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Együtt harcolunk 
a békéért!... 

Többezer szegedi dolgozó nő ünnepelte szerdán a Nemzetközi 
Demokratikus Nőszövetség világkongresszusának szovjet, 

francia és hindu küldötteit 

hetik abban, hogy Szeged 'dol-
gozó női tudatára ébredtek 
igazi ethivalásuknak és rájuk 
mindenkor számithat a szocia-
lizmus felé haladó népi demo-
krácia-

* • . 
Dclclőlt tizenegy órakor 

az MNDSz zászlódiszbcn 
úszó Tisza Lajos-köruti 
székháza előtt kék egyenru-
hás asszonyok váriák a ven-
dégeket, akiket inár a város 
halárában a Magyar Dolgo-
zók Pártja nevében Lengyel 
Mária, az MNDSz részéről 
Havalecz Islvánné és dr. 
Drégely Józsefné fogadtak. 
Megérkezett Szegedre Atane 
Pieszova, a Turkmén Nép-
köztársaság népjóléti mi-
nisztere, Solange Chalus 
francia gumigyári munkás 
és Osbinia Nandy kalkut-
tai orvosnő^ az Indiai Nő-

•szovjet. francia és hindu asz- szövetség egyik vezető tagja 
Kisereliikben megérkezett 
Döbrenlei Iíárolyné elvlárs. 
\' polgármestere. 

Ritka ünnepe volt szerdán 
Szeged dolgozó nőinek. Szov-
jet, francia, és hindu nők ki-
küldötteit üdvözölhették váro-
suk falai között, kimutat hat Iák 
azt a harcos szolidaritást, mely 
a világ valamennyi dolgozó 
asszonyához fűzi őket a béke, 
a szabadság, a haladás védel-
mében. Talán a felszabadulás, 
az államosiiás és a munkáspár-
tok egyesütése óta nem voltak 
olyan boldogok a szegedi üze-
mek női dotg'ozóí, mint most, 
amikor eljöttek üzemükbe a vi-
lágkongresszus külföldi kikül-
döttei, megtekintették munká-
jukat, elbeszélgettek velük és 
sajá szrmnteg meggyőződhetlek 
arról, hogy a magyar dolgozo 
nők az élen járva épifik az or-
szágol és élvek jogegyenlűsé-
légükkel, amelyet a minap biz-
tosiiotl számukra a népi demo-
krácia törvénye. Sirva-nevetve 
ölelkeztek ezek a munkásnők 

szony társaikkal, ajándékokkal 
halmozták cl őket és százszor 
is utánuk kiálRtt.'ák: tfgyüTl 
harcolunk a békéért! S aki lát-
ta Szeged dolgozó asszonyai-
nak többezics fáklyás felvonu-
lását, aki látta a zsúfolásig meg-
telt színházat és a nézőtéren 
má moros-ön feledt lelkesedés-
sel tapsoló, tüntető asszonyse-
reget, az többé nem kételked-

ik 

Az MNDSz-nél megtartott 
fogadás nlán a vendégek a 
városházára mentek, " ahol 
Dénes Leó elvlárs, polgár-
mester a városi l a ^cs élén 
üdvözölte őket. Imrefclto' kül-
dőitek elindultak a város 
megtekintésére. 

Vígyé ek el legforróbb szerefefünkef . . . 
Először Szeged uj hidját 

tekinlcllék meg és a legna-
gyobb elismeréssel nyilat-
koztak a magyar demokrá-
cia e pompás alkotásáról. 
Azután a lársasgépkoesi az 
ujszegedi Magyar Kender 
kapujában állt meg. 

Az üzemben pillanatok 
alatt liire fut a vendégek 
érkezésének. Vig Istvánná, 
az üzemi szakszervezeti nő-
hizollság lilkára fut először 
elébük, amikor megszólal, 
hangja elcsuklik a megille-
lödöUséglöl: 

— Szerelőit asszonytár-
saink! Messzi országokbői 
jötlelek hozzánk, az 
ujszegedi gyárba" Vigye-
lek el mi legforróbb szc-
re'e'iinkel minden ha'adő, 
küzdő asszony le I őrünk-
nek. Pitének a békél akaró, 
szoeia izmiist épilö demo-
kratikus asszonyok, a bé-
ke katonái! 

Még Kiss János elvtárs, 
üzemi párttitkár szólt né-
hány szót. Pieszova elvtárs-
nő meghatottan válaszol. — 
Szivünkkel közöltelek és ve-
leiek maradunk! — De már 
karonfog'ák, viszik, tuszkol-
ják is őket végig a munka-
termeken. Mindent meg 
akarnak mutatni nekik. A 
munkásnők nem hagyják ott 
a zakatoló gépeket, de itt-ott 
szabadon maradó félkezűk-
kel intenek a vendégeknek 

és szemükből sugárzó szere-
tet árad feléjük. 

L á t o g a t á s 
az üzemekben 

Ugyanilyen a fogadtatása 
Dohánygyárban is. ahol 
Szabó Sándorné köszönti az 
érkezőket és az újonnan el-
készült napközi otthont és 
bölcsődét mutatják meg 
büszkén a munkások. A kül-
földi asszonyküldötteket alig 
lehet tovább vezetni, ugy el-
szórakoznak az apróságok-
kal. A nagyobb gyermekek 
osztályain az Internacionálé 
és a Köztársasági Induló 
hangjai köszöntik az érke-
zőket. A kultúrteremben az 
egész munkásság összetódul, 
a hangszórón felcsendül a 
szovjet himnusz és az egy-
begyűllek hosszasan éltetik 
Szlálin, Rákosi, Thorez elv-
társakat. majd figyelemmel 
hallgatják végig Pieszova 
elvtársnő szavait. 

A gyufagyárban Juhász 
Mihályné. a S egedi Kender-
gyárban. Tóth III. Mária üd-
vözli az érkezőket, az üze-
mi fúvószenekar a Köztár-
sasági Indulót játssza, a 
munkásnők díszes, vörös 
szatyrokat nyújtanak át 
ajándékul. A kendergvárbnn 
minden gépen kis vörös és 
nemzetiszínű zászlőcska tol-
mácsolja azt a várakozást 
és szereletet, amellyel az ui 
él üzem dolgozói a szövi et 

francia és hindu elvtársnő-
ket fogadták. 

Még egy élüzem van so-
ron. a DEMA. Itt Olasz Má-
ria elvtársnő tolmácsolja 
közvetlen szavakkal az üzem 
dolgozóinak szeretetét 

Tizez«r dolgozó nö 
fáklyás felvonulása 
Már kora délulán gyüle-

keztek Szeged szervezett 
dolgozónői az MNDSz szék-
háza előtt, az egész környék 
zengett az énektől, a tartós 
békét követelő jelszavaktól. 
Mihelyt besötétedett, ki-
gyúllak a fáklyák és meg-
kezdődölt az impozáns fel-
vonulás a Kárász-utcán és 
Széchenyi-téren keresztül a 
színház felé. Több, mint fél-
órán át hömpölygött a ha-
talmas tömeg végig a váro-
son. Jöttek az üzemi dolgo-
zók. a tanyák, falvak dol-
gozó parasztasszonyai és pa-
raszt leányai. a szakszerve-
iéibe tömörült értelmiségi 
dolgozók százai, a diákleá-
nyok. 

Mintegy lizczer dolgozó 
szegedi nö mulatta ki e 
fáklyástnenctben azt, hegy 
mindenben helyesli, ma-
gáévá feszi a demokrati-
kus nők világkongresszu-
sának határozatait cs har-
col is azoknak megvalósí-
tásáért. 
A Szegedi Nemzeti Szín-

ház nézőterén hatalmas 
transzparensek hirdetik ma-
gyarul. oroszul és franciául: 

»A világ asszonyai ak ösz-
szefogásával az imperia-
lizmus ellen!/ 

A Független Kisgazdapárt politikai 
bizottsága 

Nyárádi pénzügyminiszter 
szökéséről 

Öt kisgazdapárti államtitkár lemondott — Dinnyés 
Lajos miniszlerelnök magatartása 

A Független Kisgazdapárt po-
litikai bizottsága, szerdán dél-
előtt tartott ülésén foglalkozott 
azokkal a problémákkal, ame-
lyeket Nyárádi Miklós szökése 
felvetett. Megbélyegezte a volt 
pénzügyminiszter árulását és 
megvizsgálta az ennek nyomán 
előállott politikai helyzetet. 
Dobi István kifejtette, hogv a 
volt pénzügyminiszter szökése 
olyan megdöbbentő esemény 
volt, amely 

mind a dolgozd parasztság-
nak és a párthoz tartozó ha-
ladó értelmiségi! elemeknek, 
mind a Függetlenségi Front 
többi pártjának a Független 
Kisgazdapárt iránt táplált bi-
zalmát alkalmas volt megin-
gatni. 

A p.árt megbocsáthatatlan bűnt 
követne él, ha megelégedne egy 
elitélő, megbélyegző nyilatko-
zattal és nem vonná le ennek 
az árulásnak a legmesszebb-
menő következményeit a szer-
vezeteken belül, a vezetőségben 
és általaian egész magatartásá-
ban. 

Nyárádi Miklós árulása olyan 
politikai ós szervezeti kérdé-
seket vet fej a párton heliU, 
amelyeknek kérdésében a po-
litikai bizottságnak haladék-
talanul állást kell foglalnia. 

A párt sorait meg kell tisztitarfi 
a nagypolgári gondolkozású ele-
mektől. akik nem egy esetben 
baloldaliaknak álcázva magu-
kat folytatják kétszínű politi-
ka, ju kat. 

Dobi István javaslatára öt-
tagú bizottságot küldtek ki az-
zal a megbízatással, hogy 

vizsgálja me\g a pártnak kiilsö 
és belső pozíciókban, 

a 'pol i t ika i életben, a közgaz-
daságban. a pártközpontban, a 
szervezetekten és a sajtóban 

helyet, foglaló személyiségeit 
abból a szempontból. Iiogv tei-
jes mértékben alkalmasak le-
gyenek a pártvezetőség áltat 
megjelölt, határozott és félre-
érthetetlen politikai irány po-
zitív szolgálatára. 

A pofilikai bizottság egyhan-
gúlag elfogadta Dobi István ki-
jelentéseit és szélesebbkörü vita 
után, amelyben Csata István, 
Dinnyés Lajos miniszterelnök, 
Bognár .lózscF, Orfulay Gyula 
és Gyöngyösi János vetlek részt, 
megállapították, hogy a párt és 
Dinnyés Lajos miniszterelnök 
sem lanusilotl elég körültekin-
tést és óvatosságot a párt két-
kulacsos elemeivel szemben, 
amely arra vezethető vissza, 
hogv a miniszterelnök nem tar-
tott fenn erőtelles kapcsolatot 
a párttá!, eiittnyzqolta " párt 
szervezeteivel és la íjaival v ti 
kapcsolatot. 

A vita befejezése után a poli-
tikai bizottság tudomásul velta 
Mátéffy Géza. Benrsik Gyula. 
Kószér Nándor, Ofner Alfréd 
és Fóris László államtitkárok 
lemondását. 

A színpad bálterében ez a 
jelszó: 

i Együtt a békéért és jó-
létért!/ 

A vörös posztóval díszített 
asztal előtt szebbnél-szebb 
ajándékok a vendégek szá-
mára, a szegedi dolgozó nők 
legszebb készítményei. 

A szovjet delegá'us beszéde 
Az úttörők és egyenruhás 

MNDSz asszonyok sorfala 
közölt vonulnak fel a kül-
döllek a színpadra, a ma-
gasból virágeső fogadja őket. 
Kíséretükben élni unkásnők 
és dolgozó parasztasszo-
nyok. Az egyesített rendőr-
és honvédzenekar Varga Le-
hel vezetésével á magyar, 
szovjet és francia himnuszt 
játssza, azután csönd lesz. 
ivopasz Istvánná megyei 
MNDSz titkár üdvözlő sza-
vai ulán Atane Pieszova 
szovjet delegátus lép a mik-
rofon elé. A beszédeket a 
színház folyosóin és az ut-
cán is hatalmas tömeg hall-
gatja. 

A szovjet kiküldött a nagv 
Szovjetunió asszonyainak 
legmelegebb üdvözletét tol-
mácsolja a szegedi nőknek, 
azután méltatja a Szovjet-
unió békepolitikáját, szem-
beállítja a szovjet nép élet-
színvonalának emelkedését a 
kapitalista országokban egy-
re növekvő nyomorral, és 
keményen megbélyegzi a há-
borús uszítókat. 

— Tudjuk, hogy uialo-
kon még sok a nehézség, 
ile ha megvan bennetek a 
győzelmi akarat, altkor 
győzni is fogtok. 

Tőletek függ, hogv az ágyuk 
mindörökre elhallgassanak 
és soha többé ne jöhessen 
háború, éhínség, pusztulás, 
nyomor az országra és gyer-
mekeitek békésen, szaba-
don. boldogan élhessenek! 

É je 1 a i ilig népeinek ös-

szefogása a demokráciá-

ért, éljen a dolgozó ma-

gyar nép, éljen a szovjet 

és magyar nép barátsága, 

éljen Rákosi Mátyás! 

Az egész nézőtér egy em-
berkent emelkedik fel és 
percekig tart az ütemes taps 
és kiáltás: Éljen Sztálin! Él-
jen Rákosit 

,,Ti Magyarországon 
példát mu'attatok..." 

Ezután Oshima Nandv 
hindu kiküldött lép elő. 
pompás népviseletben. Aro-
Konszenvcs fiatal leányt 

szintén hosszan meglaps^' 
ják. ö beszámol India ne-
héz helyzetéről, amelybe az 
imperialisták taszították, az 
ország kettészakadásáról, a 
sürü időközben fellépő éh-
ínségekről. .a né'p leírhatat-
lan nyomoráról, a nők pá-
ria szerü elnyomottságáról. 

— Ti Magyarországon 

példái mulattok nekünk 

és mi azérl harcolunk, 

hogy a többi demokrati-

kus erő segítségével, ame-

lyeknek élén a nagy Szov-

jetunió áll, mi gyarmati 

nők is elérjük a célt: a 

szabadságol! 

A következő szónok So-
lange Chalus francia dele-
gátus. A szervezett, dolgoz t 
francia nők üdvözletét to -
mácsolja. elragadtatással 
emlékszik meg a szegedi fo-
gadtatásról. Aziilán e'mond-
ja. jiiilyen állapotokat te-
remlelt Franciaországban a 
Marshall-terv, méltatja a 
francia bányászok hősi el-
lenállását és a francia dol-
gozó nők küzdelmét az igazi 
demokráciáért, a szabadság-
ért. 

A francia asszonyok soln 

nem adják oda fiaikul egv 

ujabb háborúra a Szovjet-

unió ellen, hanem a szov-

jet asszonyokkal és a vi-

lág minden dcmokralikn-

san gondolkodó asszonvá-

( Folytatás a 2. oldalon? 


