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Munkaprogramot 
Szegednek 

' Szegeti dolgozóinak súlyos hely-
zete és azok a nagy feladatok/ ame-
lyekel; a hároméves terv végreháj 
tása rónak Szeged1 Városára, szük-
ségessé teszik olyan várospo-
litikai program kidolgozását, amely 
az adott nehéz viszonyok között 
(is a lehető legtöbbet biztosit a dol-
gozók összességének. 

A Magyar Kommunista Párt kész 
'téWvel 'járul a nyilvánosság elé, de 
szívesen lát minden épitőszándé-
ku hozzászólást, amély hasonlókép 
pen a szegedi dolgozók javát szol-

gál ja. 
Reális községi programot kell 

nyujtanunk, amely a jelenlegi szű-
kös körülmények között is meg-
valósítható. Nehéz feladat ez ma, 
amikor a városok költségvetésénél 
a legszigorúbb takarékossági szem-
pont az irányadó. Ezenkívül tekin-
tetbe kell venni azt is, hogy Szeged1 

mezőgazdasági város lévén, foko-
zottabban érzi az idei súlyos aszály-
kárt és a juliusli orkánszerü vihart, 
amidőn a jégeső és a nagy szel a 
termés nagyrészét elpusztította. Az 
elemi csapások következménye 
nemcsak élelem- és nyersanyaghi-
ány ba a jelentkezik csupán, hanem 
•'a város adóbevételeinél is jelentős 
csökkenést okozott-

Mielőtt a tennivalókat felsorol-
nánk, meg kell vizsgálnunk a vá-
ros háztartási alapjának jelenlegi 
pénzügyi helyzetét, amely igen sú-
lyosnak mondható. Gondoskodni 
kell havonta visszatérőleg 

1. alkalmazottak és nyugellátot-
tak illetményéről (350.000 forint), 

2. napszám bérekről (200.000 Ft), 
3. háziszegények segélvezéséről 

(20.000 forint), " \ 
4. OTI-illetékek fö l ró és elma 

radt törlesztéséről n /0.000 forint), 
5. dologi kiadások áruszállítás 

hői, számlakövetelésekből (100.000 
forint), 

6. intézmények élelmezéséről és 
fenntartásáról (100.000 forint), 

7. iskolák, egészségvédelmi intéz 
-menyek kiadásainak hozzájárulásé 
ről (60.000 forint), 

8. utcák takarításáról (40.000 Ft), 
9. állami tisztviselők ílletmény-

• térítéséről (20.000 forint). 
Ezek a kiadások összesen 1 mil-

lió 60.000 forintot tesznek ki, ez-
zel szemben havonként a követ-
kező bevételekkel lehet számolni 

Részesedés az állami adókból 
500.000 forint, 

fogyasztási adókból 350.000 forint, 
" házbérből, váníkártalanitásból és 

egyébből 100.000 forint. 
A bevétel összesen 950.000 forint, 

havonta tehát 110.000 forint liiány-
nya! kell számolni. A hiányt első-
sorban az okozza, hogv amig az 
előirányzott szükségletek teljes ősz 
szegükben, sőt gyakran ezen túl-
menően is jelentkeznek, addig a 
fedezetként előirányzott bevételek-
nél jelentős kiesések vannak. Ilyen 
körülméüyek között tervszerű mun-
kát végezni, beruházásokat végre-
hajtani addiig nem lehet, amig a 
Város nem biztosítja háztartása 
költségvetési és pénzügyi egyensú-
lyát. Takarékoskodni kell. A leg-
messzebbmenő takarékosság érdie-
kében pártunk javasólja a dologi 
kiadások csökkentését és a Város 
követeléseinek szigorú behajtását. 

A Központi Gáz és Villamossági 
Rt.-vai szemben akár birói uton is 
érvényesíteni kell az alapszerződés-
ben biztosított járandóságot, amely 
hozzávetőleges becslés szerint havi 

(Folytatás a 2. oldalon.). 

Készül az ug kormány programja 
Az uj kormány programtervezetén 

az MKP kormányprogramja alapján 
már Leljes erővel dolgozik a két mun-
káspárt által kiküldött szakértőbizott-
ság. A tervezetet, amely az uj kor-
mány munkaprogramjának alapját je-
lenti, már a iövő, hét elején nyilvá-
nosságra hozzak. A korniányprogr am-
tervezetet hétfőn: ismertetik a Függet-
len Kisgazdapárt és a Nemzeti Pa-
rasztpárt vezetői előtt. 

Az országgyűlést előreláthatóan 
keddre, szeptember 30-ra hívják ősz-
sze. Az országgyűlés összehívására vo-
natkozóan előreláthatóan az uj kor-

mány első minisztertanácsán, pénte-
ken délelőtt 11 órakor történik dön-
tés. 

Az uj országgyűlés munkájának 
megkezdése előtt Dinnyés Lajos mi-
niszterelnök magához kérette a kü-
lönböző ellenzéki pártok vezetőit, hogy 
a nyugodt, építő parlamenti munkával 
kapcsolatban meghallgassa az egyes 
ellenzéki pártok kívánságait és elgon-
dolásait. Csü törtökön délelőtt Baran-
kovich István, a Demokrata Néppárt 
elnöke hosszabb tanácskozást folyta-
tott á mmiszíereínökkei, majd később 

dr. Balogh István volt miniszterelnök-
ségi államtitkár tárgyait hosszabban: 
a kormányelnökkei. 

A kora délutáni órákban Pfeifier 
Zoltán, a Függetlenségi Párt elnöke 
jelent meg ú miniszterelnöknél, akit 
a kormányelnök ugyancsak informált 
a kormány elgondolásairól, a nyugodt, 
zavartalan parlamenti munka biztosí-
tásáról (s az ellenzéki pártvezér is 
kifejtette óhajait és álláspontját a 
miniszterelnök előtt. A napokban DLny-
nyés Lajos miniszterelnök ismét a 
többi ellenzéki párt vezetőjét is ta-
nácskozásra hívja meg. 

A Szovjetunió megvette Szeged és környéke 
p a p r l k a f e l e e l e g é t 

Hat hónapon beiül 70 vagon paprikát exportálnak a Szovjetunióba 
n e m e ^ y a l u t a e l l e m é b e n 

és olyan paprikaszerződést sikerült 
kötnünk, amilyent külkereskedel-
münk még sohasem mulatott fel. 

Az államok gazdasági kulturája 
többé-kevésbé annál fejlettebb, mi-
nél élénkebb nemzetközi forgalmat 
tudnak felmutatni. Magyarország a 
külkereskedelem fejlettsége szem-
pontjából középhelyet foglalt el 
szomszédid, a középeurópai álla-
mok között a háború kitöréséig. 
Külkereskedelmünket a háború 
olyan mélypontra taszította, ahon-
nan úgyszólván mindent élűiről 
kellett kézdetn. 

A háború következményeként a 
szegedi paprika kérdése tájegysé-
günk egyik legfájóbb és legnehe-
zebb problémája lett. Az 1944-cs 
háborús cselekmények/ majd az in-
fláció nagymértékben akadályozta 
a szegedi paprika értékesítési lehe-
tőségét. Szegedén a paprikakeres-
kedők a Vitamin kft.-be tömörül-
tek (23 kereskedő a tagja) és kísér-
leteket tettek paprikafeleslegünk 
külföldi elhelyezésére. Természete-
sen a régi uton jártak, nyugat felé 
néztek, a régi kapcsolatokat igye-
keztek felvenni, ahol azonban még 
a háborúéi őtti években sem tud1-
tuk elhelyezni teljes paprikafelesle-

günket. A nyugaton elérhető árak 
— a nagy szállítási költségek kö-
vetkeztében — 70 százalékkal ala-
csonyabbak, mint a hazaiak. A Vi-
tamin kft. tagjai végre az elmúlt 
esztendőben helyes irányba kísér-
leteztek. Megkeresték és megnézték 
szomszédaink szükségletét. 

Ennek eredményekéül az el-
múlt esztendőben 25 vagon erős 
és rózsapaprikát adtunk el a 
Szovjetuniónak. 

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy- ezt 
a paprikafajtát a rmíltban külföl-
dön sohasem tudtuk értékesíteni 
és belföldön is csak 2—3 várme-
gyében került eladásra. 
"Annak ellenére, hogy az idén 

gyenge volt paprikatérmésünk, a 
piac mégis tele van paprikával és 
majdnem az a helyzet, hogy7 ha-
zai vonatkozásban nem felvevőké-
pes a piac. A szegedi kereskedők 
kezdeményezésérc a Szovjetunióval 
folytatott kereskedelmi tárgyalások 
alkdhnával felvetették gazdasági ki-
küldötteink a papnikakérdést A 
Szovjetunió a legmesszebbmenő 
megértést tanusitottat a kérdésben 

Szeged város képviselői 
két napra Temesvárra látogatnak 

Temes vármegye főispánja -a ka-
tonai és polgári hatóságok vezetői-
nek (kíséretében néhány hónappal ez-
előtt Makón és Szegeden járt. Ere-
detileg magyar részről rövidesen vi-
szonozták vójna ezt a látogatást. Köz-
bejött akadályok, elsősorban a ro-
mán határzár miatt erre mindezideig 
nem kerülhetett sor. 

Dr. Titus Jonescu temesvári fő-
ispán meghívása a napokban megér-
kezett Szegedre és Makóra, amely-
ben dr. Pálfy Györgyöt, Dénes Leót, 
Zsillé Zsigmondot, Vaszy Viktort, Kiss 
János makói főispán, valamint a 

rendőri és katonai hatóságok vezetőit 
szombatra és vásárnapra viszontki tó-
ga la sra Temesvárra invitá/ia 

Értesülésünk szerint nemcsak 
puszta látogatásról van szó, hanem a 
közben megszűnt határzárral kapcso-
latban felmerült problémákat is meg-
tárgyalják határközi értekezlet kere-
tében. 

Vasárnap a magyar vendégel* tisz-
teletére a temesvári operában dísz-
előadás Jesz, amelyen Vaszy Viktor 
és a temesvári opera karnagya fel-
váltva dirigálnak. 

i fsótKmezővásárSieSyl kántor a népügfészségen 
Szovjet hadifogságból visszatérve 

Tlódrne/ővásárheiyen letartóztatták 
Katona Sándor kántortanítót. Ka-
tona mint a 105/9. munkaszázad 
parancsnoka és a hódmezővásár-
helyi musz. zászlóalj segédtisztje 
sorozatos kegyetlenkedéseket köve-
tett el. Működésének kezdete Zom-
borban volt, ahol hírhedt volt bá-
násmódjáról. Többek között mun-
kaszolgálatos orvosokat szemelt ld 
kondaőrzésre. A század parancs™ 

noksága álatt ment ki Ukrajnába, 
ahol elpusztult. Hódmezővásárhe-
lyen száz és száz ember szeme-
láttára kínozta beosztottjait. Súlyos 
terheket ripeltejett velük s a kji-
fáradökat megkorbácsoltatta. 

Katona Sándor jelenleg a szege-
di népügyészségen van. Felkérik 
mindazokat, akiknek Katona tény-
kedéséről tudomásuk van, adatai-
kat jelentsék a népügyészségen. 

Hat hónapon belül hetven va-
gon erős- és rózsapaprikát szál-
lítunk a Szovjetunióba nemes-
valutáért. Ez azt jelenti, hogy 
Magyarország teljes paprikafe-
leslegét átveszi a Szovjetunió. 

Itt ismételten hangsúlyozni kíván-
juk, azt a minőséget sikerült elad-
ni, amit eddig sohasem sikerült el-
helyezni. A szegedi kereskedők fel-
ismerték az uj adottságokat és él-
tek a Szovjetunió segiteniakárásá-
val. 

Információnk szerint a .paprika 
felvásárlása már meg is kezdődött t 
a bét folyamán liusz vagont már 
le is szállítunk. Annak ellenére, 
hogy az árak még nem egészen 
megfelelőek —- a rózsapaprika ki-
lója 4.93, inig az erőspaprika ki-
lója 4.48 forint — a gazdálkodóié 
mégis örömmel adták el termésü-
ket, mert olyan paprikát értékesí-
tünk/ amely már 1944 óta eladatlan. 
Amennyiben nem sikerült Volna az» 
idén értékesíteni ezt a termést, ugy 
az teljesen értékét vesztette volna. 
Ezzel a megállapodással és szerző-
déssel sikerült a szegedi paprika 
útját olyan irányba megnyitni, mely 
eddig számunkra járatlan Volt, d© 
amely ut olyan fejlődési lehétősé-
get biztosit, amilyenről a múltban 
csak álmodoztunk/ de megvalósí-
tásában sohasem bíztunk. 

Külkereskedelmünk az egyedül 
helyes és egészséges utat válasz-
totta. Szomszédaink felé a szállí-
tási költségek sokkal alacsonyab-
bak és igy a termelőknek is jelen-
tősebb árat tudunk fizetni, mint a 
múltban. A magyar paprikakeres-
kedők az Unió kft.-be tömörültek 
és ezen a szervezeten keresztül bo-
nyolítják le a Szovjetunióval a for-
galmat. 

Információnk szerint a jpaprika-
értékesitő szervezet további tárgya-
lásokat folytat a Szovjetunióval, 
•hogy paprikalermelésünket tervsze-
rűen tudjuk a jövőben fejleszteni 
és biztosítani tudjuk kivitelünket. 
Szeged1 legnehezebb problémája — 
a paprika értékesítésének lehető-
sége — ezzel megoldódott, a Szov-
jetunió segítségével megindult a fej-
lődés utján és demokratikus kor-
mányzatunk egyik célkitűzése, aí 
nagyobb kereseti lehetőséget már 
egy szakmában biztosítottuk. 


