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DHMAGVARORS 
A munkanélküliség nicgszüiileiése 
a hároméves terv keretében első-
sorban oly munkák' mcghiiTlását 
(önlözomüvek. iiekiilőulik, es tlor-
•íák, vúszalrályo/ások, kislakások, 
slb.) tartja a< MKP a legsürgő-
sebb kormányzati feladatnak, 
amelyeknél a felhasznált össze-
geknek legalább 50 százaléka 
munkabér. 
(Az MKP kormányprogramjából.) 
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Amerika nem ad gyorssegélyt 
Gardríer, a Nemzetközi Bank al-

elnöke bejelentette, hogy nem ad-
nak többé rövidlejáratú kölcsönt 
újjáépítésre és nem., előlegeznek 
élelmiszervásárlásra. F.z arra mu-
tat. hogy a Marshall-kölcsön előtt 
semmiféle kölcsönre nem lehet 
számítani. Cáfolja cz a nyilatkozat 
Lowell államtitkár múltbeli kije-
lentését, amelyben azt Ígérte,hogy 
a Marshall-terv1 alkalmazásáig jt 
Nemzetközi Bank segíteni fogja 
Európát. Jóllehet az amerikai sze-
nátus pénzügyi hizottságát össze-
hívlak, ez a kijelentés alátámasz-
tani látszik Taft szenátor már kö-
zölt kijelentését,, amely elutasító 
volt a külügyi bizottság novem* 
berre való összehívásával szemben. 
Ez tárgyalhatta volna Ugyanis a 
Marshall-terv alapján kidolgozan-
dó segély gyors elintézését. A nyu-
gateurópai államok nagy szükség-
ben vannak, dé ugylálszik egye-
sek nteg akarják várni azt az idők 
amikor diktálhatják a segélyszer-
ződés feltételei I. 

Egy amerikai altengernagy 
fenyegetődzik 

Pieri altengernagy,, a földköziten-
geri amerikai flotta parancsnoka, 
a .következőkét mondotta: Az 
Egyesült Államok hajóhada a ten-
gerészeli miniszter által 1910-bnn 
körvonalazott politika értelmében 
mindenütt haderőket szándékozik 

.tartani, ahol szükség mutatkozik 
külpolitikájának védelmére, vagy 
támogatására. Ennek az elvnek 
megfelelően tartózkodnak az ame-
rikai csapatok Triesztben és elő-
relátliat'óan még Jiosszu ideig olt 
tartózkodnak. De vonatkozik ez 
az Ausztriában és Németországbán 
állomásozó csapatokra is. Vájjon 
mit jelentsen ez a harcias hang? 
Ki ellen kell megvédeni az ame-

rikai külpolitikát Triesztben vagy 
másutt? Mert a ' támogatást ért-
jük és Pieri is jól érti,, hisz a 'föld'-
közilengeri flotta egységei szoktak 
baráti látogatást tenni itt-ott, kü-
lönösen választások előtt,, mint 
például az történt Görögországban 
és Olaszországban . . . 

Nagy zavargások Ui-Delhiben 
Új-Delhiben ked'd véres nap .volt. 

Némely kerületben holttestek he-
verlek az utcákon, házak "teljesen 
kifosztva, az éjszaka valóságos 
Szcnl Berlalan-éi volt. Reggel az 

angol Tisztek vezetése alatl álló 
csapatok akcióba léplek. Egész dél-
előtt és délután szólt a gfiypuska, 
felgyújtott városnegyedek íüstje 
szállt a levegőben. A halottak szú-
rna ezernél több. A kitelepített mu-
zulmánok nagyrészét utjukon meg-
gyilkolták. Peshavarából érkező, 
még nem hivatalos jelentések sze-
rint a város határában lakó hin-
dukat és muzulmánokat legyilkol-
ták. Az áldozatok" száma lizezer. 
A zavargások főoká az angolok ál-
lal szított lrindü-muzulmán ellen-
iéi. 

T ö m e g e s e n kérjfc a z i g a z o l á s i 
eljárás l e f o l y t a t á s á t 

Néhány hónappal ezelőtt kor-
mányintézkedésre szüneteltették a 
közalkalmazottak igazolási eljárá-
sát és az igazolási fellebbezések 
letárgyalását. Most megjelent az 
igazságügyin iniszl er 10.000/1917-es 
rendelete, amely .módot nyújt a 
szünetelőbe telt igazolási kérelmek 
elbírálására. A népbirósághoz,mint 
igazolási fellebbezési halósághoz 
számtalan kérvény fut be naponta, 
amelyben az igazolás alá vont sze-
mélyek a tárgyalás kitűzését ké-
rik. Értesülésünk szerint rövide-
sen megindulnak az igazolási fel-
lebbezési lásgyalások. 

Szeged városa 150.000 forintot fordít 
a mezőaazdasáa továbbfejlesztésére 

Szerdán délelőtt tartolták a ren-
des heti tanácsú és' Dénes Leó pol-
gármester elnöklésével. A tanács-
ülés felhatalmazta Somogyi Imrét, 
hogy a tógazdaság,j-észére 8 vagon 
tengerit vásárpljon haleledel cél-
jaira. Tudámásul vette a tanács-
ülés, hogy az illetékes miniszté-
riumok jóváhagyták a városi üze-
mek 1945. évi zárszámadásait. Ez-
után Somogyi Imre előterjesztette 
a város mezőgazdáságot továbbfej-
lesztő terv.'1. Mint ismerete-e, a vá-
ros 150.000 forintot veit fel költ-
ségvetésébe a mezőgazdaság to-
vábbfejlesztésére. 

A város bizottságot alakított, 
melynek tagjai a demokratikus 
párlok, a szakszervezet, az 
UFOSz. a FÉKOSz és a mező-
gazdasági szakinIézménvek vol-
lak. A bizottság a 150.000 fo-
rinlol ugy osztotta el, hogy a 
beruházások a város három-
éves tervének előkészületeit 
biztosítsák. 

Megkezdődlek a Lánchíd munkálatai 
A Margit-hidat november 30-(in adjál: át a forgalomnak 

Gerő Ernő közlekedésügyi mi-
niszter szerdán reggel síjlóelőadás 
keretében tájékoztatta a magyar 
'közönséget a hídépítés helyzetéről 
és jövő programjáról. 

Az első bejelentésem mon-
dotta —, hogy kedden megtörtént 
a szajoli vasúti hid jobb vágányá-
nak terhelési próbája teljes siker-
rel. Mától kezdve az ui hidön jár-
nak a vonalok. Ez a hid az ország 
legerősebb liidja, elkészüli. A sza-
jol—szolnoki nagy kétvágányú hid 
folytatását 'képező szolnoki Zagy-
va-Ilid szeptember 25-rc szintén 
készen lesz. 

— A másik bejelentésem., liogy 

ezen a hélcn a lerövidített ha-

táridő elölt egy héttel összeköt-

jük a Margit-híddal a Duna két 

partját. N oveinher 30-án a 

Margit-hidat átadjuk a forga-

lomnak. 

— További bejelentésem, hogy 
szeptember 21-én átadjuk a for-
galomnak az újjáépített Tisza-hi-
dat Mátészalka mellett. Ez közúti 
hid lesz. November 15-én átadjuk 

a forgalomnak a tiszaugi közüli 
hidal, amely Kecskemét—Békés-
csaba vonalat biztosítja. Ezenkívül 
egész sereg 20—80 méteres hid ké-
szül él. Hozzáfogtunk a Lánchíd1 

láncainak kiemeléséhez. Ez csak 
előkészületi munka a Lánchíd új-
jáépítéséhez. Az újjáépítés maga 
benneszercpel a hároméves terv-
ben és a terv szerint 1949 novem-
ber 13-ra, a Lánchíd forgalomba-
helyezpsének 100 eves évforduló-
jára kell a hidnak elkészülnie. Saj-
nos, az egész hid újjáépítéséhez 
nincs elegendő pénzünk, ezért el-
határoztuk, hogy a pénznek egy 
részét társadalmi gyűjtés tilián 
szerezzük meg. Szeptember 15-éar 
indítjuk meg nyilvánosan a gyűj-
tést a Lánchidra. A Lánchíd újjá-
építésének kérdése a nemzeti be-
csület ügye. A Lánchíd több mint 
35 millió forintba kerül, de nem 
számítunk arra, hogy ezt az ösz-
szeget mind gyűjtés utján szedjük 
össze. Szeretnők azonban az ösz-
szeg jelentős részét gyűjtés utján 
előteremteni. Természetesen nem-
csak belföldi, hanem külföldi gyiii-
tésre is számítunk, dé a döntő 
részt a belföldön kell összehozni. 

Igy biztosítani kellett a hároméves 
tervet végrehajtó adminisztratív ós 
szakerőket. A bizottság „10.000 fo-
rintot irányzott elő a mintagazda-
gok számának 100-ra váló feleme-
lésére, eddig át volt. 10.000 forin-
tot biztosított a mezőgazdásági 
üzemi adatok begyűjtésére, aracj 

lyek nélkül a hároméves terv nem 
realizálható. Nemesitett vetőmagok 
és burgonyavetőmag góljaira 45.000 
forintot irányozlak elő. A rászo-
i ' u l ó mintagazdinság o k részére 10 
ezer forintos .segélyt biztosítottak. 
31.000 forintot szánt a bizottság 
mezőgazdasági irányitói szolgálat és 
két állandó vándpn mezőgazdasági 
szakértő beállítására. Facsemetete-
lcpilési akcióra 24.000 forintot. Me-
zőgazdasági tanfolyamok, kiállítá-
sok és mezőgazdasági propaganda 
céljaira 10.000 forintot. Mülrágyá-
gyázási és zöld trágyázást bemütaló 
kísérletekre 2000 forintot. Tenyész-
baromfi törzs beszerzésére és oltá-
si propagandára 5000 forintot. A 
mezőgazdasági terméhvek "erlékc-
sitésére 10.000 forintot irányzott elő 
a bizottság. A tanácsülés, tudomá-
sul vette a mezőgazdásági bizott-
ság , határozatait. 

A városi kerlészel alkalmazot-
tai ruhát és cipőt szeretnének vá-
sárolni részletfizetésre, ezért kér-
ték a várost, adjon biztosítékot a 
vállalkozóknak, akik részükre rész-
letre adnak. A tanácsülés megsza-
vazta a biztosíték megadását. A 
városi üzemek benzin- és olajszük-
ségletének fedezésére árlejtés volt. 
Miután mind a kél cikk maximálva 

van, igy az ajánlattevők között 
nem volt különbség. Ezzel szem-
ben a szabadforgalmi benzin és 
olai olcsóbb a maximált árunál, 
ezért a város ugy határozott, sza-
badkézből fedezi szükségleteit. 

Összefoglaló kenet terjesztettek a 
tanácsülés ele a város pénzügyi 
helyzetéről. 

A jelenlés szcrinl a város defi-
citje havonta elér* az átlagos 
'110.0(10 forintot. A tanácsülés 
szigorúan utasította ezéri va-
lamennyi ügyosztályt. hogt szi-
gorúan takarékoskodjanak. 

A közgyógvszerellálás nagy ter-
het jelent a város részére. Ugy ha-
tározott ezért a tanácsülés, hogy 
az orvosok csak kerületeikben ad-
hatnak receptet. A jövőben a ke-
rületek kontingensét előre megál-
lapítják. Az iskolai fogászatot a 
méreiutcai. iskola szuterénjében 
helyezték el. 

Ismertették a tanácsülés előtt a 
népjóléti minisztérium rcud'elkezé-' 
sét. melyben értesíti a várost, hogy 
egy hadifogoly csak egy esetben 
tarthat igényt segélyre. Megtartot-
ta a város a szinház tetőzetének 
kijavítási munkálataira az árlejtést, 
melynek végösszege 34.009 forinl. 
Bemulatta Csánvi Ferenc mérnök 
az ui közúti hid végleges terveit is. 

Tudomásul vette a tanácsülés, 
hogy miután a zálogházban az el-
zálogosított tárgyakát idejére ki-
váltják, 20—50 forintról felemelték 
a hitelkeretet 100 forintra. 

Jelentéktelen ügvok tárgyalásá-
val véget ért a tanácsülés. 

Vetőmag az aszátykárosattaknak 
A közellátásügyi miniszter 3000 

vagon vetőmagot utalt ki az aszály-
kárt szenvedett gazdák részére. A 

kiutalás a MOSzK központi készle-
teiből történt és szállítása folya-
matbán van. 

Hétfőn hatályba 5ép 
a magyar békeszerződés 

(London, szeptember 10.) A kül-
ügyi hivatal szóvivője szerdai saj-
tóértekezletén közölte, hogy- az 
Olaszországgal, Romániával, Bul-
gáriával és Finnországgal kötött 
békeszerződéseknek a négy nagy-
hatalom által ratifikált példányait 
csaknem biztosan szeptember 15-én 
(hétfőn helyezik letétbe Párizsban, 

illetve Moszkvában. Ez az aktus 
végre hatálybalépteti a Párizsban 
február 10-éil aláirt öt békeszer-
ződést. A magyar, bolgár, román 
és finn békeszerződések ratifiká-
ciós okmányait a Szovjetunió, az 
Egyesült Államok és Anglia kép-
viselői Moszkvában helyezik le-
télbe. 


