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szegedi munkás- és parasztitjuság 
iiaráli találkozója 

raakosj elvtárs az MDPKőz-
" ponli Vezetőségének üté-

sén, november 27-én tartott 
nagy beszédében az ifjúsági 
mozgalmakról szólva megálla-
pította, liogy a parasztifjuság 
szervezete, az ETOSz a többi 
ifjúsági szervezethez viszonyítva 
nehezebb helyzetben van, mert 
« falun a (kulákság és aa egyhá-
zi reakció együttes támadásá-
val kell megküzdenie és e miatt 
nem iudott még méíy gyökere-
ket verni. A magvar nép és a 
magyar ifjúság bölcs tanítójá-
nak szavai a mitnkástfjuság, de 
a haladó ér'elmiségi frútulok fi-
gyeimét »s a falu felé fordítot-
ták. Látnunk kelleit, hogy a kle-
riká'is reakció, mely a munkás-
ifiuság soraiban már jóval 
eíőbb csalát vesztett és amely 
megértetie, hogy az egyetemi 
és diáki fiúság sem támogatja 
töhbé hazaáruló és az ifjuság 
jövőjét veszélyeztető politika 
ját, utolsó men'svárának a fa-
iul, a tanyát tekintette. Az egy-
házi reakció fa'un a kulákok 
befolyására, a népelnyomó 
Horthy-rendszer következtében 
még meglévő kulturális és poli-
tikai elmaradottságra, a tájéko-
zatlanságra számitolt. Azon 
mun'álkodolt. hogy a paraszt-
ifjúságot va'lásosságánái fogva 
politikai céljaira felhasználja, 
megbontván az ifjuság egysé-
gét, megakadálvozza, hogy a 
magvar ifjúság is tevékeny részt 
vehessen a szoeia'izmus építé-
sébe n 

EJ ákosi elvtárs szavai nyo-
mán elsősorban a mun-

kásfiatalok értették meg, hogy 
a jövőben saját szervezetüknek, 
a SzIT-nek ái'andó erősítésén 
tnl már segítséget kelt nyújtani-
ok a másik nagy dolgozó osz-
tály. a paras-fsáy fiatnak ts. A 
ma"var ifiu-ási mo-gafom a 
falusi feladatok megoldásánál is 
a Komszomoltól, a szovjet ifjú-
ság nagyszerű szervezetétől lá-
mát és tanul. A Komszomol 
pé'dát mutai a magyar ifjúság-
nak, hogyan kell harcolnunk az 
ellenforradalom erőivel szem-
ben. hogyan kell építenünk a 
szocializmust a termelés foko-
zásával, a tanulással és hogyan 
kell résztvennünk a falusi osz-
tályharcban is. Mert a nős szov-
jet, ifjúság ott voft mindig a 
harcban a Párt melleit és áldo-
zatos munkával, a falusi ifju-
ság szervezésével, po'itíkai és 
kulturális neveléssel érttette 
meg a fafu fiataljaival a föld 
társas megművelésének maga-
sabbrendűségét és jelentőségét 
az ifjuság jövője szempontjá-
ból. 

Rákosi elvtárs útmutatásai 
a'apján mindenütt az országban 
fokozottabban megindult a fa-
lusi munka az ifin ág: vonalon. 
— Nátank Szegeden is a legjobb 
SzlT szervezetek és több népi 
koUérium megnlaWofa az 
PPOSz patronázs bizot'ságokat, 
melyeknek tagjai december ele-
je óta rendszeresen fátoeatják 
az EPOSz szervezeteket és se-
rt'réget nyújtanak a falusi ifjú-
sági mozgalom megerősödésé-
hez. 

F^ecemberbcn a SzlT szer-
vezetek és a népi kollé-

giumok látogattak ki falura, ma 

a falu fiataljai viszonozzák a lá-
togatási. A szegedi EPOSz-na-
pon az ifjúmunkások ezer pa-
raszt fiatalt látnak vendégül 
Aki figyelemmel kisérte a Sraráli 
la'álkozó előkészületének mun-
kálatait, az láthatta, hogy az if-
júmunkások egyre fokozódó ön-
tudattal fordulnak a dolgozó 
parasztság felé, egyre inkább 
megértik a munkás-parasztszö-
vetség jelentőségét, fontosságát 
és egyre inkább kifejezésre jut 
a készség, hogy ezt a szövetsé-
get most már ifjúsági vonalon 
is napról-napra erősítsék. Az 
EPOSz-nap programja, melyet 
a Nagyszegedi SzlT Titkársága 
állított össze, kétségtelenül nagy 
élményt jelent majd a paraszt-
fiatalok számára. A népi koüé-
'<jumok meglátogatása minden 
beszédnél világosabban mutat-
ja mag, hogy a népi demokrá-
cia milyen tanulási lehetőséget 
nyújt a parasztifjuságnak. Lát-
ni fogják, hogy ma már Szeged 
legszebb kollégiumában is a 
dolgozó parasztok gyermekei 
tanulnak. 

nagygyűlésen az EPOSz 
* * főtitkára, Gnsztonyi Já-

nos ors á gyűlési képviselő be-
szél, aki maga ts parasztfiatiá. 
A bemu'a'ásra kerülő magyar 
filmremek, a »Talpalatnyi föld«, 
a dolgozó parasztok filmje. Fel-
szólal a nagygyűlésen Szirtes 
Ádám, a film főszereplője, kit a 
köztársasági e'nök a napokban 
tüntetett ki. Ezt a tehetséges 
paraszlfiut a demokrácia hozta 
felszinre és mentette meg az cl-
katlódástól, ami a múltban a 
paraszltehetségek megszokott 
sorsa volt. Evén a nagygyűlésen 
és filmbemutatón a megjelent 
parasztjiata'ok összehasonh'ják 
a multat a jelennel. Láthatják, 
mit je'enle't a dolgozó parasz-
toknak a földesurak, kapitalis-
ták, kulákok uralma: látástól 
vaku'ásig tartó munkát, mérhe-
tetlen szenvedést, megalázta-
tást, csendőrgolyót és rabbilin-
csef. Mit jelent a munkásosz-
tály fokozódó megerősödése az 
államhalalomban a parasztifju-
ság részére? — Érdekeinek kép-
viseletét, megbecsülést, kuttu-
rát, tanu'ási lehetőséget, tehet-
ségeinek kibontakozását. Ha a 
parasztifjuság összehasonlítja 
a multat és a jelent, képes lesz 
arra* hogy helyes következtetést 
vonjon le a jövőt illetően. Meg-
érti. hogy ezért a jövőért érde-
mes dolgozni, érdemes tanulni 
és harcolnt. Megérti, miért keh 
harchaszát'ni az esyházi reak-
ció és a ku'ákok hazugságaival, 
rágalmaival szemben melyek-
nek főiránvitója ' Mindszenty 
vo-'t, az a reakciós politikus, aki 
magas egyházi méltóságának 
cégére a'att azclnvomó Habs-
burg-uralmat. az ezerholdasok 
és a csendőrök vi'ágát szerelte 
vo'na visszahozni a földjétől 
megfosztott parasztság nyakára. 
A reakció azonban ezúttal is 
vereséget fog szenvedni, ép-
pen, mert a tudatlanságra és ez. 
elmaradottságra épít. A sötétség 
vélt hatalmai a tudás és »z igaz-
ság fényénél semmivé lesznek 
annál is inkább, mert a tudás 
és igazság fáklyáját ma már a 
hatalmon lévő munkásság erős 
karja hordozza. Ezért kettszer-
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Hagy választóban 
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Szenétdntji ö.áza ás hársai 
cégnél, Dugcntos-tér 11. 

veződni, tanulni a parasztifju-
ságnak, ezért kell erősíteni az 
ifjúmunkásokkal való szövetsé-
gét és ezen keresztül demokra-
tikus szervezetét, az EPOSz-t 

Aszegedii EPOSz-nap másik 
fele nem kevésbbé tanul-

ságos. A Nemzeti Szinház dísz-
előadásán a szovjet művészet 
egyik alkotása, az ugyancsak 
népi tárgyú, a nép okos fiáról 
szóló »Csendháboritó« kerül 
bemutatásra. Nem kicsi annak 
a jelentősége, hogy a díszelő-
adáson ifj. Komócsin Mihály 
elvtárs, a Nagyszegedi Pártbi-
zottság vezetője üdvözli a meg-
jelent munkás és parasztfiata-
(okat. Ezzel kifejezésre juttatja, 
hogy a párt nagy figyelemmel 
kisért ifjúsági mozgalmukat és 
egyben felhívja a párt alapszer-
vezetek vezetőségeinek figyel-
mét a- ifjúsági mozgalom, kii 
lönösen az EPOSz megerősítő 
sének fontosságára. A paraszt-
fiatalok meg fogják érteni, hogy 
bizalommal nézhetik a holna-
pot, hiszen fe'emelkedésük ut-
ján őket az ország vezető ereje, 
a Magyar Dolgozók Pártja se-
gíti. — Az estét az EPOSz ta-
gok a munkásfiatalok közt szó-
rakozva, baráti ismerkedésben 
fogják eltölteni. Bcleldntést 
nverhe'nck a vendéglátó SzlT 
szervezetek éleiébe. Láthatják, 
hogy a SzIT-ben tömörült mun-
kásfia'a'ok miiven más légkör-
ben élnek, mint az egykori és 
még itt-ott tengődő reakciós if-
júsági szervezeteki>en élő 
fiatalok. A mun ka verseny, a ta-
nulás, a kulturális munka, 
egészséges sport és a műveltsé-
get kimélyítő szórakozás foglal-
koztatja ezeket a fiatalokat. 
Mindenütt a lázas készülődést 
látják majd a rendőrséghez, a 
honvédséghez, a különböző is-
kolákba, melyek kapuit a de-
mokrácia nyitotta meg a dolgo-
zó nép fiai előtt. 

£k z EPOSz-nap nem befeje-
* * zése a munkásifjuság 

kéthónapos fa'usi munkájának, 
sokkai inkább ünnepélyes meg-
nyitója annak a hosszantartó, 
aprólékos munkát követelő fa-
lusi munkának, mely a szegedi 
íjimunkások elölt áll. Ennek a 
munkának előfeltételeként a 
Magyar Ifjúság Népi Szövetsé-
gének fontos feladata minden 
szervezetéhen a politikai és ne-
velő munka megjavítása, erősí-
tése. Igy tudja erősíteni ifjúság) 
vonalon IS a munkás-paraszt 
szövetséget, mely ifjúsági moz-
galmunk jövendő sikereinek 
fontos követélménye, igy ludja 
az egységes magyar ifjuság 
méltó részét kivenni a saját 
jobb jövőjét jelentő szocializ-
mus építéséből. 

( l . l.1 

Sz'qo'ö bün'efés vár 
a fe^sfevágákra 

Az utóbbi időben elszaporo-
dott úgynevezett fekete vágások 
miatt nem jut megfelelő meny-
nyiséqü hus és zsir a dolgozók 
aszla'ára. Ezért az igazságügy-
miniszter felhívta az állam-
ügyészséget, hogy az engedély-
nélküli állatvágások miatt indí-
tott bűnügyekben, tekintettel a 
cselekménynek a közellátás 
szempontjából való nagy jelen-
tőségére, min-lig szigorú bünte-
tés kiszabását indítványozza. 

W B J * : 

H szegedi Földmivssszivetltezetel *s 
megtisztították a M á f c o k f A I 
és a kupecekfől 

Szövetkezeti életünk dome-
kratizálása terén dolgozó pa-
rasztságunk az utóbbi időben 
szegedi viszonylatban is jelen-
tős erededményeket ért el. Egy-
másután tiszlifottták meg a fa-
lusi szövetkezeteket a befura-
kodott kulák és kupeckedő ele-
mektől, hogy az uj, demokra-
tikus alapra helyezett szövet-
kezetek valóban dolgozó pa-
rasztságunk érdekeit szolgálják. 

Haska ós a bórák 
A szegedi füldmúvcsszövetke-

zet is megtisztította sorait a 
kulák és kupeckedő elemektől 
s egyesült a baktói szövetkezet-
tel. Eltávolították azokat az 
igazgatósági tagokat, akik visz-
szatarlo'ták a kisemberek pén-
zét. Kiderült, hogy a szövet-
kezet már két év óta tartozik a 
dolgozó parasztoknak. 

A baktói szövetkezet ügyve-
zetője, Haska János fillérekért 
vásárolta össze a bőröket, hogy 
azokat nagy nyereséggel to-
vábbadja. Súlyos visszaéléséket 
köveitek el a csépléseknél is. 
A szövetkezetben á protekció 
szelleme uralkodott. Igy akarták 
a kulák és kupeckedő, befu-
rakodott szövetkezeti vezetők a 
maguk önző egyéni érdekeiknek 
érvényesítésén keresztül meg-
akadályozni a szövetkezetek 
eredményes munkáiét, dolgozó 
parasztságunk boldogulását. 

Da'qosó parasztok 
a szövetkezet é'én 
A demokratizálás során el-

távolították a szövetkezetből 
Csáki János malmost, nagyke-
reskedő, kupecet, Huszka Sán-
dor és Avranov Illés nagybér-
lő béresnyuzőkat, Zsemberi Ist-
ván és Zsemberi János volt 
igazgatósági tagokat és Csonka 
István ügyvezetőt hűtlen keze-
lés miatt. 

Ma már a dolgozó parasztság 
legjobbjai Irányítják a szegedi 
föld mivesszöve! kezetet. Az igaz-
gatóság tagjai becsületes dol-
gozó parasztok Nyilrai Antai 
mintagazda, ifj. Czirok Illésné, 
Nagy Sándor, Juhász János, Se-
bők Antal, Nagy András, özv. 
Szálkái Istvánné, Szőke Jó-
zsef és Bödő József. 

Az Igazgatósági és felügyelő-
bizottsági tagok között ott lát-
hatjuk a dolgozó parasztasszo-
nyok képviselőit is, akik tisz-
tában vannak a rájuk váró fel-
adatok súlyával és öntudatos 
munkájukkal a dobozó paraszt-
ság érdekeit kívánják szolgál-
ni. Az igazgatóság és felügyelő-
bizottság 10 tagja között ma 
már öt dolgozó parasztasszony 
foglal helyet. 

A detnokrnütálás 
a fejlődés szil Jrd alapja 

Az ujjáalakult és demokra. 
tizá't szegedi Földmivesszövet* 
kezeiben nra már az ön'udalos 
dolgozó parasztság vezelése ér-
vényesül. Ez a vezetés bizto-
sítja, hogy ezen'.ul nem a sz.a-
tócskodás és a kuoeckedés lesz 
a szövetkezetek munkája. A de-
mokratízótt sze edi Földmüves-
szöve! kezet most már meatisz-
tuttan rálép arra az útra, amely 
a dolgozó parasztság boldogulá-
sához vezet, Megmulatja a he-
lyes utat a mezőgazdaság kor* 
szerüsitésében, minőségi vető-
magvakat szerez be, termelési 
szerződéseket köt, megmutatja 
az utat a mezőgazdasági ter-
melési versenyben. A szegedi 
földmívesszöveikezet demokra. 
ttzálásával megteremtették Sze-
ged dolgozó parasztsága számá-
ra is szövetkezeti mozgalmunk 
továbbfejlesztésének szilárd 
alapját. 

Az OTI igazgninsá^ánah 
Ielhívása az OTBA távolhoz 

OL i b a h á l a t , hasi, 
aprólékot mod is a 

l e g o l c s ó b b a n 

vásárolhat j Níixií 19 iMmiéxn- t 
r* VJ8- Z-A. CSARNOKON M i k s z á t h K á l m á n u . t . 

Kormányrendelet értelmében 
az eddig az OTBfl hatáskörébe 
tartozott biztosítottak február 1-
töl kezdve az OTI biztosított 
tagjaivá válnak, flz idő rövidsé-
ge miatt az OTI igazgatósága 
ezúton közli az érdekeltekkel, 
hogy a betegellátás átszervezé-
sét csak fokozatosan valósítja 
meg. 

Február l-e után az OTBfl 
körzeti és szakorvosi hálózata 
egyelőre változatlanul tovább 
működik, flz OTBfl-tagok a feb-
ruár l-e után rendelt gyógysze-
rekért már nem fizetnek térítést, 
fl szakorvosi ellátásnál és ai kór 

F;L 

házi beutalásnál egyelőre az ed-
digi eljárás marad érvényben. 

fl változás csak az, hogy a 
tagok február l-e után gyógy-
szereké t. kezeié ért, gyógyászati 
segédeszközöké t foghúzásért és 
fogtömésért már nem fizetnek té-
rítést. flz OTBfl-tagok február 
l-löl kezdve ugyanolyan kórházi 
ápolásban részesülnek mint az 
OTI-tagok, tehát a tagoknak egy 
év, családtagoknak 60 nao kór-
házi ápolás iár ingyen, fl nyug-
dijasoknál megmarad a 81 napi 
kórházi ápolásra való jogosult-
ság. 

Szegedi Állami Nemzeli Szinház 
műsora 

Január 30-án délután 3-kor: 

Január 30-án este 7 órakor. 

Január 31-én este 7 órakor: 

Február 1-én délután 5-kor: 

Február 1-én este 8 órakor: 
Február 2-án este 7 órakor: 

A Csendháborító. (Díszelőadás 
az EPOSz-nap keretében. 

Parasztbecsület—Bajazzók. Bér-
letsziínet. 

A windsori vljj nők. »U« bériéi 
9. előadása. 

yÜnnepi előadás n Mnpynr Köz, 
táreasáfl; kikiáltásának 3. év-
fordntója alkalmából. 

Balettest. 
A csodálatos mandarin. — Ta. 

vaszi komédia. — Diótörő. »E« 
bérlet 10. előadása. 

TáfszínMz műsora: 
Január 30-án: Kecskéstelep: ÓCSKAVAS NAGYBAN. 

A U K O R I C A kaoható olcsó áron 
fogyasztók részére a 

T e r m á n r t r s i a l m i Nemzett V á l h l a ' n á ! 
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