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- LENIN, AZ EMBER 
— Len in egyszerű volt és szerény mond la 

Sztál in a Kreml t an fo l yam inak hallgatói előtt, egy 
héttel V lad im í r I l j ics ha l á l a után — * ilgyekezett 
észrevétlen maradn i , de legalább is fel nem tűnn i 
és magas állását nem fitogtatni. 

Szerénysége egészen odáig ment, hogy képes 
volt a kremlbel i fodrász üzletben leüln i és sorára 
várni . De ezt a je lenlévők mégsem tűrték, nem 
akar ták elviselni, hogy Len i n i lyen haszontalanul 
pazarol ja idejét. 

V lad imír I l j ics nem sokkal végzeles betegsége 
előtt Koszl inóba utazott. A megérkezését követő 
valamelyik napon megakar ta nézni a vágóhidat. A 
kosztinói szovhez alkalmazotta i még nem ismerték 
V lad imír Iljicset és m in thogy tilos volt idegeneknek 
a vágóh idra belépni, az őr nem akarta Lenint be-
engedni. V lad im í r Il j ics egyetlen sző né lkü l nyu-
godtan visszafordult. 

Más a lka lommal a Kommun i s t a Pár t moszkvai 
vá lasztmányi ülésén, aho l ötvenedik születésnapját 
ünnepelték, beszédét ezekkel a szavakkal kezdte: 

Elvtársak! Mindenekelőtt természetesen kettőt 
kell megköszönnöm. E lőször a szerencsekivánato-
kát, amelyeket m ára k a p t a m és másodszor is még 
inkább azt, hogy mcnle sültem az ünnep i heszéd 
meghal lgatásától (elkésve jött a gyűlésre). 

Beszédét azzal a íigy elmezletésSel fejezte be, 
hogy mindenképpen ügye lnünk kell arra, nehogy 
pá r t unk elbizakodottá legyem. 

Kedden tért haza 
a jugoszláv tiszti küldöttség 

Hé! vármegyében indított az építésügy] 
minisztérium háziipari tanfolyamot 

Az építés- és közmunka ügyi 
mimszionvun a munkanélküliség 
megszüntetésére az ismeretes 
közmunkákon kivül még egy le-
hetőségei szervezett: az, ország 
7 vármegyéiének különböző köz-
ségeiben és 1 törvényhatósági 
jogú városában háziipari tan-
folyamokat inditottt. 

Darvas József épilés- és köz-
munkaügyi miniszternek ezzel 
az akcióval a munkanélküliség 
enyhítésén kivül az a terve, 
hogy minél nagyobb csoportok 
tanuljanak meg egy-egy hasznos 
háziipari (csipkeverés, kender-
fonás. játékkészítés, kosárkötés, 
seprökészités, stb.) 

Szakoktatói fizetéssel együtt 
az épilés- és kűzmunksügyi mi-
nisztérium bocsát rendelkezésre, 
aki 3(! munkanapon át. napi 
6 órai munkaidővel oktatja a 
tanfolyam tagjait. A tanfolyam 
hallgatói még fizetést és OTÍ-já-
rulékot is kapnak, fizetés gya-
nánt napi ,5 forintot. Természe-
tesen tandíj nincs. A miniszté-
rium azt kívánja elérni, hogy 
minél több hasznos és szakkép-
zett háziiparosa legyen az or-
szágnak. Éppen ezért komoly 
anyagi áldozatokat hoz a házi-
ipar felvirágoztatása érdekében. 
Johnár hónapban például Békés 
megyében, ahol Orosházán és 
Csorváson folyik gyékény-, 
csuliéj-. szaffiia- és fűzfavessző-
tanfolyam, 30 ezer, Bihar vár-
megyében (Berettyóújfalu, Bi-
harriagybajom: fűzfavessző," gvé 
kény) 30 ezer forintot utalt ki 

Csongrád vármegvében Szen-

tesen. Szegváron folvnak kii 
lönidizö tanfolyamok, ide a 
h í z i p ar f elv 'r ágozlafásár a 
170 ezer forintot ujait k : a 
min'sztér'iiin. 

Flajdümegyében 135 ezer, Jász-
Nagykun - S z o I n ok m egy ébe n 
(Karcag, Turkeve, Mezőtúr) 00 
ezer. Nógrád tnegyében (Balas-
sagyarmat 10 ezer, Pest várme-
gyében (Kiskunfélegyháza) 20 
ezer forinlot utaltak ki. Folyik 
a munka 

Megírtuk, hogv Újvidék hely-
őrségének jugoszláv tiszti kül-
döttsége szombaton Szegedről 
Kecskemétre Utazott. Olt a gyá-
rukat látogatták "meg és a város 
vendégei voltak, riajd Buda-
pestre mentek tovább. A fővá-
rosban Dunavölgyi népek ba-
rátsága címmel rendeztek dísz-
előadást tiszteletükre a Magyar 
Színházban és ezen megjelent 
Tütíy /ottan köztársasági el-
nök. valaininURífcosi Mátyás elv-
társ a kormány több tagjával. 
Az előadáson orosz, jugoszláv, 
bolgár, román, cseh határva-
dász tiszli küldöttség is részt-
veil. Vasárnap a Kossuth Aka-
démiát látogatták meg és itt az 
akadémia parancsnoka. Révai 
Kálmán ezredes üdvözölte őket. 
Ezután a város nevezetességeit 
tekintették meg, majd visszaté-
rőben ismét Szegedre jöttek. 

A jugoszláv kalonaküldöttség 
tiszteletére hétfőn este Szege-
den az Ujságiróotlhonban ren-
dezlek vacsorát, amelyen a sze-
gedi Nemzeti Színház művészei 
adtak rövid műsort. Kedden dél-
előtt a 3. honvédkerületi pa-
rancsnokságon bensőséges ün-
nepség keretében köszönt el tő-
lük a szegedi honvédség nevé-
ben Fehérváry Béla ezredes, 
honvédkerület i parancsnok. 
Hangsúlyozta, tisztában van 
azzal, hogy a magyar hadse-
regnek még sok tennivalója 
van a továbbképzés terén, de 
minden törekvésük arra irányul 
hogy a magyar demokratikus 
hadsereg a helyes irányban tej 
lődjék. Továbbra is küzdeni fog-
nak a kél had'sereg szoros 
együttműködése érdekében. A 

lisztek nevében Ra-

LEJEBU, EEJEBB 
AZ ÁRAKKAL! 

Sertészsírt, libabájai, husi ap-
rólékot. sertésszaionnát, felvá-

Hódmezővásárhcly'en, I gottakat, kenyerét lehető legoi-
Gvőrött, Debrecenben és Kecs-
kéméi törvényhatósági jogú vá-
rosokban is. 

csobban U N G A B élelmiszer 
csarnokban, Mikszáth Káhnin 

utca, vásárolnál. 

Csanádmegye veze! a gabonagyüjtésben 
A gabonagyüjlési verseny állása december végén 

K orzó-Mozi 

Ma bemutató! 

Színpadi világszám 

ARGANTA 
Élő bronzhépeh 

Izgalmas és vidám jele-
tekben felülmúlja az ed-
digieket. 

I0NNY W E I S S M Ü L U E R 
a kis Boy az okos Csila 
majom é.s a hűséges 
elefánt főszereplésével. 

TORZÁN 
diadala 

Előadások kezdete: fél 
fél 6 és fél 8 órakor. 

A termény forgalom miniszte-
ri biztosa állal szeptember 1-én 
meghirdetett vármegyék közötti, 
díjazással egybekötött gabona-
gyüjlési verseny — amelynek 
fordulóit országszerte nagy" ér-
deklődés kiséri — december vé-
gén következőként alakult: 
1. Csanád vármegye (55.3 kg, 
2 Vas yármegye (>0.7 kg. 3. 
Zala vármegye 60.7 kg, 1. So-
mogy vármegye 60.6 kg. 5. Sop-
ron vármegye 55.6 kg. 6. Tolna 
vármegye 51.00 kg, 7. Baranya 
vármegye 49.5 kg. 8. Bács-Bod-
rog vármegye 47.0 kg, 9. Cson-
grád vármegye 44.4 kg, 10. Bé-
kés vármegye 43.9 kg szánló-
holdankinti teljesítménnyel. 

Annák ellenére, hogy a négy 
béllel ezelőtt kiadott legutóbbi 
közlés óta az élen álló 10 vár-
megye sorrendje nem változott, 
a decemloer végi helyzet igen 
érdekes képet mutat." 

Az első lielyel biztosan far-
tő Csanád vármegye az utá-
na kővetkező Vas várme-
gyévé! szemben négy hét-
tel ezelőtti 4.9 kg^os elő-
nyéből mindössze 0-3 kg-ol 
veszített. 

A harmadik helyet tarló Zala 
vármegye az elölte járó Vas 
vármegyével szembeni 3.3 kg-os 
hátrányát teljesen behozta, a 

negyedik helyet tartó Somogy 
vármegye pétiig 4.5 1<g-os hát-
rányából 4.4 kg-ol ledolgozva, 
közvetlenül Vas és Zala várme-
gye mellé sorakozott. A díja-
zandó helyek közül tehát a 
második, harmadik és negyedik 
hely erősen vitás é.s valószínű-
leg a következő > forduló fogja 
tisztázni a helyzetet. A minisz-
teri tuztos legközelebb 5 hét 
múlva a gahonágyüjtési ver-
seny február elsejei állásáról 
fog tájékoztatást adni. 

Az országos eredmény decem-
ber végén a dijak Kiadásának 
előfeltételeként megszabott 
10.000 vagonos mennyiségnek 
8!) "százalékát érte el 

Miiorad válaszolt és 
meg a szíves vendég-

A hét eseménye: 

fl két argos 
a magyar TARZAN 
grandiózus akrobatanui-
tatványok a lebegőben 

SZÉPSÉG, ERŐ 
és a legnagyszerűbb film-
esemény 

Egerek 
és emberek 

Csütörtöktől B E L V Á R O S I 

jugoszláv 
shilovics 
köszönte 
látást. 

A délelőtt folyamán st jugo-
szláv tbztek meglátoiallák a 
I)é'magyar ország kiadóhivatalát 
is és melegen elbeszélgettek la-
punk tagjaival. 

Délben Dénes Leó elvtárs, 
polgármesternél rendeztek fo-
gadást tiszteletükre, amelyen 
résztveit Gyáni Imre >főispán és 
a város tanácsa, ezenkívül meg-
jelent dr- Zöld Sándor elvtárs, 
országgyűlési képviselő és Toin-
Mc.z Imre elvtárs, az MKP nagy-
szegedi végrehaj főbizottságának 
elnöke. Dénes polgármester meg-
köszönte a jugoszláv tisztek 
ajándékát: egy szép képet és 
a' Jugoszlávia hősi küzdelmét 
szimbolizáló művészi bronz 
domborművei. A város részéről 
porcéiláukulacsot "adott át mind-
egyiküknek emlékként. Itt ismét 
Haiiulovics Miiorad szólalt tel 
és hangoztatta, hogy legérléke-
seeh mind közilil, amit maguk-
kal visznek az a szeretel. meg-
értés és bizalom, amely irántuk 
megnyilvánul! az egész ország-
ban. Szavait a magyar és jugo-
szláv barátság éltetésével zárta 
he. 

A jugoszláv tiszti küldött-
ség ma a polgármesteri foga-
dás u tán a kerület i parancs-
nokságon búcsúzott á szege-
di helyőrség tiszti és tiszthe-
lyettesi karától , ma j d meglá-
togatta a Dózsa György-lak-
tanyában lévő 3. őrszázadot 
és a 33. liv. századot. A ju-
goszláv küldöttség tagjai el-
beszélgetlek a magyar hon-
védekkel, megtekintették a le-
génységi szobákat, a konyhát 
és a társalgót is. Innen egye-
nesen a határra hajtattak, 
ahová elkísérte őket Fehér-
váry ezredes, a kerület pa-
rancsnoka. Meleg bucsu után , 
igen kellemes .benyomásokkal 
eltelve hagyták eí Magyaror-
száígot. 

Román kalonaküldöttség 
látogatása Szegeden 

J anuá r végén a román de-
mokrat ikus hadsereg száz-
lötven tagu kiüt ur csoport ja lá-
togat el ma jd Szegedre s két 
igen n ívósnak ígérkező elő-
adást tart városunkban a ke 
rület i parancsnokság rende-
zésében. 

M o ^ t v á s á r o l f o n 

BURGONYÁT, E T . H f f i 
l-a f a s z e n e t é s 

f i i s z e r á r u c i k k e k e l a 
Munkásszövetkezetben 

T e l e f o n : 4 - 6 3 

Nem zárolták 

a textilárukat 
A Gazdasági Főtanács január 

14-i utasítására a textiláructiga-
zitó iroda bizonyos fehéráruk-
nak a forg'alombahozatalál ál-
mcnelilcg zárolta. Január 15-én 
a rendeletei visszavonták. En-
nélfogva a fenéi-áruk (vászon, 
siffon, zsebkendő, lepedő, stb.) 
továbbra is forgalomban ma-
radlak. Tekintettel arra, hogy 
az a közhiedelem és téves ál-
hír terjedt el, hogy mindén tex-
tilneműi zárolnak, a gazdasági 
rendőrség ezúton közli, hogy 
semmiféle textiláru nincs zá-
rolva és fehéráruk ezután is 
forgalomba hozhatók. 

Miből lesz a cserebogár ? 

•v választások után sokan 
találgatták, hogy a mestersé-
gesen felszított lömeghangu-
lalon kivüi mi okozta a 
P lei f te r-pá r l máról -h ón a pr a 
történi előretörését. A poii-
mélyek is holmi csöndes tő-
tikai jáékokban járatlan szo-
kó ska | icsoI a toka I gyanilo l lak,; 
azonban, a Pfeilier-párt és 
hasonmásai által ügyesen ter-. 
josztett mesterséges köd min-
den komolv összeköttetést el-, 
fedett a kívülállók előtt. 

A Falcione-per lárgvalásá-
nak mái- ,olső napján lény. 
derült arra is. hogy az össze-, 
esküvők, országra utók meleg-, 
agyává vált PfeiIXer-párt és 
a tőkés körök egy húron [len-
dülnek. Gál Gyula MÁV se-
gédtiszt, a per egyik vádlottja, 
beismerte, hogy szegedi vi-
szonylatban a választásokat a 
Lippai fűrésztelep pénzelte és, 
ezáltal a lélekmergezők jöve-
delmező üzléthez is jutötlakv 

Ez a kijelentés a Városban, 
mindenfelé szenzáció erejével; 
hatolt. A dolgozók, főleg pe-
dig a Lippai fűrésztelep mun-
kásai akiket forgótőke-
hiányra való hivatkozással 
porti napjainkban szabadsá-
gollak még külön felfigyel-
tek erre. 

Arra számítottunk, hogy az 
összeesküvők perének tárgya-
lása folyamán sok érlékes'ta-
pasztalaftal gyarapodik a köz-
vélemény, de hogy már az 
eísó napon ilyen eredmé-
nyek'! mutatkozzanak, aligha 
völl várható. 

Már az első percekben mi 
is és a Lippai tűrész te lepi 
dolgozók is megtudták, hogy 
— miből lesz a,cserebogár... 

Kár, hogy kél 

munkáspárt van 

A munkáspártok pécsi szak-
szervezeti vezetői, üzembi-
zottsjági tagjai és üzemi párt-
tilkárai közös értekezletet 
tartoltak. amelyen a szociál-
demokraták részéről Vas Mik-
lós, a Szakszervezeti Tanács 
helyettes főiilkára beszélt. 

Kár, hogy két munkáspárt 
van s ezért azon kelt dol-
gozni, hogy minél előbb egy 
legyen. Ez azonban nem: 
történhet meg parancsszóra1, 
ezt elő keli készíteni az üze-
mekben. irodákban és a lel-
kekben. Aki ránkbizza magát, 
nem hagyjuk el, vpzetjük, de 
mindig csak balra.: 

Messerschmilt 

amerikai szolgálatban 

Berlini iápjelenlés szerint 
Wil i i Messerschmilt, az . 
mert náci repülőgéptervező 
bejelentette, hogy több nyu-
gati nagyhatalomtól ajánla-
tot kapott, lépjen szolgála-
tokba és dolgozzék nekik a 
katonai repülés kérdéseiben. 
Messerschmilt hangoztatta, 
hogy valószínűleg! az ameri-
kai ajánlatot fogadja el. 
Messerschmitt jelenleg Nürn-
bergben tartózkodik és tel-
jes szabadságot élvez. 

Pr i ina száraz magyar tűzifa 

házhoz szállítva: 
Hasábosán 25.10 Ft. 
Tuskózva 26.96 Ft 

JUHÁSZ fatelep, Vadasz-u. 7, 
Telefon: 1—37. 

Magyar tea 
k g - k i n ! £ 0 - F i 

Szeredainál 
Cserz7 Mlbálf-u. 3. Kárász-u. 10. 

I Kizárta a k o r r u p c i ó i 
a Hésziiiö uj a d ó k ű z ő s s é g í 

r e n d s z e r 
Az elmúlt évben számos visz-

szaélést lepleztek Je- egyes, az-
óta feloszlatott adóközösségek-
nél. Vezetőik a legkülönbözőbb 
cimeken számítollak fel költsé-
geket, több helyen még »eljá-
rási 'költséget* is könyvellek, 
amelyet ügyvedeknek fizettek ki 
az adóösszeg leszállításának el-
intézése érdekében. 

A pénzügyminiszter azt akar-

ja, hogy az idén már tisztessé-

gesen működjenek az adóközös-

ségék, ezért ügyrendi szabály-

zatot készít számukra. Ponto-

san megállapítják a tartalékok 

és költségek összegének mérté-

két, szabályozzák a befolyó 

pénz felhasználásának módját. 

A hamarosan elkészülő adókö-

zősségi ügyrendi szabályzat il-

letékesek szerint kizárja a kor-

rupciót. 


