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junk az egész nagy demokrati-
kus békefronttat, amelynek fő-
ereje hatalmas szomszédunk, a 
magyar nép felszabadilója\, a 
Sztdlin-vezettc szocialista Szov-
jetunió. 

Hogy a szegedi közúti Tisza-
híd 40 nappal a kitűzött határ-
idő előtt készült ci, abban dön-
<ő szerepet játszott a liidépitőle 
nek az a meggyőződése, liogy 
,'zt o hidat magának1 b népnek 
építették, de nein kis szerepet 
játszott az a körülmény is, 
hogy 

akadnak Szegetlen szep-
sráninud olyanok, akik-
nek szlviígvfik volt a 

hídépítés, 
akik nem ismerlek időt és fá-
radságot, hogy a hídépítőket 

munkájukban aegitsék. És Itt 
elsősorban 

az MDP nagyszöged! tit-
kárára, a néhány nap 
óta belügyi államtitkári 
tisztet bo'.rtő Z5!(I Sán-
dor elvtársra és Szeged 
város polfármcstcrére, 
Dénes Leó elvtársunkra 

gondolok. 
Uj nagy müvet gazdagodott 

hazánk: a szegedi Tisza.hiddal. 

Hirdesse ez a hid, hogy 

a nép, amely önmagára 
talált, a maga gazdája 

lett, legyőzhetetlen. 
P.Ijen a magyar dolgozó nép. 

éljen az erős, független, demo-

kra'1'MS nép' Magyarország! — 

fejezte be beszédét Gcrő elvtárs. 

A v á r o s é f v e s z l a h ida t 
Újult erővel tőr fel a taps. 

A hatalmas tér minden részén 
Gerő elvtársat. Rákosi elvtár-
sat, a baráti Szovjetuniót ün-
neplik. 

Ezután 

Dénes Leó elvtárs, pol-
gármester Szeged váro-
sa nevében átvette n hi-

dal. 
majd átnyújtja a város ajándé-
kát, egy remekművű kazettát 
Gerő elvtársnak. Az emelvény 
előtt ekkor felsorakoztak a kü-
lönböző falvak, üzemek, isko-
lák küldöttei és hálájuk jeléül 
ugyancsak ajándékokat adtak 
át. 

A Rendőrzcnekar az Inter-
nacionálét játszotta, az utolsó 
ütemek után Gerő elvtárs és kí-
sérete felment a hidra, a hidat 
a forgalom számára megnyitot-
ta. 

m A hullámzó tömeg, a Roo-
rvett-terel és a környékét he. 
öltö embererdő újból éljenezrli 

kezdte Gerő elvtársat, a hidá-
szokat, a népi demokráciát. 

Megindu l « * embor-
á r a r i a t , , . 

Pár perc múlva a hidra gör-
dülő villamosok után megin-
dult az áradul Újszegedre. Bol-
dog, örömtől piros arcú, esti. 
Ipgö szemű emberek töltölték 
be a hidat egész szélességében 
— Szeged és Újszeged vissza-
vonhatatlanul, örökre egybe-
forrt . •. 

Vasárnap a késő éjfélt órákig 
főttek a szegediek shídal néz-
ni, z A villamosok megerősített 
járattal közlekedtek, kocsi ko-
csit ért a hidon. a két gyalog-
járóról pc(lig minduntalan le-
szorullak a Szegedre, Újsze-
gedre tartók. Akadtak, akik az-
nap négyszer is eljöttek. Érde-
kelte őket, miként néz ki nap-
pal, szürkületben, kivilágítva a 
demokrácia nagy ajándéka, az 
uj szegedi közúti Tiszahid. . . 

4 korai fagyok nem lellek kárt 

a veíésben 

Az őszi szántási és vetési 
ütemtervet országszerte si-
kerrel hajtják végre. Az 
időjárás mindenütt kedve-
zett. A néhol beállt korai 
fagyok nem tettek kárt a 
vetésben. A vetések általá-
ban kielégilőek. November 
10-ig őszi búzával 2,222.211, 
rozzsal 1,072.120. őszi árpá-
val 60.853, őszi repcével 

7089 katasztrális hold te-
rületet vetettek be. A szán-
tás is erős ütemben folyt. 
November 10-ig az ország 
területének vető- és mély-
szánlás területe 5,500.132 ka-
tasztrális hold volt. A szán-
tási eredmények nagyrészt 
a felállított traktoráílomá-
soknak köszönhetők. 

Rendezték az tvitások 

és találmányok kérdését 
Rövidesen felállítják az országos találmányi 

hivatott 
Az ujitó mozgatom általános 

és tömeges kifejlődését eddig 
•ok akadály hátráltatta. Most 
véget ért á sok zavart és el-
kedvetlencdóst okozó állapot és 
az újításokkal kapcsolatos va-
lamennyi vitást kérdést rende-
sik. Minden újításnak egysé-
be?, az eddiginél magasabb dí-
jazását biztosítják. 

Az njittaokut az újítás ho-
v<-?ctÓ66tóI számított első 
évben kimutatott niegtnka-

rítta ntán díjazzák. 

A megtakarítás első Ő000 Ft-ja 
után 10 százalék, C—20.000 Ft-
ig 8 százalék, 20-100.000 Ft-ig 
terjedő megtakarítás után 6 szá-
zalék a jutníoru. Olyan újítá-
sok esetében, amelyek külföldi 
éra behozatalának csökkentését, 
vagy Ijclföldi áni kivitelének 
fokozását eredményezik, a szo-
kásos jutalom 20 százalékkal 
felemelhető. Az ipari közpon-
tok irányítása alá tartozó va-
lamennyi üzemben, minden ipari 
közpoutt>an és műszaki jellegű 
állami intézményeknél 

njittai bizottságok alakul-
nak (0 njifdri megbízottak 

mtikftdnvk majd. 

A megbízott kötelessége a hozzá 
benyújtott javaslatokat az üzem 
vagy intézmény vezetősége elé 
terjeszteni, amelynek egy hé-
ten belül nyilatkoznia kell ar-
ról, hogy el fogad ja-o alkalma, 
zás vagy további kísérletezés 
céljából. Az elfogadott újítást 
lehetőség szerint, egy hónapon 
belül ki kell próbálni. 

A feltaláló szerzői jog vé-

delméről (b találmányának 

dijaztaáról szintén gondos-

Kodnak. 

A találmányok szabadalommal 
ellenértékű jogvédelme díjmen-
tes és nincs időhöz kötve. A 
feltaláló akkor is megkapja az 
őt megillető díjazást, ha á ta-
lálmány gyakorlati megvalósí-
tása csak későbbi időpontban 
válik lehetővé. A találmányokat 
három év gazdasági eredménye 
után díjazzák az ujitások díja-
zásánál megállapított százaié-
kos arányban. Rövidesen meg-
alakul az országos találmányi 
hivatal, amely az újításokkal 
és találmányokkal kapcsolatos 
tigysk elintézésének országos 
központ ia lesz. 

Hid-hangversenveii mutatko-
z o t t be a ISEFEHz szegedi 

zenekara 
Szombaton este » MEFESz 

a hidmunkások javára konoer-
tet rendezett. Ennek keretében 
mutatkozott be a MEFESz most 
megalakult zenekara. Király Jó-
zsef, a MEFESz elnöke köszön-
tötte a szép számban megje-
lent közönséget és ismertette 
a MEFESz programját. Ez a 
program nemcsak a több és 
jobb tanulást, hanem a kul-
tura terjesztését is magában 
foglalja. Ezért vált szükségessé 
zenekar megalakítása. Nem vé-
letlen — mondotta —, hogy a 
zenekar a hídavatás előestéjén 
mutatkozik be. Az uj, most 
kialakuló értelmiségnek együtt 
kell működnie a fizikai munkás-
sággal, mert ez az ut vezet 
a szocializmushoz. A zenekar 
bemutatkozó estjén befolyó jö-
vedelmet ennek a gondolatnak a 
jegyében ajánlják fel a hidmun-
kásoknak. 

Váradi László karnagy, az est 
művészi irányitója elmondotta, 
hogy az n j zenekar feladata 
szegedi dolgozókból álló u j ze-
nei közönség megszervezése. 

Az est első száma Ilandel 
G-moll Concerto grosso-ja volt. 
A zenekar Váradi László veze-
tésével fényesen oldotta meg 
feladatát. Pontos összedolgo-
zás, kristálytiszta játék mutat-
ja. hogy) a zenekar tagjai a ren-
delkezésre álló rövid idő alatt 
is tökéletes munkát végeztek. 
A szólisták — Fenyő Ferenc 
(koncertmester). Szekszárdi Ta-
más (I. hegedű) és Avar Gá-
bor (cselló) a sikerhez jelen-
tősen hozzájárultak. 

A MAV férfikórusa Kertész 
Lajos lektor vezénylésével két 
Bartók és Kodály kórusmüvet 
adott elő. Bartók a sBolvong-
gáv<rt .Amerikába emigrjílása 
előtt irta. Saját sorsa ez: az 
itthon meg nem értett zsenié. 
A másik dal a x Huszárnóta*, n 
naturalista Bartók opusa. A kó-
rust pompás ritmusérzék, élénk 
tempó, érces, erős hangok jel-
lemzik. Kertész Lajos a tőle 
megszokott lelkesedéssel és vi-
talitással dirigált. Befejező 
számként Beethoven »Zenes egy 
lovagi halletthez* müvét hallot-
tuk. E müvet- Markó Leó igen 
stílusosan és frappánsan ve-
zette. 

Az egyes darabokról Király 
József tartott tartalmas ismer-
tető előadást. A zenekar to-
vábbi munkája elé nagy remé-
nyekkel tekintünk. 

* 

Ezen a helyen emlékezünk 
meg a MEFESz hangszeres 
szólóestjéről is, amelyen Csuka 
Béla (górdonlra). SzatmáryGéza 
és dr. Bárányi János (zongora) 
játszottak. Az előadott számok 
— Kodálv Adaggioja, Bocclie-
rini -Rondoja, Beethoven A-dur 
szonátája cs Chopin müvei — 
nagy elismerést arattak. • 

(*5 A Collegjnm Mnslcnm má-
sodik bérleti estje november 
21-én, szerdán este 8 órakor 
Szerdahelyi—Csuka, vonósnégyes 
kamnrazene-estje. Közreműködik 
B. Rácz Lili (zongora). Műsoron 
Haydn- és Schubert-vonósné. 
gyes és Mozart g-moll zongora-
négyes. A hangverseny pontosan 
8 órakor kezdődik, (x) 

• 

( • ) A CoReginm Mnslciim 
második bérleti estje november 
24-én, szerdán este 8 érakor 
Szerdahelyi—Csuka vonósnégyes 
kamarazeneestje. Közreműködik 
B. Rácz Lili (zongora). Műsoron 
Haydn és Schubert vonósné-
gyes és Mozart g-moll zongora, 
uégyes. A .hangverseny ponto-
san 8 órakor kezdődik. Néhány 
jegy még kapható a Konzerva-
tóriumban és az esti pénztár-
nál. (x) 

Szerdán összevont pártnapon 
ünnepük Szeged dolgozói 

a 3 0 éves Kommunista Paríot 
Szerdán, november 24-én az 

MDP Nagyszegedi Pártbizottsá-
ga összevont pártnapot rendez 
a Szegedi Nemzeti Színházban. 
Ezen a pártnapon ünneplik meg 
Szeged dolgozód a Kommunisták 
Magyarországi Pártja megala-
kulásának 30. évfordulóját. Ha-
talmas érdeklődén előzi meg Or-
bán Ltazlő elvtársnak, pártunk 
országos központi propaganda-
osztálya rezetőjének előadását, 
amelyben beszámol a Pőrt meg-

alakulásának körűimen. eiről, 
eddigi harcairól, eredményeiről, 
munkájáról, amelynek .eoyenes 
folytatója a Magyar Dolgozók 
Pártja. 

A nagyszabású összevont párf-
nap pontosan C órakor kezdő-
dik Ás azon nemcsak pártank 
tagjai, hanam más pártbeliek 
ás pártonkiviiliek is r'-s/tvehet-
nek. Vendégeket rtettel lát 
a Nngyzegedi Páríb zottság. 

Kisiklott a bttdapesi nyíregyházi 
gyorsvonat 

Vasárnap délután a buda-
pest—nyíregyházi gyorsvo-
nat kisiklott Alberhrsa és 
Ceglédbercel közölt. Kilenc 
kisiklott kocsi közül hét le-
esett a töltésről és felborult 
A pá'.ván csak kettő ma-
radt. A balcselnek négy ha-
lottja és 50 sebesültje van. 
A nyomozás adatai szerint 
sintörés okozta a vonat ki-
siklását. 
Megállapították a halottak 

személyazonosságát is. Dr. 
Hahn György debreceni 
szemorvos, Kremo'a Károly, 
az élkczőkocsi szakácsa. 
Bobács János MAV élszol-
gálatos és Szénási István 
MAV nyugdíjas halt meg. A 
sebesülések könnyebb ter-
mészetűek. A megrokkant 
kocsik helyreállítása és a 
forgalom megindítása mur-
is megkezdődött. 

Küldöttek 
Vitfám gyermekzsibongás-

tót volt hangos hétfőn dél-
előtt a Délmagyarország 
szerkesztősége. »Á Juhász 
Gyula-utcai általános iskola 
JVb. osztályának a tanulói 
vagipmk — mondotta a pi-
rospozsgás, sároscipőjú tO 
főnyi gyermekküldöltség kis 
szónoka, Engi Ági — és tud-
juk, hogy minden ajándékot 
meg szokás köszönni. Mi is 
megakarjuk most köszönni a 
demokráciának nagy ajándé-
kát, a hidat. A hidmunkások. 
nalc már köszönetet mond-
tunk, most a Délmagyaror-
szág utján a demokráciának 
akarunk köszönetet pion. 
dani-t 

Minden gyermeknek volt 
valami mondanivalója a híd-
ról, a htdmunkásokról, mind-
egyiknek valami más ragadta 
meg a figyelmét a nagy ml-
niumpiros acél csodán. 

Engi Magdi ugy érezte, 
hogy valamelyik nagy pesti 
hidon járkál, Horváth Laci, 
aki már most erősen fogad-
kozik, hogy mérnök tesz, a 
tmasszluságáht csodálta meg 
a hídnak. Borbély Ibolya elli', 
szőr attól féli, hogy leszakad 
alatta a vasépitmémj. vEgg 
-néni mondta nekem, hegy 
úgyis összedől ez a hid, de 
amikor átmentem rajta vil-
lamossal, láttam, hogy a né-

ni hazudott.* 
Jcnei Juditnak, aki az 

édesapjával a hídavatás ün-
nepségein is ott volt, Gerő 
» bácsi* beszéde tetszett na-
gyOn. 

Magáról a hídról nem is 
áradoztak oly sokat a gyer-
mekek. mint a Idd munkála-
tairól. Kitűnt, liogu nagy Ré-
szük szinte napont i lejárt a 
Tiszapartra és csodálta a 'Jan-
pácsoló munkásokat, gyö-
nyörködött a hrggesztőlám-
pák kékes fényében. 

Engi ÁT- szerint ugy járlals 
a hidászok az épülő hidon, 
nvnt a kőtéltáncosok. Csáki 
Ijijósnak a gyors munka tet-
szett. Nem is akartam elhin-
ni, hogy már elkészült a hid 
— mondja• — 

lritz Mádánnk, egy fejken-
dős kisleánynak az ragadta 
meg figyelmét, hogy a hid 
munkálatai során csak egy 
ember vesztette el életéi 
2 Pedig nagyon veszélyes le-
heteti ott a magasban dolgoz+ 
ni.* Veréb Pálnak és még né-
hány pirospozsgás, gyermek-
nek az Ady Endre daru tel' 
szett a legjobban. 

Meglátszott valamennyiü-
kön, hogy az államosított is-
kolában megtanulták megbe-
csülni a munkát, a dolgozó-
kat, akik a demokrúc'át épí-
tik. 

roi-joro esi M A esle fé l8 

T I S Z A (Koncert) 

Hidmttnhásainhéri  1  

A hidmunkások javára szom-
baton a következő adományok 
érkeztek kiadóhivatalunkba: 

Paprikakereskedők 200, Dél-
inagyar dolgozói 100, Pick Sza-
lámigyár dolgozói 100, Szeged 
város hegyközsége 100, Szeged 
város hegyközségi tanácsa 50, 
Solti János 40, dr. Grüner Ist-
ván 40, Markovics Endre 30, 
Fenyvesi József 30, Tűzoltóság 
30, Siági Teréz 10, Olasz János 
10, Kitka Gyula 10, Robitsek 
Imre 10, Sándor Ferenc 10, 

Simon Kovács Elemér 3 forint. • 

Természetben: Egy színházi 
gyöngyházlátcső I.iebmann fo-
tó, 10 személynek fénykép elké-
szítése: Mezői Simon fényké-
pész, Magyar Vöröskereszt sze-
gedi szervezete: 1 pár női cipő, 
2 darab lióruha, 2 darab ját-
szóruha, 1 darab kötött készlet, 
1 pár férfiharisnya 

f n q v e n í a c s s r a e l é l f e h s l 

i g é o y s l o i n ú v s s n ü a r 27-Sn 

A földművelésügyi mi-
nisztérium az Alföld és a 
Balaton környékének fásítá-
sára ingyen facsemetét ad. 
Az igénylőknek csak a szál-
lítási költséget kell megfi-
zetniük. A facsemetéket a 
földműves szövetkezetek ut-
ján lehet igényelni novem-
ber 27-ig. 

A kát Halál — me<j a 

csempészett paripa 

Halál György és Halál Pál 
kiszombori cigányok egyik sz éh-
regi hentestől 1100 forintot vcl-
ici" fel, hogy csempészekkel l >-
vat hozatnak számára Romá-
niából. A csempészeket időköz-
ben elfogták, ők meg a pénzt 
elit Iák, 2 hó és lí najd, llleivg 
2 báné fogházra Ítélte, őket a hi-

1 róság. 


