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D É L M A B Y A R O R S Z Á B 

A felszabadulási ünnepsé- hallgattak meg. Dr. Zalányi 
gek keretében a Szegedi Or- Sámuel adjunktus, mb. tan-
vostudományi Egyetem teg- székvezető Egészségügyi el-
nap, kedden délután a Sze- látásunk fejlődése a felsZa-
mészeti Klinika tantermében badulás óta címmel, dr. Be-
tudományos ülést tartott. 
Az ülésen, amelyen dr. Tóth 
Károly rektor elnökölt, részt 
vett Szabó G. László, a vá-
rosi pártbizottság osztályve-
zetője és Katona Sándor or-
szággyűlési képviselő. A 

rencsi György egyetemi ta-
nár, az általános orvostudo-
mányi kar dékányja Az élet-
kor meghosszabbításának 
kérdései a szocialista társa-
dalomban címmel tartott 

résztvevők két referátumot előadást. 

S o m o g y i K á r o l y n é fe lvé te le i 

Asztalosok munkáját dicséri az Ecset- és Seprúgyár 
dekorációja 

Tegnap délben a szegedi 
Szabadság Filmszínházban 
emlékeztek meg hazánk 
felszabadulásáról a Nagy-
alföldi Kőolaj- és Földgáz-
termelő Vállalat, valamint 
Nagyalföldi Kutató- és Fel-
táró Üzem szegedi üzemegy-
ségeinek dolgozói. Az ünnep-
ségen megjelent dr. Varga 
Dezső, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának titkára 
is. 

Április 4. jelentőségéről, 
hazánk fejlődéséről Szabó 
Sándor, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottságának 
osztályvezetője emlékezett 

meg, majd Rumpf Pál. az 
Alföldi Olajipari párt-végre-
haj főbizottság titkára kö-
szöntötte a dolgozókat és a 
kutatóüzem 48. a termelő-
üzem 25 dolgozójának nyúj-
totta át a Felszabadulási Ju-
bileumi Emlékérmet. A Bá-
nyászat Kiváló Dolgozója 
Miniszteri kitüntetést Szabó 
Sándor főfúrómester, Jura-
tovics Aladár, a termelőüzem 
vezetője és Ungor Imre 
építésvezető kapta meg. 

Az ünnepség résztvevői 
előtt levetítették a magyar 
olajipar 25 éves fejlődéséről 
szóló színes filmet. 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadu-
lásának 25. évfordulója alkalmából a függetlenségért, a 
szabadságért, a demokráciaért és a szocializmusért vívott 
küzdelemben kifejtett kimagasló tevékenységük elismeré-
séül Felszabadulási Jubileumi Emlékérem kitüntetést 
adctt át tegnap délelőtt 11 órakor az Országház Munká-
csy-termében az MSZMP Központi Bizottsága tagjainak 
és a Központi Ellenőrző Bizottság elnökének. Képünkön: 
Losoncit Pál. az Elnöki Tanács elnöke átnyújt ja Kádár 
Jánosnak, az MgZMP KB első titkárának a kitüntetést. 

A Szegedi Tervező Vál-
lalatnál tegnap osztották ki 
első ízben a vállalat által 
alapított plaketteket és dija-
kat az év legjobb alkotá-
saiért és terveiért. Ez az el-
ismerést, a házi nívódíjat a kö-
vetkező tervező csoportok 
kapták a vállalat felszabadu-
lási emlékünnepségén. „Az 
év legjobb alkotása" kategó-
riában a plakettet és 10 ezer 
forint jutalmat a Szentesi 
Kertészeti Kutató Intézet kí-
sérleti állomásának tervezői 
— Nagy János, Sági József, 
Bari Éva és Gyuris Vince — 
nyerték el. „Az év legjobb 
dokumentációja" kategóriá-
ban a plakettet és 10 ezer fo-
rint pénzjutalmat a szegedi 
Tarjántelepen felépítésre ke-
rülő T—101 jelű lakóépület 
és üzleti központ tervezői — 
Bachesz János, Kocsis Béla, 
Varga László, Kenderesi La-
jos és Lórik György — kap-
tak. Jegyzőkönyvi dicséret-
ben és 6 ezer forint jutalom-
ban részesültek a Szeged, 
Bécsi körút 37—39. szám 
alatti KlSZ-társasház ter-
vezői — Bertalan Sándor, 
Kocsis Béla, Kőhalmi Jó-
zsefné és Vad János. Ugyan-
csak dicséretet és 6 ezer fo-
rintot kapott a Szeged Le-
nin körút, Károlyi utca, 
Bajcsy-Zsilinszky utca és a 
Nagy Jenő utca által hatá-
rolt tömb beépítését tervező 
kollektíva — Bachesz János, 
Kocsis Béla és Kenderesi 
Lajos. 

Az MSZMP szegedi járási 
bizottsága, a szegedi járási 
tanács, a Hazafias Népfront 
és a KISZ járási bizottsága 
hazánk felszabadulásénak 25. 
évfordulója alkalmából 
együttes ünnepi ülést tartott 
tegnap Szegeden, a Tisza 
Szálló koncerttermében. Az 
elnökségben foglalt helyet 
többek között Rózsa István, 
a megyei pártbizottság tit-
kára, dr. Ozvald Imre, a Sze-
ged városi pártbizottság tit-
kára és Hantos Mihály, a 
megyei tanács vb elnökhe-
lyettese is. 

Dr. Ábrahám Antal, a já-
'--i.sí tanács vb elnökhelyet-
tese megnyitó szavai után 
Csápenszki István, a járási 
pártbizottság első t i tkára 
mondott ünnepi beszédet. 
Hálával emlékezett a felsza-
badító szovjet csapatokra és 
a velük együtt harcolt bol-
gár, román, jugoszláv és ma-
gyar hősökre. Hangoztatta, 
hogy szabad életünk negyed-
százada — bár a 25 év csak 
az egyes ember életében je-
lentős idő, történelmi mér-
tékkel mérve nagyonis rövid 
— olyan eredményekkel di-
csekedhet, amilyet egyetlen 
korábbi korszak, egyetlen 
más társadalmi rend sem 
mondhat magáénak. Járá-
sunk együtt fejlődött az or-
szággal, de büszkeséggel tölt 
el bennünket, hogy először 
nálunk, Sövényházán osztot-
tak földet, a 40 ezer holdas 

Pallavichini birtokon vette 
kezdetét a magyar agrárfor-
radalom. Felszólalt az ünnepi 
ülésen az ideiglenesen ha-
zánkban tartózkodó szovjet 
egység képviselője is, aki 
harcosai nevében köszöntölte 
ünneplő népünket. Űttörök és 
KISZ-fiatalok szervezett, 
szép köszöntője következett 
ezután. 

Az évforduló kapcsán 438-
an kapnak a szegedi járás-
ban Felszabadulási Jubileu-
mi Emlékérmet. A jelenle-
vők közül 32-en vették át 
a megtisztelő kitüntetést, ne-
vükben dr. Ócsai József, 
Sándorfalva nagyközség ta-
nácsának elnöke mondott 
köszönetet. ígéretet tett, 
hogy a következő időszak 
munkájában is hasonló fe-
lelősséggel veszik ki részü-
ket. 

Az ünnepség második fe-
lében a tápéi irodalmi szín-
pad tagjai kulturális műsor-
ral köszöntötték felszabadu-
lásunk évfordulóját. 

Az este 8 órakor kezdődő 
ünnepségen — amelynek ke-
retében 1500 új KISZ-tag 
tesz fogadalmat a Rákóczi 
téri Lenin-szobor előtt —, 
többek között részt vesznek 
a felszabadulási rendezvé-
nyek alkalmából Szegedre 
érkező párt- és ifjúsági de-
legációk tagjai is, akik a 100 
tagú elnökség soraiból te-
kintik meg az eseményt. 

Az április 2-i fogadalom-
tételre felsorakozik az I f j ú 
Gárda 40 fős szegedi dísz-
egysége is, amely új egyen-
ruhában köszönti az ünnep-
ség résztvevőit. 

A Rákóczi téri Lenin-szo-
bornál sorra kerülő KISZ-
fogadalomtételt a Radnóti 
Gimnázium 300 tagú énekka-
rának és a szegedi munkás-
őrzenekarnak műsora teszi 
még emlékezetesebbé. 

Katonai delegációk 
a testvérországokból 

Tudományos ülés 
A Honvédelmi Miniszté-

rium meghívására Sz. P. 
Ivanov hadseregtábornoknak, 
a Szovjetunió Hősének ve-
zetésével szovjet; Zaharii Za-
harjev vezérezredes vezetésé-
vel bolgár; Kosta Nadj had-

seregtábornok vezetésével ju-
goszláv; Ion Tutoveanu had-
seregtábornok vezetésével ro-
mán katonai küldöttség ér-
kezett Budapestre, hazánk 
felszabadulása 25. évforduló-
jának ünnepségeire. (MTI) 

Uj KISZ-tagok 
fogadaiomtétele 

Felszabadulásunk negyed-
százados évfordulója alkal-
mából a KISZ ú j tagjai ré-
szére fogadalomtételi ünnep-
séget rendeznek Szegeden 
április 2-án, csütörtökön es-
te. 

Az ünnepség résztvevői — 
úttörők, középiskolások, üze-
mi és hivatali dolgozók, 
egyetemisták, főiskolások — 
este negyed 7-től gyülekez-
nek a Dugoniés téren és kör-
nyékén, majd fáklyás, lam-
pionos menetük 7 órakor in-
dul meg a Kárász utcán, a 
Széchenyi téren, a Kossuth 
Lajos sugárúton át a Rá-
kóczi térre. 

összesen mintegy 6—6500 
szegedi fiatal sorakozik fel 
a fáklyát tartó ifjúgárdisták 
és közlekedési úttörők által 
lezárt területen. 

A MAv igazgatóság épületére kerülő dekorációt az ud-
varon állít ják össze 

A jutaárugyár bejáratánál villanyszerelök dolgoznak 

Ünnepre készülve 
Legnagyobb nemzeti ünnepünkre készül Szeged. Üze-

mekben, iskolákban, dekorációs műhelyekben hetek óta 
festik az épületek homlokzatara kerülő transzparenseket, 
villany szerelök, asztalosok dolgoznak hosszú létrákon, dí-
szítik az üzemek bejáratát, hogy a jubileumi ünnepségek 
idejére, már április elsejere és másodikára méltó kön-
tösbe öltöztessék a várost. 

Odesszai küldöttség érkezett 
Csongrád megyébe 

A Magyar Szocialista Munkáspárt 
Csongrád megyei bizottságának meghívá-
sára. hazánk felszabadulásának 25. évfor-
dulója ünnepségeire tegnap, kedden az éj-
szakai órákban Szegedre érkezett szovjet 
testvérmegyénk, az Ukrán Kommunista 
Párt Odessza területi bizottságának há-
romtagú küldöttsége. A delegáció vezetője; 
N. 1. Zoiov, az Odessza területi pártbizott-
ság ti tkára; tagjai: ,/. L. Ofcsar kolhozel-
nök, a Szocialista Munka Hőse és B. A. 

Sevcsenko üzemi brigádvezető, a Szocialis-
ta Munka Hőse. 

A testvérmegye pártküldöttségét tegnap 
éjjel a szegedi vasútállomáson dr. Komó-
csin Mihály, az MSZMP Csongrád megvei 
bizottságának ti tkára és dr. Koncz János, 
a megyei pártbizottság osztályvezetője fo-
gadta. 

Az odesszai vendégek részt vesznek a 
Csongrád megyei és szegedi felszabadulási 
ünnepségeken és üzemeket, termelőszövet-
kezeteket latogatnak meg. 

Nívódíj A szegedi járás 
tervezőknek felszabadulási ünnepe 


