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1 munkanélküliség leküzdésére 
Szeged negyedmiliió forintot kapott 
a Gazdasági Főtanácstól 

A tizholdon aluli gazdák még májusban megkapják az állami kölcsönt 
— A kenyérellátás problémája még mindig megoldatlan 

(Budapest, május 7.) A Gazdasági 
Főtanács szerdán délután megtar-
tot t sajtóértekezletén Vas Zoli áh 
államtitkár közölte a Főtanács leg-
utóbbi döntéseit. A májusi állami 
•jpénzhitel és devizagazdálkodásról 
-döntött a GF. Jelentős u j hiteleket 
kap fl mezőgazdaság. Ezek között 

-a legjelentősebb hitei » GF által 
.a mezőgazdaság.megsegítése érde-
kében tervezett 10 millió forintos 
Zöldhitéiakció. A hitel már má-
f]us hónapban folyósításra kerül és 
jelentős részét a 10 holdon aluli 
gazdák kapják. Ugyancsak döntő 
súllyal szerepelnek "az államház-
tartási rendkivüli előirányzatok 
között a föld- és épitőmunkásság 
átmeneti munkanélkülisége leküz-

désére a GF által elrendelt ujabb 
nagyarányú közmunkáia'tok költ-

ségei is. A GF erre a célra 4 mil-
lió forintot szavazott meg. Ebből 
Csongrád vármegye 400.000, Csa-
nád 200.000 forintban részesül.'Sze-
ged 230.000 forintot kap. A hitel-
keretben május hónapban mintegy 
16—20.000 munkás nyer foglalkoz-
tatási. Az cpilkezéseic teljes ütem-
be való lendítése céljából az álfa-
mi építkezések fokozottabb megin-
dítására a költségvetésben erre a 
hónapra előirányzott 3.5 millió fo-
rinton felül további 5 mill ió forint 
rendkivüli hitelt állapított meg a 
GF az építési és közmunka ügyi 
tárca terhére. 

A kenyérellátás problémája ál-
landóan foglalkoztatja a Főtaná-
csot. Az amerikai gabona még nem 
futóit be és a beszolgáltatásnál 

is vannak hátralékok. Ezért a köz-
ellátásügyi ifiinisztérium előter-
jesztést tett a kenyérfejadag 5 de-
kával való leszállítására. A GF a 
gabonáhelyzet igen alapos ismer-
tetése után a fejadagcsökkentéshez 
egyelőre nem járult hozzá, hanem 
felkérte a közellátásiig}'1 minisz-
tert. bog}' különböző akciókkal 
igvekezzék a még „fennálló hiányt 
pótolni és felkérte a pártok veze-
tőit is, forduljanak felhívással a 
paraszttársadalomhoz, hogy telje-
sítse beszolgállatási kötelezettsé-
gét. Elhatározta a Főtanács, hogy 
-annaM a (gazdának, aki hátraléka 
felét beszolgál tatja, a késedelmes 
beszolgáltatás miatt már kivetett 
igen súlyos birság végrehajtását 
felfüggeszti. 

A M 9 C P Ismét sikerrel v é d t e m e g 

a kisiparosok és kiskereskedők érdekeit 
Jeíentős kedvezményeket kaptak az adóközösségek 

(Szeged, május 7) A vidéki kisipa-
rosság" ós kiskereskedelem állandó és 
jogos panasza a helytelen arueiosz-
fcási rendszer és az adórendeletek té-
•ves, gyakran egyéni értelmezésből fa-
kadó igazságtalan: és túlzott terhe. 
A Magyar Kommunista Párt felis-
merte a kisemberek létét veszélyez-
tető s a nemzet érdekei ellenére ér-
vényesülő irányzat káros voltát. A 
maga részéről az illetékes szem-cknél 
-eljárt, hogy az újjáépítés munkája 
elöl a mesterséges akadálvokat el-
liáiitsa. A szakminisztereknél, a par-
lamentben, a nép- és szakgyüléseken 
állandóan napirenden tartja a Ma-
gyar "Kommunista Párt a kisemberek 
.kérelmeit. Ennek a harcnak nap-nap 

i jelentkeznek is már az eredmé-
nyéi. Valamennyi probléma között az 
ladókérdés a legsúlyosabb és tegsérel-
uiesebb. Aczél Alfréd elvtársunk a 
forgalmi adóküzösségek sulvos pana-
iszainak orvoslása ügyében tárgyaláso-
kat folytatott, melyek jeíentős ered-
ményeket hoztak. Aczél elvtárs la-
punk munkatársának előadta, hogy 
ta forgalmi adóközösségeknek vidéki 
•viszonylatban három ;irányú sérelmük 
van. Az egyik az, hogy a. vidék mos-
Sohább elbánásban részesült, mint a 
(főváros, amennyinen vidéken nem kö-
ltöttek minden érdekképviselettel for-
galmi adóközösséget. A második sére-
lem, hogy a megállapodásokat a ta-
valyi erősebb félév eredményei alap-
ján egy évre kötötték meg, dje a pénz-
iügvmiiiiszlérium csupán az első, gyen-
gébb félévre hagyta azokat jóvá. Igy 
ituladóztatás történt. A harmadik sé-
relem, hogy a fennálló .fogszabályok-
kal ellentétben az adóközösségnek 
azon tagjai után is adót kellelt fizetni, 
akik kereseti tevékenységüket a meg-
állapodás tartama alatt megszüntet-
ték. 

Informátorunk örömmel állapítja 
meg, hogy a Magyar Kommunista Párt 
•SZÍVÓS kiállása a'kisemberekért ered-
ményre \ esetett, amennyiben a pénz-
ügyminisztérium részéről a felsorolt 
tsérelmek orvoslása tárgyában dr. 
Szálé miniszteri tanácsos 

az összes eddig ad'öközösségek-
ben nem volt érdekképviseletek, 
illetve szakmák részére ez év Ja-

nuár t-éig visszamenőleg for-
galnu0pdóáta!ány adöktizösségei-
nek megalakításához hozzájárult. 

A pénzügyminisztérium revideálta ed-
digi álláspontját és ez év második-
felére is köt forgalmi adóközössé.gi 
megállapodási éspedig az 1916 au-
gusztus 1-től 1947 április 30-ig ter-
jedő időre szóló forgalmi adatok be-
vallása és ellenőrzése után, a 9 hó-
nap átlaga alapján. Itt kívánjuk meg-
jegyezni, hogy 

ennél a pontnál érte el partunk 
a legnagyobb sflkert, amennyiben 
a korább* adőfcöiösségeknéh az 
uj megállapítás után beszámít-
ják a túlfizetéseket. 

A kereseti tevékenységet megszün-
tető adóalany (haláleset, iparigazol-
vánv megszűnése) adójával csökkenti 
az adóközösségekre megállapított ter-
het attól az időponttól kezdve, anii-
(kor a megsz üntet és ténye hiteltérdem-
lően igazolást nyert. Az adó;iianyok. 
akik iparuk megszüntetését kérik, eb-
ben a kedvezményben csak akkor 

részesülnek, ha igazolják, hogy ipa-
rukat GO napon tul nem folytatták, 
ebbeü"az esetben is az adókózösssé-
gek adója olyan összeggel mérséklő-
dik. amennyi "az iparágát megszüntető 
alanyra esik. A jövedelem többlet-
adó kérdésében minden remény meg 
van. hogy a határidőt kitolják, mi-
után az idő rövid a félremagyaráz-
ható rendelkezések tisztázásáig, má-
jus 15-ig részbeni teljesítése is tech-
nikailag lehetetlen. 

Aczél elvtárs beszámolójában el-
mondotta, hogy a kellő jogi és tár-
gyi alappal bn-ó sérelmeket a pénz-
ügy minisztérium hajlandó orvosolni, 
de' magától értetődik, hogy csupán 
érzelmi alapokra épített, általánossá-
gokban mozgó kívánságoknak nem 
tesz eleget. A forgalmi adóközössé-
gekre vonatkozó döntések országos 
jelentőségűek, a rendelkezések az 
eredeti elgondolásoknak megfelelnek. 

A MKP ismét bebizonyította, hogy 
harcos kiállása a dolgozó kisembe-
rekért minden alkalommal sikeres és 
g\ümölcsöt hozó! 

A MKP indítványára nem engedélyezték 

a húsárak emeléséi 
A dolgozók májusban olajból póifejadagof kapnak 

(Szeged, május' 7) A szerdai köz-
ellátási értekezleten S i m o n József 
közellátási tanácsnok bejelentette, 
hogy Szeged 54G mázsa kenvérga-
bonakiutalásban részesült májusra. Ez 
a mennyiség azonban nem elegendő 
az ellátatlanok fejadagjának biztosítá-
sára, úgyhogy a bizottság feliratban 
kért még három és félvagonos kiuta-
lást. Májusban egyébként a jegyekre 
60 deka finomlisztet és ugyanennyi 
EB-lisztet osztanak ki, a csecsemők 
részére pedig búzadarát juttatnak. 

Jelentést tett Simon tanácsnok a 
város husellá(ásáról is. Áprilisban 119 
marhát. 675 borjút, 159 sertést, 30 
lovat, 144 juhot vágtak le közellátás 
céljaira. Májusra 184 mázsa étolajat 
sikerült szerezni. A nehéztesti- é. 

lestimunkások erre pótfejadagot kap-
nak, mégpedig a testimunkások 40 I 
deka olajat vagy margarint, a nehéz- i 
testimunkások pedig még 20 deka ' 
zsiradékot is a megállapított fejada- j 
gon felül. A szegedi husiparosok a i 
húsárak 1 felemelését kérték a nehéz 
beszerzési. viszonyokra való tekintet-
tel. A Magyar Kommunista Párt ki-
küldöttje. B e d ő Kálmán azonban fel-
szólalásában hangsúlyozta, hogy 

a szegedi dolgozók, különösen 
pedig a i üzemi munkásság leg-
nagyobb része igen kevés jöve-
delemmel rendelkezik és a jelen-
leg' árakat !s esak nehezen tud-
ják megí'Vetni. Indítványára az-
után a közellátás* éi teke/iel egy-

hangúan elutasította a húsárak 
felemelését. 

Ugyancsak Bedő Kálmán telte szóvá 
a beszolgáltatásokkal kapcsolatban, 
hogy a beszolgáltatásokat ellenőrző 
bizottságok tegyenek különbséget at 
minőségileg jobb vagy rosszabb föld-
del rendelkező gazdák között. Különö-
sen legyenek lekintettei az esetleges 
bírságok kiszabásánál arra, hogy a" 
most földhözjuttatott ujgazdáknak mi-
lyen mérhetetlen nehézségekkel kel-
lett megküzdeniük igaerőhiány követ-
keztében és sokszor a szükséges ve-
tőmag nélkül. 

Simon tanácsnok bejelentette, hogy 
intézkedések történlek a város teli 
tüzelőelíátása érdekében is Az el-
múlt héten 3768 mázsa tűzifa. 307 
mázsa szén, 150 mázsa brikett és 
200 mázsa koksz érkezett Szegedre. 
A külföldi segélyakcióból Szeged ar 
elmúlt napokban 1506 doboz növé-
nyi vajra. 1235 doboz jamra, hét 
84 kilós zsirlömbre kapott kiutalást. 
Ezt, amint megérkezik, a szociális 
felügyelőségeken keresztül osztják 
szét a rászorultaknak. K i s s Mihály 
a szakszervezetek megbízottja arra-
kérte a főispáni, utasítsa a szociális 
felügyelőséget, hogy vonja felelős-
ségre azokat a nagykereskedőket, 
akik a szabadcukrot vidéki kereske-
dőknek adták el vagy más uton jut-
tatták ki a cukrot Szeged területéről 
és ezáltal a szegedi dolgozók nem 
juthatnak hozzá az őket megillető -
mennyiséghez. Javasolta, hogy az-
ilyen nagykereskedőktől vonják meg 
cükorárusitási jogosítványukat. Ha-
sonlóképpen kérte a tej kivitelének* 
ellenőrzését is. 

Az értekezlet ezután több kisebb-
jelentőségü közellátási ügy tárgyalá-
sával ért véget. A legközelebbi érte-
kezleten Bedő Kálmán javaslatára a 
gazdasági felügyelőség általános tá-
jékoztatást terjeszt elő a termény-
es zöldségfélékről, valamint a vetési* 
területről. 

Élénk vita a gSrög-lörök 
segélynyújtási akció körül 
(London, május 7.) A "képviselő-

ház 168 szavazattal 22 ellenében 

ugy határozott, hogy folytatja a 

segélytervezet nyomán kezdett vi-

tát. Tévedésből a tudósításban az 

volt, hogy 168 szavazattal 22 el-

lenében hozott határozata értelmé--

ben nem folytatja a vitát és igy ke-

letkezett a világszenzáció,, hogy . . 

Trumanl leszavazták. 
j*. >•» ^ 
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Háborús bűnöst fogott 
a szegedi rendőrség 

(Szeged, május 7.) A budapesti-

államvédelmi osztály már három 

éve körözést adott ki K u t y i n a 

Gyula ellen, Kutyinát súlyos nép-

ellenes cselekményei miatt hábo-

rús bűnösnek nyilvánították. Bűn-

cselekményeit mint nyilas párt-

szolgálatos követte el. A Délma-

gyarország munkatársának értesü-

lése szerint gyilkossággal is meg-

vádolták. Zsidó vagyonok elrablá-

sában is élénk tevékenységet fej-

teit ki. A budapeésti nyomozók 

azonban hiába keresték, ezideig 

nem talállak meg. Végül is a sze-

gedi államvédelmi osztálynak si-

került a városban bujkáló és ma-

gát jó demokratának valló Gutyi-

nát leleplezni, őrizetbe vették és 

felkísérik a fővárosba, ahol felel-

nie kell múltbeli bűneiért. . j 


