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20 százalékkal emelik a vasutasok fizetését 
Lelkesen ünnepelte a vasutas nagygyűlés Gerő minisztert 

Pénteken és szombaton vasutas 
nagygyűlés volt Szegeden. Mind-
két. gyűlésen lelkesen éllellék Gerő 
Ernői., a vasul- és hídépítő minisz-
tert és a Magyar Kommunista Pár-
tot. 

Péntekén délelőtt a Széchenyi 
moziban a vasulasnők és vasutas-
asszonyok részére tartottak gyű-
lést. V i n c z e Sándorné budapesti 
kiküldölt mondott beszédet. Beje-
lentene* hogy 

a vasutas háztartások ebben 
az évben 15 mázsa szenet és 
10 mázsa fát kapnak. 

A fa nagyrészét és 3 mázsa szenet 
augusztusban osztják ki. Kará-
csonyra is tüzelőanyagot kapnak a 
vasutasok ajándékba. Minden vas-
utas, akinek illetményruha jár 
19t7-ben* megkapja. A többiek egy-
egy inget, nadrágot 5.70 forintért, 
alsónadrágot 98 fillérért, bakancsot 
14.50 fillérért vásárolhatnak. 

Gerő Ernő elvtárs a szakszer-
vezettel egyetértésben ez év 
őszétől kezdve fedezi a vas-
utas szülők gyermekeinek ta-

< nulási költségeit. 
Nem kell ősztől kezdve Tanköny-
vekre* tanszerekre és tandíjra pénzt 
költeni a vasulas családoknak. Gyó-
csi Jenő elvtárs közbenjárására eb-
ben az évben 2500 vasutas .gy ermek 
jut cl kétheti üdülésre a Balaton 
mellé. Ezenkivül az ősz folvamán 
minden vasutas gyermek feszére 
18 forintos áron lehet' cipőt vásá-
rolni. 

A közlekedésügyi minisztérium 
a jövőben minden jelcsen érett-
ségiző vasutas gyermek részé-
re 109 forint jutalmat ad. 

Az egész országban legjobban ta-
nuló 20 vasutas ifjú pedig .bekerül 
a Vásárhelyi Pál technikuskollé-
giumba. Ezeket a fiatalokat Gerő 
Ernő közlekedésügyi miniszter elv-
társ taníttatja és látja el ruházattal. 
A vasutas szülőknek egyetlen fil-
lérjébe sem kerül a fiatalok tanít-
tatása az érettségitől a mérnöki 
oklevélig. 

Szombaton délben a Vasutas sta-
dion szépen feldíszített tribünjén 
és a tribünelőtti padsorokban több-
ezer vasutas foglalt helyet. K a r-

c z a g h Imre elvtárs* Gerő elvtárs 
egyik munkatársa volt az ünnepi 
szónok. Olejnyik József elvtárs, a 
Szociáldemokrata Párt szegedi 
szervezetének egyik vezetőségi tag-
ja nyitotta me'g a nagygyűlést. 

Ezután Ivarczagh Jmre elvtárs 
mulatott rá arra* hogy a Magyar 
Kommunista Párt és Gerő Ernő 
elvtárs eredményes munkája révén 
mit kapnak a magyar vasutasok 
m á d a 3 elves lerv első hónapjában. 
Bejelenlelte* liogy Szegeden szom-
batig j)22 ruhát. .287 segédtiszti ru-
hát, 572 altiszti ruhát, 155 pár ba-
kancsot és 4922 sapkát osztottak 
ki. Bejelentette, hogy inlézkedésére 
ujabb 623 segédtiszti. 688 altiszti 
ruhát, 721 pár bakancsot* 27 darab 
tisztviselői sapkát és 2229 egyéb ru-
hafélét osztanak ki a szegedi vas-
utasok között. Rámutatott Kar-
cagh elvtárs arra. hogy az intéz-
kedések ellenére sem jutott 270 
szegedi vasutasnak ilyen természe-
tű juttatás. 

Ezért még a gyűlés megkez-
dése előtt utasítást adott Bu-
dapestre, hogy a 279 vasutas 
részére is szállítsanak Szeged-
re ruhafélét és bakancsot. 

A nagygyűlés hallgatói nagy lel-
kesedéssel hallgatták a bejelenté-
seket. Sokan közülük már büszkén 
mutogatták vasutas társaiknak a 
megkapott juttatásokat. 

Az őszi gondok csökkentésére 20 
ezer pár jóminőségü gyermekci-
pőt árusítanak ki a családos vas-
utasoknak — folytatta bejelentéseit 
Karczagh elvtárs. — A nágycsalá-
dos vasutas negyedik gyermeke in-
gyen kap cipőt. A második és har-
madik gyermek is különjulalom-
ban részesül. 

Az ezután következő bejelentést 
hatalmas tapssal fogadták. Sokáig 
zúgott ütemesen az »éljen Gero« 
kiállás. 

Augusztus 2-án, szombaton je-
lent meg ugyanis a rendelet* hogy 

az összes vasutas fizetési osz-
tályra és rangra való tekintet 
nélkül 9 forintot kap .és min-
den vasutasnak 29 százalékkal 
emelik a fizetését. 

Rámutatott Karczagh elvtárs ar-

3 éves terv sikeréért 
d o l g o z i k ! 

A világhírű szegedi 

paprika beváltását 

és hüUöldi exportra 

való előkészítéséi 

végzi a 

Szegedi Paprikabeváltó 
S z ö v e t k e z e t 
S Z E G E D 

« 

Szövetkezeti út (Tisza pályaudvar) 

rn is, hogy látogatást tett a szegedi 
fűtőházban* ahol megállapította, 
hogy a mosdó építése megakadt. 
Azonnal intézkedett* liogy a mos-
dó elkészítéséhez és a fűtőház te-
tőzetének rendbehozatalához szük- _ 
séges pénz rendelkezésre álljon. Az! Szociáldemokrata Párt "üdvözletéi 
ország vasutas laktanyáinak rend-;, , . ,. *, T. 
behozatala is megkezdődött. A! tolmácsolta a Magyar Rommums-

közlekedésügyi minisztériumnak a , t a Pártnak* majd 6 is a munkás-
berendezéshez szükséges anyago-1 egységet éltette. 

"TTtluri-ir••-?--rrnnr X a f 

kát — igy 7090 takarót fa — sike-
rült biztosítania. Kétmillió forintot 
tartalékollak vasutas kislakások 
é*.ité„ére. 

További beszédében rámutatott 
Karpzagh elvtárs a munkásegység 
szilárdságára. Lelkes éljen Rákosii 
Éljen Rajk! Éljen Gerő! Éljen Kar-
czagh! kiállások között fejezte be 
beszédét. 

Végül Oejnyik József elvtárs a 

Kiviteli engedélyt kapott 
a Szegedi Paprtkaíermelőh 

Értékesítő Szövetkezete 
Jelenfős munkához fogott a szegedi paprikater-
melö parasztság egyetlen igazi érdekvédelmi szervo 

Régi sérelme a szegedi paprika- zeti szervezőket már a megaJaku-
termelő parasztságnak, hogv fárad-
ságos munkájukért álig részesed-
nek valami kis haszonban, mégis 
háromszorosára emelkedik a fű-
szerpaprika ára*, mire a fogyasz-
tóhoz eljut. Ennek az oka pedig 
abban keresendő, hogy a forga-
lomba kerülő paprika a termelő-
től először a beváltón, majd en-
nek mellékszervén, a paprikanagy-
kereskedők szövetkezetén megy ke-
resztül* mig azután a kiskereske-
dőhöz és igy a fogyasztóhoz jut. 
Ehhez még a különböző adóterhe-
ket is hozzászámítva az volt az 
eredmény* hogy 

a parasztság alig részesedett a 
' munkáját megillető haszonban, 

a fogyasztóközőntóg mégis drá-
gán jutott a paprikához. 

Ennek a lehetetlen állapotnak a 
megszüntetésére a röszkei papri-
kátermelők, Császár Balázzsal az 
élükön, akciót kezdeményeztek a 
közelmúltban* hogy 

kapjanak a termelők Is olyan 
szervet, amelyen keresztül ler-
mclvényciliot közvetlenül a fo-
gyasztókhoz. közbeeső szervek 
nélkül juttathatják el. Ennek a 
célnak elérésére alakult meg 
gondos előkészületek után a 
szegedi papríka'ermclők érté-
kesítő szövetkezete. 

A szövetkezet megalakulását ter-
mészetesen nem kisérték helyeslés-
sel azokról az oldalakról, amelyek-
nek a termelőkkel szembenálló ér-
dekeit az ui szóvetkezet tevékeny-
sége súlyosan sértette. A szövetke- ban indulhat el 

láskor támadások érték, főként a 
paprikabeválló és a nagykereske-
dők szövetkezete részéről. A szer-
vezők SZÍVÓS munkájának eredmé-
nyeképpen azonban a robbantási 
kísérletek ellenére is sikerült a ter-
melők szövetkezetének megalakul-
nia. Az ellentábor pedig jjem volt 
válogatós eszközeibén és az ala-
kuló gyűlésen még a paprikakiké-
szitőknek egy félrevezetett kis tá-
borát is felhasználta saját érde-
kében, de sikertelenül. 

Nehéz munka után a 'termelő-
szövetkezet megszerezte a szüksé-
ges engedélyeket és az elmúlt na-
pokban sikerült a paprikaexport-
ba is bekapcsolódnia, pmelv a pap-
rikátermelő parasztság szempont-
jából. de Szeged gazdasági életo 
szempontjából is igen nagyjelentő-
ségű. C s á s z á r Balázsnak, 9 ter-
melőszövetkezet elnökének és Ve-
re s Péternek, p szegedi paprika-
termelők szövetsége ügyvezető igaz-
gatójának közbenjárására ugyanis 
T o m b á c z Imre elvtárs, nemzet-
gyűlési képviselő — amint azt 
szombati számunkban már emiitet-
tük — eljárt Budapesten illetékes 
helyeken és ennek eredményekép-
pen 

a papríkatermelők szövetke-
zete rövidesen nagyobbmennyi-
ségü paprikát tud kiszállítani. 

Ezzel a szövetkezetet sikerül átse-
gíteni a kezdeti nehézségeken és 
reméljük* hogy ezáltal a szegedi 
paprikatermelő parasztság és velu 
a szegedi paprika sorsa is jó irány-
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— Időjárásjelentés. Várható idő-
járás vasárnap estig: Mérsékelt 
északnyugati* északi szél, változó 
felhőzet, egy-két helyen délutáni 
záporeső, esetleg zivatar lehetsé-
ges* a meleg idő tovább tart. 

— A Szegedi Újságírók és Művé-
szek Otthonának választmánya au-
gusztus 5-én, kedden délután fél 
4 órakor ülést tar. 

— A Magyar-jugoszláv Társaság 
közli, hogy az abbáziai kirándu-
lásra a jelentkezési időt augusztus 
8-ig meghosszabbították. -•» 

— A rókusi MNDSz megint szép 
munkát végzett. Különösen ki kell 
emelni Trebilschnét, aki a hadi-
foglyoknak Tápén sok szép élelmei 
gyűjtött. Felkérjük tagjainkat,hogy 
hétfőn este 6 [órakor a rókusi isko-
lában minél nagyobb számban je-
lenjenek meg fontos megbeszélés-
re. Vezetőség. 

x Éleslövészet az ujszegedi hon-
védségi lövöldén. A szegedi V. 
rendőrtanoszlály augusztus 4-től 
kezdődően minden hétfőn éleslő-
szerrel lőgyakorlatot tart. E na-
pokon a lőtér közelében való tar-
tózkodás veszélyes. Tanosztálypa-
rancsnokság. 

x Aranyérnél Ferenc József kc-
serüvizet. 

— Női szabóipari gyakorlati és 
modellirozó, továbbá szakrajz tan-
folyamok kezdődnek az iparostd-
nonciskolában. Hajdú József bu-
dapesti női szabómester, szakok-
tató vezeiésével. Jelentkezés és 
megbeszélés augusztus 4-én, hét-
főn délután 5 órakor az iskolában. 
Eötvös-utca 2. Igazgatóság. 


