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A SZEGEDI ÜZEMEK LEGJOBB DOLGOZÓI A belga nép a szocialista vezetők árulása 
után is változatlan erővel követeli 

a király lemondását Tiaaamalom 

A Tiszamalomban, ahol már 
megkezdték idei termésünk, uj 
gabonánk őrlését, ujabb lendü-
letet nyert a munkaverseny. A 
legutóbbi bérhéten több dolgo-
zó teljesítette tul jelentősen a 
normáját. Kiemelkedő volt Ko-
mócsin Ferenc 135.5 százalékkal, 
de nem sokkal maradt le tőle 
Nógrádi József sem, aki 132.3 
százalékos teljesítményt ért el. 
Utánuk következett Hódi István 
129 százalékos eredménnyel. 
Mindhárman annak köszönhetik 
kiemelkedő eredményüket, hogy 
a munkafolyamatot jól megszer-
vezték, észszerűen beosztották. 

Pamutipari NV 

A Pamutipari NV-ben is egyre 

jobb és jobb eredmények születnek 

a szocialista tnunkaversenyek so-

rán. J6 munkabeosztásukkal éa 

ügyességükkel a legutóbbi héten a 

következő dolgozók érték el a leg-

jobb eredményeket; A gyflrüsgépc-

ken Mészáros Erzsébet 119.8 szá-

zalékkal. és Dékány Mária 110.3 

százalékkal volt a legjobb. Az elő-

fonógépen Aradi Piroska érte el a 

legjobb eredményt 111 százalékkal, 

uána következett Bugyi Mária 105 

százalékos teljesí'Jményével. 

Dohánygyár 
A Dohánygyár dolgozóinak 

munkaversenye során állandóan 

váltakoznak a heti legjobb dol-

gozók. Hétről-hétre más és más 

dolgozó tör az élre jó teljesít-

ményével. A legutóbbi héten pél-

dául a következők érték el a 

legjobb eredményeket: Katona 

Jenőné bálabontó 209, Németh 

Istvánné kocsányozó 190, Baka. 

csi Ferencné ugyancsak kocsá-

nyozó 176, Forgó János vágó 

143, Bárkányi Istvánné rázónö 

143, Nagy János gépmester 122 

és Szénási Zoltánné csomagoló 

168 százalékkal. 

a termelőszövetkezeti 
kapcsolatban 
ti mozgalom lényegé*, megismertes-
sék a még kiviiláUó dolgozó pa-
rasztságot a termelöcsoportok ered. 
ményeivel. És itt ismételten a párt-
szervezet vezetőire hárul az a (el-
adat, hogy a népnevelőket, falu-
járókat agitációs szempontokkal 
lássák el, mert csakis igy tehet 
hatásos az agitáció. 

A falujáróknak a termelós®övet-
kezeti mozgalom érdekében 

kifejtett népnevelői munkájuk nem 
is marad eredmény nélkül. A sze-
gedi Alkotmány tszcs-hez pl. már 
14 kis- és középparaszt jelentkezett, 
akik közül heten be is léptek, míg 
heten előjegyzésbe vétették magu-
kat. A baktói tszcs-be pedig már 
eddig 22 kis• és középparaszt je-
lentkezett. A vásárhelyi Marx ter-
melócsoportba 39 család lép be, 
összesen 200 kat. hold földdel. 

Ezek között a dolgozó parasztok 
között már számos középparaszt is 
van, mint Temesvári Qyörgy 11 
holdas, Martonos István 11 holdas, 
Mészárqs Szilveszter 12 holdas, 
Muhari János 11 holdas dolgozó 
parasztok, akik felismerték, hogy 
csak a szövetkezés az az út, amely 
emelkedő Jólétükhöz vezet. 

Pártszervezeteink számára rend-
kívül fontos leiadatol jelent a ter-
melöcsoportok rendszeres, állandó 
palronáldsa. Számos városi, üzemi 
pártszervezetünk küldött már a ter-
melőcsoportok segítségére pat-
ronáló csoportokat. Szegeden eze-
ket a patronázscsoportokat sem 
hagyják magukra, hanem rendsze-
res heti értekezleten tájékoztatják 
őket a termelőcsoportok fejlődési 
kérdéseiről, hogy azok mélyebben 
ismerhessék meg a termelőcsopor 
tok fejlődésével kapcsolatos prob-
lémákat, Igy a rendszeres heti ér-
tekezleteken azután számon is ké-
rik a patronázscsoportok végzett 
munkáját. Ahol jól műkődnek ezek 
a tszcs patronázscsoportok, ott a 
tszcs pártszervezet hamarosan meg-
erősödik és aktívabb munkát tud 
kifejteni a termelőszövetkezet to-
vábbfejlesztése érdekében, 

Á termelöcsoportok továbbfej-
lesztésénél nagyon fontos 

agitációs módszer az. ha látogató 
csoportokat szervezünk  a z egyéni-
leg gazdálkodó dolgozó parasztok 
köréből a termelöcsoportok meglá-
togatására, Azokon a he'.yeken, 
ahol ezt már megszervezték — 
mint a földeáki Dózsa csoportnál, 
vagy n vásárhelyi Ságvári terme-
lőszövetkezetnél — az ott Járt dol-
gozó parasztok mindegyike gazdag 
benyomásokkal távozott 

A pártszervezetek támogatása 
különösen fontos az előkészítő bi-
zottságok" és az „új belépők cSo-
portja." támogatásánál. Ezek a tes-
tületek azok. amelyek már a belé-
pés előtt megismertetik a tszcs mű-
ködésével, a jövedelem elosrtásá-
vnl a belépni szándékozó dolgozó 
parasztokat. De ezeknél a testüle-
teknél a politikai ellenőrzés is fon-
tos. nehogy az esetleges laza el-
lenőrzést az ellenség a tszcs-fej-
lesztés bomlasztására, a tszcs-be 
való belépére használja fel. 

Termelőcsoportjaink őszi tovább-
fejlesztésének nagy feladata tehát 
ismételten pártszervezeteinkre há, 
rul. Pártszervezeteink ezeket a fel-
adatokat meg tudják oldani a ter-
melőcsoportok felé igyekvő dolgo-
zó paraszti t&megek bevonásával. 

Krcndcs Márton, 
MB pol. munkatárs. 

Tegnap reggel a hároim kor-
mánypárt hivatalos nyilatkozat-
ban közölte, hogy Hl. Lipót ki-
rály átruházta a hatalom gya-
korlását fiára, Baudouin herceg-
re. Rög. ön, a nyilatkozat közzé-
tétele után, az úgynevezett Ak-
cióbizottság, amely a szociálde-
mokrata bárt és a befolyása alatt 
álló azakszerveze.ek képviselői-
ből áll, felhívta a népet: mond-
jon le a tervezett és már a meg-
valósulás stádiumában lévő or-
szágos felvonulásról, melynek 
célja a királyi palota előtti tün-
tetés lett volna. 

Az áruló szocialisták felhívása 
; ellenére 

több mint 10.000 dolgozó 
gyűlt egybe » brüsszeli nép-

ház előtt. 
I t t a szociáldemokrata szónokok 
meg akarták győzni a tömeget 
arról, hogy a király hatalmának 
átruházása fiára, egyértelmű az 
uralkodó lemondásával. 

A dolgozók azonban átláttak 
a szitán és lehurrogták az 
áruló szocialista rezetőket. 

„Kötelet Lipótnak!" és „Végér-
vényes lemondást követelünk!" 
kiáltások hangzottak a tömeg 
ben. k 

Délit án 2 órakor a Belga Kom. 
munisia Párt központi napilapja, 
a Drapeau Rouge, rendkívüli ki-
adást jelentetett meg. A lap le-
leplezte a 37.0c:alistúk aljas áru-
lását és rámutatott arra, hogy 

a liberálisok, katolikusok és 
a szoriáldemohruták ameri-
kai nyomásra akarják elke-
rülni a király íemondatását. 

A Drapeau Rouge arra is rámu-
tatott, hogy a kormánvnyilaU> 
zat teljesen elsüllyesztette a dol. 
gozók másik követelését. Az el-
múlt nanok nagyszerű megmo". 
dúlása! ugyanis nem csupán a ki-
rály lemondásának követelése .0. 
gyében zajlottak le. hanem 
munkabérek általános felemelő 
sének "legyében is 

Miután Köztudomású let a ki. 
rállyal lepaUá't ictfoldali szo-
ciáldemokrata "ezetők manőve-
rének eredménye, a dtígozók uó;< 
gyűléseiken vitatták meg a he'v-
zetet a fővárosban ís a Brüss:el 
felé vezető országutakon. 

A népgyűlések résztvevői iz-
zó hangulatban követelték a 

Mr'.iy lemouáását. 
A sztrájk egyébkent tovább tar. 
tott 

A belga szocialisták árulása 
a tegnapi események után 
minden dolgozó eiőtt nyil-

vánvalóvá vált, 
A szocialisták, akik. nem tudtak 
szembehelyezkedni a hatalmas 
tömegnyomással, kénytelené* 
voltak látszólag a néppel együtt 
követelni Hitler volt cinkosának, 
Trnman jelenlegi kiszolgálójának, 
a fasiszta IH. Lipótnak lemondá-
sát. Ténylegesen azonban elejé-
től fogva tárgyalásoka. folytat-
tak a kulisszák mögött, hogy le-
szereljék és hátbatámadják a 
dolgozók elszánt akcióját. 

Mialatt a meggyilkolt, mun-
kások vére pirosra festette 
Liége utcáinak köveit, mi-
alatt az antwerpeni rakodó-
munkások minden kormány-
terror ellenére kitartottak a 
sztrájk mellett, mialatt a fő-
város népe torlaszokat emelt, 
cserép- és kőzáport zúdított 
a csendőrökre, addig Henry 
Spaak. a belga Blum. Bérryer 
őrgróffal, a király kabinetfő-
nökével és az amerikai nagy-
követség megbízottaival tár-
gyalt arról, hogyan lehetne 
leszerelni a tömegmegmozdu-

lást. 

Az amerikaiak figyelmeztették 
régi és hü lakájukat, Spaakot ar-
ra, hogy az általa aláírt Észak-
atlanti Egyezmény egyik cikke-
lye értelmében az amerikai had-
seregnek joga van „a rend fenn-
tartása" címén beavatkozni a bel-
ga belügyekbe. Spaak azonban e 
figyelmezte, és nélkül is már kez. 
dettől fogva azt cselekedte, amit 
az amerikaiak kívántak tőle. 

A Szakszervezeti Világszövet-
ség egyébként táviratot intézett 
a Belga Általános Szakszerveze-
tekhez, amelyben üdvözli a b'í-
aiesen harcoló belga dolgozókat, 

„A belga dolgozók közötti 
egység a győzelem jele. A 
belga dolgozók számíthatnak 
az egész nemzetközi mur.kás-

osz'ály szolidaritására." 
— mondja a távirat. 

Hatalmas felháborodást keh 
tett egész Belgiumban az a hír, 
hogy a rendőrpribékek letartóz 
tat ák Edgár Lallmand elvtársat, 
a Belga Kommunista Párt főtit-
kárát. Lallmand elvtársat egv 
Lipó:-ellenes gyűlésen tartóztat-
ták le. A belga kormány a fasisv 
ta király visszaihívása után a 
nyílt fasizmus útjára lépett. 

P Á R T É L E T 

Városi és üzemi pártszervezetek feladatai 
mozgalom őszi továbbfejlesztésével 

K^ezögnzdaságunknak a szocia-
lizmus irányában való to-

vábbfejlesztésével kapcsolatban 
pártszervezeteinkre igen nagy fel-
adatok hárulnak. Az idén Jelentős 
mértékben kell továbbfejleszteni 
szocialista mezőgazdaságunk első 
ígéretet jelentő hajtásait: a terme-
lőszövetkezeteket. Dolgozó paraszt-
ságunknak a termelőcsoportok fe-
lé tett fordulata biztosíték arra, 
hogy ez a feladat nem lesz ered-
ménytelen. 

Mi győzte meg dolgozó pa-
rasztságunknak egy újabb nagy 
rétegét arról, hogy felemelkedésé-
nek egyedüli útja csak a szövetke-
zés lehet? A termelöcsoportok ed-
digi eredményei, a magasabb szín-
vonalú munkavégzés, a szocialista 
szellemű kollektív munka, a jöve-
delem igazságos, teljesít ményspe-
rinti elosztása. A termelöcsoportok 

fejlődése nem valami elzárt helyen, 
hanem a dolgozó parasztság sze-
me elötit folyt le. A, dolgozó pa-
rasztságot a tények győzték meg. 
A magas termséát'ag, amely külö-
nösen az idén az ütemterv szerinti 
nagyüzemi gazdálkodás, a gépek 
és agrártudomány fokozott alkal-
mazása következtében — különö-
sen megmutatkozott. Nemcsak a 
kiskirálysági Ifjú Gárda, vagy a 
sövényházi Szántó Kovács János 
termelócsoportoknál, hanem Cson-
grád megye minden tszcs-jénél, a 
leggyengébbnél éppúgy, mint a leg-
erősebbnél. 

Mégis az ellenségnek kedvez-
nénk akkor, ha csupán szabad fo-

lyást adnánk a termelőszövetkezeti 
mozgalom fejlődésének, ha a sponta-
neitásra bíznánk szocializmusunk 
építésének ezt a döntő feladatát. 
Pártszervezeteinknek tervszerűen 
kell fejleszteniök a termékcsopor-
tokat, irányítani kel 1 az új csopor-
tok alakulásának előkészületeit. 

A termelöcsoportok továtbfej-
lesztésénél legdöntőbb szem-

pont 'a leninl-sztáUni tanítás be-
tartása, hogy a termelőszövetkezeti 
mozgalom fejlődése csak önkéntes 
egyesülés alapján lehetséges. Ott, 

ahol ezt az elvet megsértik, ismé-
telten az osztályellenségnek ked-
veznek. amely különösen most, 
amikor a termelőszövetkezeteink 
fejlesztését tűztük napirendre meg-
feszített erővel támad és agitál ter_ 
melöcsoportjaink ellen. 

A továbbfejlesztés alapja a terv-
szerű, szervezett, népnevelő munka. 
És ebben a munkában tszcs párt-
szervezeteinknek támogatást kell 
biztosítani az erősebb pártszerve-
zetek, r- így elsősorban az üzemi 
pártszervezetek részéről. Ez a tá-
mogatás politikai jellogfl, de szám-
talan esetben a patronáló üzemi, 
vagy kerületi szervezet anyagi tá-
mogatást is nyújt patronáltjának, 
pl. most a terménybetakarftás al-
kalmával. A termelőcsoportok pnt-
ronálását különösen Szegeden lát-
ták el jól, ahol az alapszervezetek 
falu járó csoportokat szerveznek, 
akik a tszcs környékén lakó dolgo. 
zó parasztság között fejtenek ki 
agitációs munkát, hogy megmagya-
rázzák nekik a termelőszövetkeze-

Értekezletet tartanak a szegedi nyugdijasok 
Szeged nyugdíjasai szombaton 

délelőtt 9 órakor a szakszervezeti 
székházban értekezletet tartanak. 
Ezen az értekezleten megbeszélik 
a nyugdíjasokat érintő összes 
problémákat és feladatokat. A 
nyugdíjasok részéről már nem 
egyszer felmerült a kívánság, 
hc.gy időközönként beszéljék meg 
az időszerű kérdéseket, feladato-
kat, annál is inkább, mivel ők 

már kikapcsolódtak a termelő 
munkából. 

Minden szegedi nyugdíjasnak 
érdeke, hogy résztvegyen ezen 
az értekezleten, hogy tájékozód-
jék a legidőszerűbb kérdésekről 
és a nyugdíjasok is világosan 
lássák a feladatokat, amelyeket 

I
meg kell oldaniok népi demokrá 
cíénk szocializmust építő munká 
jában. 

Augusztus 7-től 12-ig tartiák meg 
koreai műszakukat a Dólmagyarország 

Nyomda NV lapelőállitó dolgozói 
A Délmagyarország Nyom-

da NV lapelőállító dolgozói 
anyagi felajánlásuk melleit 
munkafelajánlással is támo-
gatni akarják a koreai szabad-
ságharcosoknak az amerikai 
imperialisták elleni harcát 
Ezzel kapcsolatban elhatároz-
ták, hogy koreai műszakot 
tartanak és a következő soro-
kat kiidték be szerkesztősé-
günkbe: 

Elvtársak! 
Mi, a csongrádmegyei és 

szegedi pártsajtó gópszedői, 
címszedői, tördelője és korrek-
torai a legmesszebbmenöcn 
elitéljük az imperialisták al-
jas támadását a koreai nér 
Ezabadsága és függetlensége 
ellen. Ugyanakkor együttérzé-
sünket fejezzük ki a barbár 
bombatámadások ellenére is 
hősiesen kiizdő koreai néppel, 
amely minden terror ellenére 
leveri a bilincset délkoreai 
testvérei kezéről. 

A hős koreai nép szabad-
ságharca a mi harcunk is. 
Ezért elhatároztuk, hogy anya-
gi támogatáson kívül munká-
val — a koreai műszak létesí-
tésévé' — is segítjük a koreai 
nép szabadságharcát. 

A koreai műszak augusztus 
7—12Jig tort. Ezen idő alatt 
célul tűzzük k i : 

Az általunk készített lapo-
kat a legrövidebb időn belül 
elkészítjük. A külalakra gon-
dosan ügyelünk és minden 
igyekezetünkkel azon leszünk, 
hogy mind a Viharsarok, 
mind pedig a Délmagyaror-
ezág minél előbb az olvasók-
hoz kerüljön. 

Szabadság! 

Délmagyarország Nyomda NV 

lapelőállitó dolgozói. 

A mozgalomhoz az öntöde, 
rotációs ós expedíciós sze-
mélyzet is csatlakozott. _ 

A belga dolgozók ezrei a mooarcbísta terror 

grace-berleari áldozatainak temetésén 
A belga jobboldali szocialista ve-

zelök az egész országban kétségbe-

esett erőfeszítéseket fejtenek ki, 

hogy elfogadtassák a dolgozókkal a 

királykérdésben kötött „kompro-

misszumot". 

Szerdán délelőtt a belga munkás, 
osztály nagy része, nem állt még 
munkába és folytatja a harcot. 
Liége környékén éles a sztrájk. 
Szerdán temették Grace-Berleurhan a 
vasárnapi véres csendörlövöldözés 
áldozatait és a környék dolgozói 
gyásznapo't tartottak. A temetésen a 
munkások ezrei vettek részt. Bel-
gium többi részében azok a dolgo-
zók. akik felvették a munkát, a te-
metés ideje alatt 'tiltakozó munka-
beszüntetést tartottak. 

'A' brüsszeli tömegek nyomása ar. 
ra kényszerttette a hatóságokat 
hogy szabadon bocsássák a keck 
este letartóztatott Edgár Lal immá 
elvtársat, a Belga Kommunista Párt 
főtitkárát és Herssens elvtársat, a 
Párt egyik vezetőjét. A belga kor 
mány egyébként ellenezte annak a 
törvényjavaslatnak a megszövegezé 
sét, amelynek értelmében a királyi 
hatalmat Baudouinre ruházzák. 

Parlamenti vonalon a vita a pár-
tok között azon folyik: elhagyja e 
Lipót az országot? Baloldali körök 
ben hangsúlyozzák, hogy Lipót a 
királyi palotában akar maradni 
Bpudouinnak „spanyolfalhoz" ha-
sonló szerepet szán, amely mögött 
ugyanúgy akarja folytatni politikai 
tevékenységét, mint egyébként tenné. 

Pedagógusok és hivatali dolgozók 
nagygyűlése Szegeden 

A szegedi pedagógusok és hi-
vatali dolgozók pénteken délután 
fél 5 órakor az újszegedi szabad, 
téri színpadon nagyjelentőségű 
nagygyűlést tartanak. A nagy-
gyűlésen megvitatják azokat a 
feladatokat és időszerű kérdése-
ket, amelyek végrehaj ása a pe-
dagógusok és a hivatali dolgozók 
előtt Az ú j tanév megkezdé-
se előtt különösképpen fontos, 
hogy a pedagógusok megvitassák 
a beiskolázással, az ú j tanév meg. 
kezdésével kapcsolatos felada'o-
kat — annál is inkább, mert népi 
demokráciánk arra törekszik, 
hogy minél eredményesebbé te-

gye a dolgozók gyermekeinek t. 
vábbtanulását. 

Az ellenség nem nézi tétle 
népi demokráciánk eredménye 
minden eszközzel meg akarja ak 
dályozni épí.ő és nevelő munká' 
sikereit. Az ellenséggel szembr 
fokozott harcra, a fel világos 
munka fokozására van teli' 
szükség a joboldali szociáldem 
kraták és a klerikális reakci 
ügynökeivel szemben. 

A szegedi pedagógusoknak E-
a hivatali dolgozóknak alkalmuk 
lesz megtárgyalni ezen az érte-
kezleten a mindannyiunkat érdek, 
lő fontos kérdéseket. 


