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Az amerikai kormány 
libanoni agressziója 

nyílt háborús cselekmény 
— állapítja meg a Pravda szerdai számának vezércikke 

A libanoni események — köztük az Egyesült Államok az amerikai egységek libano-
hadseregének Beiruttól délre történt partraszállása — fej- ni partraszállásával. A cikk, 
leményei állnak e pillanatokban a világ érdeklődésének miután ismerteti a partra-
középpontjában. A Pravda, a Szovjetunió Kommunista szállás előzményeit, megálla-
Pártjának központi sajtóorgánuma tömören megfogalmazott p í t ja : megfigyelők jelentése 
cikkében cáfolhatatlan érvekkel bizonyítja be az amerikai szerint 
katonaság Libanonban történt partraszállásáról, hogy az 
agresszív lépés, amely a legteljesebb mértékben veszé-
lyezteti a világ békéjét. Megszólalt 'Eisenhower is és az 
amerikai kongresszushoz intézett rendkívüli üzenetében 
többek között arról is beszélt, hogy még további amerikai 
csapatok is szállnak partra, »ha ez szükségessé válik*. 
Londonban kedden és szerdán összesen négy ízben tartot-
tak minisztertanácsot és az angol alsóház szerda délutáni 
ülésén az ellenzék élesen támadta és bírálta a Macmillen-
kormányt azért, mert támogatja az amerikaiak libanoni 
agressziós lépéseit. 

a libanoni felkelő erők 
semmiféle külső támoga-
tásban nem részesültek, s 
ezért a beavatkozással 
kapcsolatban emlegetett 
amerikai ürügyek hazug 
és képmutató jellege telje-
sen nyilvánvaló. 
A cikk ezután felveti a 

kérdést -milyen jogon ke-
rült sor erre a semmiképpen 

A libanoni eseményekikel kapcsolatos jelentéseink az sem leplezett beavatkozásra? 
Az ENSZ alapokmánya meg-
tilt mindenféle, különöskép-
pen pedig fegyveres beavat-
kozást más országok bel-
ügyeibe, s az efféle beavat-
kozást a nemzetközi jog ag-
ressziónak minősíti. Nem vé-
letlen, hogy az Egyesült Ál-
lamok az ENSZ megkerülé-
sével jár t el. Igaz, a Fehér 
Ház nyilatkozata szerint az 
Egyesült Államok bejelenti 
el járását a Biztonsági Ta-

(Folytatás a 2. oldalon. 

alábbiak: 
A libanoni kormány 

csak a partraszállás előtti órákban 
kapott értesítést az amerikai szándékokról 

Abban az első hivatalos gyalogosok már felállítottak 
nyilatkozatban, amelyet a egy tábort, amely köré egy-
libanoni kormány az ameri- kilométeres szélességben kor-
kai csapatok keddi partra- dönt vontak és a kordon mö-
szállásáról kiadott, kijelenti, gött géppuskafészkeket ren-

az amerikai lépésről csak deztek be. 
3 órával a partraszállás a Pravda szerdai számá-
előtt kapott tájékoztatást, ban vezércikkben foglalkozik 
-Néhány amerikai hadi-

tengerészeti egység kedden 
15,00 órakor Beirutban meg-
kezdte a tengerészek és pán-
célos erők partraszállítását 
-— mondja a nyilatkozat. 
Ezek a csapatok megszállták 
a nemzetközi repülőteret és 
más stratégiai pontokat. 

Libanoni hivatalos körö-
ket kedden déli 12 óra kö-
rül tájékoztatták arról, 
hogy »a nemzetközi bizto-

| sítékok végrehajtása — el-
sősorban az ENSZ alapok-
mányának 51, cikkelye 
alapján — 

amilyen hamar lehetséges, 
meg fog történni katonai 
partraszállás útján*. 

Befejeződött 
az amerikai egységek 

partraszállása 
A kedden megkezdett ame-

rikai partraszállás Beiruttól, 
Libanon fővárosától 7—8 ki-
lométerrel délre, szerdán a 
kora reggeli órákban folyta-
tódott. 

A tegnapi napon mintegy 
1800 tengerészgyalogos lépett 
libanoni földre és jelenleg 
körülbelül négyezer ameri-
kai katona van Beirut kör-
nyékén, de tervezik ú jabb 
zászlóalj partraszállítását is. 

Az amerikai hadügymi-
nisztérium közleménye arról 
is említést tett, hogy a 6. 
flotta 18 egysége cirkál Bei-
rut partjainál. 

Az amerikai tengerész-

Kádár elvtárs 
nyilatkozata 

a Volkszeitung 
munkatársának 

Szovjelufiió 
elismerte az iraki < 

köztársaságot 

Megkötötték 
a magyar—szovjet 

: jogsegélyszerződést : 

Atszervezkték 
a ma gyar labdarúgás 
bajnoki rendszerét 

V i s z o n t l á t á s r a . . . 
Az utazás öröme, s a bú-

csú meleg hangulata áradt 
a gyermekarcokról tegnap, 
szerdán kora regigél a Sze-
gedi Nagyállomáson. A 
Szakszervezetek Csongrád 
megyei Tanácsa tizenhárom 
területi bizottságához tar-
tozó szakszervezeti tagok 
gyermekeit, 430 fiút és 185 
leányt küldött nyaralná Pa-
rádra, illetve Parádsasvárra. 
A különvonat ablakaiból — 
mint képünk is mutat ja — 
hosszasan integetett szülei-
nek a 615 gyerek. Elindu-
lásukról szól képes tudósí-
tásunk a 3. oldalán; 

(Sif l is Józse f fe lvé te le ) 

Szegedi műszaki 
szakemberek 

látogatása 
Romániában 

A Magyar Elektrotechni-
kai Egyesület szegedi cso-
portjának tíz tagja tegnap 
az aradi elektrotechnikai 
egyesület (ASIT) meghívásá-
ra Romániába utazott. A 
szegediek az aradi elektro-
technikai egyesület tagjainak 
látogatását viszonozzák. Ök 
1956 őszén jár tak Szegeden, 
a szegedi egyesület munká-
jával ismerkedtek, s meg-
nézték Magyarország kor-
szerű erőműveit. 

A románok látogatását vi-
szonozzák a szegediek most, 
az egyesület tagjai: Kovács 
János, Hörömpő József, Ku-
tasi Mihály, Czapári Miklós, 
Györki Antal, Belovai Antal, 
Kókai Ferencné, Márton Fe-
renc, Gyöngyösi János és 
Gyuris Mihály előrelátható-
lag 12 napig tanulmányoz-
zák a román elektromos mű-
vek munkáját . 

260 főt befogadó turistaszálló létesül 
Újszegeden 

Előregyártott elemekből épül — jövő ét 
tavaszán kezdi meg működését 

(íl.iebmann Béla felvj 

Sokszor előfordul, hogy egyes vállalatok az általuk 
megrendelt árut egyszerűen az amúgysem széles szeged' 
járdákra rakat ják le és a ládák, göngyölegek otft órákhosszat 
akadályozzák a járókelőket. íme egy kép, ezt a megalla 
pításunkat igazolja: a Hungária Szálló Vállalat így "járul* 
hozzá a kultúrált városképhez. A Dózsa György ás a? 
Arany János utca sarkán egy üzlethelyiségben van a rak 
táruk es a telt és üres söröshordókat előszereteted poj.t 
a raktár előtt tárolják sokszor fél napokig. - — 

A város idegenforgalma ez 
évben igen megnőtt. Szinte 
naponta jelentkeznek a kü-
lönböző turista-csoportok, 
amelyek két-három napot 
szeretnének Szegeden töl-
teni. Ezeknek a felnőttekből, 
fiatalokból álló csoportok-
nak elhelyezése máris nagy 
akadályba ütközik. A ven-
déglátó kezelésében levő 
turista-szálló, az Üttörőház-
ban működő szállás kevés-
nek bizonyult, annyira, hogy 
több nehézipari és bányá-
szati üzem túristáit el kellett 
utasítani, mert Szegeden 
már nem lehetett számukra 
kedvezményes áru szálláshe-
lyet biztosítani. 

A városi tanács végre-
haj tó bizottsága ezért ú jabb 
turistaszálló létesítését ha-
tározta el. Az építés és köz-
lekedési osztály és az Ide-
genforgalmi Hivatal tervet 
dolgozott ki, miszerint előre-
gyártott elemekből létesíte-
nek túrista szállást. 

ö t épület létesülne Üjsze-
geden a Balfasor 1—3. szá-
mú üres telken, 

amely villamossal igen 
könnyen elérhető az állomá-
soktól és viszonylag közel 
van a város nevezetességei-
hez. Az ú j túrista szálló öt 
épülete kis telepet alkotna 
majd. A telep bejáratánál 
zászlóárbócokat helyeznek 
el, az épületekkel határolt 
téren szökőkutat képeznek 
ki, virágágyásokat létesíte-
nek. 

A 260 főt befogadó szálló 
egyenlőre tavasztó késő ősz-
ig működne, mivel komoly 
fűtési berendezést létesíteni 
meglehetősen költséges. 
Mintegy 

720 ezer forint szükséges a 
megépítéshez és üzemelte-
téshez. 

amit a Beruházási Banktól 
felvett önköltségcsökkentési 
hitelből fedeznek. 

Tekintve, hogy az ' előre-
gyártott elemeket kivitelező 
vállalat csak szeptemberre 
vállalhatott rendelést, az 
épületek felállítására, az 
egész szálló-telep létesítésére 
a jövő év márciusában kerül 
sor. 

Augusztus 30-ig 
vesznek fel 

ipari tanulókat 
A Munkaügy Minisztéri-

um a szülők' és a fiatalok 
tájékoztatására közli, hogy 
az állami vállalatok ipari 
tanulókat augusztus 30-ig 
vesznek fel.. A helyiiparban 
(ide tartoznak a tanácsi 
vállalatok, szövetkezetek és 
magánkisiparosok) az ipari 
tanuló szerződtetéseket aug. 
25-ig lehet megkötni. Az 
iparitanuló intézetekben, is-
kolákban a tanév szeptem-
ber 8-án kezdődik, ezért a 
fent közölt határidők lejár-
ta után ipari tanuló-szerző-
dést kötni már nem lehet 

Holnap lettósorsolás 
Szegeden 

A Sportfogadási és Lottó 
• Igazgatóság a 29. heti lottó-
sorsolást • július 18-án, pén-
teken délelőtt 10 órakor az 
az újszegedí szabadtéri 
színpadon rendezi meg. A 
nyerőszámokat a közönség 
soraiból kikerülő 5 személy* 
húzza ki. Reggel kilenc 
órától a vasutas zenekar fo-
gadja az érkezőket Rossz 
idő esetén a sorsolást a 
Szegedi Nemzeti Színházban 
bonyolítják le; 

A tegnapi piac újdonsága 
a zöldkukorica és a sárgadinnye volt 

Sok almát adtak el 
A tegnapi piacon a nagy felhozatal 

sem elégítette ki a keresletet. Már 10 
órakor megüresedtek az őstermelők ko-
sarai, a kocsikról is elkelt az áru, csak 
azok álldogáltak még áruik mellett, akik 
árából "kitartották*. A magánkiskeres-

kedőknek is jó piacuk volt, elkeltek 
áruik. 

Az uborkaszezon fénykorát éli. A 
Marx téri és a Szent István téri piacra 
hétezer kilogrammot hoztak fel. Kilón-
ként 1 forintért árusították (már lehet-
ne olcsóbb is). Az uborka után az ú jbur-
gonya következett. Ebből 6 ezer kilo-
grammot hoztak fel a termelők, kilója 2— 
2,50 forint volt. Még óburgonyát is talál-
tunk tegnap a piacon, már 1,40-ért adták 
kilóját. Egyéb árak: vöröshagyma kilón-
ként 2,20, fokhagyma 5, fejeskáposzta 
1,70, kelkáposzta 3,50, karalábé 2,40, kar-
fiol 4, paradicsom 5, zöldpaprika 14, 
főzőtök —,50, zöldbab 2, zöldborsó 6 fo-
rint volt. 

A piac újdonsága a zöldkukorica és a 
sárgadinnye volt. A kukoricát csöven-
ként —,80—1,20, kilónként pedig 4 fo-
rintért adták. A sárgadinnye kilója 7 fo-
rint volt. 

A gyümölcsök közül almából volt leg-
nagyobb a felhozatal. Huszonegyezer ki-
logramm alma jelent meg a két piacon, 
s átlagára 2,50 volt. Egyéb gyümölcsárak 
kilónként: körte 3—5, meggy 3,50, sárga-
barack 3—5, őszibarack 5—8, szilva 1,50, 
málna 16, egres 4 forint. 

Baromfiárak: csirke kilója 32, tyúk 
20, kacsa 18, liba 19 forint. A két piacon 
összesen mintegy tízezer darab tojást 
árultak, darabját 1—1,10 forintért. 

Itt az utánpótlás: lesz libasült, de előbb 
meg kell várni, míg ezek a pelyhes li-
bák megfehérednek. A piacon az össze-
kötött lábú nagy libák mellett, a kosarak 
mélyén a kis pelyhesek kínáltatják ma-
gukat. 


