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Koszorúzás! 
ünnepségek 

A felszabadulás 25. évfor-
dulója alkalmából szerdán 
koszorúzási ünnepségek vol-
tak a fővárosban és vidéken. 
A rákosligeti temetőben a 
román hősök síremlékénél, 
a solymári angol katonai te-
metőben, az angol, lengyel és 
kanadai katonák emlékmü-
vénél, a Budaőrsi úton az 
amerikai katonák emlékmű-
vénél. a Baranya megyei 
Harkányban a bolgár hősök 
emlékművénél, a pécsi köz-
ponti temetőben, a jugoszláv 
hősök sírjánál volt koszorú-
zási ünnepség. Az emlékmű-
veknél az állami és társa-
dalmi, illetve a pártszerveze-
tek. valamint a külföldi dip-
lomáciai testületek képvise-
lői helyezték el a hála és 
megemlékezés koszorúit. 

A földalatti 
építőinek 
elismerése 

Szerdán az Országház 
Munkácsy-termeben kitün-
tették az új földalatti építőit. 
Az ünnepségen megjelent 
Losonczi Pál, az Elnöki Ta-
nács elnöke, Németh Ká-
roly, az MSZMP Politikai 
Bizottságának póttagja, a 
budapesti pártbizottság első 
titkára is. 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa a földalatti első 
szakaszának átadása alkal-
mából, .az építkezés során ki-
fejtett eredményes munkás-
ságuk elismeréséül a Munka 
Érdemrend, arany fokozatát 
adományozta Fazekas 
Györgynek, a földalatti vasút 
vállalat főmérnökének. Híd-
végi Károlynak, a földalatti 
vasút vállalat igazgatójának, 
dr. Rózsa Lászlónak, az 
UVATERV szakági főmérnö-
kének, Szendrői Dezsőnek, a 
Közlekedési Építő Vállalat 
műszaki igazgatójának és 
Völgyi Lajosnak, a Villamos-
berendezés és Készülék Mű-
vek VÁV gyára főszerelőjé-
nek. Tizen a Munka Érdem-
rend ezüst. 15-en bronz fo-
kozatát kapták. A kitünteté-

Szegeden a KISZ hálastafétája 

A halastaféta motorosai a Tisza-parti Gimnázium előtt 

Fiatalok motoroscsapatai: 
haladnak ezekben a napok-1 

ban Budapest felé. Az or-
szághatár több pontjáról út-
ra kelt csoportok — a Kom-
munista Ifjúsági Szövetség 
hálastafétájának egységei — 
bejárva számos falut és vá-
rost — felszabadulásunk ün-
nepére érik el a fővárost. 

A hálastaféta Békés megyé-
ből útra kelt csoportja teg-
nap, szerdán az esti órákban 
futott be Szegedre, ahol a 
Tisza-parti Gimnázium előtt 
rendeztek számára ünnepi 
fogadtatást. A felszalagozott 
zászlókat vivő hat motorost 
és kísérőiket Lénért Béla, a 
KISZ Szeged városi bizott-
ságának agit.-prop. t i tkára 
köszöntötte. A hálastaféta 
ma. csütörtökön délután in-
dul tovább Bács-Kiskun me-
gyébe. 

Ifjúsági delegációk érkezése 
Felszabadulásunk negyed- ifjúsági Szervezet elnökének kára. Jugoszláviát Bela SM-

százados évfordulójának ün- vezetésével a lengyel if júság vajdzic, a Jugoszláv Ifjúsági 
nepségeire ifjúsági delegá- küldöttsége érkezett Szeged- Szövetség Elnökségének tag-
éi ok érkeztek tegnap, szer- re. ia. a VDK-t Nguyen Van De, 
dán este Szegedre a baráti Bulgáriát Krum Vaszili- a Vietnami Dolgozo Ifjúsági 
országokból. csev, a dimitrovi Komszomol Szövetség elnökségének tag-

V. Ty. Duvakin KB-titkár KB titkára. Romániát Nico- ja és az általuk vezetett de-
vezetésével a lenini Kom- lae Ungurianu KISZ KB-tag, legációk képviselik, 
szomol küldöttsége. Indri a Német Demokratikus Köz-
Poldník, a Cseh Gyermek és társaságot Werner Jentsch, 
Ifjúsági Szervezetek Egyesü- az FDJ Központi Tanácsá-
lése t i tkárának vezetésével nak titkára. Mongóliát Gun-
Csehszlovákia ifjúságának gaadzsav. a Mongol Forra-
küldöttsége, Vacseszláv Ku-
rowski, a Lengyel Paraszt-

Egyházak képviselői 
a tanácsnál 

Tegnap délelőtt Szegeden, 
a megyei tanács székházá-
ban vendégül látták a me-
gyei tanács vb és Szeged m. 
j. városi tanács vb tisztség-
viselői a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottságá-
nak békebizottságai kereté-
ben működő egyházak kép-

Ugyancsak részt vesz a 
szegedi ünnepségeken a 
KISZ Csongrád megyei bi-
zottsága vendégeként az 
NDK-ból érkezett' Halle me-

dalmi If.iusagi Szövetség g y e i k ü i d 6t t ség . amelyet 
ulpnbaton bizottsaganak tit- L o t h a r m b e r e l s ö t i t k á r v e_ 

zet. 
Az ifjúsági delegációkat 

tegnap, szerdán este a Tisza 
szállóban Rózsa István, a 
CsongTád megyei pártbizott-
ság ti tkára és Szögi Béla, a 
KISZ Központi Bizottságá-
nak tagja, a KISZ Csöng- \ 
rád megyei bizottságának el- j 
ső titkára fogadta. 

Szovjet 
testvérvárosunk 

üdvözlete 
AZ MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK 
A SZEGEDI VÁROSI T A N Á C S N A K 

Kedves magyar barátaink! 

Most, amidőn az egész földkerekségen megülik 
1 Lenin, a világproletariátus vezére születésének 100. 
évfordulóját, ünnepli a magyar nép annak 25. jubi-
leumát. hogy egész Magyarország felszabadult a fa-
siszta hódítók uralma alól. 

E nevezetes esemény kapcsán Ukrajna Kommunis-
ta Pár t ja odesszai városi bizottsága és a városi ta-" 
nács végrhajtó bizottsága, Odessza, a hős város min-
den lakosa forró szeretettel köszönti Szeged testvér-
város dolgozóit a magvar nép életének dicső jubileu-
ma alkalmából, és békét, boldogságot, az ú j élet épí-
tésében sok sikert kíván nekik. 

Ami magyar földön 1044—45-ben végbement, ami-
kor a szovjet csapatok elűzték a fasiszta megszállókat, 
igen fontos mérföldkő lett az ország fejlődésének út-
ján, ú j korszakot nyitott a magyar nép történetében: 
a szocialista építés korszakát. 

A magyar kommunista párt alkotóan alkalmazta 
a marxista—leninista tanítást, figyelembe vette az or-
szág sajátos viszonyait, és a dolgozókat az ú j élet 
építésére mozgósította. Jelentékeny fejlődésnek indult 
a gazdasági élet. a tudomány. a kultúra, kirajzolódtak 
a magvar nép előtt álló ragyogó távlatok. 

Országaink dolgozóit a barátság és a megértés 
szálai fűzik egybe. Népeink céljai és feladatai azono-
sak lévén, dolgozóink egvek azok megvalósításában. 
Készek keményen harcolni az imperialista reakció el-
len, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom 
egységéért és egybeforrottságáért. 

E barátságról és kölcsönös megértésről tanúskod-
nak a fejlődő, erősödő gazdasági, tudományos, kultu-
rális kapcsolatok és az együttműködés országaink, né-
peink, a két testvérváros. Odessza és Szeged között is. 

Amikor ismételten köszöntjük a magyar dolgozó-
kat a nevezetes évfordulón (* tolmácsoljuk Odessza 
minden lakosának baráti érzelmeit, kívánunk önökrtek 
sok boldogságot és ú jabb győzelmeket a szocializmus 
építésében. 

Éljen a Magvar Népköztársaság! 
Dicsőség a Magyar Szocialista Munkáspártnak? 
Erősödjék és fejlődjék a szovjet és a magyar 

nép testvéri internacionalista barátsága. 

Ukrajna Kommunista Pár t ja 
Odessza városi bizottsága, 

a városi tanács végrehajtó bizottsága 
la, a Szeged m. j. városi ta-
tanács vb elnökhelyettese fo-
gadta. Megjelent dr. Rátkai 
Márton egyházügyi tanácsos 
is. 

Dr. Pataky Kornél nagy-
prépost emlékezett az elmúlt 

Élüzemavatók 
seket Losonczi Pál nyújtotta viselőit, a békemozgalomban 
át. tevékenykedő papokat. Az 

Ezután az Elnöki Tanács egyházak képviselőit Hantos 
fogadáson látta vendégül a Mihály, a megyei tanács vh 
kitüntetetteket elnökhelyettese és Papp Gyu-

Kiállítás 
Tegnap délután a Ken-

derfonó- és Szövőipari Vál-
lalat újszegedi központi 
gyártelepének művelődési 
termében kiállítást nyitottak 
meg, amelyen bemutat ják 

szolalt óulásunk 25. évfordulójának népségükét és jubileumi az iparvállalat gyárainak 

Tegnap, szerdán délután a kenderfonógyár elsö he-
25 évről, ezután Munkácsy zsúfolásig megtelt a szege- lyezett üzemének, a Fono-
György espres. a protestáns di kender fonógyár művelő- da—B üzemnek adták át. 
lelkészi békebizottság elnöke dési terme, ahol emlékűn- Ugyancsak tegnap rendez-
és Nikolosev Zsiván szőregi népségét rendeztek íelszaba- ték meg élüzemavató . ün-
görögkeleti esperes 
fel. 

Könnyűfémmű a szegedi öntödében 
A szegedi öntöde párat-

lanul gyors ütemben fej-
lődik. 1964-ben még 32 mi l -
lió forint értékű munkát 
végzett, az idén termelése 
eléri a 65 milliót, s 1971 vé-
gére 100 millió forintot. 

Az évekkel ezelőtt meg-
határozott fejlesztő program 
keretében április 3-án, pén-
teken megkezdi próbaüze-
melését a Székesfehérvárról 
áttelepített könnyűfémmű. 
A mintegy 2 millió forint 
értékű berendezést az öntö-
de munkásai — jórészt tár-
sadalmi munkában szerel-
ték fel. Amint Bódi László, 
az öntöde igazgatója elmon-
dotta. néhány próbaöntést 
végeztek, s ennek alapján 
kezdik a próbaüzemelést, 
illetve az alumínium alkat-
részek sorozatgyártását. 
Először a Szellőzőmüvek ré-
szére 33 ezer darab ventillá-
tor lapátkereket gyártanak. 
Méghozzá nem nyersöntvény 
formájában, hanem meg-
munkálva. beszerelhető ál-
lapotban küldik a budapesti 
üzembe, ahol exportgépbe 
építik a szegedi alkatrésze-
ket. Az öntöde ugyanis bő-
vítette forgácsoló üzemré-
szét. és számos termékét, 
ezentúl végleges formában 
küldi megrendelőinek. Töb-
bek között az Orosházi 
Üveggyárnak, a Bajai Villa-
mossági Gyárnak gyárt al-
katrészeket. A mintakészitő 
üzem szintén kinőtte a • házi 
kereteket és megrendelésre 
dólgozik: a Diósgyőri Gép-
gyárnak. az Egyesült Villa-
mos Gépgyárnak, a Csepel 
Autógyárnak, a Mechanikai 
Müveknek, az Autóvillamos-
sági Készülékek Gyárának 
stb. 

Természetesen a fő feladat 
tovabbra is a vasöntés ma-

Készül az ú j kúpoló kemence felvonója 

radt. A tervek szerint az 
idén összesen ti ezer 100 
tonna szürke öntvényt készít 
a szegedi öntöde. Ebben be-
lesegít a május elsejétől mű-
ködő ú j gázkúpolókemence. 
Az ú j berendezést a Buda-
pesti Kohászati Gyárépítő 
Vállalat építette, kísérleti 
darabként. Az ú j kúpolóke-
menee átadása után még egy 
gázkemencét építenek, így 
összesen három kú pólója 
lesz az öntödének. Az el-
képzelések szerint egy esz-
tendőben összesen 10 ezer 
tonna nyersvasat csapolnak, 

a illetve szürke öntvényt ké-
szítenek majd. 

A szegedi ontode jövője 

azonban az alumínium ol-
vasztásban, illetve feldolgo-
zásban van — tudtuk meg 
szegedi tartózkodása idején 
dr. Kocsis Józseftől, a KGM 
miniszter-helyettesétől. Az 
elkövetkező két esztendőben 
újabb berendezések épülnek, 
bővítik a könnyűfémmű ter-
melését, amely 1971-ben 
évente már 1000—1500 ton-
na öntött aluminiumtermé-
ket készit. A fejlesztést nem-
csak a hazai szükségletek 
indokolják, hanem a külföl-
di megrendelések is. A sze-
gedi öntöde hamarosan az 
exportáló üzemek sorába 
lép. 

M. I, 

tiszteletére, s ez alkalommal emlékünnepélyüket a szege-
tartották meg élüzemavató- di jutaárugyár dolgozói is, 
jukat is a kenderfeldolgozó- ahol Bérci István főmérnök 
üzem munkásai. A Szegedi mondott ünnepi beszédet, 
Nemzeti Színház művészei- majd Beck Tamás, a nagv-
nek műsora után Kardos vállalat igazgató-főmérnöke 
János igazgató mondott ün- adta át az élüzem címről 
nepi beszédet, majd az él-
üzem címről szóló oklevelet 
Marosi János, a nagyvállalat 
igazgató-főkönyvelője adta 
át a szegedi kenderfonógyár 
igazgatójának. Ezután ki-
tüntetéseket, 
osztottak ki a 

szóló oklevelet, valamint a 
Legjobb gyáregység címet, 
amelyet — mivel harmad-
ízben nyertek el — véglege-
sen birtokukba vettek a sze-
gedi jutaárugyár dolgozói, 

jutalmakat Az ünnepség alkalmából 47-
munkában en kaptak Kiváló dolgozó 

élen járó dolgozóknak és kitüntetést és 19 brigád 
Szocialista brigádoknak. A nyerte el ismételten a szo-
Felszabadulást emlékzászlót cialista címet. 

felszabadulás utáni fejlődé-
sét. Megnyitó beszédet 
Sponner Jenő, a nagyválla-
lat szakszervezeti tanácsá-
nak titkára mondot t A ki-
állítást április 9-ig minden-
nap meg lehet tekinteni 
délelőtt 10 órától 17 óráig. 

A megnyitó után az ú j -
szegedi gyár- dolgozói ben-
sőséges keretek között emlé-
keztek meg hazánk felsza-
badulásának 25. évforduló-
járól, s ez alkalommal 54 
dolgozónak nyújtották át a 
Kiváló dolgozó kitüntetést, 
s közel 30 brigád nyerte el 
a szocialista c ímet 

Kitüntetésele, jutalmak 
A szegedi városi, járási 

rendőrkapitányság dolgozói-
nak tegnap délutáni ünnep-
ségén Tóth László rendőr őr-
nagy, a szegedi városi, járási 
BM-szervek pártbizottsága 
ti tkárának megnyitója után 
Deák Béla, az MSZMP Sze-
ged vái'osi bizottságának 
osztályvezetője mondott be-
szédet. Ezután Pamyor Mi-
hály alezredes ismertette a 
Belügyminisztérium díszpa-
rancsát, majd dr. Kelemen 
Miklós, megyei rendőr-főka-
pitánv kitüntetéseket adott 
át a kiváló munkát végző 
rendőröknek. 

A Haza Szolgálatáért Ér-
demérem arany fokozatát 
Dunai Pál alezredes. Farkas 
Mihály őrnagy. Kolozsi Géza 
és Varga Pál százados, vala-
mint Hajdú Mihály főtörzs-
őrmester vette át, ezüst fo-
kozatát Kuris János főtörzs-
őrmester. Többen kaptak di-
cséretet és pénzjutalmat. 

A Magyar—Szovjet Baráti 
Társaság Csongrád megyei 

j elnökségénék tegnapi ünnepi 
összejövetelén dr. Bozó Sán-
dornak, a megyei tanács vb 
titkárának, az MSZBT me-
gyei elnökének a felszabadu-
lásról mondott megemlékező 
szavai után dr. Zoltán Lász-
ló igazgató-főorvos, a baráti 
tarsaság országos elnoksegé-

nek tagja adta át az erre az 
alkalomra készült aranyko-
szorús jelvényeket és okleve-
leket. A magyar—szovjet 
barátság ápolása terén vég-
zett kiváló tevékenységéért 
felszabadulásunk 25. évfor-
dulója alkalmából adomá-
nyozott kitüntetéseket negy-
venen vették át. Emlékpla-
kettel jutalmazták a Ken-
derfenó- és Szövőipari Vál-
lalatot, valamint a Szegedi 
Tanárképző Főiskolát. * 

Tegnap Szegeden, a me-
gyeházán ünnepséget rende-
zett a Csongrád megyei Hon-
védkiegészitő Parancsnokság, 
valamint az MHSZ Csong-
rád megyei vezetősége. Acs 
József ezredes, a kiegészítő 
megyei parancsnoka ünnepi 
beszéde után Oláh Mihály 
alezredes felolvasta Czinege 
Lajos honvédelmi miniszter 
ünnepi parancsát. 

A parancs értelmében szá-
zadossá léptette elő a mi-
niszter Csongrád megyében 
dr. Bába Imre, Bálint Sán-
dor. Bertus Pál. dr. Bozó 
Sándor, Tóth János, Góg Mi-
hály, Rácz Kálmán, Sajti 
Imre, Szörfi Mihály. Vincze 
György és Soós Ferenc fő-
hadnagyot; főhadnaggyá 

léptette elő Fekete Sándor, 
Gátszegi István, V. Nagy Já-
nos, Ördögh András, Glemba 
Pál, dr. Halász Miklós, dr. 
Paczuk István és Papdi Já -
nos hadnagyot; hadnaggyá 
léptette elő Csécsi János, 
Matók Imre, Pálinkó Ferenc, 
Sörös Ferenc, Ácsai Mihály, 
Arató Márton és dr. Ábra-
hám Antal alhadnagyot. 

Ugyancsak az ünnepségen 
adták át az MHSZ főtitkára ál-
tal adományozott kitünteté-
seket. Kurucz Mártont, Re-
pőczi Istvánt, Polák Zoltánt, 
az MHSZ Kiváló Munkáért 
érem arany fokozatával, dr. 
Gilicze Lajost, dr. Sávai Fe-
rencet és Szili Antalt az' 
érem ezüst fokozatával. Bar-
na Károlyt és Ropoli Józse-
fet az érem bronz fokozatá-
val tüntette ki Kiss Lajos 
vezérőrnagy, az MHSZ főtit-
kára. 

A kitüntetéseket Acs Jó-
zsef ezredes és Jánoska Ger-
gely alezredes nyújtották át. 
A megyei és a szegedi párt-
bizottság, a Csongrád megyei 
tanács és az m. j. városi ta-
nács nevében dr. Kovács 
Lajos, a megyei pártbizott-
ság osztályvezetője köszön-
tötte az előléptetett es ki-
tüntetett tartalékos tiszteket. 

CSÜTÖRTÖK. 
1970. ÁPRILIS 2. DÉiMAGYARORSZAG 


