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Uj márciusi ifjúság 
1948 március 15-én diadal-

ittasan hirdetheljük Petőfi és 
a márciusi ifjúság szelleme 
győzelmet aratott. A centená-
ris év ifjúsága már nemcsak 
Petőfi verscinek szépségét él-
vezi és lelkesedik a márciusi 
ifjúság célkitűzéseiért, hanem 
teljesüli a bennük rejlő pa-
rancsot. 

Az 1818-as szabadságharc 
centenáriumán demokráciánk 
küzdelmei és eredményei a 
száz évvel ezelőtt megkezdett 
harc győzelmes folytatása. 

Az uj márciusi ifjúság meg-
értette a nagy elődök célki-
tűzéseit: szabad hazában 
szabad nép él. A fejlődés 
törvénye azonban ncin Is-
mer megállást, mert az a 
halált jelenti. Az uj már-
ciusi ifjúság a 48-as célokai 
nemcsak realizálja, hanem 
alkotó munkával meg is vé-
di és célkitűzéseiben tovább 
meg}T. Ncmclégszik meg,' az 
uj márciusi Ifjúság a Kiví-
vott szabadsággal, hanem 
annak birtokában a szabad 
országból boldog és megelé-
gedett hazát teremt. 

A nemzet szabadságának nagy 
ára volt — melyet azonban 
nem sokalunk —, romokban 
hever az ország, a szabadság 
birtokában az uj márciusi jf-
juság ugy határozott, hogy 
újjáteremti, újjáépíti, gazdag-
gá teszi az országot. Az uj 
célkitűzések győzelme érdeké-
ben országos munkaverseny 
indult. Igy a 48-as célkitűzé-
sek tovább fejlődtek: szabad 
országban szabad és megelé-
gedett, jólétben élő nép. A 
további célkitűzések, az újjá-
építés előfeltétele a nemzet 

ezért a szabadságharc szá-
egysége. Az uj márciusi jfju-

aDadságh 
zadik évfordulójának eszten-
dejében elhatározta, a nagy 
elődökhöz méltóan ismét első 
nek4 hogyegy táborba tömöril 
minden hazáját szerető ifjul\a 
népi demokrácia, az uj célok, 
az újjáépítés érdekében. A de-
mokratikus magyar ifjúság 
már rá is lépett az egység'ut-

ÍSra és egyes rétegei, a mun-
:ás, a diák és az egyetemi 
ifjúság már létrehozta a ma-
ga egységes szervezetét. Most 
n falusi ifjúság egységének a 
megteremtése van soron. 

A parasztifjuság egységes 
szervezetének megalakítása ál-
dásos eredménnyel jár. A pa-
rasztifjuság volt a múltban 
a magyar nép legelhagyot-
labb, legmostohább gyermeke. 
Ezen a téren éppen a szerve-
zeti széttagoltság miatt még 
a magyar demokrácia sem tu-
dott sokat változtatni. Az 
eredmény az lett, hogy még 
demokráciánk idejében is a 

parasztifjuság kevesebbel 
kapott az uj idők gyümöl-
cseiből, mint a város/ és te-
tézte ezt az, hogy éppen 
szervezetlensége és szétta-
goltsága miatt jobban kivolt 
léve a reakciós, klerikális, 
népellenes befolyásoknak. 

Az ifjúság a nemzet és ön 
maga érdekében megtalálta az 
egység felé vezető utat. A fel-
szabadulás óta eltelt idő az 
egész magyar közéletben bel-
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ső küzdelmek ideje, ezeknek 
a küzdelmeknek a hálásai gz 
ifjúság frontján is meglátszot-
tak. A küzdelemben mindin-
kább a demokrácia határozott 
és céltudatos erői kerültek fe-
lül és a külön szervezett if-
júsági táborokban is mindin-
kább ezek az erők győzedel-
meskedtek. 

Az ifjúsági egység megte-
remtése s mindaz a jó, ami 
ebből származik, a mai már-
ciusi fiatalság legnagyobb 
történelmi jelenlőségü cse-
lekedete, mert szabaddá le-
szi az utaí ifjuságunk erői 
számára az egész nemzet 
életében. 

A nemzetnek a maga épitő 

és uj országot teremtő nagy 
munkájában mérhetetlen szük-
sége van ifjúságunknak ezek-
re az erőire. SzahadüJiazát: új-
jáépíteni, felvirágoztatni nem-
zeti egység segítségével. Ez a 
feladat méltó arra, hogy ott 
szerepeljen az 1948-as cente-
náriumi év célkitűzései kö-
zött. d. gy. 

Kiosztották a Kossuth-díjakat 
A demo rácta negyvennégy legjobb munkását jutalmazta meg 
a Kormány — Jancaó Miklós szegedi professzor is d.jat kapott 

A minisztertanács a Kos-
suth-dij jelölő bizottságának 
a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter utján tett előter-
jesztésére a Kossuth-díjban 
részesítette a következőket: 

I. A természettudományok 
terén elért kiváló eredmények 
jutalmazására adományozha-
tó dijak közül a hót 20 ezer 
forintos dijat kapta: Gombás 
Pál egyetemi nyilvános ren-
des tanár a fizika terén, Ernst 
Jenő egyetemi nyilvános ren-
des tanár, a biofizika terén, 
Zemplén Géza egyetemi nyil-
vános rendes tanár a kémia 
terén, Szent-Györgyi Albert 
egyetemi nyilvános rendes ta-
nár az élettan terén, Fehér 
Lipót egyetemi nyilvános ren-
des tanár á mennyiségtan te-
rén, továbhá egy 20.000 forin-
Los dijat megosztva Mihaillel) 
Győző egyetemi nyilvános ren 
des tanár és Schimanéfc Emil 
nyugalmazott egyetemi nyil-
vános rendps tanár a műsza-
ki tudományok terén és 
ugyancsak egy 20.000 forin-
tos dijat megosztva Vend! 
Aladár egyetemi nyilvános 
rendes tanár a műszáki'tudo-
mányok terén és Vadász! Ele-
mér egyetemi nyilvános ren-
des tanár a természetludömi-
nyok terén elért kiváló ered-
ményeik jutalmazására. 

II. A szellemi tudományok 
•erén eléri kiváló eredmények 
jutalmazásául adományozha-
tó dijak közül három * 20.000 
forintos dijat kap Lukács 

* b e v & r o s m o í | 

Ma vasárnap utoljára 
Az évaa legkülönlegesebb 
filmje: 

Hét hold 
m a d o n n á n 

egy ragyogó szép asz-
szony tragédiája. Hitves 
vagy szerelő. Fősz.: 

PIIILLÍS CALÁVERT. 
STEWART GRANGER. 

Ezt megelőzi: 

2 KtNGSTOM 
a világhírű akrobatikus 
táncfénomén a színpadon 

Március 15—17, hétfőtől 
szerdáig' — A gyerme-
kekért rajongó asszonyok 
filmje! 

Asszonysors és a lopott 
boldogság. Elmúlik egy 
áldozatos asszony köny-
nyes élete. Főszereplők: 

GABY MORLAY, 
ELVIRA PÖPESCU. 

HIRADÓ. 

Kedd és szerdára prolongálva: 
a ttlneményes 

2 K I N G S L O N 
akrobatikus táncospár 

Előadások: fél 4, fél 6, fél 8. 
Pénztár délelőtt 11—12 és 
és az előadás előtt félórával. 

György egyetemi nyilvános 
rendes tanár az esztétika és 
az irodalomtörténet terén, 
Horváth J ános egyetemi nyil-
vános rendes tanár az iro-
dalomtörténet terén és Né-
meth Gyula egyetemi, nyil-
vános rendes tartár a nyel-
vészet terén elért kiváló ered-
ményék jutalmazásául. 

III. A niüvészet és Irodalom 
terén elért kivált eredmények 
jutalmazására adományozha-
tó dijak közül hét 20.000 fo-
rintos dijat kapta elsősorban 
a nemzet három nagy halott-
ja: Bartók Béla, József At-
tila és Dcrkovits Gyula, to-
vábhá Nagy Lajos és Illyés 
Gyula a szépirodalom terén, 
Kodály Zoltán a zeneművé-
szet terén, valamint egy 20 
ezer forintos dij kettéosztásá-
val Déri Tibor éSÍ Füst Milán 
a szépirodalom terén. 

IV. Az újjáépítés terén gya-
korlati munkával elért kiváló 
teljesítmények jutalmazására 
adományozható dijak közül: 

a) az uj munkamódszerek 
bevezetéséért a fizikai dolgo-
zóknak kiosztható három 20 
ezer forintos dijat kapta Mó-
kis József, a salgótarjáni acél-
gyár munkásigazgatója . az 
üzem átszervezése terén el-
ért kitűnő eredményeiért, va-
lamint egy 20.000 forintos di-
jat csoporlosan, egyenlő megf-
osztásban Oroszi János és 
Varga Balázls ormospuszlai, 
Pallagi János és Pallagi Nán-
dor, valamint Sági József do-
rogi vájárok. Ugyancsak egy 
20.000 forintos dijat csoporto-
san megosztva, egyenlő meg-
oszlásban Gábor Sándorné 
Goldberger-gyári selyemszövő 
Fábián Magda, a hazai pa-
mutszövő befüzőnője, Bruck-
ncr Lipót cérnázó, a Magyar 

! Pamutipar Rt. munkásai kö-
, zül, Vanyus János kikészitőr 
j mester, az Első Magyar Gyap-
jumosó gyárból és Szandi Jó-
zsefné selyemszövő, a* Gold-
berger-gyár munkásai közül. 

b) A mérnököknek kioszt-
ható két 20.000 forintos dijat 
kapja csoportonként egyenlő 
megosztásban Szécsi Károly, 
a közlekedésügyi minisztéri-
um lűdosztályának vezetője 
és Kovács Alajos, a MÁVAG 
hadosztályának vezetője, vala-
mint Kozma László gépész-
mérnök, a Standard-gyár al-
igazgatója, Fehér István ve-
gyészmérnök, a Wolfner-bőr-
gyár főmérnöke és Akarat 
Endre elektromérnök, az Ag-
rolux-üzem főmérnöke. 

V. A demokratikus nevelés 
gyakorlati munkájában elért 
eredményekért adományozha-
tó négy 10.000 forintos dijat 
kapta Bartos László népi kol-
légiumi tanár, Szávai Nándor 
budapesti tankerületi főigaz-
gató, Boros József zeleméri 
tanító és öveges József álla-
mi pedagógiai főiskolai tanár. 

A közegészségügy gyakor-
lati fejlesztése terén legered-
ményesebben müködö szerfié-
lyeknek adományozható négy 
10.000 forintos dijat kapta VII-
mon Gyula közegészségügyi 
felügyelő, Hoffman Ferenc 
vármegyei tiszti főorvos, Hall 
József vármegyei tiszti főor-
vos és Újhelyi Károly, az or-
szágos közegészségügyi inté-
zet oltóanyagtermelő osztá-
lyának vezetője. 
* A Kossuth-díjak kiosztása 
során még 10.000 forintos di-
jai kapott többek között Jan-
esó Miklós egyetemi nyilvá-
nos rendes tanár az orvostu-
domány terén elért kiváló 
munkássága jutalmazásaként. 

Köztársasági érdemrendet kaptak 
A magyar köztársaság elnö-

ke a március 15-i centenáris 
ünnepély alkalmából az aláb-
bi kitüntetéseket adományoz-
ta: 

Az MKP tagjai közül a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend1 

nagykeresztjét kapták: Farkas 
Mihály, llévai József, közép-
keresztjét a csillaggal: Hor-
váth Márton, Kovács István, 
a Magyar Köztársasági Érdem 
rend Középkeresztiét: Dögei 
Imre, Erdei Mihály. Farkas 
István, Kállai Gyula, Kiss Ká-
roly, Köböl József Orbán 
László, dr. Szőnyi Tibor, dr. 
Andics Erzsébet, dr. Sebes 
Sándor. 

A Kisgazdapárt képviselői 
közijl a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend középkereszt-
jét a csillaggal kapták: Szcnt-
iványi Lajos, "Filó Sámuel, kö-
zépkeresztjét Rácz Lajos, dr! 
Reök Iván, tiszti keresztjét 
Tolnai Gábor, Kiss Gergely 
és Dancs József. 

A Szociáldemokrata Párt 
tagjai közül a Magyar ̂ Köztár-
sasági Érdemrend középke-
resztjét a csillaggal kapta Ma-
rosán György, középkereszt-
jét Harustyak József, Révész 
Ferenc, tiszti keresztjét Mó-
nii s Illésné, kiskeresztjét An-
tal János, Tausz János, 'ásza-
ki Károly. 

A Parasztpárt képviselői 
közül a Magyar Köztársasági 
Érdemrend' középkereszljél 
kapta Szabó Pál, Nánásii 
László, tiszti keresztjét Tóth 
Endre és Székely Béla. V 

I A szakszervezetek tagjai kö-
zül a Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztjét a 
csillaggal kapták: Kossá Ist-
ván, Apró Antal. Racríió An-
na, Rácz Gyula, Zgyc+ka Já-
nos, dr. Weil Emil. Piros 
László, tiszti kérészijét Zen-
tai Béla, Köves András, Szabó 
László, Szipka József, Básta 
Rezső, Szász Ferenené, Ba-
dart László. 

A Függetlenségi Front párijai 'a Hungária étterem termeiben 
március 15.-én este 8 órai kezdettel 

koalíciós emléhbátat 
rendeznek, melyre mindenkit szeretettel elvárnak. 

Zm i * DU116 O l K ö Ar*k 

T á n c s i c s M i h á l y 

Paraszti származású nép-
tanító volt. Egész éleiét a 
magyar parasztság szellemi 
és poliliKai felemelkedésé-
ért folvatoll harcnak szen-
telte. Elete nagyrészét bör-
tönökben töltötte, de meg-
rokkanva, megvakulva, a 
legnagyobb nyomorúságban 
sem adta fel a küzdelmei. 
1848-ban ő szerkesztette a 
parasztság érdekcinek leg-
hívebb szószólóját, a Mun-
kásujságot. 

„Szent Petőfi 
napjának" 

kellene elnevezni március 
15-ét, irja Jókai Mór. Mindé-' 
nek előtt ő az ünnep, ő az: 
egyszerűségével, közvetlensé-
gével, hűségével, forradalmi-
sásával, áhítatával, glóriájá-
val, átfogó történelmi látásá-
val. Csoda-e, ha azok, akik 
ünnepen egészen mást érte-
nek, veszedelmes versenytár-
sat, ellenséget látnak benne 
és nem átallják 100 év mul-
tán is bemocskolni. »A tör-
pe lelkek, kik nem szégyen-
lik magokat sápadni, ha ke-
zébe a lant egy-egy meré-
szebb hangpt ad«, még ma 
is kísértenek. Szerencsére 
azonban már csak visszajáró 
kísértetek, nem ugy, mint 
tegnap, amikor aj* Horthy 
rendőrsége egyre-másra til-
totta be a Petőfi versek sza-
valását. 

Petőfi élete összeforrott a 
nép életévei s igy népében 
•megélte azt a szép napot, 
amelyért lantja és kardja fá-
radó tt«, 

Petőfi orosz nyelven 

A moszkvai rádió szerint a 
magyar szabadságharc száza-
dik évfordülója alkalmából a 
moszkvai állami könyvkiadó-
vállalat kiadja Petőfi Sándor 
müveit orosz nyelven. Petői 
verseit Hidas Andor, a Szov-
jetunióban élő magyar költő 
fordította oroszra. 

unfirt 
Széchenyi 

Filmszínház 
Szeged Telefon: 490 

Ma és a következő napokon 
A világ legnagyobb vig-
lá léksikere 
Magyarok viiágfiJmje. 

Lenni vagy 
nem lennil 

Amerikai fiimóriás. 
Irta: Lengyel Menvhért. 
Rendezte: Eubilscü Ered 

Kertfa Sánaor prodiiVelé. 
Főszereplők: 

CAROLA LOMBARD, 
EIONEL ATWILL. 

Azonkivüi: HIRADÖ. 

Előadások: fél 4. fél ft, léi 8. i 
Pénztárnyitás délelőtt I l l ő i 
12-ig, előadás előtt félórával. 


