtése megfelelő, a termelés zítő jegyzőkönyv alapján
megélénkült. Az
egyelőre
az ipari osztály
konkrét
csak szűkebb
keretekben
intézkedéseket dolgoz ki az
megindult árellenőrzések és
elhangzottak
megvalósítászakmai ellenőrzések hatása
sára.
árfegyelem tekintetében kedEzután több tanácsi rendelettervezetet vitattak meg.
Igen széleskörű vita alakult
ki a legközelebbi tanácsülés
napirendjén szereplő rendelettervezettel
kapcsolatban,
amely az állattartást szabágyártmányúi
az idei
lyozza Szeged területén. A
rendelettervezet — amelynek
Vásáron
106 üzemmel vesznek részt a ismertetésére annak idején
KGM vállalatai a vásáron. még visszatérünk — mega haszonállatok,
Az IKARUSZ-gyár két ú j tszigorítja
öbbek között a
val.
típussal is jelentkezik az m i n t a s ^ r n
ha
a
zar ya
0K
idei vásáron. A farmotoros ™
^ ?l
~~ D a "
a?

Uj IKARUSZ-busz, új típusú
tejszállító kocsik
A hasai

nagyipar
új
Ipari

Népgazdasagunk rohamosan fejlődő ipari termelésének újabb nagyjelentőségű
seregszemléje lesz az idén
m á j u s 23-a és június 2-a
Z
^Budapesti
i _ n ? e g r e nIpari
^ S r , e «Vásár.
^ k e r Ü 1 °E
vásár növekvő jelentőségét
mindenekelőtt
kifejezésre
juttatja az a körülmény,
hogy a kiállítási terület csaknem kétszerese a tavalyinak,
A nagyipar számos vezető
vállalata
mellett a középés kisipari egységei a szővetkezetek és a tanácsi vállalatok is felvonulnak. Több
oly iparág is kiállít ezúttal,
amely az előbbi
években
nem képviseltette magát. így
például
feltűnően
gazdag
anyaggal jelentkezik hoszszab idő óta első ízben a h a zai pamutipar több vállalata,
s a győri Wilhelm Pieck
Gyár. A külföldi államok
közül a Szovjetunió, Kína, a
Német Demokratikus Köztársaság, Lengyelország és Románia is részt vesz gazdag
és színes anyaggal a vásáron. A hazai nagyipar keretében elsősorban a kohó- és
gépipar vállalatai szerepelnek imponáló módon a vásáron, s a tavalyi 1700 négy
zetméter helyett 3300 négyzetméterre tartanak
igényt
az idén. Tavaly 67, az idén

R friss kenyérillatok

1
ta
fvolsági
i ^ ? 2 ^forgalom
. 8 ! ^ ™ céljára
- 3 ? ,ké"
szült 555 típusú remek autóbuszával és egy igen praktikus, ú j típusú tejszállitó
gépkocsival. Az előbbire jellemző, hogy 100 km-es óránkénti sebességgel fut, hossza
11 m, ülőhelyének száma 46,
illetve 52. A tejszállító kocsi
kivitele tökéletesen megfe
lel a higiénikus szállítás követelményeinek.
Tökéletesen meg van oldva a töltés és ürítés
higiénikus
művelete is. A kocsi áramvonalas és mindenütt burkolt, a hőszigetelt burkolat alatt 3 db alumínium tartály van és ezek 6000 liter
tej befogadására alkalmasak,
A beszerelt vacuum-szivatytyú teljesítménye 500 liter
percenként.
A tavalyinál lényegesen
nagyobb területen vesz részt
az erősáramú ipar és a vaskohászat is. Rendkívül értékes és számos újítással rendelkező készlettel jelennek

S v ü l a§ S á k
tartásat a
város sűrűn lakott részeiM5
ben. Az eddig aa. IKiskörútig
™'J1Ü.8
J g 8 d ° tilalmas övezetet kiszelesltl lenyegeben a
Nagy
"
körútig és végig a sugárutak
két oldalára.

Tizennégy—húsz
deka kenyér, egy szeletke.
Ennyit
adtak egy
embernek
egy
napra a második világháborúban. Hogy megbecsültük
a
mindennapi
kenyeret akkor,
pedig sokszor ehetetlen volt.
Olyan napok is voltak, amikor kenyér helyett kukoricalisztet
adtak.
Melaszos
málé pótolta aznapra a kenyeret.
S milyen jóízűen
megettük a kétes színű, furcsa ízű
valamit.
Mindez

A megkelt kenyeret kemencébe rakják. Bálint András
vető naponta majdnem 1800 veknit vet elősütésre lapátjával a kemencébe, majd a megpirult kenyereket kiszedi
és átadja társának továbbsütés végett. Mellette Berkes
József másodéves ipari tanuló szorgoskodik
messze van és nem is igen
emlékszünk
rá, mert a roszszat könnyű elfelejteni a jót
pedig könnyű megszokni. Ki
gondolna vágyakozva a melaszos máléra, mikor kedve
szerint válogathat a boltokban a szép pirosra sült veknik,
fehér kiscipók, kiflik,
zsemlék
közül.
Szép és
jóízű
kenyeret
eszünk ma és annyit, amenynyi éppen jólesik. A pékműhelyek dolgozói
nap mint
nap gondoskodnak
bőven az
utánpótlásról. A Szegedi Sütőipari Vállalat ötös számú
telepe a Maros utcában van.
A környék lakói minden reggel friss kenyérillatra
ébrednek. A pékségben korán, hajnali négykor kezdik a munkát.
Fűtik a
kemencéket,

A mesés

India

címmel rendez holnap, csütörtökön este 6 órakor előadást a TTIT a Juhász Gyula Művelődési Otthonban. Az
előadás főleg India csodálatos művészetét
mutatja
be.
E
művészet
kutatásában
nemzetközi
téren
is
igen
nagy eredményeket
ért el a
világhírű magyar
India-kutató és utazó dr.
BAKTAY
ERVIN, aki az indiai
kormány meghívására
1956/57ten ismét Indiáb.t utazott és
végzett
kutató
és
gyűjtő
munkát.
A világhírű
tudós
legújabb útjáról,
India ősi
művészetéről,
a békéért harcoló indiai nép mai életéről
j tart igen érdekesnek
igér| kező előadást.

Rádióközvetítés a Szegedi
Zeneművészeti Szakiskolából
A Szegeden élő zeneművészek régi kérését teljesíti
a Magyar
Rádió, amikor
pénteken este 7 órakor a
szegedi
művész-tanárok
nyilvános
hangversenyét
közvetíti a szakiskola nagyterméből. A hangversenyen
közreműködik:
Bán Sándor, Höchtl Margit,
Lajos
Judit, Kutrucz Éva, Márffy
János. Papp Románné,
B.
Rácz Lili, Tusa Erzsébet,
Varjú Irma és Várnagy Laí ° s szakiskolai tanárok
és

dagasztják a kenyeret, hogy
háromnegyed
hétkor már
szállíthassák
a boltokba az
első szállítmányt.
Az utolsó évben sokat fejlődött ez a műhely. Nem is
műhely már, hanem üzem.
Rozsnyai István dagasztó évtizedek óta dolgozik a falak
között. Sokat tudna beszélni
a múltról. Arról, hogyan éltek a dolgozók, amikor még
a maszeknek
termeltek
és
a jelenről, amikor szinte hó-

hoven, Mozart,
Schubert
Schumann, Tartini, Chopin,
Liszt, Debussy Bartók
és
Kodály művek szerepelnek.
Amint a műsorból is látszik, évszázadok muzsikája
hangzik fel a nagy preklaszszikus mesterektől, egiész a
mai szerzőkig. Nagy örömmel vesszük ezt a hangversenyt, mert így a Szegedi
Zeneművészeti
Szakiskola
művésztanárait
nemcsak
Szeged közönsége, hanem a
révén
országszerte
Rládió

meg a vásáron a kontinen^ S g J ^ Í is megismerhetik. A hangtális jelentőségű szerszám- gozatának tanára. A műsor- verseny nyilvános és minden
gépgyáraink is.
ban Hándel, Bach, Beet- érdeklődőt szívesen látnak.

napról hónapra
gyarapszik,
bővül üzemük.
A meglévő
modern dagasztógép mellé ő
is nemrég kapott még egy
gépet,
nehogy
fennakadás
legyen a munkában
Ha sürgos a munka mindkét mastnat rakapcsolja
es a nagy
dagasztó csészékben az gyúrja, dagasztja a tésztát. Nem
kell már
odaállni a nagy

teknők mellé,
hogy szinte
emberfeletti
erővel
végezze
ezt a nehéz munkát, mint a
múltban,
Míg bent a
dagasztóban
kel a tészta, kint a kemencében már sül a kenyér. A
nagy kemencék
egész
nap
ontják magukból az illatos,
friss,
barnapiros,
ropogós
veknikenyeret.
A
sütöműhelyben is nagyot
változott
a világ. Április 4-ére újjáépült a három sütőteres gőzkemence és emellett alig három hónapja
fejeződött
be
egy kettős gőzkemence
építése.
A kemencék azonban nemcsak a friss kenyeret
sütik,
falaikkal fűtik
a mellettük
dolgozó emberek részére
a
fürdőt. Nemrég építették
újjá a fürdőszobákat,
öltözőket, így a nap bármely szakában fürödhetnek:
melegvíz, meleg fürdőszoba
várja
a felfrissülni vágyó
embereket. A fürdő és az öltöző
is most bővült. A
műhelyben
dolgozó nőknek eddig nem
volt sem fürdőjük, sem öltözőjük. Most
tisztálkodhatnak,
fürödhetnek
kedvükre a műhelyek dolgozót Ez nagyon
f(mtos
mert
hiszen a
pék.
tisztaság
clsőségekben
a
szükséglet.
rendű
Érzik a dolgozók itt is az
emberekről
való gondoskodást és viszonzásul
igyekeznek
becsülettel
elvégezni
munkájukat.
Az utóbbi időben kevesebb panaszt is hallani a kenyér minőségére. A
minőség javításában
a Ma;~cailzem^lgözóÍ''a.
^
^
Qk
vMék
el
^
á p r m
4.0
minőségi
tlszteletére
tartott
versenyben
is.
(Sz. G.)

A Hazafias Népfront
munkaprogra mjá ról
(Folytatás

az 1. oldalról.)

nárium megrendezése,
egy
képzőművészeti műhely létrehozása, a Szép Szegedértmozgalom további folytatása
- a
"Virágos Szeged—ért
társadalmi összefogás megszervezése. A következő félévben sokkal többet kíván
foglalkozni a népfront
az
általános ifjúsági kérdésekkel és
konkrét segítséget
kíván nyújtani az általános
és középiskolákból, kikerülő
fiatalok pályaválasztásában,
illetve munkába állításában.
A mezőgazdasági
bizottság
nemcsak a szocialista szektorral, hanem
az egyéni termelők probtémáival is foglalkozik.

és Huszka László, m a j d dr.
Madácsy
László,
Kovács
István, Vágvölgyi
András,
Pusztai
d r . Bálint Alajos,
József, Oltvai Ferenc, Turai
Géza, Király Károly. Ácsh
Károly református lelkész és
Katona András vett részt a
beszámolót követő vitában,
kiegészítő javaslatot
Több
tettek a munkaterv gazdagítására. így például dr. BáUnt Alajos múzeumigazgató
a
népfront
pártfogását
kérte a májusban megrendezendő délszláv népművészeti kiállításhoz.

Mihályi József azt indítványozta, hogy az ősszel Szegeden
megrendezendő
II.
Nemzetközi Fénykepkiallitast
a munkatervben
is vallja
Emellett
természetesen tá- magáénak az elnökség. Oltmogatást nyújt a termelőszö- v a i Ferenc már most kérte
vetkezetek gazdasági törek- a városi bizottságot,
hogy
véseinek valóra váltásához vállaljon
részt a
Magyar
és a szövetkezeti mozgalom Tanácsköztársaság évfordulómegismertetéséhez,
illetve ján jövőre
megrendezendő
népszerűsítéséhez. Több lá- reprezentatív kiállítás anyagtogatást szervez
egyénileg gyűjtő és szervezési munkádolgozó parasztok számára jában.
Szeged eredményesen dolgoValamennyi felszólalásból
zó
termelőszövetkezeteiben.
messzemenő
szándék
és
A városi bizottság elhatározkészség csendült ki a gazta, hogy az ipari munkásodag munkaprogram valókat foglalkoztató kérdésekraváltásában történő közkel ezentúl. sokkal h a t h a t ó reműködésre
sabban foglalkozik és egyrészt ennek érdekében
és a mozgalom célkitűzéseilétrehozza az önálló ipari n G k
megismertetésére
és
munkabizottságot,
amely nepszerusitesere. A felszólabk
yuttal
ipari, szervezési feladatok
„5
^ t o s í t o t t a k is
mellett a munkások élet- lövoberu
tevékenységükről,
aktíy
k
körülményeivel és szociális
ozremukodesukrol is
ellátásával is behatóan tö- az elnokseget
rődik.
A varos kozeletében nagy
jelentőségűnek
tekintendő
A beszámolót és a munka- ülés a felszólalásokra adott
terv
ismertetését a városi válasszal ért véget.
Nagy
bizottság teljes egyetértéssel • István elvtárs válaszát anfogadta. Számos felszólalás nak a reménynek a kifejezéhangzott el.
s ezek vala- sével zárta, hogy a város
mennyien méltatták a moz- közvéleménye
bizonyára
galom eddigi hasznos tevé- magáénak érzi m a j d a Hakenységét és nagyra értékel- zafias Népfront kezdeményeték a következő félévre ki- zéseit és ereje szerint segít
dolgozott munkaprogramot, a közérdekű
vállalkozások
Hencz Aurél, Szeróczkd Pál megoldásában,

