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Miért haraqszik a szegedi hidász 
a Délmaoyarra ? 

Kitűzött i d ő előtt elkészüli a közúti híd első nyitásának 
szerelési állványzata 

LETÖRÖM MINDEN FIR-
KÁSZ DEREKAT — mon 
dogatja néha Takács elvtárs 
a közúti hidnál dolgozó 
MAVAG szerelők főbizalmi-
ja Nagyon haragszik az uj-
ság'rókra a februárban me§ 
jelent Dé'magyar-riport mi-
att. Hogyne, nemtudni felö-
le' csrágből-e, vagy elirásból. 
a riportban az volt, hogy a 
hidászok a szolnoki hid épí-
tésénél vagy hatszáz szöge-
cscs átlagteljesítményt ér-
tek el. 

A LAPPÉLDANY ELKE-
RÜLT a MAVAG központi 
irodájába, ahol szemet szúrt 
ez a teljesítmény. Hatszáz 
szőgecs rekordot jelent, 
mert egy évvel előbb há-
romszáz körüli volt az átlag. 
A riportot hamar eljuttat-
ták Gerő elvtársnak, aki 
azonban észrevette a hibát 
és nevetett az aláíráson. 

- DE HA KIIRTATOK, 
CSINÁLJÁTOK IS M E G -
mondotta Takács elvtárs-
nak, akivel jó barátságot 
kötött az előbbi hídépítések-
nél. Takács csak írult-pi-
rult és azóta köpködi mar-
kát, ha Délmagyar ripor-
terrel találkozik. 

— ITT AZ UJSAGIRÖ — 
EI .ZARNI MINDENT! — ri-
Odóztattak kedden az ujsze-

Íjedi hidfőn lévő »Takács-
akban«, a szerelési munkák 

főhadiszállását képező he-
lyes kis deszkabódéban. Ta-
kács hamar eltüntetett asz-
taláról áruló tervrajzot, ki-
mutatást. nehogy az újság-
író belenézzen és helytele-
nül ta'áljon valamit. No 
most kérdezhet elvtárs — 
mondotta. — De ugy je-
gyezzen, hogy ez a két vasas 
itt melleltem ellenőrzi és ha 
hatszáz szögecs lesz megint 
az újságban, összetörjük. 

NEHÉZ TEHÁT A SZE-
GEDI HIDASZOKROL. az 
ottani munkaver elvről ir-
tai. Azonkívül a munka ter-
mészete is nehezíti a pil'a-
nalnyi tudósilást. Nincs idő-
szaki kiértékelés. A hidal 
kollektív teljesítménnyel 
építik. Addig mig a hid egé-
szen, vagy legalább is egy-
egy ivnyiíása el nem ké-
szült, nem lehet megállapí-
tani, hogy megfelelő ütem-
ben dolgoznak-e. Előreha-
ladtak-e, vagy késve szerel-
nek. 

MINDEN IilDASZNAK. 
segédmunkástól a főszerelő-
Ig, kivéve a szögecselöket. 

Kájdalomiói meglurt 
szívvel luoaljuk, hogy 
hőn szere leli. édes-
anyánk, illetve feleség, 
nagyanya és anyós 

H a n c s i n s z k y J ó z s e f n é 
szül. Schönbei eer Joze-
fin éleiének 76. évében 
május 3-án hosszú szen-
vedés ulán visszaadta 
drága jó lelkét az Ur-
nák. 

Utoisó útjára május 
5-én délután 5 órakor 
H Belvárosi temető ku-
polacsarnokából kísér-
jük. 
hráM emléke űrökké 
szivünkben éL 

Gyászol* csatád. 

a legteljesebb közösségben, 
egyöntetűséggel kell dolgoz-
niok. A közös munka ered-
ménye a'apján részesü'nek 
még bérbon is. Jelenti ez azt 
is, hogy a szeretésnek egy-
bevágóan keli folynia mint 
az óraszerkezet működésé-
nek. 

A TORONYSZERŰ Mávag 
daru a'att Újszegeden már 
folyik az első parti hídnyi-
lás szerelése. A Tiszáig jó-
formán készen van a mun-
kapad, a faszerkezet, mely-
re az embermagasságú, m£g 
miniumszinü főtartók és a 
többi tartók, a boltozat ke-
trülnek. A munkálatok ed-
digi menetéről Takács elv-
társ egy istenért sem adna 
felvilágosítást. 

NINCS JÓL MEGSZER-
VEZVE a titoktartás azon-
ban a hidnál, mert a másik 
bizalmi osak elmondja, 
hogy a munkaversenytiek 

már nagy eredménye! van-
nak. Többek között teljesen 
nversfoanvaggal frissvág'su 
cölöpökkel. gerendákkal 
dolgoztak. Ennek a su'ya 
ma'dnem kétszerese a szá-
raznak. Ezt a faanyagot 
u"vano!yan létszámú mun-
kással a kitűzött idő előtt 
építették be. 

256 KÖBMÉTER faanyag 
és 56 tonna tartó épült csak 
be az első szerelőállvány-
zatba — sorolná. Takács fő-
bizalmi észreveszi a tájé-
koztatást és leint mindent. 

— Ha az első ív készen 
lesz, vége a szegedi dohány-
gyár dicsőségének! Csodál-
koznak majd a pesti össze-
köt őhid szakijai is. De ad-
dig egy szót sem. Hátha ko-
rán kihoznak mindent. 

— Majd maguk mi-
att újra pirulnék Gerő elv-
társ előtti . . . 

Németh Lajos 

Három suhanc ütlegelt 
és lojtogatott egy idős asszonyt 

Vakmerő rab'ófámadás 
az Apponyi Albert-utcában 

A szegedi rendőrség nyo-
mozói kedden, 24 órai bra-
vúros nyomozás után há-
romtagú fiatalkorú betörő-
bandát foglak el. A banda 
tagjai 16—17 éves suhan-
cok, akikről kihallgatásuk 
során kiderült, hogy gyil-
kolni is készek voltak. 

Hétfőn este kilenc óra táj-
ban az Apponyi Albert-utca 
30. szám alatti lakásának 
kapualjában 

három voli-nc m-gtámad-
ta Dennert Mlhűlv vegy-
lisztifó 67 éves feleségét. 
Az < gvlk támadó iiüegclte 
és fojtogatta az Idős asz-
szonyt, 

aki erre segítségért kiabált. 
A támadók a segélykiá'tá-
sokra elfutottak Dennertné 
azonhan egyikükben felis-
merte volt Kifutóiát és felje-
lentette a rendőrségen. A 
rendőrség azonnal nyomo-
zásba kezdett és néhány óra 
alatt sikerült mindhárom 
támadót kézrekeritenie. kik-
ről kiderült, hogy 16—17 
éves suhancok. A három fi-
ata'koru a rendőrségen be-
vallotta, hogy április köze-
pén betörtek Dennerték 
padlására és onnan 

egy egész disznó hasát 
lopták rí. A lopott holmit 
eladták és elszórakozták. 

Később nagyobb zsákmány-
ra fájt a foguk és elhatároz-

ták, hogv idős házaspár 
lakását Ts kifosztják. Tervü-
ket ugy akarták végrehaj-
tani. hogy D nnertéket va-
arailyen üaiggyel elcsal-
ák a lakásból. írtak is egy 
evetet, amelyben közlik 
Dennertnével, hogy fia ha-

zaérkezett a hadifogságból 
és az állomáson várja. A ha-
misított levélnek azonban 
nem volt eredménye és ak-
kor határozták el a gazfic-
kók, hogy egyik este 

megtámadják és letcpcr'b 
az idős házaspárt, száju-
kat betömik és összekö-
tözve Iclölrk őket a pin-
cébe azután pedig telje-
sen k'fosztják a lakást. 

Arra is elszánták magukat, 
hogyha másként nem b'r-
nak T) nnerttékkel, a ná-
luk levő hatalmas hara-
pofe a" a » - nv rtbeket 

A rablótámadást hétfőn es-
te akarták végrehajtani a 
suhancok, de tervük nem 
sikerült es rövidesen a fia-
talko uak bírósága ítélkezik 
felettük. 

Figyelem! 
Mindenféle lakatosmunkát, 
antógénheggesztést, vágást, 
rendelésre szakszerűen ké-
szít és javtt Kész tűzhelye-
ket raktáron tart 

Agócsl Ferenc 
lakatosmester, Dobő-U 62b 

M E G N Y Í L T Kárász-utca 15. a Dcihával szemben 
B I R Ó c u k r á s z d a - E S P R E S S O 
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Meghívó 
A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata 
Párt Szegea-alsóvárosi szervezetei májas 5-éa, szer-
dán délután 7 árakor tart iák 

egyesítő taggyűlésüket 
02 alsóvárosi kultúrházban, melyre tagjalakat tiszte-
leltei meghívjuk. Tankönyvét mindenki hozza magá-
val. 

Kitüntették Barna Mihály 
és Magyar Mátyás elvtársahat 

A köztársaság elnöke a mag ar d ma'rác a ki; p'té e 
és megerősítése ter n kifejlett és e-e 'ménves munkás-
sága el'smeréséü' Barna Mihálynak a dotiánvjöv d bl 
a'» atmazoftak -raksz rveze I titkárának a Magvar Ér-
d mé em aran. fo' ozatát, Magvar Mátyásnak, a t-x'U-
munkások szakszervezete szeged! titkárának pedig a Ma-
gyar Köztársaság' Érd mérem ezürt fn'ozatát adomá-
nyozta. 

A köztarsnság einőkének ki-
tüntetése valóban két arra ér-
demes dolgozónak jutott. Barna 
Mihály és Magyar Mátyás elv-
társak hosszú munkásmozgal-
mi mult ulán a felszabadulás 
óta a szakszervezett mozgalom 
kiépítésében vetjek részt. A 
szegedi dohánygyárban kiala-
kult jó munkafegyelem, ered-
ményes munka tekintélyes 
részben Barna elvtársnak kö-
szönhető Ezenkívül elsőrendű 
pártmunkás és mint a lakás-
hivatal egyeztető bizottságának 
lagja mindig a teglelkiismere-
tesebben képviselte a kisem-

berek érdekeit. 
Magyar Mátyás egyike a leg-

népszerűbb szakszervezeti ve-
zetőknek Az uj* ege't kender-
gyártói kezdve a cis magán-
uzemekro nunnenült szirtik. 
A nyersanvaghiánnval küzkö-
dötl szezedl textilüzemek, az 
ott dolgozó munkások sokat 
köszönhetnek Magvar Mátyás-
nak. Határozott fellépése az 
államosítás előtt számos üzem-
ben sok szociális juttatást biz-
tosított a munkásoknak. A kö-
zelmúltban nagy energiával 
szervezte a textilipari munka-
versenyeket. 

M ó f u s 9 : Eqyesitft konferencia 
Ü n n e p é l y e s koretek között zajlik le 

a két munkáspárt nagyszegedi szervezetei 
eovo«f< é « ó n e k z á r ó a k k o r d j a 

A két miuiKaspárl alapszer-
vezeteinek egyesítése Szegeden 
a vége felé közeledik. Az egy-
ségesítés utoisó fejezete és egy-
ben méltó megkoronázása lesz 
vasárnap, május 9-én a nagy-
szegedi egyesítő konferencia. 
A konferenciát a szegedi Nem-
zett Színházban tartják meg 
ünnepélyes keretek között reg-
gel fél 9 órai kezdettel. A 
küldötteket az egyes pártszer-
vezetek egységesítő taggyűlé-
sükön részben már megválasz-
tották, részben szombatig még 

megválasztjuk. 

összesen 850 küldött vesz 
rész.l a konferencián, to-
vábbá a kerületi és üzemS 
párlsze vezetek 200 tanács-
kozási joggal fclrubá/oll, ak-
tív tagja, végül jelen lesz 
500 me'titvolt vendég te. 

A konferenciát délután 5 
órákor díszelőadás követi a 
színházban, szinre kerül a Pa-
rasztbecsület, a NéKOSz tánc-
csoportja pedig népi táncokat 
mutat be. 

Szivünk szer nt valónak érezzük 
9 szegedi Mária Kongregáció 

megnvila'kezását 
A budapesti görögkatolikus Ifjúság hitel fett 

a demokrácia melleit 

Régóta szükségét éreztük 
annak, hogy megtaláljuk lel-
ki nyugalmunkat és méltó 
helyünket demokráciánkban 
a szegedi Mária Kongregá-
ció és a budapesti katolikus 
egyetemisták kiáltványai 
fáklyaként világitoltók meg 
a helyes utat. Ezen a helyes 
uton'haladva 

egyházunk hü liaikénl hi-
tet leszünk a magyar de-
mokrárta melleit. 

Budapest, május 4. A gö-
iögkalolikus egyetemi hall-
gatók Vasváry Pál-kőre ki-
mondotta. hogy csatlakozik 
a szegedi Mána-kongregáció 
által elindított mozgalom-
hoz. Egyúttal elhatározták, 
hogy a kővetkező kiáltványt 
adják ki-

»M1, magyar gőrögkatoli-
kug egyetemi és főiskolai 
hallgatók 

szivünk szerint valónak 
érez/ük a szegedi egyete-
mi Mária Kougrcgácté és 
a budapesti katolikus egye-
temi vezetők megnyilatko-
zását. 

Nem hagyjuk magunkak 
eltéríteni az igiaz útról se-

] milyen durva erőszak nyo-
mására.* 

avatja fel Oriniay Gyula kultusz-
m niszter a mártírhalált halt 
Radnóti Miklós költő emlékművét 

Megírta a Délmagyarország, 
hogy Radnóti Miklósnak, a fa-
siszta terrornak áldozatul esett 
neves költőnek az emlékmü-
vét ma, szerdán avatják fel a 
Pantheonban. Délelőtt fél 12 
órakor az egyetem tanácsa d!r. 
Székely István rektorral és a 
város vezetőivel az egyetem 
aulájában fogadják a Radnóti 
Miklós özvegyével érkező Or-
tutay Gyula kultuszminisztert 
akit Totnay Gábor miniszteri 
osztályfőnök és Barótt Dezső 
miniszteri tanácsos ls elkísér 
Szegedre. Az emlékmű ünne-
pélyes telepteiése 12 órakor 
lesz. A Himnusz után Guczoghv 
Lajos Móricz kollégista elxza-
i valja Radnóti Miklós iNem 

tudhatom, cimü versét. Kantán 
a kultuszminiszter felavatja az 
emlékművel, majd Dénes Î eó 
polgármester a város nevében 
átveszi a szobrot. Versényi Ida' 
Radnóti-verset mond. Az em-
lékmű megkoszorúzása után a 
Szózat eléneklésévei az ünnep-
ség véget ér. 

Ortutay Gyula délután 3 óra-
kor résztvesz az újszeged! Jó-
zsef Attila-ftdűlö felavatásán. 

üzletemet áthelyeztem | 
Vidra "Utca 3. 
sz. ala iff. Tólh András k 

nesznagykeresedő. 96 siáza.tkos I 
PtNOM SZESZ kicsinyben,' 
nagyban kapható l 


