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R ö v i d i d e i g fiartó h e v e s v i h a r vonult át 

p é n t e k e n S z e g e d e n 
Pénteken a késő délutáni órákban 

heves vihar vonult át Szegeden. A 
város egyes épületein kisebb ron-
gálásokat okozott. Több halyen le-
törte a fák koronáját. Néhány ház 
ablaka betört. Szegeden és a köz-
vetlen környékén a mezőgazdasági 
növényekben komolyabb kárt nem 
okozott. Termelőcsoportjaink jelen-
tése szerint jégkár nem történt. 
A növények rövid napok alatt ki-
heverhetik a vihar nyomait. 

A heves szélroham elszakította a 
parttól a Béke-fürdőházat. A szél 

• és a víz sodorta a Tiszán lefelé. 

A fürdőház alkalmazottai, a fürdő-
zők, tűzoltók és a város néhány 
dolgozója, akik észrevették a vizén 
sodródó fürdőházat, önfeláldozó 
munkával a volt vashíd közelében 
a parthoz vontatták azt. A fürdő-
ház sértetlen maradt a benne tar-
tózkodókkal együtt. Elismerés Il-
leti mindazokat, akik lelkesen segí-
tettek a mentési munkában. 

Az épületek, fák rongálódásán 
kívül komolyabb kár nem kelet-
kezett, szerencsétlenség nem tör-
tént. 

A szakszervezeti könyv tá rak működésének 
legfontosabb kérdéseit vitatta meg 
az üzemi könyvtárosok értekezlete 

Vasá r n ap r ende z i k m e g 
a szegcdi közép isko l ások n a p j á t 

r A SEegedi középiskolások DISZ 
szervezetei holnap nagyszabású if-
júsági napot rendeznek „Szegedi 
középiskolások napja" címmel. 

A nap sikeres előkészítéséből a 
diákokkal együtt kivették részüket 
a pedagógusok is. A tanítóképző 
DISZ szervezete a tanárok segítsé-
gével állította össze az iskola életé-
ről szóló képkiállítást. A Gépipari 
Technikum villamos tagozata DISZ 
szervezetének tagjai gondoskodnak 
majd a megfelelő világításról az 
újszegedi tanítóképző udvarán, ahol 
az ünnepség egy részét tartják. 

A szegedi középiskolások napjá-
nak ünnepségei délelőtt 9 órakor 
kezdődnek a Klauzál-téren: Az is-
kolák diákjai a szakmájukat jel-
képező tárgyakkal, lombikokkal, 
építő felszerelésekkel stb. vonul©-
nak fel. A Klauzál-téren a DISZ 
megyebizottság iskolai osztályának 
vezetője, Tóth Ferenc elvtárs üd-
vözli majd a fiatalokat. Megjutal-
mazzák a legjobb tanulókat, a leg-
jobb DISZ titkárokat és a legaktí-

vabb DISZ munkát végző fiatalo-
kat Tíz órakor a Városi TSB he-
lyiségében nyílik meg „Képek az 
iskolák életéből" című kiállítás. A 
megnyitó beszédet Szabó Tibor 
elvtárs a tanítónőképző igazgatója 
mondja. A megnyitó után a fiata-
lok a Tiszán szórakozhatnak. Ked-
vezményes fürdés, sétahajózás biz-
tosítja számukra a kellemes szó-
rakozást. Délután három órakor 
lesz „A középiskolai nyáriklub" 
megnyitója, a Bertalan emlékmű 
melletti gyermeküdülőben. A dél-
utáni műsort sportműsorok teszik 
látványossá. Négy órakor az új-
szegedi tanítóképző kézilabda pá-
lyáján kézilabda mérkőzés lesz, 
majd öt órakor kosárlabda mér-
kőzés. ö t órakor kezdődik az új-
szegedi Petőfi-pályán a labdarúgó 
mérkőzés az MTH és a középiskolai 
válogatott között. Meccs után 7 
órai kezdettel az újszegedi tanító-
képző udvarán vidám táncdélután 
lesz, amely tábortűzzel és színes 
kultúrműsorral fejeződik be este 
10 órakor* 

Holnap egésznapos összevont 
harci túraverseny lesz Szegeden 

Holnap, vasárnap a Szegedi Hon-
véd Kiegészítő Parancsnokság az 
MRSZ, a Szabadságharcos Szövet-
ség és a Városi DISZ Bizottság 
rendezésében egésznapos összevont 
harcitúra verseny lesz Szegeden* 

A harcitúra versenyen résztvesz-
nek az 1934-ben született fiatalok, 
akiknek bemutatják honvédségünk 
egyes alakulatainak munkáját . A 
harcitúrát a repülőtéren és a mel-
lette lévő nagy gyakorlótéren ren-
dezik meg. Reggel fél 7 órakor 

gyülekeznek a fiatalok, ekkor veszi 
kezdetét a harcitúra, amelynek ki-
emelkedő, látványos eseménye a 
körülbelül fél 10 órakor kezdődő 
éjtőernyős célugrás és a zuhanó-
ugrók versenye. Az ejtőernyős be-
mutatón résztvesznek Szeged, Hód-
mezővásárhely és Mezőhegyes ej-
tőernyős fiataljai. Délután a Ti-
szán lesz a csónakverseny és az 
átkelési gyakorlat bemutatója. Ez 
szintén igen látványos és bizonyá-
ra nagy tetszést arat majd a fia-
talok között: 

A „Délmagyarország" vasárnapi 
számában „Egy üzemi szakszerve-
zeti könyvtár" címmel mi&gjelent 
cikk megvitatására, valamint eb-
ből kiindulva a szegedi üzemi 
könyvtárak helyzetének problé-
máinak megtárgyalására a Szege-
di Könyvtárközi Bizottság a „Dél-
magyarország" szerkesztősége és a 
Városi Tanács Népművelési Osztá-
lya a Somogyi Könyvtár olvasó-
termében üzemi könyvtárosi érte-
kezletet rendezett. 

Az értekezletem Szeged üzemeinek 
könyvtárosai jelentek meg. A 
megjelenteket Péter Eászló, a Sze-
gedi Könyvtárközi Bizottság elnöke 
köszöntötte, majd Molnár István, a 
Szegedi Könyvtárközi Bizottság tag-
ja mondta el vitaindító beszédét. 

Ezután a megjelent üzemi könyv-
tárosok szólaltak fel. Elmondtak 
a könyvtárosok, hogy a „Délma-
gyarország" vasárnapi cikkében az 
üzemi könyvtárosok indokolatlan 
cserélgetése, gondtalan kiválasz-
tása és sokak szakmai készület-
lenség® a szegedi üzemi könyvtá-
rak zömére érvényes. Szükséges az, 
hogy 

a jövőben gondos kiválasztás 
alapján hivatásukat szerető, ah-
hoz ragaszkodó általános mű-
veltségben és könyvtárosi isme-
retekben képzett üzemi könyv-
tárosok kerüljenek a könyv-

tárak élre. 

A' hozzászólók általános érvé-
nyüknek tartották a cikknek a 
könyvtár fejlesztésére, könyv be-
szerzésére szükséges havi ellátmá-
nyok elmaradásáról, illetőleg rend-
szertelen és hiányos kiutalásáról, 
valaminit a könyvtári munkának n 
könyvtárhelyiségek alkalmatlansá-
gában, vagy időnkénti más célra 
való igénybevételében megmutat-
kozó lebecsüléséről tett megállapí-
tásait is. Az üzemi könyvtárosok 
azt kérik, hogy a jövőben üzemük 
hiánytalanul biztosítsa a kollektív 
szerződés által magállapított könyv-
tárfejlesztési ellátmányt a könyv-
tár részér©, s gondoskodjék olyan 
könyvtárhelyiségről, ahol állan-
dó könyvtári munka, zavartalan ol. 
vasó szolgálat lehetséges. 

A szeged i h a t á r b a n a zö l d f ás i rész a z e lső 

a n ö v é n y á p o l á s b a n 

A szegedi határrészek dolgozó 
parasztjai között folyó növényápo-
lási versenyben a zöldfási rész az 
első. A legutóbbi értékelés szerint 
a kukorica második kapálását 83 
százalékban, a burgonya harmadik 
kapálását 100 százalékban, a répa 
kapálását másodszorra teljesen el-
végezték. A zöldfáéi részen Tóth 
József a mezőőr. 

A második helyen a mairostői 
rész áll, a harmadik helyen a mi-
hálytelkiek vannak. A növényápo-
lásban utolsó helyen a külsőbaktói 
rész áll. 

Számos egyénileg dolgozó pa-
raszt idejében gondosan végzi a 
növényápolást. Néhány közülük: 

Balogh János, Felsővárosi fekete-
földek 251., Gavallér Sándor Oncsa-
telep 23. példás rendben tartja 
földjét. Vannak azonban hanyag 
gazdák is. A Felsővárosi feketeföl-
deken lakó Bozóki József a tarjénl 
részen lévő kukoricáját még nem 
kapálta meg, — csupa gaz. I f jú Ko-
vács Ferenc, Felsővárosi feketeföl-
dek 51. szám alatt lakó dolgozó 
paraszt, akinek kukoricaföldje kül-
ső-Baktóban van, elmulasztja a ku-
korica ápolását. Pedig if jú Kovács 
Ferenc, mint állami tartalékföldet 
bérlő, 3000 forint állami kölcsönt 
is kapott azért, hogy segítségével 
is jobban tudja növelni a terme-
lést. Ne késlekedjen ő sem a so-
ronlévő mezőgazdasági munkákkal! 

Á Szegedi Fémipari és Finommechanikai Vállalat 
dolgozói javítják az Alkotmány tsz gépeit 

A Szegedi Fémipari és Finomme-
chanikai Vállalat, — a mi üze-
münk — a többi üzemekhez ha-
sonlóan azon van, hogy kivegye 
részét a mezőgazdaság megsegíté-
séből. Ez abban is megnyilvánul, 
hogy szakmai és műszaki segítsé-
get igyekezünk nyújtani a termelő-
szövetkezetek és traktorállomások 
gépi berendezésének megjavításá-
hoz, illetve karbantartásához. 

A szerszámkészítő és üzemlaka-
tos műhelyünk Hajdú Dezső veze-
tésével nagy kedvvel és lendülettel 
fogott hozzá a mi üzemünk által 
patronált Alkotmány tsz gépeinek 
kijavításához. 

Legutóbb kaszálógépet hoztak 
rendbehozás végett üzemünkbe. Az 
üzemlakatosok, ahogy idejük és 
munkájuk megengedte, azonnal ta-
nulmányozni kezdték a rossz álla-
potban lévő kaszálógépet. Ezután 
nemsokára munkába fogtak, és 
Dombegyházi Péter, Gaál Róbert, 
Tóth István, Márkus Imre, Mészá-
ros József javította a gépet* 

Munka közben Gaál Róbert, aki 
a gép piszoktól és olajtól befedett, 
eldugaszolt részét tisztította: meg-
jegyezte: az ipari dolgozó munká-
ja még hasznosabb lenne, ha a 
szövetkezetek mezőgazdasági gé-
peikre nagyobb gondot fordítaná-
nak. Mert igen sok hiba a gondat-
lanság, a gépnek nem megfelelő 
helyen való tartása miatt követke-
zik be. Erről beszélt Tóth István 
is, aki a kezében tartott sáros és 
olajos vasdarabról első látásra bi-
zony nem tudta megmondani, 
hogy fogaskerék-e az, vagy tárcsa. 
Üzemünk dolgozói megértették az 

MDP I I I . kongresszusának szavát, 
s azon vannak, hogy az előttük 
álió feladatokat becsülettel vé-
gezzék. De joggal elvárják a me-
zőgazdasági dolgozóktól, hogy gé-
peiket jobban és nagyobb szeretet-
tel gondozzák. Ezzel nemcsak sa-
játmaguk, hanem az egész népgaz-
daság javát szolgálják. 

Józó Ferenc 
párttitkár 

Minden üzemi könyvtáros el-
mondta és igen helytelennek tartja, 
hogy a SZOT megyei kulturális 
osztálya teljesen közömbös az üze-
mi könyvtárak iránt. Nem irányít-
ják a könyvtári munkát a SZOT 
munkatársai és a könyvtárosok-
nak is alig nyújtanak segítséget. 
Nem látogatják a könyvtárakat, 
a könyvtárügyi megbeszéléseken 
nem vesznek rószt, 

A könyvtárosok beszámoltak a 
könyvbeszerzésről is. Elmondták, 
hogy 

az üzemi könyvtárak könyvbe-
szerzése rendszertelen, s így 
adódik az, hogy sok esetben 
nem tudják megszerezni az ol-
vasók által legkeresettebb 

könyvet. 

Az fiziemi könyvtárak könyvbe-
szerzésének tervszerűsítéséhez szük-
séges lenne, hogy az Áliami Könyv, 
terjesztő Vállalat a szegedi fiókot 
könyvtárellátó jellegűvé fejleszte-
né. Igy a könyvtárak igényeit a 
megfelelő példányszámú mü biz-
tosításával hiánytalanul ki tudják 
elégíteni. 

A könyvtárosok arról is panasz-
kodtak, hogy az elhasznált köny-
vek újnaköttetóse ég általában a 
könyvek, folyóiratok tartós be-
kötése aránytalanul nagy megter-
helik t jeleint a könyvtárak szá-
miára, s nem egy esetben a bekö-
tési költség meghaladja a könyv 
bolti árát. Az állami vagyon vé-
delme és a gazdaságosság elve meg 
kívánja, hogy az üzemi könyvtá-
rak önköltségi áron köttethessék 
könyveiket. E célból a könyv-
tárosok azt javasolták, hogy 

a népkönyvtári hálózat kere-
tében megyénként egy könyv-
kötő műhely létesüljön az üze-
mi és a népkönyvtárak ilyen 
jellegű munkálatainak elvégzé-

sére. 

Az értekezlet több felszólalója 
megállapította, hogy 6ok helyütt 
indokolatlanul mellőzik a könyv-
flárosok fiiggietlenítését, noha ezt 
a könyvállomány 03 az üzem dol-
gozóinak létszáma szükségessé ten-
nél Kérték a könyvtárosok, hogy 
a SZOT és a Népművelési Minisz-
téirinmt rendezze a függetlenítés 

feltételeit ós ezzel összefüggőim 
azoknál az üzemi könyvtáraknál, 
ahol nincsenek függetlenített 
könyvtárosok, vizsgálják meg, hogy 
a népkönyvtári vonalon alkalma-
zót* normarendszerrel, vagy egyéb 
módon hogyan lehetne a nagyobb 
munkát végző üzemi könyvtárosok 
fáradozását anyagi eszközökkel is 
honorálni. 

Az üzemi könyvtárosak arról szá-
moltak be, hogy az üzemi műszaki 
könyvtárak viszonylag rendezettek 
és anyagilag is kedvezőbb helyzet-
ben vannak, mint a szakszervezeti 
könyvtárak. Közülük a nagyobbak 
egy-egy speciális tudományszakban 
olyan értékes hazai és külföldi 
könyv és folyóiratanyag birtokában 
vannak, amelyeknek föltétlenül 
szükséges városi viszonylatban 
központi nyilvántartása. A Szegedi 
Könyvtárközi Bizottság kérte, hogy 

az általa kezdeményezett létesí-
tendő szegedi központi kataló-
gus számára az üzemi műszaki 
könyvtárak juttassák cl szab-
ványméretű katalógus cédulá-
kon egyelőre még csak folyó-

iratanyaguk jegyzékét. 

Hencz Aurél, a Szegedi Egyete-© 
mi Könyvtár vezetője felszólalásán 
bam elmondta, hogy az üzemi 
könyvtárosok patronálásának eddi-
gi módja — éppen a könyvtárosok 
sűrű cserélgetése következtében — 
nem járt eredménnyel. A könyv-
tárosok örömmel üdvözölték Hencz 
elvtársnak azt a bejelentését, mely 
szerint az Egyetemi Könyvtár a 
szakszervezeti és műszaki üzemi 
könyvtárosokat 

szeptembertől kezdve folyama-
tosan szívesen látja négy-négy 

hetes gyakorlatra, 
amely idő alatt a könyvtári mun-© 
ka minden ágával, egy nagy könyv-
tár életének alapos tanulmányozá-
sa- révén ismerkedhetnek meg. 

Az értekezlet tapasztalatait Wald-
mann József, a Városi Tanács Nép-
művelési Osztályának előadója fog-
lalta össze, 'és az elhangzottak alap-
ján a hibák kijavítására javasla-
tokat terjesztett elő, amelyeket az 
üzemi könyvtárosok egyhangúan 
elfogadtak. 

Délszlávok és magyarok véleménye a szőregi Petőfi tsz-ben i 

Gépekkel, kombájnnal aratunk !•• • 
Kora reggel indulnak munkába 

a szőregi Petőfi tsz tagjai. S ahogy 
mennek a földre, tréfálkoznak, be-
szélgetnek egymással. Keveredik a 
széria és a magyar szó. Mert a Pe-
tőfi tsz-ben délszláv és magyar dol-
gozó parasztok munkálkodnak test-
véri megértéssel, hogy megteremt-
sék igazi boldogulásukat, 

A szövetkezet délszláv nemzeti-
ségű tagjai együtt a magyarokkal, 
derekas munkát végeznek, s nincs 
köztük olyan, aki ne járna ki rend-
szeresen a földre. Mutatják ezt a 
munkaegység könyvek is. Például 

Sztrain Mátyás eddig több mint 
200, Beleszlin Péter 200, Pein 
Szvetozár 160 munkaegységet 
ért el. Lakatos István, Simon 
István, Baráth György — né-
hányan a tsz. magyar nemzeti-
ségű tagjai közlil — már elér-

ték a 200 munkaegységet. 

A 70 esztendős Miletin Bogity-al 
is törődik a nagy család, a szö-
vetkezet, hogy megfelelő megélhe-
tése, munkája legyen. Éjjeli őr és 
jól megvan — jól ellátja teendőit. 
Mendebaba Krisztofort nemrég 
operálták. A vezetőség, a tagság 
úgy határozott: „Amíg jól meg nem 
erősödik, ne dolgozzon Krisztofor 
a növénytermelésben, — végezzen 
könnyebb munkát." Beosztották hát 
éjjeli őrnek, így gondoskodnak róla, 

A Petőfi délszláv és magyar 
nemzetiségű tagjai tudják, hogy 
a munkájukon, a jó gazdálko-
dáson múlik, hogy milyen lesz 

a jövedelem. 
Azt mondják: „Ugy igyekszünk, 
hogy jusson szépen járandóság." 
Nem üres szavak ezek, mert nyo-
mában tettek járnak. A közel 200 
holdnyi kukorica, az 50 hold nap-
raforgó, a cukorrépa, takarmány-
répa is úgy, ahogy kell, rendben-
tartva. Az 50 holdnyi herét is le-
vágták már és betakarították. 

A 230 hold búza, a 25 hold árpa 
az 5 hold zab is nagyon szép és jók 
a terméskilátások. Igaz, nem saj-

nálták a műtrágyát az őszi kalá-
szosoktól. Egyre nő a búza, néhány 
hét múlva aratni lehet. 

A szövetkezet tagjai egy kom-
bájnnal és két aratógéppel vég-
zik az aratást. Tavaly is gép-
pel arattak, kombájn ls volt 
náluk egy ideig s nem veit el-
lene semmi kifogás. A gép, 
ha jól bánnak vele, nagyon 
megkönnyíti a munkát. Azt 
mondják a szövetkezet tagjai: 
„Nagyon jó dolog az, ha a nagy 
és nehéz munkákat, az aratást 

elvégzi helyettünk a gép." 

A Petőfi tsz-ben előrelátó ajk és 
minden eshetőségre felkészülnek. 
Tíz kéziaratópárt készenlétbe állí-
tanak azért, ha esetleg esős lenne 
az idő és igy a puha földre nem 

mehetne rá a kombájn, akkor se 
késlekedjenek. A „készenléti" ka-
szások között ott vsn a délszláv 
nemzetiségű Sztrain Mátyás, Pein 
Szvetozár, azután Beleszlin Péter 
bácsi is. 

Az állatállomány takarmány-
szükségletének biztosításáért a 
búza helyén másodnövényeket 

is termelnek. 

Fontos és helyes az aratás utáni 
tarlóhántás késedelem nélküli el-
végzése. 

Reggeltől sötétedésig tart a mun-
ka a Petőfi tsz. földjén. Este pe-
dig, munka után, ha a sor úgy 
hozza, jól esik egy pohár bort meg-
inni, vagy megpengetni az ősi szerb 
hangszert; a tamburica húrjait. 

h í r e k 

nélkülözhetetlen az agitációs 

munkában 

A BÉKE-VILAGTANÁCS buda-
pesti illése első évfordulójának al-
katmából június 21-ón, hétfőn este 
7 órai kezdetted a Szegedi Tudo-
mányegyetemek és Orvostudomány 
Egyetem tanárai baráiti találkozót 
tartanak. A baráti találkozó a Du-
gonics-tér 12. szám alatt lévő 
egyetemi diákklub helyiségében 
lesz. 

A T A R S A D A L O M - É S T E R M É -

S Z E T T U D O M Á N Y I Ismeret terjosz-
tő Társulat Képzőművészeti Szak-
osztálya kiállítást rendez a Móra 
Feronc Múzeum kupolacsarnoká-
ban. A kiállítás anyagát Vineze 
András grafikai műveiből állítják 
össze. Június 20-án délelőtt 11 óra-
kor lesz a megnyitó. A kiállítást 
Szelesi Zoltán műtörténész nyitja 
meg- és július 4-ig lesz nyitva. 
Megtekinthető minden nap délelőtt 
10 órától este 7 óráig. 

A FIATALOK KÖZÜL mind szé-
lesebb tömegekot vonz az ejtőer-
nyős sport. E szép, de szívós kitar-
tást, bátorságot követelő sport-
nak nagyszabású ünnepi bemutató, 
ja tesz a július 4-én megrendezen-
dő „Ejtőernyős napon". 

Az „Ejtőernyős nap"-ot a Ma-

gyar Repülős Szövetség rendezi 

ós bizonyéra nagy érdeklődés mel-

lett zajlik majd le. 

A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVET-
SÉG Csongrádmegyei Modellező 
Bizottsága 20 ón, vasárnap délclő.t 
fél 10 órai kezdettel tartja ezévi 
megyei szabadtéri modeil-versiv 
nyét a Szegcdi Közforgalmi Repü-
lőtéren. A versenyre minden ér-
deklődőt szívesen várnak. 

VÉRADÓ ANKÉTOT rendőriek 
Szegeden. A Magyar Vöröskereszt 
szegedi titkársága csütörtökön es-
te véradó ankétot rendezett. Gál 
György, a szegedi 1. szánni sebé-
szeti klinika citrátos véradó á'lo-
másánnk vezetőjo beszámolt a kor-
szerű állomás működéséről. 

Szegeden 1952 óta hatszorosára 
növekedőit az önkéntes véradók 
száma. Közülük tizenkettőt, akik 
nemcsak sokszori véradásukkal, 
hanem ú j véradók szervezésével is 
elősegítették a betegek gyógyító 
sát oklevéllel cs jelvénnyel tün-
tettek kl. 

A MAGYAR-SZOVJET TÁRSA-
SÁG városi szervezető Gllnka szü-
letésének 150-lk évfordulója a'kal-
mából június 19-én, szombaton es e 
fél 8 órai kezdettel a©. Ml ZT M i k-
házban íHorváth Mihály u . 3 sz. 
L emelet) k'.ubcs at rendez. Gl'nka 
életéről és munkásságáról Király 
József egyetemi adjunktu•© tart elő. 
adást. Az előadást honyteiucmű.-
sor kíséri, melynek keretében Gtin-
ka mŰYOi kerülnek, bemutatásra. 


