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H á M Mátyás; 

Ugyanazok ellenzik az iskolák 
államosítását, akik a magyar nép 

taokratikns megerősödését is ellenzik 
Huszonnyolcezer pedagógus foglalt állást az iskolák 

államosítása mellett 
Budapest, junius 5. A pe-

dagógus szakszervezet fele-
kezeti tagjainak népes kül-
döttsége kereste fel délelőtt 
Dinnyés Lajos miníszterel-
«ők őt, aki á küldöttséget 

•Rákosi Mátyás helyettes mi-
niszterelnök társaságában 
fogadta. A kii 
b e n " roi-
niszlerelnökliöz intézett be-
szédében hangsúlyozta, hogy 
n pedagógusok narcot iri-
ditottak az iskolarendszer-
feudális maradványainak le-
bontása érdekében. 

Kllcncvcnkét pedagógus-
gy ülésen több mint 28,«»0 
— nagyrészt felekezeti ta-
nítóik és tanárok — foglalt 
állást az Iskolák államosl-
Jisa mellett. 

Ezután Brieszlyenszkv .Tő-
zsér gönyüi, majd Kneif Ti-
bor eszterhá;-
mcrtelték a fclekezcli pe-
dagógusok kívánságait és 
kérték a kormányt, hogy 
haladéktalanul ' terjesszen 
törvényjavaslatot az ország-
gyűlés elé az iskolák álla-
mositása érdekében. 

A felszólalásokra válaszol-
va Dinnyés Lajos miniszter-
elnök hangoztatta, hogy a 
kormány véleménye szerint 

az iskolák ál'aniosílásá-
rónál nemcsak a lS.flftfl fe-
lekezeti nevelő szabadsá-
ga és anvagl helyzete fo-
rog kockán, hanem a 
mórvnr gyermekek demo-
kratikus nevelése, vagyis 
az egész magyar demo-
krácia jövője is. 

A kormány a kérdés fontos-
Kárának megfelelő sulival és 
határozottsággal készili elő 

a megoldást. Hangsúlyoz-
ta a miniszterelnök, liogy 
az állpmosilás semmiféle vo-
natkozásban nem érinti az 
iskolákban a kötelező vallás 
oktatás eddigi rendjét. Máris 
morácsz a kormány minden 
intézkedést arra, hogy az 
államóráás ulán azonnal 
megkezdhessük a rendkívül 
elhanyagolt feleke'c'i isko-

pwsa uu.gu«BumjBi—wjjjiinii 

Lá'k épületeinek kijavítását 
és felszerelésének pótlását. 
Gondoskodunk az olosó 
tankönyvekről, azoknak a 
tanulóknak pedig, akik az 
olcsó tankönyveket sem 
tud ják megvásárol ifi, in-
gyen adjuk a könyveket. 

A kormány a pedagógu-

sok fizetését augusztus 

1-íft, mintegy 20 százalék-

kal fel fogja emelni. 

A kormány tudja, ho<£y a 
közalkalmazottak helyzete 
általában igen súlyos, tcliát 
természetesen nem fog meg-
feledkezni a többi közalkal-
mazotti csoportról sem. 
Hangsúlyozta a miniszterel-
nök, hogy az egyházi okta-
tás hibáiért nem a pedagó-
gusokat, hanem a rájuk 
kényszeritett rendszert te-
szi 'felelőssé. Végül kijelen-
tene a kormány nevében, 
hogy 

az államosításokká1 egy-

időben az összes felekezeti 

nevelőket kivétel nélkül 

állami státusba veszik és 

helyükön meg ls tartják. 

Az időközben esetleg állá-
sukból elbocsájlott, vagy 
felfüggesztett nevelőket 
azonnal állami alkamazásba 
veszik. 

Ezután Rákosi Mátyás mi-
niszterelnökhelyettes bizto-
sította a küldöttséget arról, 
hogy 

abban a harcukban, amely 

tulajdonképpen csak foly-

ta! ása és befejezése az 

1848-ban elkezdőit küzde-

lemnek. a magyar demo-

krácia teljes erővel támo-

gatni fogja őkel. Mindenki 

nyugodtan viheti tovább 

a demokratikus újjáépítés-

ért megkezdett harcot. 

Kérte a pedagógusokat, hogy 
a községekben és az iskolák-
ban végezzék továbbra is a 

Szücsmesterek! 

Nm szahóh! 

1948-49 évi őszi-téli nemgetírört 

export-modellbemutató 
a 

Budapesti Nemzetliözi Vasár lendezéséiten 
a Bristol-szálló összes termeiben 

J un í o s í7 

Sziscsipari 
modellbemutató 

Janíös 20 

Női ruha 
modellbermifaíó 

Meghívó igényelhető: a Vásárirodánál BUDAPEST, XIV. 
Városliget: Vajda Ilunyad vára. 

50°io utazási k e d v e z m é n y a B N V v á s á r i g a z o l v á n y a 
alapján 

felvilágosító munkát és mu-
tassanak r í arra, liogy 

ugyanazok az érők ellen-
zik az iskolák álUuuosTá-
sát, amelyeik ellenezték a 
földosztást, az egyéb ál-
lamosításokat és 'ellenzik 
a magyar nép demokra-
tikus megerősödését is. 

Minősége! a dolgozóknak! 
A Vásár alkalmával kerosse fel 3 üzlet-

fásunkat: 

ÖL Kályto-tér 7. 
VIII. RáJbócof-et 4. 
Vti, Erzsébet-köret 24. 

ahol mindent megtalál 
Postán utánvéttel szállítunk típus és közérdekű pamutárut fs. 

E hirdetés felmutatója ízléses ajándéktárgyat kap! 

Tombácz Imre: 

Megvédjük a tisztes kereskedelmet 
a z élősdiektől 
Mi a hatásköre a Belkereskedelmi Igazgatóságnak 

Napok óta nagy a sürgés-
forgás a volt kereskedelmi 
és iparkamarában, jelenleg 
Belkereskedelmi Igazgatósá-
gon. A régi időkben, de kü-
lönösen a fasiszta világban 
a kamara a tőkések érdek-
képviselete volt, a demokrá-
ciában tevékenysége egyre 
jobban összezsugorodott és 
a közelmúltban, amikor a 
kereskedők és iparosok ki-
váltak belőle, sorsát saját 
maga pecsételte meg. Seré-
nyen folyik az átadás nagy 
munkája az u j hivatalban. 
Tombácz Imre elvtárs, a 
Belkereskedelmi Igazgató-
ság vezetője nyakig fl a 
munkában, tárgyal ar. Pál 
András osztálytanácsossal 
és Gonda József számvevő-
ségi tanácsossal, akik az át-
adásnál a kereskedelemügyi 
minisztériumot képviselik. 
Készítik helyettesével, Dett-
re Béláné elvtársnővel azuj 
ügybeosztást, ismerkedik á 
tiszl viselőkkel, tanulmá-
nyozza a hatalmas anyagot, 
szóval ezer a dolga. Meg-
kértük tájékoztassa a Dél-
magyarországot a Belkeres-
kedelmi Igazgatóság ügyvi-
teléről, az uí intézmény fel-
adatairól, a folyó szervezési 
munkálatokról.' 

— Legfontosabb felada-
tunk — mondotta Tombácz 
Imre — megvédeni a tisztes 
kereskedelmet az élősdiek-
től. A kormány azért állí-
totta fel a Belkereskedelmi 
Igazgatóságokat, meri a ka-
marák' mint kimondottan 
kapitalista é rdekképviselc-
tek az uj gazdasági rendben 
már nem voltak alkalmasak 
az uj feladatok elvégzésére. 

Célunk: az áru minél 
gyorsabban jusson el a 
dolgozókhoz. 

A szegedi Belkereskedelmi 
Igazgatóság, amelynek tiszt-
viselői létszámát 22 főben 
állapitolta meg a miniszter, 
nagy lendülettel kezd a 
munkához, hogy a három-
éves tervet a kereskedelem 
vonalain is minél eredmé-
nyesebben valósítsa meg. 

— A Belkereskedelmi 
Igazgalórágon három ügy-
osztály fog működni: az ál-
talános, a közigazgatási és 
az ellenőrzési ügyosztály. Az 
általános ügyosztály vezető-
je, egyben az igazgatóság ve-

zetőjének helyettese Delire 
Béláné. Ide tartozik a sze-
mélyzeti ügyek, a szervezési 
kérdések, pénz- és háztar-
tásügyek, a belső ügyvitel 
számadásai. 

A közigazgatást ügyosz-
tály munkaköre a kereske-
dői iparjogositványok fe-
letti döntés, a mestervizs-
gálalokkal kapcsolatos 
ügyek a vendéglátó iparban, 
a fodrász és ahhoz kapcsolt 
Iparokban, az üzlethelyiség 
igénylések elbírálása " má-
sodfokon. Ezzel kapcsolat-
ban közlöm, hogy 

az uj iparengedélyeke' to-
vábbra ls az elsőfokú 
Iparhatóságtól kell kérni, 
aho! az iparengedélyt ké-
rő Ivet 20 forint lefizetése 
ellenében adják kl, (hadi-
gondozottak, hadifoglyok 
kérelme díjmentes. 

A kérelmet véleményező bi-
zottság bírálja el, amelybe a 
KISOSz és "a kereskedelmi 
alkalmazottak szabad szak-
szervezete 2—2 tagot dele-
gál, elnöke az Iparhatóság 
vezetője. A Belkereskedelmi 
Igazgátóság a javaslat alap-
ján vagy megadja az enge-
délyt, vagy clniasitja. Fel-
lebbezésnek helye nincs. 
Megjegyezni kívánom, hogy 
az iparengedély kérelemhez 
ugyanazolcatí az Iratokat kell 
csatolni, mint eddig. Hang-
súlyozom, liogy 

semmiféle revízió nincs, 
iparengedéllyel Ltrók to-
vább gyakorolhatják ipar-
Jogukat. 

— Az ellenőrzési ügyosz-
tály foglalkozik a kereske-

dők kötelező könyvvezeté-
sének, az üzlethelvrégek 
közvetítésének, a mértékhi-
telesítő hivatalnak, a ven-
déglátó üzemekben az élel-
miszerek árusításának ellen-
őrzésével. 

— A személyi kérdések-
ben döntés meg nem tör-
tént, egyelőre a Belkereske-
delmi Igazgatóság a kamara 
régi személyzetével kezdte 
meg működését. A közigaz-
gatási és az ellenőrzési osz-
tály vezetőjének személyé-
ben sem cl ön lőttünk. 

— A Belkereskedelmi 
Igazgatóság teliút nem ér-
dekképvfsc'c'l szerv, inlnJ 
a kamara vott, hanem ha-
tóság és mint Ilyen állami 
funkciókat végez 

és a kereskedelem és szö-
vetkezetügvi minisztérium 
elnöki osztályának ügyköre 
alá tartozik. ; 

Végül kijelentette Tom-
bácz elvtárs, hogy jövőben 

a k'adásra kerülő ipar jo-
gosítványok"' a Ie*<sz«go-
rnbli mértékkel b'rálják 
el, a szakképzettségen fe-
lül elsősorban abban a 
tekintetben, hogv a kérel-
mező mcfolel-e a demo-
krácia követelményeinek 

és a Nemzeti Bizottsági-iga-
zolását fel tudja-e mutatqL 

Tombácz Imre elvtárs 
nagy kedvvel látott a mun-
kához. Nem kétséges, hogy 
rátermettsége, ügyszeretele 
a szegedi Belkereskedelmi 
Igazgatóságot a demokrácia 
egyik mintaintézményévé 
leszi 

(g. a.) 

M a d é l e l ő t t 
Hiúsági nagygyűlés Szegeden 

A Magyar ifjúság Népi Szö-
vetsége ma délelőtt ifjúsági 
nagygyűlést rendez- a Klatizál-
lóren. A nagygyűlés a szegedi 
ifjúsági hét bevezetője lesz. 
A különböző ifjúsági szerveze-
tek, munkásfiatalok, paraszt-
ifjak, diákok, már reggel 9 
órakor a Dóm-téren gyülekez-
nek és innen impozáns menet-
ben vonulnak fel a gyűlés 
színhelyére: a Kossuth-szobor-
hoz. 

Kerek Gábor országi vfllésj 
képviseli, a JHagyftr Uáko-h 
Nemzftj Szövetségének or-

szágos elnöke mond beszé-
dei a szegedi 'f jusághoz Per-
jés' László MINSz megyei 
t'ffcár megnyílója utón. A 
gvfités kereté-Inul avatják tel 
a" szeged' úttörőket. 

O l c s ó b b l e l t 
a cukorka. 
csokoládé 

Kizárólag S Z E K E R E S - n é ! 
vásároljon! Dózsa György a 41 
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