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/I szegedi felekezeti iskolák 
pedagógusai az államositás mellett 

Csalt az apácák maradtak távol az ankéttól.. • 

A lankcrülcti főigazgató-
ság és a tanfelügyelőség 
szombaton tájékoztató ér-
tekezletre hivta össze vala-
mennyi nagyszegedi feleke-
zeti középiskola és általános 
iskola pedagógusait. A Kla-
uzál-gimnáziumban dr. Páli 
Ferenc tankerületi főigaz-
gató, a Margit-utcai általá-
nos iskolában dr. Sörös Je-
nő tanfelügyelő ismertette 
az egybegyűltekkel az állam 
és az egyház között folyó 
tá rgyalások jelen f őségét. 
Kijelentették, hogy a feleke-
zeti iskolák államosításával 
a magyar népet szűzéves el-
maradottságából emelik ki. 
Megnyugtatták a felekezeti 
pedagógusokat, hogy az ál-
lamosítás mind magukra az 
iskolákra, mind a nevelők-
re, mind a tanulóifjúságra 
csak előnvös hatással lesz. 
A nyugati kulturállamok-
ban "az államosítást már év-
tizedekkel ezelőtt megvaló-

sították és ez sehol sem vált 
a vallási élet kárára, sőt fel-
lendítette azt. 

A felvilágosító előadáso-
kat a pedagógusok nagy tet-
széssel fogadták. A tankerü-
leti főigazgató beszédéhez 
Forgács Islván tanilóképző-
intézeti tanár szólt hozzá. 

— Most már tudjuk — 
mondotta, — hogy az isko-
lák államosítása a mi hely-
zetünket is megjavítja. Har-
colni fogunk ezentúl min-
den rémhír és balhiedelem 
ellen, mert tudjuk, hogy 
mindez a magyar nép érde-
kéhen történik. 

Gyurkovics Árpád, a pia-
rista gimnázium tanára eze-
ket mondotta: 

— Nincs többé kétségünk 
és aggodalmunk a jövőre 
vonatkozólag. ürömmel 
kisérjük a most folyó tár-
gyalásokat és reméljük, 
hogy a vitás kérdések mi-

nép nél előbb a dolgozó 
javára dőlnek el. ' 

Hasonló szellemben szólt 
hozzá a tanfelügyelő elő-
adásához K. Nagy János, a 
református, Magyar János 
az evangélikus es Székely 
Alfréd az izraelita általános 
iskola igazgatója egész tan-
testülete nevében. Ács Zol-
tán tápéi romai katolikus 
tanító kifejezte azt a véle-
ményét, hogy az államosí-
tás az általános iskolák ní-
vójának emelkedését is meg-
hozza. 

Mindkét értekezleten szép 
számban jelentek meg a 
meghívott felekezeti peda-
gógusok, csak a zűrdal isko-
lák nevelői, az apácák tün-
tettek i távolmaradásukkal. 
Ugylátszik ezzel is tanújelét 
akarják adni annak, hogy a 
demokrácia és az egyház 
közti viszony rendezésére 
Irányuló jőszándéknak még 
a magva sincs meg bennük. 

Einstein levele a szegedi 
mérnökszakszervezethez 

az atomenergia jelentőségéről a világbéke terén 

Herényi Árpád, mint a sze-
gedi mérnökszakszervezet 
elnöke a műszaki értelmiség 
nevében Einsteinhez, a vi-
lághírű amerikai tudóshoz 
levelet intézett. A levélben 
arra kérte Einsteint, hogy 

lépjen kapcsolatba a ma-
gyar tudományos körök-
kel annak az érdekebon, 
hogy a háborús uszítással 
és az atombomba háborús 
rémével szemben tudato-
sít lássák Magyarorsz'>«on 
az a munka, amelyet Ein-
stein es tudományos inté-
zető végez az atomener-
gia békés rélokra való 
felhasználása érdekében. 

Most érkezett meg Ein-
stein válasza, amely forditás-
bantigy hangzik: 

Kedves Barátom! őszin-
tén köszönöm azt az ér-
deklődést, amelyet mun-
kánk iránt mulattok és a 
nagyvonalú támogatást Is. 
Minden lehető segítségre 
szükségünk van, hogy 
polgártársainknak tudo-
mására juttathassuk az 
atomenergia lényét és 
megmagyarázhassuk ne-
kik annak óriási jelentő-
ségét nemzetközi viszony-
latban és a világbéke le-
rén. Kollegáim és én há-
lával fogadjuk az együtt-
működést. őszinte hived 

A. EINSTEIN 
• 

Mint ismeretes, Einstein 
és az amerikai atomkutató 
tudósok többje nemrégiben 

hivta fel Amerika figyelmét 
arra a veszélyre, amely az 
atombombával tvalő háborús 
kísérletezésben rejlik. A le 
vél, amit a nagv tudós a 
szegcdi mérnökhöz intézett, 
ugyancsak bizonyítéka a ha-
ladó gondolkodású tenge-
rentúli k utatők jelenlétének. 
Van tehát csakugyan egy 
olyan amerikai hang — te-
gyük hozzá: mindinkább 
megerősödő amerikai hang. 
amely semmiben sem azo-
nos »Amerika hangjával*. A 
szegedi mérnökszakszer-
vezet kezdeményezése és az 
ezzel kapcsolatos magyar-
amerikai tudományos érint-
kezés is egyik erősítője le' 
het a világ szivős békeaka' 
ratának. 

w 

Eles ellentét a palesztinai kérdésben 
Amerika és Anglia között 

Mához hét hétre már töláren 'ehet a Nemzetközi 
Vásár vá s éri g azo Iván vével Budapestre elázni 

A június 11—21 napjain megtartandó centenáris Nem-
zetközi Vásár vásárlgazolvAnyaf már mindenhol kaphatók a 
vásár tb. képviseletednél, valamint az IBUSz menetjegy-
iroda vidéki kirendeltsógetoái ós fiókjainál. Ilyen vásár-Iga-
zolványt bárki könnyen szerezhet magának. A vásárígazol-
vánnyat. amely rengeteg egyéb kedvezményt Is biztosit, már 
junlus 5-étől kezdve téláron lebet Budapestre utazni. Mint 
Budapestről Jelentik, a városligeti vásárváros képe már tel-
jesen kialakult. Hatalmas kiállítási csarnokok és díszes 
pavilíonök hosszú sornl épülnek ós telnek meg a vásárra 
a magyar Ipart gyártmányaival, meg a külföldi országok 
kiállítást kincseivel. A féláru utazási 'kedvezmény Buda-
pestre junlus 21-ig, Budapestrőt vissza junlus 11-töl 27-ig 
vehető Igénybe 

Biztatóan indultad meg a tárgyalások 
az evangélikus és reformátust 

egyházzal 
Az egyház és az állam kér-

déseiről tárgyaló kormány-
bizottság megkezdte a tár-
gyalásokat az evangélikus, 
valamint a református egy-
ház kiküldötteivel. A mind-

végig barátságos szellemben 
folytatott megbeszélések ala-
pos reményt nyújtanak ár-
ra, hogy mielőbb megegye-
zés jön létre a két egyház 
és az állam között. 

Jégszekrény-akció 
300 forinttól zománcozott tűzhelyek 
h á r o m h a v i rész le t re nagy választékban 

Bruckner Testvérek Vaskereskedelmi Rt 
Vasáru, edény, kerékpár, előnyös árban 

Helyet az ifjúságnak 
a közhivatalokban 

Budapest, május 22. A 
Gazdasági Főtanács régeb-
ben foglalkozott a problé-
mával, milyen módon lehet-
ne az ifjúság szélesebb ré-
tegeit munkaalkalomhoz jut-
tatni a közhivatalokban. 

A demokratikus ifjúság-
nak a közhivatalokban való 
elhelyezése érdekében a GF 
szükségesnek látja a nyug-
dijasoknak közbíva'ali szol-
gálatra való berendelése 

korlátozását és a korhatárt 
elért köztisztviselők nyug-
díjaztatását, 

A javaslat felett rövidcsen 
döntenek az illetékes kor-
mánykörök — s ha ilyen 
formában elfogadásra ialál, 
ugy az felületes becslés sze-
rint már legközelebb két-
háromezer fiatal munkaerő-
nek jelent elhelyezkedési le-
hetőséget. 

A palesztinai események 
sorún nap-nap után kerül" 
nclc napvilágra a bizonyíté-
kok arról, liogy az angolok 
az arabokat teljes erővel tá-
mogatják. Az iraki és szí-
riai hadseregekkel kötött 
szerződés szerint a britek 
átadják az araboknak afo-
kat a támaszpontokat, ame-
lyek birtokában uralni lehet 
egész felső Galltteát. Ame-
rikát egyenesen megdöbben-
tene annak a liire, hogy 

az angolok a Marsba|I-so 
ftély egyrészét az arabok 
támogatására használják 
fel. 

• Hir szerint az Egyesült Ál-
lamok kongresszusa ez ügy-
ben vizsgálatot indit ós sí 
palesztinai kérdés súlyosan 

érinti az amerikai-angol vi» 
szonyt .Washingtonban ar-
ról beszélnek, hogy a transz-
jordániai csapatok támoga-
tása miatt Amerika tiltako-
zó jegyzéket intéz Angliá-
hoz. A Newyork Times an-
nak a véleményének ad nyíl-
tan kifejezést, hogy 

az amerikaiak és angolok 
a palesztinai kérdés miatt 
egyre jobban eltávolodnak 
egymástól. 

Mig Palesztinában válto-
zatlan erővel folyik a harc 
lés arab jelentés szerint Je-
ruzsálemben fettétel nélküli 
megadást követcinek a zsi-
dóktól, a biztonsági tanács 
tovább folytatja a vitat a 

^palesztinai JieJvzet rendezé-
séről, A Szovjetunió állás-

pontja természetesen válto-
zatlan és Gromikó leszögez-
te: 

bárhogyan végződjenek te 
a tanácskozások, feltétle-
nül léire kell hozni az ön-
álló zsidó államot 

Dózsa-nap 
Ruzsajáráson 

A Nemzeti Parasztpárt nagy-
szegedi szervezete ma rendezi 
meg Ruzsajáráson évente szo-
kásos Dózsa-napját. Ennek ke-
retében népgyűlést tartanak, 
amelyen Gyáni Imre főispán. 
Seres József szabadművelődési 
felügyelő és Barek István népi 
kollégiumi igazgató mond: ün-
nepi beszédet Délután színes 
népünnepéllyel szórakoztatják 
az összegyűlt parasztságot 

Kisgyütéseh 

A Magyar Dolgozóik Pártja 
törvényhatósági bizottsági tag-
jainak kSsgyűlésel: 

Belváros I. pártszervezet: 
24-én, hétfőn Széchenyi-tér 
8. szám alatt Papdi György. 
25-én. 'kedden Tisza Lajos-
körut ós Arany János-utca 
sarok 'Gróf-palota): dr. Agay 
Dezső. — A gyűlések kea-
dete este fél Tórakor. 

Alsóváros: 
24-én, hétfőn Földműves-írt-
ca 17. Lakó Antaf. — A 
gyűlés kezdete est® 7-kor. 
Junius 7-én, hétfőn Gúrgyán 
vendéglő, Rákóczi-utca este 
7 óraikor: Konca László. 

Felsővárosi pártszervezet: 
25-én, kedden Darázs ven-
déglőben, Retek-utca '48.,: 
este 7-kor: PIptcr József. 
29-én, szombaton Postásott-
hon este 7-fcör: Slmön Béla. 

l'otVorlelept párt S/er vezet, 
29-én szombaton Fodor fe le-
pi Kör helyiségében este 3 
órakor: Jeriel Sándor, 

üsomogyilclep: pártszervezet: 
29-én, szombaton III. ufóit 
83. este 7 órakor: Szára® 
Ferenc. 31-én, hétfőn VII. 
utcai pártházban est® 7-kor.: 
Ökrös Dezső. 1 j [ j 

Ujszegedi pártszervezel: 
27-én, csütörtökön Józsfe'fte-
lepen Erdélyi-tér 1., Jójárt 
vendéglő, este 6 órakor: 
Perjés Sándor. 
Jiüuns 3-án, csütörtökön es-
te fél 8 óraköt kultúrház: 
Bedő Kálmán, * ' 

Mór a várost pártszervezet: 

25-én, kedden este 7 érakor 
Sántha-vendégtö, Szél-utca, 
Farkas István. 28-án, pén-
teken este 7 órakor Liliom-
vendéglő, Hajnal-utca, Tóth 
József né. 

Móravárosi pártmunkások és 
bizalmiak ma vasárnap reg-
gel 8 órakor Róka-utca 8. 
szám alatt jelentkezzenek. 

Belváros II. pártszervezet: 

28-án, pónleken Iparosta-
nonc! sko la est© 6 órakor: 
Dr. Száva Lajos. 
:31-én, hétfőn Ady-téri egye-
tem este 6 érakor - dr. Basch 
Béla. 

A rókusi pártszervezet terüle-
tén: 25-én, kedden este 7 
érakor: Parádl-féJe" vendégjő, 
Feltómadás-U. 16. sz; elő-
adó: Slmovica Mihály. 28-án, 
pénteken este 7 órakör: Ri-
gó- és Boros József-u. sarok, 
plőadó: Fridman Ervinné, 

Felhívjuk w pártszervezetek 
veae.íőségetnefc figyelmét, liogjl 
a ktsgyulésefcet gondosan m 
lelkiismeretesen készítsék elő. 

Verseny 
butorraktár 

Kelemen-utca IL szám alat! 
(Posta melletti ahol mtadsf 
igényt kielégítő és legolcsóbb 
árban bútorok nagy vAIrt* 
ttokban kaphatók. I 

KAKUSZI 
mthuumlo*, i ' i " _ 
Butor-üzem K««aflf U, », A 


