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Haladó vezetőség a jogászegyesület élén 
A szegedi jogászifjuság éle-

tében kedden jelentős válto-
zás történt. A társadalom és 
a demokratikus pártok által 
ismételten támadott, maradi 
szellemet képviselő utolsó 
egyetemi diákszervezet, a 
SzEJE vezetésében győzcl-
meskedett a diákifjuság több-
ségének akarata és uj veze-
tőség vette át a jogászifjuság 
irányítását. 

Az összehívott rendkívüli 
közgyűlésen a régi vezetőség 
lemondott, amit az ifjúság 
örömmel veit tudomásul. Meg-
változtatták az eddigi alapsza-
bályokat és teljesen egyenran-
gú félként lehetővé tették a 
jogi karon működő esti mun-
feáslanfolyam hallga)álnak be-
kapcsolását. Az alapszabály-
módosítás után a következő 
uj vezetőséget választották: 
elnök Iván László, alelnökök 
Nérnc'h Lajos, Szentpéleri Tsl-
ván, Klapil Sándor (munkás-
jogász), főljtkár: Koczka Jú-
lia, titkár: Abafalvi Vera,gaz-

jcsebb egyhangúsággal meg-
választott vezetőséget pz if-
júsági csúcsszervezet, a SzEISz 
nevében Barek Islván üdvö-
zöl le és ezzel kapcsolatban 
felhívta a fii ©elmet március 
15. megünneplésére. 

Martonyi János dékán a 
legnagyobb megelégedésének 
adott kifejezést a haladó szel-
lem ©őzelme felelt. A szegedi 

versenyezzenek e©mással ta-
nulásban. A jogász,ifjúságnak 
ezenkívül a legszorosabban 
részt kell vennie a társada-
lom életében is és érintkezést 
kell keresnie a munkás-' és pa-
rasztifjuság tömegszervezetei-
vel. 

— S 7. in te »forradalmi« vál-
tozás ez a köz©ülés a szege-
di jogászifjuság soraiban 

jogászifjuságnak méltónak mondotta. — Ezt a változást 
kell lennie az 1848-as jogász- és haladó szellemet mind ma-
ifjuság nagy ha©ományaihoz. gam, mind az egész kar ne-
Az e©elemi ifjúság most, ami- vében a legmelegebben űri-
kor az egész ország verseny- vözlöm és minden támogatást 
lázban él, a fizikai dolgozok megadok a jövendő munká-
munkába lendülnek, szintén hoz. 

Amerikai intervenció ellenére 

Finnország megköti a barátsági 
szerződést a Szovjetunióval 

A finn külü©minisztérium politikusok tehát le©őzték a 
részéről közölték, ho© Finn- ! reakciós elemek ellenzését, 
ország hajlandó barátsági Kiderült, ho© a svédországi 

dasáigi vezető Szilágyi Gvör©. szerződésről lár©aln.i a Szov- amerikai na©kövelség miu-
A közfelkiáltással és a legtel- jellel. A finn demokratikus dent elkövetett abban az irány-

ban, ho© a jobboldali finn 
pártok megakadályozzák a 
tervezett szerződés megköté-
sét. A finn konzervatív pa-
rasztpárt és a szabadelvű párt 
tagjai a stockholmi amerikai 
nagykövettel megbeszélést 
folytattak., aki azt tanácsol-
ta, hogy adjon mind a két 
párt elutasító választ a fign 
köztársasági elnöknek. 

A finn küldöttség már szer-
dán este elindult Moszkvába. 

A szegedi gazdák 80 százaléka 

termelési versenyre kell egymással 

A Szeged-környéki gazdák 
közt mindinkább tért hódit a 
mezőgazdasági termelési ver-
seny. Mindegyik uj és régi 
gazda meg akarja mutatni, 
ho© különben, ésszerűbben 
dolgozik a másiknál. A bak-
tói uj és régi gazdák most az 
alsóvárosi gazdákat hivták ki 
a porondra. Ezzel a verseny-
rehivással a szegedi gazdák 
minte© 80 százaléka ver-
senyre kelt e©m ássál. Ezek 
a városrészek és falvak kö-
zötti versenyek1 teljesen füg-
getlenek a Szeged—Kecske-
mét—Kiskunhalas közt fenn-
álló mezőgazdasági termelési 
versenytől. A három város kö-
zötti verseny versenyzőinek 
na©része e©másközötli ver-

senyre kelt e©mással, ho© 
biztosítsa a városok közti 
verseny megnyerését. A sze-
gedi gazdák na©részemamár 
belátta a mezőgazdasági ter-
melési verseny fontosságát. 

fl Nagyszegedi Pártiskola kulfurmunkával 
ezer tor ntoi gyűjtött a görög szabadság-
harcosok és a z árvízkárosultak részére 

Szombaton délelőtt zárult 
vizsga keretében a na©sze-
gedi pártiskola harmadik tan-
folyama. A záró'vizsgán meg-
jelentek Tombácz Imre, Er-
dős János és Szilá©i András 
elvtársak. A párliskolát feb-

B e l v á r o s i M o z; i 
S z e r d á t ó l b e m u t a t j u k 

az évad legkülönlegesebb filmjét: 

Hét hold madonnája 
Hitves va© szerető? 

E © ©önyörü asszony 'megrázó arámája. 
Egyik énje: Hűséges" hitves, f 
Másik énje: Bandita szilaj szeretője. 
A főszerepekben a »Vörös lámpás« felejthetetlen sze-
replői: 

P h i l t i s C o l v e r l é s S l e w a r i G r a n c e r 

Ezt megeiőzi: Vt K I N G S T O N 
a világhírű akrobatikus láncospár szemkápráztató mu-
tatványaikkal a színpadon. 

Előadások: fél 4* fél « és fél 8 órakor-
Pénztár nyit' d.e. 11'—12 és félórával a kezdés előtt. 

ruár 16-tól március 6-ig'16 fa-
lusi és tanyai elvtárs hall-
gatta végig és tudásukról 
na©szerü tanúságot tettek a 
vizsga alkalmával. 

A Délma©arország olvasói 
már tudnak arról, ho© a 
na©szegedi párliskolások el-
határozták, ho© ezer forintot 
gyűjtenek a görög szabadság-
harcosok és a tiszai árvízká-
rosultak] részére. Ezt a ©üj-
tést falurajárással, kullurelö-
adásokkat végezték a várost 
környező falvakban, közsé-
gekben. Szombaton délután a 
©üjtés utolsó fordulójaként .a 
párliskolások Dor.ozsmára 
mentek ki, ho© kulturelő-
adást tartsanak a dorozsmai 
pártnap keretében. Már ko-
rán délután, házról-házra jár-
va Dorozsmán, a hallgatók 
személyesen hivták meg a 
község lakosságát. Este 6 óra-
kor, a Gyuris-féle vendéglő 
hatalmas termében, zsúfolt te-
remben tartotta meg Perjés 
Géza párliskolavezelő elvtárs 
a pártnapot. 

A párlnapi beszámoló után 
a párliskola hallgatói adtak 

: vidám és nevelőhatásu mű-
sort. 
| A kulturelőadáson befolyt 
257.82 forint önkéntes adomá-
nyok minte© ezer fqrintra 
egészítik ki a pártiskola ed-
digi ©üj lésének eredményét. 

A párliskola eredményes 
gyűjtéséért Darvas József épí-
tés- és közmunkaü©ri minisz-
ter mondott köszönetet levél-
ben a pártiskola vezetőségén 
nek és a pártiskola minden 
tagjának. 

Vértes István 
tüzelő- és épitőanyagkeres-
kedő. —* Boldogasszony-su-
gárul 17., Telefon: 3—65 
Eladás fogyasztók részére 
minden mennyiségben. 

Rákosi Mátyás: 

Napirendre tüzzük az elméleti 
szinvonal emelését 
Bákosá Mátyás a Szabad Nép vasárnapi számában: uh. 

következő láncszem« cimmel na©jelenlőségü cikkel irt ar-
ról, hö© melyik a 'legfontosabb feladat, amely mosf a kom-
munisták előtt áll. Cikkében megállapítja, ho© bár"a kom-
munisták sokkal többet foglalkoztak eddig is a pártokta-
tással, mint a demokrácia többi pártjai együttvéve, az el-
méleti munka terén a helyzet korántsem kielégítő. Idézi 
Lepin szavait: »A szocialisták kötelesek az elméletet min-
den irányban továbbvinni, ha nem akarnak elmaradni aa 
élettől« — és levonja a következtetést a jelen hely-
zetre. »Ha pedig csökken pártunk elméleti színvonala, 
akkor csak csökkentett értékben tudunk megfelelni azok-
nak a feladatoknak, amelyek megoldását joggal várja tő-
lünk, a demokrácia vezető pártjától a ma©Tar nép. S meri 
m,i nem csökkenteni, ellenkezőleg: fokozni akarjuk telje-
sítményeinket, napirendre kell lüznünk és pártunk figyel-
inének központjába kell állítani az elméleti szinvonal 
emelésének kérdését* — lirja többek közölt. 

Rákosi Mátyás cikke befejező részében megállapítja: 
• Páliunk mostani fejlődése fokán a marxi-lenini-sztálini 
elmélet elsajátítása és az elméleti szinvonal emelése vált a 
legfontosabb feladattá*. 

CITROM, NARANCS ME INL 
L e g o l c s ó b b a n K Á R Á S Z - U T C A 

KOSSUTH: „Szegednek népe, 
nemzetem büszkesége." 

Szeged Dolgozó Népe! Szeged Ifjúsága! 
Száz évvel ezelőtt indült ei Petőfi, Kossuth és Táncsics 

nyomában a magyar nép, ho© szabadságot és független orszá-
got teremtsen. Ellenséges világgal kellett szembészállniok, dB 
merlek jselekcdni, munkával, tollal és karddal, mert szeret 
téík1 népüket, hazájukat. Törté ne Imiinknek erre a korszakára 
mindig büszkéik lehelünk. \ 

Szeged dolgozói és ifjúsága méltón ünnepli meg azi 1848-as 
szabad'sagharc 100 éves évfordulóját, március 15-ét. 

Délután fél 2 órakor: Ifjú-
ságit lalxlarugómérkőzés a 
Tisza-pályán. Szeged ifj. vá-
logatott—'Hódmezővásárhely 
ifj. válogatott. 

Délután 2—5 óráig: A Nemzeti 
Színházban ünnepi előadás. 
• Igazi március*. 

Délután 3 órakor: Az MNDSz, 
a Szakszervezet, az NS és 
az Úttörő Mozgalom köz-
reműködésével Móra város-
ban a kullurHázban, Bóku-
son a kultúrházban, Felső-
városon a kultúrházban és 
Osomogyiteiepen a temp-
lomtéri iskolában ©ermek-
lxíbszinház és uzsonnázta-
tás. 

Délután fél 4 órakor: Nem-
zetközi lnbdarugómérlkőzés 
a Tisza-j>áIván .Arad váloga-
tott és Szeged válogatotl 
csapatai között. 

Este 7 órakor: A Nemzeti 
Színházban ünnepi előadás. 
Bánk bán. 

Este 8 órakor: Zenés taka-
rodó. 

Esle 8 órakor: Szeged kerü-
leteiben 48-as koalíciós ün-
nepségek. 

Munkások! Parasztok! Értel-
miségiek! Ifjak! Te©ük felejt-
hetetlenné a szabadságharc 100 
éves évfordulóját! 

SzegedT Nemzeti Bizottság. 
Szeged' 48-as Ifjúsági Bizottság. 

A MÁRCIUS lö-i'i ÜNNEPÉLY 

RÉSZLETES PROGRAMJA: 
Máre'us 13., szombat: 

Este 7 órakor a Nemzeti 
Színházban ünnepi előadás. 
• Igazi március*. 

Máre'us 14., vasárnap: 
Délelőtt fél 10 órakor: Oköl-

vivóverseny a Belvárosi Mo-
ziban Szeged SzIT váloga-
tott és az Ujszegedi Kender 
iíj. válogatott részvételével. 

Délelőtt fél 11 árakor: Bir-
kózóverseny a Hungária 
emeleti termében az SzMTE 
és a hódmezővásárhelyi vá-
logatott részvételével. 

Délelőtt 11 órakor: A SzEISz 
a Közp. Egyelem falán le-
leplezi Vasvári Pál emlék-
tábláját. 

Délelőtt 11 órakor: a város-
háza közgyűlési termében 
alakuló közgyűlését tartja 
a Szabadságharcos Szövet-
ség. Utána koszorút helyez 
el Kossuth Lajos szobrá-
nál. 

Délután 1 órakor: Házkörüli 
motorverseny a Széchenyi-
téren. 

Délután 2 órakor: A Szilléri-
sugáruti napközi otthon 
megnyitója a SzEISz •Arc-

.cal a társadalom félé* moz-
galma keretében. 

VASÁRNAP ESTE ÜNNEPI 
FÁKLYÁS FELVONULÁS! 

Gyülekezés délután 6 órakor 
a városháza előtt. A fáklyás 
felvonulás megkoszorúzza a sző-
regi csata emlékművét, Petőfi 
és Kossuth szobrát. A fáklyás 
felvonulás végén a Széchenyi-
téren a városháza előtt szabad-
téri »Szabadság est*. ' 

Este 7 órakor: A Nemzeti 
Színházban ünnepi előadás. 
• Igazi március*. 

Márc us 15., hétfő: 
Reggel 7 órakor: Zenés éb-

resztő. 
Délelőtt 11 órakor: A város-

háza előtt ü n n e p i nagy-
g y ű l é s . Ünnepi beszédút 
mondanak: Alexits Györ© 
kultuszminiszter! államtit-
kár és Perjési László, a 
szegedi 48-as Ifjúsági Bi-
zottság elnöke. — A nagy-
gyűlésre rendezeti sorok-
ban vonulunk fel. Gyüleke-
zés a Marx-téren délelőtt 
fél 9 órakor. 

Délelőtt fél 11 órakor: Pe-
tőfi ifjúsági staféta. 

K o r x ó - M o z I 
Telefon: 624. 

Pénteken bemutató! 

FRANZ VVERFEL: 

Ez a film szépségben és 

müvészetnen minden ed-

digit tul szárnyal! 

Jegyek elővétele már 
megkezdődólt! Tel.: 624. 

Előadások: 3, fél 6 és 8-kor. 


