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Hegjelent a kisiparosok 
ipargyakorlásáról szóló rendelet 

végrehajtási utasítása 
A Magyar Közlöny május ségessé teszi az irányítást az 

elsejei száma közli a kis- iparhatóságok számára is. 
iparosok ipargyakorlásáról 
szóló rendelet végrehajtási 
utasítását. A rendelet jelen- A könnyűipari miniszter 
tőségéről Igaz Sándor, a Köny- végrehajtási utasítása első 
nyűipari Minisztérium helyi- részében általanos rendelke-
ipari főosztályának vezetője zeseket tartalmaz. Felsorolja 
a következőket mondotta az a 91 képesiteshez kotott to-
MTI munkatársának: vábbá a kisipari működési 

engedély alapján is gyako-
A rendelet egyértelműen rolható iparokat. A rendelet 

és közérthetően meghatároz- felhatalmazza a könnyűipari 
za a kisipari tevékenységgel minisztert arra, hogy az érde-
kapcsolatos jogokat és köte- kelt miniszterekkel egyetér-
lességeket. Megmondja, ho- tésben a Kisiparosok Országos 
gyan kell eljárni az ipar- Szervezetének meghallgatása 
jogosítvány megszerzésénél, után a képesítéshez kötött 
milyen képzettséggel kell és működési engedély alap-
rendelkezni és kik, hogyan ján gyakorolható iparok kö-
gyakorolhatják a képesített rét rendeleti úton állapítsa 
és képesítéshez nem kötött meg. a felhatalmazás alap-
tparokat. ján a hivatalos lap ugyan-

Eddig több rendelet kö- ezen számában rendelet je-
zött kellett eligazodni, a lent meg egyes iparokban 
végrehajtási utasítás azonban az iparjogosítványok kiadá-
egységes szabályzat és egy- sának korlátozásáró1 

Kinevezték a Termelőszövetkezeti 
Tanács tagjait 

A magyar forradalmi mun- egyetem rektora, a Földmű-
kás-paraszt kormány határo- velésügyi Minisztérium szó-
zatban intézkedett a Terme- v e tkezetpoli t ikai főosztályá-
lőszövetkezeti Tanács tagjai-
nak kinevezéséről. A ta- nak vezetője, a Magyar Nem-
nácsának. 90, név szerint ki- zetd Bank mezőgazdasági hi-
nevezett tagja van; termelő- teligazgatóságának vezetője, 
szövetkezeti elnökök, brigál- a Földművelésügyi Minisz-
i S i S S Ő T * geV~ * r i u m halászati felügyelősé-

Ezenkívül tagja a tanács- gének főfelügyelője. Az élel-
nak a földművelésügyi mi- mezésügyi miniszternek az 
niszter, a földművelésügyi á l t a j a k i j e l ö l t helyettese a 
miniszternek a szövetkezet- .. ™ _ • 
politikai, az állattenyésztés Termelőszövetkezeti Tanacs 
és a gépállomások felett fel- ülésein tanácskozási joggal 
ügyeletet gyakorló helyette- , 
sei, a Magyar Tudományos v e s z r e s z L 

Akadémia mezőgazdasági 
üzemtani Intézetének igazga-
tója, az agrártudományi 

R Ö V I D E N 
Moszkva: Gamal Abdel 

Nasszer, az Egyesült Arab 
Köztársaság jelenleg Moszk-
vában vendégeskedő elnöke 
és kísérete csütörtökön részt 
vett a Vörös téren rendezett 
május 1-i katonai díszszem-
lén és a dolgozók felvonulá-
sán. 

Délután a vendégek meg-
tekintették a Kreml törté-
nelmi és építészeti emlékeit, 
majd Lenin dolgozó szobáját 
és krembeli lakását. 

Washington (MTI): A 
REUTER iroda jelenti, hogy 
az Egyesült Államok, Nagy-
Britannia és Franciaország 
csütörtökön este megálla-
podott annak a jegyzéknek 
a szövegében, amelyet a 
Szovjetunió múlt heti javas-
latára adnak válaszul. 

* 
Űj-Delhi (DPA): Nehru be-

jelentése, hogy meg akar 
válni hivatalától, Indiában 
nagy megdöbbenést keltett. 
Űj-Delhi-i politikai körök-
ben úgy vélik, Nehru min-
denesetre ragaszkodni fog 
ahhoz, hogy két-három hó-
napon át pihenés céljából 
mentesítse magát miniszter-
elnöki tisztségével járó el-
foglaltságától. 

• 
Buenos Aires (Reuter): 

Arturo Frondizit 21 ágyúlö-
vés közben iktatták be csü-
törtökön Argentína köztár-
sasági elnökének tisztségébe. 

Argentína ú j elnöke nagy-
szabású beszédet mondott az 
ország helyzetéről, amelyet 
58 ország képviselője, közöt-
tük hazánk 3 tagú delegá-
ciója is meghallgatott. 

Frondizi elnök a beiktatási 
ünnepség után katonai dísz-
szemlén vett részt. Az új 
elnök beiktatásának és má-
jus 1-ének alkalmából Bue-
nos Aires utcái zászlódisz-
ben pompáztak. 

JlLtqhilt ktizliLúdb 
Ilyenkor, a tavaszt ho-

zó május első vasárnap-
ja előtt buzgó izgalom-
mal készülődnek, külö-
nösen az is"kolákban és 
óvodákban az anyák 
napjára. Persze nem-
csak a gyermekek, ha-
nem a felnőttek is, akik 
már talán maga is szü-
lő, meglepetést készít 
elő, hogy örömet sze-
rezzen a drága édes-
anyának. Mert ő nevelt 
bennünket, gondozott, 
fáradt vélünk, mosott, 
főzött ránk, a legjobb 
falatokat nekünk juttat-
ta: gondolataink most 
hozzá szállnak... 

Egy kötőt, vagy ci-
pőt vegyünk néki? Em-
lítette a múltkor, hogy 
szeretne kendőt. Vagy 
vigyük el színházba, 
moziba? El kell dönte-
ni, mert holnap ráftk 
virrad az anyák napja. 
Alkalmas időben -hadi-
tan ácsot- tartanak az 
édesapák a gyermekek-
kel: -Reggel korán fel-
kelünk — magyarázzák 

egymásnak — óvatosan, 
csendben felöltözünk, ki-
megyünk a piacra, ve-
szünk friss virágot«. 
Kész is a terv, még röp-
ke próbát is tartanak: 
ki mit mond, kedveset 
szépet, köszöntőt... 

Az óvodákban, isko-
lákban a próbák már 
napok óta tartanak. Szí-
nes papirosokból emlék-
lapokat készítettek, pi-
ros szíveket vágtak ki-
csi kezeikkel a gyerme-
kek és az iskolában rá-
írták: -Édesanyámnak*. 
Ezernyi ötlettel ké-
szültek a tanító néni su-
gallatára a kedves meg-
lepetések, s Szeged gyá-
raiban, a zúgó gépek 
mellett dolgozó édes-
anyák nem is tudják, 
hogy a napköziben mire 
készülnek. De azért sej-
tik. A szivük súgta meg 
nékik, meg aztán a ké-
szülődés hevében bi-
zony kiszaladnak a gyer-
mekszájakon az áruló 
szavak. »Holnap koráb-
ban megyünk az iskolá-

ba, mert főpróba Iesz* 
— mondják odahaza és 
ahol két gyerek van, 
egymásra támadnak: 
xMiért montad?! Anyu-
nak nem szabad tudni 
róla! Gyere majd az ud-
varban mondjuk él a 
verset...« 

Anyu nem is vesz ró-
la tudomást — o t n i t 
nem kell, azt 6 nem 
hallja. Bársony arca 
mögé rejti gondolatait, 
szíve gyorsabb dobogása 
sem látszik kívülről, és 
elrejti az örömkönnyet, 
amit már a készülődés 
is kicsalt szeméből. Hol-
nap aztán ott lesz az 
iskolában az anyáknapi 
ünnepségen, vagy olvas-
sa a katonafiától kapott 
levelet, vázába rakja a 
színes virágokat, s ta-
lán ő kínál meg ben-
nünket tortával. Mert 
rajta kedvességben, fi-
gyelmességben, szeretet-
ben túltenni nem lehet 
ö az édesanya. 

( m . t ) 

Május 10-én 
ülést tart az Országos 

Földműves-
szövetkezeti Tanács 

Az SZKP Központi Bizottsága 
levelet intézett a nyugati szocialista 

és munkáspártokhoz 

Május 10-re összehívták az 
Országos Földművesszövet 
kezeti Tanácsot. 
tagjai előtt a 

Moszkva (TASZSZ). A Pravdában megjelent Ponomar-
jov terjedelmes cikke a nemzetközi, munkásmozgalomról 
az ú j viszonyok között. Ez a cikk közli azt is, hogy az 
SZKP Központi Bizottsága levelet intézett az olasz, a 
francia, a német, a dán, a belga és az Osztrák Szociál-

A 'tanács demokrata Párthoz, továbbá az Angol Munkáspárthoz és 
SZÖVOSZ a korvég Munkáspárthoz, az Izlandi Munkapárthoz az 

igazgatósága beszámol a va-
gyonvédelem területén vég-
zett munkájáról. Ezen az 

időszerű nemzetközi kérdésekről. Az SZKP az említett 
pártokat egyesült akcióra szólítja a béke és a nemzetközi 
biztonság megvédéséért és a nyugatnémet hadsereg atom-
fegyverekkel való felszerelésének megakadályozása érdé-ülésen választják meg az kébn.'TPravda ^te^nTtanti lehlek közül 7'Franc! 

Országos Földmüvesszövet-
kezeti Tanács termelési ta-
nácsait és szakbizottságait is, 
majd az idei költségvetési 
programot tárgyalják. 

Szocialista Párthoz és a Dán Szociáldemokrata Párthoz in-
tézett levél szövegét közli. 

Május elsefel 
ünnepségei 
Bulgáriában 

és Albániában 
Szófia: A bolgár főváros 

a Szeptember 9 téren tar-
totta meg május 1 ünnepét. 
A Georgij Dimitrov mauzó-
leum díszemelvényén megje-
lentek a Bolgár KP Központi 
Bizottsága Politikai Bizott-
ságának tagjai és a kor-
mány, a kommunista párt 
más vezető személyiségei. 

Az ünnepi felvonulásban 
hatalmas tömegek vettek 
részt. 

Tirana: Az albán főváros 
népe lelkes, ujjongó hangu-
latban ünnepelte május el-
sejét, a dolgozók nemzet-
közi szolidaritásának napját. 
A környék lakói már kora 
reggel megindultak a fővá-
ros felé, hogy részt vegye-
nek a Sztálin úton rende-
zett ünnepélyen. Hysni Kapo, 
az Albán Munkapárt politi-
kai irodájának tagja és köz-
ponti bizottságának titkára 
üdvözölte az albán népet 
május elseje alkalmából. Az 
ünnepélyes felvonuláson száz-
ezer ember vett részt. 

Holnap anyáknapi ünnepség lesz 
Szegeden 

Ha időben elkészül az új épület 

Hegállapították 
a tehéntej 

felvásárlási árát 
Az é l e lmezésügy i m i n i s z t e r 

rendeletet adott ki a tehén-
te j felvásárlási árának meg-
állapításáról. A rendelet sze-
r int 1958. május hó első nap-
jától 1958. szeptember 30-ig 
terjedő nyári időszakban a 
3,5 százalék zsírtartalmú te-
héntej állami felvásárlási 
éra literenként 2.20 forint. 
A 3,5 százaléknál magasabb 
esirtartalmú tehéntejért zsír-
kilogrammonként 50 forint-
tal magasabb, az ennél ala-
csonyabb zsírtartalmú tejért 
pedig 50 forinttal alacso-
nyabb árat kell fizetni. 

augusztus 1-én munkába kezd 
az új „uborka-venal" a Szegedi 

K o n z e r v g y á r b a n 

A Magyar Kommunista If-
júsági Szövetség szegedi bi-
zottsága és a Hazafias Nép-
front nőtanácsa holnap má-
jus első vasárnapján az 
anyák napja alkalmával ün-
nepséget rendez a Juhász 
Gyula Művelődési Otthon-
ban. 

Az édesanyákat köszöntő 
ünnepségen Andrássy Lajos, 
a KISZ szegedi végrehajtó 
bizottságának tagja mond 

üdvözlő beszédet, majd kul-
turális műsor következik. 
Közreműködnek: a Juhász 
Gyula Művelődési Otthon 
balettiskolájának tagjai, a 
Pedagógiai Főiskola gyakorló 
általános iskolájának ének-
kara, a Juhász Gyula utcai 
óvodások, a Liszt Ferenc 
zenekara, valamint a Dugo-
nics, a Madách utcai és a 
Szilléri sugárúti általános is-
kola tanulói. 

Ma Szegedre érkezik a Bolgár 
Hazafias Arcvonal küldöttsége 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának' meghí-
vására — amint ismeretes — 
április 22 óta hazánkban 
tartózkodik a Bolgár Haza-
fias Arcvonal küldöttsége. A 
delegáció vezetője: Ferdi-
nánd Kozovszlji, a Bolgár 
Hazafias Arcvonal végrehaj-
tó bizottságának tagja, a 
Bolgár Kommunista Pár t 
Központi Bizottságának tag-
ja, a bolgár nemzetgyűlés 
irodájának elnöke. Tagjai: 
Hristo Stojkov, a Hazafias 
Arcvonal végrehajtó bizott-
ságának tagja, Esua Kema-
lov, a Hazafias Arcvonal 
nemzeti tanácsának tagja, a 
nemzeti tanács osztályveze-
tője, Atanas Misev, a Haza-
fias Arcvonal pomorijei já-
rási t i tkára és Aszen Niko-
lov, a Hazafias Arcvonal Ru_ 
szei megyei titkára. 

Az öttagú bolgár küldött-
ség ma, szombaton az esti 
órákban ellátogat Szegedre. 
A Bolgár Hazafias Arcvonal 
küldöttségét a Hazafias Nép-
front szegedi székházában 
fogadják a város vezetői, va-
lamint a népfront elnöksé-
gének vezető tagjai. Holnap, 
vasárnap délelőtt fél 10-kor 
a népfront helyiségében ki-
bővített népfront elnökségi 
ülést tartanak, amelynek ke-
retében baráti eszmecserét 
folytatnak a Bolgár Hazafias 
Arcvonal küldöttségének tag-
jaival. Ugyancsak vasárnap 
a délutáni órákban a bol-
gár vendégek a megye egyik 
községébe, Földeákra láto-
gatnak el, ahol népfront-
gyűlésen vesznek részt. 

A ma városunkba érkező 
Bolgár Hazafias Arcvonal 
küldöttségét meleg testvéri 
szeretettel üdvözöljük. 

42, 62 69,78,89 
a lottó e heti 

n y e r ő s z á m a i 
Pénteken kettős lottósor-

solást rendeztek. Ezúttal a 
18. játékhét nyerő számait 
és az áprilisi tárgyjutalma-
kat Újpesten, a munkásott-
honban sorsolták. A húzá-
sok előtt xdupla, vagy sem-
mi* játékot tartottak nagy 
Sikerrel. Ezen nyolc jelent-
kező közül hatan nyertek, 
ketten például öt kérdésre 
adott helyes válaszukért 800 
m-800 forintot kaptak. 

Háztartásunk rendben. Nem 
élhetünk fényűző módon, de 
minden lényegesre jut. így 
lehetne röviden összefoglalni 
a pénzügyminiszter ország-
gyűlési expozéját. Mire köl-
tünk most? Gépekre és első-
sorban gazdaságos ipari be-
ruházásokra. Ez helyes, mert 
ez segíti a jobb ma, s a biz-
tosabb holnap megteremté-
sét. 

Gépekre, gazdaságos ipari 
beruházásokra? Ezek gyűjtő-
fogalmak. Mi, szegediek — 
mint bizonyára más város-
beliek is — szeretjük hal-
lani, látni, hogy mindebből 
konkrétan városunk és üze-
meink mit és mennyit kap-
nak. Most folynak a tárgya-
lások a Szegedi Szalámigyár 
lényeges bővítéséről, s még 
néhány üzem kisebb-na-
gyobb fejlesztéséről. A Sze-
gedi Konzervgyárban a múlt 
hét elején 

jelentős építkezéshez 
fogtak. Ez azért is gazdasá-
gos befektetés, mert egy ré-
sze már az idén visszatérül-
het. Pontosabban visszatérül, 
ha időben elkészül az épü-
let, beszerelhetik a gépeket, 
munkába állhat az ú j -ubor-
ka-vonal*. Eredetileg a terv 
szerint május 2-án kellett 
volna megkezdeni az épí-
tést és október 30-ig befe-

jezni. A Csongrádmegyei 
Építőipari Vállalat mégis 
több nappal korábban hoz-
zálátott a munkához. Ter-
mészetesen nem azért, mert 
nagyon ráértek emberei. 
Munkájuk másutt is akadna 
bőven. A Konzervgyárban 
azonban igen dicséretes el-
gondolás vezérli az építtető-
ket és építőket: július 15-ig 
felhúzni az épületet, hogy 
aztán augusztus l-ig besze-
relhessék a gépieket és ak-
kor az idei uborkatermés fel-
dolgozásánál már visszatérít 
valamennyit az építkezési 
költségekből. 

Mindennek velejárója az, 
hogy ez év nyarán 

még több munkást 
alkalmaznak majd a Szegedi 
Konzervgyárban, több ubor-
kát dolgozhatnak fel, ez pe-
dig azt jelenti, hogy nem-
csak több jut hazai fogyasz-
tásra, hanem expiortra is, 
amiért Nyugaton valutát ka-
punk, amire igen nagy szük-
ségünk van az idei tervek 
teljesítésében. A költségve-
tésből ugyanis kiderül, hogy 
a kormány csak minimális 
külföldi kölcsönnel számol. 
A költségvetés valódi -arany-
fedezetét* magunknak kell 
ötvöznünk hazai kincsből: az 
eddiginél nagyobb takaré-
kosságból, a termelékenység 

növeléséből, s még eredmé-
nyesebb gazdálkodásból. 

A konzervgyári elképzelé-
sek, tervek, amelyről inár 
azt is mondhatjuk szaknyel-
ven szólva, hogy -kivitele-
zés alatt állanak*, igen hasz-
nosak és jók. Reméljük, hogy 
az a lelkesedés, amellyel 
hozzákezdtek a munkához 
az építkezés befejezéséig 
megmarad és az újonnan ki_ 
tűzött határidőt nem kell 
majd megnyújtaniok. Azt 
mondja egy régi szólás-mon-
dás: -az ígéret szép szó, ha 
megtart ják úgy jó*. Ne fe-
ledjék ezt az építők és épít-
tetők sem. Mi is figyelem-
mel kisérjük, már csak azért 
is, mert úgy hallottuk, a 
Konzervgyár más vállalattal 
is tárgyal, hogy hasonló 
gyors munkával az uborka-
vonalhoz hasonlóan a para-
dicsomszezon beköszöntéséig 
a legjobb magyar paradi-
csomfeldolgozó-gépek fel-
használásával 

modern ..paradicsom-
vonalai" 

is felépíthessenek. Ehhez ter-
mészetesen gőz is kell, ezért 
még a szezon beköszöntéséig 
meghosszabbítják majd — 
ha az építők is vállalják — 
az Erőműtől már a Ruha-
gyárig kiépített gőzvezetéket. 

Vidéki városokban vendégszerepel 
a szegedi operatársulat 

Májusban 30 előadást tart Csongrád 
megyében a Szegedi Nemzeti Színház 

Néhány évvel ezelőtt kor-
mányzatunk megszüntette a 
Gördülő Opiera intézményét, 
— túlzott költségessége mi-
att — s így hosszabb ideig 
csak a rádió hullámainak 
közvetítésével jutott el a 
színházi centrumokból vi-
dékre az opera. A Művelő-
désügyi Minisztérium azon-
ban már akkor elhatározta, 
hogy más módot keres a vi-
dék zenei igényének kielé-
gítésére — mégpedig olyfor-
mán, hogy az élő hangot, 
cselekményt és zenét élvez-
hesse a kisvárosok közönsé-
ge is. A megoldás nem is 
késett: a minisztérium úgy 
határozott, hogy a szegedi 
és a debreceni színház ope-
raegyüttese látja el ezentúl 
a vidéki városokat Opera-
előadásokkal. 

A Szegedi Nemzeti Szín-
ház operatársulata örömmel 
fogadta ezt a döntést, hi-
szen ilyformán először tud 
kilépni saját körzetéből. Ed-
dig színházunknak nem volt 
módja vidéki operaelőadások 
rendezésére, mert az anya-
gi feltételek hiányoztak. 
Most, a döntéssel egyidő-
ben, a kormány olyan anya-
gi támogatást nyújtott, 
amelynek igénybevételével 

vidéken éppen olyan szín-
vonalas operai előadásokat 
tud produkálni a társula t 
mint itt Szegeden, a színház 
törzshelyén. 

A vidéki fellépéseket már 
meg is kezdte a szegedi 
operaegyüttes. Nagykőrös, 
Cegléd és Győr után Cse-
pel közönsége tapsolt a 
Pillangókisasszonyban, il-
'etve a Traviatában fellépő 
szegedi művészeknek. A kö-
vetkező állomások: Kapos-
vár, Pestlőrinc és Sztálin-
Város . . . 

Ezzel egyidőben a színház 
egész szereplőgárdája meg-
sokszorozza a vidéki fellé-
pések számát. Májusban 
Csongrád megyében har-
minc tájelőadást tart a Sze-
gedi Nemzeti Színház. Ezek 
során a megye városaiban 
és községeiben „A szabin 
nők elrablása" című zenés 
vígjátékkal, Sebastian „Név-
telen csillag"-jával, Heltai 
Jenő „Az ezerkettedik éjsza-
ka" című játékával és a 
Szegeden már tegnap bemu-
tatásra került „A jég-
eső sem akadály" cimű 
csehszlovák zenés vígjáték-
kal szórakoztatják a megye 
városainak és falvainak kö-
zönségét. 


