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Beszélgetés Páti Ferenc főigazgatóval 

és Barta István piarista igazgatóval 

A demokratikus közvéle-
mény már a Magyar Dolgo-
zók Pártja programnyilat-
kozatából vett örömmel tu-
domást a felekezeti isko-
lák államosításáról és igen 
^/ívesen fogad tf. Ortutay 
Gyula kultuszminiszterncK 
azl a vasárnapi bejelentését 
is, hogy az államosításra rö-
vid időn belül sor kerül. 

Erről beszélgettünk Páll 
Ferenc tankerületi főigaz-
gatóval, aki az iskolaügy 
egységesítéséi a legtermé-
szetesebb fejlődési folya 
mainak mondja. 

- Már kétszáz év elöt-
li Ratio cducationis* ezt cé-
loz la és 

a népi demokrácia kor-
mánya két évszázad mu-
lasztását hozza most Ite. 

- Melyek azok a szegedi 
iskolák, amelyeket állatno-
Ml.ani fognak? — kérdez-
zük. 

- A Piarista gimnázium, 
a zárdal katolikus leány-
gimnázium és tanítónő-
képző, továbbá az evan-
gélikus, református és Pi-
arista állokmos iskolák. 

- Hogyan fogadták az ál-
lamosítás hirét a felekezeti 
iskolák pedagógusai? " 

— Az evangélikus és re-
formátus iskolák pedagógu-
sai kitörő örömmel, a kato-
likus részről sem tapasztal-
tam ezidcig különösebb 
idegenkedést. Általában azt 
mondhatom, hogy 

. a felekezeti iskolák taná-
rai és tanítói részéről It-
teni liivntnl! működésem 
egy esztendeié alatt bizo-
nyos közeledési tapaszta-
lok a népi demokráciá-
hoz. 

Páti Ferenc főigazgató 
ny ilalkozatából szívesen 
vesszük tudomásul azt, amit 
eddig is tudtunk: megfelelő 
ember áll Szegeden a köz-
oktatás élén. Bizonyos, hogy 
n szomorú emlékezetű fa-
siszta iskolai tüntetés óla a 
szellem a főigazgató demo-
kratikus vezetése alatt lé-

[it végesen javulI. 

Május 30-án kiállítás 
a piaristáknál 

Szükségesnek: lartolluk, 
ho© az államosításnál első-
sorban érdekelt Piarista 
gimnáziumot meglátogas-
suk. Barla István igazgatót 
nagy munkában találjuk. A 
( turista gimnázium május 

30-án n a © kiállítást ren-
dez. Jubileum a rend szá-
mára ez a nap: háromszáz 
évvel ezelőtt halt meg Szent 
József, a rend alapitója, de 
ugyanennek a kiállításnak 
keretében ünnepli meg az 
iskola 1848-at, valamint a 
felszabadilás lutáni újjáépí-
tést is. 

Az igazgató magáról az 
államosításról nem nyilat-
kozhatik. 

— Erre csak a rend fő-
nöke, Sik Sándor jogosult 
— hárilja el finoman a kér-
dést. Sik Sándor egyébként 
jelen lesz kiállításunkon és 
remélem, Ortutay kultusz-
miniszter is, akit ehhez a 
gimnáziumhoz sok meleg 
ifjúsági kötelék fűz. Leg 
utóbb nálunk lett látogatá-
sakor meghatottan elevení-
tette fel emlékeit és 

mi feltétlenül hiszünk az 
ő jóakaratában. 

Érdeklődtünk az iulézet 
tanári karáról cs növendé-
keiről Erről igy beszél Bar-
la'István igazgató: 

— Több jeles polgári la-
nái'unk van, akikkel a pap-
tanárok a legnagyobb egyet-
értésben működnek. Ugyan-
ezt mondhatom a tankerü-
leti főigazgatóval való érint-
kezésünkről is. Páti Ferenc 
részéről a legnagyobb nieg-

megu 

Fújtlalomtól megtört 
szívvel tudatjuk, hogy 
hőn szeretett férj, apa 
és nagyapó 

Hnlluunn András 
nyűg MAV. s. ellenőr 
bosszu szenvedés ubín 
69 éves korában 
hall. 

Temetése máj. 20-án 
csütörtökön délután 5 
órakor lesz a rk. ugybdí 
szertartósa szerint a 
Dugonics-temető lialot-
tasluUából. 

Engesztelő szentuiise-
aldozal lelki üdvéért má-
jus 20-án reggel 8-kor 
'esz a felsővárosi 
plomban. 

Gyászaié e*oiád. 

lem-

ér lést tapasztaljuk és itteni 
látogatásai számunkra iffcj: 
tanulságosak. 

Az államosítás a költség 
vetésben nem okozhat 
különösebb változási, 
meri ezidőszerint is eltar-
tásunk 85 százalékát az 
állam viseli. 

Amí tanítványainkat illeti, 
örvendetes, hogy a 66 száza-
lékot kilevő kisiparos és 
kiskereskedő szülők ©ér-
mékéi mellett most már a 
tanulók tí) százaléka ipari 
munkások, 3 százaléka föld-
munkások, 25.százaléka tiz 
holdon aluli gazdák, 17 szá-
zaléka pedig 50 holdon aluli 
gazdák gyermeke. Különö-
sen örülünk annak, hogy 

az állam 15 falusi ös/lön-
dijast utalt be hozzánk, 
akik nemcsak tandíjmen-
tesek, de nálunk kapnak 
teljes ellátást és természe-
tesen velünk tanárokkal 
egy ebédlőben étkeznek. 

, A Piarista gimnázium 
igazgatójának nyilatkoza-
tából azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy az isko-
la államosítása nem fog 
okozni különösebb nehézsé-
geket. A régi elavult tan-
könyveket felcserélik meg-
felelő egvségcs, demokra-
tikus szellemű könyvekre, 
amelyekből a haladni akaró 
pedagógusok! bizonyosan 
eredményesebben fognak 
oktatni, 'mint a horthyzmus 
ittfelejtctt, valótlanságtól 
hemzsegő, alacsony szinvo 
naln kiadványaiból. 

(e. ka 

fsjj^ím^tá-verscze, gyopáryuzz 

1200 szened» gyári dolgozó 
fürdőhelyen tölti szabadságát 

Néhány évvel ezelőtt a 
nyaralás még csak kevesek 
kiváltsága volt. E © vékony 
réteg képviselői juthattak el 
uilföldre. Ugyanez a réteg 
töltötte meg- a belföldi nya-
ralóhelyeket. a balatoni für-
dőket és Mátrában* az Ava-
son gombamódra szaporo-
dó luxusszállókat és üdülő-
telepeket. 

A felszabadulás óta ezen 
téren is változott a hely-

zet. Az infláció utáni első 
évben a dolgozók százas 
csoportjai pihentek külföl-
dön, a kék Adrián. Siófo-
con éppúgy, mint a Mecsek-
ien már kétkézi munkások 

élvezték jól megérdemelt 
szabadságukat. Az idén, a 
demokrácia megjszi]árduíá-
sának döntő évében már 
százezrek mennek nyaralni, 
igjvcdül a tcxlíLszakszcrve-

zel negyvenezer tagját kül-
di a belföldi fürdőhelyekre. 

A szegcdi üzemekben már 
készítik elő a dolgozók nya-
ralását. Minden üzemi bi-
zottság tárgyalásokat folytat 
egyik, va© másik fürdőhely 
vezetőségiével. Azok az üze-
mek. amelyek saját üdülő-
vel rendelkeznek, már ta-
canittalják, osinosiltatják az 
épületeket. Szervezik az cl-
álást, gondoskodnak a szó-

rakozásokról \ 
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Vidám étet 
a* ország egyetlen 
s z í n h á z i n a p k ö z i 
otthonában 

A , Nemzeti Segély. az 
MNDSa és a Színház leikés 
níílagjai egyesült erővel nap-
közi otthont létesítettek a szín-
házhoz tartozó művészi, mű-
szaki és segédszemélyzet gyer-
mekei részőre. Még csak hu-
szonnégyen játszanak a csinos, 
tiszta kis szóbáesiváííöan az ap-
róságok, de már a létszám mu-
latja. hogy a napközi otthon 
jó uton í'jlacl1 és a szinházi 
dolgozók gyermekei az otthont 
l>ótlö gondozásban és ellátás-
ban részesülnek. Egészséges, 
életvidám kacaj fogadja az ér-
kezői. A gyereke,; éppen vala-
mi mulatságos Játékkai, foglal-
koznak. Az Óváriéin, Szigeti .íe-
nőné gyengéd szeretettel bá-
nik vpliifc. Csuna édes kis 
csöppség négytől-halévesig. Az 
otthon kis gondozotlai reggel 
8. fét 9-kor jönnek szüléik 
kíséretében és délután 4 óráig 
maradnak a gondozók felügye-
lete .platt. A zsivaj pontosan 
10 órakor ígycsapásra elül. 
Az ok egyszerű: megpillantot-
ták Csiszár Ilonát, a másik 
gondozónői, skf hatalmas tál-
cán hozta be f Uzórait, e v 
egy bögre lejei kenyérrel, Far-
ka sóhtáijgyat láttak" neki a kis 
esemclek a finom uzsonnához. 
Napsütéses időben kirándul-
nak® a Stefániára, pontban 12 
órakor jön az egytálételei, íz-
letes menü, utána lepihennek 
az apró kis ftgyacskúkra. .Tő-
izü alvás kövclkczi/;, fél 4-kor 
a szülők ismét elviszik a gye-
rekeket, l*Z a program tölli 
kl az otthon hasznos muu-
kásságát. Mnjláth Máriának, 
D. Na© Erzsinek, Pártos Er-
zsinek. <le Valamennyi működő 
színházi lagnaic, legyen az 
művész, műszaki, vagy segéd-
személyzet, szívügye' a nap-
közi otthon, amelyre mind-
egyikük büsXkc. hogy egyetlen 
ilye* iialé»niéay az országban. 

Eszperantó kongresszus 
Gvdrfitl 

Győrött tartották meg az 
országos eszperantó kon-
gresszust. Az ország külön-
böző részeinek kiküldöttei 
és a külföldi kiküldöttek 
előadás- és megbeszélésso-
rozatban tárgyalták meg az 
eszperantó nemzetközi kap-
csolatainak kiépítését és to 
vábbfejlesztését. Elhatároz-
ták. hogy megalakítják az 
M. D. P". eszperantó osztá 
lyát és még ez évben meg-
tartják a dunavölgyi eszpe-
rantó kongresszust. A sz.e 
gedi eszperantisták kikül 
döttei: Simon Gyula, Tiha-
nyi'István, Szabó Zsigmond 
Csonka,Lajos és Farkas Er-
nő voltak. 

A kisiparos 
helyes kalkulációja 

Br. Ikrinyl Bertalan elöadátn 

A KIOSz elöadássoroza 
Iában dr. Ikrényi Bertalan 
iparkamarai titkár tartót 
nagy érdeklődéssel kisért 
előadást a helyes kalkuláci 
óról. Kijelentette, hogy az 
irányított ármcrgállapilás 
ra szükség van, mert az ár-
és bérszinvonalat csak 1© 
lehet e©ensulyban tartani 
A helyes kalkulációra gaz-
daságpolitikánk fejlődése, 
az árdrágítás letérése és 
kisiparos megélhetésének 4 

biztosítása szempontjáhól is 
kellő gondot kell fordítani 
Ismertette az előadó a kéz 
müipari kalkulációs rendel 
kezeseket, végül hangsu 
Ivozta, hogy az árak betar 
tusát a közérdek és magán 
érdek egyaránt megkövétdU 

rozlattúk és uiosl száz mun-
kásukat szeretnék pihenlet-

A 

DÉMA cipőgyár 

saját üdülővel rendelkezik. 
Dunántulon, a Rába mellett, 
Rtim községben, gróf Szé-
chenyi volt birtokán száz 
DEMA-munkás tölti szabad-
ságát. A 

Konzerv gyár 

Nógrádme©ében, Bujákon, 
a volt VVeisz Manfréd-kas* 
télyban Játja vendégül üze-
mének legjobbjait, mintegy 
száz-százhusz személyt. A 

Gázgyár, Villamosvasul, 
Lemezgyár 

szintén Balatonon üdül. Az 
előbbi helyről ugy harminc, 
a Villamos vasúttól busz sze-
mélyre szátnijanak. A Le-
mezgyár is több személyt 
szeretne nyaraltatni. 

A többi, kisebhb üzemek-
ben is készülnek a nyara-
lásra. Az első számitások 
szerint ezer-ezerkétszáz Sze-
gedi dolgozó tölt az idén 
nyaralóhelyen néhány bol-
dog, goiaduélküLi napot, 
1948-ban. a Mordulni évé-
ben; . . . n. 1, 

S/cgeili Rendéi-fonó 

régi világ egyik legked-
veltebb helyére, Nógrád-Ve-
rőcére viszi munkásait. Nóg-
rád-Verőce. valóságos kis 
paradicsom. A Duna mel-
leit fekszik. Fürdésen kivid 
kirándulások: Vác-Visegrád!, 
Esztergom vidékére várják 
a Szegedi Kenderfonó alkal-
mazottait. Az üzemből kö-
rülbelül kétszáz szeméiy 
jut el a festői szépségű vi-
dékekre. A 

Magyar Kender 

a Balatonon nyaraltatja dol-
gozóit. Balaton-Szárszón bé-
reltek villát. A magyar ten-
ger vizében szintén kétszáz 
ujszegedi munkás, munkás-
nő hűsölhet. Elsősorban az 
élnmnkások, a 18 éven alu-
liak, a lvetegck mennek. Az 

Angol-Magyar Julafonó 

Békéscsaba, Orosháza vidé-
kére, GyopárosfürdŐre vi-
szi munkásait. Az üzemben 
sok a reumás, ezért a für-
dő gyógyvize minden bi-
zonnyal jó hatással lesz a 
betegekre. Hetven, személy 
pihenhet Gyopároson. A 

Dohánygyár 

száz nmukisgyereket és két-
száz dolgozót szintén a Ba-
latonra visz. A dohányjö-
vedék központi uyaralótele-
pén, Balaton-Almádiban sok 
pihenési szórakozási lehető-
ség várja az élmunkás üzem 
dolgozóit és a napközi ott-
hon kis lakóit. A 

Gyufagyár 

Balaton-Szabadiban vett 
bérbe két romvillát Telje-
sen rend behozatták, kitaia-

Csehs2fová Mában 
az állam fizefi 
a lelkészeket 

Prága, május 19 A Nem-
zeti Front akcióbizottsága 
azt javasolta a kormányrak, 
hogy az elismert hitfeleke-
zetek lelkészeit, csakúgy 
mint a köztisztviselőket, a 
kormány fizesse. Trechlo 
katolikus püspök ezzel kap-
csolatban annak a reményé-
nek adott kifejezést, hogy 
Csehszlovákia mintaképe 
lesz annak, hogy a népi de-
mokrácia a legszívélyesebb 
viszonyban lehet a római 
katolikus egyházzal. 

Pályaválasztási aatét 
Szegeden 

A szegedi állami gyermek-
lélektani állomás pályavá-
lasztási ankétot indított. Az 
ankétnak az a célja, ho© az 
általánosiiskola felsőbb osz-
tályába járó és a középisko-
lák IV. osztályában tanuló 
fiatalság számára megmu-
tassa azokat a továbbtanulá-
si lehetőségeket, amelyekre' 
jövő hivatását alapozhatja. 
Á megnyitó előadást ti Kla-
uzál gimnázium dísztermé-
ben kedden dr. Zsámbékjr 
László az állomás vezetője! 
tartotta meg, maid Fülöp 
András /kereskedelmi közép-
iskolát tanár a kereskedel-
mi iskolákról beszélt. Szcr--
dán az iparostanonciskolá-. 
ban Bálint Gyula Iparisko'-. 
tai'szaktanító a fémiparról,, 
Perjési Károly Ipariskolai1, 
szakoktató pedig az élel-
mezési. bőripari és épilo-_ 
ipari szakmáról beszélt. Ar 
ankét mai előadásait a fel-* 
sőiparjskólában (Kálvin-tér)i 
tartják délután 4 órakor. 

B L M B M O L Y 6b minden más kártékony rovar •!!«« Uja 
blstaMka réletaa a kitűnő régi minőségű 

vízmentes gyümölcszsák 
Kapható: BBUi'KH&B DBZ8S papirnagykereskodés és feldolgozó 

üzem Szeged, Da csy-Zsüiásxkt-utca 22. 
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