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Rendkívül fontos határozatokat hozott a Gazdasági Főtanács 

A GF pénteki ülésén a kő-
vetkező fontos határozato-
dat hozta : 

A kormány elhatározta, 
hogy a 3 éves terv első évi 
beruházási előirányzatát az 
táv végére feltétlenül tclje-
lriti Ezért a GF hónapről-
fcónapra emeli a tervkere-
tek összegét. A GF junius— 
július havi tervberúházások 
összegét 274,088.300. forint-
ban állapitolta meg. Ez az 
'összeg a következőkép osz-
lik meg: Mezőgazdasági cé-
lokra 79.817.500 forint, bá-
nyászaira és iparra 83 millió 
•32 ezer forint, közlekedésre 
73.545.800, építési, szociális 
és kulturális beruházásokra 
37,093.000 forintot fordíta-
nak. A mezőgazdasági be-
ruházások kei-elében 5 mil-
lió 115.500 forintot fordíta-
nak a junius—julius hóna-
pokban öntözésre és egyéb 
vizmunkálalokra, 2,851.000 
forintot n Duna—Tisza csa-
torna építésére, 14 millió fo-
rintot a mezőgazdaság gépe-
sítésére, 6,780.090 forintot ál-
lattenyésztésre, 5 millió fo-
rintot gazdasági szakokta-
tásra és 3,871.000 forintot a 
műtrágyagyártás fokozásá-
ra. Ujabb folvakat kapcsQl-
Mak be a villamoshálózatba 

A GF 2 héttel ezelőtt Bár 
kosú Mátyás miniszterelnök-
helyettes kezdeményezésére 
utasította a GF titkárságát, 
hogy a tárcákkal együtt ter-
jesszen elő javaslatot a hús-
ellátás sürgős javítására s a 
lakosság sértési: us szükég-
letednek jövőbeli biztosításá-
ra. A GF a jövőben feltét-
lenül állami készletekből 
akarja biztosítani a dolgo-
zók olcsó és bőséges húsel-
látását. Ipari sertéshizlalási 
terv keretében 400 millió 
forint befektetéssel 425.000 
sertésből álló állami készlet 
utján szabályozza m©jd * 
kormány a sertéshús piacát. 

Az országos szövetkezeti 
intézet május havi gazdasági 
hitelkeretét 12 millió forint-
ra emelték fel. 

A községek villamosításá-
val kapcsolatban a GF e1-
rendelte, hogy az olyan 
községekben, amelyekben a 
távvezetékei 18 hónapon 
belül felállítják, mérsékeljék 
a szerelési munkálatok árát 
s a munkálatokra községen-
kén ti díjszabást állapítsanak 
meg. 

Az állami halgazdálkodlás 
tervszerű iránvitása céljából 
a GF az eddigi tógazdasá-

Érre~5 "millió'' forintot"irá-Í«okal egységes vezetés alá 
nyoz elő a beruházási ke-' helyezte. 

A mátra vidéki centrálé 
jövő ér nyarára elkészül. 

Kimondotta a GF, hogy 
a hatósági áron ej ut Varo 
árusítás nem büntethető. Er-
re vonatkozóan a belügymi-
niszter rendetele a közeljö-
vőben megjelenik. 

MsgválspzfotiáK 
az «<!?ete!H áékánSaH 
A rektorválasztások után 

megtörtént a szegedi egyete-
men az egyes karok dékán-
jainak megválasztása. A jog-
és államtudományi kar dé-
kánja dr. Szabó Jóaref, az or-
vostudományi karé dir*. Ivano-
vjLs György, a matematikai és 
természettudományi karé dr. 
Jjnifelrner ftyfizft és n bölcsész-
karé dir. Princz Gyula. 

Egy kis hozzájárulást 
Mindszenty makói beszédékez ! 

A piarista gimnázium 
énekkarát a Mindsaenty-féle 
propaganua-nagymise fényé-
nek emelésére Makóra ren-
delték. A gimnázium Illeté-
kesei további tolták ax ukázt 
és elrendelték, hogy az 
énekkar tagjai /ivétel nélkül 
jeienjenek meg. A piarista 
diákok egy része azonban 
tnár meglehetősen Józanul 
gondolkozik és mivel nem 
vonzotta őket a tömjénnel 
körül füstölt »Amerika Hang-
ja«-utánzat, egyszerűen itl-
honmaradlak. Annál is in-
kább, mert nemigen volt 
pénzük hozzáiárntni a kol-
lektív útiköltséghez. Az 
énekkar tagjainai »szahotá-
tdsa« azt eredményezte, hogy 
az utazás költségeinél hiá-
nyok mutatkoztak. A defici-
tet a vendégszereplés meg-
szervezői, többek között Kar-
iéi József karmester nem 
szerelték volna soványka 
egyházi Iskolai Javadalma-
zásukból kifizetni. 

Az egyházi iskolák álla-

mosításának ürügye alatt 
szülői értekezletet hívtak 
össze, amelyen több felszó-
lalás ts elhangzott. Egyházi 
iskolák államosítása igy — 
egyházi iskolák államosítása' 
ugy — köntörfaiazlak. De a 
sok csűrés-csavarásnak egy-
szer végére kellett járni és 
Iki kellett bujtatni a szöget 
a zsákból. Fizessenek a szü-
lők. Az énekkar tagjainak 
elmaradásával előállóit 
hiányt vállalják magukra . . , 

A gimnázium szülői érte-
kezletén az idő előrehala-
dása miatt érdemleges dön-
tés nem történt. Á szülök 
órésze pillanatnyilag oaa-
iiaza gondolkozik. Latol-
gatja, hogy az énekkar ma-
kói venaégszereplése és 
Mindszenty politikai céllal 
megrendezett provokatív, 
lapsokkal megszakított nagy-
miséje vájjon megéri-e szá-
mára azt á pénzt, melyért 
bizony keményen meg kell 
dolgoznia mindenkinek . . . 

Megegyezés a református egyház 
és az állam köpött 

At evangélikus egyháml való tárgyalások rövidesen befejeződnek —• 

A katolikus egyháza! a legközelebbi napokban tárgyalnak 

A minls^ietlenacs hozzájárul* Szittyái Dénes bakon y kuli 
plébáü os miniszteri fattá^sosi kinevezéséhez 

ret. Bekölő utak építésére 3 
millió 600 ezer. kisvasút épí-
tésére oedíg 1.220.000 forint 
a-- előirány^t. Nagv fel-
lendülésnek indul a városi 
lakásépítés is. Erre a célra 
6,200/000 forintot irányoz elő 
a GF. 

Tanonctartási korlátozá-
sok enyhítése céljából a 
GF tárgyalásokat kezdemé-
nyezett. 

"Az olimpiai Játékokkal 
kapcsolatos május—julius 
havi sportki;pdásokra 6 mil-
lió forintot szaVaztak meg 

R A P P A V - T á n e k e r t b e i 
MINDEN ESTE A CITY JAZZ zenéjére táncol a közön-
ség! Délben és este a kitűnő TERE-FERK konyha áll 
a közönség rendelkezésére. «—» Polgári árak! 

Záróra 5 órakor! 

A P'.ck szalámigyár dc gozái 

a felekezeti iskolák államosítása mellett 
Dr. Zöld Sándor ország-

gyűlési kénviselő, az MDP 
hagyszegjddji. párthizottsú gá -
hak titkára az államosított 
Pick szalámigyárban pénle-
ken délután pártnapot lar-
tott, amelyen a felekezeLi is-
kolák államosításáról be-
szélt. Az üzemi értekezleten 
©gyhangu'ahatározlati ja-
Vas'a'ot fogadtpk el : 

1. A gyár összes dolgozói 
örömmel üdvözlik a magyar 
kormány lépését, amit a de-
mokrácia és az egyház vi-
szonyának békés rendezése 
(ügyében te!!. 

2. A magyar demokrácia 
nem engedheti meg, hogy 
a jövő nemzedékét, gyer-
mekeinket a demokrácia ér-
dekeivel össze nem egyez-
telhető irányban neveljék. 
Gyermekei nk isíkol áz tatása 
lés tanulása szempontjából 
szükségesnek tartjuk és kö-
veteljük, a felekezeti iskolák 
államosítását. 

3. Tiltakozunk és vissza-
utasítjuk a katolikus egvhaz 
palástja mögé bújó Mind-
ezenly körleveleinek és 
reakciós csoportjá-a'; rá-
galmazásait. 

4. Az államosított Pick 
Szalámigyár összes dolgo-

zói egy emberként állanak 
ebben a kérdésben is a 
magvar kormány mögött, 
tudván, hogy annak min-
den intézkedése. minden, 
amit a demokrácia három 
és fél esztendeje alatt tett, 
a magyar dolgozók politi-
kai, ga-daságt és kulturális 
előreha'adását biztosította. * 

A dohánygyár dolgozód is 
határosad javaslatban kö-
vetelték az egyházi Iskolák 
államosítását. 

KI M, LIKUK, 
kicsinyben és 

l'snfo.isszesz, 
PÁLINKA 
nagyban 

I f j . T ó f f a A n d r á s 
szeszn agykere skedő, Sze-
gxl. Vidra-utca 8. 

A kormány tagjai Diny-
nyés Lafos miniszterelnök 
elnflklésevcl pénteken dél-
előtt rendes heti miniszter-
tanácsot tartottak. Napirend 
előtt a kultuszminiszter be-
számolt az egyházzal folyó 
tárgyalásokról. A római ka-
tolikus egyházzal a tárgya-
lások — Ületékes egyházi 
körök kérése alapján — 
csak a legközelebbi napok-
ban Indulnak meg. Az evan-
gélikus egyház képviselői-
vel a tárgyalások megértő 
szellemben folynak és a be-
fejeződéshez közelednek. A 
református egyház képvise-
lőivel a táróval ások lénye-
gében megegyezéssel vég-
ződtek. A megállapodási ter-
vezet értelmében 

a református egvház tudo-
másul veszi áz iskolák 
államos'fását azzal, hogy 
az Isko'ákhaij a vaHácok-

tus egyház junius 1-én ösz-
szeülo zsinata elé kerül. 

A minisztertanács a be-
számolót jóváhagyólag tu-
domásul vette. 

Ugyancsak a kultuszmi-
niszter előterjesztésére hoz-
zájárult a minisztertanács 
az UNESCO alkotmányá-
nak becikkelyezéséhez 

és hozzájárult Szittyái Dé-
nes bakonykuti plébános 
miniszteri tanácsosi kine-
vezéséhez. 

A miniszterelnökség elő-
terjesztésére elfogadták a 
GF által kezdeményezel! 
kormányrendeletet, amely 
vízügyi "feladatoknak állami 
ellátásáról és a vízügyi igaz-
gatás állami átszervezé-
séről Intézkedik. E feladato-
kat az országos vízgazdálko-
dási hivatal látja el. 

terjesztésére az ipartestüle-
tek országos központjának' 
megszüntetéséről s a véd-
jegy- és mintalaistromozás-
nak szabályozásáról fogad-
tak el rendelettervezetet. 

A kereskedelem és szővel-
kezetügyi miniszter szövet-
kezeti nevelési tanács szer-
vezésérő! szóló . kormány-
rendeletet terjesztett elő, 
amely szerint a tanács az 
iskolai és iskolán kivüli szö-
vetkezett nevelési kérdése-
ket állandóan figyelemmel 
kisérni hivatott. A tanács 
elnökét a kereskedelmi mi-
niszter bizza meg. 

Meghosszabbította a mi-
nisztertanács ezév julius 
31-ig az építés és közmun-
kaügyi miniszternek a mun-
kanélküliség enyhítését cél-
zó és közmunkák szervezé-

Az iparügyi miniszter elő-'sére kapott felhatalmazásúi, 

gázgyár a v; 
Junftis l-én át keU aáni a gáztermelő ifoensel 

látás változatlanul köte-
lező és a lelkésznevelés Döntött az iparügyi miniszter 
változatlanul az egyház 
kezében marad. 

Bizonyos történelmi mulln 
református tanintézeteket, 
amilyen a sárospataki, a 
debreceni, a pápai kollégi-
um, a budapesti református 
gimnázium a hozzátartozó 
theolőgiai intézetekkel, nem 
államosítanak. Az állam az 
átmeneti időben folytatja az 
egyházi anyagi támogatását^ 
az" első 5 évben az eddigi 
mértékben, utána 5 éven-
ként 25 százalékos csökken-
téssel. A megállapodás jó 

A gázgyár vezetői és a 
város között évtizedek óta 
folyó áldatlan harcok után 
tett pontot az iparügyi mi-
niszter azzal a rendelkezés-
sel, amely szerint a Közpon-
ti Gáz és Villamossági Rt. 
szegedi telepének gázszol-
gáltatási üzemét a város tu-

váhagvős végett a reformá- lajdonába bocsátotta 

MSNT EDDIG — UGY EZUTÁN IS 
Divatárut 

Rövidárut 

K ö t ö t t á r u t 

F e h é r i v e m ü l 

Harisnyát 

FUrdőruhát 

az EXCELSIOR 
Tisza Lajos-körut Cégtulajdonos: 

S z i l á g y i S6ndor 
Takarékosság köny-

vecske é r v ó n y e f 

A felszabadulás ulán a 
gázgyár házikczelésbevélelét 
szorgalmazták a halóságok, 
ami az államosításig nem si-
került. 

Az iparügyi miniszter ren-
delkezése szerint a gázgyá-
rat junius 1-én ál kell ven-
ni. A város bizottságot kül-
dölt ki az ál vételre, ennek 
tagjai Róna Bcla tanácsnok.1 

dr. Csonka Miklós főügyész, 
dr. Kertész Béla és dr Grü-j 

jner István törvényhatósági; 
bizottsági tagok. 

Szeged város ezzel a ha-
talmas üzemmel uj, igen jö-
vedelmező bevételi forrás-
hoz jut. Reméljük, hogy a 

j város az eddigi rendkívül 
magas díjtételeket mérsékel-
ni fogja es a gyári dolgozók; 
számára is hozzáférhetővé1 

teszi a gázhasználatol. 


