
Kitüntetések, ünnepségek 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

Losonczi Jenő, a Kiskundo-
rozsmai Mezőgazdasági Gép-
javító Vállalat osztályveze-
tője, Molnár László, a Xl-es 
sz. Autójavító Vállalat fő-
könyvelője, V. Nagy Já -
ftosné, a szegvári takarékszö-
vetkezet elnöke, Szőke Bé-
láné, a szegedi textilművek 
oktató elómunkásnője, Szűcs 
Imre, a 10-es sz. AKÖV 
gépkocsivezetője, Takács 
Bálint, a hódmezővásárhelyi 
Gépjavító Vállalat diszpé-
csere. 

kiváló Pénzügyi Dolgozó 
kitüntetést kapott Korsós 
Mihály a Csongrád megyei 
Illetményhivatal csoportve-
zetője; a Mezőgazdaság Ki-
váló Dolgozója kitüntetést 
dr. Ditrich Gábor, a Csong-
rád megyei Tanács vb. me-
zőgazdasági és élelmezésügyi 
osztályának csoportvezetője; 
a Belkereskedelem Kiváló 
Dolgozója kitüntetésben ré-
szesült Farkas Árpád, a 
Csongrád megyei tanács vb. 
kereskedelmi osztályának 
főelőadója és Kazi Józsefné, 
a Szegedi Élelmiszerkiskeres-
kedelmi Vállalat 30. számú 
boltjának helyettes vezetője. 

Az állampolgárok és álla-
mi szervek honvédelmi köte-
lezettségének teljesítése ér-
dekében kifejtett kiemelke-
dő tevéknysége elismerése-
ként kitüntette a honvédel-
mi miniszter, a magyar for-
radalmi munkás-paraszt kor-
mány által alapított, A Ha-
za Szolgálatáért Érdemérem 
arany fokozatával Sajti Im-
rét, a hódmezővásárhelyi vá-
rosi tanács vb. elnökét, bronz 
fokozatával pedig Borbély 
Pált, a 10. számú AKÖV 
Igazgatási csoportvezetőjét. 

Horvédélmi Érdemérem ki-
tüntetést kapott: Nagy 
György, a szentesi városi ta-
nács vb. elnöke dr. Szabó 
János, a megyei Állategész-
ségügyi Állomás vezetője és 
Szeles Mihály, a Csongrád 
megyei tanács vb. kereske-
delmi osztályának főelőadó-
ja. 

A kormánykitöntetések és 
a miniszteri kitüntetések át-
adása alkalmából a megyei 

Nagy Sándor, Siklós János és Király Ferenc 

Losoncai Jenő és Borvendég Béla 

Japán 
delegáció 

hazánkban 
Európai út ja során ked-

den Csehszlovákiából Buda-
pestre érkezett az a tíztagú 
japán kormányszintű gazda-
sági delegáció, amelynek cél-
ja, hogy tanulmányozza a 
magyar—japán kereskedelmi 
kapcsolatok elmélyítésének 
lehetőségeit 

A delegáció vezetője a 
kelet-nyugati kereskedelmet 
elősegítő' társaság alelnöke. 
A küldöttség magyarországi 
tartózkodása során eszme-
cserét folytat a Külkereske-
delmi Minisztérium vezetői-
vel és tárgyal a külkereske-
delmi forgalom növelésében 
érdekelt vállalatokkal, to-
vábbá meglátogat néhány 
ipari üzemet 

Az első sorban a kitüntetettek egy csoportja: Dómján 
József, V. Nagy Jánosné és Vas Imre — Ágoston Jó-
zseffel, a Csongrád megyei párt-végrehajtóbizottság tag-

jával, a pártbizottság osztályvezetőjével 

a Csongrád megyei tanács 
1anács vb. elnöke k i v á ó gépkocsivezetőit 
Dolgozó kitüntetésben része- A kitüntetettek 

Koszorúzások 
nevében 

sítette Bugyi Józsefet, Joó Király Ferenc mondott kő-
Sándort és Juhász Vendelt szönetet 

Tegnap koszorúzást ün-
nepséget rendeztek a ha-
zánk felszabadulásáért ví-
vott harc során elesett ro-Tegnap délután a Fegyveres Erők Klubjában a mun 

kásőrség Csongrád megyei parancsnoksága által szerve- j ^ n , "bolgár," jugoszláv^ an-
zett ünnepségen kitüntetések et és jutalmakat adott át g o i ^s amerikai katonák sír-
Rózsa István, a megyei pártbizottság titkára és Huszka emlékénél. A román katona 
Márton megyei munkásörpa rancsnok-helyettes. h ő s ö k s í r emlékét a rákosli-

e z Ö 8 t geti temetőben, a bolgár hő-
sök emlékművét Harkány-A Munkásőrség Országos licze István szegedi, 

parancsnoka által adományo- fokozatával Szakács Dénes , . „ , , , , ... . . , , 
4 * t A Haza Szolgálatáért csongrádi, bronz fokozatával a 
Érdemérem aranyfokozata Korom János szegedi járási « « « * k o ^ r u z t a k m e g az 
kitüntetésben részesült Ko- munkásőrt tüntették ki. Az f ^ o i u i anacs, a i w r m a n y , a 
máromi Károly szegedi mun- országos parancsnok 2 mun- társadalmi es tomegszerve-
kásnr- 97. eriist. fokozatot kásőrt jutalomban. Ifi mun- z e t f K Képviselői. 

A sólymán angol katonai 
temetőben angol és lengyel 

kásőr; az ezüst fokozatot kásőrt jutalomban, 16 mun-
Kiss János makói; bronz fo- kásőrt pedig dicséretben ré-
kozatot pedig Tóth István szesitett. Ugyancsak megyei . . . . . . , 
hódmezővásárhelyi munkás- parancsnoki jutalomban és katonák emlékművet, a bu 
őr kapott. A Közbiztonsági dicséretben részesült 28 mun-
Srem arany fokozatával Gi- kason 

jutalmak a gyárakban 
Tegnap a Kenderfonó- és Szövőipari Vállalat űjsze-

gedi központi gyárában is megemlékeztek hazánk fel-
szabadulásáról. Dr. Kelemen Miklós, az MSZMP Csong-
rád megyei végrehajtó bizottságának tagja, megyei 
rendőrfőkapitány mondott ünnepi beszédet. 

Az ünnepségen Ffcrfcas József, az MSZMP Csongrád 
Sándorné csoportvezető, megyei végrehajtó bizottsá-
Huszta Ferenc osztályveze- gának tagja mondott beszé-
tő, jLAzár Kálmánné osz- det. Balogh Ferencné elő-

tályvezető, Makai Lajos cso- fonó, Belovai Lászlóné ke-
portvezető, Márki Andrásné resztorsózó, Dóczi Mihályné 
csoportvezető, Pintér János ellenőr, Vincze Sándor cso-
osztályvezető, Sugár István- portvezető, Nagy István osz-
né előadó, Bakó László osz- tályvezető, Domonkos István 
tályvezető, Berta Sándorné csoportvezető A Könnyűipar 
átvevő, Hatala Istvánné cér- Kiváló Dolgozója kitünte-
názó, Papdi Ferenc csoport- tést kapta, öten nyerték el 
vezető, Rozst Kálmánné ve- a Honvédelmi Érdemérmet, 
lülékcsévéző, Szekeres And- négyen a Kiváló Üjító jel-
rásné segédmunkás. Szélpál vényt. Negyvenhét brigádot 
Ferencné átvevő, I. TóthSán- a megtisztelő szocialista 
dorné szövőnő, Várakozó címmel tüntettek ki, 20-an 
Sándorné módszerátadó, A a Kiváló Dolgozó jelvényt, 
Könnyűipar Kiváló Dolgozó- 50-en a Kiváló Dolgozó ok-
ja kitüntetést vette át. Har- levél kitüntetésben reszesül-
minc brigád nyerte el a tek. A textilművek dolgozói 

megtisztelő szocialista címet, között mintegy 150 ezer fo-
A cérnázó üzem Kószó Fe- rint pénzjutalmat osztottak 
renc, Révész László és Szá- szét. 
zi József szakmánya a „Szo- Ma, szerdán újabb ünnep-
cialista Szákmány" címet gégéket tartanak a szegedi 
szerezte meg, 81-en a Kiváló nagyüzemekben. A MÁV 
Dolgozó jelvényt kapták dolgozói előtt a vasutas kul-
meg. A munkában élen já- túrotthonban délután 3 óra-
rók között csaknem 140 ezer kor siklós János, a Csong-
forint pénzjutalmat osztottak rád megyei pártbizottság 
szét. titkára mond beszédet; a 

Ugyancsak tegnap délután Csongrád megyei Húsipari 
emlékeztek meg a Szegedi Vállalat szegedi szalámigyá-
Textilművek dolgozói április rában délután fél 4-kor em-
4-e jelentőségéről. A textil- lékeznek meg hazánk fel-
művek ünnepségen Ágoston szabadulásáról. 

daőrsi úton pedig az ame-
rikai katonák emlékművét 
koszorúzták meg. 

Valamennyi koszorú zári 
ünnepségen részt vettek a 
diplomáciai testület képvise-
lői w. 

Űj munkás-

szálló 
A szegedi EMERGÉ gyár 

dolgozói most vették bir-
tokukba az üzem első mun-
kásszállását Az építke-
zés — mintegy 2 és félmillió 
forint beruházással — az el-
múlt év közepén kezdődött 
meg; a Csongrád megyei Ál-
lami Építőipari Vállalat 
munkásai ei őr egy ártott ele-
mekből emelték a kényelmes 
épületet 

A munkásszállás 8® sze-
mély befogadására alkalmas, 
négyágyas szobáiban ízléses 
bútorokat helyeztek eL A 
dolgozók kényelmét hideg-
melegvíz szolgáltatás, köz-
ponti fűtés s egy jól berende-
zett kultúrterem szolgálja. 
Az EMERGÉ gumigyár az ú j 
munkásszálláson távolról be-
járó vidéki munkásait helye-
zi eL 

A SZOT és a KISZ 
felhívása 

Köszöntsük jó munkával 
a KMP 50. évfordulóját! 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága a kö-
vetkező felhívást bocsátotta ki: 

„Magyar dolgozók, fiatalok! 
Ez évben ünnepeljük a Kommunisták Magyarországi 

Párt ja megalakulásának 50. évfordulóját 
A vállalatok, gazdaságok és intézmények dolgozóinak, a 

szocialista brigádoknak pártunk és ügyünk iránt érzett sze-
retete, dicső hagyományaink iránt érzett tisztelete jutott 
kifejezésre abban, hogy már az év elején az 50. évforduló 
jegyében fogtak hozzá feladataik megvalósításához. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága kö-
szönti és támogatja ezt a szocialista munkaversenyben meg-
nyilvánuló nemes kezdeményezést! 

Feladataink nagyok. Céljaink megkövetelik és hely-
zetünk lehetővé teszi, hogy mindannyian összefogva, dol-
gozók és vezetők egyaránt, képességeink és szorgalmunk 
legjavát adva munkálkodjunk e nagyszerű célok megvaló-
sításán. 

A szükségletekhez és Igényekhez az eddigieknél jciHbsm 
igazodó, gazdaságosabb, egyszóval hatékonyabb termelés* 
és értékesítési tevékenységre van szükség minden gazdál-
kodó egységben és országosan. 

Felhívjuk a gazdasági vezetőket, hogy a megnöveke-
dett vállalati önállóság lehetőségeivel élve, elhatározásaik-
ban és döntéseikben támaszkodjanak dolgozóik tapasz-
talataira, alkotókészségére! Nyissanak szabad utat a dol-
gozók kezdeményezéseinek. Javítsák tovább az anyagi és 
erkölcsi ösztönzést Magasabb színvonalú vezetéssel, a 
munka jobb megszervezésével, a munka- és életkörülmé-
nyek javításával is ösztönözzenek a vállalt kötelezettségek 
teljesítésére. 

Felhívunk minden dolgozót, hogy a magyar munkás 
és értelmiségi hírnevéhez, a nagy évforduló hagyományai-
hoz méltóan végezze munkáját, tegyen eleget vállait köte-
lezettségének, bánjon felelős gazdaként a gondjaira bí-
zott munkaeszközökké. 

Legyen a jubileumi verseny mindenütt ható jelszavai 
lelkiismeretes munkát — kiváló minőséget! 

Felhívjuk a szakszervezetek és a KISZ tisztségviselőit, 
hogy segítsék, szervezzék a KMP 50. évfordulójának tisz-
teletére kibontakozó szocialista munkaversenyt. 

Szervezett munkások! I f jú kommunisták! 
Ünnepeljük méltón, jó munkával a nagy törté-

nelmi évfordulót! Növeljük hazánk gazdasági erejét, szi-
lárdítsuk dolgozó népünk jólétének alapját." 

Szeged új fényei 
A Dél-magyarországi állomás. szintén félmillió felállítása. Ezek a munkált 

Áramszolgáltató Vállalat forintos költséggel történő az útépítéssel egyidőben. a 
szegedi üzletigazgatósága az elkészítése. De itt már a le- szabadtéri játéltok kezdetűre 
általános építési, városfej- endő épületben elhelyezésre befejeződnek. Az a munska-
lesztési tervekkel szoros kerülő nagy kapacitású csoport dolgozik itt, amelyik 
összhangban, az építőkkel transzformátor kábeleit iek- ezt megelőzően Újszegeden, 
együttműködve építi, korsze- tetik le. a védőnőképzö és a Kállai 
rűsiti a villamoshálózatot. A városi rekonstrukcióval fasori transzformátorok kör-
Az építéssel összehangolt összefüggő munka jelenleg a zetében végzett vezetékese-
munkát mutatja a Magyar Lenin körűt, az Aradi Vér- rét. 
Tudományos Akadémia új- tanúk tere és a Dóm tér út- Az üzletigazgatóság ez évi 
szegedi beruházásának ki- építése során a villamos ve- programjába tartozik az Áp-
szolgálását célzó nagyfe- zetékek cseréje és higany- rilis 4. útján 10 kilovoltos 
szültségű vezetékrendszer és gőz lámpák, a Dóm téren kábelek fektetése. Egy ki-
ideiglenes transzformátor- pedig úgynevezett gombák lovoltos kábeleket fektetnek 

le a Nagykörúton belül min-

Bővült az ország 
öntözőhálózata 

Hazánkban tíz évből átlag öntözőberendezések teljesebb hozzák előbbre, cs már áp-
hét évben csapadékpótlásra kihasználására hívják fel a rilisban a szükséghez ké-
szorul a mezőgazdaság, s eb- termelőüzemek figyelmét . . . . 
bői a hét évből két-három Ugyancsak kívánatos, hogy teljes erővel fogjanak 
egymásutáni esztendő rend- az öntözési idény kezdetét hozzá az öntözéshez, 
szerint aszályos. A legutóbbi 

fe-

száraz periódus 1962-ben ér-
te el mélypontját és csupán 
az 1965-ös és 66-os esztendő 
volt kielégítően csapadékos. 
Az ország öntözőhálózatának 
kapacitását 1962-ben 82, de 
1965-ben már csak 29 száza-
lékban használták ki. Az ön-
tözéses gazdálkodásnak ha-
zánkban még sok kihasznál-
hatatlan tartaléka van. Az 
1960. évi 200 000 holdról 1967. 
év végéig 700 000 holdra bő-
vült az öntözőhálózat, s a 
korszerű esőzte tő öntözőbe-
rendezések hatóterületének 
aránya 30 százalékról 70 
százalékra nőt t 

Az elmúlt év már az ú j 
száraz periódus kezdetét je-
lentette, s a talajvíz készlete 
a korábbi évekéhez képest 
aggasztóan csökkent 

A MÉM vezető szakembe-

Ülésezett <a népfront 

megyei elnöksége 

Tegnap délelőtt Szegeden a munkaprogramot mely a 
tartotta meg első ülését a bizottság, illetve elnöksége 
Hazafias Népfront újjává- üléseinek napirendjére ke-
lasztott Csongrád megyei bi- rülő témákat jelöli meg. Az 
zottságának elnöksége. A elnökség egyetértett a terű-
tanácskozáson részt vettek a leti munkamegosztásra vo-
járási és a városi népfront- natkozó tervezettel is, mely-
bizottságok elnökei és titká- nek alapján a megyei el-
rai is. nökség tagjai rendszeresen 

Katona Sándor, a megyei segítik a helyi népfrontbi-
népfrontbizottság titkára is- zottságokat 
mertette a megyei népfront-
bizottság és elnöksége 1968. • 
évi munkaprogram-terveze- SZERDA, 
té t Élénk vita alakult ki, 1968> ÁPRILIS X 

rei éppen ezért a meglevő majd az elnökség elfogadta 

denütt, ahol a tavalyi 
szültségmérések alapján a 
vezetéki keresztmetszetek 
növelése 'kívánatos. Csupán, 
ez a munka közel egymillió 
forint értékű. Ennél is na-

1 Syobb a Tarjántelepen egy 
" és fél kilométer hosszúság-
ban épülő nagyfeszültségű 
vezeték, amelyet a II. ne-
gyedévben a víztoronyig, a 
III. negyedévben pedig az 
épülő házakig készítenek eL 
Itt három új transzformátor-
állomáson keresztül szol-
gáltatják majd az áramot. 
Transzformátort építenek a 
Für j utca, Tárogató utca és 
Közép fasor által bezárt te-
rületre, továbbá az Alföldi 
utca és a Szivárvány utcák 
ú j lakótelepeinek körzetébe, 
ezenkívül a Tisza-parton, a 
KISZ-tábor részére és a Pe-
tőfi Sándor sugárúton a 
fémipari vállalat és a kör-
nyékbeli lakások kiszolgálá-
sára. 

A városi közvilágítás au-
tomatikus vezérlésének kor-
szerűsítése kapcsán Öt kör-
zetre osztották fel a várost, 
s ennek megfelelően az üz-
letigazgatóság épületéből ki-
indulva öt áramkörös ve-
zérlőrendszert építenék ki 
egyenárammal. Ez a közvi-
lágítás biztonságát szolgálja. 

DÉL-MAGYARORSZAG*.3 


