
Kitüntetések 
április 4 

alkalmából 
Hazánk felszabadulásának 24. évfordulója alkalmából 

taumány ki tüntetésekkel, miniszteri elismerésekkel és ok-
levelekkel jutalmazták azokat a dolgozókat, akik kiemel-
kedő rés/.t vállaltak a fölszabadult élet társadalmi és poli-
tikai építőmunkájából. A kormánykitüntetéseket és mi-
niszteri elismeréseket egyrész Budapesten a Parlamentben, 
másrészt a megyeszékhelyeken nyújtották, át. Számos ki-
tüntetett Losonczi Páltól, a Magyar Népköztársaság Elnö-
ki Tanácsának elnökétől vette át kitüntetését Budapesten, 
másoknak a megyei tanács, illetve a megyei jogú városi 
tanács vb elnöke adta át a kitüntetést. A megyei ta-
nácsházán Török László, a megyei tanács vb elnöke, a 
Szeged városi tanácsnál dr. Biczó György, az m. j. városi 
tanács vb elnöke és Lapp Gyula vb-elnökhefyettes; a 
fegyveres testületeknél dr. Kovács Lajos, a szegedi városi-
járási rendőrkapitányság vezetője, illetve Ferka Mihály, 
a szegedi karhatalom parancsnoka, testületek és intézmé-
nyek vezetői fogadták a kitüntetett dolgozókat. A megyei 
és a városi kitüntetések átnyújtásán részt vett Győri Im-
re, az RISZMP Központi Bizottságának tagja, a Csongrád 
megyei pártbizottság első titkára, illetve Sípos Géza, a 
szegedi városi pártbizottság titkára is. 

Az említetteken kívül valamennyi szegedi vállalatnál 
és intézménynél megemlékeztek tegnap a felszabadulás 
évfordulójáról, és ugyancsak jutalmakat adtak át a mun-
ka élenjáróinak. Több szegedi és szegedi járási termelő-
szövetkezetben is bensőséges ünnepség keretében köszön-
tötték és jutalmazták meg a szövetkezeti mozgalom ki-
emelkedő dolgozóit. 

A román delegáció 
a textilművekben 

Az évforduló alkalmából 
kitüntetést kaptak; 

A Munka Érdemrend arany 
fokozatával tüntették ki dr. 
Halász Elődöt, a JATE pro-
fesszorát, a Bölcsészeti kar 
dókánját, Hantos Mihályt, a 
Csongrád megyei tanács vb 
elnökhelyettesét, dr. Kovács 
Istvánt, a JATE professzorát 
és dr. Tóth Károly profesz-
szort, az Orvostudományi 
Egyetem rektorát 

A Munlui Érdemrend ezüst 
fokozatát kapta: dr. Vrátán 
György, a szegedi járási ta-
nács egészségügyi osztályá-
nak vezetője, Simon Lajos, 
az ÁFÉSZ kiskundorozsmai 
igazgatóságának tagja, dr. 
Csikós Ferenc, a Szeged vá-
rosi tanács vb titkára, Dán 
Imre, a hódmezővásárhelyi 
szandálüzem igazgatója, Sí-
pos László, a Csongrád me-
gyei tanács oktatási osztá-
lyának személyzeti vezetője, 
Árendás György, a szegedi 
Felszabadulás Tsz elnöke és 
Szitás Ágoston, a kiskundo-
rozsmai József Attila Tsz 
elnöke. 

A Munka Érdemrend bronz 
fokozata kitüntetésben ré-
szesült: Széli Frigyes, az 
ÁFÉSZ szőregi igazgatósá-
gának elnökhelyettese, dr. 
Kerepesi József, a szegedi 
IL kerületi tanács vb titká-
ra, Katona István, a szege-
di illetményhivatal vezetője. 
Mészáros András, a makói 
járási tanács főelőadója, 
dr. Négyest János, a Csong-
rád megyei ÉLIKER fő-
könyvelője, Telkes György, 
a Komplett Ruházati Vál-
lalat igazgatója, Pósa János, 
a Csongrád megyei illet-
ményhivatal vezetője és Se-
res József, a kisteleki Ma-
gyar—Szovjet Barátság Tsz 
növénytermesztője. 

Szocialista Kultúráért jel-
vényben részesült: Décsy 
Györgyi, a Szegedi Nemzeti 
S z í n h á z m ű v é s z e é s Nagy 
Imre. a színház zenekarának 
tagja. 

A Haza Szolgálatáért Ér-
demérem kitüntetettjei: 
arany fokozat: Molnár Hen-
rik százados, Ilovszky Vla-
dimír százados, Baráti Fe-
renc hadnagy. Mitrocsák Fe-
renc, Major Sándor. Ezüst 
fokozat: Simon Sándor fő-
hadnagy. Bor ka András 
törzsőrmester, Bugyi György, 
Szilágyi Sándor és Zakar 
Péter főtörzsőrmester és 
Berkes István. Bronz foko-
zat: Dományi János törzs-
őrmester. Hegyes János 
torzsőrmester. Valamennyi 
fegyveres testületnél számo-
san részesültek Szolgálati 
Érdemérem kitüntetésben. 

Közbiztonsági Érem kitün-
tetésben részesült: arany fo-
kozat: Szoboszlai László fő-
hadnagy és llia Pál főtörzs-
őrmester. Ezüst fokozat: 
Vígh Mihály törzsőrmester. 

Tüzrendészeti Érem ki-
tüntetésben részesült: arany 
fokozat: Jenovai Jáno6 fő-
törzsőrmester. Ezüst fokozat: 
Király János hadnagy és 
Tóth Imre főtörzsőrmester. 
Bronz fokozat: Ludányi La-
jos őrmester. 

Honvédelmi Érdeméremmel 
tüntették ki dr, Bozó Sán-
dort, a Csongrád megyei ta-
nács vb titkárát. 

Az MSZBT aranykoszorús 
jelvényét és oklevelét kap-
ta: dr. Perjési László. az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának első titkára, Si-
mon Béla, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottságának 
csoportvezetője, Bokányi 
Dezsőné, a Tanárképző Fő-
iskola adjunktusa és Vígh 
Sándorné székkutasi tanárnő. 

A Szakma Kiváló Kisipa-
rosa oklevelet nyerte el a 
szegedi járásból Adóm And-
rás üllési műszerész, Kri-
zsán István kisteleki aszta-
los és Szűcs Ádám röszkei 
asztalos. Az Országos Terv-
hivatal Kiváló Dolgozója 
lett dr. Varga József, a 
Csongrád megyei tanács terv-
osztályának csoportvezetője. 
A Mezőgazdaság Kiváló 
Dolgozója címet kapta: Eke 
István, a Csongrád megyei 
tanács vb osztályvezető-he-
lyettese, Tóth Imre, az osz-
tály " csoportvezetője, Székely 
Szabó László, a Megyei 
Földhivatal mezőgazdásza, 
Ábrahám Vince, a forrás-
kúti Haladás Tsz föagronú-
musa, Horváth István, a 
sándorfalvi Űj Élet Tsz bri-
gádvezetője. A Mezőgazda-
sági és Élelmezésügyi Mi-
nisztérium most kitüntetett 
kiváló dolgozója: dr. Gál 
Gyula, a Megyei Földhiva-
tal vezetője. A Belkereske-
delem Kiváló Dolgozója: 
Gábor György, a Komplett 
Kereskedelmi Vállalat elő-
adója, Némcdi László, a 
Vendéglátó Vállalat szegedi 
üzletvezetője, Szöllósy 
Lászlóné, a szegedi ÉLIKER 
árudavezetője. A pénzügy 
kiváló dolgozói: Dudás 
Lászlóné, a szegedi járási ta-
nács pénzügyi osztályának 
csoportvezetője és Tóth Ist-
ván, a kiskundorozsmai ta-
karékszövetkezet elnöke. Ki-
váló Szövetkezeti Munkáért 
kitüntetést kapott: Kovács 
Imre, a Csongrád megyei ta-
nács vb elnökhelyettese, 
Czékus Mihály üllési, Gal-
góczi Konrád és dr. Horváth 
Valéria mórahalmi szövetke-
zeti dolgozóit. AVöröskereszt 
Kiváló Dolgozó jelvény 
arany fokozatát kapta: Fe-
hér Mihály, a Csongrád me-
gyei tanács egészségügyi osz-
tályának dolgozója, ezüst fo-
kozatát: Stróbl Mária, a sze-
gedi Állami Védőnőképző 
Intézet vezetője, bronz fo-
kozatát: dr. Takó Zsuzsa 
sándorfalvi körzeti orvos és 
Kántor Mária szegedi inté-
zeti gondnok. A Vöröske-
reszt Kiváló Dolgozója elis-
merésben részesült Szekeres 
Jánosné szegedi üzemi ápo-
lónő és dr. Gábor Pál járá-
si onkológus főorvos. 

A tanácsköztársasági pá-
lyázatot is most értékelték. 
Első díjat a végrehajtó bi-
zottság nem adott ki. A II. 
díjat Szakter Gyula őrnagy, 
a Fegyveres Erők klubjának 
paranci-iolia kapta. Harma-
dik díjjal Szemerédi Ist-
vánné tanárnő és Reményi 
György II. ker. tanácsi fő-
előadó pályamunkáját- ju-

talmazták. 

Felszabadulusunk 24. év-
fordulója alkalmából az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának meghívásara 
szerdán Romáhia Szocialista 
Köztársaságból, Temes me-
gyéből háromtagú delegáció 
érkezett Szegedre, — mint 
jelentettük Tegnap, csü-
törtökön, a hivatalos látoga-
tás második napján a szege-
di textilművekbe látogatott a 
román küldöttség. Darie Tri-
fon. a Temes megyei pártbi-
zottság titkára, a delegáció 
vezetője, Morodan Ilié, Te-
mesvár város pártbizottságó-
nak titkára és Obradov Pet-
ru, Csanád község pártitkára 
délelőtt 9 órakor érkezett a 
nagy textiles üzembe; dr. 
Németh Lajos és dr. Varga 
Dezső, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottsága osztályve-
zetőinek kíséretében. Részt 
vett a baráti találkozón Ba-
log István, az MSZMP Szeged 
városi párt-végrehajtóbizott-
ságának tagja, a pártbizott-
ság osztályvezetője is. 

Az üzembe lépő vendége-
ket szegiücsokrokkai üdvözöl-
ték a dolgozók. A köszöntő és 
bemutatkozó szavak után 
Móczán Lajos, a gyár igazga-
tója részletes tájékoztatást 
adott a közel négyezer mun-
kást foglalkoztató gyár tevé-
kenységéről, fejlődéséről, az 
elért sikerekről. A vendégek 
nagy figyelemmel hallgatták 
a tájékoztatást arról a nagy-
szabású rekonstrukcióról, 
melynek eredményeként ha-
zánk legkorszerűbb üzemei-
nek sorába emelkedett a 
textilművek. Ezután Resete-
rics Sándorné, a gyári párt-
bizottság titkára beszélt a 
pártalapszervezetek tevé-
kenységéről, s beszámolt a 
több mint ezer KISZ-fiatal 
legújabb sikeréről: a KISZ 
KB vörös vándorzászlajának 
elnyeréséről is. 

Hogy ez a gyár a fiatalok 
— s különösképpen: a fiatal 
nők — üzeme, arról szemé-
lyesen is meggyőződhettek a 
küldöttség tagjai, mikor a 

Somogyi Károlyné felvétele 
A román delegáció a gyürűsfonodában 

házigazdák kalauzolásával 
végigjárták a termelés, a leg-
modernebb fonó- és szövő-
technika csarnokait. Sok fia-
tal arc fordult feléjük, mo-
solygott rájuk a zajos gép-
századok között. Több brigád 
— így az Április 4. a Kos-
suth, a Csillag szocialista 
brigádok — tagjai a brigád-
krónikát is odahozták; bará-
ti üdvözletek, jókívánságok 
kerültek ezúttal a lapokra. 

— örömmel tapasztaltuk; 
a munkásoktól a vezetőkig 
meg van a törekvés arra, 
hogy barátságunkat mégin-
lcább elmélyítsük — mondot-
ta később pohárköszöntőjé-
ben Darie Trifon, a Temes 
megyei pártbizottság titkára. 
S erre a barátságra emelve 
poharát, köszöntötte a gyár 
kollektíváját felszabadulá-
sunk 24. évfordulóján. 

A szívélyes beszélgetés so-
rán a vendégek is beszámol-

tak megyéjük életéről, töb-
bek között az igen jelentős 
textiliparróL Kölcsönösen el-
hangzott az a kívánság, hogy 
közvetlen kapcsolatokat ala-
kítsanak ki a Temes és a 
Csongrád megyei textiles 
üzemek között is. Ezeknek a 
gondolatoknak a jegyében 
meleg baráti légkörben ért 
véget a találkozó. 

A román delegáció tegnap 
délután Szentesre látogatott 
dr. Varga Dezső, Szabó Sán-
dor és dr. Németh Lajos, a 
megyei pártbizottság osztály-
vezetői kíséretében. A ven-
dégeket a szentesi Termál 
Tsz-ben a város vezetői fo-
gadták, majd Virágos Kiss 
István, a tsz elnöke ismertet-
te a tsz tevékenységét. A 
küldöttség a tsz egyik üzem-
egységének megtekintése 
után a cserebökényi Népsza-
badság Tsz-ben tett látoga-
tást. 

Találkozók 
a városi 

párt-
bizottságon 
A felszabalulás ünnepe al-

kalmából az MSZMP Sze-
ged városi bizottságán idén 
is sor került az immár ha-
gyományos elvtársi találko-
zókra. Tegnap délelőtt 9 óra-
kor Sipos Géza elvtárs, a vá-
rosi pártbizottság titkara a 
pártszéliház vb termében 
fogadta a felszabadulás előt-
ti forradalmi mozgalom 15 
szegedi harcosát, akiknek 
pénzjutalmat adott át. 

Ezt követően 11 órakor a 
városi pártbizottság osztá-
lyainak 23 társadalmi mun-
katársával találkozott dr. Oz-
vald Imre elvtárs, a városi 
párt-végrehajtó bizottság 
tagja, a pártbizottság osz-
tályvezetője és jó munkájuk 
elismeréséül tárgyjutalmakat 
adott át nekik. 

Szobor 
Leninnek 

Egerben — a váro6i part-
bizottság döntése alapján — 
szobrot állítanak Leninnek. 
A monumentális emlékmű 
elkészítésével Maltrisz Aga-
memnon szobrászművészt 
bízták meg, aki a város dol-
gozói körében végzett közvé-
leménykutatás alapján min-
tázta meg Lenin alakját. 

A tervek szerint a Lenin-
szobor öt méter magas lesz 
és 1970. áprilisában — Le-
nin születésének 100. év-
fordulóján — a város köz-
pontjában, a Gárdonyi té-
ren avatják fel. A Lenin-
szobor felállítását a Egri 
Finomszerelvénygyár mun-
káskollektívója kezdemé-
nyezte, majd városi mozga-
lommá vált és valamennyi 
üzem dolgozói részt vállal-
tak a költségekből és részt 
vettek a modellek bírálatán 
is. 

Tábornoki 
ki ne vezések, 
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Háromszáz szovjet fiatal 
érkezett a hét elején Buda-
pestre, hogy részt vegyen az 
ország több városának ápri-
lis 4-i ünnepségén. Részben 
az Express Ifiúsági Utazási 
Iroda szervezésében, részben 
pedig a Magyar—Szovjet 
Baráti Társaság meghívására 
látogattak Szegedre a távo-
li Leningrád, Odessza, és 
Szovjet-Észtország komszo-
molistái. Tegnap délután a 
Szegedi Kenderfonó- és Szö-
vőipari Vállalat újszegedi 
központi gyárában rendeztek 
baráti találkozót a szovjet 
vendégeknek. Bánfi Józseí. 
az újszegedi gyár KlSZ-tit-
kára meleg szavakkal üdvö-
zölte a szovjet fiatalokat, 
akik szegedi tartózkodásuk 
alkalmával eső ízben hozzá-
juk látogattak. A rövid szak-
mai gyárbemutató után — 
amelyet Bakó László, a gyár 
főmérnöke tartott — vidám 
beszélgetés, jel vénycsere kez-
dődött a szövőgyári ifjúmun-
kások és KISZ-vezetők, va-
lamint az odesszai, leningrá-
di ifjúkommunisták között. 

A három különautóbusz-
szal érkezett népes szovjet 

Somogyi Káro lyné íelvétele 

turistacsoport április 6-ig sándorfalvi Üj Élet Termelö-
marad Szegeden. Ellátogat- szövetkezetbe is ellátogatnak, 
nak a kábelgyárba, megko- Képünk a baráti találkozó 
vorúzzák a szovjet hősök első perceiben az odesszai 

egedi emlékműveit, majd a küldöttségről készült. 

mai ünnepi 
program 

Ma, pénteken, felszabadu-
lásunk 24. évfordulóján dél-
előtt 10 órai kezdettel ko-
szorúzási ünnepséget rendez 
az MSZMP Szeged városi bi-
zottsága, a városi tanács és 
a népfront városi bizottsága 
a Széchenyi téri és a Dugo-
nics-temetőben levő szov-
jet hősi emlékműveknéL 

Délelőtt 11 órai kezdettel 
a Szegedi Nemzeti Színház-
ban rendezi meg a Kommu-
nista Ifjúsági Szövetség Sze-
ged városi bizottsága a KISZ 
új tagjainak ünnepélyes fo-
gadalomtételét. 

Ezzel egyidőben a népfront 

városi bizottságának szék-
házában nyílik meg a VII. 
országos ifjúsági bélyegkiál-
lítás. 

A szegedi járás nyolc 
nagyközségében központi ün-
nepség lesz. Délelőtt a járás 
valamennyi községében el-

helyezik a hála és a kegye-
let koszorúit a feLszabadulá-
sunkért elesett szovjet hősök 
emlékműveinél és sírjainál. 

A magyar néphadsereg 
harckészültségének fejleszté-
se, a katonai és politikai ki-
képzés színvonalának emelé-
se, alárendeltjeik irányítása 
és nevelése terén végzett 
eredményes munkájuk elis-
meréseként. hazánk felsza-
badulásának 24. évfordulója 
alkalmából a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa 
— a honvédelmi miniszter 
előterjesztésére — vezérőr-
naggyá nevezte ki Bohun-
ka Gyula, dr. Nyitrai Lajos és 
Stock János ezredest. Vörös 
Csillag Érdemrenddel tün-
tette ki Halász . Antal, Kos-
sovits Gyula. Sárvári Ber-
talan, Schmidt István és 
Varga László ezredest, Kun 
I s t v á n , S z é c s é n y i J ó z s e f é s 
Oszlács Mihály alezredest. 
Egyidejűleg az Elnöki Ta-
nács — a honvédelmi mi-
niszter javaslatára — 35 
tisztet Kiváló Szolgálatért 
Érdemrenddel tüntetett ki. 

A honvédelmi miniszter 
18 tisztet ezredessé léptetett 
elő, ezenkívül néphadsere-
günk több tisztjét soron kí-
vül előléptette. s számos 
tisztet a Haza Szolgálatá-
ért Érdemérem arany, ezüst, 
illetve bronz fokozatával 
tüntetett ki. 

Az előléptetéseket es a ki-
tüntetéseket Czinege Lajos 
vezérezredes, honvédelmi 
miniszter, az MSZMP Poli-
tikai Bizottságának póttag-
ja. a néphadsereg központi 
klubjában ünnepélyes kül-
sőségek között nyújtotta át. 

Az előléptetésben és ki-
tüntetésben részesültek tisz-
teletére rendezett fogadáson 
Pullai Árpád tolmácsolta az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának üdvözletét. 

PÉNTEK, 
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