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Csipak Ferenc cséplőmmkacsapara így harcol az új kenyérért 
A tápéi határban az egyik szérűn 

a kiskundorozsmai gépállomás gépe 
már napok óta csépel. A gép felelős 
Vezetője Vásár Dezső elvtárs, u 
munkacsapat vezetője pedig Csipak 
Ferenc, A munkacsapat tagjai leg. 
nagyobbrészt tápéi dolgozó parasz-
tok. akik most az aratás utón az-
ért szerződtek le a gépállomáshoz, 
hogy munkájukkal m:nél jobban elő-
segítsék a gyors cséplést^ Csipak 
Ferenc munkacsapata jól tudja, ir.i. 
lyen sok függ az ő munkájuktól is. 
hogy Tápé község dolgozó paraszt 
ságu mikor tudja teljesíteni gabona-
beadási kötelezettségét és mikorára 
szerezheti meg a szabadpiacot. Ez-
ért július 12-én, vasárnap a munka, 
csapat tagjai röpgyül'ést tartottak. 
A gyűlés alkalmával részletesen 
megvitatták a kormány programm. 
ját és Rákosi elvtárs szombat esti 
beszédét. A vita alkalmával Török 
János, a munkacsapat tagja ezeket 
mondotta: 

— Rajtunk áll, hogyan valósítjuk 
meg a párt és a kormány pro-
grammját 

— Igaz, úgy van — helyeseitek 
valamennyien, majd közvetlen utána 
megszületett a javaslat: 

— Alkotmányunk ünnepének tisz-
teletére tegyünk vállalást, hogy 
minden erőnket megfeszítve dolgo. 
zunk itt a cséplőgépnél. 

Nagy tap3 fogadta a javaslatot-
Vál'alásukat írásba is foglalták: 

„Mi, a kisikundorozsmai gépál'o-
más HO—9/14.es rendszámú. 1220 
milliméteres dobszélesséigű síma-
csapágyas cséplőgéppel dolgozó 
munkacsapat tagjai látva az előt-
tünk álló feladatokat, amelyeket 

Rákosi Mátyás és Nagy Imre elvtár. 

sak mutattak meg beszédükben, a 

gyors terménybeiakarftás érdekében 

Alkotmányunk ünnepének tisztele-

tére a következő vállalásokat tet. 

tük: 

Alkotmányunk ünnepének tiszteletére 

4 Cséplőgépünk nyári terve 8400 
mázsa gabona elcséplése. Mi 

ezt a tervel 1C00 mázsa gabonával 
túlteljesítjük és ezáltal 5000 mázsa 
gabonát csépelünk el. 

O A cséplőgép napi normája 95 
mázsa. amit túlteljesítünk 

úgy. hogy napi cséplési átlagunk 
200 mázsa legyen. 

O Nagy gondot fordítunk a jó 
^ ' minőségű munkára. Ügyelünk 

arra hogy a gabona gyommentesen 
kerüljön a zsákba. A szórási szem-
vesz'ctógeí « megengedő: Inéi ke ve. 
seöbre csökkentjük. Mind a szalma-, 
mind a törokkaziakat úgy rakjuk, 
hogy az minőségileg kifogás nlá 
ne ossék. 

A Cséplőgépünknél a munkál 
" ' naponként értékeljük, a ver-

senytáblán az élenjárókat példáké, 
pül állítjuk a dolgozók elé, a lema-
radókat pedig megbíráljuk. 

g Az újságolvasást mindennap 
pontosan megtartjuk. A dol-

gozó parasztság köréhen állandó 
felvilágosító munkát végzünk hogy 
n" legyen körzetünkben egyetlen 
dolgozó paraszt sem, aki a cséplő-
géptől ne teljesítené azonnal az ál-
lam iránti kötélezettsUgét. 

Vállalásunk teljesítését magunkra 
nézvs kötelezőnek tartjuk, mert lát. 
juk, hogy pártunk és kormányunk 
új gazdaságpolitikájában fokozott 
gondot fordít a dolgozók életszínvo-
nalának az emelésére, ami csak a 
termelékenység növelésével érhető 
el igazán." 

Hívjuk versenyre 
n megye minden 
cséplömunkását 

Mikor elkészült a munkacsapat 
vállalásának megszövegezése Csipak 
Ferenc felolvasta az egészet, e kér-
dezte: | i 4 t u t i 

— Jónak tart játok.e? 
Bodán Péter ezt válaszolta: 
— Én jónak találom az egészet, 

csak ki kellene egészíteni. Mégpedig 
azzal, hogy hasonló feltételek között 
hívjuk versenyre a megyében dol-
gozó többi cséplő munkacsapatot is. 

Javaslatát egyhangúlag elfogad, 
ták társai és mindjárt oda is írták 
a versenyvállalásukhoz: 

„Kérjük a cséplőmunkacsapato-
kat a megyében, hogy versenykihí-
vásunkat tárgyalják meg és erre 
írásban válaszoljanak és lépjenek 
velünk versenyre, hogy ezzel is elő. 
segítsük 6zocialista hazánk építését." 

Másnap korán hajnalban Csipak 
Ferenc munkacsapata a tápéi szé-
rűn fokozott lendülettel látott mun. 
kához. Vásár Dezső elvtárs, a gép 
feMős vezetője állandóan figyelte 
a gépet, nehogy nagyobb legyen a 
szemvesz te sdg a fél százaléknál. A 
sajtófelelős a déli ebédszünetben 
nem feledkezett meg az újságolva-
sásról sem. Az újságból látták a 
munkacsapat, tagjai, hoigy szerte az 
országban dolgozó népünk milyen 
szép tettekkel küzd a párt politiká-
jának, a kormány programmjának 
a megvalósításáért. 

Ezért ebéd után még nagyobb lett 
a gépnél a hajrá. Késő este, mikor 
összeadták az elcsépelt gabonameny. 
nyiséget felcsillant a szemük: vál-
lalásukat az első napon teljesítették 
becsülettel, mert 95 mázsa helyett 
200 mázsa gabonát csépeltek el. 

Vásár Dezső felelős vezető és Csi. 
puk Ferenc munikacsapatvezető 22 
társával már ezer mázsa gabonát 
csépelt el a tápéi dolgozó paraszt 
ságnak, s minden remény meg van 
rá, hogy mindvégig állni tudják a 
szavukat. 

Most már csak azt várják, hogy 

példájuk nyomán a megyében a 

többi cséplőmunkacsapat ls csatla-

kozzon a kihívásukhoz. 

'M w ' ' (Vass.) 
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A földművesszövetkezetek feladata 
a talu jobb áruellátásában 

AZ IDEI GAZDAG TERMÉS 
folytán dolgozó parasztságunk igen 
bő termést takarít be, s már ezek-
ben a napokban is, de az elkövet-
kezendő hetekben egyre nagyobb 
számban teljesíti gabonabeadási kö. 
telezettségét. Gyűlik a raktárakba 
az ország jövő évi kenyere. Egyre 
több pénz jön mostanában a dol. 
gozó parasztok házába és még több 
lesz a bevétel ha a beadási kötele, 
zettségük teljesítése után egyre szé-
lesebbre tárul a szabadpiac forgal-
ma is. 

A PART ÉS A KORMÁNY új 
gazdaságpolitikája következetesen 
megvalósítja a dolgozó emberekről 
való gondoskodást. A lakosság élet-
színvonalának legfőbb mutatója az 
áruforgalom. Dolgozó parasztsá-
gunk igénye megnövekedott. s en. 
nek folytán merőben más lesz az 
idei áruforgalom, mint a tavalyi 
volt. Az idén mm kell áruhiánnyal 
számolnunk és így földmúvesszövet. 
kezeti boltjainknak nem a meglévő 
áru gépies elosztóinak, hanem való. 
ban áruellálóknak kell lenniök. 

DÖNTÖ FELADATUK LE-
GYEN a földmüvesszövetkezetek 
boltkezelőinek az áru helyes és idő-
ben való megrendelése. Nem fordul, 
hat elő olyan eset, mint példáu) 
Szöregin, ahol a félévi leltározások 
nyomán a földmüvesszövetkezet 
igazgatóságának kellett észrevennie 
hogy a boltból olyan közszükségleti 
cikkek, mint borotvapenge, cérna-
fél ék, hiányosnak. Röszkén is a 
helytelen árurendelések miatt a fő. 
üzletben napokig nem lehetett pet-
róleumot és dohányárut kapni. Nem 
fogadhatnak el a földművesszövet-
kezeteink a nagykereskedelmi vál. 
lalatoklól olyan árukat, amelyekre a 
dolgozó parasztságnak egyáltalán 
nincs szüksége. A dolgozó paraszt-
ság igénye megnőtt és joga van 
arra hogy szép és jó minőségű áru. 
val lássa el őket minden földműves-
szövetkezet. Nem történhet meg 
olyan eset. mint ami előfordult Sán-
dorfalván, ahol a földművesszövet, 
kaact a Vcgylanyag Nagykereske-
delmi Vállalattól olyan fogkrémet 
vett át, amely be volt száradva. Bár 
ez az. áru már előzőleg, mielőtt a 
nándorfalvi földmüvessiovetkezet 
boltiába került, megjárt egy jóné. 
niny állami kiskereskedelmi áru-
dat. A nagykereskedelmi vállala. 
tok feladata, hogy jó é3 pontos ki. 
szelgálással a legjobb minőségű 
áruk biztosításával segítsél: elő föld-
n:űvrszövetkezeteink áruellátását. 

Minden földmüve'szövetkeseti ve-
zetőnők és botti alkalmazottnak is. 
m«rni kel! a reá vonatkozó terveket 
Nem történhet olyan eset meg,hogy 
a fö'dmüvesszövetkezeteínk tervsze. 
rűl'on árurendelése folytán nagy-

mérvű árulerakódások következze-
nek be, Makón és Királyhegyesen 
nagyobb mennyiségű olyan elfekvő 
árukészlet van, amelyre más szövet-
kezetnek szüksége volna a község 
dolgozóinak áruellátása szempontja, 
ból. Ebből az adódik, hogy a ké. 
sőbbiek folyamán a földművesszö-
vetkezet pénzügyi zavarba kerül, 
nem tudja a legszükségesebb árufé-
leségeket sem megvásárolni. A föld-
művesszövetkezeteink ilyen esetben 
helyes szervezéssel, egymás között 
bonyolítsanak le árucserét. 

A JÓ ÁRUELLÁTÁS MELLETT 
fontos, hogy a földművesszövetke. 
zetek boltleezelői körültekintően, 
udvariasan foglalkozzanak a vevők, 
kel. A dolgozó parasztok elvárják a 
földművesszövetkezetek boltkezelői-
töl hogy az áru kiadása közben el-
beszélgessenek velük napi problé-
máikról. De módja van minden bolt. 
kezelőnek arra is. hogy a dolgozó 
parasztoknak vásárlás közben ajánl, 
ja iparunk minőségi termeivényeit 
is. azokat az árukat, amelyek a 
dolgozó parasztság előtt még ez-
ideig nem voltak olyan közismertek. 

AZ ELMÚLT ÉVEK azt bizonyít-

ják, hogy a dolgozó parasztság igen 

sz vesen vette amikor a földműves-

szövetkezeteik a nagy mezőgazdasági 

munkák idején mozgóboltjaikkal a 

mezőn felkeresték őket '„3 helyükbe 

vitték a legszükségesebb napi cik. 

keket. Most is ezt kell tenni. Hala. 

déktalanul szervezze meg minden 

földművesszövetkezet mozgóboltját, 

hogy ezáltal is könnyebbé tudja 

tenni a dolgozó parasztság munká-

ját. az aratás, cséplés, begyűjtés 

időszakában Szervezzenek a föld-

művesszövetkezetek árubemutatókat 

a községekben állami gazdaságok-

ban és termelőcsoport okban. Vigye, 

nek ki nagyobb választékú árut, 

hogy módja legyen a dolgozó pa. 

raszteágnük a helyszínen az árut 

megvásárolni. Igen szép eredményt 

ért el ezen o téren a tömörkényi 

földművesszövetkezet, amely mozgó-

boltjával felkereste a ternvelőcso-

portok dolgozóit és így is iparko-

dott könnyíteni munkájukat. Ezen. 

kívül a földmüvesszövetkezetek bolt. 

kezelői az eddiginél nagyobb mér-

tékben propagálják a dolgozó pa-

rasztok körében az egyes iparcik-

keknél történt árleszállítást. Sza. 

vaiknak természetesen csak akkor 

lesz eredménye, ha arra törekednek, 

hogy minél nagyobb mértékben áll. 

janak a vásárlók rend elek zésé re ol-

csóbb árucikkek. ' * 

Horváth Imre 

MÉSZÖV h- megyei titkár 

» f tort fc i reA 
Felhívjuk azoknak az alapszer-

vezeteinknek a titkár elvtársait, 
ahol a rendkívüli taggyűlések el-
maradtak, hogy ezen a héten meg 
kell tartani a rendkívüli taggyű-
lést. 

Pénteken: az összes hivatalok-

ban, egyetemen és iskolai part-
szervezetekben, 

A taggyűlés megtartására Nagy 
Imre és Rákosi elvtársak beszédé-
ből készüljenek fel a titkár elv-
társak. 

Párt- és tömegszervezeti oszt. 

IDO JÁRÁSJELENTÉS 

Várható időjárás 
péntek estig: déli-
délutáni <e;hűkcp-
ződéJ. legfeljebb 
egy-két helyen zá-
poreső. zivatar. 
Mérsékelt 'égáram./ 
lás a hőmérséklet 
kissé emelkedik. 

Várható hőmér-
sékleti értékek az ország területére 
péntekén reoqel: 14—1,-, délben 26— 
29 fok közö t. 

MOZI 

Szabadság: Makszimka. (Július 22-ig) 
Vörös Csillag: Állami Népi Együttes 

Kínában (17—Í9» 
Fáklya: Makszimka (Július 22.ig) 
Az eiőadások a Szabadság moziban 

fél 6 <w háromnegyed 8 órakor, a 
Fáklya-moziban 6 és fél 9-kor kez-
dődnek. A Fáklya.moziban a második 
előadás a Kert moziban. 

SZÍNHÁZ 
Ny Ari szüret. 

MNDSZ HIREK 

Újszeged ma délután 7 órakor bé_ 
kegyűért. FeUőváros II 6 órakor 
természettudományi. Hámán Kató fél 
7 őrkor irodalmi előadást, Felsővá-
roe I 7 órákor orvosi előadást tart. 
Bélváros I 4 órakor bábszínházat. 
6 órakor irodalmi előadást, Postás 6 
órakor nőnapot, Betváro< V. 6 óra-
kor orvosi előadást. Mőraváros 0 
óraikor i.iggvúléet, Rókus 6 órakor 
olvasókört tart, melyre kérik az asz-
szonytárvak pontos megjeler-éeét. 

F O R C I A L O M S Z A M L A L Á S SZEGEDEN 
A Közlekedésügyi Mir leztérium 73111 

31/1953 IX. 1. sz rendelete értel-
mében az utak tervezése cé'tábOl 
Szeged város területén 1953 Július 
17.én és 18-án reggel 5 órától, ette 
20 óráig forgalomszámlálás lesz. 

Fe'hívtuk a Járművezetők figyelmét, 
hogv a 18 án (artandő forgalom-
számlálás alkalmával n vároe szélén 
a főforgalmi útvonalakor' elhelyezett 
forgalomszámláló csoportoknál (áll in-
nak meg éa utazásuk kiindulási he-
lvét illetve végcélját forga/tomszám, 
látó csoportnak mondták be 

OÉL MAGYARORSZÁG 
DOÜtikfft napilap 

Felelős szerkesztő (dartó-
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőhlz-ottsAe 
Szerkesztőség: Rz.eged l.enin u. 1' 

Te'efon: 85-35 ée 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged Klaozá tér 3. 

Telefon: 31-16 éa 35-00 

Test-nevelési felvételi vizsgák 
a Pedagógiai Főiskolán 

Egyetemeinken 
és főiskoláinkon 
most folynak a fel-
vételi vizsgák, 
amelyekre nagy 
számban jelent-
keznek a középis-
kolát jól elvégzett, 

továbbtanulni 
szándékozó, most 
érettségizett tanu. 
lók. A szegcdi Pe-
dagógiai Főiskolá-
vá is naponta 
újabb és újabb 
tanulócsoportok ér-
keznek, az Alföld 
minden részéből, 
hogy résztvegye-
nek a felvételi 
vizsgákon. Nagy 
számmal jelenthez. 
nek a szegedi Pe. 
dagógiai Főisko-
lán testnevelési 
szakra is. A test. 
nevelési szakra je-
lentkezeltek is tesz-
nek felvételi vizs-
gát, amelyen ügyes-
ségüketj a szakm 
való aikalmasságu. 
kat mutatják be. 

A Pedagógiai Főiskola két jövendőbeli hallgatója, Sercss Anna 
Szabó Éva testnevelési szakra jelentkeztek 

és 

A jelentkezettek egy csoportja a kötelező MHK gyakorlatot 
mutatja be 

HIREK AZ ORSZÁGOS EGYÉNI SAKKBAJNOKSÁG KÖZÉPDÖNTŐJÉRŐL 

HARMONIKA, kerékpár, varrógép el-
adó, költözködés miatt Petőfitelep. 
37. utca 1078. 

A 9 és a 10 fordulóban Igen éle? 
Játszmák alakultak a mérkőzések 
folvamán Kardos—Gereben döntetlen, 
Földi—Ridev 1:0. Ler gyei—Polievktov 
1:0. Ozsváth—Macskát -y 1:0, Tapasztó 
—Pálfi 1:0 Braun—Sebestyén döntet-
len Dr Vajda—Dr. Balíai szintén 
döntetlen. 10, fordulóban Tapasztó 
remek győze,met aratott Kardos el-

ler' Ozsváth—Pálfi 1:0, Gereben-
Földi 1:0. Lengyel—Sebee'yén 1:0. 
Rédei—Braun 1:0 Meglepetést keltett 
Polievktov győzelme dr. Vajda nem-
zetközi mester e;lcn. A 10. forduló 
utáni sorrend: Gereben 9 port, Len. 
gyei—Tapasztó 7—7 pont dr Vajda 
6 és fél, dr Safl'ai .5 és fél, Földi és 
Polievktov 5, Mackáesy, Braun ér 
Ozsváth 4 ér fél. Rédei 4. Kardos-
Sebestyén 3 és fél Pálfi 0.5. Pénte-
ken piher.őnap 

SZÉPEN FEJLŐDNEK f 
A SZEGEDI VÍZILABDA CSAPATOK , 

A vízilabda NB 1 küzdelmeiben a 
VITre és a brüsszeli hatos tornára 
vató készülődés miatt ezüne: van. A • 
Sz Dózsából Mayer bekerült ai való 
ga'ott keretbe. A Sz, Dózsa NB 
vízilabda csapata edzésben van ir Jó 
formáiát bizonyítja, hogy NB IX es baj-
rokJeUJlt Szenteri KlnteM ellen 10:0(4:0) 
arányban fö'ényesen győzött. A csapat 
Tnjvi (3), Csiszár '3>, Barcs (3). Ke-
méndi (3) gótjaival fölénves győ.e-
met aratott A Sz. Dózsa komolv fej. 
lödéeét bizonyítja' hogy a tavalyt 
bajnoki mérkőzésükön' 4:2 aranyban 
vereséget szenvedet nio-t pedig a 
megerősített, ellenfelét győ-te le. 

Az összevont megyei vízilabda baj-
nokságban edd'g igen Jól szerepelt 
Sz Haladás edző válsága miatt erő-
tér- visszaesett Az Sz, Petőfi csapat i 
viszont lelentősen feljavult és tó Ja" 
téka arna mutat hogv Javul:.sa tar-
tós 'esz A megyei bajnokságban a 
Sz Dózsa II. egymásután aratta győ. 
zelmeit és egyik esélyese a bajnok, 
sávnak Ebben a csoporthoz. xten 
raépen ' cerepel a Sz Petőfi fiatalt 
gyerekeikből álló foTtaJ ék csapata. 
Megállapíthatjuk, hogy az elmúlt hó-
nap folvamán s Sz. Haladáson Wvfll 
az összes szegedi cmoat Igen sokat 
O'tödö't. mind taktika, mvr-d tech 
ni'ka terén Komoly hiányoa-ágolc tv 
naeztaihatók a-onban a Htékvezeté-
ben A iá'ék vezetők erélytelenek es 
elméleti felkékzOltséteük is ige:/ "yen 
ge A látókörök fegyelmezettségével 
Is b«l van meg habár ezen a léren 
némi Javu'ás ész!elhető. 

A VTSB FELHIVASA 

A VTSB felhívja a aportkörök. 
MHK bizottsáqok elnökei és EB 'aq-
ja: figyelmét, hogy ma délután 6 órai 
kezdette; fontos értekezletet tart ré-
szükre a VTSB-ben 

Ma a Sz Postás atlétikai versenye 

A Sz Postás rendezésében ma dél-
után fé] 7 órai kezdettel atlétikai 
ve:nenyt tartanai: a Sz. Lokomotív 
pályán A verseny t ői 500 m.es if-
júsági és felnőtt futéízámokból áll. 
Á férfi 1500 me.s ifjúsági és felnőtt 
futóverservt szombaton délután fél 
7 órai kezdettel tartják meg. Az. e ső 
három helyezett mindkét verset.yen 
éremdíjazásban részéül. 

SZEGEDI Kéziszerszámgyár, R'gó-u. 
30 sz felvesz kovács szakmunkáso-
kat és' segédmunkásokat kovács mun. 
kára betanításra:. Jelentkezés munka-
könyvvel 
MUNKAKÖNYVVEL rendelkező mun-
kásokat erő? fizikai munkára, azon-
rair.t keresünk. Szegedi Gőzfürész, 
Felsőtiszapart 33 szám. 
GYAKORLOTT villany és autogén-
hegesztőt keresünk azonnali belépés 
ro. EM. 65/8 Segédipari Vál/a/at. 
fisz utca 4 szám, 
KEPEIT kerete te fe, kereteit Javít/, 

tassa Kárpáti képkcretezőnél Sztálin-
kőrút 53 szám. 
FGY bnlonkrrekes f-hér sportkocul 
e'adó Vere-ács-u 29 ez 
2 DRB egyéves süldő, 1 drb cscctee 
koca eladó. Hattyúm. 64 Sz. 

A RÁDIÓ MAI MŰSORA 

Csongrádmegvel Nyomdaipari 
Vállalat, Szeged 

> Felelős 'vezetői Vtneze György 

Július 17. Pén'ek 
Kossuth rád/ó 

5 Falurádió 5.30 Hírek. 5.45 Reg-
geli zene 5.50 Torna 6 Leveleznie 
jc'entik 6 45 I.apszom'e ".'I5 Hang. 
lemezek'. 8,05 Békedatok 11 ..30 intett 
zene 12 Hirek 13,10 Kórusművek, 
12.30 Filmzene 13 S'Jovák. román 
dalolt 13.30 Énekkar 14. t i U'tö"ő 
hú-adó 14,35 Rádirt enyü'le*. 15 30 
Népi zene. 18 10 Előadás. 10.20 Gyer-
mekrádió 16.40 O-Ocz t\eivteie 17 
Diszpécserszolgálat 17.10 FI ndás. 
17.25 Szórakoztató zene. 18 F,'őadá'. 
18 15 Tánczene, 19 Han'ge" "Iság, 29 
Tíz pere. külpolitika. 20,10 Oners-
részletek, 2! 45 Hirek, «p rl 29 15 

Szomszédaink műsorából. 24 Hírek. 
Pe'őfi.rádte 

6 Hanglemezek 6/,3 To, na. 7 V dám 
operettda'ok 7,35 Da'ok cs nangste". 
fz.rtlók 8.15 Ssorakoztltó tere. 8 5° 
Népdalkantáta 9 Atándékmü-'or. 9,49 
Oyerrnekrádlrt 10 Hirek, 10 10 Daio'c 
10,90 Óvódások mű or : 10.'0 Gíer-
meknádto. 11 DaIJá«5kbó1 lézctef ; 
1.5 Opereit-e-'e t5.90 5l>jvészelt fé'-
óráki 16 R-imán rádió -nCép-áből. 
1 fi.10 Szív küld'. 16. 0 Szov.iot p-pok 
— "zoviet emberek 17,05 iiar-gver-
senv 17.30 Hírek, 17 40 Vála«z teve 
lekre, '7.50 O'nro. da'ok. 18.50 Tánc-
zene 19 Énekkar 10.10 Hangszer 
szólók 19.45 Sport, 


