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Több mint nyolcszáz ipari tanuló 
részvételével kulturális szemle 

kezdődött Szegeden 
Ma tovább folytatódnak a bemutatók 

Tegnap kezdődött Szege-
den Csongrád, Békés és Bács-
Kiskun megye ipari tanulói-
nak kétnapos kulturális se-
regszemléje. A három me-
gyéből több mint 800 ipari 
tanuló, fiú és lány vett részt 
a nagyszabású versengésben, 

Találkozó tiszteletére a tek a színpadra, majd az új-
gyarmati népek életét doku- szegedi Ifjú Gárda ifjúsági 
mentáló verses összeállítás- város énekkara mutatkozott 
sal igen hatásosan szerepel-
tek a szegedi 600-as intézet 
tanulói, a tiszakécskeiek pe-
dig a fasizmus haláltáboralt 
bemutató irodalmi műveket 

amely egyidöben két helyen adtak elő. 
í j folyt. A Szegedi Nemzeti Az űttörőhózban rég nem 
Színház Kamaraszínházában látott színes forgatag jelle-
az irodalmi színpadok együtt mezte a szemlét. Szinte szü-
tesci is egyéni szavalói sze- net nélkül követték egymást 
repeltek az úttörőházban pe- a bemutatók: színjátszók, 
dig a színjátszó csoportok, énekkarok, tánccsoportok, ze-
inekkarok, zenekarok és népi nekarok és egyéni szereplők 
lánccsoportok. gazdag és változatos produk-

A program első részében ciói. A gyulai ipari tanulók 
a szegedi 600-as, a tiszakécs- színjátszói kezdték a versen-
kei. a kecskeméti és a saegedi gést, majd sorra következett 
élelmiszeripari iskola ipari az újszegedi I f j ú Gárda ifjú-
tanulólból alakult irodalmi sági város népi tánckara, me-
színpadok mutatták be szí- zőhcgyesiek tánczenekara, a 
nes, változatos műsorukat, makói tánccsoport és színját-
délután pedig 21 intézet 44 
egyéni szavalója versengett 
az elsőségért. A Világifjúsági 

szó gárda, a Szörnyű ügyfél 
című tréfás jelenettel. Utána 
hangszeres szólisták, aztán a 

be. Színjátszó együttesük Fa-
gyejev Krasznodon felett cí-
mű egyfelvonásos művét ad-
ta elő. Ezt követte az oros-
házi és a kecskeméti tánco-
sok bemutatója, a békéscsa-
baiak tánczenekara és a 600-as 
iparitanuló-Intézet növendé-
keinek hatásos, nagy tapsot 
aratott cigánytánca. Ezt kö-
vetően a szentesi hangszeres 
szólisták és a makói színját-
szók szerepeltek. 

Ma ismét folytatódik egész-
napos programmal az együt-
tesek versengése az úttörő-
házban. A Juhász Gyula Mű-
velődési Otthonban szellemi 
öttusaversenyt rendeznek dél-
előtt 9 órai kezdettel. Az 
eredményhirdetést, illetve a 
díjkiosztást követően 
társas táncversennyel záró-
dik az ipari tanulók nagy-

kecskeméti színjátszók lép- szabású kulturális szemléje. 

Felkészültek a tavaszi munkákra 
a szegedi termelőszövetkezetek 

Hamarosan megkezdik a koratavasziak vetését — Jól halad 
az őszi kalászosok műtrágyázása 

Fegyverkezési versenyt 
vagy magasabb életszínvonalat? 

tes — megköveteli a legmo- dekében összpontosítsanak a 
dernebb berendezések fel- világ népei. Különösen ak-
használását, a legképzettebb kor, hogyha figyelembe vesz-
műszaki személyzet alkal- szűk, hogy a fegyverkezés 
mazását, valamint az lm- miatt állandóan fenyegető új 
port fokozását. Az indiai háború pusztításai mit jelen-
hadügyminiszter szerint In- tenének. Közismertek azok a 
clia haditermelésének értéke számok, hogv az első világ-
270 millió rúpia. Ez elegen- háborúban fO millió ember, 

ditana fel az emberiség dó lenne India egyévi gabo- a második világháborúban 
számóra, hatalmas távlatokat naimportjénak fedezésére. A 32 millió ember pusztult el 
nyitna a világ fejlődésében, gazdaságilag gyengén fejlett ?<>. illetve 35 millió em-

országokban összesen kb. ber sebesült meg, s a móso-
millló embert foglalkoztat- 8Ín' világháború összes ki-

Az emberiség előtt álló 
égető politikai prob-
lémák közül egyik 

legdöntőbb az általános és 
teljes leszerelés megvalósí-
tása, melynek politikai fon-
tossága mellett igen nagy a 
gazdasági jelentősége is. 
Óriási erőforrásokat s zaba-

Napjainkban, haladó köz-
gazdászok számítása] szerint, 
évente 100—200 milliárd dol-
lárt fordítanak a világ or-
szágai fegyverkezésre. Óri-
ási összeg ez, akkora, mint 
a csaknem egymilliárd em-
bert tömörítő gazdaságilag 
gyengén fejlett világ egész 
évi termelésének értéke, s 
több mint kétszerese Anglia 

nak a hadseregben vagy a 
haditermelésben. A katonai 
kiadások összesen 5—6 mil-
liárd dollárra rúgnak évente. 

Nyilvánvaló, hogy a szo-
cialista országok is kényte-
lenek ebben a helyzetben 
jelentős erőfeszítéseket ten-
ni honvédelmük fokozása 

egyévi nemzeti jövedelmé- érdekében. Az imperialisták 
nek. Ez a hatalmas összeg által országainkra kénysze-
óriási emberi és anyagi for- rített fegyverkezési verseny 
rások elfecsérlését jelenti, s nálunk Is jelentős emberi és 
a modern fegyverek egyre anyagi erőforrásokat köt le, 
drágábbak, a fegyverkezés s ezek felszabadítása, az ál-
egyre nagyobb összegeket tnlános és teljes leszerelés 
Igényel. Az első világháború megvalósulása esetén ugrás-

adáfisj, beleértve az anyagi 
károkat is, 4000 milliárd 
dollárt tettek ki, tehát csil-
lagászati óákzeget. Nyilván-
való, hogy egy* harmadik vi-
lágháború, aihplyet már 
nem a hagyományos fegyve-
rekkel, hanem a tömegpusz-
tító nukleáris fegyverekkel, 
rakétákkal vívnának mag, 
még hatalmasabb pusztítá-
sokat okozrui emberben éa 
anyagban egyaránt. 

70 millió embert, a második 
világháború pedig már 110 
millió embert mozgósított. 
Igen magas maradt a fegy-
vereserők létszáma a máso-
dik világháború után is. S 
csupán 1960-ban a NATO-
országokban hivatalos ada-
tok szerint csaknem 6 mil-
lió ember állt fegyverben. 
Emellett az ipari dolgozók 

szerűen meggyorsítaná fej-
lődésünket. 

Szeged város valamennyi 
termelőszövetkezetében elké-
szült az idei gazdálkodási 
terv. A közös gazdaságok-
ban jó részt már kijavítot-
ták a saját erő- és munka-
gépeket. Több tsz gépeit a 
gépállomások javítják, vi-
szont a Felszabadulás Tsz 
saját műhelyében hozza 
rendbe a közös gazdaság kü-
lönböző gépeit- A termelő-
szövetkezetekben nagy gon-
dot fordítottak az őszi kalá-
szosok műtrágyázására is. 
Az őszt kalászosok tavaszi 
műtrágyázását a hat terme-
lőszövetkezet együttesen 
több, mint 60 százalékban 
végezte már el. A Haladás 
Termelőszövetkezetben az 
ősziek műtrágyázása már 
majdnem befejeződött. A 
Táncsics Tsz is élenjár eb-
ben a munkában. 

Ha az időjárás megfelelő 
lesz. akkor már a mo6t kö-
vetkező héten a Dózsa Ter-
melőszövetkezetben is meg-
kezdik a borsóvetést. A Fel-
szabadulás Tsz és a többi 
gazdaság sem késlekedik a 
vetéssel. Nemsokára — ter-
mészetesen, ha jó lesz az 
idő — sor kerül az árpa, 
zab, valamint a lucerna fe-
lülvetésére is. A tavaszi 
munkákban a termelőszövet-
kezetek saját 
részt vesznek 
állomások erő- és munkagé-
pei is. Szegeden tavasszal 
összesen — a kukoricavetést 
is beleértve —. mintegy 5 
ezer holdon végeznek majd 
különféle vetést. 

Az őszi mélyszántást is 
időben végezték el a szegedi 

termelőszövetkezetekben. s 
így erre a munkára nincs 
gond. Ez is és az egész tava-
szi felkészülés mutatja a vá-
ros közös gazdaságainak fej-
lődő, gazdagodó életét, terv-
szerű munkáját. A tavaszi 
munkák között végzik el a 
tsz-ek gazdái az őszi kalá-
szosok hengerezését. Az őszi 
kalászosokra eléggé kedve-
zőtlen volt az időjárás, s a 
jobb terméseredményekért 

gépein kívül szükséges az őszi gabonafé-
majd a gep- hengerezése. Amint fel-

szikkad a talaj, mindjárt 
hozzáfognak ehhez a mun-
kához is a tsz-ekben. 

A leszerelést miért nem 
lehetett mégis mind-
eddig megvalósítani? 

Ez mindenekelőtt azoknak 
a köröknek ellenállásán mú-
lott és múlik, akik a fegy-

Számításokat végeztek verkezés legfőbb haszonélve-
az elmúlt években a zől. akik óriási hasznot 
szocialista országok- húztak az első és a második 

ban, a vezető tőkés orszá- világháborúból, s a máso-
gokban, s a világ más terű- dik világháborút követő 
letein is arra vonatkozóan, fegyverkezési hajszából, a 
mit jelentene a leszerelés, s hatalmas fegyvergyártó tár-
mit lehetne építeni azokból saságok az Egyesült Álla-

nak mintegy 20 százaléka a hatalmas Összegekből, niokban és a tőkés világ más 
dolgozik közvetve vagy köz- amelyeket ma fegyverkezésre államaiban. Angliában, Frart-
vetlenül hadiipari célokra. a világon. Kisza- c l a o r s z á g b a n N y U g a t - N é m e t -
Ez a vezető tőkés országok- mtot tak pl-, hogy azokból Relsiumban < 
ban szintén kb. 6 millió em- az összegekből, amelyeket a Belgiumban « . 
bert jelent. Ezekben az or- világon a legutóbbi 10 év egyebütt. Ezek egymás. I 
szágokban tehát 12 millió s o r o n katonai célokra köl- szoros szövetségben mindent 
ember, a lakosság legértéke- töttek, több mint 150 millió elkövetnek n nemzetközi U <-
sebb rétege, dolgozik impro- hazat építhettek volna. Ezclc-
duktív célokra, a pusztítás b e " átlagosan 15 lakást sza-
céljaira. Viszonvlug nagy ™ t v a , , , 8 Z a n k ? , n b m \ i l i á r d 

összegeket fordítanak fegy- 2 5 9 miniá családnak lehetett 
verkezésre a gazdaságilag ^ T

n o 

gyengén fejlett országok is. 
Ez különösen azokban az or-
szágokban égető kérdés, 
amelyek részt vesznek az im-
perialista hatalmak katonai 
szövetségeiben. 

öbb gazdaságilag gyen-
gén fejlett országban 
jelentős az összterme 

mel ellátott lakást adni, 
vagyis bolygónk csaknem 
minden lakosa új lakásba 

kör mérgezésére, a fegyv. 
kezés fokozására, a leszero-
lés megakadályozására. R.'i-
tuk kívül lt azonban jelen-
tős tőkés körök számitanuk 
arra, hogy a fegyverek ere-

költözhetett volna. Ha azt jével legyőzhetik vagy meg-
az összeget, amit 1937 óta a 
világon fegyverkezésre for-
dítottak, a gazdaságilag 
gyenge országok fejlesztésé-
re használták volna fel, 

Új szőnyegszövő gépeket 
szerelnek a jutaárugyárban 

A Szegedi Jutaárugyár las-
sacskán kilábal az alap-
anyaghiányból származó ne-
hézségekből. A juta ismét 
vásárolható a világpiacon, a 
fejlődés iránya méRis azt 
diktálja, hogy az időközben 
kikísérletezett ée bevált 
módszerekkel, új technoló-
giai eljárásokkal továbbra ia 
éljenek. A sziámi jutával 
ugyanis olyan magas, mint-
egy 85 százalékos keverési 
arányt sikerült időközben el-
érniük, mely sokkal olcsóbb 
a színjutánál, s minősége is 
mésíe le l a követelmények-
nek. A Textilipari Kutató 
Intézet segítségével állan-
dóan javítják a fonalak sza-
kítószilárdságát. 

Nemcsak a sziámi, hanem 
a müjutával is végez méré-
seket az üzem laboratóriu-
ma. A zell-juta kenderből 
való láncfonallal együtt fel-
dolgozva. kitűnő anyagot ad. 
Ismeretes, hogy a szőnyeg-
gyártás új dolog a jutában. 
Ma már a hozzá szükséges 
vetülékfonalat saját maguk 
állítják elő. csak a láncíona-
lat st-orzlk be máshonnan. A 
terv erre az évre 300 ezer 
négyzetméter szőnyeg gyár-
tását írja elő. 

Na©' változást jelent majd, 
ha a hónap végére üzembe 
áll a Budakalászi Textilmű-
vektől vásárolt két jaquard 
és két nyüstös szőnyegszövő-
gép, melyek segítségével a 
választék bővül. A termelés 
átmeneti bizonytalanságának 

tehát teljesen véget vetettek 
a jutaárugyárban, és az az 
irány, melyet választottak 
megteremti a fejlődés űjabb 
lehetőségét. 

Előkészületek országszerte 
a nemzetközi nőnapra 

Változatosnak, események- Sokhelyütt kiállításokon, 
ben gazdagnak ígérkezik az tárlatokon mutatják be a nő-
idéi március 8-a, a nemzet- mozgalom több évtizedes tör-
közi nőnap. Az ünnepségek 
előkészületei már mindenütt 
megkezdődtek; a gyárakban, 
a földeken és a hivatalok-
ban most a férfiak készül-
nek arra. hogy színvonalas 
műsorokkal, ünnepi előadá-
sokkal, bensőséges megemlé-
kezéseken köszöntsék a lá-
nyokat, asszonyokat. 

lésben a fegyverkezés súlya. s z °v je t tudósok számításai 
A hadiipar — mint ismere- s z e r i " t ma ezek az országok 

az egy főre jutó termelés ás 
- fogyasztás tekintetében 

olyan szinten állnának, mint 
az Egyesült Államok állt 
1937-ben. Kimutatták azt ls, 
hogyha a fegyverkezésre 
fordított összegeket békés 
célokra használnák fel, né-
hány éven belül megoldhat-
nák a világ energiaproblé-
máit. Ha azokat a tudpmá-ténetét, harcait, hazai emlé-

keit. 
Csaknem minden nagyobb 

városban Ünnepi gyűlésen 
emlékeznek meg a nemzet-
közi nőnap hagyományairól, 
jelentőségéről, s számos he-
lyen sor kerül a tsz-asszo-
nyok és Üzemi dolgozónők 
találkozójára is. 

hátrálásra kényszeríthetik a 
szocializmus erőit. Nyilván-
való azonban, hogy a mai 
erőviszonyok mellett terve-
ik már megvalósíthatatla-
nok, s bár az említett kö-
rök súlyos veszélyt jelente-
nek a világ békéjére — 
megvan a lehetőség a há-
ború elhárítására és a lesze-
relésre. 

Óriási visszhangot kel-
tettek világszerte a 
Szovjetunió erre vo-

natkozó javaslatai. A szocln-

K A P Ó S A K A Z Ú J B Ú T O R O K 
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Kálvin téri modern bú-
magyar és külföldi lakó-

Mindig sok a látogatója az alig néhány napja megnyílt 
torbol tnak. A szépen berendezett boxokban ál l í tot ták ki a 
szobabútorokat . A nagy érdeklődésre jellemző, bogy már az első négy nap alat t több 
min t 400 ezer for in t ér tékben ad tak cl a boltból különféle bútor t . 

Felvéte lünk az egyik, 15 darabból álló csehszlovák kombinált szobáról készült, 
melynek kényelmes, ruganyos karosszékét ú j tu la jdonosa máris kipróbálja. 

nyos dolgozókat és eszközü- n s t a országok, valamint a 
ket. amelyeket ma a haditer- v o » gyarmatvilág népeinek 
meléssel kapcsolatos kutatá- százmilliói minden erővel 
sok kötnek le békés célok- harcolnak megvalósításáéit. 
ra használnák, néhány éven v o l t e * y i k k* r" 
. ,,,, , , .. . . " , dése a Béke-Világtanaes 
belül leküzdhetnenek olyan legutóbbi stockholmi ülésé-
súlyos betegségeket is, mint nek is, melynek határozata 
a rák. s az emberiség átla- kimondta, hogy »Ma nyitva 
gos életkorát legalább 3-4 á l j * ^szerelés V17*. d « 8 

évtizeddel felemelhetnék. 
Ha pedig azt a pénzt, amit hogy célhoz vezessen. A 
ma fegyverkezésre költenek, háborús erők ellen vívott el-
et népek életszínvonalának s z « n t küzdelemnek lehet n 
emelésére fordítanák, nyom- ^ ^ 
ban 20 szazalékkal meg le- m l n d e n n é p p e l é g a béke .te-
hetne emelni a világ lakos-
ságának fogyasztását. 

int a fenti néhány pél-
dából ls kitűnik, a 
logika, a józan ész, az 

emberiség érdekei azt dik-
tálnák, hogy minden erőt e 
célkitűzés megvalósítása ér-

M 

dekében munkálkodó szerv 
zelekkel, mindent elköve 
hogy klkényszerítse a lesze-
relést, s előbbre jutásunkat 
olyan világ felé, amelyben 
az emberiség az atomhábor i 
fenyegetésétől mentesen él-
het*. 

S. M. 

Egy hét múlva 
békekölcsön-sorso lás 

Az Országos Takarékpénz-
tár egy hét múlva, március 
11-én és 12-én rendezi sz 
idei első államkölcsön-sorso-
! ásókat, az I. az V. és a VI. 
Békekölcsön 1962. első fél-
évi húzását. A sorsolásokat 
mindkét napon Pesterzsé-
beten, a vasas művelődési 
házban tartják. 

Vasárnap délelőtt fél 10 
órai kezdettel az I. Békeköl-
csönt sorsolják, amelyen 64 
ezer 7U0 kötvényre 20 millió 
forint j u t 

Hétfőn délután 3 órakor 
kezdődik a sorsolás, az V. és 
a VI. Békekölcsön húzást. 
Az V. Békekölcsönből 1h6 
ezer 450 kötvényre 33 millió 
for int a VI. Békekölcsön-
ből pedig 277 600 kötvény i s 
48 millió forint Jut nyere-
mény és törlesztés formájú-
ban. 

A kétnapos húzáson a há-
rom békekölcsönből összesen 
528 750 kötvényre 101 millió 
forintot fizet vissza álla-
munk. 


