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NOl V I L Á G K O N G R E S S Z U S 
B U D A P E S T E N 

B udapesten lesz a Nemzet-
közi Demokratikus Nőszö-

vetség világkongresszusa. Ah-
hoz, hogy ennek a mondatnak 
a jelentőségét megértsük, tud-
nunk kell, hogy három észten* 
dővel ezelőtt alakult meg az 
első nemzetközi női világkon-

fresszuson a Nemzetközi Demo-
ratikus Nőszövetség azzal a 

Céllal, hogy egyesítse a demo-
„ kratikus nőmozgalroakat a há-

ború, a nyomor és az elnyomás 
elleni harcban. A párisi kon-

fresszuson a világ 40 országa 
özet ezer asszonnyal képvisel-

teti e magát. A Nemzetközi De-
mokratikus Nőszövetség tag-
nemzeteinek a szánna a három 
év alatt 65-re gyarapodott és 
ez még fokozza azt a dicsőséget, 
amely Magyarországot érte, mi-
kora második világkongresszus 
színhelyéül Budapestet válasz-
tották. 1945 novemberéiben Ma-
gyarország jelentéktelen kis 
nemzet volt a fasizmus ellen 
küzdő nagy nemzetek között. 
Meghi\Ásunk és megválasztá-
sunk a demokratikus népek 
nagy családjába és annak ve-
rető testületeibe előlegezett bi-
zalmat jelentett. Ez az előlege-
zett bizalom nagy kötelezettsé-
geket is rótt ránk. Azóta nem-
csak a magyar nép, de a ma-
gyar nők és a magyar nők nagv, 
egységes szervezete, az MNDSz 
is, munkájával, a reakció el-
leni harcos kiállásával hebizo-
nvitottn, hogy méltó volt a bi-
zalomra. Csak ezokután érthet-
jük meg, mit, jelent az, hogv a 
us rí ti alakuló kongresszus után, 
a minden három évben megtar-
tandó világkongresszust most 
Budapesten rendezik meg. 

a budapesti kongresszus 
valóban a világ asszo-

nyainak nagy találkozója lesz. 
Fehérek, feketék, sárgák, — 
Európa, Ázsia. Afrika, Ameri-
ka és Ausztrália asszonyai mind 
találkozni fognak itt, hogv el-
mondják. mit tettek a békéért, 
a nők felvilágosításáért és gyer-
mekeik jobb jövőjéért folytatott 
harcban. Indonézia, Viet-Nam, 
Irán, Egyiptom, Kina, Spanyol-
ország és Görögország asszonyai 
ismertetik majd ezen a kon-
gresszuson, hogyan küzdenek, 
hogyan harcolnák az imperialis-
ta elnyomás ellen. Eljönnek 
hozzánk a szovjet asszonyok, 
kik a legnagyobb áldozatot hoz-
ták a német fenevad megsem-
misítéséért és akik szilárd bás-
tyaként állanak ott, a mind 
féktelenebb amerikai háborús 
fenyegetések előtt.. Eljönnek 

Nemzet- í hozzánk az amerikai asszonyok 
1 és a Marshall-terv többi orszá-

lkainak asszonyai, hogy elmond-
ják, hogyan süllyed náluk az 
életszínvonal és milyen gyaláza-
tos eszközökkél, milyen alj 
hazugságokkal próbálják náluk 
a néppel elhitetni, hogy a de-
mokráciák háborút akarnak. 
Itt lesznek a francia asszonyok 
is, hogy megismertessék a világ 
asszonyaival, hogyan veszik fel 
szabadságuk és életük kockázta 
tásával mind eredményesében 
a harcot, áruló- kormányaik el 
len. 

Hatalmas 
szemle 

nemzetközi sereg-
lesz ez, a vilá; 

asszonyainak, anyáinak, a közös 
cllenseg: az elnyomáp, a hábo-
rú, a nyomor és a tudatlanság 
ellen. 

A magyar nőkre hárul a fel 
adat, hogy az 65 országból ide-
sereglő asszonyokat, igazi ma-
gyar vendégszeretettel fogadják. 
Hisz eljön hozzánk a világ leg-
hősiesebb asszonya: Dolorés 
Ibarrnri, a legendás iPassioná 
ria«, a spanyol nép igazi vezé-
re, a spanyol Kommunista Párt 
főtitkára. Eljön Nina Popova. 
á szovjet Antifasiszta Nőbizott-
ság elnöke, a szovjet szakszer-
vezetek titkára, a legfelsőbb 
Szovjet Tanács tagja, és ki tud 
ná felsorolni mind a többi or-
szágok vezető asszonyait. Hisz 
itt lesznek a. bires női minisz-
terek, köztük a román Anna 
l'auker és a bolgár Cola Dra-
goicseva, tudósok, mérnökök, 
Mme. Cotton, a Nemzetközi 
Demokratikus Nőszövetség el-
nöke. Politikusok, művészek, 
munkások és parasztok fogják 
képviselni országaik asszonyait. 

Hatalmas előkészületek foly-
nak az MNDSz-ben a kongres'z-
szus sima, zökkenésmentes le-
folytatására. Külön irodát ál-
lítottak fel, hogy a 600 ideérke-
ző vendégnek megfelelő foga-
dást, szállást és ellátást tudja-
nak biztosítani. A kongresszus 
színhelyén, a Parlament ülés-
termében különleges fülhallga-
tós to)mácskés?.ülékeket sze-
relnek fel, amelyen keresztül 
— bármilyen nyélven beszél a 
szónok, az illető azon hallgat-
hatja, amelyiken ért. 

Rádióközvetités és film ís ké-
szül a kongresszusról. Ezenkí-
vül a kongresszus után az ösz-
szes vidéki nagyvárosokbon 

f yüléseket tartanak, amelyen 
alföldi nőszervezetek vezetői 

fognak beszélni a magyar asz-
szonyoklioz. 

KET ÜZEMNEK 
ünnepe vo l t . . ; 

Kiahasxtoftáh az élüzem jelvényt a Lippai 
gőzlürész és a DÉMA cipőgyár dolgozói 

A munkaverseayek legutóbbi 
kiértékelésekor kiérdemelt e»-
üzcmjelvényeket csütörtökön 
akasztották ld a Lippai-fürész-
üzem és a Délni agyarországi Ci-
pőgyár kapujára. 

A Tisza partján, a Lippai-
fürészűzemben a déli ebédszü-
net alatt tartották a bensőséges 
ünnepséget. A váratlanul me-
leg, verőfényes déli órákban a 
lelep folyói t néző sarkán cso-
portosultak a dolgozók. Ragyo-
gó szemekkel, büszkén álltak 
egymás mellett a kérges tenyerű 
munkások, az iroda alkalma-
zottai és nézték az aranyos 
láncon függő ötágú csillagot, ed-
digi igyekezetük jutalmát. 

Büszkék lehetnek... 
Hatvani Jenő, a Szakmaközi 

Bizottság termelési lilkára szó-
lott először: 

— Büszkék lehetnek a Lip-
pai fűrészüzem dolgozói erre a 
jelvényre. Megérdemelték, meri 
az ország összes fürészüzemét 
felülmúlták munkájukkal. 

Dani János, a famunkások 
szakszervezeti csoportjának tit-
kára beszélt ezután: 

— Ha az üzem dolgozói to-

vábbra is saját ügyükivek tekin-
tik a gyár helyzetének javítá-
sát, híven követik vállalatveze-
tőjüket, ujabb eredményeket 
érnek el a munkaverseny terén 
— mondotta. 

A becsület dolga 
Eközben bét munkás a kerí-

tésre mászott, az államosított 
üzemeket éltető hatalmas tábla 
aljára csavarozta az élüzein jel-
vényt. Ugy, hogy hosszú ideig 
ottmaradjon. 

Lebák József vállalatvezető 
mondott n éhány keresetlen szót 
a jelvény elhelyezése után: 

— Igyekezni fogunk, hogy e 
jelvény végig nálunk maradjon 
Azért mert a munka, itt, ebben 
az üzemben is,a becsület dolga 
mór... 

# 
Az Internacionálé következeti 

ezután. 
Mig a Tisza partján álló 

csoport fedetlen fővel éne-
kelt, aranykorjaival lenyúlt 
a2 őszi nap és elveit egy ma-
roknyit az ezüstcsillag ra-

— Sok, sok szerencsét kivés 
nok a további munkájukhoz — 
mondolta, meghatottságával 
küzdve. Meleg fény csillant ti 
gépek kőzött álló mun Irt sok 
Szemeiben: — Íme, a mi neve-
lésünk. a mazgáb^m számára. 

Örülünk 
a dém A sikerének 

Nagy Gézák a bőriparosok tit-
kára lveszélt. 

— Ezzel az élüzem jclvény-
nyel, Szeged összes bőripari 
munkását kitüntették, örülünk 
a Df.MA sikerének — mondotta. 

Mig Nagy Géza beszélt, oda-
künt a szürke gyárudvarra sö-
tét Iepelt boritolt az alkonyat 
A hangulat egvre közvetlenebb, 
még családiasabb, még ünne-
pibb lett. A beszédeket, a jeL 
vényt megköszönő munkások: 
Becsld Istvánné, Jeneí József 
itanooló szaval tisztavizü cser-
melyként buggyanlak elő. 

Jcnci, kis hijja, hogy el nem 
sírta magát... 

# 
A cipőgyár emeletes, szürke 

épületéhez létrákat támaszlot-

Köszönjak a szak társaknak 

Szakmunkásképző tanfolyamok 
Indulnak Szegeden 

Az építés- és közmunkaügyi 
minisztérium a várossal karöltve 
ti/cnkét tanfolyamot indit a kö-
zel jövőlien Szegeden. Ezeknek a 
tanfolyamoknak célja, hogv a 
szakmanélküli munkanélkülieket 
szakmunkássá képezze ki és igy 
az ország Km mutatkozó szak'-
miinká-sliiánvt vagv pedig a há-

roméves terv sikeres előrehala-
dása során az egyes ágakhan 
mutatkozó szakmunkáshiányt 
pótolja. Emellett máj addig is 
munkát, foglalkoztatást jelent 
ez a munkanélkülieknek. A tan-
folyamon egyelőre közel három-
százan kapnak foglalkoztatást. 

15-éii térmlia a nép r̂éság 

( sornoky Viktor ügyében n I í népügvész. Ezenkívül felelni 
népugyész elkészítette a vádira-1 fog í & 2 Í e £ 
tot. Csornokyt tobb rendbeli vetett bűncselekmények miatt 

A bünperben a budapesti folytatólagosan elkövetett hűt-' is . 
lenség, Cgy rendbeli folytatóla-
gosan elkövetett izgatás, egy 
rendbeli folytatólagosan elköve-
tett népellenes büntette] vádolja 

Tői foto itat 
írógépet 
S i e R e S ' l t é l . Síéchenvi-íér 7.: 

_ " " T e l e ( o n « - 4 ( 
J a v l t ö m ü l i e l y . I 
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népbiróság kiilöntanácsa novem-
ber 15-én tartja meg a nyil-
vános főtápgyaiást. 

Valódi i BINsf aranyos 
y (rizling) 6 forint 

Hungáriává1 szemben Telefon 7-54 

A felsőrészkészitő műhelybe 
szorultak össze a Délmagyaror-
szági Cipőgyár dolgozói. Víg, 
boldog zsibongás ülte meg a 
termet. A munkásnők, munkás-
leányok olyanok voltak, mint a 
gyermekek, az ajándékosztás 
eíőtti pillanatokban. 

• Barna munkaköpenyében 
Tóth Béla vállalatvezető Tépett 
itt elsőnek munkástársai elé: 

— Üzemünk a legnagyobb ki-
tüntetést Impfa a pépi demokrá-. 
ciától. Mi nem annyira mennyi-
ségi munkánkkal, hanem az ön-
költség csökkentesével értük el. 
Köszönjük a szaktársaknak, 
hogy takarékoskodnak az 
anyaggal, a hajtóencrgiával. 

Szánf6 Margit hazajött 
Hatvani Jenő után az MDP 

Nágyszegedi Pártbizottsága ne-
vében Szántó Margit beszélt. 
Szántó Margit alig néhány hete 
még az üzemben dolgozott. In-
nét került a Pártbizottsághoz, 
komoly gyakorlati munkára. Ez 

féiifin négy iskolai 
nsp̂ fiiioittioBiiyiiik 
S z e g á t é n 

A város hároméves terve ke-
retében az általános iskolák 
mellett folyamatosan napközi 
otthonokat létesítenek, hogy 
azok a gyermekek, akiknek szü-
lei egész nap munkában vannak 
itt gondos felügyelet mellett., 
fűtött tanulószobában tartóz-
kodhassanak a tanítás után is. 
Az arra rászoruló gyermekek 
tízórait és ebédet is kapnak. Al-
sóközponton most nyilt meg kö-
zel negyven tanuló számára az 
iskolai napközi otthon 15-én 
pedig a somogyitelepi, móravá-
rosi és Szilléri-sugáruti iskolá-
ban 60—50 gyermek, az alsóvá-
rosi iskolában pedig 100 gyer-
mek részére nyitj3 meg a város 
népjóléti ügyosztálya a napközi 
otthont. 

2 f ; t t • 1 t a k « z elkészített vörő. 
a t ! n J l l f t T n r l n 9 a i a ~ a l a P r a ráállitotlák az élüzem 
ff tengerek felé... csillagot. -A kigyúló villanyfény-

ben a csillag öt ága, a kőzéjien 
lévó sarló és kalapács, a felirat 
messze ragyogott.. . 

Két üzemnek ünnepe volt 
Szegeden. 

volt az első alkalom, bogy tár. 
saival találkozott, első aikalom, 
hogy — haza jött. 

Nyapt! repülőgépek megsér.efSéfc 
a lég, közlekedési szabályokat 

Lupjacscnko altábornagy, a 
németországi szovjet közigazga-
tás vezető je a nyugati hatalmak 
katonai közigazgatási vezetői-
hez intézett levelében megálla-
pította és adatokkal támasztot-
ta alá, hogy felség és nemzeti-
ség feltüntetése nélkül közle-
kedő idegen repülőgépek ismé-
telten átrepülték a szov jet meg-
szállási övezetet. Lupjacsenko 
közölte, hogy a szabálytalanul 
közlekedő gépek nemcsak a légi 
folyosón és Nagyberlin terüle-
tén repülnek át, hanem a szov-

jet megszállási övezet más terü-
letein is. A szovjet parancsnok-
ság kénytelen lesz olyan intéz-
kedésekhez folyamodni, ame-
lyek biztosítják a szovjet repü-
lőgépek zavnrtalan közlekedését. 
A levél kifejezi azt a reményét, 
liogy Németország nyugati öve-
zeteinek parancsnokai mindent 
megtesznek a szabályellenes légi 
közlekedés haladéktalan meg-
szüntetésére és ezzel elejét ve-
szik a szabálytalanságok eset-
leges nem kívánatos következ-
ményeinek. 

„ImádkozztHíR, hogy háború legyen!" 
A rendőrség vetett végei a hiskirálysági Bálint 

atya „missziós" tevékenységének 

p előfizetők ü g y e i m é b e ! 
Azok a Szab ad N é p előfizetők, akiknek a l a p k iküldésével kapcsolatban I rafT'flfeereszteíte íísten'ToraráT 

eselle:» panaszuk volna, panaszukat Írásban sürgősen adják le a DéimagyarorszáfJ nak és 
i "tőíi'va'a á!>an (Kárász-utca 6.). ' ' teljes bucsut, bűnbocsánatot 

Demokráciaellenes izgatásért 
letartóztatták Bálint József 
missziós papot. Bálint atya nem 
régen került a Szentes melletti 
Kiskirályságra és különböző 
•esti miséken*, lelkigyakorlato-
kon 8zonnal hozzáfogott a ta-
nyavilág alelkit gondozásához. 
Mindennap más és más tanya-
központban gyűjtötte maga kö-
ré a kulákokat és különböző 
szélsőjobboldali elemeket. A shi-
veket* rendszerint felszólította, 
hogy boruljanak le és 

imádkozzanak, mert küszöbön 
van a harmadik világháborn, 
ea pedig »meghozza egyhá-
zunk és hazánk szabadságát*, 

tehát könyörögjenek az Egek 
Uránál, hogy minél előbb kitör-
jön. 

Ez a szinte példátlan uszí-
tás nem maradt hatás nélkül, 

a parasztok a környéken min-
denfelé elhanyagolták &z őszi 
munkákat. 

Akadtak azonban olyanok is, 
akik Bálint atya tevékenysége 
nyomán megundorodtak a val-
lástól. 

Azonban a háborús uszítónak 
is élnie kell valamiből, ezért 
Bálint atya szerzett egy kora-. 

hirdetett azok számára, okik 
abba filléreiket, vagy forint-
jaikat beledobálják. • 

Igy azután, amig a hivek böj-
tölve vezekeltek a tkommunis-
ták bűneiért*, Bálint atya spáj-
záhan ugyancsak felhalmozó-
dott a sonka. . . 

Később a íheroegprimáa ren-
deletére* Gádorosra került Bá-
lint páter, ott azonban agitá-
ció ja méltó fogadtatásra talált: 
hivei feljelentették és most aZ 
ügyészségen várja a háború ki-
törését, vagy a csodát, amelyi 
kiemeli az időből és kedve no 
korszakába, 1944-be helyezi 
v issza . . . 

Leszállítottam 
sajáttermésü CSENGŐDI 
kitűnő 

boraim árát 
a s m e s H a d z r 4*33 forint. 

5 literen felül árengedmény, 
Szentháromság-utoa 13. 


