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Decemberre elkészül a közúti hid 
A közlekedési miniszter megtekintette 

a szegedi tvldépítési munkálatokat 
Gerő Lrnö elvtárs közle-

kedésügyi miniszter szerdán 
reggel Szécsi Károly és Ka-
viár Győző, a minisztérium 
hídépítési osztálya vezetői-
nek kíséretében váratlanul 
Szegedre érkezett. A minisz-
ter dr. Zöld Sándor ország-
:gyülési képviselő, az MDP 
nagyszegedi pártbizottsá-

gának titkára és Délies Leó 
polgármester kíséretében az 
ujszegedi oldalon folyó 
hídmunkálatokat tekintette 
•meg. .Meghallgatta Lébényi 
László, a hidépilés vezetőjé-
nek,.Fekete János a MAVÁG 
szerelési munkák vezetőjé-
nek, . majd a munkásoknak 
jelentéseit, megállapította, 

hogy az építkezés teljesen 

tervszerűen folyik és a köz-

üli hid még ebben az évben 

elkészül. Meg is jegyezte Ge-

rő elvtárs: 

— A gyaloglódat decem-

ber 10-e körül szét lehet 

bontani. 

„A szegediek jobb hidai kapnak, 
mint a régi volt" 

A hatalmas iramban folyó 
építkezést nem késlelteti, de 
nem is gyorsítja, hogy a 
liidalkatrészeket hét hely-
ről szállítják Szegedre. A 
munkaverseny lázában ég-
nek a derék hidász dolgo-
zók, amiről Gerő Ernő 
i mos (személyesen győződhe-

tett meg. A miniszter Újsze-
gedről.a szegcdi oldalra jóit 
át, ahol szintén tüzetesen 
megtekintette a munkálato-
kat. A látottak felelt ilt is 
megelégedésének adott ki-
fejezést/majd kijelentette: 

— A szegediek sokkal 
jobb hidal kapnak. íninl 
a régi volt. V régiről fia-1 forgalmáról: 

doni. hogy állandóan moz-
golt. 

A miniszter ezután liosz-
szasan elbeszélgetett a sze-
gediekkel. Nagy megelége-
déssel nyilatkozott a Buda-
pest—Szeged nemzetközi ul 
hatalmasan megnövekedett 

A szegedi gyáripar fejlesztése 
— Jól emlékszem — mon-

dotta Gerő Ernő, — hogy 
1914-ben mennyire kihalt 
volt ez a fontos ulvonaluA 
most viszont nagv övömmel 
látom, milyen óriási for-
galmat bonyolít le. 

Meglepte "a minisztert az 
élénk szegedi piac, végig-
ment a Marx-téri és a Tisza 
Lajos körüli piacokon és 
ürömmel nézegette a renge-
teg tanyai kocsit, a sok árut. 
Dénes polgármester részle-
tesen informálta a minisz-
tert a szegcdi piaci és ta-
nyai viszonyokról. Ezután 
Gerő Ernő behatóan ér-
deklődött a város gyáripará-
ról, általában gazdasági 
helyzetéről. A beszélgetés 
során felvetették, hogyan 
lehetne Szeged 'gyáriparát 
fejleszteni. Az a vélemény 
alakult ki, hogv* ítl 

nagv lehetőségek kínál-
koznak a gyógyszeripar 
fejlesztésére, inert Német-
ország kiesése következ-
tében kelet felé erősen 
megnövekedtek az export-
lehetőségek. 

A nyersanyagok pedig köny-
nyen beszerezhetők. A mi-
niszter megjegyezte, hogy 
célravezető lenne a koxá-
gizzel való kísérletezés. A 
koxagiz a gyermekláncfü-
höz hasonlatos haszonnö-
vény, aminek nedvéből szin-
tetikus gumit gyártanak. A 
koxagiz termesztése a Szov-
jetunióban óriási területen 
már hosszú évek óta terv-
szerűen folyik. 

Ezután ismét a szegedi 
liid építésére terelődött a 
.s/ó. 

A Délm©varország man-

elvtársnak a/l az 50 évvel 
ezelőtt készült egykori réz-
metszetet, ami néhány évvel 
az árvíz után kiadott egyik 
szegedi emléklapon jelent 
meg. Gerő látható érdeklő-
déssel nézte a régi szegedi 
hid képét és szakszerűen 
magyarázta meg, hogy 

mennyivel korszerűbb 
lesz az uj hid. 

A szegediek arról is tájékoz-
tatták a minisztert, liogy a 
két világháború közötti idő-
ben a hídon keresztül átlag-
ban és raponla 1200 jármit 
ha'adt. Mosl ennek lénye-

ges emelésére számíthatunk 
— jegyezte meg a miniszter. 

A további fesztelen beszél-
getés során elmondotta Gerő 
Ernő, hogy öt éven belül 

az összes magyarországi 
utakat állami kezelésbe 
veszik ós sor kerül az 
összes kisvasutak álla-
mosítására Is. 

Arról is beszélt a minisz-
ter, hogy itt az ideje ön-
álló hM és vasszerkezeti 
gyárak létesítésére. Döntő 
jelentőségű a daru gyártása, 
különösen az építkezések 

szempontjából, mert meg 
kell szüntetni azt a kezdet-
leges építkezési módot, aho-
gyan most farengetegbe bur-
kolják az épülő objektumot. 

Emelkedik 
a cukorrépatermelós 

A kisvasutak állami keze-
ié sbev ételéve1 kapcsolatban 
Dénes Leó polgármester 
megemlítette, högjy a sze-

fedi gazdásági Vasút most 
jiili ki a Pusztamérges— 

Kelebiai vonalat és kérdést 
intézett a miniszterhez, le-
hetne-e ahhoz állami támo* 
galást kapni. Gerő elvtárs 
megjegyezte, hogy a gazda-
sági Vasul aknái mindén erőt 

a cukorgyárakhoz befutó! 
kisvasutakra kell összponto-
sítani, mert az ősszel meg-
induló száll ilávSii kampány 
óriási munkát ró ezekre az 
ipanasutakra. 

A tavalyi tiz ós félmillió 
mázsa cukorrépatermést 
az idol minden valószínű-
ség szerint még felül la 
múlja. 

hogy ezeket a kisvasúid? 
kell most megerősíteni, 

szállításokról még meg-
jegyezte a miniszter, hogy 
IiivalaMban jelenleg az ösz-
szes szállítási probtémák 
koordinálásáról folynak ró-
ható tárgyalások 

A vasúti hid az ötéves tervben 
Igen bizakodó hangon be-

szélt Gerő Ernő miniszter a 
jó terméskilátásokról, el-
mondotta. hogy amerre csak 
járt, mindenfelé, különösen 
a Dunántulon közepesnél 
jobb termést várnak. 

Legvégül a D álmagyar or-
szág munkatársa megkér-
dezte Gerő elvtársat: mi-
korra Várható a szegedi hitt 
megépítése? A miniszter ki-

jelentette, hogy 
a vasúit hid építését az öl-
éves terv keretébe rólöl 
illesztellék, 

de az epitke/tó ínegM 
idejét még nem állapitotláK y 
meg. Ezután a miniszter kí-
séretével a néhány órai sze-
gedi tartózkodás után viszk 
szautítzott Budapestre. 
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Finnország demokratikus erői 
meghiúsítják a reakció mesterkedéseit 

Moszkva, május 26. Jefma-
sov. 3 moszkvai rádió hírma-
gyarázója megvilágította Lein a 
belügyminiszter lemondatásá 
nak hátterét. A finn jobboldalt 

Tüntetés a népi demokrácia mellett 
a Szegedi Nemzeti Színházban 

Az egyetemi és főiskolai ifjúság lelkesen foglalt állási 
az MDP programja és az iskolák államosítása mellett 

Szerdán este a szegedi 
Nemzeti Színház díszelő-
adásban mulatta be a »Mé-
lyek.a gyökerek« cimü szín-
darabot a Szegedi Egyetemi 
Ifjúsági Szövetség (SzEISz) 
évzárója alkalmából. Az elő-
adáson megjelentek a város 
és a politikai élet vezetői, 
igy dr. Zöld Sándor elvtárs, 
országgyűlési képviselő, Dé 
nes Leó elvtárs polgármes-
ter, Gyáni Imre főispán is, 
valamint az egyetemi és fő-
iskolai professzorok nagy-
része. 

Az előadás előtt az ifjú-
ság vezetői jelentek meg a 
színpadon és a Tanulj Töb-
bet Országos Tanácsadó 
Testület tagjai: dr. Kalmár 

r. Jáki László, dr. Gyula, dr. 
tatárra megmutatta GerőIIetényi Géza és dr. Kor 

pássy Béla egyetemi taná-
rok/Székely Lajos megnyi-
tója után Hctényl profe'sz-
szor nagy elismeréssel szólt 
az egyetemisták munkájá-
ról. 

A MEFESz kiküldötte: 
Tardos András országos 
oktatási vezető szólalt fel 
ezután és bejelentette, hogy 
a szegedi egyetemisták és 
főiskolások végezték a leg-
jobb munkát a vidéki egye-
temek között. 

I,egyenek büszkék a sze-
gedi' egyetemisták és köz-
tük a kougregáuislák, 
hogy erre az útra vezet-
lek a szegedi ifjúságot. 
Dörgő taps fogadta Tar-

dos András szavait, majd 
hasonló lelkesedés közben 

olvasta fel Székely Lajos a 
Petőfi kollégium igazgatója 
a SzEISz vezetőségi ülésén 
elfogadott határozatot, Eb-
ben üdvözlik a haladó szel-
lemű professzorokat és tu-
dományos tanszeméit zelct 
akik támogatják az ifjúság 
munkáját. Nagy taps kísé-
retében 

üdv özölték a Magyar Dol-
gozók Párljának program-
ját, amely követeli az ok-
tatási reform megvalósí-
tását, majd ütemes, liosz-
szu taps csatlant fel. ami-
kor az egyházi iskolák ál-
lamosításának üdvözlésé-

; re került sor. 

A határozat végül vala-
mennyi egyetemi hallgatót 
fokozott tanulásra szólítja 
fel. 

sajtó az utóbbi időben azért 
támadta Leinot, mert húrom 
övvel ezelőtt kiadlak a Szov-
jetuniónak busz háborús bű-
nöst, közülük 10 olyat, aki fel-
vette a finn állampolgárságot 
és tiz otvaf, akinek nem volt 
honpolgarsága. Kiadatásuk 
megfelelt a fegyverszüneti fel-
téteteknek, amelyek clőirlák a 
háborús büdösök kiadását. Há-
rom éven át senkf sem vonla 
kétségbe, hogy a' finn ható-
Ságok köfotesstége a fegyver-
szüneti fettételek teljesítése.' 
Jobboldali finn körök most há-
rom év rnntvir kiásták ezt *n< 
ügyet és a belügyminiszter le-
mondását követették, a jobb-' 
oldali pártok áprilisban ke-' 
reszfütvitfet egy olyan hatá-
rozatot, amely a belugymiofsz-. 
fer iránt WBrtttmfi fiúságot fe-
jezett kf. 

Az egész hadjáratnak az • 
magyarázata, ltogy Finnország-
ban a közeljövőben parlament* 
Választások lesznek. Ezeket r»-
akciós körök saját céljaik**.' 
akarják kihasználni. FItmcE* 
szágbnn a demokratikus ertW' 
azonban nem hagyják vél art 
nélkül n reakció üzelmeit a!) 
finn münkások sorozatos gyíte 
léseken tiltakoznak f.oino el-
mozdítása ellen. Finnország 
demokratikus erői összefog-
nak, hogy a választások etöff 
meghiúsítsák n rcnkció mes-
terkedése i t. 
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