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Befejeződött 
a XI. Világifjnsági Találkozó 

Fidel Castro záróbeszéde 
Az utolsó VIT-napon, 

szombaton Kuba elbúcsúzott 
a XI. fesztivál résztvevőitől. 

A délutáni órákban szo-
katlanul népessé váltak Ha-
vannában a belvárosi utcák, 
a Forradalom tere felé suga-
rasan haladó utakon mind 
sűrűbb lett az embertömeg. 

A téren, a szónoki emel-
vény előtt a VIT-delegációk 
képviselői , a dísztribünön 
kubai párt- és állami veze-

nép az igaz barát vendégsze- ben az eltérő ideológiai né-
retetével mindent megtett zetek, a különböző pártállá-
azért, hogy a fesztivál kül- sok. Elvitathatatlan eredmé-
döttei jól érezzék magukat, nye azonban a hatnapos 
és hogy a VIT a tartalmas ülésnek, hogy a különböző 
eszmecsere fórumává váljon, politikai nézeteket képviselő 
hogy a sokezernyi külföldi delegációk egyértelműen fog-
ismerkedhessen meg a szo-
cializmust építő kubai nép 
életével. 

A záróünnepélyt a kubai 
kormány által adott több 
ezer személyes fogadás kö-

lök a fesztivál díszvendégei, vette. 
a küldöttségek vezetői. Szombaton délelőtt befeje-

-Az egybegyűlt tömeg lel- ződött a munka a XI. fesz-
kes tapssal üdvözölte az tivál még működő központ-
emelvényre lépő Fidel Cast- jaiban. Az antiimperialista 
rót, a Kubai KP KB első 
titkárát, az Államtanács és a 
Minisztertanács elnökét. 
Castro hosszasan búcsúztatta 
a VIT résztvevőit, búcsúztat-
ta a fesztivált, összegezte a 
XI. VIT eredményeit, külön 
is kiemelve annak jelentősé-
gét, hogy megrendezésére ép-
pen Kubában, Latin-Ameri-
ka, az egész nyugati félteke 
első szabad, szocialista or-
szágában került sor. Kifejezte 
reményét, hogy a havannai 
Világifjúsági Találkozó mint-
egy húszezer résztvevője és 
i-endége igazi otthonra talált 
Kubában, hiszen a kubai 

szolidaritás nemzetközi köz-
pontjában az imperializmust 
vádoló nemzetközi bíróság a 
vádpontokat összegező ítélet-
tel zárta le a hatnapos ülést. 
, Megkülönböztett érdeklő-
dés kísérte a béke, az eny-
hülés, a biztonság, a fegy-
verkezési hajsza megszünte-
tése, az általános és teljes 
leszerelés kérdéseit feszegető 
politikai központ munkáját . 
Nem véletlen, hogy ebben a 
központban hangzott el a 
legtöbb felszólalás — ezer-
négyszázhatvanöt küldött 
hallatta itt véleményét —, 
s itt csaptak össze legéleseb-

„Telt ház" 
Az utcák forgataga, az ét- A Hungar Hotels szegedi 

termek, vendéglök forgalma szállodáiban hétvégeken és a 
is elárulja, az ünnepi hetek Dóm téri előadások napján 
rendezvényeire ezúttal is igen telt ház van; a Tisza, a Ro-
sok vendég érkezett a város- yal és a Hungária eddig 30 
ba. Az idegenforgalmi hiva- ezer szállóvendéget fogadott, 
táltól kapott tájékoztatás sze- A Hungária Vállalat vendég-
rint fi hét vegere minden — látó üzletei is rekordot javí-
osszesen 3600 — szálláshely tottak a forgalomban, volt 
elkélt, megteltek a motelek, olyan nap, hogy például a Vi_ 
a kollégiumi és a fizetőven- rág cukrászdában 83 ezer fo-
dég-szolgálatba bevont szo- rintos, a Royal presszóban 
bák. A kempingbe átlagosan pedig 33 ezer forintos bevé-

tellel zártak. Hogy a város 
idegenforgalma a tavalyinál 
is nagyobb, azt az éttermek 
dolgozói is tapasztalhatják, 
jelentősen megnőtt a csoport-

50 lakókocsis vendég erkezik 
naponta, de az sem ritka, 
hogy 80 lakókocsinak kell egy 
este helyet adni. Az ezer fé-
rőhelyes kempingben július-
ban 30 ezren táboroztak le, étkeztetés iránti igény, 
erre eddig még soha nem A Csongrád megyei Ven-
volt példa, tavaly ilyenkor 25 déglátó Vállalat üzleteinek 
ezer vendéget számláltak. forgalma átlagosan 20 szá-

Az idegenforgalmi hivatal zalékkal nagyobb a tavalyi-
tapasztalatai szerint a hét- nál, volt nap, hogy a Boszor-
végi forgalom nagyobb, mint kánykonyhában 65 ezer, a 
tavaly, a fiatalok elhelyezé- Hágiban 134 ezer, a Szeged-
sében gondot okoz, hogy idén ben 112 ezer forintos bevé-
négy kollégiummal kevesebb telt számolhattak össze. A 
szerződött a hivatallal, rész- szegedi üzletek forgalma jú-
ben a felújítások miatt. A lius 28_tól 31-ig — mindösz-
városnéző panorámabusz hét- sze négy nap alatt — 5 mii-
köznap hétszer-nyolcszor is lió 252 ezer forint volt. A 
fordul, vasárnap tízszer in- Dóm téren egy héten elfogy 
dul útjára. Sok dolguk akad többek között 760 kilogramm 
az idegenvezetőknek is; teg- kolbász, 4800 pár virsli, 15 
nap, szombaton és ma 31 cso- ezer liter sör, 1285 liter bor, 
portot vezettek, azaz vezet- 12 ezer üveg üdítő ital és 13 
nek végig a városon. Az át- ezer 700 péksütemény, 
lagosan 40 tagú csoportok na- A sörkertben eddig 1 mil-
gyobb része hazai vendég, de lió 250 ezer forintos, büfésor-
sok a csehszlovák, a német és ban 600 ezer forintos bevé-
a szovjet turista is. Évről év_ telt könyvelhettek el. Érde-
re mind több és több ven- késségképpen lássuk néhány 
dég érkezik a szocialista or- előadás forgalmát — vendég-
szágokból. látószemmel. A Hunyadi 

Az Express Ifjúsági és László július 29-i előadása 
Diák Utazási Iroda szervezé- 117 ezer 900 forintot, a Bánk 
sében tegnap, szombaton 650 bán július 30-i előadása 94 
belföldi turista — 28 csoport- ezer 300 forintot, az Állami 
ban —, és 86 szovjet vendég Népi Együttes augusztus 4-i 
érkezett a városba. Túlnyo- fellépése 70 ezer 700 forintot 
mórészt kollégiumi szállás- hozott a Dóm téren a ven-
helyeik augusztus 5-re már déglátó vállalat „konyhájára", 
hónapokkal ezelőtt elkeltek L. Zs. 

laltak állást a béke, az eny-
hülés, a fegyverkezési ver-
seny megfékezése és a lesze-
relés mellett. 

Mint az ennek a politikai 
központnak a munkájáról 
kiadott záróközlemény han-
goztatja, a XI. Világifjúsági 
Találkozó jelentős hozzájá-
rulás volt a békéért folyó vi-
lágméretű küzdelemhez. 

A kapitalista országok fia-
taljainak a kizsákmányolás, 
a válságok, a monopóliumok 
uralma elleni, illetve a de-
mokratikus szabadságjogok 
fejlesztéséért, megvédéséért, 
a mélyreható társadalmi, 
gazdasági és politikai átala-
kulásért folyó küzdelem kér-
déseivel foglalkozó politikai 
központ záródokumentum jó-
váhagyásával fejezte be mun-
káját. A dokumentum akció-
egységre és együttműködésre 
szólítja fel a haladó erőket, 
és felhívja a figyelmet a 
nyugati országokban élö Fia-
tal bevándorlók és a nők 
egyenlőtlen helyzetéré. 

Délelőtt még népesek vol-
tak a színházak és a szabad-
téri színpadok: különböző 
kulturális együttesek tartot-
ták utolsó fellépéseiket. A 
kora délutáni órákra befe-
jezték a politikai dalfesztivál 
rendezvényeit, lepergették a 
VIT-filmfesztiváljának utol-
só alkotásait. Ünnepélyesen 
bezárták kapuikat a VIT ál-
landó kiállításai. (MTI) 

Szennyvíz-
tisztító 

épül 

Békásmegyer és Pünkösdfürdő között épül az a csatorna-
rendszer, amely a lakótelepről érkező szennyvizet csak 
szűrés és ülepítés után engedi a Dunába. Az ú j csatorna-
rendszer egyúttal tehermentesíti a régi hálózatot is. Ez az 
épitkezés is része annak az országos erőfeszítésnek, amely 

az élővizek tisztaságának megőrzését szolgálja 

Finis a gabonaföldeken 
Szombaton már befejező 

szakaszába érkezett a nyár 
legnagyobb mezőgazdasági 
munká-ia, az aratás. A pénte-
ki; helyenkénti zivataros, 
csapadékos időjárás után ez-
úttal ismét kánikulai méleg-
ben. de a betakarítás szem-
pontjából kedvező időben 
dolgoztak a földeken. A hét-
végi aratási nagyüzemről, a 
gabonaföldeken folyó mun-
kákról a következőket jelen-
tették az MTI tudósítói: 

Borsodban a korábban szá-
mítottnál jobb ütemben ha-

M é z exportra 

lad az aratás. Az ország leg-
északibb termőföldjein, bár 
az utóbbi napokban a ziva-
tarok egyes helyeken kény-
szerpihenőre kárhoztatták a 
kombájnokat a kalászosok- • 
kai bevetett száztízezer hek-
tárnyi területből már több 
mint 80 ezer hektárról került 
biztonságba a termés. A 
kenyérnek való őszi búza 
mintegy hetven százalékát 
takarították be. . . 

Baranyában szombaton 
már az utolsó hektárokon 
vágták a búzát a gépek. 
Mindössze néhány gazdaság 
arat még, azokban is csupán 
egy-két napi csépelnivaló 
van vissza. 

Csongrádban, ahol arra 
számítottak, hogy szomba-
ton befejeződhet az aratás, 
előreláthatólag csak vasárnap 
végezhetnek a nagy munká-
val. 

Szolnok megyében, az or-
szág legnagyobb gabonater-
mő táján, szombaton már az 
utolsó búzatáblák termésé-
nek a betakarításáért indul-
tak harcba a kombájnosok és 
a szállítómunkások. Az előző 
napokban csak 2—3 milli-
méternyi csapadék hullott, a 
megye területén, így ha nem 
jön közbe eső. vasárnap es-
tére befejeződik az aratás, 
fedél alá kerül a téeszek és 

állami gazdaságok több mint 
150 ezer hektárjának gabo-
natermése. 

Tolna megyében — az őszi 
árpa és a búza utan — szom-
batig a tavaszi árpa és a rozs 
betakarítását is befejezték. A 
tarlók mintegy 80 százaléká-
ról betakarították a szalmát, 
s a nyári talajmunkák. a tar-
lóhántás felével is végeztek. 
Ezenkívül a megyei előirány-
zatokat teljesítve — 3500 
hektáron földbe került a fő-
leg takarmánynövényből, va-
lamint 220 hektárnyi zöld-
ségféléből álló másodvetés. 
Ha ilyen jó marad az időjá-
rás, vasárnap megyeszerte 
befejezik a zab aratását is. 

Veszprém megyében szom-
baton a déli óráktól a Ba-
konyban is ú j ra megindultak 
a péntek esti eső miatt vesz-
teglő aratógépek. A kény-
szerpihenőt egyébként több-
helyütt a kombájnok átcso. 
portosítására használták fel. 
A szentgáli, a nemesvámosi 
és a zirci termelőszövetke-
zetekben a szomszédos Fejér. 
Komárom és Somogy me-
gyékből érkezett kombájnok 
segítik a termés betakarítá-
sát. Eddig 22 kombájn érke-
zett. s vasárnap újabb 30-at 
várnak a Veszprém megyei 
nagyüzemekbe a szomszédos 
megyékből. (MTI) 

Félidőben 
a nyári ruházati vásár 

A Hungaronektár Országos Méhészeti Közös Vállalat al-
bertfalvai telepén dolgozzák fel és csomagolják a terme-
lőktől felvásárolt akác- és vegyes virágmézet. Onnan szál-
lítják azután a külföldi piacokra a mézet — évente nyolc-

száz-nyolcszázötven vagonnal 

Eredményesen zárult a 
nyári ruházati vásár első 
félideje: az 1,2 milliárd fo-
rint értékű árualap mintegy 
fele elfogyott. A legnagyobb 
forgalom a vásár első nap-
ján volt. 

Mintegy 140 millió forint 
értékű engedményes szezon-
áru kelt el a fővárosi és a 
vidéki Centrum ánaházakban 
az elmúlt héten. A késői 
nyár hatására szinte minden-
ki a nyári ruhákat, strand-
cikkeket kereste. A 20. 30 és 
40 százalékos engedménnyel 
kínált 55 ezer fürdőruhából 
35 ezer. a hatvanezer női és 
bakfis nyári ruhából 40 ezer 
fogyott el eddig. Sokan vá-

sárolták a női, textilfelsöré-
szű szandálokat és a rövid 
u j jú ingeket is. 

A vidéki Centrum áruhá-
zak közül a legtöbben a 
tatabányait, a szegedit. a 
győrit és a miskolcit keres-
ték fel. A Centrum áruhazak 
központjában elmondták: ha 
idő előtt elfogyna néhány 
szezoncikk, biztosítani tud-
ják a megfelelő utánpótlást, 
mert az iparral és a negyke-
reskedelemmel külön meg-
állapodást kötöttek. 

A nyári ruházati vásár 
alatt a lakosság, az enged-
mények révén, több mint 
400 millió forintot takaríthat 
meg. 


