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Paraszlifjusági értekezlet 
kezdődött Szegeden 

A MaDISz, SzIM, NISz és FISz kiküldöttei vesznek 
részt a konferencián 

A Magyar Ifjúság Országos 
Tanácsa (MIOT) a közelmúlt-
ban a négy demokratikus if-
júsági szervezet, mégpedig a 
MaDISz, SzIM, NISz és FISz 
részére értekezletet hívott ösz-
sze Dobogókőn, amelynek: 
legjelentősebb eredménye a 
parasztjfjusági összekötőbir 
zottsájS megalakítása. Ez a 
szerv hivatott a négy if júság 
szervezet parasztfiataljainak 
összefogására. Munkájuk első 
feladataként az ország min-
den megyéjében parasztifju-
sígi értekezletet rendeznek 
január során, amelyeken 
mind a négy demokratikus 
ifjúsági szervezet kiküldöttei 
résztvesznek. 

Szegedien hétfőn egyhetes 
értekezlet indult meg a Kál-
mány Lajos népi kollégium 

' helyiséigeiben. A tanfolyam 
vezetője Pcrjési László elv-
káns, a parasztifjusági ossze-
köttőlázottság szegedi elnöke, 
aki ogyben a MaDISz-t kép-
vjsíeli. A többi szervezetektől 
egy-egy központi ldküldött, 
SzIM-től Kelemen Oszkár, 
NISz-től Vadász László, FISz-
től pedig Kőváry István látja ' 

el az irányitás munkáját. Az 
értekezleten összesen hat-
van parasztl'latal vesz részt 

Ez alatt az egy hét alatt 
szövetkezeti problémákról, 
az ifjúsági kulim-munkáról, 
a parasztifjuság múltjáról 
cs feladatairól, ifjúsági ne-
velés kérdéséről, a környe-
ző államok If júságának éle-
iéről és több fontos kultu-
rális, gazdasági probléma* 
ról hallanak előadást a fia-
talok. 

Az egyes előadásokat vita kö-
veti, ezenkívül tízes csopor-
tokban is külön megbeszélé-
seket tartanak. Bőven nyílik 
alkalom e mellett népdalok, 
népi játékok tanulására, sőt 
meglátogatják a szegedi üze-
meket, színházat* mozikat is. 

Az értekezlet jelentősége 
abban van, hogy a paraszt-
fiatalok pártkülönbség nélkül 
közel jutnak egymáshoz és 
falujukba hazatérve együttes 
erővel valósithatják meg) azo-
kat a tennivalókat, amelyek 
a népi demokrácia megerősí-
tésében és a falu dolgozói 
jobb életlehetőségeinek meg-
teremtésében rájuk várnak. 

S*inhi**Film • Művészet 

D o l g o z ó k h a n g v e r s e n y e 
A szegedi Állami Zenekonzer-

vatórium müVész-tanárai a mun-
kásság és a dolgozó értelmi-
ség részére sorozatos népszerű 
hangversenyeket rendeznek, mű-
sorismertetéssel. Első hangver-
seny, I l ö ch t l Margit zongora-
művésznő és L i 11 a s y György 
énekművész együttes esjje ja-
nuár 11-én, vasárngp este fél 
8 órakor a Zenekonzervatórium 
hangversenytermében. 

Jegyek í ós 2 forintos hely-
árakkal a Délmagyarország ki-
adóhivatalában és a Zenekon-
zervatórium titkári irodájában 
válthatók, 

A rádió is közvetíti 
a szegedi hidért ren-
dezendő hangversenyt 

Közöltük, hogy a szegedi köz-
úti híd felépítése javára a város 
nagyszabású szinifónikus hang-
versenyt rendez január 17-én a 
Belvárosi Moziban, este fél 10 
órakor. A hangversenyen a sze-
gedi Nemzeti Színház. 80 lagu 
zenekara szerepei. Tárgyalások 
indultak, hogy- a rádió közve-
títse a nívós műsort, amely je-
lentős zejiei eseménynek ígér-
kezik. A hangverseny fővédnök-
ségét Tildv Zoltán köztársasági 
elnök vállalta ej. Elvállalta a 
védnökséget Ortutay Gyula kul-
tuszminiszter is és felkéri^ még 
Gerő Ernő elvtárs, közlekedés-
ügyi minisztert. 

H i r e h 
A HŐMÉRSÉKLET NÉHÁNY FOKKAL SCLLYED 
Emelkedő északnyugati szél, sokfelé l'ulócső, hmfcs 

eső, a hegyekon havazás. A h ömórsékhd nyugat felől né-
hány lókkal süllyed. 

A Tisza ma SzegecTnél 488 (81)) Vizének hőméraéJíMá 
Í J Celsius. 

Könnyekig meghatódva vették át 
a tápai ujgazdák a telekkönyvi kivonatokat 

Dögei Imre, az LFOSs főtitkára és dr. Zöld Sándor országgyűlési kép'viselő méltatták a kiosz-
tás jelentőségét 

Tftvaszi időben, bokáig őrő 
sárban, minlegy 1500 ember és 
assaony gyűlt egybe Tápén az 
Ordög-féie vendégében, hogy 
átvegye a földreform során ki-
osztott földek telekkönyvi ki-
vonatát és meghallgassa Dó-
rt e i Imre, az UFOSz országos 
főtitkárának beszédét. 

— A mai napon pontot tet-
tünk a földosztásra — mondotta 
Dögei elvtárs — és most már 
Tápén is azé a fökt, :dd azt 
mojpnunkálja. 

Rámutatott arra, hogy min-
ién községnek megvan a maga 
reakciós hangadója. Azonban 
ezeknek a szavait ne higyjé'k 
el, mert tapasztalhatják magu-
kon, hogy az újonnan földhöz 
j ti Hatottak 60 százalékának már 
lábas jószága is van. Beszéde 
további során a hároméves terv 
sikeres befejezésére hivta 1'eJ 
a a ujgazdákat, mert csak ez biz-
tosítja jéléttocet, gyarapodásu-
kat és felemelkedésüket. Tudo-
mására hozta továbbá a hall-
ga (Óságnak, hogy 

az országban 90 százalékban 
már befejezték a földosztást. 
— Most az ujgazdákon a sor 

és minden ujgazd'a kötelessége, 
ho-rty támogassa a demokráciát, 
mert ez biztosítja további fel-
emelkedését. 

Közbeszólásokkal ős hosszan-
tartó tapssal helyeselték az uj-
birtokosok Dögei Imre beszédét. 

A Magyar Kommunista Párt 
részéről dr. Z ö l d Sándor or-
szággyűlési képviselő szólott az 
ujgazdákhoz. Beszédlében fel-
hivta az ujgaz<lák fi gyeimét ar-
ra, hogy a földosztást nem le-
hetett vo'na megcsinálni, ha a 
parasztság mellett nem ált az 
ipari munkásság és a Magyar 
Kommunista Párt. 

A tclekfcifnyvt kivonatok kiosz-
tása azl Jelenti. hogy a Ma-
gyar Kommunista Párt állan-
dóan és r£\re jobban törő-
dik a parasztsággal. 

Még nincs minden rendben, a 
parasztságnak további segítsé-
get keli kapnia. Mi kommunis-
lák azt akarjuk — mondotta —, 
hogy a parasztság gyarapodjék. 
Majd a bankok allamositásaról 
szólott és rámutatott arra, hogy 
a bankok államosítása a paraszt-
ság érdekében is történt. 

— Ne feledjék el, hogy' a Ma-
gyar Kommunista Párt támo-

gatni fogja magukat és a jö-
vőben is az ipari munkásság 
mindig mellettöli áll — fejezte 
be beszédét <fr. Zöld Sándor 
országgyűlési képviselő. 

Ma jel ezután Tö r ö k Antal, 
az UFOSz megyei titkára és 
K r a j k ó Andris, az UFOSz he-
lyi titkára hivta fel az ujgazdá-
kat az összefogásra. 

A hallgatóság lelkes ünnep-
lése után megkezdődött a piros-
fehér-zöld keretes telekkönyvi 
kivonatok kiosztása. Örömteli 
arccal és egy-kettő az örömtől 
könnvet hullatva vette át a ki-
csinyke okmányt, amely törvé-
nyesen igazolja, hogy a kapott 
földek tulajdonukba mentek át. 

Tápén a telekkönyvi kivona-
tok kiosztása után kózebéd volt, 
amelyen résztvettek a telek-
könyvi hivatal tisztviselői, a 
t'ötdhözjuttatottak, Dögei Imre 
országgyűlési képviselő, A lápéi 
MKP ' pártszervezet UFOSz, 

| FEKOSz vezetői, a nagyszegedi 
végrehajtó bizottság részéről pe-
dig Tombácz Imre. 

N A P I R E N D 

Kedd, január 6. 

Nemzeti Színház este 7 óra-
kor: Arany meg az asszony. 
Syivia. (D. II. béri. 7.) Szer-
dán este 7 órakor: Arany meg 
az asszony. Syivia. (K. bérlet.) 

Széchenyi Filmszínház fél 4, 
fői 6, fél 8: Ariiló asszony. 
Szerdán is. 

Széchenyi Hirndó Mozi fél 10 
órától fél 2 óráig folytatólagos 
előadások. 

Belvárosi MozS fél 4, fél ü 
féi 8: Tumac, a dzsungel fin. 
Szerdán is. 

Korzó Mozi féi 4, Fél 6 és fél 
8: A torockói menyasszony. — 
Szerdán ,is. 

Muzenm: képtár és ősrégé-
szeti osztály nyitva 9—1 óráig. 

Somogyi könyvtár: zárva. 
Egyetemi könyvtár: zárva 
Szerdán: Egyetemi könyvtár 

nyitva 8—7 óráig, Somogyi-
tár nyitva 9—7 óráig. 

SealgáictM gyógyszertárak: 
Borbély József örök b. Ugry 

I.: Tisza L.-kőrut 20; Leskó Vil-
mos: Újszeged, Vedrps-utca 1; 
Nagy őrök. k. dr. Hanga*: Bol-
dogasszony-sugárut 31; Zakar 
S örök. K. Máthé Mihály: Va-
léria-tér 1. 

— Kőszönetnvilvánitás. Alul-
írottak Szöged-állom ás for-
galmi személyzete nevóben 
hálás köszönetünket fejezzük 
ki az MNDSz helyi vezetősé-
glének azért az önzetlen támo-
gatásért, amellyel karácsonyi 
ünnepségünket bábszínházuk 
műsorával változatosabbá és 
értékesebbé tették. Kérjük 
együttes tudomásulvételét a 
jelenvolt 620 vasutasgyermek 
hálás köszönetének. Laky 
Kálmán állomásfőnök, Sashe-
gyi Antal főbizalmi. Rózsa La-
jos főtiszt, kulturvezető. 

— Az rjvágrróotthon hlrefi 
Január 11-én, vasárnap dél-
után fél 6-kor kamarazenei 
hangverseny, a szegedi vonóa-
négyes bemutatkozása. Műso-
ron Mozart Vadász-kvart «t.t, 
Beethoven VI. vonósnégyes*?. 

x A má j mogbe1 egedé*<aneö 
reggelente éhgyomorra egp 
poíu'tr Ferenc .ló/srt keserű^ 
vizet. Kérdezz® meg! orvosát. 

x Kőiniivcs- és ácsiparii eiö-» 
készítő és asztalosipari Ktak-
rajsBtanfolyam indul az Spa-
rostanonciskolában iparo w * 
gjédeJt részére. Jelentkezni 
het január tá-ig Eötvös-utca 
2. szám alatt (íélelőtt 9— 
és délután 3—tí-ig. 

x HajúácsoK flgyehnélar. Ai-
győ község gazdatúrsadalma 
egy uj komp elkészítését vál-
lalatba adja, január 
ajánlatokat elfogad. AjUnÍASi 
ivek és műszaki leírás a köz-
ségházánál kapható. 

x Gyurkovics Mária bnng-
versenye január 8-án, esiil«r-
tökön fél 8-kor lesz a Tiszá-
ban. Jegyek Konccrt-nél. 

GyurNov cs Mária 
ária- éa dalest 

fan. 8. csütörtök, Tisza 1618. 
( K o n c e r t ) 

x Tíz ebéd 2« forint 2 tói 
bőséges éteL Hetenként há-
romszor hus, kétszer lésitau 
Minden szakszervezeti tófl 
IgényheveheH. — Dolgozó* 
konyhája. Vér. 

Újévben 
v á s á r o l j o n 

Kovács Imre 
eukorkakereskedőnél, HsaK) 
Lajos-körut 48 - Telefon 
2-45. - Eladás »»|JVM 
As Irtoalavkea! 

Kitűnően sikerüli a pelyhesitett 
kukoricaliszt sütéspróbája 

Az Iskolát Végzettek Szövetségé Munkisegység Klubjá-
ban január 6-án, kedden délután 4 órai kezdettel klubnapot 
tart tagijai részére. Zene, tánc, büffé. Kérjük a taglók mi-
nél nagyobb számban való m egjetenését. 

S Z E G E D — B U D A P E S T 
fcSlttlI áru- és csomagforgalmat meglmPtoltnk háztót házig 

való szállításra. — Egyben Szolnak—Debrecen—Nyí-
regyháza közvetett forgalomban háztól-házig. Igényel-
hetők 1—15 tonnásig gépkocsik az ország egész terü-
letére. — Gépkocsik igényelhetők a nap bármely sza-
kában. 

Szeged, Belesi Zsflinszkv-atea 13. Telefonok nappal: 8-28. 8-80. 
Teleionok éjjel: 1—05, 2-05, 2-33. 

Dolgozók Színházának műsora: 

i«K. 6-án, kedden este 7-kor Kenessey Jenő: Az arany meg 
»/ asszony, (opera) és Syi-
via- (baiett), D. II. 7. 

Csütörtök, Jan. 8„ este 7 órakor: Mosolyomig* D. 1. 8. 
Pénteken, jan. 16-án este 7-kor: Mosoly országa- (D. II. 8.) 

Kérjük a jegyeket 12-én délig 
átvenni. 

Jan. 11-én este 7 órakor: Lear király. D. I. 9. 

Jegyek kaphatók, bérletek válthatók a Délmagyarország kiadó-
hivatalában. 

Rákosi elftárs 
nyilatkozata 
a moszkvai rádióban 

A moszkvai rádió és vala-
mennyi szovjet rádióállomás 
vasárnap a későesti orosz 
adásban részletesen közölte 
Rákosi Mátyás miniszterel-
nökhelyettesnek, a Magyar 
Kommunista Párt főtitkárá-
nak a Szabad Népben meg-
jelent újévi nyilatkozatát. 

B Ú T O R T 
Olcsón készen vásárolhat és ké-
szíttethet felelősség mellett. -

Diófa politúrozott 
Kombinál tszo bét 2800 F» 
Hálószobabntart 2800 Ft 
Konyhát 1000 Ft 
Festett hálószobái 2000 FI 

K A K U S Z I müasztalos 
Kossuth Lsjos-sugárut f . 

Beszámoltunk róla, hogy ti 
szegedi közel Látás a kenyér mi-
nőségének javítására most kü-
lönleges eljárással kísérletezik. 
Kukoricaliszt helyett ugyanis 
úgynevezett pelvhesitett kuko-
ricát akarnak a kenyérbe sütni. 
A közelmúltban mutatták be ezt 
a pelyhesitett kukoricalisztet a 
közellátás vezetőinek, nótfőn pe-
dig több szegedi pék végzeit 
próbasütést belőle. A próbasü-
tés jól sikerült, 

a kenyér sokkal ruganyosabb 
és világosabb szlnú, mint a 
liukorioaHszllH készült. 

Ezenkivü> megvan az az előnye 
is, hogy 

jobban szaporít, nőni a kö-
zönségesen megörült kukorf-
raltszl. 

Az eddigi keverési aránnyal ké-
szült kenyérnél, tehát amelyben 
•10 százaIÓK a rozs, 30 százalék 
a bnza ós 30 százalék a ku-
korica, százdekás masszából 
146 deka kenyér sül ki. 

A petyhcs'tell kukoricaliszttel 
készüli masszából viszont csak 

95 deka szükséges 14* We 
kához 

és e mellett sokkal ólvwflhe 
több. 

A pelyhesitett kukoricaJkr.'.VJ 
nemcsak kenyérsütéshez *:he5 
felhasználni, hanem kiválóan al-
kalmas süteményekhez is. A vá-
ros vezetői most tárgyaláséval! 
kezdenek, hogy a kukortotipe-
hely készítéséhez szükséges Irti-
lönleges gépet Budapestről meg-
szerezzék és ezzel az ersnág 
bíin elsőnek vezessék tm a p< fv 
hesitett kukoricaliszttel sSWfTí 
kenverct. 

Maqyar tea 
leint 20--F1 

Szeredainál 
Cserzv lilhálT-D. 3. Kárász-B. 1», 

BÚTOR KIÁLLITáS 
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