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nap 8. vasárnap 12 
oldalon. 
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A KGST 
új szerve 

A közelmúltban Moszkvá-
ban tartotta alakuló ülését 
a KGST szerve, a tagálla-
mok jogi értekezlete, amely 
az együttműködés egyes kér-
déseinek jogi rendezésére 
dolgoz ki és terjeszt elő ja-
vaslatokat a KGST végre-
hajtó bizottságának. 

— Az ú j szerv a KGST-
tagállamok fokozódó együtt-
működése és az integrációs 
folyamat nyomán jött lét-
ve. Életrehívását különösen 
az tette időszerűvé, hogy or-
szágaink együttműködésének 
ű j formái alakultak ki, 
amelyeket jogilag is szabá-
lyozni kell — mondotta dr. 
Szász Iván, a magyar tago-
zat elnökhelyettese. — A 
termelési kooperáció, a sza-
kosítás, a tudományos-mű-
szaki eredmények kölcsönös 
atadása. s nem utolsósorban 
a vállalatok közötti közvet-
len kapcsolatok kialakulá-
sa nem nélkülözheti a jo-
gi felelősség tisztázását. A 
KGST 23. ülésszakán kimon-
dották. hogy jogi okmányba 
kell foglalni az egvüttmű- I 
ködést. fokozni kell a szer- l 
zódésen alapuló kapcsola- I 
tokkal összefüggő anyagi fe-
lelősséget. 

— Az ú j KGST-szerv el-

Fegyvernyugvás 
Közel-Keleten 

Közvetett kapcsolatfelvétel az E8Kf Jordánia 
és Izrael között 

A Szuezi-csatorna mentén 
életbe lépett a 90 napos tűz-
szünet. Hírügynökségi ielen- szállt, területekről" 

csapatait az 1967. évi konf- amely bejelenti a tűzszünet 
liktus eredményeként meg- életbe léptetését. A iordá-

Termel az űj 
parkettagyár 

Tegnap reggeltől már évente 150 ezer négvzetmé-
dolgozott. Gyöngyösön a fel- ter normál parkettát és 400 
avatott Márta Parkettagyár, ezer négyzetméter mozaik-

! Tegnap délelőtt Farkas lm- parkettát, vagyis tízezer la-
re, az üzem, vezetője el- kás padlójához elegendő 
mondta: az első termelési burkolóanyagot ad majd a 

í napon — bár részben sza-

tések szerint szombatra vir-

nvugalomban voltak a fegy-
verek. 

Szombat reggel azonban a 
palesztinai ellenállók raké-
tákkal lőtték a Holt-tenger-
től délre fekvő egyik izra-
eli települést. Mint ismere-

E feladat előmozdítása cél-
niai hadsereg helyettes ve-

... , . ,. . . , , . . . , zérkari főnöke az AFP tu-rado enel az izraeli—arab jabol a felek szigorúan be 
front valamennyi szakaszán fogják, tartani a tűzszünetet. dositoianak hangoztatta, hogy 

amely augusztus 7-én lép Jordánia támogatja és elfo-
hatálvba és legalább novem- s a d i a a tűzszünetet. 
ber 5-ig tart — mondja az 
ENSZ-ben n küldöttségek 
között ' kiosztott dokumen-
tum. 

Mint U Thant a további-

bad szombatot tartanak — 
500 négyzetméter parkettát 
készítenek: ezt Csongrád. 
Nógrád, Fejér megyébe szál-
lítják. az ottani TÜZÉP-
vállalatok értékesítik a csa-

I ládi házak építőinek. A gyár 

piacnak. 
Együttműködnek az Ch> 

szágos Gumiipari Vállalat-
tal: tőlük kapják azt a gu« 
mialátétet, amire ráragaszt-
ják a mozaikparkettákat; 
30x30-as • méretben. 

tes. a palesztinai szerveze- „kban megjegyezte, ő és Jar -

készítette több 
munkatervéi. 

tek már korábban közölték 
hogy nem fogadiák el a ren-
dezési terv értelmében élet-
be léptetett tűzszünetet. 

U Thant. az ENSZ főtit-
kára tájékoztatta a Bizton-
sági Tanács tagjait arról a 
levélről, amelvet Gunnar 
Jarringtöl. a főtitkár közel-
keleti 
kapott. 

A tájékoztató szerint le 
veiében Jarring tudatja 
Egyesült 
Jordánia 
vele. hogv hajlandó kinevez-

ring nagykövet „azon a vé-
leményen van. hogy jelenleg 
megvan az ésszerű alap ah-
hoz. hogy Jarring felújítsa 
a kapcsolatokat az érdekelt 
felekkel a tárgyalások meg-
kezdése céljából". 

A MENA egyiptomi hír-
ügynökség az EAK külügy-

különmegbizottjától minisztériumának szóvivőiét 
idézi, aki szerint az ENSZ 
New York-i székhelyen a vi-

a z lágszervezet közgyűlésének 
Arab Köztársaság. 25- ülésszakával kapcsolat-
és Izrael közölte tw" Gunnar Jarr ing kőzve- i 

titésével a kapcsolatok- fe l - ' 

SZEGEDI 
Ü N N E P I 
H E T E K 

Hegnyílt 
a nemzetközi 
virágkiállítás 

Odaítélték a kiállítás díjait 
. . . ' ic«.| m i IUV rv 11 

evre szo o , n i képviselőit a tárgyalasok- vételére amelynek 
— — Három napig most virá-

kerül sor Izrael,; gok pompáznak Szegeden, a 

alapján a témák egész sorát téséveí 
tűzi napirendre. Egvüttmű- i a z o n a 

ra. ..amelyeket. Jarr ing veze-

ködésünk leghagyományo-
sabb formáját , a külkeres-
kedelmi árucsere szabályait 
is tovább kell fejleszteni. Az 
általános szállítási feltétele-
ket 1958-ban dolgozták ki, a 
tapasztalatoknak és az. ú j 
követelményeknek megfele-
lően 196B-ban tovább feji esz-
tették, s egyre inkább idő-
szerű az anyagi felelősség 
fokozásához megfelelő ű j 
formák alkalmazása. ' 

— Tovább kell fejleszteni 
a választott bíróságok rend-
szerét is. Az ú j szerv fog-
lalkozik az állam által vál-

folytatnak majd 
helyen és abban az 

időpontban, amelyet a jánla-
ni fog." Jarr ing levele sze- értesítést, 
rint a felek ..kifejezték óha- videsen a 
iukat. hogv minden részé- kezne 

Egyiptom és Jordánia képvi-
selői között. 

A kairói külügyminisztéri-
um még nem kapott, olyan 

Horváth Mihály utcai kiál-
lító teremben; muskátlik, 
dáliák, fikuszok, amerikai 
szeglük, gladióluszok meleg 

| színekkel köszöntik a lálo-
Közei-Keletre é r - í gatókat. Az idén . is meg-
hogv Jarring rö-

ben teljesítik az ENSZ Biz- bati számában hangsúlyozza 
tonsági Tanácsának 19R7.no- Izrael elfogadta azt, amit 
vember 22-i határozatát, 

1 ...A fent. emiitett tárgyalá-
sok célja — hangsúlyozza le-
velében Jarring —. hogv ni és végre kell hajtani. Ez 

Az Al Ahram szom- rendezésre került nemzetkö-
zi virágkiállítás áttetszöbb, 
áttekinthetőbb és hatásában 

három éven át makacsul el- j színpompásabb, kedvesebb 
utasított. Az eredményt j képet ad a korábbi kiállítá-
azonban meg kell szilárdita-

rsak úgy érhető el. ha foly-
tartós béke tatódiir az erők mozgósítása 

illetően. ®s a katonai front megszi-
érdekében. 

lehessen a 
politikai nyereség realizálá-
sát. 

megegyezésre jussanak olyan 
igazságos és 
megteremtését H P H H 
amelynek alapja, hogv az larditása annak 
Egyesült Arab Köztársaság. h °B v szavatolni 
Jordánia és Izrael kölcsönö-
sen elismeri egymás szuve-

soknál. emellett a külföldi 
kiállítók is nemes, szép 
anyaggal szerepelnek. 

Szombaton, tegnap délben 
dr. Korom Mihály igazság-
ügy-miniszter nyitotta meg 
ezt a virágparádét. Kísérete-
ben volt Gyári Imre. az 
MSZMP KB tagja, a Csong-

lalt kötelezettségekért fenn- renitását. területi sérthetet- Az ammans rádió szintén ! rád megyei pártbizottság el-
álló felelősség feltételeivel, fenségét és politikai függet- beszánjolt. arról a kairói kül- j ső titkára, dr. Biczó György, 
módjaival és tartalmával is. i lanségét, Izrael kivonja ügyminiszteri nyilatkozatról, I s Szeged m. j. városi ta- Dr. Korom Mihály 

Idén 284 szövetkezeti 
lakás Szegeden 

Uj forma! az építőszövetkezet —• lavító-
és karbantartó részleg 

K. J. 

A megyében Szegeden épül zalékos kamatra hitelezi, megyei szövetség anyagi tá-
a legtöbb szövetkezeti lakás. Ezenkívül lakásonként átla- mogatása mellett a társuló 
itt az idén állami keretből gosan 20 ezer forint dotációt szövetkezetek hozzájárulása 
két négyszintes. 42—42 la- ad. továbbá gyermekenként, is szükséges, felújítási alap-
kásos. és négy tízszintes. 50 illetve eltartottanként. 25 ezer juk 10 százalékának ereiéig. 
—50 lakásos épületet adnak forint (összesen az építési Ha a lakásszövetkezeti köz-
ét. Hódmezővásárhelyen el- költség 40 százaiékáig ter- gyűlések egyetértő határoza-
készült és át is adták már a iedhető) kedvezményt is lai október 15-ig beérkeznek 
lakóknak az egyik 56 laká- biztosít. A fiatal házasoknak a lakásszövetkezeti titkár-
sos. négyszintes épületet, s az állam öt évre megelöle- sághoz. még lebben az évben 
még az év vége előtt beköl- gezi a két gyermek után já- munkához láthat a javító és 
tözhetnek egy ugyanilyenbe ró kedvezményt. A tagok, il- karbantartó 'részleg, 
a lakók. letve igazgatóságuk maga 

Kibontakozóban van egy gondoskodik az építési terű-
úi szövelkezési forma, az létről, a tervek elkeszítteté- | 
építőszövetkezet is. A Csöng- séről. az építőipari kapaci-
rád megyei lakásszövetkeze- tásról. A szerződésben fog-
tek választmánya legutóbbi laltak szerint a leendő tu-
ülésén úgy határozott, hogy laidonosok maguk is részt 
már most — az úi szövet- vehetnek a munkában, 
kezeti formát csak 1971 má- A lakásszövetkezeti t i tkér-
sodik felében vezetik be — ság a választmányi ülés elé 
Szegeden. Szentesen és Ma- terjesztette azt. a javaslatát 
kón engedélyt kér kísérleti is. hogy Szegeden hozzanak 
jelleggel működő épitőszö- létre egy javító és karban-
vetkezet. létrehozására. tartó részlégét. A szegedi 19 

Az építőszövetkezetek ön- lakásszövetkezet közül 13 
kéntes alapon jönnek létre, már be is jelentette társu-
a résztvevők az építési költ- lási szándékát a részleg lét-
seg 25 százalékát, előre fize- rehozásában. mely munká-
tik. a fennmaradó összeget iát önköltségi áron végzi 
az allam 30—35 évre 2 6zá- maid. Megszervezésében 

| nacs vb elnöke, dr. Varga 
i Dezső, a városi pártbizottság 
I titkára, és dr. Paczuk István, 
| a megyei tanács vb elnök-
| helyettese. 
; Dr. Korom Mihály igaz-
j ságügy-miniszter megnyitó-

jában rámutatott , hogy ez a 
kiállítás méltóképpen illesz-
kedik a Szegedi Ünnepi He-
tek rendezvénysorozatába. 
Külön öröm, hogy külföldi 
barátaink is részt vesznek 
ezen. A virág különben is 
szimbólum, reprezentálja a 
népek közötti barátságot. 
Szeged most ismét régi fé-
nyében pompázik, az árvíz-
veszély riasztó napjai után 
a szocialista összefogás pél-
dájaként, az ember győzel-
meként. Ezért is tudjuk ezt 
a kiállítást most megnyitni, 
ünnepelni. A rohanó világ-
ban jól esik virágokat látni, 

i a színek harmóniájában, 
j egy-egv szép kompozícióban 
j elgyönyörködni. Felüdülést, 

örömet ad, ez is széppé leszi 
életünket. Egy-egv bensósé-

i gesebb ünnep nem múlhat 

igazságügy-miniszter 
szódét mondja 

ScFTTrosyi Károlyné felvétele , 

megnyitó be« 

Aczél György Szegeden 
A Háry János szombat es- nak, Sipos Gézának, a Sze-

ti szabadtéri előadásán részt ged városi pártbizottság el-
vett Aczél György, az ső titkárának, illetve dr. Bi-
MSZMP KB titkára és Vár- ezó Györgynek, a Szeged m. 
konyi Péter, a Tájékoztatási j. városi tanács vb elnöké-
Hivatal elnöke, akik Győri nek társaságában érkeztek 
Imrének, az MSZMP KB meg a Dóm térre. Ott volt a 
tagjának, a Csongrád megyei daljáték előadásán Kodály 

a ! pártbizottság első titkará- Zoltán özvegye is. 

el virágok nélkül, így anyák duktumok kategóriájában 4 
napja, pedagógusnap és nő-
nap, Az emberi élet út já t 
végigkísérik, nemes érzések-
kel azonosulnak, hiszen a 
béke és virág elválaszthatat-
lan, édestestvérek. A háború 
elpusztít mindent, lerombol-
ja az emberi értékeket, a vi-
rágokat is. Mi úgy dolgoz-
zunk, hogy mindig nyíljanak 
a virágok. 

Erre a parádéra 37 kiállí-
tó küldte el kollekcióját; 
29 magyar, 3 román, 3 ju-
goszláv és 2 cseh kiállító, 
összesen 260 négyzetméter 
alapterületen és 120 négyzet-
méter falfelületen mutat ták 
be a dísznövényeket, a kü-
lönböző produktumokat. 
Nemzetközi zsűri bírálta el 
a szebbnél szebb virágköl-
teményeket és összesen 9 
nagydíjat. 12 különdíjat, 27 
dicsérő és 27 elismerő okle-
velet adott ki. Egy-egy ki-
állító több kategóriában is 
kapott elismerést. 

A cserepes kultúrák ka-
tegóriájában nagydíjat ka-
pott a szabadkai parkosítá-
si vállalat és Szeged város 
Kommunális és Karbantar tó 
Üzeme. Különdíjat nyert a 
zombori kommunális válla-
lat, valamint Hódmezővá-
sárhelyről a Dobai kertészet. 
A vágott virágok kategóriá-
jában nagydíjra méltó anya-
got küldött a szentesi Ter-
mál Tsz és a szentendrei 
Mathiász János Tsz. Külön-
díjat vitt hazg a budapesti 
Sasad Tsz és Szeged város 
Kommunális és Karbantartó 
Üzeme 

A kötészeti és egyéb pro-

nagydíjat Fodor István nyerJ 
te kora mia kom pozicio jávai 
Aradról. Ugyancsak nagydíj^ 
jal térhet haza Szűcs Lajosi 
né Pécsre, a modetn laká^ 
díszítése című kompozíció-
jáért, és a zombori kommu^ 
nális vállalat pálma és szan^ 
zavéra növényanyagáért} 
Különdíjat nyert a szőréül 
virágtermelők szakszövetke-
zete. a Szegedi Egyetemi 
Füvészkert, a makói virág-j 
hagymatermeló szakszövet-
kezet és az új szegedi I f j ú 
Gárda. 

A rendezési összképért kiJ 
adott nagydíjat a budapesti 
Sasad Tsz és a Szeged város 
Kommunális és Karbantar tó 
Üzeme kapta. Különdíjat a 
hódmezővásárhelyi kaktusz-
gyűjtő és a szabadkai parko-
sítási vállalat. 

A kertészeti fotópálváza-' 
ton a különdíjat Borlan 
Magdolna (Arad) színes fo-
tókollekciójával hódította el, 
és a szegedi Amfora Válla-
lat reklámfotói. 

Kiegyensúlyozottabb szin-i 
vonal, bővebb választék, ai 
piacokhoz való jobb alkal-
mazkodás jellemzi ezt a kiJ 
állítást, ö rü lünk, hogy a 
szőregi virágtermesztők is 
ötletes .anyaggal hívják ma-
gukra a figyelmet, de szo-
morkodunk is, hiszen erről 
a nemzetközi hírű nagy pa-
rádéról hiányzik két szegedi 
reprezentatív gazdaság; a 
Felszabadulás és a Haladás 
Tsz. 

Ss. Lukács Imrét" 


