
Most már jó ütemben ha- járó lépcsőt építettek Rá<Tió- és televízió közvetí-
ladnak az ez évi szabadtéri a tribünnek a zenélőóra tés céljaira új, most már 
játékok műszaki elökészüle- felöli végéhez, úgy ho® a végleges, 
teivel. A Csongrád me®ei nézőtér -feltöltése- és -űri- földbe süllyesztett vezeté-
Építőipari Vállalat mint fő- tése- lényegesen meg®or- keket építenek az idén. 
vállalkozó és a különböző sul. Dolgoznak az akusztikai 
helyi és vidéki ^zakvállala- Már dolgoznak a színpa- berendezéseken is. A beren-
tok, az alvállalkozók, i®e- don is. A színpad alapterü- dezések e®ik, szintén na-
keznek elhárítani a menet Iete nem bővül. A tavalyi" ®on fontos elemét, a Musz-
közben adódó nehézségeket, fából készült háttértartó ív ka-féle hangkésleltető be-

Lényegében már befeje- helyett modern, rendezést már Ei is próbál-
aödött a tribün bővítése. szétszedhető, csőállvány ták. 

A Csongrád me®ei Építő- készül, A főkapu dekoratívabb 
ipari Vállalat a napokban amihez minte® ezer méter lesz. A vendéglátóipar el-
műszakilag át is vette a fémcsövet használnak fel. árusító helyeit, a különböző 
kecskeméti Épület-lakatos- A világítást szolgáló tornyo- pavilonokat — a városi ta-
ipari Vállalat által ez évben kon és az úgynevezett fej- nács végrehajtó bizottságá-
®ár to t t és felszerelt vas- géptornyokon lényeges vál- nak határozata értelmében 
szerkezetet, amellyel a tri- toztatás nem lesz. — ez évben az árkádok elé 
bün bővült. A világítótornyok felszere- helyezik, h o ® az árkádokat 

Tizenöt sor székkel, azaz lését azonban újabb ref- és a Nemzeti Emlékcsarno-
mlntegy 1900 ülőhellyel lektorokkal egészítik ki. kot, valamint a szabadtéri 
lesz nagyobb a Beloian- mert Az ember tragédiája játékok színhelyét, nézőte-
nisz téri tribün. előadásához n a ® fényerő rét, színpadát 

A tribün mögött az e®e- szükséges. a városba látogató idege-
temi épület erkélyén is ei- Visszaállítják a múlt' év- nek a játékok ideje aiatt 
készül a lépcsőzetes vasszer- ben használt és bevált, de is meghatározott időben 
kezet, amelyen — padokon használat után szétbontott 
— további 450 néző számára elektromos vezetékeket, fel-
lesz hely. Ezekkel a bővít é- szerelik a szcenikai táblát, 
sekkel — minte® 7200 néző Az egyik 
®önyőrködhet júliusban és berendezést. 
augusztusban esténként az szabálvzót Budapestre 
előadásokban. Irtották. Ott a ®ár tó üzem 

A fenti bővítéssel egyidŐ- felülvizsgálja azt és csak tű-
ben zetes ellenőrzés után hetye-

javnlnatc a tribünön a lá" zik vissza, neho® valami 
tási viszonyok, hiba 1e®en a fontos beren-

mert a nézőtéren, a fő ke- dezés üzemeltetése közben. 
resrtiárótól felfelé, azaz a 
támlásszékek első sorától 
kezdve. mindén második 
sorban átszámozzák a szé-
keket. ú ® h o ® a nézők az 
előttük ülők feje mellett jól 
láthatták a színpadot. 

E®őbként a tribün bőví-
tése lehetővé teszi, h o ® 

a nézők sokkal ha—at-ahb 
megközelíthetik ülőhelyei-
ket. 

'Az első évben a feliárő lép-
csőkön előadás előtt és után 
és a szünetekben n a ® volt 
a torlódás. 

Fx évben óiahh n é ® fel-

megtekinthessék. 
A végrehajtó bizottság azért 
rendelkezett í®, mivel a 

na®on fontos múlt évben azok a vendé-
a feszültség- pek. akiknek j e ® nem ju-

(Liebmarm Béla felv.) 
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szál- tott. még kívülről sem lát-
hatták a játékok színhelyét 
és berendezését, mert a 
térnek azt a részét a na®-
közönség elől akkor elzár-
ták. 

II Minisztertanács elfogadta 
az oktatási reform irányelveit 

A kormány Tájékoztatási elveket alapjaiban elfogad-
Hivatala közli: A Miniszter- ta, s ú ® határozott, hogy 
tanács csütörtökön ülést azokat e ® későbbi időpont-
tartott. Megtár®alta az is- ban országos vitára bocsát-
kolai reformbizottságnak ja. 
oktatási rendszerünk to- A kormány meghallgatta 
vábbfejlesztésének irányéi- és tudomásul v e t t e j j Terv 
veiről szóló előterjesztését. 
A Minisztertanács az irány-

A Bomán Népköztársaság egyik legértékesebb ásványi 
kincse a -fekete a r a n y , a kőolaj, amelyet évről évre 
nagjobb mennyiségben termelnek. A román kőolaj-
ipari dolgozók szorgalmas munkájának eredményeként 
az elkövetkező években — amint azzal a Román Mun-
káspárt most ülésező III. kongresszusa is foglalkozott 
— még tovább fejlesztik és korszerűsítik ezt a nagy-
jelentőségű iparágat. Felvételünk az onesti 10. sz. kő-
olajfinomítóról, annak gázabszorcióg és frakcionáló be-

rendezéséről készült 

hivatal elnökének jelentését 
a második ötéves tervnek 
a vállalatoknál folyó előké-
születi munkálatairól, s 
me®itat ta a munkaü®i 
miniszternek a kedvezmé-
nyes üdültetés helyzetéről, 
s az üdültetésre vonatkozó 
kormányhatározatok végre-
hajtásáról szóló jelentését. 

A Minisztertanács ezután 
folyó ü®eket tár®alt 

Megkezdődött a nyári karbantartás 
Megváltozik a Gyufagyár külső képe — V/ üzemrészt 

rendeznek be az Ecsetgyárban 
Több olyan üzem is van után vaslemezre cserélték 

Szegeden, ahol minden nyá- fel a pneumatikus dobozfú-
ron e®'-két hétre szünetel a vovezeték fából készült al-
termelömunka, s helyébe a 
karbantartás lép. Ezzel a ha-
gyományos módszerrel e ® -
szerre két haszon jár: nyu-
godtan és alaposan lehet el-
végezni azokat a gépjavítá-
sokat és átalakításokat, me-
lyek évközben túlságosan 

tén szükséges a kazán fel-
újítása, valamint a termelő 
gépek, például a fzörkever.ő 
alápos generálozása. A dol--
gozók n a ® része szabadság-: 
ra ment, miután az üzem" 
teljesítette kötelezettségét és 
sikeresen befejezte a máso-. 
dik ne®edéves tervet A 

katrészeit, miáltal • tökélete-
sebbé válik az üzemmenet, 
időt és anyagot lehet meg-
takarítani. E ® úiitás alap-
ján átalakították a dobozok 
külső felének szárítóberen-
dezését is. Tavaly, amikor dolgozók jó munkáját di-
u®anezt a műveletet a do- cséri, ho® maradéktalanul 

n a ® vesződséget jelentené- bozfiókok szárítóján végez- kielégítették az exportigé-
nek, másrészt a dolgozók a ték el, rövidesen 3—4 száza- nyeket is. 
legszebb nyári hónapokban lékkai csökkent a selejt. Vá- Nagy feladat elvégzése vár 
tölthetik el szabadságukat. lószínűleg az idén sem lesz azokra, akik ezekben a na-

másképp. pókban a ®árkapun beiül 
Igen fontos a termelés maradnak. E héten adták át 

szempontjából, hogy ú j esi- rendeltetésének azt az ú j 
rizfőzőt konstruáltak a régi épületi-észt, melynek építési 
helyett. Ezenkívül felújítót- költségeit az ÁRTEX Kül-

A kazán évi kárbantartása 
miatt szoktak nyári pihenőt 
tartani a ®ufag.váriak., Idén 
még na®obb szükség volt 
erre, mint máskor, mert 
nemcsak a tűzteret kellett 
újra kifalazni, hanem az ol-
dalfalak hibás részeit is. Ha 
pedig már úgyis áll a gyár, 
bőven van idő a többi szük-
séges munka elvégzésére. 

Az elmúlt napokban ge-
nerálozták a gőzgépet, az-

Készül az öntözéses gazdálkodás 
távlati terve 

A Minisztertanács — mint 
ismeretes — határozatot ho-
zott az öntözés további fej-
lesztését megalapozó terv ké-
szítéséről. 

Az öntözéses gazdálkodás 
húszéves távlati' tervének 
előkészítő munkái a Földmü-
velésü®í Minisztérium irá-
nyításával a vízii®i tervező 
irodában és az országos me-
zőgazdasági minősé®izsgáló 
intézetben már előzőleg meg-
kezdődtek. Eldöntötték, hogy 
főképpen aszályos, szikes te-
rületek után most 

elsősorban a jobb minő-
ségű, mélyebb termőréte-
gű talajokra kell kiterjesz-
teni az öntözést, 

mert a mesterséges csapa-
dék ezeken na®obb értékű 
többlettermést eredményez. 
Megállapították azt is, h o ® 
a távlati terv ideje alatt, a 
rizstermesztés jelenlegi szín-
vonalának fenntartása mel-
lett, elsősorban az öntözéses 
szálastakarmány- és zöldség-
termesztést kell nagymérték-
ben bővíteni. Új művelési 
mód lesz hazánkban a húsz 
év alatt nagy arányokban 
fejlesztendő 

öntözéses gyümölcs- és sző-
lőtermesztés, 

amelynek gazdaságosságát 
néhány száz holdas kísérle-
tek bizonyítják. Előzetes szá-
mítások készültek arról is, 
hogy az egyes talajtípusok, 
illetve növényféleségek hány 
százalékát szükséges majd 
öntözni, fi®elembe véve a 
vetésszerkezet előrelátható 
változását is. 

Az í ® kidolgozott úgyne-
vezett Projekt-terv alapján 
készül el a tulajdonképpeni 
népgazdasági terv, amely 
három változatban kerül 
majd döntés céljából a Mi-
nisztertanács elé. A jelenlegi 
elgondolások szerint 

a mezőgazdaság öntözött 
területe 1980-ig a mosta-
ninak mintegy öt-hatszoro-
sára nő. 

Ehhez na®arányú vízü®i-
műszaki beruházásokat való-
sítanak meg, á meglévő ön-
tözőberendezéseket jelentős 
mértékben felújítják és ú j 
géptípusokat alakítanak ki 
az öntözési munkafolyama-
tok mechanizálására. 

ták a két mártógépet és ki-
javították a töltő- és csoma-
gológépeket, valamint kime-
szelték a műhelyeket és be-
festették szürke és zöld szín-
re a vezetékeket, csöveket. 
Még a képe is megváltozik 
a ®árnak e két hét alatt. 

Szombaton már próbaüze-
met tart a ®ufagyár. A fa-
megmunkálóban megkezdik 
a munkát, mert a vékony 
háncsot nem tanácsos sokáig 
tárolni. Hétfőn pedig újra 
benépesül a ® á r és teljes 
erővel megindul a termelés. 

A Szegedi Ecset®árban 
most állt le a munka, most 
kezdtek hozzá a géppark 
karbantartásához, mivel szin-

kereskedelmi Vállalat fedez-' 
te. Ebbe az üzembe költöz-
tetik át július 8-ig — a ® á r 
újraindulásáig — a szőrmű-
hely két munkatermét. A ké-
sőbbiek során azután majd 
átépítik az eddigi szőrmű-
helyt, és helyére az összesze-
relő műhely kerül. Az át-
szervezésekkel jobbára meg-
szűnik a helyhiány, mely ko-
rábban sokszor hátráltatta a* 
ecset®ár ' termelésének fej-
lődését. 

A gépkarbantartásokon éa 
a költözködésen kívül termé-
szetesen sor kerül minden 
műhely nagytakarítására. 
Akárcsak a ®ufa®árban — 
az ecset®árban is friss, tisz-
ta üzem várja a dolgozókat 
a termelés újrakezdésekor. 

Togliatti Moszkvába érkezett 
Palmiro Togliatti, az Olasz Togliatti és Jotti rövid sza-

Kommunista Párt főtitkára badságát tölti a Szovjetunió-
es Leonilde Jotti, a part . . , t . 
Központi Bizottságának tag- b a n ' E 1 , a t o g a t n a k K V e v b e « 
ja kedden a Szovjetunióba Leningradba is. 
érkezett. A repülőtéren Frol ( 
Kozlov fogadta a vendége-
ke t 

Az olasz elvtársak szerdám 
megbeszélést folytattak 
Moszkva várcsfeljesztési 
tervének kérdéseiről, majd 
Lovejkonak, a szovjet fővá-
ros főépítészének kíséreté-
ben megtekintették az újon-
nan épült moszkvai kerüle-
teket. 

A vendégek a nap későbbi 
folyamán látogatást tettek a 
Kremlben, majd a Gorkij-
parkban megtekintették az 
U—2 amerikai kémrepülőgép 
roncsait 

Apró Antal megtekinte t te 
a bukarest i új építkezéseket 

Apró Antal, a Ma®ar 
Szocialista Munkáspárt Po-
litikai Bizottságának tagja, a 
miniszterelnök első helyet-
tese és Gódor Ferenc, a Haj-
dú-Bihar me®ei pártbizott-
ság első titkára szerdán 
meglátogatta á román fővá-
ros ú j építkezéseit 
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miniszter elnök 

Szövetségünk 
a kispolgársággal 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ^ 

Jó ütemben haladnak 
a szabadtéri játékok 

műszaki előkészületei 

Új paprikaszárítók 
Uj szalagszáritógépeket szerelnek a Szegedi Paprikafeldol-
gozó Vállalat nagy üzemépületében. A budapesti Szellőző 
Müvek dolgozói szeptember l-ig vállalták a munka befe-
jezését. Igy remény van arra, hogy az új gépek már az idei 

szezonban segítkeznek a paprika szárításában 

Az ü] egyetemi 
és főiskolai 

felvételi 
vizsgarend 


