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Meqkezdődöt t a szervezeti ellenállás 
Tito rémuralma ellen 

A Magyar Rádió munkatársa 
•e-rélyetest folytatott Brankov 

budapesti jugoszláv követségi 
tanácsossal. Brankov hangsú-
lyozta, hogy 

a Tito-csoport makacs inar-
Xistaellcnes álláspontja 
sztuiibeiiállitja A jugoszláv 
kommunista pártot a világ 
valamennyi kommunista 
pártjával ós kérdésessé teszi 
Jugoszlávia önállóságát és 
nemzeti függetlenségét is. 

Kimondotta, hogy a legutóbbi 
jugoszláviai tartózkodása idején 
a Tito-c?oport áruló politikájá-

nak katasztrófáiig következmé-
nyei 

már szembetűnően érezhe-
tőek voltak. 

A nép körében, főleg a rossz 
gazdaság politika következté-
ben növekszik az elkeseredés és 
az elégedetlenség. Az életszín-
vonal igen alacsony. A munka 
lendülete csökkent, az ország-
ban Rankovics terrorja dühöng. 
A börtönök tele vannak kommu-
nistákkal, akik szembeszállnak 
Tito. szovjetellene® politikájával. 

A Tito-osoport rémuralmá-
val szemben azonban Jugo-

szláviában egyre növekszik 
az ellenállás. A pártban 
már szervezett ellenállás 
kezdődött, s megalakultak 
az első illegális csoportok is. 

Tito egyre inkább elveszti te-
kintélyét és mindjobban arra 
kényszerül, hogy a pártonkívüli 
kispolgári és nacionalista ele 
meknél keresen támogatást, kül 
földön pedig imperialisták tá-
mogatják. A Tito-csoport igyek 
szik ezeket a kapcsolatokat el-
leplezni, de csak idő kérdése, 
hogy Jugoszlávia népei felis 
merjék ezeket az alattomos ma-
nővereket. 

A honvédség vezető tisztjeit is 
a nép fiaiból képezzük ki 

Farkas Mihály elvtárs be széde a K o s s u . h a k a d é m ' á n 
Kedden délelőtt a Kossuth 

Akadémián ünnepélyesen 
megnyitották a demokrati-
kus hadsereg fő- és törzs-
tiszti tanfolyamát. Itt képe-
zik ki fő- és törzstisztekké 
a magyar nép azon fiait, 
a dk bebizonyították hűsé-
güket a demokráciához. 

Kerekes Zollán vezérőr-
nagy, (a n foly am pa ra ncsnok 
intézett beszédet a tanfo-
lyam haligalóihoz. Hámuta-
'ott arra, hogy milyen fon-
tos a jó tiszli káderek biz-
tosítása. Biztosítanunk kell. 
hogy hadseregünk elfoglal-
hassa méltó helyét a demo-
kratikus tábor katonai erői-
nek, a dicsőséges szovjet 
hadseregnek az oldalán. 

\ tanfolyam hallgatói cz-
ntán ünnepélyesen letellek 
U7 esküt, majd Farkas Mi-
hály honvédéimi miniszter 
í'ilczetl hozzájuk beszédet. 

— Ncpi demokráciánk 
kormányzatának feladata — 
mondotta — katonai téren 
a többi között az, hogy meg-
gyorsítsa hadseregünk fej-
lődését a végbemenő nagy 
polilil ;ai és gazdasági átala-
kulások szellemében. Csak 
akkor hízhatjuk nyugodtan 
hadseregünkre hazánk vé-
delmét, ha hadseregünk 
•Íven fejlődését biztosítjuk, 

ha a munkásosztály, a 
dolgozó parasztság, a 
haladó értelmiség fiai-
hó! gyorsított ütemben 
fő- és törzstiszteket ké-

pezünk ki. 
Fzl a feladatot részben en-
nek a tanfolyamnak a segít-
ségével akarjuk megvalósí-
tani és nein kétséges, hogy 
meg is fogjuk oldani. 

Farkas Mihály a továb-
biakban hangoztatta, hogy 
ezen a tanfolyamon azt á 
harcászatot fogják tanítani, 
amely már feldolgozta a 
második világháború gazdag 
tapasztalatait, 

a sztálini katonai ludo-

Megtaposta a lova 
Kedden délután 4 őra táj-

ban Farkas István 72 éves 
dorozsmai lakos kocsijával 
hazafelé tartott. Közben 
azonban egy zökkenőnél el-
vesztette egyensúlyát és le-
bukott az üíésről. Olyan sze-
rencséllenül esett előre, 
bog)- a hirtelen zuhanástól 
megijedt lova rátaposott és 
össze-vissza rugdalta. Súlyos 
állanotban, bordatöréssel és 
belső sérüléssel szállították 
be a mentők Szegedre. 

mányi, amely győzel-
mesnek és a legkorsze-
rűbbnek bizonyul a má-
sodik v ilágliáborubaii. 

Népi demokráciánknak ha-
tározott, magabiztos uj tisz-
tikarra van szüksége, olya-
nokra, akikről sugárzik a 
győzelem biztos tudata és _ .... 
akik minden helyzetben lehessenek 

megtalálják azt az utat, 
amely biztosítja a sikert. 
Kérte a tanfolyam résztve-
vőit, legyenek tudatában fel-
adatuk döntő jelentőségének 
és egy pillanatra se felejt-
sék. hogy a munkásosztály, 
a dolgozó nép küldte őket 
erre a helyre, hogy lisztek 

Ifjúmunkások utja 
A felszabadulás után a 

munkásosztály hatalmának 
megszilárdítása 6s a kizsák-
mányoló osztályok felszámo-
lása terén elért hatalmas 
eredmények, a szocializmus 
megteremtésének történelmi 
feladata nj feladatok elé ál-
lítja a magyar mnnkásifjnsá-
got is. Igy például a nevelő 
munka terén elért eredmé-
nyekkel nem lehetünk meg-
elégedve, hanem azt sokkal 
jobban ki kell szélesíteni é« 
össze kell kötni a gyakorlati 
munkával. Az eddiginél sok-
kal nagyobb figyelmet kell 
szentelni a reakció, de külö-
nösen a klerikális reakció ak-
namunkájának, amelyet a 
munkásifjuság között folytat-
nak, hogy szervezeti egységü-
ket megbontsák. 

Meg kell erősítenünk a 
munkás, paraszt és diákfiatal-
ság demokratikus egységet. 
Ugyanakkor meg kell semmi-
sítenünk a reakció még min-
dig meglévő befolyását. Mind-
ezeknek és még sok más fel-
adatnak végrehajtásában se-
gítségünkre van a Magyar 

Dolgozók Pártja, a munkás-
osztály élcsapata. 

A magyar munkAsifjuság. 
nak nagy feladatai vannak » 
demokrácia építésében. De 
ngyanakkor nagy feladatai 
vannak a honvédelem, a bé-
kés építőmunka fegyveres 
biztosítása terén is. Mi » 
demokrácia és a békés épltő-
ranukn szellemében fogunk 
nevelkedni és nem a kispol-
gári pacifista hangulat szel-
lemében, és ezáltal válunk 
majd a nemzetközi béke har. 
cos védelmezőivé. Példaké-
pünk evrre n hős szovjetifjaság 
élgárdája, a Komszomol. A 
szocialista társadalom kiépí-
tése n fiatalságra is vár. Ezért 
kell nekünk fiataloknak be-
kapcsolódni a politikai *let» 
he, munkánk fokozásával, hi-
bák kijavításával minden 
erőnkkel arra törekedni, hogy 
alkalmasak legyünk ennek a 
jobb megélhetést biztosító 
történelmi feladatnak a vég-
rehajtására és továbbfejlesz-
tésére. 

Tőth Dezső (SzIT) 

A hároméves <erv keretében 

Közel négymillió lorint 
Szeged októberi beruházásai 

A város tervhivatala ki-
mutatást készített Szegeti 

Eikészüit a szegedi kisiparosok 
(ipusbuforának min tsszohá ja 
Rendn'vül olcsón, részletre is kapható maid — A gyárfás 
megindítása előtt figyelembe veszik a dolgozók kívánságait 

A magyar bútoriparban 
már huzamosabb idő óla 
dolgoznak a dolgozók szá-
mára készítendő modern, 
célszerű, minden igényt ki-
elégítő de mégis olcsó, tö-
megben előállítható tipusbu-
(orok tervein. A budapesti 
Nemzetközi Vásáron és az 
őszi Vásáron egynéhány el-
készített tipusbutort már be 
is mutattak. 

Már sokan érdeklődnek 
A kiállított bútorok nem 

mindenben feleltek meg a 
lámasztott követelmények-
nek. Elsősorban két-három 
szobás lakásra méretezték és 
tervezték, azonkívül köny-
nyednek, gyengébbnek lát-
szottak. A Bútoripari Köz-
pontban elhatározták, hogy 
a kiállított bútorokon javí-
tanak. 

Az átdolgozott típusbúto-
rokból az ősz végére kiállí-
tást terveztek Budapesten. 
Erre a kiállításra Budapest 
üzemeiben és vidéken is szá-
mos minta-butor készül. 
Szegeden a Lakberendezési 
Szövetkezet dolgozott 
egy tipushálót, 

ágyból áll. Az ágy első és 
hátsó része alacsony, ugy 
hogy minden fáradtság nél-
kül heverővé építhető át. A 
hátsó részre jobbról, bal-
rólj igen ügyes megoldásban 
beepitelt szekrényke került, 
amely helyettesíti az éjjeli-
szekrényeket. 

A ruhásszekrény meglehe-
tősen széles, kétajtós, kö-
zépen válaszfallal. Az egyik 
rekeszben egy polcot he-
lyezlek, ide akaszthatók a 
férfiruhák A második re-
keszben két polcot épiteltek 
fehérnemű részére, ide a női 
ruhák akaszthatók. A szek-
rény kivitelezése a lehető 
legjobb. Erős, masszív, csa-
varozott, ugy hogy minden 
fáradság nélkül szétszedhe-
tő és tovább szállítható. 

Egy mozdulattal 
szétnyitható 

Nagyon ügyes darabja a 
szobának a kis kombinált 
szekrényke. Fedele lehúzha-
tó és igy Íróasztalként hasz-
nálható az egész alkalmatos-
ság. A fedél mögött reke-

jBlszek vannak pipereholmik, 
amelvet I levélpapír, stb. részére. Az 

Horváth Mihály-utcai helyi-1 " ^ r é s z e n az ajtó kétfelé 
ségének kirakataiban a kiál- [ T h k - * szekrénykébe fe-
lilásra való felvitelig köz-
szemlére lett. Esténként az-
óta hatalmas csoportban áll-
nak az érdeklődők a kirakat 
előtt és nézegetik a tipus-
butort. 

A bútor teljes hálószobát 
képez. Elsőrendű hazai 
bükkfából, a Szegcdi Lemez-
gyár által gyártott legjobb 
bútorlapból készült, fúrni-
rozolt. Szinc kellemes arany 
sárga, egyes részeken söté-
tebb árnyalatokban, A meg-
rendelők ízlése szerint vi-
lágosabh, vagy sötétebb ki-
vitelben is készíthető. 

Ötletes megoldások 
Kényelmes, kétszemélyes, 

egybeépített sodronybetétes 

hérnemű, vagy cipő rakha 
tó. A szekrényke fölött, kü-
lönállóan a csiszolt, kere-
tes tükör függ. 

A négyzetalaku asztal is 
igen jól sikerült. Simavona-
lu, de mégis mutatós' Fgv 
mozdulattal szétnyitható és 
hatszemélyessé alakitható át 
Négy kényelmes és igen erős 
szék egészili ki a bútort. 

Kisiparosok gyártják 
Az egész hálót sima, nyu-

godt, de mégis nagyon stí-
lusos vonalak jellemzik. 
Tisztán tartható, könnyen 
kezelhető. Minden egyes da-
rab célszerű és kényelmes. 
Valóban a dolgozók ottho-
nába való, 

sen sorozatban gyártják. A 
gyártási folyamatot két rész-
re osztják. Az előkészítő 
munkát, a részek megmun-
kálását a gépesített kisipari 
szövetkezetek és a gépi be-
rendezéssel rendelkező kis-
iparosok végzik majd. Az 
összeállítást és a kikészítést 
szintén szövetkezetekre, 
vagy kézi erővel dolgozó 
kisiparosokra bizzák. 

A gyárlást ugy szervezik 
meg, liogy magában a Le-
mezgyárban is az előirt mé-
retekhez megfelelő butorlc-
mezeket készítenek. Ezzel 
minden hulladékot elkerül-
nek, a bulorok előállítási 
költsége is kisebbedik. 

Mi az ára ? 
A kiállított típus hálószo-

ba ára 3700 forint. Ameny-
nyiben érdeklődés mutatko-
zik iránta és sorozatban 
nagy tömegben lehel ©ár-
tani, az előállítási ára kb. 
3000 forintig leszorítható. A 
háló egyes részeit darabon-
ként is meg lehet vásárolni, 
azonkívül ugyanolyan slilu-
su, kivitelű, más tárgyakkal 
is kiegészithetők. 

Ha a gyártás megindul, 
üzemi, állami dolgozók — 
a Gazdasági Főtanács ide-
vonatkozó rendelkezései sze-
rint — 24 hónapi részletre 
is vásárolhatnak. Az egész 
eladás előkészítése már fo-
lyik. 
Hozzászólásokat kérnek 

Mielőtt a gyárlást meg-
kezdenék, a dolgozók köré-
ből felmerülő kívánságokat 
is figyelem be veszik. 

A szegedi kisiparosok Ang-
lia számára gyártott százes 
száz szoba berendezésével 
bizonyították be, hogy szak-
májuknak valóban mesterei. 
Szakképzettségüket, tudásu-
kat — a tipusbulorok gyár-
tásával — most a közösség, 
a többi dolgozók szolgála-

A kiállított bútort rövidé- tába szeretnék állítani. 

október havi beruházásai-
ról. A hároméves terv kere-
tében a mult hónap folya-
mán összesen hárommillió 
98G ezer 760 forintot ruház-
tak be. A városi közületi be-
ruházások összegét, 132 000 
forintot bekötőutak építésé-
re fordították. Majdnem 
ennyit költöttek a szegcdi 
gazdasági vasút fejlesztésé-
re is. A városi gőzfürdő fej-
lesztése 39 ezer forintbalW-
rült, tenyészállatokat pedig 
37.2:K) forintért vásároltak. 
Közutak épilésére 26.700, a 
Móraváros víztelenítésére 15 
ezer forintot fordítottak A 
közületi beruházások sorá-
ban szerepelnek a népi kol-
légiumok, óvódák, külterü-
leti egyházi épületek, vám-
házak helyreállítása, vala-
mint a fehértói halgazda-
ság fejlesztése, fedett szár-
nyék építése és legelő fásí-
tás. 

Az állami beruházások ke-
relében folytatták az Alföl-
di Mezőgazdasági Inlézet, a 
gyermekklinika, a József At-
tila népi kollégium, a védő-
nőképzőintézet, a leányipar-
iskola, a vegyipari középis-
kola, a fővámhivatal, a bün-
tr.tőinlézet. a rendőrkapi- _ 
lányság épületének és nz ál-
talános iskolák helyreállítá-
sát, továbbépítését. Az álla-
mi beruházások keretében 
történt az egyetemi klinikák 
felszerelésének pótlása, a 
Faragó-uIcai munkásbérház 
épitése, a szakszervezeti és 
ifjúsági sportpálya rendbe-
hozása, valamint a Felsőto-
ronláli Armenlcsitő .Társu-
lat, a Szegedi Ar- és Bclviz-
kirendettség kiadásainak fe-
dezése, a tiszai és körösi 
kolrá' ok hajóépitéscí. 

A közmunka lehetőségeit 
is biztosította a Móraváros 
víztelenítése, a közüli hid 
feljárójának épitése, árvé-
delmi töltés és a Móricz 
Zsigmond-rakpart helyreál-
lítása, a Fehértó töltésépí-
tése. 

A társadalmi beruházások 
sorában a Kossuth Zsuzsán-
na népi kollégium, a szak-
szervezeti épület és több is-
kola helyreállítása, vala-
mint a röszkei kútfúrás költ-
ségei szerepelnek. 


