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Ez is diktatúra 
'A kormányban megbújt reakciósok 

gyakran vádolják meg a demokrácia 
szerveit önkényeskedéssel . Nem egy-
szer jtanilollák ki* a Szegedi Nem-
zeti Bizottságot arra, hogy nincs ha-
tározati, csak javaslattevő joga. Most 
ezt a jogát is kicsúfolták. Kultusz-
miniszterünk minden demokratikus 
szel lem megcsúfolásával önkényesen 
döntött a demokratikus tényezők egy-
séges és határozott állásfoglalása el-
len. 

Szegeden végre, osztatlan megelé-
gedéssel véltük tudomásul a volt tan-
kerületi főigazgató állásától való fel-
mentését. Nem igazolták le, vezető 
állásra alkalmatlannak minősilelték, 
mennie kellett. Gondoskodniok kellelt 
i l letékeseknek az állás betöltéséről. 
Összeült a tanítók és tanárok szak-
szervezetének közgyűlése és ez egy-
hangú határozattal Szabó Lóránd 
evangélikus lelkész-tanárt javasolta 
iij tankerületi főigazgatónak, összeül-
lek a demokratikus pártok és a szak-
szervezetek legilletékesebb tényezői, 
a Nemzeti Bizottság tagjai és egyhangú 
határozattal kérték a kultuszminisz-
tert, hogy a főigazgatói áiLásba Szaoó 
Loránd tanárt nevezze kl. A város 
főispánja, Karácsonyi Ferenc, majd 
a főispán helyetlese, Pálfy György 
j iolgármcslerhelyclles külön iratban 
i s fordult a kultuszminiszterhez azo-
nos kéréssel . Ezek után nálunk, Sze-
geden nem volt vitás többé, hogy 
Szabó Lóránd az u j tankerületi főigaz-
gató, aki már el Is foglalta állását. 

A kultuszminiszter szembeszállt Sze-
ged egységes kívánságával. Először 
Ugy inlézkedett, liogy a leváltott fő-
igazgatót ujabb kinevezéséig a rang-
Idős tisztviselő helyettesítse. A tiszt-
viselők egymásután közölték, hogy a 
helyel les i iést nem vállalják, mert ez 
s z intézkedés lényegében antidemo-
kratikus. Erre a kultuszminiszter ur. 
a léikül, hogy egyáltalában f igy elembe 
vette volna a Nemzeti Bizottság vagy 
szakszervezet javaslatait, anélkül, 
hogy legalább egyszer beszólt volna 
at a j főigazgatóval, hogy legalább 
megismerte volna, mást, Szegedtől 
ktegen tanárt nevezett kl táviratilag 
főigazgatónak. 

A kultuszminiszternek ez a ren-
delkezése osztatlan megütközést kel-
lett. Milyen jogon önkényeskedik a 
k iltuszminiszter? Ez lehet a Polgári 
Demokrata Párt országos elnökének 
módszere, de nem alkalmazhatja eze-
ket a módszereket egy demokratikus 
kormányon belül. Ilyen eszközökkel 
ié'hct pártjában, de nem élhet köz-
érdekű kérdésekben. Az, hogy intéz-
kedésével saját pártjának szegedi ve-
zetőit is dezavuálta — ők is részesei 
voltak a szegedi Nemzeti Bizottság 
határozatának —, az 5 belső dolguk 
íás csak pártjuk >egységérc* mutat. 
Do a szegedi demokratikus pártok 
lés szakszervezetek javaslatának sem-
mibevétele nem tűrhető. Nem tűrhető, 
mart antidemokratikus. Ha eltűrnénk, 
tv tomásul vennénk, hogy kormányunk-
nak van olyan tárcavezelője is, aki 
In úszta módszerek alkalmazását kezdi 
meg, aki támadást kezd a demokrati-
kus pártok és szakszervezetek jogai 
elten, aki diktátorok módjára semmi-
be vesszi az önkormányzatok kíván-
ná ;ait. 

A magyar kormánynak azonnal ha-
l i 'y fa lan i tan ia kell kultuszminiszteré-

nek provokatív határozaiáf, vlsszakel l i állását. Ezalkalommal góndoljon fa lán.párt ja fendelkezésér'ei bocsátania "Ok 
vonnia az idegen tanár kinevezését, arra is a kormány, hogy ideje lennel a kultuszügyek élére e g y demokratikus 
aki nem lógja elfoglalni Szegeden! a kultuszminiszter ur mindén ide jé t |pár t szakemberét ültetnie, 

A Imnciák kivonultak a sziriai 
városokból 

De Gaulle érdekes nyilatkozata a levante! zavargásak hátteréről 
fi szövetséges ellenőrző bizottság első ülése Berlinben 

Kiderült, bogy H e i dmh prágai náci helytartót brit ejtőernyős ölte meg 
Szíriában és Libanonban a legújabb 

jelentések szerint lassankint helyre 
áll a rend. A helyőrség! szolgálatot 
mindenütt a brit csapatok veszik át, 
a francia csapatok pedig a brit egy-
ségek fedezete alatt kivonulnak az 
egyes városokból. Velük megy legtöbb 
helyen a francia hivatalnoki kar és a 
francia polgári lakosság is. A damasz-
kuszi francia helyőrség 3000 kato-
nája a városon kivül külön baraktá-
borba vonult. A kiürités mindenütt 
zavartalanul ment végbe, bár az arab 
la'.osság határozottan barátságtalan 
magatartást tanúsított a francia kato-
nákkal és polgárokkal szemben. A 
zavargásokban egyébként több mint 
400 ember vesztette életéi , további 
száz cliUnt és több mini 500 meg-
sebesült. A sziriai miniszterelnök ja-
vaslatot tett a brit főparancsnokság-
nak, hogy hívjanak össze nemzeti bi-
'zoLtságot, amely megvizsgálja, ki volt 
felelős a zavargások kitöréséért. 

De Gaulle ragaszkodik abhez, 
hogy a Szovjetunió is vegyen részt 
a tárgyalásokon 

Tegnap Párisban De Gaulle tábor-
nok is beszélt a sziriai kérdésről. 
Kijelentette, hogy Franciaország kész 
engedményeket tenni és hajlandó a 
tárgyalásokra, de nem kizárólag Szí-
riáról ós Libanonról, hanem általában 
az egész Ievanlei kérdésről. Ezeken a 
tárgyalásokon az angolszász hatalma-
kon kívül kívánatosnak tartja a Szov-
jetunió jelenlétét Is. De Gaulle egyén 
ként meglepő nyíltsággal az angolokat 
tette felelőssé a helyzet i lyen sajná 
latos alakulásáért. Szerinte ugyanis 
az angolok mindig azt hangsúlyozták, 
hogy szabadkezet engednek a fran-
ciáknak Levanlén, valóban azonban 
ennek megvalósulását mindig megaka 
dályozlák. Szíriában megállapítottá.c, 
De Gaulle szerint, hogy angol ügynö-
kök dolgozták és agitáltak a franciák 
ellen, ami bizonyos kescriigcssel tölti 
el a franciákat. Azt azonban beis-
merte De Gaulle, hogy a zavargások-
nak valóban sok emberélet esett ál 
dozalul. Mindeme jelenségek el lenére 
— mondotta beszéde végén De Gaulle 
— sincs sémmi ellenérzés Franciaor-
szágban a hagyományos régi szövet-
séges Nagybritannia ellen. Kairóban 
ma ül össze az arab államokból ala-
kult Arab Liga nemzeti tánácsa a 
sziriai kérdés megvitatására. Az ér-
tekezlet határozata e lé nagy érdek-
lődéssel tekint az egész diolomáciai 
világ. 

A megszállt Németország életében 
uj korszak kezdődött azzal a tanács-
üléssel , amelye i á szövetségkőzi kato-

nai el lenőrző bizottság 'tagjai tegnap 
tartottak e l ső izben Berlinben. Orosz 
részről Zsukov tábornagy, Amerika 
részéről Elscnhower tábornok, mig 
brit részről Montgomery tábornagy 
volt részt a tanácskozáson, amelyen 
megjelent egy francia megbízott is. 
A tanácskozásnak egyik legfontosabb 
megbeszélési anyaga volt az amerikai, 
orosz, brit é s francia elhatárol! meg-
szállási zónák pontos és részletes meg-
állapítása. A tanácskozásról ugyan még 
nem adtak ki jelentést, az előzetes 
tájékoztatások azonban annyit máris 
sejtetnek, hogy bizonyos kisebb csa-
pateítoiódások lesznek szükségesek a 
zónák megállapításánál. Fontos intéz-
kedést várnak a bizotlság döntéséről 
abban a tekintetben is, hogy az egyes 
megszállási zónák eddigi "különböző 
rendszerű közigazgatási és élelmiszer-
ellátás! gyakorlatát egybehangolják. 
Amint a tanácskozások véget érnek, 
a jelek szerint legalább hat-nyolc 
bélig nem lesz ujabb ülék, miután 
Eisenhosver tábornok többhetes sza-
badságra hazautazott. 

| Bécs vol! náci kormánybiztosa' 
!' Öngyilkos leli 

A nemzetközi közvéleményt érüic tő 
módon igen erősen foglalkoztatja 0 
háborús bűnösök kézrekeritése. Te, 
nap a brit csapatok ujabb hirhe 
nácihóhért kerítettek kézre Dániába! 
Lindemann tábornok, Dánia volt n 
met főparancsnokának s z e m é l y é b e n 
Ugyanakkor jelentik, hogy Globucsik* 
Bécs város náci kormánybiztosa a 
fogságban öngyilkosságot követelt ek 
Nagy érdeklődésre tarthat számot ag 
a hír is, amely szerint nyilvánosság* 
ra került, hogy Ileidrichct, a csehor* 
szágl nácihelytarlót annakidején br i | 
ejtőernyős ügynök ölte meg. Ez nnnál 
érdekesebb, mert tudvalevően Heid* 
rich halálának megbosszulása e lméd 
a nácik Lidovilze cseh község lakos* 
ságát teljesen kiirtották, sőt még a 
falu helyét is felszántották. Ilye® 
• alapos* é s megbízható volt l éhát a 
nácik elvetemült igazságszolgáltatási! 
rendszere. 

— d o c -

Egyült van az algyői hid újjáépítési 
költségének egymaBliós első részlete 

A költség kétharmad részét Szegeti, 
(Szeged, junius '4j Megírta a 

Délmagyarország, hogy a MAV új-
jáépítése során hamarosan sor ke-
rül az algyői kombinált vasúti és 
közüli hid1 helyreállítására. Amint 
jelentettük, az építkezés költségcil 
Szeged és Hódmezővásárhely vá-
rosa közösen viselik. Értesülésünk 
szerint a két város vezetősége már 
elő is teremtette azt az összeget, 
amely szükséges a munkálatok meg-

egyharmadál Vásárhely fedezi 
kezdéséhez. Egymillió pengőről vad 
szó, ez a pitiz már rendelkezésért 
áll a kereskedelmi és közlekedés* 
ügyi minisztériumnak. Az cgymilUl 
természetesen nem fedezi a mun* 
kálatok egész költségét, ezt az 6 s# 
Szeget előlegül adja a két város g 
munka megindításához. Aa egymlk 
Hós költség kétharmad részéi *Srit< 
ged, egyharmadát pedig Hódmezül 
vásárhely fedezi-

Az egyetemi igazoló bizottság eddig 
négy egyetemi tanár ügyét adta át 

a Népbiróságnak 
Megkezdődött Szegeden az egyetemi tanárok 

és alkalmazottak rendszeres igazoltatása 
A szegedi (Szeged, 1945 iunius 4) 

egyelem és főiskola szabadszervezeté-
nek vezetőségéből megalakult az egye-
temi és főiskolai igazoló bizottság, 
melynek tagjai a Magyar Kommunista 
Párt részéről dr. E r d ő s Tamás, a 
Szociáldemokrata Párt részéről dr. 
B e r k e s s y László, a Független Kis-
gazdapárt részéről dr. T ó t h László, 
a Nemzeti Parasztpárt részéről dr. 
K a lm á r László, a Polgári Demokrata 

Párt részéről dr. G ő n c i l Pál, a 
szakszervezetek részéről dr. Z á p o r l 
Dezső, az egyetem képvlzoletében pa* 
dig dr. J I D C I Í Miklós és dr. Bar* 
t u c z Lajos, akit a bizottság elnökéül 
választott meg. 

Ez a bizottság van hivatva arra, 
hogy az egyetem tanerőit As tisstvisa* 
lőit igazolja. 

Pénteken ült össze előszőr a szegedi 
egyetemi és főiskolai Uazoló bizottság 


