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Készülődés 
Csillebércen 

Néhány nap múlva nyílik 
a csillebérci úttöröváros te-
rületén a nemzetközi nagy-
tábor. A nagy napot buzgó 
készülődés előzi meg, hogy 
minél szebben, hangulato-
sabban várják a vendégeket. 
Felvételünk a "Május 1 al-
té bor- fafaragáson kapujá-
nak díszítéséről készült. 
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Hruscsov beszédével megkezdődött 
az SZKP Központi Bizottságának 

plénuma 

Újszegedet már felmérték 

Jelenleg Alsóvároson dolgoznak 
a térképészek 

Diákok Is közreműködnek a helyszíni munkákban 

Mint már lapunkban kö-
zöltük, a Pécsi Geodézia- és 
Térképészeti Vállalat szegedi 
kirendeltsége új, részletes 
térképet készít Szegedről. 

Az utolsó részletes térkép 
1882-ben készült, 

azóta jelentős változás tör-
tént, s a térkép is igen meg-
rongálódott. Ezért feltétle-
nül szükséges annak felújí-
tása. 

Hasonló munkálatok foly-
nak Pécsett, Miskolcon, 
Komlón. 
Szegeden 1956 nyarán 

kezdték meg a felmérési 
munkákat, a városi ta-
náccsal történt megegyezés 
szerint Újszegeden. Azóta a 
földbirtokrendezés idején tör-
tént kisebb kiesés kivételé-
vel rendszeresen dolgoznak 
a térképen a szegedi kiren-
deltség tagjai. 

A részletes térkép készí-
tése igen nagy munkát igé-
nyel, hiszen több mint 

hatezer holdnyi területet 
kell : lemérni. 

pontosan parcellánként, s 
nemcsak a telek halárát kell 
feltüntetni a térképen, ha-
nem az épületeket és műve-
lési ágakat is. Újszegeden 
már befejeződtek a felméré-
sek, az adatok feldolgozása 
folyik, jövőre készül el az 
újszegedi térkép. 

Jelenleg Alsóvároson foly-
nak felmérési munkák. 

Itt külön nehézséget okoz, 
hogy a telek-, illetve háztu-
lajdonosok nem tartózkod-
nak otthon. Ezért arra kéri 
a Pécsi Geodézia és Térké-
pészeti Vállalat szegedi ki-
rendeltsége az alsóvárosia-
kat, hogy a lehetőséghez 
mérten 

a mérések idején valaki 
tartózkodjék odahaza, 

s a mérések során lerakott 
jelzéseket ne mozdítsák eL 

A hatalmas munkához a 
kirendeltség most segítséget 
kapott. A z egyetem és a föld-
mérő technikum hallgatói, 
diákjai nyári gyakorlati 
munkaként részt vesznek a 
mérésekben. 

Három beszámoló hangzott el a szerda délelStti ülésen 
Szerdán reggel a Kreml-

ben megkezdte munkáját a 
Szovjetunió Kommunista 
Párt ja Központi Bizottságá-
nak teljes ülése. Nyikita 
Hruscsov, a Központi Bizott-
ság első titkára mondott 
megnyitó beszédet 

A plénum megvitatja, ho-
gyan haj t ják végre a hu-
szonegyedik kongresszusnak 
az ipar és a közlekedés fej-
lesztéséről, valamint a kor-
szerű tudományos és műsza-
ki vívmányok üzemi alkal-
mazásáról hozott határoza-
ta i t 

A Szovjetunió Kommunis-
ta Párt ja Központi Bizott-
ságának teljes ülésén szer-
dán délelőtt három beszá-
moló hangzott eL A beszá-
molókat Konsztantyin Gera-

szimov, az OSZSZSZK mi-
niszterelnökhelyettese, Ivan 
Szenyin, az ukrán SZSZK 
miniszterelnökhelyettese és 
Georgij Gajle, a lettországi 
népgazdasági tanács elnöke 
terjesztette elő. 

A plénumra meghívták a 
Központi Bizottság tagjain 
kívül a szövetséges köztár-
saságok kommunista pártjai 
Központi Bizottságainak el-
ső titkárait, a területi és ha-
tárterületi bizottságok első 
titkárait, az említett pártbi-
zottságok iparral és közle-
kedéssel foglalkozó titkárait, 
valamint ipari és közlekedé-
si osztályvezetőit, egyes vá-
rosi, kerületi és nagyüzemi 
pártbizottságok titkárait, a 
szövetséges, az autonóm köz-
társaságok miniszterelnökeit 

Országgyűlési képviselők 
tanácskozása a parlamentben 

Van Istvánnénak, az or-
szággyűlés alelnökéinek el-
nökletével szerdán az Or-
szágház gobelin-termében 
megbeszélést tartottak az or-
szággyűlési képviselők me-
gyei csoportjainak elnökei. 
Péter János, a külügyminisz-
ter első helyettese tájékoz-
tatta a képviselőket az idő-
E?erű nemzetközi kérdések-
ről, s válaszolt a képviselők 
kérdéseire. 

Rónai Sándor, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-

ja, az országgyűlés elnöke 
ismertette a megyei képvise-
lőcsoportok előtt álló soran-
következő feladatokat, a me-
gyei képviselőcsoportok és 
az országgyűlési állandó bi-
zottságok együttműködésé-
nek problémáit. Az ezt kö-
vető vitában részt vett Bar-
czi Gyula, Galló Ernő, Gá-
dor Ferenc, Hankó György, 
Jakab Sándor, Kozma Jó-
zsef és dr. Zsigmond László 
országgyűlési képviselő. 

UNESCO-konferencia Budapesten 
Hazánk évről évre sokol-

dalúbban és nagyobb súly-
lyal vesz részt az 
UNESCO munkájában; A 
sokoldalú kulturális kapcso-
lat és tevékenység elismeré-
seként az UNESCO Magyar-
országot kérte fel az euró-
pai országok közötti nem-
zetközi kiadványcsere kér-
déseinek megvitatására hi-
vatott regionális konferen-
cia megrendezésére. 

Az • előkészületek, amelye-
ket az ' UNESCO Magyar 
Nemzeti Bizottsága, a Kul-

turális Kapcsolatok Intézete 
és a Művelődésügyi Minisz-
térium irányít, megkezdőd-
tek. Az eseményt szeptem-
ber 13—19 között Budapes-
ten rendezik meg. Előrelát-
hatólag valamennyi európai 
ország szakértői részt vesz-
nek a tanácskozáson, amely-
re hazánkba érkezik a világ-
szervezetnek néhány, könyv-
tári kérdésekkel foglalkozó 
tisztviselője is. Arra számí-
tanak, hogy megfigyelőként 
eljönnek néhány más föld-
rész képviselői is. 

A virágos Budapest 

és iparral, közlekedéssel 
foglalkozó miniszterelnökhe-
lyetteseit. Ugyancsák jelen 
vannak az ülésen a szövet-
séges köztársaságok tervbi-
zottságainak elnökei, a nép-
gazdasági tanácsok elnökei, 
a szövetséges és autonóm 
köztársaságok egyes minisz-
terei, a szövetséges köztársa-
ságok állami, tudományos 
és műszaki bizottságainak 
elnökei, egyes vállalatok 
igazgatói és főmérnökei, az 
ipar és közlekedés számos 
kiváló dolgozója, néhány 
tervezőiroda vezetője és fő-
konstruktőrié, tudományos 
kutatóintézetek vezetői, több 
minisztérium és főhatóság ve-
zető funkcionáriusai, a Szak-
szervezeti Tanács és a Kom-
szomol vezetői, a központi la-
pok szerkesztői, az SZKP Köz-
ponti Bizottsága apparátusá-
nak felelős munkatársak 

A plénum folytatja mun-
ká j á t 

A nemzetközi békemozgalomnak 
fokoznia kell harcát 

— állapítja mog a Béke-Vllágtanáct irodájának 
nyilatkozata 

A Béke-Világtanács iroda- szállítsanak, mert ex léhé-
jának Stockholmban tartott tővé teszi háború kirobban-
ülésszakán több fontos ok- tását egy esetlegm szeren-
mányt fogadtak eL A Béke- esetlenség következtében; 
Világtanács irodája általá- szigorúan tartsák be a nem-
nos nyilatkozatában háng- zetközi jog szabályait az ide-
súlyozza: gen országok területe fölött 

_ . . . végrehajtott repülések ese-
a nemzetközi bekemozga- tében; számoljanak fel min-
Iomnak fokoznia kell har- den külföldi támaszpontot; 
eát, hogy gátat szabjon a szüntessék meg a katonai 
béke ellenségei által szőtt tömböket és az ezekkel ka p-

. . . . . csolatos katonai missziókat;' 
tervek megvalositasanak. 

. . . . ,, . szüntessenek meg minden 
Harcaban az eddiginél is . . . 
energikusabbnak és erélye- »8Tessziv cselekményt — 
sebbnek kell lennie. legyen az politikai, kaio-

A Béke-Világtanács irodá- nai, vagy gazdasági —, 
ja felhívással fordult a Föld 
valamennyi országának né- ** s é r t i . 0 r " 
péhez: szagok szuverenitását és ve-

szélyezteti a békét 
küzdjön azért, hogy azé- A Béke-Világtanács irodá-
leskörü leszerelési konfe- j a általános nyilatkozatában 
renciát hívjanak össze va- végül felhívja a béke vala-
Iamennyi állam részvételé- mennyi híveit, küzdjenek a 
v e I í ••„ bebörtönzött békeharcosok 

készítsenek tervet a gazda- szabadonbocsátásáért jogaik 
békés célokra való helyreállításáért, azért, hogy 

átallitásara; tiltsanak be . . . . . . . . . . 
mindenfajta nukleáris kísér- v l l á g B a e r t e biztosítsák a be-
letet; tiltsák meg, hogy re- kéért folytatott szabad te-
pülőgépek atomfegyvereket vékenykedést. 
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Fővárosunk szépségét, üdesegét fokozza az a jó elgondo-
lás, hogy az aszfalt sivárságát ízléses, kőből készült vi-
rágtartókkal törik meg. Ezekben késő őszig díszlenek a 
Virágok. A főváros több pontján helyeztek el a képün-

kön látható és hasonló virágtartókból 

A szabadtéri játékok 
idei programjában a moszk-
vai Sztanyiszlavszkij—Dan-
csenko Opera- és Balettszín-
ház a Jeanne d'Anc című 
egész estét betöltő balettet 
mutatja be. A moszkvai mű-
vészek nagy igyekezettel ké-
szülnek a Beloiannisz téri 
bemutatóra és idejében hoz-
zákezdtek a szegedi előadá-
sok előkészítéséhez. Már 
megérkezett Szegedre J. V. 
Markovics, a színház szre-
nikusa. 

A szovjet művészt a ta-
nácsházán Biczó György vb. 
elnök, Pusztai Józsefné, a 
városi pártbizottság titkára 
és Tari János vb. elnökhe-

lyettes fogadta. A szovjet 
művész magával hozta a 
Jeanne d'Arc díszleteinek 
makettjét is, amely Rindin-
nék, a moszkvai Nagyszín-
ház tervezőiének elképzelé-
sei alapján készült. A hatal-
mas szegedi színpadra az Es-
meralda díszleteinek alkotó-
ja, A. F. Lusm alkalmazta 
Rindin terveit. 

J. V. Markovics máris 
munkához látott Szegeden: 
megbeszéléseket folytatott 
műszaki szakemberekkel és 
díszletezőkkel, s jelenlétében 
és közreműködésével ha-
marosan hozzáfognak a ba-
lett díszletképeinek meg-
építéséhez. 

Andrej Oromi ko szovjet 
külügyminiszter szerdán táv-
iratot intézet Correához, az 
ENSZ Biztonsági Tanácsá-
nak elnökéhez. 

A szovjet kormány e táv-
iratban kéri a Biztonsági 
Tanáea sürgős össxehívá-

az alábbi kérdés megvita-
tására: »Az Amerikai Egye-
sült Államok légierőinek a 
Szovjetunió ellen irányuló, 
az ál talán 06 békét veszélyez-
tető újabb agresszív cseleke-
detei". 

E kérdés haladéktalan 
megvizsgálását az teszi szük-
ségessé, hogy az Egyesült 
Államok katonai repülőgé-
peinek a Szovjetunió légite-
rébe történő agresszív betö-

rései —- amelyek a Bizton-
sági Tanács május 23—27-i 
üléséinek napirendjén szere-
peltek — folytatódnak és 
komolyan veszélyeztetik a 
bekét. 

A 6zovjet kormány elvár-
ja — hangzik a távirat —* 
hogy a Biztonsági Tanács, 
amely az ENSZ alapokmá-
nya értelmében elsősorban 
felelős a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartásáért, 

haladéktalanul megvizs-
gálja az Egyesült Államok 
ismétlődő provokációs cse-
lekedeteit 

és megteszi a szükséges in-
tézkedéseket, hogy megszűn-
jenek az Egyesült Államok-
nak ezek a békét veszélyez-
tető cselekményei. 

A Szovjetunió a Biztonsági Tanács 
összehívását kéri 


