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Előre az értelmiíiégi 
élmunkásfélvényérí 

A szegedi orvosok, mérnökök, technikusok és 
pedagógusok tokozott kedvvel készülnek lel 
a versenyekre 

Amióta Kossá István elvtárs 
bejelentene, hogy a jövőben 

értelmiségi dolgozókat is él-
munkás-jelvénnyei. tüntelik ki, 
az értelmiség fokozottabb 
munkakedvvel és lelkesedéssel 
folytatja a maga munkaköré-
hen a küzdelmet n hároméves 
1e.rv sikeréért. A szegedi értel-
miség első hetven akarja ki-
venni részét ebből n verseny-
ből. 

flz oruosok 

• legsúlyosabb felelősségű 
munkát végzik: az emberi élet, 
a dolgoztok munkaképességé-
nek megóvása a feladatuk. 
Munkájuk inkább minőségi ter-
mészetű, de teljes erővel be-
kapcsolódnak a inunkaverseny-
l>o. A részletes versenyfeltéte-
leket az orvos szakszervezet 
köz.ponlja most dolgozza kJ. 

, Nemes verseny lesz az orvo-
soké. hiszen a betejpiek egész-
ségét visszaadni az egyik leg-
szebb emberi feladat. 

A kórházak versenyfeltételei 
\ elkészültek. Ili a főbb szem-

pontok 
a bele.ágyak kihasználása, 
fiafiV m inél lüM* a palásra 
s/erulé kaphasson lielyel, 
a takarékossá', a lwreinleré-
sek "onilos karbantartása és 
célszerű kihasználása, a be-
letek minél megfelelőbb 
élelmezése. 

A legfontosabb azonban az 
ápoltakkal és a kezelésre .járó 
betegekkel való gondos, lelki-
ismeretes. nemcssziivű bánás-
mód. Érezze a beteg azt, hogy 
jóbnráttal ál! szemben, akinek 
egyedüli gondja és feladata, 
hogy rajta segítsen, Igy eny-
hítik az orvosok a beteg em-
l erlár>ak szenvedd eit és aycSrs 

. sithalják meg lelgvógynimsu-
fcnl. 

Szorosan vett napi munká-
' jukon kivül a szegedi orvo-

sok egyéb megmozdulásokban 
is résztvesznek. Nagy látoga-
tottság mellett folyik és már 
befejezés felé közeledik a 
nyolchetes továbbképző tnnfo 
lyam, a politikai szemináriu-
mokat is hatalmas érdeklődés 
ki éri. \ s;e eli orvosszakszer-
vezol készen áll arra, hogy a 
feltételek megállapítása után 

. az ország bármelyik szakszer-
vezeti csoportját ' munkaver-

" senyre hívja ki. 

R m é r n ö k ö k és t e c h n i k u s o k 
' mint műszaki értelmiségi dói-
'. 'gőzök munkakörük természeté-

nél fogva nem egyénileg, ha-
, nem üzemeikkel együtt vesz-
nek részt a munkavérsenyben. 
V hároméves terv sikere úagv-
vészt a műszaki értelmiség 
munkájától függ, ennek a sze-

' gödi szakszervezet minden 
. egyes lagja tudatában van. A 

versenyben máris kiváló ered-
mények tapasztalhatók. A Sze-

• gödi Kenderfonógyárban Gás-
' pár István textil technikus a 
nyersanyag minél tökéletesebb 
felhasználásának módját igvek-

. szik megtalálni, hogv egyre 
kevesebb tegyen a luilladék-
anyng. Munkájának sikerét a 
versenyeredményeit mulatják. 
A fokozoltablnuí igénybevett 

• • • • 
«<xii Kendergyárbau Kiss Jé 
zsef és Földi Mihály teclmiku 
sok irányítják a fonóüzem és 

lixzőnctnytlvan HJa 
Mindazon rokonoknak1, 
ismerősöknek, kik fe-
lejthetellenjo férjein 

DOKTOR JAVON 
temetésén részlvettek, 
koszom- és vlrágado-
mányaikkat nagy fajdal-
munkat enyhíteni igye-
keztek, ezúton mondunk 
hálás köszönetet. 

Gyászoló csatád. 

szővőüzem versenyét. A városi 
mérnöki hivatalban Breínovtts 
Vilmos műszaki tanácsos ldvta 
ki miinkaved-senvre többi kar-
társát: kl talál több lehetősé-
gét a munkanélküliek foglal-
koztatására. A dolgozóknak a 
munkanélküliség enyhítésére 
adott lil fóréit igyekeznek mi-
nél produktívabban felhasz-
nálni. Bokor Mihály uíérnök, 
a Szegedvidéki Armentesitő 
Társulat szakigazgatója mun-
kaversenyre hivta ki a Körös-
Tisza-Maros Armentesitő Tár-
sulatot. Cél aa, hogy az árvé-
delmi töltéseket és herende-
zéseket mielőbb fókarba he-
lyezzék. 

A műszaki értelmiség bnl-
ésetelháritó és egészségvédel-
mi berendezések létesítésével 
egyénileg is résztvesz a mun-
kaversenyben. Ezen a téren 
Bézsó Itosztó, a Lemezgyár 
vállalatvezetője mutatott pél-
dát. Önindukciós biztosító be-
rendezése nyomban megállítja 
a prést, ha a munkás keze be-
lekerül, A Piok szalámigyárban 
Kettesl Szilveszter technikus 
szerkesztett egy górdülőszek-
rényt, amelyben forgókefék 
tisztítják a szalámirudakat a 
penészes salétrom kivirágzás-
lól. Ezeket eddig a munkások-
nak ketett letisztítaniuk, az ár-
talmas por megtámadta a lég-
zőszerveket és sulvos elválto-
zásokat okozott. Most szívó-
szerkezet továbbítja a port 
egy zsákba és Így a levegő tel-
jesen tiszta marad. 

Ilofty tneauylre niefihe-
catllf u népű il elu ok várta a 
iiilta/aki értehii'sésel, mu-
latja az is, hogy :iz ország-
ban 14 mérnök kapott Kos-
snfh ilijal, Ai uj vállatatvf 
aetők 43 százaléka mérnök-
év technikus. Gtauss Kos-
suth-díjas mérnök a Dunán 
tulon iatáfhaló vastartalmú 
bauxitból njs/erii kohászat'; 
el tárásával a svéd acéllal 
vetafccd* aeéll tud előállta 
(aiti. 

A rud a bányai mű, amely ed-
dig a liazat szükséglet lS szá-
zalékát fedezte, ez.zel az egész 
haZai szükségletet biztosllja, 

R peáagoqusok 

nagy-vésze Szegeden « nők kö-
zül kerül td, ezért a szegedi 
pedagógusok háromhónápos 
munkaversenyttíi-vczetét a szak-
szervezet nőbizottsága készí-
tette el és szervezi a Versenyt 
is. Eddig a pécsi szakszervezet 
nőbizottságának tagjait és 
Szeged valamennyi pedagógus 
nőjét hívták kl munka verseny-
re. A verseny legfőbb célja, 
hogy a nőpedagógusofcát be-
kapcsolja a szakszervezeti 
munkába, a népi demokrácia 
cselekvő tagjaivá nevelje őket. 
Ismerjék meg fontos szerepü-
ket az ország szellemi újjá-
építésében, szerezzenek érde-
meket a vezető pozíciók elnye-
réséért. Kerüljenek testvéri 
közelségire a munkás- és pa-
rasztasszonyokkal. A pedagó-
gusok a jövő nemzedék neve-
tői. a lelkek orvosai, munka-
versenyitk tehát hasonlóan fon-
tos az ország újjáépítése szem-
pontjából. miiit az orvosoké, 
műszakiaké. 

Az iskolákon belül egyéni 
verseny folyik. A szakszerve-
zet repűlőblzotfsága hetenkint 
megbeszélést tart az igazga-
tókkal és ás intézetek mun-
kaverseny megbi/ottalvnl, hogy 
kiemeljék a tecszorgatniasabb 
tanerőket. Itt kétféle szem-
pont érvényesül: a helyes 
szollemben való nevelés és a 

tananyag miuéi érthetőbb, él-
vezetesebb tálalása. 

A munkaversenynek már 
konkrét eredményekre vezet-
tek. ' 

Mimién egyes iskola lestvér-
InféMiiéiiiivé leadott egy-
egy nagyüzemet, megszer-
vezték ezekkel az összejöve-
teleket, nz, úgynevezett fe-
hérasztal társaságokat a p«-
rtatófnxok és az üzemi mun-
kásak között. Résztvesznek 
a pedagógus nők a falujárá-
somén, a /enekonzervalórfnm 
tanárat dyen alkalmakor ze-
nés műsort mulatnak be. de 
werepei a szakszervezet 

szénen nrOfcödö ksdtnrgArdi-
f i ís, 

A szülői munkaközösségek fa 
csaknem mindenhol megala-
kultak. itt a szülők é» nevd-
tt»k közösen beszélik meg • 
serdülő ifjúság problémáit és 
összehangolják nevelési szem-
pontjaikat. Rendszeresítették a 
pedagógus nők a nőnapokat, 
kibővítették a meglévő pedagó-
gus napközi otthonokat, elő-
adásokat tartanak nz üzemek-
ben, szoros kapcsolatot terem-
tettek az Ifjúsági szervezetek-
kel i 

A nőcsoport Junius 12-re 
hívott meg 18—13 temesvári 

** Üzabadkni pedagógusi, 2—2 
diákot é« 15—15 üzemi mun-
káit közöttük Ifjúmunkásokat, 
ho£y igy nemzetkőzi kapcsola-
tokat Is teremtsen A nOcso»> 
port munkájába a férfi peda-
gógusok b nagy aedwel kap-
csolódnak be. 

* 

Igy dolgozik Szeged haladd 
értelmisége • munkaveraenji 
sikeréért. Bizonyosra vehető, 
hogy a kiosztásra kerülő ér-
teimiségi élra uufcás-jetvón yek-
nek Szegeden Is nkad nem egy 
gazdája. K, i ; 

S'tnhis-pÜm-Művésset 

Or. Baranyl J á nos 
ós Höchtl Margit 

zongoraestjo 

Helyeselhető, ha kétzongo-
rás hangversenyekkel is mű-
velik és fejlesztik a közönség 
zeuel ízlését. Dr. Bárányt Já-
nos és Ilöchtl Margit nem 
újoncok e téren, régebben Sze-
gedén győződhettünk meg tu-
dásuk alaposságáról, amit a 
pénteki koncerten még inkábiy 
alátámasztottak. A magasabb 
rendű zene formáival nemes 
célok érdekében lépnek a pó-
diumra, nem kitaposott ösvé-
nyeken — bár vészben populá-
ris müvekkel is. dé főleg olya-
nokkal. amelyekkel nyomaté-
kosan kiha n gsulyozhalják a 
kétzongorás hangversenyek 
létjogosultságát. A két kitűnő 
pianista hangversenye igy él-
vezetes s igen meleg sikert 
jelentő keretbe foglalta Mo-
zart poétikus D-dur szonátá-
ját. Schumann romantikus .An-
dantéját és variációit. Men-
delssohnnak Saentlvánéji álom-
hoz készült szvitjéből a scher-
zol. a két bravúr számot: de 
Falta Spanyol táncát és Rimsky-
Korzakoff' A dongóját (mind-
kettő .dr. Baranyl János át 
irata) és Liszt két csillogóan 
ragyogó opusát. A VJlie. & d 
Este szökőkiitjalt és a. Don 
Jüan fantáziát. A különlegesen 
érdekes koncerten dr. Baranyl 
Jánosnak és Höchtl Margitnak 
virtuóz képességei, formáló 
készségük] kifinomodott Ízlésük 
és kulturált előadásmódjuk tel-
jes egészéi>cn kifejezésre ]u 
tolt. 

Gábor 

A z o r s z á g o s döntőben 
o szegedi MAV H a z á n k 
Dalkör első dijat nyert 

A szegedi dalkulturának 
ujabb nagy sikerét jelenti az 
az eredmény, amelyet a Sze-
gedi MAV Szakszervezett Ha-
zánk Dalkör 84 tagú férfikó-
rusa pünkösd vasárnapján Sió-
fokon elért. A dalkör Kertész 
Lajos karnagy vezényletével 
megnyerte az országos cente-
náris verseny vidéki csoport-
jának első diját országos vi-
szonylatban pedig a harmadik 
dijat A versenyről visszaér-
kező dalárdát Szegeden ünne-
pélyes fogadtatásban része sf-
tefték. 

(*) A rciifWiríeaeVar hang-
versenye. A szegedi rendőrség 
rohamosan fejlődő zenekara 
pünkösd hétfőjén nagy közön-
ség előtt hangversenyezett a 
Belvárosi Moziban. A kizáró-
lag fúvósoknál álló és jó össz-
hatást felmutató zenekar Varga 
I/ehel vezényletével már ma-
gasabb rendű zenei müvek elő-
adására is alkalmas. Egy tet-
szetős számot, a »Voliörztol. 
szerzője, dr. Bcncsik György 
vezényelte. A v:\Ltozatos prog-
ram sikerét Bánó Magda és 
Bessenyei Ferenc művészi sza-
valatai' nagyban emelték. 

Kisiparosok figyelmébe! 
Aa ipartestület és a KIOSz helyi csoportja előadásso-
rozatának keretében május J'.i-én /szerda) délulán fi 
lóra kor DK. Iklt i .Ml BERTALAN kamarai titkár tart 
előadást »A HELYES KALKULÁCIÓ, nmen uz ípni-

, testület nagyicrniél>cn. Minden kisiparos olt legyen. 

por I 
Ez a 12 lalálatw totószelvény: 

0:4 Olaszország—AnglU 2 
1:2 Wacker—MTK 2 
3:3 Wacker—Újpest x 
3:2 M. Dinamó—TSQ 1 
8:1 MVSE-DVTK 1 
2:1 SzMTE—Tisza 7 1 
2:0 SSE-MMTE 1 
3:1 Szombathelyi AK—MAV 

DAC 1 
4:1 Ausztria—Mugyaítoísaá* 1 
0:0 MV TE—Perue X 
3:1 Szolnoki MTE-B. Eiőr» 1 
3:2 Dorog—Sopron 1 

A vasárnapi totófordutóra 
278.898 szelvény érkezett Ive. 
Kifizetésre kérül 418.500 Ft. 
12 találatos síel vény eddig 
nem akadt. Kb. 41 darab 11 
találatos szelvény van, ezek 
mintegy 3400 Ft-öt kapnak. 
10 találatos 639 (218 Ft), 0 
találatos 3639 (38 Ft), 

PünköMU suarlerecunénvek: 
l.ahdarugás: NB I, EMTK— 

Szolnok 2:1 (1:0). 
NB II. SzMTE—Tisza 3:1 

(2:0), Drasche -MVSE 2:1(0:0), 
Előre—OAÍTK 1:0 (0:0), Sziol-
nok -B Előre 3:1 (2:0), M. 
Textil—KAC 7:1. (3:0), Gyula 
-Csonarád 6:1 (3 1). Az,SzMTE 
g.yoze Infévei. a Iieledik helyen 
ájt 21, :mögötlo; a Tisza 23 
ponttal. 

I. osztályú bajnokság ered-
ménvej: Níóra—Honvéd 4:3 
(1:0), KAC—Postás 2:1 (1:1), 
MMTE—HMTE 2:1(0:1), IITVF, 
-Rákóczi 3:2 (2 0), MKUMTE 
-SzAK 2:0 (1:0). a SzATE-
SzEAC elmaradt. A tábláz.nton 
vezet Újszeged 35 ponttat. 

II. oszláivu bajnokság ered-
ményi: Möra— Tisza 3:0(0:0), 
Dohány—Honvéd 1:0 (0:0), 
Postás-BSE 2:1 (2:0), Husos-
SzATE 6:4 (2-2), Rákóczí-
SzFIE 2:1 (2:0), DKMTE— 
MKUMTE 6:3 (1:1), Kisvasul 
—Szikra elmaradt. 

Ifjúsági eredmények.': Tisza 
-SzMTE 4:2 (3:1), Móra-
SsFIE 2:2 < 2 0), HM TK-MMTE 
3:3 (3:2), HTVE—Rákóczi 5:1 
(2:0), SzATE-MVSE 2:2 (2:2). 
a DKMTE—BSE és a SZAK-
MKUMTE elmaradt. 

Egvéb eredmények: MTK-
Ausztria 6:1 (2 1), Alcxandlria 
Kainó válogatott-Elekiromos 
2:0 (1:0). SzEAC-Debreceni 
ASE' 4:1 /11). PEAC—SzEAC 
4:2 (2-2) főiskolai bajnoki, a 
szegediek a második helyen 
végeztek. Ausztria—Újpest 6:2 
(1:1), MTK—Wacker 21 (0:1), 
Kispesl -Adntira 2:1 (l-l), Új-
pest—Wacker 3:8 (2:2), Anglia 
—Olaszország '4:0 (2:0), Fű-
szeresek—Textilesek 4:1 (4:0). 
Szeged Vásárhely kombinált 
0:1 (1:0). Kékek—Pirosak 6:1 
(3:1), I.ádagy.ír—Villamo* 5:2 
(2:1). 

Allétfka. ZaJavárt, * TlM* 
kiváló hosszuiávfutója a bécsi 
25 kilométeres verseny harma-
dik helyén végaelt 1 óra 80 
perc 23.3 másodperces Idő vet, 
ami világviszonylatban is ld-
lünő teljesítmény. A csapat-
versenyt Magyarország nyerte 
tiz ponttal. 

Kerékpár. A Budapest Sze-
ged országul! verseny győz-
tese Nótás (Előre) 4 ói-a 37 
perces idővel. A szegedi Ok-
rész. Jancsovics Ós Suti a ti-
zedik helyen végzett holtver-
senyben. A háztömbkőrülí ver-
seny ifjúsági számában negye-

liik ifj. Kiss (Postás), !). ifj. 
Kopasz (Tisza), 12. Csányl 
(Postás). A tehetségkutató ver-
senven 1. Varga (Tisza), 2. Fo-
dor (Postás), 3. Széli (Postás). 
4. Bosik (Postás). A felnőit 
vaskeretes versenyben 9. Kis* 
(Tisza). A hölgy versenybe n 1. 
Tóth Erzsébet (Postás). 2. Fü-
löp Ica (Tisza), 3. Horváth. 
Julía (TiszaJ, 4. Szuícsán Ilona < 
(Tisza). Az ifjúsági fakerekea 
versenyben '4. Barálh (Tisza), 
10. Nagy (Tisza). 

Motor. A Tisza salakpálya-
avató versenyének 125 kate-
gória szám/iban 1. ! ödo«, 
(D.MSE), 250 kategóriában 1.; 

FerencH (Tisza), 3. Bazsik (Ti-
sza), a 350 kategóriában 2. 
Bazsik (Tisza) és az 500-as ka-! 
tegória másodlik lrelyezeltj«( 
szintén Bazsik (Tisza). 

Tcutai. Magj-arország—b ran-
claország '4:1. Davis Kupa. Ver-, 
senvzöink az első napi gyen/ja 
szereplés után valósággal le-
hengerelték a franciákat. F-gyéh 
Davis Kupaeredmények:Svéd-
ország—Svájc 3:0. Lsehorszitig 
—Brazília 4:1, Belgium- Ar-
gentína 2:1. Olaszország-ju-, 

" ' 8:2. Dánia—Írország 
1:0. 

11 Teke. Gázgyár —Tisza 3i'«6: 
2962 2989:2936. Szabadság, 
Kupa. Gá Zgvá r - M ór a v á r o » 
3205:3093 í. oszlátyu bajnoki./ 
A Gáz a Tisza cfleiU győzel-
meivel a Szabadság Kupa dön-
tőjél>e került. VAOSz—IITVI5 
2977:2938. Szabadság Kupa. 

Yltaiatwia. UTE—SzMTE 5:1 
(2:0). A szegedi csapat különö-
sen az első félidőijen jól tar-, 
totta magát. A szegedi gólt 
Szanlszló dobta. 

Súlyemelés. A Magyaj- Tex-
til versenyén a szegedi Postás 
három versenyzője ért el ér-
tékes helyezést. Kálmán har-
madik 182.50, Barna második 
215, Kozenkfi! harmadik 235i 
ki I ogr a mos te I jp s i tmény'é vei • 
súlycsoportjában. 

Alti lüka. A párizsi szakszer-
vezeti nemzelközt versenyen ól 
első helyet szereztek a m agy ad 
versenyzők. Bánhalmi 100 mé-' 
leren, Németh 5000 méteren, 
Remeta diszkoszvetésben, Szi-
ffletL Varga 200-as nőt és Zil-
izei: a 800-as női versen ve«, 
győzött. '— Kincses, a Tisz* 
versenyzője a budapesti Pos-
tás kétórás versenyén második 
helyet ért ei 20 kilométer 26« 
méteres eredményévei. — Bu«, 
dapest 25 kilométerei futóbaj-j 
nokságán Kobruzsa (Tiszai/ 
nyolcadik. Temesvárt (TisaaJ 
kitence/tik helyen végzett. Fsa* 
patversenyt®n harmadik * Tt-\ 
sza, 

ivás . Magyarország 1048. 
évi ifjúsági 8Ö0 méteres gyors-, 
uszóbajnoksága során Miiről 
(Előre) 10 peré 01 másodper-
ces Idővel uj Európa és or-
szágos csúcsot óllitott feL meg-
döntve Taris francia 10:15.6, 
illetve Tátos 10.16-os rekorvta: 
ját. 

Filharmonikus hangverseny 
SZERDÁN fél 8 ÓRAKOR 
SZINÍIAZ. 

Vezényel V a s z y V i k t o r 
Saótisia: E n g e l I v ó n 

Bongoramüvéss. 


