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fi reakció cseivefése 
Legfőbb ideje, hogy a Nemzeti 

Függetlenségi Front pártjai meg-
•egyezzenek, a kormány kérdésében. 
Nemcsak a gazdaság? reakció hasz-
nálja ki a kormánynélküli állapo-
tot arra, hogy szemtelenül drágít-
son, nemcsak az üzemeltben akado-
zik a munka a sok felesleges vita 
és izgalom miatt,, a legnagyobb bai 
abból származik* hogy a koalíciós 
pártok villongásai lág teret nyit-
nak a reakció egységbontó mester-
kedéseinek. Okuljunk szegedi ta-
pasztalatainkból! Amig p két mun-
káspárt vitája tartott* a Szegedi 
Napló meg fiem mukkant és örven-
dezett a fölött* hogy a munkásegy-
ség sebeket kap, de alig száradt 
meg p nyomdafesték a két mun-
káspárt szegedi szervezeteinek kö-
zös. harcos nyilatkozatán, rögtön 
"beavatkozik és* megpróbál bajt ke-
verni a kél párt között. Azt reméli, 
bogy az cgvik, vagy a másik mun-
káspárt beleharap a csalétekbe és 
a lezárt vita ismét kiujul. A nalifo-
jgásra szánt falatocska a »válasz-
tási visszaélések* átlátszó ürügyét 
képezi. Olyan csalétek ez, amelyet 
"nemcsak a Szociáldemokrata Párti-
nak) de talán ínég sokkal inkább a 
'Kisgazdapártnak szántak. 

Nézzük meg. milyen raffináltan 
mszit a Szegedi Napíó. .amelyről ma 
már azt sem lehet tudni, milyen 
pártot képvisel Faloghot Pfeíf-g 
fertie, vagy csak Perei Géza lap-* 
részvényes urat* aki nem kapta meg 
Baloghtól a sóvárgott mandátumot 
és most valaki másnak ajánlja r e 
akciós portékáját? 

»Nehcz most megenni a keserű 
levest, amit saját maguk főztek. 
Most követelik a /hatalomban* való 
részesedést, amikor már ki vannak 
látszva.* Ezeket a szavakat az cra-
litelt két koalíciós pártnak cimezi 
az ellenzék lapja. \ célja nyilván-
valóan az. hogy a kél pártban erő-
sítse azokat az elemeket, akik liti-
lamosak a választási balsiker okát 
a választási visszaélésekben keresni 
és ugyancsak a választási visszaélé-
sekért a Kommunista Pártot tenni 
felelőssé. Rövidén, a szegedi reak-
ció a koalíciós pártokban igyekszik 
híveket loborozni az ellenzék 
kc mmunisla-ellenes frontjába, Lá-
iwppébcn ugyanazt a taktikái hasz-
siá'ja* amelyet Pfeifferék követtek 
amikor felsorakoztatták titkos hí-
veiket a kisgazda jobboldalból a 
Kisgazdapárt emlékezetes országos 
ji&gvválasztmányán, hogy kibuklas-
sák Dinnyés miniszterelnököt és 
társait Számításuk nem is egészen 
rossz, mert ismeretes, hogy a vá-
lasztások idejcn Pfeiffer autóia 
hordozta a kisgazdapárti esküdte-
ket a tanyavilágba és Fodor Gyu-
la..,a szegedi FKP szervezet el-
nöke, akit nem jelöltek képviselő-
nek átvitte Felsőközponlot P/cif-
ferékhez. A Szabad Nép is megírta 
liogy Nacsa József* Szabó László. 
Horváth Márton, a Kisgazdapárt 
vezetőségének tagjai maguk sem 
szavaztak a Kisgazdapártra. Tehát 
vannak az itteni Kisgazdapártban 
ínég olyanok, akikre a kommunis-
taellenes frontban számítani lehet. 
Függetlenül ettől, akár vannak ilye-
nek a két koaliclós pártban, akár 
nincsenek, „a reakció megkísérli fel-
szítani a lian-gulatot a kommunis-
ták ellen. 

Látszólag a kommunisták ellen 
megy a jálck, de valójában a de-
mokrácia és az ország sorsa van 
kockán. A kormány .megalakulását 
ezek a mesterkedések már aligha 
tudják kitolni, mert a megegyezés 

.a személyekben és tárcákban már 
„(Folytatás a 2. oldalon.) 

4 rfolgárm.ester sikeres tárgyalásai 

A Tervhivatal biztosította októberre három 
nagy szegedi munkálat pénzügyi fedezetét 

Megindul az ujszegedi öntözőmüvek, a tápéi hajóhuzósih és a dorozsma — 
majsai csatorna építése 

Dénes Leó polgármester és Róna 
Béla pénzügyi tanácsos több napot 
Budapesten töltöttek, hogy a vá-
ros hároméves tervének munkála-
taira a szükséges anyagi fedezetet 
megszerezzék. A másik cél pedig 
az volt, hogy az egyre fokozódó 
munkanélküliséget enyhítsék. 

A budapesti ift jelentős sikerrel 
járt, amennyiben a város há-
roméves tervének megkezdésé-
hez szükséges összeget folyó-

sítják. 

Három nagyjelentőségű munkáu l 
elindításánál van szó* a beruházá-
sok nagyobbik része munkádii fe-
jében kerül kifizetésre, miután a 
munkálatokhoz nincs szükség jia-
gyobbmennyiségü nyersanyagra. 

A legjelentősebb beruházás két-
ségtelenül 

az ujszegedi öntözőmüvek 

építésének elindítása. A munkála-
tok elvégzésére nyolcezer munka-
napra van szükség. Maga az ön-
töz őmvs kc'kssáz h-dd föld ' 
sére alkalmas. A tervhivatal ele-
gendő összeget biztosított a mun-
kálatoknak októberben váló elindí-
tására. Szeged kcjjellátása érdeké-
ben egyik legjelentősebb beruhá-
zás az önlözőcsa torna megépítése. | 
a tervnek megfelelő mennyiség és; 
minőség többtermelést tökéletesen 
megoldja az uj öntözőcsatorna. 

Jelentőségben egyenrangu a 

Tisza-Körös Kolrómüvek 

igazgatóságának lerve, melynek ér-

telmében a tápéi rétben hajóhuzó 
sikot épitenek. 

A munkálatok során kilencezer 
köbméter földét mozgatnak 
meg J50 méteres 'szakaszon, 
amikor is 2256 munkanapra van 
szükség. 

Dénes Leó és Róna Béla az illeté-
kés hatóságoknál eljárt és biztosi-
tolta a társaság yészére a szükséges 
hitelkeret kiutalását október hó-
napra. 

Nem utolsó sorban jelent mun-
kaalkalmat 

a Rorozsma-Majsa csatorna 

épitóse. Miután az árvizmentesito 
tarsaság ysak ÓODOO forint hitelt 
kapott a kormányzattól, Dénes 
Ólvtárs közbenjárására 40.000 fo-
rinttal emelték a hitelkeretet és igy 
a munkálatok egész októberre biz-
tosítva vannak. 

M á r szeptemberben megindul-
tak a hároméves terv 

ú i a i i l i v i u i a i 

Az októberre előirányzott és biz-
tosított munkálatok a szeptember-
ben elindított munkálatok fokozá-
sát és folytatását jelentik. 

Szeged város hároméves tervét 
ínég nem hagyták jóvá* de ugy a 
tervhivatal, mint az illetékes mi-
nisztériumok ismerik annak rész-
leteit és így sikerült már szeptem-
berben több munkálatot elindítani. 
A szeptemberi munkálatok nagy-
mértékben hozzájárultak a mun-

kanélküliség fokozásának megaka-
dályozásához. 

A város belterületén a bárom-
éves lerv keretén belül sikerült Dé-
nes Leó polgármesternek biztosí-
tani a közúti liid építkezéseinek 
folytatását. A városi kislakásépités 
is megszakítás nélkül folyik. Ezen 
túlmenően javítási munkálatok 
folynak a börtönön, tanárképzőn 
az egyetemi épületeken, a Baross-
gimnáziumon, az ujszegedi védő-
nőképzőn, melyet mindén valószí-
nűség .szerint még 3 jövő hét fo-
lyamán átadnak már hivatásának. 
A vasúti híd roncsainak és kőanya-
gának kiemelése is folyamatban 
van. Ezenkívül mezőgazdasági vo-
nalon 

a város szeptemberben mint-
egy 30—40.000 forintért burgo-
nyát szerzett be vetés céljaira. 

Szeptember hónap folyamán Dénes 
Leó elvtárs 575.000 forintot szerzeit 
a munkálatok folytatására. Azon-
ban a vövros. a maga részéről Is 
Hozzájárult az újjáépítés költségei-
hez, amennyiben kereken 700.000 
forintot fektettek be szentember-
ben a hároméves terv munkála-
taiba. 

Dénes Leó elvtárs munkatársai-
val mindent elkövet* hogy a mun-
kanélküliséget a lehetőség határain 
belül csökkentse. Amennyiben a 
nagytőke részéről is látnánk eny-
nyi kezdeményezést és utánjárást* 
ugy véleményünk szerinl Szcgedéa 
már nem volna munkanélküliség. 

Szerdára várhafé a kormány megalakulása 
A szombati pártvezéri érlekezlel 

hatására észrevehetően enyhült a vá-
lasztások óta tartó belpolitikai fe-
szültség és ugyanakkor megélénkült 
a politikai élet tempója is. 

A kél munkáspárt összekötő bizott-
sági ülésén jelentős közeledés tör-
tént s ebből a tényből önként adó-
dik a következtetés, hogy a kormány-
alakiló tárgyalások eredményes volta 
a két munkáspárt viszonyában beál-
lott javulásnak köszönhető. 

A pártközi értekezleten eldőlt a 
miniszterelnöki tárca sorsa. Továbbra 
is a Kisgazdapárt adja a miniszter-
elnököt, akinek a személye is válto-
zatlan marad. A pártközj értekezlet 
hatása abban is megnyilvánult, hogy 
hétfőre a kormánylista is nyilvános-
ságra került, egyelőre még nem hiva-
talos formában. Minden valószínűség 
szerint a kormány tagjai a következők 
lesznek: 

Miniszterelnök: Dinnyés ' Lajos 
(FGP). miniszteretnökbelye'ttesek: Rá-
kosi Mátyás (MKP) és Szakasits Árpád 
(SzDP), belügyminiszter: Rajk László 
(MKP), igazságügyminiszter: Ries Ist-
ván (SzDP), (külügyminiszter: Molnár 
Erik (MKP), iparügyi miniszter: Bán 
Antal (SzDP), kereskedelem- és sző-
ve Ikczetügyi fniniszter Rónai Sándor 
(SzDP), közlekedésügyi miniszter: 
Gerő Ernő (MKP), földmüvelésügyi 
miniszter: Szabó Árpád HvGP), pénz-
ügyminiszter: Nyárádi Miklós (FGP), 
kultuszminiszter: Ortutav Gyula (FGP), 
népjóléti miniszter: Olt Károly (MKP), 
honvédelmi miniszter: Nánási László 
(NPP), ópilósügyi miniszter: Veress 
Péter (NPP). 

Igy a kormány névsorában jelen-
tős változás alig történik, mivel csu-
pán három uj miniszter kerül a (kor-

mányba, egy pedig tárcát cserél, négy 
jelenlegi miniszter (Doby, Bárányos, 
Krőss és Miliáíyffyj kimarad. Mi-
hályffy Ernő azonban miniszteri rang-
ban átveszi a hónapok óta gazdátlan 
elnöki iroda yezetesét. 

Különösen figyelemremélté, fogy 
Szal>ó Árpád nem csupán miniszteri 
minőségben vesz részt a kormány-
ban. hanem egyúttal a Kisgazdapárt 
vezetőségének politikai képviselője-
ként is. tehát a valójában megszűnt 
államminiszteri tárca hatáskörét is 
betölti. 

Hiva ta l os j e l ö l é s keddien 

Kedden Ismét összeül a négy koalí-
ciós párt, hogy a pártok vezetőségé-
nek végső állásfoglalása alapján tisz-
tázza az uj kormány megalakításának 
még függőben levő problémáit. A 
keddi pártközi értekezlet már nem 
csupán a miniszterelnök személyét il-
letően határoz, de véglegesen dönt a 
kormány létszámának, a tárcák elosz-
tásának és a kormány személyi ösz-
szcléleiének ügyében* is. 

A nemzetgyűlés polit ikai h'zolt-
ságál. amelynek a demokrácia al-
kotmánya értelmében feladata a 
miSnisztcreliiüik személyére vonat-
kozóan előterjesztést lenni az ál-
lamfőnek, szerdára összehívták. 

A dezignált miniszterelnök már teljes 
kórmánynévsorral jelenik meg kihall-
gatáson* a köztársasági elnöknél. Az 
uj kormány tagjai esetleg már szer-
dán leteszik az esküt a köztársasági 
elnök kezébe. Az országgyűlés össze-
hivására előreláthatóan csak kedden, 
szeptember 30-án kerül sor. 

Nagy érdeklődést keltett Pcyer Ká-
roly jiárlalapitásának Ilire. Budapesti 

fapjelenlés szerint a pártalapitásról 
Pever a következőket mondotta: A hír 
igaz. A választások során minden 
párlgyülésünkön hangoztattuk, hogv 
saját pártunkban k ívánunk ' polit ikai 
elveinkért lutreolni. Pártunk neve: 
Független Magyar Szociáldemokrata 
Munkáspárt. Hogy mikor fesz a meg-

a laku lás , arra ma nem tudok dátumot 
adni, de remélem, hogy nemsokáru 
nyilvánosságra hozhatjuk alakuló gyű-
lésünk időpontját. 

Kivé te l e s f e l h a t a l m a z á s 
Az u j kormányprogram beterjesz-

tése előtt Ries István igazságügymi-
niszlcr fontos javaslatot nyújt tie az 
országgyűlésben: a kormány részére 
rendeletek kibocsátására adott felha-
talmazás meghosszabbításáról- A tör-
vényre azért vari szükség, mert n 
hároméves terv végrehajtása és az 
újjáépítés egyre gyorsuló üteme zök-
kenésmentes " cs gyors kormányzást 
követel. Ezt kívánja # törvényjavas-
lat biztosítani. 

A város 
támogatja a háziipar* 
Miután az e lmúl t évben jelentő-

sen hozzájárult a városi munkanélkü-
liség enyhítéséhez • a szegedi házi-
ipari foglalkoztató, Dénes Leó pol-
gármester és Róna Béla pénzügyi ta-
nácsosok felemlítették a tervhivatal-
nál a háziipari foglalkoztató ismételt 
üzcmbeheiyczését. A tervhivatal a 
város vezetőségéiül részletes tervet 
kért a munkálatokkal kapcsolatban és 
a terv mgglekintése után dpnt £r-
demben a háziipari foglalkoztató tá-
mogatásáról. 


