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Segifse SzeqecB társadalma 
a z i g a z o l ó bizottságok 

munkáiét 
Az újjáépítés munVája meg-

indult szerte az országban. Az 
Ipitést azonban meg kell, hogy 
előzze a régi romok eltakarítása. 
Romokból maradt itt bőségesen. 
Ezeket nem csupán • harcok 
okozták, a fasiszta rendszer 
korhadt tákolmányának össze-
omlása is sok visszamaradt po-
litikai és társadalmi szemétanya-
rával fertőzi még itt a levegőt. 
Ezeknek eltakarítása meg kell, 
hogy előzze a fizikai romhal-
mazok eltakarítását. 

A Nemzeti Bizottságok egyik 
legégetőbb feladata éppen ez a 
közéleti tisztító és romeltakarító 
munka. A Nemzeti Bizottsá-
gokba tömörült pártok tagjai-
ból hívta életre a kormányzat 
az Igazoló Bizottságokat. Ezek-
nek kölelessége afelelt őrködni, 
hegy elsőscrbasi a közhivatalok-
ban szűnjön meg a régi rendszer 
lerlőző gócainak működése. Az 
Igazoló Bizottságok már meg-
kezdték tisztogató munkájukat , 
ie nem látjuk még az eredmé-
nyeket. Pedig kíméletlenül el kell 
távnlitaniok mindenkit, aki a 
fasisziarendszer hívének bizo-
nyult, akit a régi rendszer tá-
mogatásában bűnösnek találnak. 

Az igazoló bizottságok mun-
kája nem könnyű. Az igazolási 
eljárás alá vontak jelentékeny 
része nem tölti ki pontosan a 
kérdőivet Vájjon miért? Miért 
marad kitöltetlenül sok kérdő-
iven a népellenes törvények vég-
rehajtásában lelj esilett szerep 
rovata ? És az ilyen kitöltetlen 
ivekel miért igazolják a hiva-
tali főnökök aláírásaikkal? 

Az igazoló bizottságok a ma-
gyar demokrácia szervei, annak 
tag ai a nép kiküldöttei. Sokkal 
nagyobb erőt képviselnek, mint 
az igazolandók. Sokkal fon 
tosabb feladatot töltenek be, 
iemhogy eltűrhető lenne az 
igazolandók tiszteletlen maga-
tartása. Ugy néz ki, hogy az 
igazolandók közül sokan nem 
veszik komolyan az elmúlt esz-
tendők során tanúsított maga-
tartásuk felülvizsgálását. Ko-
molytalannak hiszik, hogy ki-
töltetlen rovatokkal, hamis ada-
tokkal, a valóság letagadásával 
elintézhetik mult jukat. Azt gon-
dolják, hogy most is becsap-
hal ják a magyar népet, becsap-
hatják a világot és ottmarad-
halnak pozícióikban, hogy a 
Jövőben is becsaphassák ezeket. 

Az igazoló bizottságok tagjai 
nagyon j ó ismerik a helyzetet, 
tudják, hogy a végrehajtó kö-
tegek közölt sok még ma is a 
azabotáló elem. Nem titok, hogy 
miniszteri rendeletek maradnak 
tok helyen az asztalfiókokban 
végrehajtallanul, hogy sok táv-
irat kideríthetetlen okokból sok 
napi késéssel érkezik csak meg 
rendeltetési helyére. Mindez 
azért, mert a magyar köztiszt-
viselő karban még mindig van-
nak fasiszták, akik a demokrácia 
akliv ellenségei és éles fegyver-
rel harcolnak : szabotázzsaL Ha 
a mult példái nem nyújtottak 
elég tanulságot, a mostani jelen-
ségek igazolják, hogy milyen 
fontos, milyen sürgős, mennyire 
halaszthatatlan és elengedhe 
tetlen a köztisztviselői kar ki-

tisztítása, a reakciós elemek 
kipucolása. 

Ezek a jelenségek bizonyít-
ják, hogy az igazoló bizottságok 
tagjai nem lehetnek kímélete-
sek, nem lehetnek a minden-
áron való béke és megbocsájlás 
hivei. Az ilyen magatartást a 
m «gyar demokrácia gyengesé-
gének tekintenék, amelyet nyu-
godtan ki lehet játszani, amely-
nek kérdőiveire azt lehet irni, 
ami jólesik. De ettől függetle-
nül az ilyen magatartás súlyos 

'polit ikai hiba lenne. Azt jelen-
tené, Jiogy nem ismerjük eléggé 
a nyilasizmus és más néven 
bujká ló reakció szándékait, nem 
ismerjük fel a veszélyt, ami a 
fiatal magyar demokráciára le-
selkedik. Vagy vannak olyan 
tagjai is az igazoló bizottságok-
nak, akik nem akarják felszá-
molni a reakciót? 

Az igazoló bizottságok tagjai-
nak nincs elegendő idejük arra, 
hogy minden egyes esetet külön 

lenyomozzanak, minden beval-
lott adatot leellenőrizzenek A 
bevallott adatok leellenőrzése pe-
dig nem maradhat el l Legven 
inkább lassúbb az igazolás mun-
kája, de ne igazoljanak le sen-
kit a bevallott adatok leellenőr-
zése nélkül. Jöjjön az iga-
zoló bizottságok segítségére a 
társadalom. Támogassa őket 
munkajukban a város megúj-
hodást kivánó polgársága! 

Az igazolási e'járás alá vont 
köztisztviselők és alkalmazottak 
névsora ál landóan közszemlére 
van téve. A Délrnagyarország 
is közli mindig a névsort. Ki-
sérje Szeged lakossága figyelem-
mel a névjegyzékeket és leiga-
zolandó személgekre vonatkozó 
észrevételeit jutassa el az iga-
zoló bizottsághoz. Akinek fontos 
és megbízható adatok vannak 
birtokában bármely közalkal-
mazott múltbeli népellenes mű-
ködését és általában magatartá-
sát illetően, bocsássa azt a 
bizotlságok rendelkezésére. 

Ez ma mindenkinek, aki ui 
világot akar a magyar földön, 
aki részese akar lenni a ma-
gyar újjászületésnek, hazafias 
kötelessége, 

— o o o — 

Szent-Györgyi Albert visszaérkezett 
Szegedre 

Malinovszki marsall vendége volt a főhadiszállásán 
Nagy szenzációja volt vasár-

nap délután a szegedi színház-
nak. Kivételesen nem a színpa-
don, hanem a nézőtéren. A szín-
padon Lehár Ferenc népszerű 
dalművének a Mosoly országá-
nak előadása folyt, az egyik első-
emeleti páholyban pedig meg-
jelent a magyar közélet egyik 
legérdekesebb alakja dr. Szent-
Györgyi Albert professzor, a 
világhírű Nobel-dijas tudós, aki-
ről hosszú hónapok óta semmi 
bizonyosat sem tudtak Szegeden 
és akinek sorsáról a legfantasz-
tikusabb hirek keltek szárnyra. 
Szent-Györgyi professzor Nelly 
leánya és annak férje Lingel 
Ernő gépészmérnök, valamint 
egy szépen dekorált fiatal orosz 
tiszt társaságában foglalt helyet 
a páholyban. 

A színházat zsúfolásig meg-
töltő közönség nem fedezte fel 
rögtón az érdekes vendéget, 
aki szerényen húzódott meg a 
páho ly homályában. Az előadás 
megkezdése előtt dr. Bárányi 
János igazgató jelent meg a 
színpadon és néhány meleg szó-
val üdvözölte Szent-Györgyi 
professzort, valamint a mellette 
helyetfoglaló orosz kapitányt, 
akit Malinovszki marsall adott 
kísérőül melléje. A színház kö-
zönsége az igazgató bejelenté-
sére óriási lelkesedéssel ünne-
pelte a világhírű tudóst. Az em-
berek felugráltak helyükről és 
feléie fordulva szűnni nem 
akaró éljenzéssel fejezték ki 
szeretelüket és tiszteletüket. 
Szent-Györgyi Albert mélyen 
megilletődve integetett köszö-
netet a lelkes közönségnek. 

Szent-Györgyi Albert az egyik 
szünetben fölkereste Pataki Kál-
mánt öltözőjében és nagy sze-
retettel üdvözölte a vi lághírű 
énekest. 

A Délmagyarország munka-
társa fölkereste páholyában 
Szent-Györgyi Albertet, aki a 

kővetkezőket mondotta: 

Tegnapelőtt érkeztem Szeged-
re. Annakidején nem azért hagy-
tam el ezt a várost, mintha az 
oroszok elől akartam volna 
menekülni, ezt különben a sze-
gedi nép tudja a legjobban. 
Nyár i pihenőn voltam és a 
Gestapo üldözilt. Ezért nem jö-
hettem vissza Szegedre Hosszú 
hetekig bujkál tam Budapesten, 
egészen az orosz csapatok be-
vonulásáig. Rejtekhelyemen ért 
az a rendkívül jóleső megtisz-
teltetés, hogy Malinovszki mar-
sall küldöttsége felkutatott és 
tolmácsolta a marsall meghívá-
sát. Igy kerültem a főhadiszál-
lásra igen megviselt egészségi 
állapotban. Egész mostanáig 
Malinovszki marsall vendége 
voltam és most, hogy rendbe-
jött az egészségem, hazalátogat-
tam Szegedre. 

Szent-Györgyi professzor ba-
rátságosan mosolyogva mondja 
ezeket. Legközelebbi tervei iránt 
érdeklődünk, de kijelenti, hogy 
ezekről egyelőre még nem be-
szélhet. 

A nézőtérről száz és száz mo-
solygó arc fordul ál landóan a 
hófebérhaju, de meglepően fia-
talarcu tudós felé, a szemek ra-
gyogásából látszik az öröm, 
amelyet a Nobel-di as tudós 
visszatérése keltett Szeged né-
pében. <örvög) 

Párthírek 

S z e l e l i hlre's 
Szolgálatos gyógyszertárak: 

Takáts István, Klauzál-tér X Tele-
fon: 1 i—51. huszáry Keresztes Béla d 
Petőfi Sándor-sugárut 41 b. Telelői: 
17— 7. Neinecz Dezső, Csongrádi-sugá. • 
ut 14. Telefon: 13—61. 
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— A Független Kisgazdapárt Kiráóy-

halmán mega'akult. A tisztikar névsori 
a következő: Papp István, Kószó tsl-
rán elnökök; Dobó János, Votfon! 
Imre jegyzők; Szűcs Pál, 'olnárDezsí: 
pénztárosok; Krisztin Károlv, Pölyha 
vühály ellenőrök, Császár Zoltán, Ta-
nács Illés, Paop József, Migh József. 
Hódi István, Ördögh János, Volfor I 
István, T.inács János, Dobó Imre, V t 
József, Papp Ferenc, Lázár Tamás, 
Baranyás István, Volford Imre, Masa 
Imre, Horváth Mátyás, Csehó Ferenc, 
Varga József, Volford Lajos, Hebök 
András választmányi tagok; Tandarl 
József, Lázár József, Cs-hó Szilveszter. 
Gardi Imre, Masa István. 

— Felhívunk minden olyan zsidó 
vállalatot, amelyet akár régi, akár p] 
megbízás alapján tartanak nyitva, hogy 
a vállalat nevét, telephelyét, a vállalat-
vezető és hatósági ellenőr nevét és 
címét irodánkkal adóügyben három 
napon belül szemé'yesen, vagy levele-
zőlapon közölje. Kárász-utca 14. 1. 2. 

— Felhívjuk a Winter Keregvár 
munkásait és munkásnőit, hogy kedden 
(13-án) 10—12 óra között munkaíelrétel 
céljából az irodában jelentkezzenek 

— Korrepetál is, nyelvtanítás, Egyessy 
egyetemi lector, Kárász-utca 14. sz., 
IIL 15. 

— firtesilés arról, hogy a polg. isk, 
magántanulók tanítása s a rendes tanu-
lók correpetálása Liget-u. 19. szám 
alatt folyamatban van, tanév végére 
jelentkezés sürgős. 

— Feltiivont Szeged város területén 
tartózkodó orvosi gyakorlatot folytató 
orvosodat, hogv a tiszti főorvosi hiva-
talban 8 napon belül nyilvántartásba 
vétel, illetőleg annak kiegészítése végett 
megjenni szíveskedjenek. 

— A Demokratikus Ifjúsági Szövet-
ség alsóvárosi csoportja kedden dél-
után 6 órától reggelig tartó farsangi 
táncot rendez. Az Alsóvárosi lagokal 
szeretettel várjuk. 

— Házasság Dr. Répás József já-
rásbiró és Tóth Marika hétfőn Szaty-
mázon házasságot kötöttek. 

— Farsaugl táncdélután ma 3—7-ig 
az Ipartestületben. 

A Szociáldemokrata Párt rókusi 
szervezete minden szerdán d. u. fél 5 
—fél b-ig és minden vasárnap d. e. 
10— 12-ig hivatalos órát tart. 

A Szociáldemokrata Párt felhívja 
tagjait, hogy akiknek pártbélyeg nincs 
beragasztva a tagsági igazolványába, 
de a tagdijat már kifizették, jelentkez-
zenek bélyegberagasztás végett Cseko-
nics-utca 4, szám alatt 

Független Kisgazdapárt pártigazol-
ványai átvehetők a párt Tisza Lajos-
körut 44, szám alatti helyiségében. 

Színházi m « s ® r 

Kedden: Ártatlan Don Jüan. 
Szerdán, csütörtökön: Á mosoly or< 

szága. 

Mozik műsora: 

Széchenyi Mozi: 
Ma Karády Katalin páratlan izgat-

mas filmje: Machita, kémtörténet. 
Belvárosi Moil: 
Ma Lángoló fiatalság. Főszereplők 

Nagy Kató és Georg Richárd. 
Korzó Mozi: 
Ma Rablólovag, nagykiállitásu ka-

landorfilm. Főszereplő: AmadeoNazzari 
Villanyáram korlátozása miatt, csak 

léi 3-kor tartunk előadást 

N e m t e i i Seqélv 
A Nemzeli Segély móravárosi szer-

vezete ma délután 3 órakor alakúié 
közgyűlést tart a móravárosi népház-
ban (Kálvária-tér.) 

Szakszervezeti ii rek 
Szakszervezeti Titkárság, llorluy M. 

utca a , I. Irodai órák: 8-16 kftztlt, 
Vasárnap és hétfőn délután • titkár-
ság irodai órát nem lart. 

Szerdán 14-én délután az egyetemi 
műhely munkisai gazdasági értekezle-
tet tartanak a szakszervezeti székház-
ban. 

Keresek jókarban levő hálószoba 
bútort és egy kit kézi tésztacsináló gé-
pet megvételre. Vidra-u. 3., cipészüzlet. 


