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' "\ cA mjtq,kezdett út&n — új sikerekért 
Négyen ülnek a Szegedi és harag nélkül elváltak 

Ecsetgyárban a kerek mun- tőle. 
kőasztal körül. Nők. A Teltek a napok. Megbe-
•neonfény megvilágítja für- széleseket rendeztek a kom-
ge ujjaikat; gyorsan végzik 
munkájukat. Szurkolók. Azt 
teszi ez itt, hogy szurokba 
mártják a szőrcsomókat és 
ipy >.összeragasztva- a nagy 
ecsetek fatartójába dugják. 
A mozdulataik gyorsak, 
pontosak. A forró szurok fö-
lött szürkére mázolt cső: 
ezen át lökik a szabadba 
elszívás útján a szurok 
minden kellemetlenségét. 

Az egyik szurkolónő. Do-
bó Istvánná is csinos fia-
talasszony. Mintás kendő a 
fején. Arca mosolygós. Édes-
anya. Két kedves kislány 
mamája. A férje is itt dol-
gozik a gyárban. Az úgy-
nevezett ecsethüvelykészítő 

•műhelyben .csoportvezető. A 
férj és feleség története 
nem szenzáció, de minden-
esetre nem éppen minden-
napi. Arra is példa, hogy 
igy is tud az asszony ff 
sarkára állni. 

Ne vágjunk azonban « 
dolgok elébe. 

munisták. Közülük termé-
szetesen hiányzott Dobó 
István. Egyszer aztán fele-
sége is megtudta, hogy mi 
történt. Hát beszélgettek er-
ről otthon. Hogyan, mint? 
Erről nem szólnak, nem is 
illik faggatni őket, mert ma-
gánügy. Senkinek semmi 
köze hozzá. 

párthoz, 
. Szóval 
kérem a 

Az-ellenf orradalom után Do-
bó Istvánt is felkeresték a 
kommunisták, hogy mint 
volt MDP-tagga1 elbeszél-
gessenek. Megkérdezték tő-
le, hogv akar-e az MSZMP 
családjába tartozni. Dobó az 
égadta világon semmi rosz-
szat nem csinált az ellen-
forradalom előtt, alatt és 
Utána. Csakhát az esemé-
nyek felkavarták a lelkét. 
A szédületes politikai fordu-
latok megzavarták és kis 
ráta után nagyhirtelen ki-
jelentette: 

— Nem leszek én párt-
tag... 

Nem erőszak a disznótor 
— juthatott eszükbe a ve-
le beszélő kommunistáknak 

Megint napok röppentek 
él. S ekkor következett a 
>'különös- dolog. A munkás-
asszony — aki egyetlen 
pártnak soha nem volt tag-
ja — kérte felvételét a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
gyári alapszervezetébe. Bi-
zony meglepő volt ez a párt-
vezetőségnek is. Gondolkoz-
tak a dolgon; meghányták-
vetették. Aztán helyesen így 
döntöttek: Dobó Istvánnénak 
helye van a pártban — a 
kommunisták közé való. 
Munkája, élete, és magatar-
tása bizonyítja ezt. 

A pártvezetőség hossza-
sabban' elbeszélgetett Dobó-
néval. Közölték vele azt is, 
hogy javasolják felvételét a 
pártba. — a taggyűlésen. 
Megmondották azonban, 
hogy felvételi kérelme ügyé-
ben a taggyűlés a döntő. A 
végső szót ott mondják 
majd ki. 

Elérkezett ez is. Az asz-
szony kicsi izgalommal álE 
a kommunisták elé. Azok 
szeretettel, fogadták soraik-
ba. 

Munkahelyén kerestük fel 
Dobó Istvánnét. Olyan asz-
szony ö. aki — reméljük és 
kérjük is, ne nehezteljen 
•meg érte férje — öntudatban 
megelőzte házastársát. 

— Hogyan közölte férjé-
vel a pártba való belépési 
szándékát? — kockáztatjuk 
meg a kérdést. Feláll, kicsit 
abbahagyja a munkáját, iga-
zít egyet mintás kendőjén 
és felel: 

— Hát megmondtam, hogy 
én belépek, mert mi mun-
káscsalád vagyunk. Az én 
szivem odahúz a 
mert az jót akar .. 
kijelentettem, hogy 
felvételem. 

•>•>•> 

— Na, megtörtént ez is. 
Es — folytatja tréfásan — 
kést és bicskát sem húztunk 
c. férjemmel... 

Biztos igy volt ez és bol 
dog házasságukban nem 
hozott semmiféle megráz-
kódtatást. 

— Vajon a férje nem 
bánta-e meg, hogy nemet 
mondott, amikor megkérdez-
ték tőle, hogy belép-e az 
MSZMP-be? 

Az asszony megint moso-
lyog. Azt feleli, hogy »ezt 
kérdezzék meg tőle ...« Ké-
sőbb aztán megtudjuk, hogy 
a férj kicsit rátarti. Nemet 
mondott, aztán valahogy ta-
lán restellte megmásítani a 
szavát. Ilyen is van, Pedig 
nincs abban semmi szégyell-
ni való, na az ember a 
nagyhirtelen kimondott sza-
gairól »helyesbítést<• ad. 

Az asszony visszaül mun-
kaasztala mellé. Ujjai für 
gén járnak. Dolgozik. Mun-
katársai szeretik és a kom-
munisták is úgy tartják: 
felvételével erősödqtt a párt 
szervezet. 

Valóság ez és nem frázis. 
(m. s.) 
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Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az egész szempontjából Különösen a párt vezetése 
ország felnőtt lakossága figyelemmel kíséri szempontjából. 
az országgyűlés hétfőn kezdődött ülésszaka- Vitathatatlan és az is marad, hogy a párt 
nak munkáját. Ebben a munkában jelen- vezető szerepe és ereje a proletárdiktatúra 
tős helyet foglal el Kádár János elvtárs be- viszonyai között egyedül lehetséges eszköz a 
számolója a forradalmi munkás-paraszt kor- hatalom gyakorlására. Ezért a pártvezetés 
irtány tevékenységéről az elmúlt nyolc hó- erősítése egyben az egész néphatalom erősí-

tését is jelenti. Mert a párt szervező, irá-napban. 
A beszámoló hangja és tartalma eszünkbe 

nyitó, nevelő munkájától elsősorban függ az 
ország sorsának alakulása, népeink életének 

uléz, a nyolc hónappal ezelőtt; országgyűlést. - ^ ^ irlvezelé, „^„ösité-
ahol a kormány elnöke az ellenforradalma ^ k*svellenüi & ,:ÖIVe(w is ^ekonyan 
káoszból való kijutás ut,at korvonalazta; s toáral életünk úgyszólván min-
azt a hangot, amely az utóbbi esztendőkben , 
először hangzott el ilyen emberien, őszintén, 
szívhez szólóan. 

A kormányelnök beszámolóijának minden 

den területén. 
Kádár János elvtárs személyeben olyan ve-

vezető került a párt élére, most már teljes 
erejével és idejével, aki u legnehezebb idők-

vonása bizonyította, hogy népköztársaságunk })etl, az ellenforradalom tobzódásának idő-
államrendje, gazdasági és politikai élete meg- szakában állt a proletárhatalom megvédése 
szilárdult, lezáródott egy korszak, s e folya- nehéz munkájának élére és azóta lankadat-
mat végén bekövetkezett a végleges konszo- {alt szorgalommal és igyekezettel dolgozott a 
lidáció. Most teljes lendülettel kezdetét veszi munkáshatalom megszilárdításán, népünk hol-
a hétköznapi építő munka sokrétű, bonyolult, dogulásának elősegítésén. 
folyamata, amely nem rendkívüli állapotokat, A kormány politikájának jő irányvonala 
hanem nagyon is normális, egyszerű, békés helyes volt, mert a párt Közfionti Bizottsága, 

s a múlt évi pártértekezlet által kidolgozott 
politikát valósította meg. A párt vezetése, a 

fellételeket láván 
Szegeden senki nem lepődött meg azon, 

hogy Kádár János_ elvtárs beszámolójában 
azt kérte az országgyűléstől: »Kállai elvtársat 
és engem mentesítsenek jelenlegi mindenna-
pos elfoglaltságot jelentő kormányfunkciók-
lól, hogy a párt Központi Bizottságának tit-
káraiként tudjunk hatékonyabban dolgozni. 

helyesen kidolgozott politikai vonal eredmé-
nye, hogy ma országunk lakossága többségé-
hen elégedett, s jobban él, mint ezelőtt bár-
mikor. Természetesen ebben múlhatatlan ér-
deme van a Szovjetuniónak és a népi de-
mokratikus országoknak, A proletár inter-

Ugyáriakkor amennyiben 'az országgyűlés nacionalizmus eszméjéből fakadó testvéri se-
megtisztel bennünket bizalmával, az állam-
miniszteri funkcióban továbbra is közvetlenül 
akarunk segíteni a kormányzati munka po-
litikai vezetésében. A miniszterelnöki tiszt-
ségre általunk javasolt Münnich elvtársai, 
a miniszterelnök első helyettesi tisztségére 
Apró elvtársat és a művelődésügyi miniszter 
tisztségére javasolt Benke elvtársnöt gondo-
lom nem kell az országgyűlésnek külön be-
mutatni«. 

Kádár János elvtárs kiválása a kormányból 
olymódon, hogy nem mint a kormány elnö-
ke tevékenykedik —, nagy jelentőségű a párt 

gílséget mi soha nem felejthetjük el. 
A párt politikájában, a párt irányításában 

lényeges erősítést jelent, hogy Kádár és Kál-
lai elvtársak most már teljes erővel a párt 
vezetésében dolgoznak a jövőben. 

Ne értse félre senki, ezek a személyi val-
utások egyáltalán nem jelentik az eddigi 
jól bevált politika megváltozását vagy meg-
változtatását. A mi politikánk a párt politi-
kája, amely nyilt, világos, egyszerű politikst. 
S e politikának az eredményeit kézzelfogható 
tények sorozata bizonyította és bizonyítja. 
Ezen nem változtatunk, 

Siklós) 

/ Dr. Münnich Ferenc, 
a Minisztertanács elnökének életrajza 

Dr. Münnich Ferenc 1886- A Tanácsköztársaság bu-
bán született a Fejér megyei kása után emigrációba kény-
Seregélyesen. állatorvos fia- szerült, s több országban 
ként. Tanulmányait 1910- vett részt a munkásmozga-
ben fejezte be, amikor a lomban. 1922-ben berlini le-
kolozsvári egyetemen jogi tartóztatásából a Szovjet-
doktori diplomát szerzett. unió szabadította ki, s a 

Ezekben az években iro- Szovjetunióban vezető gaz-
daimi tevékenységet folyta- dasági posztokat töltött be. 
tott, ateista verseivel, cik- Két és fél évig vett részt 
keivel is szembe került a a spanyol nép szabadsághar-
fennálló társadalmi renddel, cában mint: a 15. spanyol 
Az első világháború során, hadosztály vezérkari főnöke, 
1915-ben hadifogságba ke- majd a XI. nemzetközi dan-
rült az orosz fronton. Szibé- dár parancsnoka. A polgár-
riában került kapcsolatba az háború leverését követően 

Csöbútorból bőséges lesz az ellátás 
— Egyéb bútor féleségekből nem elégíthetik még ki az 
igényeket — Miért nem kapható gyermekbútor Szegeden? — 

Az állomásról újabb v agon szép számmál érkezik az el- nem okoz problémát a fes-
érkezését jelezték. Ez mát ső negyedben hálószobaberen- tetlen bútor. Rövid idő alatt 

oda száműzött bolsevikokkal 
és általuk jutott el a mar-
xizmus megismeréséhez. 
1916-ban már a tomszki ha-
difogolytáborban Kun Bélá-

két évet töltött francia in-
ternáló táborokban, ahonnan 
ugyancsak a Szx>vjetunió se-
gítségével szabadult ki. A 
második világháború kitöré-

val és másokkal forradalmi se után a szovjet hadsereg-
propagandát folytatott, 1917 ben teljesített szolgálatot, 
őszén pedig szervezője volt többek között 1942-ben a 
a vörösgárdista egységeknek, 
amelyek részt vettek a szov-
jetek védelmében. 1918-ban 
parancsnoki beosztásban har-

sztálingrádi hadsereg vezér-
karánál. 

1945-ben tért vissza Ma-
gyarországra. Pécsi főispán 

colt az uráli fronton a fe- majd 1946-tól 1949-ig buda-
hérgárdisták és az interven-
cionisták ellen. 

pesti rendőrfőkapitány volt 
1950-től diplomáciai szolgá-

1918 novemberében tért latot teljesített mint helsin 
vissza Magyarországra, egyik ki, szófiai, moszkvai és belg-
alapító tagja volt a Kommu- rádi követ, 
nislák Magyarországi Párt- vet. 
jónak. Tevékeny részt vett 
a Tanácsköztársaság mun-

illetve nagykö-

Dr. Münnich Ferenc 1956. 
november 4-töl a fegyveres 

kajában és harcaiban, mint erők minisztereként tagja 
a vörös hadsereg és a vörös volt a forradalmi munkás-
őrség szervezője. Az észak- paraszt kormánynak. 1957-
magyarországi hadjáratban a ben a kormány első elnök-
hatodik vörös hadosztály po- helyettesévé 
litikai biztosaként vett részt. 
1919 júliusában a vörös had-
sereg politikai megbízottjá-
vá nevezték ki. 

választották 
meg. Tagja a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Politikai 
Bizottságának. 

Benke Valéria 
művelődésügyi miniszter életrajza 

Benke Valéria 1920-ban zott a kőbányai, majd a bu-
született, kisparaszti, kis- dapesti pártbizottságon, 194H 
iparos családból. Eredeti fog- —1950 között a nőmozgalo n-
lalkozása tanítónő. 1941 óta ban vett részt, az MNDSZ 
vesz részt a munkásmozga- budapesti titkára volt. 1951-
lomban, közvetlenül a fel- tői 1954-ig az Országos Bé-
szabadulás után lett tagja a ketanács titkári tisztségét 
Magyar Kommunista Part- töltötte be, ezután pedig, mi-
nak. Szegedon végzett szak- niszterré választásáig a Ma-
szervezeti munkát, majd Bu- gyár Rádió elnöke volt. 
dapesten bízták meg külón- Benke Valéria tagja a Ma-
böző pártfeladatokkal. Tani- gyar Szocialista Munkáspárt 
tott a pártfőiskolán, dolgo- Központi Bizottságának. 

az ötödik ebben az évben, dezés, német konyhagarnitúra minőségileg kifogástalan fes-
Konyhaberendezés, kombi- ugyancsak német két-három- tésben kerül az áru a bú-, 
nált-, könyv-, és német két- ajtós szekrény, magyar és torcsarnokba, a fogyasztók 
ajtós-szekrény volt tartal- külföldi, egyedi kárpitozott hoz. 
muk. És hol vannak ezek bútor. Ha a Bútorértékesítő 
az áruk? A Szegedi Kiske- Vállalat száz százalékig tel-
reskedelmi Vállalat Bajcsy jesíti ígéretét, akkor is, ez-
Zsillinszkv utcai bútorcsar- • zel a mennyiséggel az igény-
nokában már egy darabot nek 50—60 százalékát tud-
sem találni ezekből. Az ott- ják csak kielégíteni, 
honokban díszlik. 'Az első Igen keresett cikk váro-
hónapban beérkezett 15 sunkban a gyermekbútor. A 
kombináltszekrény — ami Szegedi Kiskereskedelmi 
bizony elég drága — két Vállalat sajnos, ezzel nem 

— A francia fővárosban 
! hétfőn beköszöntött a ta-
' vasz. A hőmérő higanya 

plusz 14 fok fölé szállt. E> 
"időjárási rekordot* jelent, 
mert a francia meteoroló-
giai feljegyzések tanúsága 
szerint még nem volt példa 
arra, hogy január 27-én 
ilyen meleget mérjenek. 
Szerdán is rendkívül enyhe 
volt a hőmérséklet 

c h 
Miért vsak egy napig? 

nap alatt gazdát talált. foglalkozik, nem foglalkoz-
. . . . . , hat, egyedül Budapesten a 

A konyha-, a haloszobabe- gyermekbútor szaküzletben 
kaphatók meg ezek az áruk. 

Igen üdvös lenne, ha 
Budapest után, nagyobb 
vidéki városokban. Szege-
den is forgalomba hozná-
nak gyermekbútorokat. 

A bútorellátás taglalásánál 

rendezések egy percig sem 
állnak raktáron. 

Iparunk nem győz elég bú-
tort termelni. H a van hiány-
cikk, akkor ez a bútor. 

Ezek után nézzük meg, mit 
várhatunk az év első negye-
dében. Hány otthonba ke-
rül új bútor? Sajnos, a Sze- feltétlen figyelembe kell 
gedi Kiskereskedelmi Válla- venni, a Szegedi Kiskeres-
latnál még nem tudnak pon- kedelmi Vállalat erőfeszíté-
tos számot mondani, csupán seit. Az elmúlt évben — de 
szóbeli ígéretek alapján ér- azóta is — sok festetlen bú-
tesültek arról, hogy Szeged tor érkezik Szegedre. Rész-
1958 első negyedében annyi ben a szállítás miatt, rész-
bútort kap, mint az elmúlt ben a bútorgyárak festő-
év utolsó negyedében. Ezt részlegeinek szűk kapacitása 
megelégedéssel nyugtázzák, miatt. Festetlenül pedig nem 
hiszen az elmúlt év utolsó szabad forgalomba hozni a 
negyede volt az utóbbi évek bútorokat, így aztán előfor-
leggazdagabbja. S a kezdet dult. hogy hetekig, hónapo-
— az öt vagon bútor — is kig áll festetlenül az igen 

Vasarnapi lapunkban közölt »1:0 a film javára- cimü 
cikkre érkezett válasz a Csongrád megyei Moziüzemi Vál-
lalattól. A cikkben, mint ismeretes, az *Élet és Irodalom-
írása alapján kifogásoltuk, hogy Szegeden csak egy napig 
játszották a "Te, és annyi más bajtársad« című, Budapes-
ten nagy sikerrel műsoron levő filmet. A Moziüzemi Vál-
lalat nevében Tkács Sándor igazgató szerkesztőségünkhöz 
címzett levelében közli, hogy a filmet tavaly csak a fel-
szabadulási ünnepségekre bocsátották rendelkezésükre, de 
március 15-től ismét megkapják és akkor valamennyi film-
színház játssza majd két napig. 

S mi történne, ha végre elhinnék, akár a megyében, 
akár még -feljebb-, hogy lehet ezt a filmet annyi ideig 
játszani, mint bármely más filmet szokás?,,. 

biztató. 

Az elmúlt évek legnép-
szerűbb bútorféleségéből, 
csőbútorból az idén is bő-
séges lesz az ellátás/ 

A modern csőgarnitúra íz-
léses, választékos stílusban 
kerül ma már a fogyasztók-
hoz. Igen keresett a világí-
tós rekamiés garnitúra. A 
csőbútorból igen nagy a vá-
laszték. Festett, nikkelezett 
és krómozott között 
válogatni. A minősége is ki-
fogástalan, epedás rugózatú, 
a huzata is szép, ízléses. Ér-
tesüléseink szerint ez évben 
a csőgarnitűrához a stílus-
nak és a minőségnek megfe-
lelő szekrényt is készítenek. 

A csőbútoron kívül mind-
össze két bútordarabról, a 
se/lonról és a gyermekágy-
ról mondhatjuk el, zavarta-
lan lesz az ellátás. A többi-
ekből az igényeket nem tud-
ják kielégíteni. Pedig igen 

keresett cikk a raktárban 
A vállalat az elmúlt év 
utolsó negyedében festőrész-
leget létesített. Most már 

A fővárosi tanáes 
segítsége Szegednek 
— Hat villámon ikerkocsit, öt pótkocsit 
és hat autóbuszt kap a város ez évben •— 

A^ elmúlt napokban tár-
gyalások folytak Szegeden 
a városi tanács vezetői, az 
építés- és közlekedésügyi 
osztály szakemberei és a 
fővárosi tanács közlekedési 

. . . . . . . osztályának vezetői között, 
nyos Akadémia oceonografiai E n n e k f o l a n m e g á i i a p o -

fekete-tengeri d á s t ö r t é n t m e l y n e k é r t e l . 

A Szovjet Tudomá-

intézetének 
tudományos kutató kísérleti 
állomásán elkészült egy új 
műszer — a vízalatti tele-
vizor. A készülék segítségé-

lehet v e j a hajón levők mindazt 

mében a fővárosi tanács a 
szegedi közlekedés megjaví-
tásához jelentős segítséget 
nyújt. 

A fővárosi tanács a buda-
megláthatják. ami a tenger p e s t i villamosvasút részérc 
mélyén történik. a z é v folyamán ötven ló-

- A bor palackozását már e r ° S ' rendkívül nagy indító-
az első negyedévben to- f bességu es gyors v.llamos-
vábbi három borforgalmi k o c s l k a t k aP- m i v e l a J a -
vallatai kezdi meg. Forga- l egi 30 lóerős kocsik a spe-
lnmba kerül a régen hiá- ciális budapesti körülmé-
nyolt egri bikavér, az egri nyeknek nem felelnek meg. 
leányka, a medoc-noir, az 
édes és száraz szamorodni, 
a tokajhegyaljai pecsenye és 
furmint, a nyársapáti és 
jászberényi rizling 

A jelenleg Budapesten 
forgalomban lévő 30 lóerős 
kocsikból, amelyek ugyan-

potban vannak, hat darab 
ikerkocsit, valamint öt pót-
kocsit átengednek Szeged-
nek. Ezek az ikerkocsik 
ugyanolyan típusúak, mint 
amilyenek jelenleg az új-
szegedi vonalon járnak és 
a szegedi követelmények-
nek tökéletesen megfelel-
nek. 

Miután az autóbuszközle-
kedés is kocsihiánnyal küzd. 
a fővárosi tanács hat da-
rab Ikarusz 30-as autóbuszt 
is átad a Szegedi Közleke-
désügyi Vállalatnak. 

A villamoskocsikat és 
autóbuszokai a fővárost 
tanács az év folyamán fo-
lyamatosan adja át, ahogy 
a modernebb típusokat meg-
kapja. 

A fővárosi tanacs segí-
tőkészsége így jelentősen 
hozzájárul a szegedi közle-

csak kortzarőak J- ió >ü»- ir^áfciiiáhűz 


