
Koszorúsam ünnepségek 
Budapesten 

Hazánk felszabadulásának 20. évfor-
dulója alkalmából az MSZMiP Központi 
Bizottsága, a Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány és a Hazafias Népfronl 
Országos Tanácsa pénteken délelőtt ko-
szorúzási ünnepséget rendezett" Budapes-
ten a Szabadság téri szovjet hősi emlék-
műnél és a Hősök terén a magyar hősök 
emlékművénél. Mindkét koszorűzási ün-
nepségen megjelent Kádár János, az 
MSZMP Központi Bizottságának első tit-
kára, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány elnöke, Apró Antal. Biszku Béla, 
Fehér Lajos, Foc/c Jenő, Gáspár Sándor. 
Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Nemes 
Dezső, Rónai Sándor, Somogyi Miklós. 
Szirmai István, az MSZMP Politikai Bi-
zott'ságánaK tagjai, továbbá a Politikai Bi-

zottság póttagjai, a Központi Bizottság tit-
kárai. Ott volt az MSZMiP Központi Bi-
zottsága, az Elnöki Tanács és a kormány 
számos tagja, politikai, gazdasági és kul-
turális életünk sok más vezető személyi-
sége. 

Részt vettek a koszorűzási ünnepségeken 
és megkoszorúzták az emlékművekot a 
Felszabadulási évfordulóra hazánkba érke-
zett szovjet, román, bolgár, jugoszláv és 
csehszlovák párt- és kormányküldöttségek 

Js. Jelen voltak és koszorúkat helyeztek 
az emlékművekre a budapesti diplomáciai 
képviseletek vezetői, továbbá a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsának, a SZOT-
nak, a fegyveres erőknek, a Magyar Par-
tizán Szövetségnek, a KISZ-nek, a fővárosi 
tanácsnak képviselői is. 

Kitüntetések hazánk felszabadulásának 20. évfordulója alkalmából 

A felszabadítást harcokban szerzett 
kiemelkedő érdemekért 

Ünnepi pártnapok 
Rz üzemekben miniszteri kitüntetéseket adtak át 

Újabb szegedi üzemekben, intézményekben tartot-
tak tegnap, pénteken ünnepi párttaggyűléseket, párt-
napokat hazánk felszabadul ásának 20. évfordulója al-
kalmából. 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa a magyar nép 
felszabadításáért folytatott 
harcok során szerzett kiemel-
kedő érdemeik elismeréséül a 
felszabadulási ünnepségeken 
párt- és kormányküldöttsé-
gek tagjaként résztvevő R. J. 
Malinovszkij marsallnak, Ilié 
Antonescu nyugalmazott al-
tábornagynak, V. D. Sztoj-
csev vezérezredesnek, J. Ge-
orgiev nagykövetnek és Kos-
ta Nadj vezérezredesnek, va-
lamint a Szovjetunióból az 
évforduló alkalmából Ma-
gyarországra érkezett több 

szovjet katonának és volt 
partizánnak Dobi István, az 
Elnöki Tanács elnöke, a párt 
és a kormány vezetőinek je-
lenlétében kitüntetéseket 
nyújtott át ünnepélyes kere-
tek között az Országház 
Munkácsy-termében. 

Az Elnöki Tanács által ado-
mányozott kitüntetéseket 
bensőséges ünnepség kereté-
ben adott át Szipka József 
nagykövet Moszkvában, Vin-
cze József nagykövet Buka-. 
restben, Práth Károly nagykö-

vet Szófiában, Zágor 
György nagykövet Belgrád-
ban. 

* 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa által Birjukov Szem-
jon Alekszejevicsnek, a pol-
gárháború éveiben az inter-
nacionalista ezredben tanúsí-
tott bátor és önfeláldozó ma-
gatartásának elismeréséül 
adományozott Tanácsköztár-
sasági Emlékérem kitüntetést 
Dobi István, az Elnöki Tanács 
elnöke nyújtotta át a Buda-
pesten tartózkodó kitüntetett-
nek. (MTI) 

Kormáxiykftüntetéseket adtak át 
az Országházban 

Vasutasok ünnepség© 

A MÁV szegedi igazgató-
sága a Petőfi Sándor Műve-
lődési Otthonban rendezett 
emlékünnepséget. A nagy-
termet zsúfolásig megtöltöt-
ték a MÁV dolgozói. A 
MÁV szimfonikusok zene-
kara eljátszotta a magyar és 
a szovjet himnuszt, majd 
Rácz Sándor, a vasútforgal-
mi technikum tanulója Ma-
darász Emil: Csihajda című 
költeményéből adott elő rész-
letet. 

Borsodi János, a MÁV 
igazgatóságának vezetője üd-
vözölte a vasúti munkahe-
lyek dolgozóit, majd Perjési 
László, a megyei párt-végre-
hajtóbizottság tagja, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának első titkára 
mondott figyelemmel kísért 
ünnepi beszédet. Az ünnep-
ség első része az Internacio-
nálé hangjaival zárult, majd 
kulturális műsor követke-
zett. Operaáriákat és dalo-
kat énekeltek Szabadíts Ju-
dit és Réti Csaba, a Szege-
di Nemzeti Színház tagjai. 
Verseket mondott Pécsi Il-
dikó, a vasútforgalmi tech-
nikum tanulója. A MÁV 
..Hazánk" vegyeskara Verdi 
Nabucco című operájából a 
Szabadság dalt, majd a Vö-
rös Csepel című mozgalmi 
dalt adta elő nagy siker-
rel. A MÁV szimfonikusok 
zenekarát Szalay Miklós 

karnagy, a Szegedi Nemzeti 
Színház tagja vezényelte. 

A i újszegedi 
szövőgyárban 

A Kenderfonó- és Szövő-
ipari Vállalat újszegedi köz-
ponti gyárában Tombácz 
Ferencné, a gyár pártszerve-
zetének csúcstitkára köszön-
tötte az ünneplő dolgozókat. 

Az ünnepi pártnapon dr. 
Biczó György, az MSZMP 
szegedi végrehajtó bizottsá-
gának tagja, a megyei jogú 
városi tanács vb elnöke 
mondott ünnepi beszédet. 
Ezután 40 régi párttagnak 
adta át az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának emlék-
lapját. 

Frányó József, a közpon-
ti gyár vezetője a Könnyű-
ipar Kiváló Dolgozója ki-
tüntetést nyújtotta á j Csib-
rán Lászlónénak, Fülöp An-
talnak, Helmi Gézánénak, Ko-
csis Pálnak, Márton István-
nénak, Szél Ferencnének és 
Modróczlá Jánosnak. 

A Kenderfonó- és Szövő-
ipari Vállalat igazgatóságá-
nak dolgozói közül Varga 
Pálné, dr. Bába Ferenc, Sas 
László, Szekeres Ferenc, 
Nagy Ferencné, Huszta Fe-
renc kapott Könnyűipar Ki-
váló Dolgozója kitüntetést, 
és 54-en kapták meg a Ki-
váló Dolgozó oklevelet, il-
letve jelvényt. 

Végül a szocialista címet 

ismét elnyert brigádoknak 
adták át az oklevelet, illet-
ve zászlót. 

A texiilművekben 

A textilművek ünnepi 
párttaggyűlésén igen sok 
pártonkívüli dolgozó is részt 
vett. A dolgozókat és a ven-
dégeket Farkas Józsefné, a 
szakszervezeti bizottság tit-
kára köszöntötte, majd Ba-
log István, az MSZMP Sze-
ged városi végrehajtó bi-
zottságának tagja, a pártbi-
zottság osztályvezetője mon-
dott ünnepi beszédei. 

Az ünnepi pártnapon kap-
ta meg a ,.Könnyűipar Ki-
váló Dolgozója" kitüntetést 
Solymosi József, Nyerges 
Istvánné, Pusztai Károlyné, 
dr. Varga Lászlóné, Bagó 
Istvánné, Bauer János, Bor-
bély Andrásné, dr. Dömötör 
Tiborné, Erdész Antal, Krisz-
tin N. Jenőné, Simon Mar-
git, Lakatos József, Len-
gyel Lászlóné, Pádár Imre, 
Simon Mihály, Szakács Ká-
roly, Szóráth Lajosné, Vö-
rös János, Herb Vilmos, 
Flock Mihályné, Sziveri 
István és Tutrai András. 
Négyen igazgatói dicséret-
ben részesültek, öten meg-
kapták a „Kiváló Dolgozó" 
jelvényt, nyolcan pedig az 
oklevelet. Mintegy 250 dol-
gozó részesült pénzjutalom-
ban, úgyhogy összesen több 
mint 60 ezer forinttal ju-
talmazták a felszabadulási 
munkaverseny élen járóit. 
A szakszervezeti bizottság 64 
aktivistát, a KISZ-bizottság 
15 if júmunkást is megaján-
dékozott 

Hazánk felszabadulásának 
20. évfordulója alkalmából 
az ország városaiban, falvai-
ban, gyárakban, üzemekben, 

termelőszövetkezetekben, 
gépállomásokon, hivatalok-
ban, intézményekben több 
mint két és fél ezer dol-
gozót tüntetett ki a népköz-
társaság Elnöki Tanácsa. 

Az Országház kupolacsar-
nokában pénteken délután 
Dobi István, a népköztársa-

ság Elnöki Tanácsának el-
nöke nyújtotta át az Elnöki 
Tanács által adományozott 
kitüntetéseket. 

Az ünnepségen megjelent 
Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára, a forradalmi mun-
kás-paraszt kormány elnö-
ke, Biszku Béla, Fehér La-
jos, Gáspár Sándor, Kállai 
Gyula, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagjai, Brutyó 

János és Ilku Pál, a Politi-
kai Bizottság póttagjai, Pap 
János, a kormány elnökhe-
lyettese. Az ünnepségen je-

len voltak miniszterek és 
K. B.-i. osztályvezetőik is. 

Az Országházban vette át 
a Munka Érdemrend arany 
fokozatát Győri Imre, a 

Csongrád megyei pártbizott-
ság első titkára és Török 
László, a Csongrád megvei 
tanács vb elnöke is. 

Ünnepség a munkásőrség 
megyei parancsnokságán 

Kormánykitíintetések 
a megyei pártbizottságon 

a városi tanácsnál 

A munkásőrség megyei pa- ünnepségen megjelentek Ró-
rancsnoksága tegnap Szege- zsa István, a megyei pártbi-
den ünnepséget tartott ha- zottság titkára és Ágoston 36-
zánk felszabadulásának 20. zsef, a megyei pártbizottság 
évfordulója alkalmából. Az osztályvezetője, a párt-végre-

Felszabadulásunk 20. év-
fordulója alkalmából pénte-
ken délután Szegeden a 
Csongrád megyei pártbizott-
ságon bensőséges ünnepsé-
gen kapták kézhez a kitün-
tetéseket a kiváló munkát 
végző pártmunkások és ta-
nácsi tisztségviselők. A meg-
jelenteket a megyei párt- és 
tanács végrehajtó bizottsága 
nevében Rózsa István, a me-
gyei pártbizottság titkára 
üdvözölte, majd meleg sza-
vakkal emlékezett meg az 
elmúlt két évtized munká-
járól, harcairól, eredményei-
ről. Végül a Magyar Forra-
dalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány megbízásából átadta 
a kitüntetéseket. 

A Munka Érdemrend 
arany fokozatát kapta Török 
József, az MSZMP szegedi 
járási bizottságának első 
titkára és Szönyi Ferenc, az 
MSZMP makói járási bi-
zottságának első titkára. 

A Munka Érdemrend ezüst 
fokozatát kapta Döme Mi-
hály. a megyei tanács vb 
művelődésügyi osztályának 
vezetője, Waltner Mihály 
szegedi munkásmozgalmi ve-
terán, Csorba György, a 
szentesi járási tanács vb el-
nöke es dr. Bereczki János, 
a szegedi járási tanács vb-
titkára. 

A Munka Érdemrend bronz 
fokozatát kapta Puskás Ist-
vánné, a hódmezővásárhelyi 
városi pártbizottság gazda-
sági vezetője, Szécsi Ferenc, 
a mindszenti községi tanács 
vb titkára. Korom István, a 
szegedi járási tanács vb 
csoportvezetője, Csókási Fe-
renc, a csongrádi városi ta-
nács főmérnöke, Kukucska 
Andrásné, a csanádalberti 
községi tanács vb elnöke, 
valamint Gál Sándomé szen-
tesi pártszervezeti titkár, 
aki kitüntetését az Ország-
házban rendezett ünnepsé-
gen vette át. 

Pénteken délelőtt a szege-

(Licbraann P felv.) 

Rózsa István, a megyei pártbizo ttság t i tkára á t n y ú j t j a a ki tünte-
tést Waltner Mihály szegedi munkásmozgalmi veteránnak 

di városi tanácsházán dr. 
Biczó György, a városi ta-
nács vb elnöke ünnepélyes 
keretek között kormányki-
tüntetéseket adott át. 

A Munka Érdemrend ezüst 
fokozatát kapta /Sombori Já-
nos városi tanácstag, a vá-
rosi tanács ipari osztályá-
nak vezetője. 

A Munka Érdemrend 
bronz fokozatát kapta dr. Mu-
csi Józsefné, a Tanárképző 
Főiskola adjunktusa, az I. 
kerületi tanács állandó bi-
zottságának tagja. Külüs Sán-
dor, a Sütőipari Vállalat igaz-
gatója és Róvó István, a II. 
kerületi tanács végrehajtó bi-
zottságának tagja. 

A kitüntetések átadásánál 
jelen voltak a városi tanács 
végrehajtó bizottságának ve-
zető tisztségviselői. 

Papp Gyula, a szegedi vá-
rosi tanács vb elnökhelyettese 
miniszteri kitüntetéseket 
adott át. Az Oktatásügy Ki-
váló Dolgozója kitüntetést 

kapta Csala Mihályné, a Ko-
lozsvári téri általános iskola 
igazgatóhelyettese. Szocialis-
ta Kulturáért jelvénnyel tün-
tették ki Tóth Bélát, a So-
mogyi Könyvtár tudományos 
munkatársát. Kiváló dolgozó 
jelvényt kapott Héger Ferenc, 
az Ifjú Gárda ifjúsági város 
kőműves szakoktatója, Ju-
hász Ágoston, a Szegedi Nem-
zeti Színház műszaki felügye-
lője. Miniszteri dicsérő okle-
velet kapott Mucsi Erzsébet, 
a Rózsa Ferenc gimnázium 
igazgatóhelyettese Váci 
László és Gulyás Árpádné, a 
Szegedi Nemzeti Színház sza-
bóságának dolgozói. 

Árvái József, a szegedi vá-
rosi tanács végrehajtó bizott-
ságának elnökhelyettese a 
Közlekedés kiváló dolgozója 
kitüntetést adta át Tóth Jó-
zsefnek, a városi tanács épí-
tési és közlekedési osztálya 
csoportvezetőjének és Fekete 
Lászlónak, a Szegedi Közle-
kedési Vállalat dolgozójának. 

Felszabadulási ünnepi 
események Szegeden 

Ma, szombaton és holnap, vasárnap folytatódnak 
az ünnepségek, megemlékezések hazánk felszabadulá-
sának 20. évfordulójáról. 

ÁPRILIS 3-ÁN, SZOMBATON; 
Fél 10 órakor a Központi egyetemi épület aulá-

jában (Dugonics tér) a „József Attila Tudományegye-
tem húsz éve" című kiállítást nyitják meg. 

Fél 11 órakor ünnepi megemlékezés felszabadulá-
sunk 20. évfordulójáról, a József Attila Tudomány-
egyetem Ady téri Auditórium Maximumában. 

Fél 11 órakor az Orvostudományi Egyetem életéit, 
bemutató kiállítás megnyitása az egyetem gazdasági 
igazgatóság nagytermében (Lenin körút 107.). 

Fél 12 órakor az Orvostudományi Egyetem ta-
nácsa ünnepi ülést tart a szemészeti klinika tanter-
mében. 

Délután fél 4 órakor a Fiatal Alkotók Körének 
irodalmi csoportja előadói estet rendez a Hazafias 
Népfront Szeged városi bizottságának helyiségében 
(Vörösmarty utca 7.). 

Este 7 órakor a Szegedi Nemzed Színházban a fel-
szabadulás 20. évfordulója alkalmából díszünnepség 
saga a Csongrád megyei tanács és a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottsága rendezésében. (Meghívot-
tak részvételével.) 

Este 7 órakor indul a KISZ fáklyás felvonulása a 
KISZ Szeged városi bizottságának épülete elöL A fák-
lyásmenet. útvonala: KISZ székház. Szegedi Nemzeti 
Színház, Wesselényi utca. Deák Ferenc utca, Széchenyi 
tér,. Kárász utca, Dugonics tér, Lenin körút, A fáklyás 
Felvonulás utolsó állomása a Lenin körút és a Kossuth 
Lajos sugárút kereszteződése. 

ÁPRILIS 4-ÉN, VASÁRNAP: 
11 órakor a Széchenyi téren koszorűzási ünnepség 

a szovjet hősi emlékműveknél az MSZMP Csongrád 
megyei és Szeged városi bizottsága, a Csongrád me-
gyei tanács és a Hazafias Népfront. Csongrád megyei 
bizottsága rendezésében. A koszorúzást a fegyveres 
alakulatok tisztelgő felvonulása követi. 

11 órakor a Dugonics temetőben a szovjet hősi 
sírok és emlékmű koszorúzási ünnepsége. 

11 órakor a Belvárosi temetőben a román hősi sí-
rok és emlékmű koszorúzássá ünnepsége. 

Fél 12 órakor felszabadulási bélyegkióTlitás nyílik 
a Móra Ferenc Múzeum kupolacsarnokában, 
ÁPRILIS 5-ÉN, HÉTFŐN: 

Délután 4 órakor a KISZ Szeged városi bizottsaga 
es a Magyar—Szovjet Baráti Társaság Ogyesszáról. ren-
dez Ki mit tud? vetélkedőt a Fegyveres Erők Klubja 
„A" épületében. 

hajtóbizottság tagjai, Bán 
László, a megyei munkás-
őrség parancsnoka. Ebből 
az alkalomból adták 
át a fegyveres tes-
tületekkel való együttműkö-
désben kitűnt munkásőrök-
nek a belügyminiszter kitün-
tetéseit. Huszka Mártont a 
Közbiztonsági Erem arany-
fokozatával, Faragó Antalt és 
Mészáros Jánost a Közbizton-
sági Erem ezüstfokozatával, 
Mihály Lajost a Közbiztonsá-
gi Erem bronzfokozatával 
tüntették ki. 

A munkásőrséggel való 
együttműködés elismerése-
ként ugyancsak ekkor adták 
át a munkásőrség országos 
parancsnoka kitüntetését a 
Munkásőr Emlékjelvényt dr. 
Biczó Györgynek, a szegedi 
m. j. városi tanács vb elnöké-
nek, dr. Bozó Sándornak, a 
Csongrád megyei tanács vb 
titkárának, Farkas Istvánnak, 
a szegedi járási tanács vb el-
nökének, Földházi Imrének, 
a makói városi tanács vb el-
nökének, Turai Zoltánnak, a 
szegedi járási pártbizottság 
osztályvezetőjének, valamint 
Gyömbér János és Farkas 
József rendőrtiszteknek. 

Dicsérő oklevél 
KlSZ-istákriak 

Tegnap délután a KISZ 
Szeged városi bizottságán 
imnepélyesen adták át 67 
KISZ aktivistának — közép-
iskolásoknak, üzemi dolgo-
zóknak, propagandistáknak, 
úttörővezetőknek — a Ma-
gyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizott-
ságának dicsérő oklevelét 

Az ünnepségen megjelen-
tek Törköly Ferenc és Deák 
Béla, a Szeged városi párt-
bizottság osztályvezetői is. 
A dicsérő okleveleket dr. 
Földi Gábor, a Szeged városi 
KISZ bizottság titkára ad-
ta á t 
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