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Péter János
hétfőn
utazik
Törökországba

Szombat, 1968. július 20.

Megnyitó
a vásáron

A Cumhuriyet című török
!ap csütörtöki száma első oldalon tájékoztat arról, hogy
Péter János magyar külügyminiszter július 22—27 között Törökországba
látogat.
A lap ismerteti Péter János
látogatásának várható főbb
eseményeit. A látogatás során — amelynek fő célja a
ket ország közötti jó kapcsolatok további fejlesztése
— a magyar külügyminiszter július 27-én Tekirdagba
(Rodostó) utazik, és ott megnyitja a XVIII. században
Törökországban
emigránsként élt Rákóczi Ferenc emlékmúzeumot
A magyar és a török külügyminiszter július 22-én és
23-án tart hivatalos tárgyalásokat. Megvitatja a kelet
és nyugat közeledésének útjában álló problémákat, és
tanácskozik a magyar—török
kereskedelmi és
kulturális
kapcsolatok fejlesztéséről.

Megnyílt a szegedi ipari vásár és kiállítás. Dr. Biczó
szedek

Stewart
hazánkba
látogat
Michael Stewart angol külügyminiszter bejelentette az
alsóházban, hogy szeptemberben hivatalos látogatást
tesz Magyarországon,
Bulgáriában és Romániában.

Keletre tért
az esőzóna
A Szombathely—Székesfehérvár—Nyíregyháza vonaltól északra nagy esők voltak.
Esztergomban például 59, sőt
Jósvaíőn
84
millimétert
mértek, de ezen a területen
még az átlag is 30—40 milliméter körül alakult ki.
A hőmérséklet csúcsértékei
csütörtökön csaknem 10 fokkal maradtak az évszaknak
megfelelő átlag alatt. Budapesten ez a különbség teljes 12 fok volt.
Csupán a
Körösöktől délre fekvő területeken
emelkedett a higanyszál 20—23 fokig.
Pénteken
azután nyugat
felől megkezdődött a felhőzet felszakadozása. Így a Dunántúlon már csak
egy-két
helyen fordult elő f u t ó zápor. Keleten, főleg a Tiszántúlon 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 nyugatról
fokozatosan
szárazabb, naposabb,
valamivel
melegebb, de
még mindig
hűvös levegő
beáramlására
számíthatunk.

Tegnap. pénteken délelőtt
szemerkélő esőben került sor
az ünnepi aktusra a Horváth
Mihály utcában levő kamaraszínház épülete előtt.
A
vendégek között ott volt dr.
Perjési László, az MSZMP
Szeged városi bizottságának
első
titkára,
Csakmag
György, az MSZMP Csongrád megyei
bizottságának
osztályvezetője, valamint
a
megyei és a városi pártbizottságok és tanácsok számos
vezető munkatársa. Eljöttek
az ünnepélyes
megnyitóra
Szeged jugoszláviai testvérvárosának, Szabadkának
a
képviselői is. A megjelentek
előtt dr. Biczó György,
a
megyei jogú városi tanács
vb-elnöke mondott beszédet,
megnyitotta a vásárt, m a j d
a résztvevőket az Idegenforgalmi Hivatal és Vásárrendező Iroda vezetője,
Gács
György kalauzolta végig a
kiállítás területén.
Az idei szegedi vásár
és
kiállítás méltón reprezentálja az ünnepi hetek jubileumi eseménysorozatát. Szeged
eredeti színfoltja lett hazánk
idegenforgalmának, s az európai rangú szabadtéri játékok mellett az ipari vásár
és kiállítás számíthat a legnagyobb sikerre, érdeklődésre. A mostani, sorrendben a
huszonharmadik ipari kiállítás minden tekintetben felülmúlja az előzőeket: nagyságában, a résztvevők számában és tartalmában is.
A valamikori, csak a környék kisiparát bemutató ki-
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állítás felnőtt az említésre
méltó vásárok sorába, s tekintélyt, rangot szerzett magának a BNV és a Budapesti
Oszi Vásár közötti időszakban. Kinőtte a város és a
megye határait, hiszen nem
csak szegedi iparvállalatokat
láthatunk a kiállítók körében, hanem a 124 résztvevő
között ott találjuk a hazai
ipar reprezentáns nagyvállalatait is, mint az ORION és
a VIDEOTON gyárakat, a
Pamuttextilműveket, a Magyar Selyemipari Vállalatot,
a Pamutnyomóipari Vállalatot, a
Hódmezővásárhelyi
Divatkötöttárugyárat és számos más híres magyar iparvállalatot. A szomszédos J u goszláviából elsősorban testvérvárosunknak,
Szabadkának gyárai hozták el termékeiket.
A mintegy 12 négyzetméter területen felvonuló ipari
seregszemle olyan fór,ummá
vált, ahol érdemes bemutatni, kiállítani a termelő szervezeteknek. Az ú j gazdasági
mechanizmusban, a megélénkült gazdasági miliőben üzletkötési lehetőséget is biztosít a szegedi vásár. Erre
adva vannak a tárgyi feltételek, a kiállítás tárgyalószobái, de a kiállító vállalatok
is keresik a fogyasztókat, a
partnereket, hogy
jobban
igazodjanak a piaci igényekhez, a reális szükségletekhez.
Ebben is jó szolgálatot tesz a
tegnap megnyílt szegedi vásár és kiállítás, amely július
28-ig tartja nyitva kapuit a

hazaérkezett
Moszkvából

György mondott ünnepi be-

nagyközönség előtt. A közönség érdeklődését pedig mi
sem bizonyítja jobban, mint
délutáni
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világértekezlete

Vietnamról
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 karának dékánjával együtt vett
részt a szövetség képviseletében a tanácskozáson — a
konferencia munkájáról nyilatkozott az MTI munkatársának.
— A grenoblei konferencián negyven országból mintegy 150.-en vettek részt, köztük olyan kiemelkedő személyiségek, mint Henri Rolin, belga államiniszter
és
Krisna Menőn, volt indiai
hadügyminiszter. A
konferencia központi kérdésként
azt a jogi helyzetet elemezte, amelyet az Egyesült Államok Vietnam népe ellen indított háborúja idézett elő.
A konferencia egyöntetű állásfoglalással
nyilatkozott,
valamint felhívást fogadott
el. Megállapította: Vietnam
népének elévülhetetlen joga
van a nemzeti függetlenséghez, szuverenitáshoz, területi
épségéhez,
megoszthatatlan
egységéhez. A vietnami háború támadó háború, bűntett a vietnami nép függetlensége és léte ellen, egyszersmind egy neokolonialista típusú elnyomásra irányuló vállalkozás, s ennek
következtében mind Észak-,

Odesszai delegáció
Szegeden
A
Magyar
Szocialista tegnap,
pénteken
öttagú
Munkáspárt Szeged
városi pártmunkás küldöttség érkebizottságának
meghívására zett több napos baráti látogatásra Odesszából Szegedre. A küldöttség
vezetője:
Viktor Petrovics
Bolenkov,
az Ukrán Kommunista Párt
Odessza városi bizottságának
titkára. A szovjet testvérvárosból 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 városi párt-végrehajtó bizottság tagja, a városi tanács
vb-elnöke és Deák Béla, a
Szeged városi párt-végrehajtó bizottság tagja, a pártbizottság osztályvezetője
fogadta.
Az odesszai elvtársak szegedi tartózkodásuk alkalmával ipari és mezőgazdasági
üzemekbe, tudományos
és
kulturális intézményekbe látogatnak el, megtekintik az
ipari vásárt és a szabadtéri
játékok első előadásait, ismerkednek a város politikai,
gazdasági és kulturális életével.

Vendégek
Szabadkáról

Antal

Apró Antal, a Minisztertanács elnökhelyettese pénteken hazaérkezett
Moszkvából, ahol a magyar delegáció élén részt vett a KGST
Végrehajtó Bizottságának 35.
ülésszakán.

Fogadására megjelent a Ferihegyi repülőtéren Kiss Árpád miniszter, az Országos
Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke. Ott volt Sz. Sz.
Szatucsin, a szovjet nagykövetség tanácsosa.

mind Dél-Vietnam a jogos
önvédelem helyzetében van.
— Az értekezlet üdvözölte
a Nemzeti
Felszabadítási
Front politikai programját, s
annak lényeges pontjait. Kinyilvánította: semmiféle jogi alapja sincs annak
az
amerikai követelésnek, amely
a Vietnami
Demokratikus
Köztársaság
bombázásának
megszüntetését ahhoz a feltételhez köti, hogy a VDK
viszonossági
intézkedéseket
foganatosítson, mivel ÉszakVietnam bombázása nyilván-*
valóan jogellenes. Az értekezlet felhívásában a világ
közvéleményéhez, s különösen az amerikaiakhoz fordult, hogy ítélje el az Egyesült Államoknak a nemzetközi jog megsértésével viselt támadó háborúját.
A magyar küldöttség
a
plenáris ülésen kívül részt
vett a bizottsági munkában
is. Felszólalásában delegációnk egyebek között foglalkozott azzal, hogy az Egyesült
Államok vegyi
eszközöket
használ a háborúban. A bizottság határozatában
—
magyar javaslatra — az is
tükröződik, hogy ezeknek az
eszközöknek a
használata
Vietnamban az előbb említett genfi protokoll megsértését jelenti. A bizottság azt
is megállapította, hogy
az
amerikaiak által
alkalmazott módszerek és
tömegpusztító fegyverek a népirtás bűntettének fogalmát is
kimerítik. (MTI)

ELKÉSZÜLT A TÉR. A Közúti Építési Vállalat, az újszegcdi Haladás Termelőszövetkezet cs a Szegcdi Építőipari Vállalat kooperációjával, az I. kerületi tanács bc
ruházásában. a kitűzött határidőre befejeződtek az Aradi
vértanúk tere újjáalakitási munkálatai. Ma délelőtt hivatalosan is átadják az építők, akik március óta derekas munkát végeztek, hogy ujabb üde színfolttal gazdagodjék Szeged.

Szeged jugoszláv testvérvárosából, Szabadkáról tegnap. pénteken delegáció érkezett egynapos látogatásra
Szegedre Antun
Milodanovics, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége
Szabadka
községi bizottságának
első
titkára
és Bagi
Károly a
Szabadka községi
szkupstina elnöke
vezetésével az
' ISZMP
Szeged
városi
izottságának
és a
Szeled m. j. városi
tanács
v égrehajtó
bizottságának
meghívására. A küldöttséget
fogadták Szeged párt- és tanácsi vezetői.

