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Ismét nagy 
hétvégi idegenforgalom 

Szegeden 
Az elmúlt szombaton és 

vasárnap ismét nagy volt a 
város idegenforgalma. A 
szovjet balettegyüttes szegedi 
vendégszereplése különösen 
sok vendéget vonzott. Az 
Idegenforgalmi Hivatalban 

nagyszámú szovjet, cseh-
szlovák és keletnémet ven-
dég mellett több angol, 
nyugatnémet, francia és 
olasz turista is megfordult. 
A Jeanne d'Arc vasárnapi 

előadását is sok külföldi é6 
vidéki vendég nézte meg. A 
vasárnapi előadás nézői kö-
zött 

megjelent L. Angelov bol-
gár külügyminiszterhelyet-
tes feleségével, Púja Fri-
gyes külügyminiszterhe-
lyettes és Pavlov buda-
pesti bolgár ügyvivő társa-
ságában. 
A nagy külföldi vendég-

forgalom mellett ismét so-
kan jöttek az ország minden 
részéből. 

Szombaton 25, vasárnap 22 
autóbusz 

szállította S zegedre a bel-
földi vendégeket. A két nap 
alatt összesen mintegy 4000 
ember elszállásolásáról gon-
doskodtak. A MAV vonalain 

4 mentesítő vonat 
futott be a rendes járatok 
mellett, a játékokra érkező 
vendégekkel. Szombaton nagy 
érdeklődés kísérte az autó® 
kljib száz személygépkocsiból 
álló karavánját a város ut-
cám 

A két nap alatt fővárosi 
forgalom zajlott a - szegedi 
utcákon. Mi sem jellemzőbb 
erre a forgalomra, mint az, 
hogy 

a villamosokon a két pap-
ban 160 ezer ember, az 
a utóbuszokon pedig 16 ezer 
ember utazott a városban. 
5 a villamosokhoz hason-

loan nagy volt a vendéglátó 
üzemek forgalma is. 

A Szálloda és Vendéglátó 
Vállalat üzemel, amelyek 
az elmúlt szombaton és 
vasárnap 1 millió 150 ezer 
forintot forgalmaztak, most 
a két nap alatt 830 ezer 
forint értékű forgalmat bo-
nyolítottak le. 

A 830 ezer forintban a két 
rapban összesen 23 mázsa 
fagylalt, 500 hektó 6ör, 65 
hektó bor, 6200 adag meleg 
étel, 22 ezer 800 darab sü-
temény, 4 mázsa kolbász, 4 
mázsa virsli és 17 ezer 750 
üveg üdítő ital foglaltatik 
benne. Ennyit fogyasztott az 
a mintegy 160 ezer vendég. 

amely a két napon felkereste 
a vállalat üzemeit. 

S nem maradtak ki ebből 
a nagy forgalomból a többi 
éttermek, szórakozóhelyek 
sem. Például a Roosevelt téri 
halászcsárda, amelynek az 
elmúlt héten is kiemelke-
dően nagy volt a forgalma 
Ez alkalommal az említett 
két napon összesen 64 ezer 
forintot forigalmaztak. S hogy 
mit fogyasztottak a vendé-
gek, akik között voltak fran-
ciák és olaszok, szovjetek és 
csehszlovákok? 

2480 adag halételt, 3000 
üveg sört, csapolt sörből 18 
hektót. 

Valamennyi vendég, kül. es 
belföldi egyaránt elégedett, 
volt a szegedi specialitás-
sal. S a gyermekjátszótéren 
felállított sörkert ernyős asz-
talai ugyancsak elégedettsé- | 
get váltottak ki a vendégek-
bőL 

Mindent összevetve tehát a 
mostani szombat és vasár-
nap, ha nem » újabb rekor-
dot, de mindenesetre ismét 
maximális idegenforgalmat 
hozott a városnak. 

Szovjet gépek Magyarországnak 
| A Jeanne d'Arcj 
I bemutalójáról i 

A Leninről elnevezett moszkvai Vil- gyarország. — Ugyancsak magyar 
lamosszerkezetek Gyárában exportra 
is gyártanak, egyebek között ha-

megrendelésre végez munkákat a 
rjazanyi esztergapadgyár is. Itt kü-

zánknak is. Első felvételünkön azt lönleges méretű esztergapadok ké-
láthatjuk. amint az állórészeket sze- szülnek. A kölcsönös együttműködés 
relés előtt csomóba rakják, s az egyi- szép példája, hogy hazánkban ezeken 
ken ott a felirat: „Vengria® — Ma- az esztergapadokon olyan gépi alkat-

részek megmunkálását végzik el, ame-
lyeket mi viszont szovjet megrende-
lésre exportálunk. A második képen 
a magyarországi szállításra előkészí-
tett esztergapadok egy csoportját mu-
tatjuk be. 

Uj román trolibusz 

A kongói kérdés 
a Biztonsági Tanács 

Ellentétes hírek a kongói belpolitikai helyzetről 
Vasárnap este Armand Berard, a Biztonsági Tanács a katangai kérdést, mert ez 

augusztusi elnöke közölte, hogy a Biztonsági Tanácsnak az ország belügye ós az 
vasárnap estére kitűzött ülését, amely a kongói kérdés- ENSZ csak a mi kérésünk-
ben hivatott dönteni, hétfőn, magyar idó szerint 17 órára re avatkozhat bele®. Lu-
elhalasztották, hogy lehetővé tegyék a Kongói Köztársa- mumba kérte Kaszavubut, 
ság kormányküldöttségének részvételét az ülésen. A kül- hogy a fentieket táviratban 
döttség, amelyet Gizenga miniszterelnökhelyettes vezet, hozza Hammarskjöld ENSZ-
vasárnap indult el Leopoldvilléből, s hétfőn délelőtt ér- főtitkár tudomására, 
kezett meg New Yorkba. Leopoldville-ben, a Kon-

Katanga kongói tartomány „kormányának® küldött- gói Köztársaság fövárosá-
sége szintén New Yorkba utazott, hogy megpróbálja be- ban Lumumba visszaérke-
folyásolni az ENSZ-küldöttségeket. zese előtt rendkívül bonyo-

Vasárnap Hammarskjöld ENSZ-főtitkár több vezető nyúlt a belpolitikai hely-
hatalom ENSZ-küldötteivel folytatott megbeszéléseket, ze t 
A fótitkár csaknem másfél órán át tárgyalt Kuznyecov Az abako-mozgalom, 
szovjet delegátussal, majd később Cabot Lodge-t. az 
Egyesült Államok küldöttség-vezetőjét is fogadta. 

Ugy tudják, hogy a Biztonsági Tanács hétfői ülésén 
Argentína, Tunézia, Ecuador és Ceylon képviselői közös 
határozati javaslatban kérik a Katangában lévő belga 
csapatok egy héten belüli kivonását. 

Hír Lumumba és Kaszavubu ellentéteiről 
, ,, , ba. A belga hadügyminiszté-

Kongóból érkező hírek Ghána fővárosában vasar- W u m s z e » » t ^ „ ^ 
szerint Lumumba kongoi nap megbeszelest folytatott . minAia nlJ0icezer helaa 

Akkrában. Nkrumah gh^to miniszter- Z l n 7 £ t i z Z l k 7 ^ g ó £ 
í tet te h ^ y a háróm belga támaszponton. 
I Ghana kész katonai segít-

séget adni Kongónak. 
Ugyancsak hajlandó katonai 
segítséget nyújtani Kongó-
nak a Guineai Köztársaság, 

amelynek vezetője Kasza-
vubu köztársasági elnök, 
vasárnap táviratban érte-
sítette a Biztonsági Ta-
nácsot, hogy megvonja bi-
zalmát Lumumbától. 

miniszterelnök 

A Román Népköztársaság közlekedésének fokozott kor-
szerűsítését újabb és újább szállítóeszközök üzembe ál-
lításával segítik elő. A bukaresti Túdor Vladlmivescu 
üzemben újfajta trolibuszokat gyártanak, amelyek egyik 

sorozatának utolsó simításairól készült felvételünk 

Összeesküvés készül 
Kongó elten 

A Sunday Times című 
valamint az Egyesült Arab angol lap diplomáciai tudó-
Köztársaság is. sítójának jelentése szerint 

Lumumba miniszterelnök a nyugati hatalmak, különö-
vasárnap Kaszavubu-hoz, a sen pedig Anglia bírták rá 
Kongói Köztársaság elnöké- Uamraskjöldöt, hogy vonja 
hez intézett táviratában vissza elhatározását, amely 
kérte, hogy sürgősen üljön szerint az ENSZ-csapatoknak 
össze a kongói miniszterta- be vonulniok Katanga 
nács es hozzon hataroZatot tartományba. 
arról, hogy L. Vologyin, a Komszo-a Kongói Köztársaság le- m o l s z k a j a p r a v d a Leopold-

mond az ENSZ szolgála- ( F o l y t
J

a t á s a 2 oidaic0i.) 
tatnak igénybevételéről. 

Lumumba utal táviratában 
arra, hogy Hammarskjöld 
azon döntése, hogy az 
ENSZ-csapatok egyelőre 
nem vonulnak be Katanga-
ba, „csak arra jó. hogy bá-
torítsa a katangai elszaka-
dási mozgalmat®. 

A Biztonsági Tanács ál-
tal küldött nemzetközi 
haderők csak parádét tar-
tanak Kongóban, 

ahelyett,, hogy a kormány 
segítségére lennének a bel-
ga csapatok eltávolításában. 
Magunk fogjuk megoldani 

Nagy teljesítményű brikettgyár épül 
A Nehézipari Minisztérium len üzemet, a Pestvidéki és 

a Gazdasági Bizottság hatá- a Tatabányai Brikettgyánat 
rozata ' alapján egységes megszüntetik, ugyanakkor új* 
irányítás alá helyézte a bri-!nagyteljesítményű . brikett-
kettgyártásf Az intézkedés gyárat építenek. Az űj gyár 
célja, hogy több és jobb üzembe helyezésével" másfél 
minőségű brikettel lássák el millió . tonnára növekszik a 
a lakosságot. Az ötéves terv brikett-termelés és emelke-
idősaakában két korszerűt- dik a brikett fűtőértéke ifi 

Kikiáltották az Elefántcsontpart 
Köztársaság függetlenségét 

Hruscsov üzenetet intézett as új köztársaság 
miniszterelnökéhez 

Augusztus 6-án. éjfélkor hirdette a független afrikai 
Hophouet-Boigny, az Ele- állam megszületését. 
fántcsontpart Köztársaság Hruscsov, a Szovjetunió 
miniszterelnöke független Minisztertanácsának elnöke 
országgá nyilvánította álla- Boigny miniszterelnökhöz 
mát: a nemzetgyűlés ünne- küldött táviratában közölte: 
pélyes ülésén hivatalosan a Szovjetunió kormánya el-
bejelentette országa függet- ismeri az Elefántcsontpart 
lenségét Ezt követően fel- Köztársaság függetlenségét 
hangzott a köztársaság him- és kész vele diplomáciai 
nusza, majd 101 diszlövés kapcsolatokat létesíteni. 

Négyezer elsőéves kereskedelmi Tanuló 
lát rövidesen munkához 

A kereskedelmi szakember- tatoknak a száma, akik a 
hiány néhány évvel ezelőtt nyolc általános után a 
még sok gondot okozott a kereskedelmi tanulóképzd 
belkereskedelem vezetőinek. iskolába iratkoznak. 
Kevés olyan fiatal volt aki M a már a kereskedelmi ta-
a kereskedői munkát valasz- g o z a t ü közgazdasági techni-
totta elethivatasul. Az utób- kumdkon kívül az ország 43 
bi evekben javult a helyzet, tanintézetében 9500 fiatal 
Amint a Belkereskedelmi sajátftja el a szakma tudni-
Miniszténum szakoktatási v a l ó i t A z e l m ü I t hónapban 
osztályán elmondtak, 3 5 0 o végzett tanuló tett 

növekszik azoknak a fia- szakmunkásvizsgát. 
Ezek a fiatalok augusztus-
tól már mint szakképzett 
eladók munkába is állnak 
a boltokban, áruházakban 
és szaküzletekben. 
A szakoktatási osztály ter-

ve szerint az új Iskolaévre 
4000 elsőéves tanulót vesznek 
fel. Természetesen ennél 
sokkal több a jelentkező. A 
jelentkezések alapján kide-
rült, hogy a kereskedejml 
szakmák közül a legnépsze-
rűbbek a rádió, villamossá-
gi, a cukrász, a ruházati és 
az illatszereladó szakmák. 

Pénteken nyílik 
a moszkvai magyar kiállítás 

Pénteken nyitja meg ka- kiállítás épitőinek munká-
puit Moszkvában a magyar járói. • 
ipari kiállítás. Az érdeklő- A moszkvai televízió 
dés a nagyszabású bemuta- szombaton este csaknem 
tó iránt máris igen nagy. félórás műsorbán ismertette 
A központi lapok már -több meg sok millió hallgatójá-
ízben számoltak be az eló- val a nagyszabású magyar 
készületekről, hírt adtak « bemutatót. 


