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„.v.unkásbiróság elé 
é p élelmének l o l v a j a i t " 

Halalmas népgyűlésen filfakoztat* Ujsomogyitelep dolgozói 
az apúcáfe sötét üzelmei miatt 

Az ujsomogyitelepi kis házak 
között néhány napja hatalmas 
a felháborodás a telepen élö 
apácák és papok három és fél-
éven át elkövetett s Dobay ta-
nácsnok jóvoltából csak most 
leleplezett nagyszabású bűncse-
lekményük miatt. A tizgzob&s 
Máté-villa, a bét pap pompás 
lakosztálya'előtt, ahová az apá-
cák az njsomogyitelepi szegé-
nyek ezája eiől "ellopott élelmi-
Bzereket hordták, ököll»e szorul-
nak a kezek. 

Az aljas lopás, oz élelmisze-
rek elpocsékoíása, eltivornyázá-

s a nöp ellen elkövetett sza-
botázs futótűzként terjedt el a 
telepen. A máskor oly csendes 
tültésentuli estéket fcnngyaboly-
nzerii nyüzsgés váltotta fel. Az 
ideán és a kis házak kapujál®® 
összeverődtek az emtierck és fel-
háborodva. .szigorú büntetést 
követelve tárgyalták az egyházi 
reakciónak a szegény, nincste-
len emberek és -gyermekek el-
len elkövetett sötét bűncselek-
ményét. 

Morajlik a lomért — 
nö a fe -háborodés 

Szerdád azután szájról szájra 
szállt a hír. sEstíre tfcszesytt-
lünk az általános iskolában, 
inegfárcyaljnk ezt az nlj-R me-
rényletet*. Amint besötétedett, 
csoportosan siettek az ujsomo-
pvitelepi asszonyok, férfiak, a 
felháborodott dolgozó emberek 
ez iskola felé- Tlót éra tájban 
már félezres tömeg szorongott 
az iskola egybenyitó termeiben, 
hogy tiltakozzon az apácák ha-
talmas panamája miatt és clő-
nd'ja követeléseit. 

Egymás után emelkedtek szó-
lásra Ujsomogyitelep dolgozói, 
ráolvasták* a bűnözőkre az el-
múlt három és fél év alatt 
elkövetett valamennyi gonosz-
ságukat. A bűnök felsorolásá-
nak élig akart vígé szakadni. 
A felszólalókat állandóan fél-
beszakította o felháborodott tö-
meg zúgása, amely a bűnösök 
és cinkosaik legszigorúbb meg-

büntetését követelte. A népgyű-
lés 600 főnyi résztvevője egy-
hangúan memorandumban kö-
vetelte először is azt, hogy 

a bűnösök és cinkosaik el-
, len a legnagyobb szigorral 

járjanak el s ügyöket a 
munkásbiróság. az erre 
leghivatottabb jogi fórum 
tárgyalja. 

Követeli a memoran-
dum, hogy a tolvajok rak-
tárát, a tizszobás Máté-
villát, amelyben eddig 
csak két személy lakott, 
bocsássák sokgyermekes, 
rendes lakás nélkül lévő, 
egészségtelen putrikban 
élő családok rendelkezé-
sére. 

'Követelik továbbá, hogy 
Dobay tanácsnokot, aki 
összejátszott a bűnözők-
kel és leplezto azoknak ak-
namunkáját. azonnal távo-
lítsák el állásából és indít-
sanak szigorú vizsgálatot 
ebben, de más hasonló 
ügyeiben is. 

A legsürgősebben köve-
teli a memorandum, hogy 
a somogyitelepi népkony-
hán az eltávolított apácá-
kat a nép becsületes, dol-
gozó fiai váltsák fel. 

Lehull a l epe l 
A zúgó, felháborodott tömeg 

a népgyűlésen lerántotta a lep-
let mindarról a szennyről, mely 
az apácák és reakciós cinko-
saik kezéhez tapadt Rámutat-
tak arra, hogy a most megla. 
Iáit lopott holmi csak kis töre-
déke annak, amivel az elmúlt 
három és fél év alatt megrövf 
ditették az Ujsomogyitelep sze-
gényeit, akiknek még lelkét is 
igyekeztek megfertőzni aljas 
Suttogó propagandájukkal. 

Egész ujsomogyitelep népe i 

szigorú Ítéletet vár s mélyen 
emiékezelébe vésődtek az eset 
tanúságai: A reakció itt lap' 
pang még közöltünk minden 
gonoszságával, meghnzódik a 
papi palástok, álszent apáca 
köntösök és néha még tanács-
noki rangok mögé is, hogy azok 
védelmében kövesse el bűncse-
lekményeit, azok mögül káro-
sítsa meg a dolgozó népet, te-
gye szegényebbé a szegénysé* 
get és akadályozza az épitő' 
munkát, a nép felemelkedését. 

s e h ú s b a n 
n e m l e s s - h i á n y 

Október v é g é n megindulnak » s e r l é s v é p í s o k 
A Közellátási Hivatal a 

következő tájékoztatót adta 
ki a hus- és zsirellátás hely-
zetéről: 

Az idei kitűnő termés a 
kenyérellátás terén már 
éreztette hatását és cz már 
majdnem békebelinek mond-
ható. A másik vonalon a 
zsir- és a húsellátás terén a 
jó kukoricatermés hatása 

amelyeket a nemzetgazdaság 
szempontiából vélek lenne 
levágni. Ot-hat hét múlva 
ezek a hizók 160—180 kiló-
gramosak lesznek. A sertés-
vágások megindulása októ-
ber végére várható 

A sertésvágások megin-
dulásával fokozatosan 
javulni fog az ország 

hus- és zsircllátása. még nem érezhető, mert a 
sertések felhizlalásához idő Ezen a télen a dolgozók sem 
kell. A hízásra beállított ser-! zsírban, sem húsban nem 
lések most 100—120 kilósak,1 szenvednek majd hiányt 

Hz egész vilá 
a szegedi üzemek exportkészitményei 

A DÉMA cipőgyár nagy 
igazgatói irodájának egyik 
falát hatalmas hármas üveg-
szekrény takarja el. Az üveg 
alatt gondosan elkészített 
Ízléses női cipők legkülönfé-
lébb fajlái. A kék. sárga, pi-
ros szandálok, komoly fe-
kete. sötétkék antilop cipők, 
lakkcipők egész sora hivja 
fel magára a figyelmet 

— Hatvan fajta modellt 
készítettünk — mondja Tóth 
Béla elvtárs, a gyár mun 
kásigazgatója és Bánfi Ká 
roly elvtárs, a tervmegbi-
zott — Női cipőinket Ang-
liába exportáljuk, ahonnan 
legutóbb is elismerő leve-
let kaptunk. 
HUSZONKÉTEZER PÁR 

DÉMA CIPŐ 
Az év első negyedében ti-

zenegyezer párat szállítottak 
ki a különböző fajta női ci-
pőkből. Most ujabb hétezer 
párrá érkezett megrendelés, 

6 ír/tipli hatalmak minden áron el akarják 
kerülni az atomkérdés tárgyalását 

Az UNO munkájának legfon-
tosabb szakaszát a szerdai po-
litikai bizottságban elmondott 
beszédek alkotják. Shawcross-
nak a Szovjetuniót támadó be-
széde után kiosztották Parodi 
francia megbízott által beter-
jcsz'.cU francia leszerelési ja-
vaslatot 

A vas függöny fegenda 
Ezek után Malik szovjet ki-

küldőit emelkedett szólásra. 
Arról a li a zugság és rágalom-
özöuröt szerelnék beszélni — 
mondotta, — amelyet Shawc-
ross zudilolt Vis&nszkijr® és a 
Szovjetunióra. Shawcross egy 
teljes óráig verte a dobot anél-
kül, hogy bármilyen pozitívu-
mot mondott volna. Ez a be-
széd egyenes beavatkozás a 
Szovjetunió belső ügyeibe 

A vasfüggöny legenda. Le-
genda, mert a Szovjetunió 
szívesen fogad mindenkit, 

aki békét akar. 
Azt állítani, hogy Moszkva ke-
ze van benaio a maiájiy vagy az 
indonéz eseményekben, nem 
egyéb, mint hazugság, vagy rá-
galom. Azok rángatják elö a 
kommunista mumust, akik 
meg akarják akadályozni? a ma-
láj föld és indonéz népét ab-
ban, hogv srabadsásját vissza-
kapja. —'—' 

A kommunisták minden or-
szághan hazájuk szabadsá-

gáért küzdenek. 
Az orosz nyelv ismeri a ki-
egyezés szót és a Szovjet-
unió őszintén óhajtja ft ki-
egyezést azokká), akik azt 
szintén őszintén óhajtják, 

de olyan emberekkel, mint 
Shawcross, tehetetlen a meg-
egyezés. 

Igaz, hogy az angoi nép bé-
két akar, 

de a kisebbség azt ellenzi. 
A világ ezt nem fogja elfelej-
teni. 

L e s z n v a s s á k 
e z amerikaiakat 

Malik után Manuilszki szólalt 
fel. Javasolta, fejezzék be a 
vitát, mert egyes felszólalásuk-
kai beavatkoznak idegen orszá-
gok belső ügyeibe. Ezt különö-
sen Shawcrossra értette, ftki azt 
ajánlotta a Szovjetuniónak, 
hogy ne irányítsa többé a kül-
földi kommunista pártokat. Ez 
a kívánság túlzás és semmi 
köze sincs a lefegyverzéshez. 

Az ülésen elnökíó Spaak he-
lyeselte a vita bezárását. Aus-
tin amerikai megbízott tiltako-
zott a vita bezárása ellen. 

Az pl nők szavazást rendelt 
et és , 

az amerikaikat 31 szavazat-
tal ö ellenében — 11-cn 
tartózkodtak a szavazás-

tól — leszavazta* , 

Az UNO Politikai Bizott-
sága hosszú és? körülményes 
vita után elhatározta egy 
második albizottság létesíté-
sét, amelynek célja lesz a 
lefegyverzés kérdésének 
megv izsgálása. A nyugati ha-
talmak igyekeztek a régi 
fegyverek kérdését elválasz-
tani az atomfegyverek kér-
désétől. 
Imperialista 

m e s t e r k e d é s e k 
Mindent megtettek, hogy 
az atomfegyver betiltá-

sát megakadályozzák. 
Ez azonban a közgyűlés 1946 
december 10-i határozatával 
elleniéiben áll. 

Manuilszki ukrán és Cle-
nienlis csehszlovák megbí-
zóit rámutattak arra. hogy 

a nyugatiak mestersége-
sen cl akarják kerülni a 
leszerelési kérdés leg-
fontosabb szempontját, 
az atomkérdés tárgyalá-

sát. 
Végül a bizottság elfogadta 
az ausztráliai javaslatot egy 
albizottság kiküldésére. 

Ezután a Politikai Bizott-
ság megállapította munka-
tervét. Csütörtökön a bizott-
ság nem tart ülést. 

amelyből november végéig Bizóniának tizenkét vagon 
háromezer párat leszállíta-
nak. A tél folyamán elsősor-
ban luxuscipőket, szalonci-
pőket exportálnak, de sor 
kerül majd a könnyű szan-
dálcipőkre is. Ez év végéig 
összesen huszonegyezer-
nyolcszáz párat szállítanak 
ki, 1949-ben pedig még hu-
szonnégyezer párat, ez ösz-
szesen ötvenezer angol font, 
azaz kellő és félmillió ma-
gyar forint ériéknek felel 
meg. 

A szegedi államosított üze-
mek munkásainak szép tel-
jesítményeit. a DÉMA cipő-
gyárhoz hasonlóan egyre in-
kább megismerik a nagy vi-
lág minden részében/ Leg-
nagyobb vásárlónk a Szov-
jetunió és a gyártásra ke-
rülő iparcikkekhez onnan 
kapjuk a legtöbb'nycrsanya-
got is. A magyar munkás-
ság kiváló teljesítményeinek 
bizonvitéka azonban, hogy 
a többi ország egész sora is 
csatlakozott vásárlóink közé. 
AZ ÁLLAMOSÍTOTT PICK 

SZALÁMIGYÁR 
két és fél vagon szalámit 
szállított Csehszlovákiába, 
ugyanannyit pedig Angliába. 
Kisebb lételeket küldtek 
Egyiptomba, Belgiumba és 
Hollandiába is. Á nyár fo-
lyamán kisebb tempóban 
folyt a munka, ezalatt javí-
tásokat, tatarozásokat végez-
tek az üzemben. Uj húsfel-
dolgozó vágógépet is szerel-
tek be, amellyel sokkal na-
gyobb munkateljesítményt 
tudnak elérni. Most ennek 
üzembeállításával még ezen 
a hélcn ismét nagy lendü-
lettel fognak a szalámigyár-
táshoz. Az eddigi országo-
kon kívül érdeklődéssel for-
dultak a szegedkszalámigvár 
felé Palesztinából. Svájcból. 
Ausztriából és Németország-
ból is. 
A RÓKUSI KONZERV-

GYÁR 
a NIK üzemeként még ji 
többi gyár államosítása előtt 
került állami kézbe. Tavaly 
október végén 20tjf) múzsa 
paradicsomkonzervct szállí-
tott Angliába, ez év áprilisá-
ban pedig 348 mázsa sava-
nyított káposztát Bécsbe. Az 
idén októberben már eddig 
1483 mázsa süritelt paradi-
csomot exportáltak az ango-
loknak. de még az idén no-
vemberben háromezer má-
zsa exportálására kerül sor. 

szárított burgonyát külde-
nek, ami kilencven vagor 
nyersárunak felel meg. En-
nek feldolgozása most vair 
folyamatban. 
AZ UJSZEGEDI KENDER-

GYÁR 
Angliába és Franciaország-
ba szállított március végétől 
mostanáig 18 vagon kender-
kóc fonalat. Ezenkívül; nyers 
lenvászont ugyancsak Ang-
liába, május hónapban 146 
ezer 201) métert. A közeljö-
vőben még további két va-
gon kóc fonalat "> szállítanak 
Franciaországba. 
A WINTER KEFEGYÁR 

ecsetfélékel. lakkozó iparos 
ecseteket szállít Belgiumnak 
és Hollandiának. Körülbciü) 
120. ezer forint értékben kül-
denek ki rövid időn belül 
ecsetekel a hollandoknak. 
Borotvaecselekre Lengyel-
ország kért ajánlatot az 
üzemtől. 

A LEMEZGYÁR ÉS AZ 
UJSZEGEDI LÁDAGYill 

közvetve járul hozzá szegedi 
exportunk növeléséhez. A 
lemezgvár ugyanis félkész-
árukat." az utóbbi időben 20i» 
köbméter bútorlapot szállí-
tott a budapesti bútoripar-
nak. ahol azután a/, angliai) 
bulorexport számára dol-
gozzák fel azokat Az ujsze-
gedi ládagyár készítményei 
viszont igen sok üzembe el-
kerülnek, igy az ácsi cukor, 
gyárba, a konzervgyárakba,, 
köztük a Rókusi Konzerv-
gyárba is ésjmég nagyon sok 
helyre, ahonnan azután, 
ezekben a ládákban szállít-
ják az exportcikkeket szám-
talan országba. 

A szegedi üzemek, gyárak 
iparcikkei igy jutnak el 
messze vidékekre, hogy hir-
dessék az államosított üze-
mek munkaversenyének, a 
hároméves tervben résztve-
vő munkáskezeknek szorgal-
mát, tudását. Igen fontos ez 
nemzetgazdaságunk számá-
ra, mert megbecsülésünket: 
jelenti és azt bizonyltja, 
hogy a külföldieknek szük-j 
ségük van munkánkra, de-
elsősorban azért, mert oz 
exportált iparcikkek jelen-
tős összeggel gyarapítják ál-
lami bevételeinket, ezen ke-
resztül pedig a becsülete® 
munka jutalmaként az egész 
ország népének jólétét fo-
kozzák. L. 'L 

/ 


