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Koszorúzások 
Hazánk felszabadulásának évfordulója alkalmából 

szerdán fővárosszerte bensőséges koszorúzási ünnepségeket 
tartottak a szovjet hősi emlékműveknél, szobroknál. Elhe-
lyezték a megemlékezés ós a kegyelet koszorúit Harkány-
ban, a bolgár hősök emlékművénél. A rákosligeti temető-

ben megkoszorúzták a román katonahősök emlékművét 
Pecsett megkoszorúzták a Pécs és Baranya felszabadításá-
ért életüket áldozó jugoszláv hősök sírjait. A fasizmus el-
leni harcokban hŐ6Í halált halt amerikai katonák Buda-
örsi úti emlékművét, valamint a solymári angol katonai 
temetőben levő emlékművet is megkoszorúzták. Szintén 
Solymáron elhelyezték a kegyelet virágait a felszabadító 
harcok során elesett legyei katonák emlékművére. 

Román delegáció 
Csongrád megyében 

Szabadságunk születés-
napjának köszöntése 

Városi ünnep a Szegedi Ruhagyárban 

Az MSZMP Csongrád me-
gyei Bizottságának meghívá-
sára a felszabadulás 24. év-
fordulója alkalmából tegnap 
Románia Szocialista Köztár-
saságból, Temes megyéből 
hivatalos látogatásra három-
tagú delegáció érkezett Sze-
gedre. A delegáció vezetője 
Darie Trifon, a Temes me-
gyei pártbizottság titkára, a 
küldöttség tagjai Morodan 
Ilié, Temesvár város pártbi-
zottságának titkára, valamint 
Obradov Petru. Csanád köz-
ség párttitkára, ftomán ven-
dégeinket a nagylaki határ-
átkelőhelyen dr. Varga De-
zső és dr. Kovács Lajos, a 
megyei pártbizottság osztály-
vezetői, Szőnyi Ferenc, a 
Makó járási pártbizottság 
első titkára, dr. Kovács Jó-
zsef, a makói járási tanács 
vb elnöke fogadták. A ven-
dégek néhány percet időztek 
Makón a járási tanács szék-
házában. 

A déli órákban Szegeden, 
a megyei pártbizottság szék-
házában Győri Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a megyei párt-
bizottság első titkára veze-
tésével a megyei párt-végre-
hajtóbizottság tagjai és a 
pártbizottság osztályvezetői 
köszöntötték a román delegá-
ciót. Üdvözlő beszédében 
Győri elvtárs őszinte örömét 
fejezte ki, hogy e látogatás-
sal megtörtént az első lépés 
Temes és Csongrád megyék 
testvéri kapcsolatainak ki-
építésében. Romániai elvtár-
sainkat, Románia Kommu-
nista Pártjának, Temes me-
gye pártdelegációját szívé-
lyesen köszöntötte, majd ki-

fejezte azt a reményét, hogy 
a kölcsönös látogatások erő-
síteni fogják kormányaink, 
pártjaink, s megyéink baráti 
kapcsolatait. Ezután bemu-
tatta a fogadáson megjelent 
magyar elvtársakat, s rövid 
tájékoztatót tartott Csongrád 
megyéről. 

Szavaira Darie Trifon, Te-
mes megye pártbizottságának 
titkára, a delegáció vezetője 
válaszolt, aki miután átadta 
a Temes megyei pártbizott-
ság és Temes megye taná-
csának üdvözletét, örömét 
fejezte ki, hogy részt vehet-
nek a magyar dolgozók fel-
szabadulási ünnepségein. Ha-
sonló meleg hangon válaszolt 
a magyar üdvözlésekre, s ki-
fejezte azt a meggyőződését, 
hogy minél inkább megisme-
rik egymást a két megye 
dolgozói, annál inkább elmé-
lyül a szocializmust építő két 
szomszédos baráti nép kap-
csolata. Majd röviden tájé-
koztatta a vendéglátókat Te-
mes megye életéről. 

A Romániából tegnap ér-
kezett delegáció a délutáni 
órákban részt vett a Szegedi 
Ruhagyárban megrendezett 
felszabadulási ünnepségen. 

Ezután román vendégeink 
Győri Imre és dr. Petri Gá-
bor egyetemi tanár, ország-
gyűlési képviselő kíséretében 
látogatást tettek a Csongrád 
megyei tanács székházában, 
ahol Török László vb-elnök, 
Kovács Imre, a vb-elnök el-
ső helyettese, dr. Paczuk Ist-
ván vb-elnökhelyettes és dr. 
Bozó Sándor vb-titkár fogad-
ták a delegációt. Ott voltak 
dr. Ágoston József és dr. 
Varga Dezső, a megyei párt-
bizottság osztályvezetői is. 

Idén is a munka közelé-
ben, gyárban ünnepelték 
Szeged dolgozói hazánk fel-
szabadulásának évfordulóját 
A Szegedi Ruhagyár gyö-
nyörűen, az ünnephez illőn 
feldíszített kultúrtermében • 
rendezte meg a felszabadulá-
si emlékünnepséget a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
Szeged városi bizottsága, 
Szeged megyei jogú városi 
tanácsa, a Hazafias Népfront 
Szeged városi bizottsága és a 
ruhagyári pártbizottság. Az 
ünnepségre eljöttek tegnap 
délután Szeged valamennyi 
gyárából és intézményéből a 
dolgozók képviselői. Így a 
hatalmas, ú j kultúrterem 
zsúfolásig megtelt, de még 
a lépcsőházban is füzérek-
ben álltak az ünneplők. A 
termet ragyogó ünnepi de-
korációval ékesítették é» 
arany betűk hirdették a tör-
ténelmi nap jelentőségét: 
„Éljen április 4!". 

A hazánk felszabadulásá-
nak 24. évfordulója tiszte-
letére rendezett ünnepség 
népes elnökségében helyet 
foglaltak Szeged valamennyi 
dolgozó rétegének képviselői. 
Ott volt Győri Imre, az 
MSZMF Központi Bizottsá-
gának tagja, a Csongrád 
megyei pártbizottság első 
titkára, Sípos Géza, a Szeged 
városi pártbizottság titkára, 
dr. Biczó György, Szeged 
m. j. városi tanácsának vb 
elnöke, Agócsi Jánosné, a 
felszabadulás előtti forra-
dalmi mozgalom harcosa, 
Ábrahám István, a Szegedi 
Ruhagyár igazgatója, Áren-
dás György, a Felszabadulás 
Tsz elnöke, Bódi László or-
szággyűlési képviselő, Csiszár 
Károly, a 10. sz. AKÖV 
igazgatója, Fükő József, a 
szegedi munkásőrség pa-
rancsnoka, Fülöp János, az 
MSZBT városi titkára, 
Kersch László, a Szegedi 
Ruhagyár pártbizottságának 
tagja, Kovács János, a DÉ-
MÁSZ szegedi üzletigazga-
tóságának vezetője, Kovács 
István, a felszabadulás előt-
ti forradalmi mozgalom har-
cosa, Lacsán Mihályné or-
szággyűlési képviselő, Lele 
Jánosné ruhagyári szocialista 
brigádvezető, Lovászi Kata-
lin, a Szegedi Ruhagyár 
KISZ-szervezetének titká-
ra, Lövinger Mária, a DE-
MÁSZ szocialista brigádve-
zetője, Márt Sándorné, a 
Szegedi Ruhagyár szak-
szervezeti bizottságának tit-
kára, dr. Márta Ferenc 
egyetemi tanár, a József 
Attila Tudományegyetem 
rektora, dr. Oláh Ferenc, a 
városi tanács kórházának 

Enyecll Zoltán felvétele: 

A Szegedi Ruhagyárban megtartott felszabadulási ünnepség elnöksége 

főorvosa, dr. Petri Gábor 
egyetemi tanár, országgyűlé-
si képviselő, Szitkai Dezső, 
a 10. sz. AKÖV gépkocsiveze-
tője, Szórád János, a szegedi 
helyőrség parancsnoka. 

Külföldi vendégeket is 
megtiszteltek a rendezők: az 
elnökségben foglalt helyet a 
hazánkban ideiglenesen tar-

Sípos Géza: 

tőzkodó szovjet hadsereg 
képviselője, továbbá a bara-
ti meghívásra érkezett ro-
mán pártmunkásküldöttség 
tagjai: Darie Trifon, a Ro-
mán Kommunista Párt Te-
mes megyei bizottságának 
titkára, a küldöttség vezetője 
és Morodan Ilié, valamint 
Obradov Petru. a küldöttség 
tagjai. 

Elhangzott a Himnusz. 
majd dr. Biczó György 
mondott megnyitót. Köszön-
tötte az ünnepre összegyűlt 
szegedi dolgozókat, a megje-
lent pártvezetőket és a kül-
földi vendégeket. Ezután Sí-
pos Géza mondott ünnepi 
beszédet. 

Első gondolatunk 
a felszabadító hősöké 

A rurnán delegáció a megyei pártbizottság fogadásán 

— A szovjet hadsereg vi-
lágraszóló győzelmes harcai-
nak eredményeként a ma-
gyar nép 24 éve elnyerte 
szabadságát, függetlenségét 
és saját sorsának irányítója 
lett — mondotta bevezető-
ben Sípos Géza, s ezt az ál-
dozatot méltatta, amikor be-
szédét így folytatta: — Em-
lékezzünk nagy nemzeti ün-
nepünkön, s az első gondola-
tunk legyen a felszabadító 
hősöké, a szovjet népé, a 
szovjet hadseregé, amelynek 
hős fiai több százezren ál-
dozták életüket népünk szo-
cialista boldogulásáért. 

Megemlékezett arról a tör-
ténelmi küzdelemről, ame-
lyet a magyar nép évszáza-
dokon vívott függetlenségé-
ért és szabadságáért. mél-
tatta a dolgozó osztályok 
küzdelmét, mellyel a hábo-
rú pusztításai után orszá-
gunkat újjáépítették, beszélt 
a szocialista építőben e i' >-t 
nemzeti sikerekről, majd 
jelenlegi helyzetünkről es 
feladatainkról. 

— Pártunk IX. kongresz-
szusa leszögezte — mondotta 
—, hogy boldogulás nk egyik 
legfontosabb eszköze a jó 
gazdálkodás. A kongresszus 
óta több mint két év telt el, 
s eredményeinkkel elégedet-

tek lehetünk. Ha következe-
tésén végrehajtjuk a kong-
resszus útmutatásait, erőtel-
jes ütemben haladhatunk 
előre, szebbé, gazdagabbá 
válhat életünk. Igen nagy 
jelentőségű volt népgazdasá-
gunk további gyors fejlődé-
se szempontjából a gazdaság-
irányítás ú j rendszerének be-
vezetése, hiszen segítségével 
okosabban, ésszerűbben tu-
dunk gazdálkodni, anyagi 
javainkkal és szellemi ér-
tékeinkkel még hatékonyab-
ban bánhatunk, s mindez a 
szocializmus építésének meg-
gyorsítását szolgálja. Az új 
gazdaságirányítási rendszer 
még csak a kezdet kezdetén 
tart, de a tapasztalatok bi-
zakodással tölthetnek el ben-
nünket. Céljához és követ-
kezményeihez már nem fér 
kétség. 

— Sok feladattal kell meg-
birkóznunk ideológiai és 

kulturális téren is a követ-
kező években — mondotta a 
továbbiakban. — Az a cé-
lunk, hogy az embereket fel-
készítsük jövőbeni felada-
taikra, oly módon, hogy nö-
vekedjék szocialista tudatos-
ságuk, szakmai és tudomá-
nyos felkészültségük, s 
messzemenően biztosítsuk 

beréhez méltó viszonyokat 
Vagyis tegyük még teljeseb-
bé azt az elvet, hogy a mi. 
társadalmunkban legfőbb ér-
ték az ember, minden az ö 
keze nyomán születik, min-
den ő érte történik. 

— Népünknek mindkét 
keze tele van a békés alko-
tó munka tennivalóival. E 
szorgalmas munka közben is 
figyeli azonban a világban 
lejátszódó eseményeket, fe-
lelősséggel gondolkodik a 
népek haladó törekvéseiről, 
messzemenően támogatja 
azokat, és elítéli az impe-
rialista törekvéseket, a bé-
kés alkotó élet megzavará-
sát, az imperializmus által 
a népekre kényszerített 
megpróbáltatásokat. 

A továbbiakban arról be-
szélt a szónok, hogy a nem-
zetközi életben nincs ma 
fontosabb. mint fokozni a 
kommunista- és munkáspár. 
tok, a világ haladó erőinek 
összefogását és akcióegységét 
az imperializmus mesterke-
dései ellen. E törekvés je-
gyében tanácskozta a V; sói 
Szerződés politikai tanát skc -
zó testületének tagjai Bu-
dapesten. s ugyanez a szán-
dék vezérli a kommunista -
és munkáspártok június ele-

számukra a szocializmus em- (Folytatás a 3. oldalon.) 


