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Szegedi javaslat a munkás- és parasztiíjak 
érettségi bizonyítványhoz való juttatására 

A javaslat szerint minden Uja, aki betöltötte 13-ih évét és kettö lelkészMiséggel 
jelentkezik, lelehesse ar érettségi vizsgálatot - A partok ^pvtsrtöi és ax 

egyetem vezetősége sürgős lelíeriesztessel lordul a kultuszminisztériumhoz 
(Szeged, szeptcuibcf 20) Magyar-

ország demokratikus fciépilése főleg 
állót függ, milyen tempóban Indjuk 
I munkás- ós paraszlifjakat bevonni 
az állami igazgatás, a közigazgatás, 
tanügy ós közegészségügy gépezetébe. 
A mai oktatásügy a gyors kiképzési 
és a gyakorlati tudás elsajátítását oein 
leszi lehetővé, éppen ezért azonnali 
reformra van szükség, de ilyennel 
a közoktatásügyi minisztérium még 
ezidcig nem állt elő. Szegeden a Ma-
feyar Kommunista Párt kezdemé-
nyezésére országos oktatásügyi Javas-
lat született meg, amelyet nz összes 
párlok és szakszervezetek magukévá 
tellek s amelynek kivitelezésére 
ugyancsak párlunk megteszi a kor-
mánynál is a szükséges lépéseket. 
A javaslat kapcsán a Szakszervezeti 
Bizottság, a Magyar Kommunista PárT, 
a Szociáldemokrata Tárt és a Nem-
zeti Parasztpárt a következő egysé-
ges beadványt intézte a szegcdi egye-
temi és főiskolai szabadszervezet ok-
tatásügyi bizottságához: 

a Szabad Szakszervezetek szegedi 
szakmaközi bizottsága az esti tanfo-
lyamokon való középiskolai oktatás 
tekintetében az alábbiakban lefekte-
tett elvek figyelembevételét, illetve 
keresztülviteléi Javasolja: 

Tekintettel arra, hogy a régi lau-
terv teljesen csődöt mondott és an-
nak átdolgozása folyamatban van, kí-
vánatosnak tartjuk, hogy a gimnáziumi 
tanfolyamon ne a régi tanterv sze-
rint folyjon a tanítás. Ezért javasol-
juk, hogy a maakáspárlok fa a szak-
•zerve/eiek kikütáStliel. továbbá a 
tanfolyam vezetősége delgozza kl a 
tanfolyam tantervét. _ " 

A hallgatókra vonalkor* általa- " 
nos irányelv legyen az, hogy te-
kintet nélkül azok Iskolai vég-
zettségére — ha azok a IS. élet-
evüket betülfüttrk —, ne oszlá-
lyonkinli vl/sgára, hanem az 
érettségi vizsgára készítsék elő 

őket. 
A tanításnál nagy súlyt kell he-

lyezni a modern gazdasági történe-
lem, az igazi magyar történelem és 
irodalom tanítására, továbbá tanítani 
kell a szociológiát is. 

Az előadó tanárokat ugy kell kivá-
logatni, hogy azok alkalmasak lcgye-

M o z í f c m ű s o r a ' 
Korzó Mozi 
Ma és mindennap a nagy idők óriás 

amerikai filmje, Kertész Mihály hatal-
mas alkotása a világtörténelem legér-
dekesebb kalózairól: llél tenger ür-
düge. Erről Elvon, Hrenda Marsb, Alan 

nek aa ni szellem érlelméfcon taní-
tani, Megállapíthatják, hogy « régi 
rezsim konzervatív tanári kant, amely 
a reakciós rendszert teltétel nélkül 
szolgálta, WÜes egészében nem lesz 
alkalmas arra, hogy, a tervezett tan-
folyam hallgatóit megfelelő oktatás-
ban részesítse. Ezért kívánatos, bogy 
a haladé vzvIIfmU Italai tanárak is 
helyet kapjanak aa eKntfá tanárak 
bizült. 

Kérjük, bogy javaslatunk érdeké-
ben a szükséges intézkedéseke! meg-
tenni szíveskedjenek. 

A beadvánnyal egyidejűleg a pár-
tok képviselői tárgyaltak Pnrjesi Béla 
rektorral, Koltay-Kantner Jenő egye-

temi tanárral, a íanárvizsgázlalő bi-
zottság elnökéről, valamint Eperjessy 
Kálmánnal, a tanárképző főiskola igaz-
gatójával. Az egyelem őrömmel üd-
vözli a munkásság oktatásügyi Javas-
latát é s sürgős felterjesztést küld n 
kultuszminiszterhez, hogy mielőbb 
megszülessen az a kormányrendelet, 
amely a munkás- és paraszti ff.ok érett-
séghez való juttatását lehetővé teszi. 
Ebben az ügyben Koltay-Kaszlnv Je-
nő egyetemi tanár csütörtökön Buda-
pestre utazik. Itt említjük meg, hogy 
Franciaországban ezt a rendszert a 
gyakorlatban már évekkel ezelőtt ki-
próbálták és az nagyon Jő eredmény-
re vezetett. 

Iz iparügyi miniszteri biztos véleménye 
a város és a gázgyár kizütlí vitában 

Ma tejárt a gázgyárnak válaszadásra szabott 
határidő 

(Szeged, szeptember 20) A város és 
a gázgyár központi igazgatósága közölt 
folyó egyezkedő tárgyalások legutolsó 
lépése, amint jelentettük, az volt, hogy 
a tanácskozás legutóbbi félbeszakítása 
után a város levélben értesítette a köz-
ponti igazgatóságot: szeptember 20-ig 
várja a gázgyár válaszát azokra a- kér-
désekre, amelyeket az igazgatóság meg-
bizottainak ittlétük alkalmával (eltellek. 
A határidő ma járt le. A mai napig 
kellelt válaszolnia a gázgyárnak arra, 
kópes-c feDutarlani, illetve fenn akarja-e 
tartani a gázgyár üzemét a szerződés-
szerinti teljességében, vagy pedig nem. 
Illetőleg hajlandó-e lemondani a kon-
cessióról a város javára? A gázgyár 
válasza a délelőtti órákban még'nem 
futott be a városházára, a nap későbbi 
folyamán azonban megérkezhet. Min-
deneseire holnap már tiszta képet le-
het látni ebben a kérdésben, mert vagy 
megjön a válasz és akkor a város ér-
demben tud foglalkozni vele, vagy nem 
és akkor más alapokra kell helyezni a 
gázgyárral való tárgyalást. Ezesetben 
ugyanis nyilvánvaló, hogp a Központi 
Gáz és Villamossági Bt. „húzni" akarja 
az egyezkedési tárgyalásokat. 

A gázgyár központi igazgatósága 

szerinte önkényesen és jogtalanul vette 
házikezelésbe a gázgyárat és jogtalanul 
járt el akkor is, amikor a miniszteri 
engedéllyel szemben nem járult hozzá 
a uillamosegysigárak tízszeres feleme-
léséhez. Az iparügyi miniszter a köz-
ponti igazgatóság panaszát vélemény-
adás végett leküldte Szegedre Lóránt 
Gyula iparügyi miniszteri biztosnak. 
Az iparügyi miniszteri biztos megvizs-
gálta az ügyet és elkészítette válaszát. 
Válaszában tudomására hozza a mi-
niszternek, hogy a város kényszerhely-
zetben volt, amikor tavaly októberben 
a felelős vezető nélkül és üzemanya'' 
nélkül hagyott gázgyárat kezelésbe 
vette. 

Egyedül a város érdeme, hogy d vil-
lamosáramszolgáltatás megindulhatott 
Szegeden, a lakosságot el tudták látni 
világítási árammal, or üzemeket pedig 
ipari árammal. Azóta is egyedül a vá-
ros fáradozik azon. hogy a gyár részére 
a szükséges üzemanyagot előteremtse, 
joga van tehát az üzemmel bizonyos 
mértékben rendelkezni. Az egységárak 
megállapítását is jogosan szabja meg a 
város, inert a gázgyárral kötött szerző-
dése erre módot ad — mondja a mi-

r _ d niszleri biztosnak az iparügyi minisz-
kúlónben a folyamatban levő tárgya-1 terhez küldött jelentése. A miniszteri 
lásokkal párhuzamosan bepanaszolta a I biztos elküldte válaszát Budapestre, 
várost az iparügyi miniszternél, mert) OQO 

Színház :-: Művészei 
Kulturdélulán 

a Nöszövetségben 
A Magyar Nők Demokratikus Szö-

vetsége kedden délután a városi zenede 
nagytermében nagysikerű műsoros dél-
utánt tartott. A műsor bevezető rész® 
ben dr. Erdélyi Jenőné Lengyel Vilma 

Síénél I S ' r?ha USTSA 'S®?'KCrüíítt 
még enny. izgalom nem volt egy film-. kérőt, a Nőszövetség eddigi munkájának 

, eredményeiről tartott ismertető előadást Belvárosi Mosl 
Szezonnyitóul ma és mindennap 

i emutatja Charles Boyer különleges 
t lm csemegéjét Budapestet megelőzően: 
Szerelmi recept. Partnere: Margareü 
Suta van. Ezt megelőzi: Komba ritmus 
a legsikerültebb amerikai zenei kisfilm. 
-Mindkét film az amerikai filmgyártás 
tegfrisehh produktuma. 

Széeheayl Mail 
Ma, és mindennap bemutatásra ke-

- , o r s l i e legnagyobb mozgókép-
színházának, a budapesti Bojal Apolló 
»»k megnyíló műsora: LENIN 1918. 
lilméposr. az orosz forradalom láng-
lelkű vezérének a hatalmas Szovjet-
unió megteremtőjének legkőzdetmesebb 
esztendejéről. A hatalmas művéül él-
ményt Jelentő filmet Irta és readuie: — A főszerepet U. V. Scso-
ÜKE a Szovjetunió legnagyobb sziuészc 
alakítja. 

Jön: A neveltetés két mestere egy 
műsorban „POTYAUTAS". Főszeren-
ben keraaadel és Chaptfo, mint rendőr. 

A műsor középpontja Bereyni Csányi 
Piroska, a népszerű újságíró és írónő 
szakácslörténeli előadása: „Hogyan főz-
tek ősanyáink" címmel. A mai nehéz 
élkezési problémák közölt jólesik em-
lékezni régi izekre, nagy lakomákra. 

Elődeinknek nem is volt akkor más 
gondjuk, csak mit egyenek ebédre és 
vacsorára. Most is ez a gondunk, du 
neoi olyan értelemben, nuut őseinknél. 
Mosl minden ebéd, amit sikerül vala-
hogy elkészíteni, ineguyert ütközetet 
jeleut a mindennapi beszerzési fronton. 

A rendkívül érdekes előadás után az 
újonnan reltfto*. kitűnő tenorista. Juhász 
Károly énekszámai következtek. A Tú-
randó' és az Afriksi nő című operából 
énekc.te nagy indással • legszebb áriá-
kat. klajd az elragadtatott upsviharra 
megtoldotta műsorát egy oépsterü olasz 
dallal é* egy gyönyörű spanyol szere 
náddal. A soogorakltételcT dr. Korányi 
Elemérné látta ct kitűnően (r. m.) 

Cipő, .17 cs és 38 ns, barna, magas-
száru, eladó. Zászló ulca -fa. 

Darabos rézgálic 
Kapható 

GARDOS), Szentháromságra. 27. 

A MaDISz hitei 
Beszámoló a MaDISz 

országos kongresszusiról 
A MaDISz szeptember 21-i ifi-dél-

utánjainak címe : Beszámoló a: orszá-
gos kongresszusról. Előadók: Belváros-
ban Kószó József, Móravárosban Papp 
Ferenc, Alsóvároson Komócsin Mihály, 
Felsővároson Komócsin Klára, Móku-
son Kovács Miklós, IJjszcgedeu Varga 
János, a Lemezgyárban Hajós Tibor, 
Fodortelepen Csikós Zoltán. Klcbels-
bergtelepcn Deutsch Imre, Keeskéstc-
lepen Wigner Győrgv, Somogyitclepen 
Perjési László. 

Vidéki előadók : Al&ókózponton La-
dányi Benedek, Seenlmibálvtelcken 
Papp Ferenc, lxngyelkápolnán Kószó 
József, Böszkén Csikós Zoltán, Zákány-
ban Varga János, Királyhalmán Hajós 
Tibor, Gyálin Savonva József, Ruzsa-

Ióráson Vőneki Antal, Ottömösön Ju-
iász Rezső, Csórván Miljánoviis György, 

Tápén Szögi Antal. 
Felhívjuk az előadókat és a kevútett 

szervezőket, hogy csütörtökön eslc hat 
órára feltétlen jelenjenek meg a köz-
pontban. 

Felhívás. A MaDISz rókusi csoportja 
felhívja azokat a tagjait, akik a rókusi 
kóuyvláiból könyveket vittek el, sürgő-
sen vigyék vissza. 

H I R E K 
Szolgálatos gyógyszertárak 

Borbély József. Tisza Lajos-körut 20. 
Nagy Gy őrök. dr K. Hangay Levente, 

asszony-sugárut 31 jfokar örök. 
Mihály, Valéria-tér l 

Tanoncok, HjumiinlcasoX I 
Elérkezel! ax idő, amikor leráz-

hatjuk magunkról a régi, reakciós 
rendszer* rabszolga bilincseit, arai-
kor is nyitót! szemmel Járhatunk m 
világban. Rajtunk áll nyomorgó éle-
tünk megváltoztatása. Szcrrczk'"d-
jjünk, hiszen szabadok vagyunk. Kö-
veteljünk, most van rá alkalom ki-
mondani azt, amit eddig nem tud-
tunk. Ml nemcsak dolgozni, hanoin 
ölni is akarónk. Ml is akarunk jó 
cipőben, Jó ruhában járni. Mi is 
akarunk szórakozni, sportolni, nya-
ralni és tanulni. Ez mind elsősor-
ban bennünket illet, a dolgozókat 
és az építőket. Mi nem követelünk 
sokat, csak a hozzánk méltó éle-
tet akarjuk kiharcolui a demokrati-
kus Magyarországon. Munkánk hasz-
nát és gyümölcsét mi akarjuk él-
vezni. Hiszen mi dolgozunk és épí-
tünk és nem a kényesen neveli 
urifincskák vagyunk. Nem lelje.jt-
hetellen a kérésünk, de erő kell 
a kiharcolásához. Egységes erő, 
munkásösszefogás. Fogjunk hát ősz-
szc, hogy kercszlüivihcssúk kitű-
zőit célunkat. Ideje, hogy kinyissuk 
szemünket, hogy gondolkozzunk kis-
sé az elmúlt évek tanulságain. 

SzervezkedjünkI Jöjjön el min-
denki az Ifjúmunkások Szakszerve-
zetébe! Jöjjetek, ha nem akarjuk, 
hogy újból a régi, reakciós rend-
szer rabszolgái legyünk, mely jel-
szavakkal, csendörséggcl és katonai 
fegyelemmel vezette félre és nyo-
morította meg a magyar ifjúságot^ 
mely idegen érdekekért bclcsod-j 
ródolt cgy bűnös háborúba. Szúk-
ezreink pusztultak a rabló háború 
csatamezein. Gondolkozzunk ezen. 
Nem lehet közömbös senki számúra 
sem ez a szörnyű mutt, az éhség, a 
nyomor és a rabszolgasors. Mosf 
itt az alkalom ennek sf bűnös re-
akciónak végleges leverésérc. Vagy 
a pusztulást hozó reakció rr.'v 
szolgabilincsef, vagy a demokraT-
kus, jogait kiharcolni képes ifjú-
munkások szervezett egysége. 

Marjai Jézsef ifjúmunkás 
oOo 

— Dénes Leé elvián polgármester 
Badapeotre mázott. Dénes Leó polgár-
mester Róna Béla elvtárs, pénzügvi ta-
nácsnok és Zabos Dezső, a közellátási 
hivatal tisztviselője kíséretében cs® 
törtökön reggel Budapestre utazott, 
ahol a gazdasági minisztériumokban 
eljárnak annak érdekében, hogy járul-
jon hozzá Szeged buzaárkiegycnlitési 
alapjához. 

— Egy héten belül readbeheszáb » 
belvárosi elemi iskolái. Dr. Margilla 
István népbirósági tanácselnök vezeté-
sével szerdán népes szülői küldöttség 
kereste fel Dénes Leó polgármester elv-
társat. A küldöttség arra kérte a pol-
gármestert. bogy a város sürgősen ho-
zassa rendbe és adja át rcnd-ltetésének 
a belvárosi elemi iskolát, ezáltal tegve 
lehelövé, hogy a gyermekek rendes id® 
ben, délelőtt látogassák az iskolát. A 
város néhány nappal ezelőtt megkezdte 
a belvárosi elemi iskola rendbehozását 
és mintegy harminckétezer pengő ér-
tékű kőmüvesmunkáEvégcztetett el rajta, 
de meg kelt találnia a módot arra, hogy 
az iskolát teljesen rendbehozva, a gyer-
mekek tanítását ezzel rendes mederbo 
tereljék Dénes Leó polgármester el© 
társ nyomban intézkedett és megnyug-
tatta a szülők küldöttségét és ígéretet 
tett arra, bogy a város a belvárosi 
elemi iskolát egy héten belül teljesen 
rendbchozalja és semmi akadálya nem 
lesz annak, hogy ax iskolásgyerinekek 
békebeli körülmények kőzött tanuk 
hassanak. 

- - A Nemzeti Bizottság ülése. F«* 
hívjuk a szegedi Nemzeti Bizottság 
tagjainak figyelmét, hogy a Nemzeti 
Bizottság szombaton, később megjelenő 
időpontban igen fontos tárgysorozattal 
ülést tart Már jóelöre kérjük az őst-
szes rendes és póttagokat, hogy a meg-
adandó időpontban u Nemzeti Bizott-
ság ülésén feltétlenül megjelenni szto 
veskedicnek. 


