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Jogászok világértekezlete 
Vietnamról 

Péter János 
hétfőn 
utazik 
Török-
országba 

A Cumhuriyet című török 
!ap csütörtöki száma első ol-
dalon tájékoztat arról, hogy 
Péter János magyar külügy-
miniszter július 22—27 kö-
zött Törökországba látogat. 
A lap ismerteti Péter János 
látogatásának várható főbb 
eseményeit. A látogatás so-
rán — amelynek fő célja a 
ket ország közötti jó kap-
csolatok további fejlesztése 
— a magyar külügyminisz-
ter július 27-én Tekirdagba 
(Rodostó) utazik, és ott meg-
nyit ja a XVIII. században 
Törökországban emigráns-
ként élt Rákóczi Ferenc em-
lékmúzeumot 

A magyar és a török kül-
ügyminiszter július 22-én és 
23-án tart hivatalos tárgya-
lásokat. Megvitatja a kelet 
és nyugat közeledésének út-
jában álló problémákat, és 
tanácskozik a magyar—török 
kereskedelmi és kulturális 
kapcsolatok fejlesztéséről. 

Stewart 
hazánkba 
látogat 

Michael Stewart angol kül-
ügyminiszter bejelentette az 
alsóházban, hogy szeptem-
berben hivatalos látogatást 
tesz Magyarországon, Bul-
gáriában és Romániában. 

Keletre tért 
az esőzóna 

A Szombathely—Székesfe-
hérvár—Nyíregyháza vonal-
tól északra nagy esők voltak. 
Esztergomban például 59, sőt 
Jósvaíőn 84 millimétert 
mértek, de ezen a területen 
még az átlag is 30—40 milli-
méter körül alakult ki. 

A hőmérséklet csúcsértékei 
csütörtökön csaknem 10 fok-
kal maradtak az évszaknak 
megfelelő átlag alatt. Buda-
pesten ez a különbség tel-
jes 12 fok volt. Csupán a 
Körösöktől délre fekvő terü-
leteken emelkedett a hi-
ganyszál 20—23 fokig. 

Pénteken azután nyugat 
felől megkezdődött a felhő-
zet felszakadozása. Így a Du-
nántúlon már csak egy-két 
helyen fordult elő futó zá-
por. Keleten, főleg a Tiszán-
túlon viszont még csaknem 
egységes felhőréteg borította 
az eget és sokfelé volt eső. 

Erős volt országszerte az 
északi-északnyugati szél. 

A továbbiakban az esős 
zóna előreláthatólag lassan 
eltolódik kelet felé és nyu-
gatról fokozatosan szára-
zabb, naposabb, valamivel 
melegebb, de még mindig 
hűvös levegő beáramlására 
számíthatunk. 
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Megnyílt a szegedi ipari vásár és kiállítás. Dr. Biczó 
szedek 

György mondott ünnepi be-

Tegnap. pénteken délelőtt 
szemerkélő esőben került sor 
az ünnepi aktusra a Horváth 
Mihály utcában levő kama-
raszínház épülete előtt. A 
vendégek között ott volt dr. 
Perjési László, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
első titkára, Csakmag 
György, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottságának 
osztályvezetője, valamint a 
megyei és a városi pártbi-
zottságok és tanácsok számos 
vezető munkatársa. Eljöttek 
az ünnepélyes megnyitóra 
Szeged jugoszláviai testvér-
városának, Szabadkának a 
képviselői is. A megjelentek 
előtt dr. Biczó György, a 
megyei jogú városi tanács 
vb-elnöke mondott beszédet, 
megnyitotta a vásárt, majd 
a résztvevőket az Idegenfor-
galmi Hivatal és Vásárren-
dező Iroda vezetője, Gács 
György kalauzolta végig a 
kiállítás területén. 

Az idei szegedi vásár és 
kiállítás méltón reprezentál-
ja az ünnepi hetek jubileu-
mi eseménysorozatát. Szeged 
eredeti színfoltja lett hazánk 
idegenforgalmának, s az eu-
rópai rangú szabadtéri já-
tékok mellett az ipari vásár 
és kiállítás számíthat a leg-
nagyobb sikerre, érdeklődés-
re. A mostani, sorrendben a 
huszonharmadik ipari kiál-
lítás minden tekintetben fe-
lülmúlja az előzőeket: nagy-
ságában, a résztvevők számá-
ban és tartalmában is. 

A valamikori, csak a kör-
nyék kisiparát bemutató ki-

állítás felnőtt az említésre nagyközönség előtt. A közön-
méltó vásárok sorába, s te- ség érdeklődését pedig mi 
kintélyt, rangot szerzett ma- sem bizonyítja jobban, mint 
gának a BNV és a Budapesti a Z ) hogy a péntek délutáni 
Oszi Vásár közötti időszak- . - - , , 
ban. Kinőtte a város és a o r a k b a n m a r s u r u s o r o k b a n 

megye határait, hiszen nem elindultak a vásárba, 
csak szegedi iparvállalatokat 
láthatunk a kiállítók köré- | 
ben, hanem a 124 résztvevő 
között ott találjuk a hazai 
ipar reprezentáns nagyválla-
latait is, mint az ORION és 
a VIDEOTON gyárakat, a 
Pamuttextilműveket, a Ma-
gyar Selyemipari Vállalatot, 
a Pamutnyomóipari Vállala-
tot, a Hódmezővásárhelyi 
Divatkötöttárugyárat és szá-
mos más híres magyar ipar-
vállalatot. A szomszédos Ju-
goszláviából elsősorban test-
vérvárosunknak, Szabadká-
nak gyárai hozták el termé-
keiket. 

A mintegy 12 négyzetmé-
ter területen felvonuló ipari 
seregszemle olyan fór,ummá 
vált, ahol érdemes bemutat-
ni, kiállítani a termelő szer-
vezeteknek. Az ú j gazdasági 
mechanizmusban, a megélén-
kült gazdasági miliőben üz-
letkötési lehetőséget is biz-
tosít a szegedi vásár. Erre 
adva vannak a tárgyi felté-
telek, a kiállítás tárgyalószo-
bái, de a kiállító vállalatok 
is keresik a fogyasztókat, a 
partnereket, hogy jobban 
igazodjanak a piaci igények-
hez, a reális szükségletekhez. 
Ebben is jó szolgálatot tesz a 
tegnap megnyílt szegedi vá-
sár és kiállítás, amely július 
28-ig tar t ja nyitva kapuit a 

Odesszai delegáció 
Szegeden 

A Magyar Szocialista tegnap, pénteken öttagú 
Munkáspárt Szeged városi pártmunkás küldöttség érke-
bizottságának meghívására zett több napos baráti láto-

gatásra Odesszából Szeged-
re. A küldöttség vezetője: 
Viktor Petrovics Bolenkov, 
az Ukrán Kommunista Párt 
Odessza városi bizottságának 
titkára. A szovjet testvérvá-
rosból érkezett vendégeket a 
késő esti órákban dr. Perjési 
László, a Szeged városi 
pártbizottság első titkára. 
Sípos Géza, a Szeged városi 
pártbizottság titkára, dr. 
Biczó György, a Szeged vá-
rosi párt-végrehajtó bizott-
ság tagja, a városi tanács 
vb-elnöke és Deák Béla, a 
Szeged városi párt-végrehaj-
tó bizottság tagja, a pártbi-
zottság osztályvezetője fo-
gadta. 

Az odesszai elvtársak sze-
gedi tartózkodásuk alkalmá-
val ipari és mezőgazdasági 
üzemekbe, tudományos és 
kulturális intézményekbe lá-
togatnak el, megtekintik az 
ipari vásárt és a szabadtéri 
játékok első előadásait, is-
merkednek a város politikai, 
gazdasági és kulturális életé-
vel. 

Vendégek 
Szabadkáról 

mind Dél-Vietnam a jogos 
önvédelem helyzetében van. 

— Az értekezlet üdvözölte 
a Nemzeti Felszabadítási 
Front politikai programját, s 
annak lényeges pontjait. Ki-
nyilvánította: semmiféle jo-
gi alapja sincs annak az 
amerikai követelésnek, amely 
a Vietnami Demokratikus 

Köztársaság bombázásának 
megszüntetését ahhoz a fel-
tételhez köti, hogy a VDK 
viszonossági intézkedéseket 
foganatosítson, mivel Észak-
Vietnam bombázása nyilván-* 
valóan jogellenes. Az érte-
kezlet felhívásában a világ 
közvéleményéhez, s különö-
sen az amerikaiakhoz for-
dult, hogy ítélje el az Egye-
sült Államoknak a nemzet-
közi jog megsértésével vi-
selt támadó háborúját. 

A magyar küldöttség a 
plenáris ülésen kívül részt 
vett a bizottsági munkában 
is. Felszólalásában delegáci-
ónk egyebek között foglalko-
zott azzal, hogy az Egyesült 
Államok vegyi eszközöket 
használ a háborúban. A bi-
zottság határozatában — 
magyar javaslatra — az is 
tükröződik, hogy ezeknek az 
eszközöknek a használata 
Vietnamban az előbb emlí-
tett genfi protokoll megsér-
tését jelenti. A bizottság azt 
is megállapította, hogy az 
amerikaiak által alkalma-
zott módszerek és tömeg-
pusztító fegyverek a népir-
tás bűntettének fogalmát is 
kimerítik. (MTI) 

Szeged jugoszláv testvér-
városából, Szabadkáról teg-
nap. pénteken delegáció ér-
kezett egynapos látogatásra 
Szegedre Antun Milodano-
vics, a Jugoszláv Kommunis-
ták Szövetsége Szabadka 
községi bizottságának első 
titkára és Bagi Károly a 
Szabadka községi szkups-
tina elnöke vezetésével az 
' ISZMP Szeged városi 
izottságának és a Sze-

led m. j. városi tanács 
v égrehajtó bizottságának 
meghívására. A küldöttséget 
fogadták Szeged párt- és ta-
nácsi vezetői. 

Grenobféban a napokban 
fejeződött be „A jogászok 
világértekezlete • Vietnamért" 
című konferencia. Dr. 
Prandler Árpád, a Magyar 
Jogász Szövetség főtitkára — 
aki dr. Antalffy György 
egyetemi tanárral, a Szegedi 
Tudományegyetem jogi ka-
rának dékánjával együtt vett 
részt a szövetség képvisele-
tében a tanácskozáson — a 
konferencia munkájáról nyi-
latkozott az MTI munkatár-
sának. 

— A grenoblei konferenci-
án negyven országból mint-
egy 150.-en vettek részt, köz-
tük olyan kiemelkedő sze-
mélyiségek, mint Henri Ro-
lin, belga államiniszter és 
Krisna Menőn, volt indiai 
hadügyminiszter. A konfe-
rencia központi kérdésként 
azt a jogi helyzetet elemez-
te, amelyet az Egyesült Álla-
mok Vietnam népe ellen in-
dított háborúja idézett elő. 
A konferencia egyöntetű ál-
lásfoglalással nyilatkozott, 
valamint felhívást fogadott 
el. Megállapította: Vietnam 
népének elévülhetetlen joga 
van a nemzeti függetlenség-
hez, szuverenitáshoz, területi 
épségéhez, megoszthatatlan 
egységéhez. A vietnami há-
ború támadó háború, bűn-
tett a vietnami nép függet-
lensége és léte ellen, egy-
szersmind egy neokolonialis-
ta típusú elnyomásra irá-
nyuló vállalkozás, s ennek 
következtében mind Észak-, 

flpró Antal hazaérkezett 
Moszkvából 

Apró Antal, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese pén-
teken hazaérkezett Moszk-
vából, ahol a magyar dele-
gáció élén részt vett a KGST 
Végrehajtó Bizottságának 35. 
ülésszakán. 

Fogadására megjelent a Fe-
rihegyi repülőtéren Kiss Ár-
pád miniszter, az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizott-
ság elnöke. Ott volt Sz. Sz. 
Szatucsin, a szovjet nagykö-
vetség tanácsosa. 

ELKÉSZÜLT A TÉR. A Közúti Építési Vállalat, az új-
szegcdi Haladás Termelőszövetkezet cs a Szegcdi Építő-
ipari Vállalat kooperációjával, az I. kerületi tanács bc 
ruházásában. a kitűzött határidőre befejeződtek az Aradi 
vértanúk tere újjáalakitási munkálatai. Ma délelőtt hi-
vatalosan is átadják az építők, akik március óta dere-
kas munkát végeztek, hogy ujabb üde színfolttal gazda-

godjék Szeged. 

Megnyitó 
a vásáron 


