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fl szegedi paprikabeváltó szövetkezet nem képviseli a termelök érdekeit 

A paprikatermelők követelik 
A szegedi papriratermclő paras tság régóta szükségét érzi, hogy egysé-

ges szervezetbe tömörülve közösen védhesse meg érdekeit. Ezért tömörült 
annakidején a Szegeden megalakult Paprikatermelők, Kiikószitők Termelő 
és Értékesítő Szövetkezeiéi*;. Ebben a szövetkezetben azonban rövidesen 
csalódniok kellett. A vezetés ugyanis kicsúszott a paprikalermelő paraszt-
ság kezéből és nem Látták biztosítva érdekeiket. Az igazgatóság és legna-
gyobbrészt a felügyelőbizottság is nem eléghette ki a termelők kívánságait 
ós emiatt állandó, időnkint nyiltan is kirobbanó elégedetlenség uralko-
dott a szövetkezeLben. A Délmagyarországban beszámoltunk a legutóbbi 
téli rendkívüli közgyűlésről, amelyen ismét igyekeztek kijátszani a terme-
lőket és ennek következtében heves jelenetek játszódtak le. 

Ezen a héten tartotta meg a szö-
vetkezet évi rendes közgyűlését és 
az igazgatóság híven önmagához, is-
mét a legdurvább egyéni szempon-
tokkal lépett fel a termelőkkel szem-
ben. Csodálkozunk, hogy laptársunk, 
a /Szegedi llirlap«, amely pedig a 
kisgazdák érdekeit lenne hivatva kép-
viselni, enben a kérdésben az igaz-
gatóság mellé állt és a gyűlésről irt 
beszámolójában a szövetkezetről olyan 
képet nyújt, mintha ott minden a 
legnagyobb rendben folyna. Ezaci 
szemben a valóság az, hogy 

a mostani közgyűlésen a pap-
rikatermelő szejyéuypar aszlak ön-
tudatos rétege pártkiilönbaég nél-
kül egj emberként állott föl és 
vonult kJ a teremből, hogy ne 
kelljen eleget tenniük as tgaa-
ftatéság önző követeléseinek. 

Számtalan panaszuk van a szegedi 
paprikalermelőknck a szövetkezet ve-
zetése ellen, de a mostani közgyüló 
sen leginkább az igazgatósági & fel 
•ügyelőségi tagok tiszteletdíja váltotta 
ki a Iegnagyonb ellentétet. 

Rendes javaáalmu/áankon, Jl'.etve 
jelenléti dijukon ktvttl ugyanis aa 
rajugat óság; tagok 800, a felügye-
lőség? tagok peófg 400 íortnlot 
köveleltek. Ezzel sem elégedtek 
meg azonban, hanem három évre 
visszamenőleg, azaz 2400, illetve 
1200 forintot akartak rtehrevógr.l. 

Érthető volt tehát a gyűlésen részt-
vevő szegényparasztság jogos felhá 
borodásn. 

A Délmagyaror.,zág munkatársa el 
beszélgetett a gyúíós résztvevőivel és 
mindegyikük szavából aa elkeseredés 
áradt. 

— A paprika termelés és a szövet-
kezeti gondolat megmentése érdeké-
ben — folytatta Császár Balázs — 
feltétlenül le kell vonnia az igazgató-
sági tagoknak a konzekvenciát. A szö-
vetkezet vezetői és a termelők között 
nyilvánvalóan ellentét nyilvánul meg 
és ezen Keresztül a szövetkezeti gon-
dolatot járatják le. Ha másként nem 
lehet rendet teremteni, akkor azt kö-
veteljük, hogy hagyják cl a helyüket 
és adják át olyanoknak, akik való-
ban a sz£gényparasztság képviselőd. 

Hasonló szellemben nyilatkozott 

DOBÓ IGNÁC 

CSÁSZÁR BALÁZS 
röszkei ujgazda, 

Nemzeti Parasztpárt megyei titkára 
aki hangol adott a gyűlésen a sze-
gény parasztság kívánságainak, a kö-
vetkezőket mondotta: 

— FftS'-róy szerencsétlen nap-
számosember, aki látásiéi vaku 

dolgozik a paprikával, csak 
tiz fortnl napszámhért kap. Négy 
napig dolgozik tehát azért az ösz-
szegérl, amit az igazgatósági tag 
urak rsak egy-egy illésért kap-
nak. 

Nem sajnáljuk a jelenlegi dijat, hi-
szen senkitői sem kívánunk ingyen-
munkát, de elvárjuk, hogy ez a mél-
tányosság keretei közölt mozogjon. 
Nem kívánhatnak azonban ezenfelül 
még külön tiszteletdíjat is, méghozzá 
ekkora összeget. Annál is felhábori-
tóbb cz, mert abból áz alapból akar-
nák maguknak elvenni a tiszteletdíja-
kat, amelyet a szövetkezeti termelés 
kulturális tovább fejlesztése érdeké-
ben kaptak. 

Belvárosi - mozi 
Telefon: 6—25. 

vasárnap és hétfőn utoljára 

CLAUDETTE COLBERT 
ragyogó, szellemes vígjátéka 

NINCS IDŐM 
SZERELEMRE! 
vasárnap,' hétfőn utoljára, 

fél 5, fél 7 és fél 9. 

Kedden nagy premier! 

A s x e r e t o 
U c t a r c a 

a MOPF.X-METRÓ film grandiózus 
bűnügyi filmje. 

JOAN GRAWFORD, MELYVYN 

DÖUGLAS, CONRAD VEIDT és 

ALBERT BASSERMANN-naL ll 

paprikalermelő gazda 
is, aki egyébként a Kisgazdapárt sze-
gedi szervezetének alelnöke. Jellemző, 
hogy 

aa igazgatóságba n résztvevő kis-
gazdapárti vezetők csak egyéni 
érdekelhet lartva szem előtt még 
a saját pártjukba tartozó terme-
lőkkel is szembefordullak. Igy 
került azután szembe a kisterme-
lők érdekeit képviselő Dobó Ig-
nác pártja társelnökével: Mada-
rasa Jánossal, aki a gyűlésen 
legierrorisztSkusabb módon visel-
kedett a termelőkkel szemben és 
egy követ fujt a többi igazgató-
ságiakkal, Igy főként az ügyve-
zető igazgatóval: Ecsedy Ferenc-
cel, továbbá különösen Kispéter 
Lőrinccel, Masa Miklóssá'. 

Dobó Ignác a Délmagyarország 
munkatársa nak az eseményekről a kö-
vetkezőket mondotta; 

— Akikor hsvia össze az 'gaz 
gatőság a közgyűlési, amikor a 
legnagyobb dologidőben a terme 
lők nágyrésze nem tu-áoll el-
menni a gyűlésre. 

Pedig a szegedi paprLcatermelőknc'x 
életfontosságú kérdés ez. A szövetke-
zet igazgatósági tagjai tevékenységé-
ne.k tudhatjuk be, hogy a szegedi 
paprikatermolők száma nyolcezerrőJ 
ezerre apadt le, mert nem látják biz-
tosilva megélhetésüket. Ez pedig raj-
tuk kivül magának a városnak is ha-
talmas Veszteséget jelent. 

IHálta kövelelte a közgyűlés most 
Is a pontos elszámolási, az Igaz-
gatósági tagok nem voltak erre 
hajlandói;. 

A szövetkezet tagjai között olyan han-
gok vannak, lujgy például Ecsefiy 
ügyvezető sulyos ezreseket kap fi-
zetésül, de amikor a termelők felve-
tették ezt a kérdést, elhallgattat iák 
őket és nem voltak hajlandók vála-
szolni. Madarász elnök is igy tette 
fel a kérdést a szövetkezet tagjainak 
a tiszteletdíjak megszavazásánál: 

— Van-e, aki sajnálja tőlünk ezt 
az összeget? 

A felszólalások alkalmával pedig 
Madarász János az asztalra csapott 
és kijelentette: 

— Itt az történik, amit én akarok! 
— II ven viselkedésre természete-

sen a jo"í)bérzósü termelőkkel kivonul-
tunk a teremből — mondotta nekünk 
a továbbiakban Dobó Ignác. — Sür-
gős intézkedésre fenne leliát szük-
ség és 

valószínűen meg fellebbezzük 
a gyűlés határozatát, amely ki-
vonulásunk után a termelők több-
ségének távolléte ellenére sza-
vaelv meg az igazgatóság állal kí-
vánt poiiiotat és a tisitelcldüjat. 

A közgyűlésen egyébként rés átvett 

KOMÓCSIN MIHÁLY, 
a szakszerveze-

tek megyei titkára is. A Délmagyar-
ország munkatársának a következő-
képpen nyilatkozott. 

— A szövetkezel mostani ösz-

raeáítitása nem azt a céil szol-
gálja, amelyet a szövetkezek ki-
tűztek maguk elé. Azok a IPsem® 
berek, kistermelők és kikészülök; 
akiknek az érdekeit kellene kép-
viselni, nem jutnak szóhoz. A 
nagykereskedők, nagy gardák éa 
társai akarata nyilatkozik csak 
meg, ezért léhát a legsürgőseb-
ben változtatni kell az oltan" álla-
poton, nierl félő, hogy magát 
a szövetkezed gondolatba vetett 
bizalmat Ingatja meg a paraszt-
ságban as igazgatósági tagok ma-
gatartása. 

Az előbbi három nyilatkozat min-
dennél döntőbben beszél. Most nem 
is soroltuk fel a paprikatermelő pa-
rasztságnak mindazt a panaszát, ame-
lyet a szövetKCzetlel tizemben ehnon- -
dolt. Jogos panaszok várnak itt meg-
oldásra. Valamennyi szegedi szegény-
paraszt és oecsületesen dolgozó kis-
gazda nevéaren köveleljük, hogy te-
remtsenek végre rendet a paprika-
beváltó portáján. A legutóbbi közgyű-
lés határozatát meg kell semmisíteni, 
az igazgatósági tagok pedig, ha más-
ként nem megy, mondjanak le tiszt-
ségükről és adják át helyüket azok-
nak, akikben valóban megbíznak fii. 
szegedi paprika termelők. 

(lőiöm 

Megérkezeti 
a temesvári ifjúsági küldöttség Szegedre 

Négy napig maradnak a temesvári fiatalok városunkban 

K O R Z O - M O Z I Telefon 
624 

Ma vasárnap utoljára: fél 5—fél 7 
fél 9 órakor. 

A Magyar Rádió országoshirü 
csalogánya 

Karácsonyi Margit 
s z e m é l y e s fellépése 

a leggyönyörűbb magyar dalo-
kat énekli Károlyi Árpád ci-
gányzenekara kísérete mellett. 

Azonkivüt: Nóti Károly mulatságos 
magyar filmvígjátéka 

V I K I 
Bársony Rózsi, Kabos. Jávor, Kiss 
Manyi, Rózsahegyi, Csorlos Makfáry 

A Magyar Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség nagyszöged! szervezetéhez 
kedves látogatók érkeztek szombaton 
délután. A Romániai Ifjúmunkások 
Szövetségének mintegy száztagú kül-
döttsége viszonozta a MaDISz május 
hónapban Temesvárod tett látogatá-
sát. A temesvári fiataloknak már a 
határon ünnepélves fogadtatásban volt 
része. MaDISz vezetősége Zsillé 
Zsigmond alezredessel az élén a ven-
dégek elé utazott. Velük együtt a 
gázgyár zenekara is megjelent a ha-
táron, ahol népszerű zeneszámokkal 
szórakoztatták a temesvári román és 
magyar fiatalokat. Deszken és Szőrc-
gen a helyi MaDISz-szervezelek a köz-
ség vezetőivel ünnepi fogadtatásban 
részesítette őket. Pontosan délután fél 
hat órakor érkeztek meg teherautókon 
a vendégek Szegedre. Az autók olda-
lánál a magyar és román nemzeti 
szineken fejdiszitett kerékpárokon 
MaDISz-küldőttség kerekezett. A vá 

alezredes, a közületek, a honvédke— 
rület, a párloic, az MNDSz. valamint 
az ifjúsági szervezetek küldöttei. Tur-
csányi Lajos a MaDISz országos köz-
pontja és a haladószellemü demokra-
tikus magyar ifjúság nevében köszön-
tötte őket, majd Gera Piroska virág-
csokrot adott át a remek benyomást 
kellő szürke-piros egyenruhát viselő 
fiuk es leányok vezetőjének. Dénes 
Leó polgármester szivélyeshangu üd-
vözlése után Perjési László a MKP 
nevében, Bányász Imre, a MaDISz. 
megyei titkára a nagyszegedi MaDISa 
nevében köszöntötte a vendégeket, 
amelyekre Supercianu Tiberiu, az 
UTM temesmegyei ifjúsági titkára vá-
laszolt. Ezután koszorút I\clyeztek ei 
a szovjet hősök emlékmüvére, majd! 
esle a Széchenyi-téren a 48-as bi-
zottság által rendezett dalosesten vet-
tek részt. 

A temesvári ifjúsági küldöttség négy 
napig tartózkodik Szegeden. Vasár— 

rosháza előtt volt az ünnepi fogad- nap Sándorfalván a MaDISz által ren-
talás. Itt először a rendőrzenekar a dezeít nagyszabású aratóünnepélyen, 
román és magyar Himnuszt játszotta, vesznek részt, ahol közösen aratják 
Megjelentek a fogadtatáson dr. Zöld fe több hadiözvegy gabonáját, majd 
Sándor és Tombácz Imre nemzclgyü- délután sportünnepély következik, 
lési képviselők mellett Dénes Leó Hét tön városnézés szerepel a niüso-
polgárniesler, Diczfalussy Ferenc rend- rukban, este pedig a Szegedi Nemzeti 
őrvezérőrnagy, Drégely József rendőr- Szinház műsorát tekintik meg. 

A D E L I Á G Y A RORSZAG 
H A D I F O G O L Y S Z O L G A L A T A 

Hétfőtől kezdve 
Titokzatos-rejtelmes francia film! 

H a l á l ó r a 
(Az asszony és a &ép) 

Madeleine Sologne—Roger Duches-| 
ne és Erich v. Stroheim izgalmas 

főszereplésével. 

Szombaton reggel 1500 hadifogoly 
érkezett Debrecenbe. A délutáni órák-
ban Máramarossziget l'elől jelezlek 
ujabb szerelvényt. 

Szombaton a következő hadifoglyok 
érkeztek haza egészségesen Szegedre 
és környékére: 

Tóth Ferenc Bácsalmás, Felgyán Fe-
renc Verpclét, Kuvik Lajos Bacsföld-
vár, Makra Géza Röszke, Farkas Mi-
hály Röszke, Szirovicza Péter Buda-
pest, Imre András Szeged, Ilolló-ulea 
4., dr. Maróthy László Szeged, Po-
zsonyi Ignác-ulca 3., Bcrcsk Imre 
Algyő, Beszédes András Királyhalom, 
Remete József Szegőd, Szántó-utca 8. 

Ábrahám Antal Feketeszél 497., Ko-
vács Lajos Alsólanya, Farkas Géze. 
Feketeszél 526., Kozma Antal Szeged,. 
Boros István Szeged, Zakári Antal 
Kübekháza, Diós .Antal Makó, Kovács 
Lajos Szeged. Vidra-utca 4., Varga 
Imre Makó. Pópitv Antal Kübekháza, 
Szirovicza Jenő Klárafalva, Márki Já-
nos Szeged, Somogyitelep, Dávid Jó-
zsef Tápé, Ikíle Mihály Tápé, Wolford 
János Királyhalom 343., Takács Mi-
hály Deszk, Maczkó István Szeged, 
Tömörkény-utca 10. 

A nagyállomáson levő hadifogoly-
szolgálat kéri, hogy Velró Sá^lör 
hozzátartozója keresse fel az irodáju-
kat. 

Adóügyek útvesztőiben könnyen elté-
vedhet. 

Könyveléséi és adóügyeiI 

szakszerűen rendben tartja 
B ö j t é I s t v á n és 
K á d á r L á s z l ó 

Részletek megbeszélése: naponta 9—1 
a Magyar Olasz Bank heiyiségében. 

Kárász u. 2. Telefón: 4—39. ( 

Ertesilem a közönséget, hogy hadi-
fogságból visszatérve Folo-Opitka üz-

letemet újból megnyitottam! 

1/asvári-foto 

.Uziettiely.ségei 
keresek kissé forgalmas helyen leg-

' alább egy kirakattal. »Mrutíent fézcIeJ<« 
jelige 

Bevezetett iparengedéllyel rendelkező 
körzetképviseletét átadnám, férfi-
gyermek-, kalap és sapka árucikkek 
eladására «Nagyüzem« jeligére, 

Nemzetköz? Nírdeíö 
Budapest, Andrássy ut 9. 

Fizess elő 
a öélftiagfarországra 


