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A M N D S : 

készü l a z anyák napjára 
A Magyar Nők Demokratikus Szö-

vetsége ünnepélyes keretek között ké-
szül megünnepelni a május 4-lkt 
anyák napját. Minden városrész 
MNDSz csoport ja és a központ kitlön-
liwm rendezi meg a valóban szívhez 
szóló kedves műsoros délutánt, mely-
nek ünnepelt hősei az élet minden ál-
dőzútát és nehézségeit vállaló magyar 
anyák lesznek. 

Felkerestük dr í> r é g e 1 y Józscf-
nét, az MNDSz szegedi szervezetének 
elnöknőjét, aki odaadó lelkesedéssel 
dolgozik a nőszövetség célkitűzései-
ért. 

— Mi demokratikus nők - mondja 
Drégelyíié —, nem jótékony nőegylet 
vagyunk, nTéltóságos, kegyelmes asz-
szonvok társadalmi gyülekezőhelye, 
mi a népi demokrácia talaján állunk, 
osztály- és pürtkülönbség nélkül szer-
vezkedünk és törődünk minden hővel, 
aki a'fra rászorul. Pártpolitikát nem 
folytatunk, célunk az, hogy oktassuk, 
neVeljük az asszonyokat, hogy életü-
ket, munkájukat niegkőnnyithéssiik, 
hogy segítsük őket családjuk boldo-
gabb jövőjéért folytatott harcukban. 
Sokszor kénytelenek vagyunk kari-
tatív alapod dolgozni, de minden 
erőnk oda irányul, hogy intézményes 
segítséget érjünk e|. Főképpen szo-
ciális és kulturális területeken van 
szükség az eddiginél fokozol tahi) mér-
tékben Való tevékenységre, hogy eze-
ken t Ijelycken is szóhoz jussanak 
asszonyaink, akik természetszerűleg 
a maguk lelki szeművegén keresztül 
jobban ismerik a nők problémáit és 
azokat magukévá léve több ered-
ményt érhetnek el. A városnál, mi-
nisztériumokban harcolunk asszo-
nyaink érdekében, iskolaakciók ke-
retétien segítettünk sók iskolát mü-
kődéslie állítani, sőt asszonyaink még 
a fizikai munkától sem riadtak vissza, 
súrollak, inostak, takarították', mikor 
arról volt szó, hogy egy-egy iskolát 
kell üzcmbcheíyczni. 

— A Szovjetunió példája lebeg sze-
mem előtt — mondja Drégelyné —, 
ez lelkesít mindannyiunkat a Uőz'ös 
munkában. Azonban mi még a kezdet 
kezdelén vagyunk. 

Valóban, az MNDSz nagyszerű cél-
kitűzései ni ég nem jutottak el a ma-
gyar asszonyok nagy tömegeihez, még 
bennük él a régi idegenkedés, me-
lyet a kasztrendszerre alapított nö-
egyletek ébresztettek bennük. Még 

• sok munkatársat vár az MNDSz, akik 
értékes munkál tudnának végezni, 
de most még passzivitásba süllyedve 
élnek, nein ébredlek tudatára a szo-
ciális életben való hivatásuknak. Pe-
dig szüksége van az MNDSz-nek min-
denkire, aki nemesük megértéssel, 
tétlen szemlélődéssel, hanem aktivi-
tással is részi vesz a demokratikus 
nők állal vállalt szociális munkában. 
De reméljük, hogy az értelmiség, 
munkásság és parasztság összefogásá-
val, a falu és város dolgozóinak kö-
zös nevezőre jutásával mind többen 
fognak részt venni az MDSz munkájá-
ban. 

Nagy tervel vannak a nőszövejség-
nek, a gyermeknevelés, a szülök ön-

•neveldse terén, értelmiségi asszo-
nyainkra hárul a feladat! hdgy az 
MNDSz keretéhen átadják ismeretei-
ket a .fizikai dolgozóknak, viszont 
ezeknek • gyakorlati érzékkel elsajáli-
loll tudását megismerhessék azok, 
akiknek hiányaik vannak ezen a té-
ren. Mindenki a "magh mód-
ján és helvén dolgozhat és érvénve-
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sülhet a nők munkájában, aki a de-
mokratikus Magyarország újjáépítésén 
keresztül a magyar családok boldo-
gabb jövőjét akarja. 

öntudatos határozottsággal beszél 
terveiről dr. Drégely Józsefné és mi 
ugy érezzük, hogy lényéből áradó 

Épül a közuü hid! 

őszinte szociális ségiLeniakarása és 
melegszívű, közvetlen egyénisége hi-
vatott 'elnöknővé avatják avatják öt 
az MNDSz-ben. 

Hisszük, hogy azok a dcmökrjitikus 
érzelmű asszonyok, akik még hiány-
zanak a szegedi MNDSz-ből, meg 

fogják találni az utat ahhoz, hogy a 
lelkes ve/elöség buzgó munkájába 
kapcsolódva, ki-ki ereje és Tehetsége 
szerint segítsen teljes értékűvé fej-
leszteni az ország fölépítésében való-
ban nagv szerepre hivatott Nőszö-
vetséget. Gönczi Klára 

Hogyan alakul a szegedi hid 
épifési menetrendje 

A roncsok kiemelése a tervek szerint junius 30-ára fejeződik be 

Augusztusban kezdik el a mederpillér építéséi — Beszélgetés a szegedi 

hídépítőkkel 

(Szeged, április 10.) A fasiszta hor-
dák emléke elpusztított és felrobban-
tott hidak képébeír ínég mindig itt 
kasért Szegeden. A shidépitő minisz-
ter Gerő Ernő azonban nem lenne 
j ó kommunista, ha az újjáépítési 
munka területén minisztertársai kö-
zölt nem az ő munkája lenne a leg-
eredményesebb. Már a vasút újjá-
építése közben sorozatosan követték 
egymást a különböző hid avató ün-
nepségek. Legutóbb a. Tiszántúltól el-

Már két sebesültje 

A közlekedésügyi minisztérium in-
tézkedése folytán Szegedre érkeztek 
0.1 asz Rezső mérnök mélyépítő vál-
lalatának szakembef-ei, akik már az 
algyői munkálatoknál is közreműköd-
tek. Vezetőjük B o n t n József mérnök, 
akinek B á l i n t Péter és B o r o s 
György mérnökök segédkeznek A 
munkavezetők is mind régi. kipróbált 
munkaerők. P r o m p e r Antal, Lá-
z á r József, B e n y ó László és Cse-
r é p Lajos, ők már több roneskieme-
lésnél dolgozlak. A munkavezetők 
mondják el, liogy a munkatel josit-

Több, mint 500 tonna iszap 
Beszélgettünk az egyik ddlgozóval, 

aki nagy örömmel újságolta, hogy a 
Szegedi Nemzeti Színház lehetővé 
tette n hídroncsok kiemelésénél dol-
gozó munkásoknak, liogy a'^eniu-
tatónapok kivételével 

minden előadáson féláru Jegye-
ket vegyenek igénybe. Szeretnék 
a liidépittik. ha ezl a kedvez-
ményi a illírektől is megkapnák. 

A hid feljárójánál berendezett iro-
dájában felkerestük Bonla József 
mérnököt, a munkálatok irányítóját. 
Tőle a kővetkező felvilágosítást kap-
tuk: 

— Egyelőre csak roncskicníelés 

munkája folyik, 

a hídépítés igazi munkájára csáb 
a mintegy 880 tonna snlyu híd-
roncs kiemelése után kezdődhet 
meg, amikor a Tisza Iegájaoso-
i nyabb vízállása lesz. 

A hídroncsra a búvárok jelentése sze-
rint több mint 500 tonnára lehető 
iszap rakódott le. . Az iszap egyrészét 
mamutszivaltyúkkal igyekeznek el-' 

távolítani, de igy is mintegy 1000 
tonnát kell az emelőknek majd meg-
mozgatni. A mamutszivattyuk üzembe-
helyezése máris folyamatban van: A 
búvár felderítés állandóan folyik és a 
kél búvár már a felderítés felét elvé-
gezte, A búvárok szerepének fontos-
sága in kiemelés megkezdésekor meg-
sokszorozódik. Nekik lesz ugyanis a 
feladatuk a bekötés , ami annyit je-
lent, hogy ők helyezik el a viz alatti 
roncsra azokat az idomdarabokat, 
melynek segítségével azután a kieme-
lés megkezdődhet. A munkaprogram a 
következő: 

Április liánapban folyik az. enie-
lőhercudecés előkészítése. Má-
jusban az enielőhcrende/ésl a 
bajákra helyezik és a roncsbe-
küiést elvégzik. Junius hónapban 

szakított Szeged összekötő közúti hid 

jának megépítését kezdték el. Pilla-

natnyilag a munkálatok csak a ron-

csok kiemelésénél tartanak. Az 

uszályhajók megérkezése után az el-

múlt hét elején indult el a pezsgő 

munka. Eddig V o j c s e k Hugó és 

F a r k a s József, a kél kipróbált bú-

vár végezte a viz rendkívül erős 

sodra miatt veszedelmes felderítő 

munkáját. 

van a hídépítésnek 

mény terén az algyőinél is jobb ered-
mények várhalók. Ez jelentős mérték-
ben a munkafegyelemnek köszönhető. 
A munka megkezdésekör csúcstelje-
sítményt jelentett a 8 darab tartó-
szerkezetnek egy nap alatt történő 
helyszínre szálltiása. Erre a munkára 
a múltban két napot irányozlak elő. 
A munka veszélyességét bizonyítja, 
hogy ezideig két sérülés történt vélet-
len baleset következtében. Zimfpiyi 
András és Karancz József szenved-
lek csonlrepedésl 

rakódott le a hídroncsokra 

elindul a roncs kiemelése, mely 
a Tervek szerint junius 30-ra fe-

jeződik he. 

Eddig tart Bonta József mérnök 
nyilatkozata és — mint ő mondja — a 
többi már munka kérdése. A roncsok 
kiemelése a hozzáértő lelkes munka 
nyomán bizdnyosan be is fejeződik a 
'kijelölt napra. Azután 

augusztusban nem lesz akadálya, 
hogy a mederpillér építését !s el-

kezdjék. 

A pillér elkészülte után pedig a gyá-
rakban kell elkészíteni a hid idomda-
rabjnit, melyhez természetesen anyag 
és pénz kell. Az algyői hid körüli 
rémhíreket cáfolja meg még Bonla 
mérnök. Szerinte egyenesen nevetsé-
gesek azok a híresztelések, hogy baj 
van az algyői híddal. Igaz, hogy 25 
méteres szakaszon ideiglenes megol-
dás a jelenjlegi, dte a hid mai formájá-
ban hosszú éWízedig megfelel a köve-
telményeknek. 

a teíjesitményiendszer diadala 
Bálint Péter mérnöktől tudjuk meg 

a jó munkateljesítmény okát. Ezideig 
a hídépítéseknél órabérrendszer volt, 
de a munkafegyelem megerősödésé-
vel országszerte bevezették a leljesit-
ményrendszerl, melynek következté-
ben egyes munkások Icljesitméíiye a 
szegedi lapasztalatok szerint mig az 
első héten a normán felül Csak 17 
százalék, addig ezen a héten már el-
éri a 27 százalékot. Természetesen 
nemcsak a munkateljesítmény emel-
kedik ennyit, hanem' a dolgozók fize-
tése js. 

Boros György mérnöktől pedig 
egyes szakkérdéseklien kapunk fel-
világosítást. ö a sztatika! számitások 
és a rnüfizaki rajzok nagymestere. 
Érdekes, ahogyan kiszámították a 
vizben fekvő roncs helyét. Ez ugy 

történt, liogy a búvárok nap nap utáni 
jelenlését és n hídépítés idejéből 
rendelkezésére álló adatokat ösz-
szevetették és. bonyolult számitá-
sok után most már tudják, hol fék-
szik a hatalmas roncs, melyet ki kell 
a * vízből emelni. A kiemelés után 
mindenki bátran törheti a fejét, hogy 
ezl a hatalmas vas- és iszapkolosz-
szust hogy Hozzák a partra. A kivitele 
pedig a lehető legegyszcfühb. A ki-
emelés után ugyanis »apró* (többton-
nás darabkákra szedik és ezeket a 
partra szállítják. A munka menetének 
fő irányelveit közös megbeszéléseken 
tárgyalják meg. melybe sokszor n 
nfunkgvezeTőket is bevonják. 

Távozáskor még örömmel halljuk, 
liogy felelősségteljes munkájukban tá-
mogatják a inai kor hőseit, a híd-
építőket. A város mellett a J ÎAV. 
Üzletveze tőség, az'Ármefitesjtő Társu-
lat, a Folyammérnöki Hivatal és a 
Kolrásvezctőség nyújtott ezideig je-
lentős segítséget. A legjelentősebb se-
gitség azonban a hídépítéssel kapcso-
latban azt a 120 szegedi ^akmunkást 
és segédmunkást érte, akik jóidőre 
megélhetéshez Jutottak! a munka meg-
indulásával. (alberll.) 

Mintagyümölcsös 
Szegeden 

(Szeged, április 16) Kedden Szege-
den járt Kjsdy Ferenc országos ker-
tészeti főfelügyelő. Somogyi Imre 
gazdasági tanácsnokkal folytatott meg-
beszélést a városi kertészet tovább-
fejlesztésére vonatkozóan, különösen 
pedig a szegedi mezőgazdasági ter-
melés belterjessé tételéről. Felvetette 
azt a tervet, hogy Szegeden ötven-
holdas minlagyümölcsöst létesítenek 
a gyümölcskultúra fejlesztése és egy-
ben a faiskolák szaporítása, meg-
felelő anyaggal való ellátása 
céljából. Ezt a tervet rövidesen meg-
tárgyal ják az illetékesekkel 'és ameny-
nyflien sikerül a kérdést megoldani, 
akkor még az idén ősszel hozzákez-
denek a inmtagyfimőícsös megvalósí-
tásához és 18 z ötven holdnyi terület 
betelepi léséhez. 

Gépszijat mludcn méretben és 

mennyiségben készítünk 

Orion Bőrgyár R.-T. 
S z e g e d , Háló u. 8 s z á m 

Vennék uj vagy jókarban lévő 

kb. 220x200, 110x200 és 40x60 
cm. méretben. A nagy "ablako-
kat lehetőleg redőnnyel Cserzy 
Miliály-utea 3-

11 munkanélküliek április 18-án, pénteken délután 3 órakor nagygyűlést tarta-

nak a s z a k s z e r v e z e t i s z é k h á z b a n 


