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Egyhangú határosat Helsinkiben; 

Péntek, 1065. július 16. 

A BVT támogatfa 
a vietnami nép harcát 

Éjszakai munka a bizottságokban — Szervezeti kérdésekről 
tanácskozott az új elnökség 

Befejezte munkáját a béke-világkongresszus 
Csütörtökre virradó éjszaka lázas mun-

ka folyt a helsiki béke-világkongresszus 
hét bizottságában. Néhány bizottság ülése 
a kínai és az indonéz küldött többszöri 
felszólalása miatt, csak a hajnali órákban 
ért véget. Csütörtök reggel 10 órakor ült 
össze a béke-világkongresszus plénuma, 
hogy a hét bizottság beszámolóját a hatá-
rozat rangjára emelje. 

A vietnami kérdéssel foglalkozó 1. szá-
mú bizottság beszámolóját tapsvihar fo-
gadta. Ezzel a kongresszus egyhangúlag 
tudomásul vette a bizottság beszámolóját, 
amely a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadí-
tási Front 1065. március 22-én megfogal-
mazott ötpontos felhívása, illetve a VDK 
nemzetgyűlése április 8-i határozatáhak 4 
pontban összefoglalt feltételei szellemében 
támogatja a vietnami nép harcát. 

A béke-világkongresszus plenáris ülésén 
csütörtökön délelőtt és délután a hét bi-
zottság jelentéseit terjesztették elő és fo-
gadták eL Az ülésen ismertették Dobi 
István üdvözlő táviratát is. 

Csütörtökön összeült a BVT szerdán 
megválasztott új elnöksége és szervezeti 
kérdésekről, mindenekelőtt a BVT vezető 
szervének munkamódszereiről tárgyalt ar-
ra az időre, amíg hat hónap múlva meg-
választják a BVT új elnökét 

A béke-világkongresszus záróközlemé-
nyét csütörtök délelőtt fogalmazták meg a 
szerkesztő bizottságok. 

Az este helyi idő szerint 20 órára hir-
detett plenáris ülésen terjesztik elő a vi-
lágkongresszus két záródokumentumát: pz 
általános határozatot és a vietnami kér-
désről hozott határozatot 

A kongresszus követeli az amerikai ag-
resszió azonnali megszüntetését, az ame-
rikai és az őket támogató csapatok hala-
déktalan kivonását Dél-Vietnamból, a tá-
maszpontok megszüntetését, a VDK elleni 
agresszív cselekmények felszámolását A 
Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítás! 
Front, a dél-vietnami nép egyetlen törvé-
nyes és igazi képviselője — mutat rá a 
határozat majd megállapítja, hogy Vi-
etnam békés egyesítése a két ország-
rész lakosságának feladata, amibe kívül-

ről senkinek sincs joga beavatkozni. El-
fogadhatatlan minden olyan megoldás, 
amely nem a fenti elveken alapul. 

A határozat felhívja a világ valameny-
nyi békeszerető és demokratikus szerve-
zetét hogy nagy erejű és szüntelen moz-
galommal nyújtson sokoldalú támogatási 
az-igazságos ügyért harcoló vietnami nép-
nek. 

A határozat ezután szól arról, hogy A f -
rika több országában erősödik a gyar-
matosítók tevékenysége. Említést tesz a 
határozat a Közép-Keleten az amerikai 
és az angol hadi támaszpontok miatt 
fennálló feszültségről, az amerikaiak la-
tin-amerikai intervencióiról. 

Követeli a határozat, hogy az ameri-
kai csapatok vonuljanak ki azonnal Do-
minikából. 

Az amerikai imperializmus továbbra is 
fenyegeti Kubát — fennáll a blokád és 
agresszióra készülnek Kuba ellen. 

Európában is feszült a helyzet a NATO 
atomfegyverkezési törekvései miatt. Min-
den atomhatalomnak hivatalosan ki kell 
jelentenie, hogy sohasem fog elsőként 
atomfegyvert használni, s akkor az atom-
háború veszélyét elkerültük. Támogatni 
kell az állam- és kormányfők e kérdés-
ben összehívandó világértekezletének ja-
vaslatát. 

A kongresszus felszólítja a népeket, 
hogy kormányaiktól olyan akciókat köve-
teljenek, amelyek: elszigetelik az ameri-
kai imperializmust és meggátolják ag-
resszióit, támogatják a gyarmatosítás el-
len, nemzeti függetlenségük elnyerésé-
ért küzdő népeket, támogatják a teljes 
függetlenségükért, szabadságukért és tár-
sadalmi, valamint gazdasági fejlődésü-
kért, a neokoloniálizmus és a kizsákmá-
nyolás ellen küzdő népek harcát. A né-
peknek a béke fenntartása érdekében 
kifejtett akciói akkor lesznek hatéko-
nyak, ha a népek egységesen lépnek fel. 

Mindkét határozatot—az általános és a 
Vietnamról szóló határozatot — viharos 
tapssal elfogadták. 

A helsinki béke-világkongresszus csü-
törtökön este befejezte munkáját. (MTI) 

Az amerikai hadügyminiszter 
ma érkezik Dél-Vietnamba 

Ujabb amerikai légitámadások a VDK ellen 
Hanoi, Saigon, Wa- amerikai tengerészgyalogo- vezetése alatt álló dél-viet-

shington (MTI, AP, Reuter) 

McNamara, az Egyesült 
Államok hadügyminisztere a 
tervek szerint ma. pénte- visszavonulni, miközben két 

sok megtámadták a haza- nami egységen, 
fiak egy megerősített állá- A jelentés nem közölt 
sát. de céljukat nem érték adatokat a kormánycsapa-
el 'és kénytelenek voltak tok veszteségeiről. 

(Somogyiné felv.) 

mm • • - I"mm M á r csak kilenc nap választ el bennünket a Szegedi Sza-
m e g n y i r o e t o w t badtéri Játékok idei ünnepi megnyitójától, július 24-

től. A művészeti előkészület és a közönségszervezés a legjobb ütemben folyik. Er-
ről adunk tudósítást lapunk 5. oldalán, a tegnap Szegeden megrendezett sajtótá-
jékoztató alapján. Képünkön: Mozgalmas és látványos pillanat a Dóm téren 

Szovjet segítsépgel 

felépül a% első hasai 

A Tiszai Vegyikombinát- moszféra nyomású — szán-
ban szovjet tervek alapján dioxid kompresszor gázzal 
épül fel hazánk első kar- történő próbaforgatását. A 
bamidgyára, ahol az újfajta 
karbamid „műtrágyát fogják 
gyártani. A fontos létesít-
mény bonyolult berendezé-
seinek nagyobb részét a 
Szovjetunió szállította, de 
érkeztek gépek a Német De-
mokratikus Köztársaságból 
és Csehszlovákiából is. A 
gépeket a három ország 
szakértőinek irányításával tíz 
magyar vállalat dolgozói 
szerelik, eddig mintegy 300. 
tonna súlyú 35 nagyobb gé-
pet és készüléket helyztek 
el. A jó együttműködés 
eredménye, hogy a szerelés 
a befejezéshez közeledik. 
Ezen a héten megkezdik a 
három — egyenként 200 at-

hónap végére pedig elké-
szülnek az üzem utolsó gépi 
berendezései, a csehszlovák 
gyártmányú ammóniaszi-
vattyúk. 

A különböző berendezé-
sek segítségével a TVK mű-

trágyagyárának két termé-
kéből, a széndioxidból és 
az ammóniából évente tíz-
ezer tonna karbamidot állí-
tanak majd elő. Ezt a 46 
százalékos nitrogéntartalmú 
műtrágyát takarmányalapok 
elkészítésére is felhasznál-
hatják a nagyüzemi gazda-
ságok. 

ken érkezik meg Saigonba, 
Dél-Vietnam fővárosába. Az 
a szándéka, hogy négy-öt 
napos látogatása alatt Dél-
Vietnam különböző pontjait 
keresse fel és személyesen 

tengerészgyalogos életét 
vesztette, mintegy tíz pedig 
megsebesült 

A VDK területe ellen csü-
törtökön is folytatódtak az 

győződjön meg a 
Taylor tábornok-nagykövet 
tevékenységének eredmé-
nyeiről. 

Hírügynökségi jelentések 
arról is beszámolnak, hogy 
Saigonban rendkívül szigorú 
biztonsági intézkedéseket 
tesznek. A hadügyminiszter 

távozó amerikai gépek légitámadá; 
sai és fegyveres felderítő 
repülései. Az AFP jelentése 
szerint katonai táborokat 
bombáztak Hanoitól 200 ki-
lométerre északnyugatra Son 
La közelében, és 36 tonna 
bombát dobtak le. 

Az amerikaiak egyébként 
érkezésének időpontját, sai- milliószámra szórnak fenye-
goni programjának külön- gető és uszító hangú röp-

cédulákat Észak-Vietnam la-
kott területeire. 

A távirati jelentések a 
Vietkong egyre jobban ki-
bontakozó általános támadá-
sáról adnak hírt. Kedden és 
szerdán a kulcsfontosságú 
Da Nang-i amerikai légits-

Amerikai repülőgépekegy- maszpont körül hullámzot-
bom- tak a mindkét féltől nagy 

áldozatokat követelő ádáz 

böző szakaszait a leggon-
dosabban titkolják. 

McNamarát saigoni útjára 
elkíséri Henry Cabot-Lodge, 
a távozó Taylor nagykövet 
utódja, és Wheeler tábor-
nok. a vezérkari főnökök 
egyesített bizottságának el-
nöke. 

re elkeseredettebben 
bázzák Dél-Vietnam felsza 
badított területeit. Szerdán harcok, csütörtökön pedig a 
alig négy óra alatt 180 fel- szabadságharcosok Saigontól 
szállást hajtottak végre, £e- 35 mérföldnyire északra in-
délzeti fegyverekkel lőrék 
és bombázták a szabadság-
harcosok megerősített állá-
sait Quang Ngai megyében. 
A július 15-re virradó éj- erősségű alakulata 
szaka Da Nangtól északra ütött egy amerikai 

ditottak akciót. A Reuter 
angol hírügynökség tudósí-
tójának jelentése szerint a 
Vietkong egyik zászlóalj-

rajta-
tisztek 

Á Mariner—4 Mars-közeiben 
A kaliforniai Pasadenában hajózási hivatal közölte — 

levő amerikai űrkutatási azt mutatják, hogy a Mars 
központ drámai órákat él közelében nincs a Földet kö-
át — és a tudósokkal együtt rülvevő Van Allen-féle gyű-
az egész világ nyugtalanul rűhöz hasonló sugárzási öve-
várja, érkeznek-e fényképek 
a Mars bolygóról? 

Mint már jelentettük, a 
Mariner—4 amerikai űrra-
kéta, amely november 28-án 
indult el útjára és 224 millió 
kilométer megtétele után 
szerdán került Mars-közeibe, 
az éjszakai órákban földi 
utasításra a titokzatos égi-
testre szegezte televízióka-

zet. A Marsnak a jelek sze-
rint csupán kis, gyenge 
mágneses tere van, a földi 
mágnesesség tizede. 

Az első húsz percben a 
Marinerről érkező jelek 
„üresek" voltak. Két órával 
a berendezések működésbe 
lépése után összesen 35 kép-
sort vettek, és szakemberek 
véleménye szerint határozott 

meráját. Az űrrakéta bomyo- kép kezd kibontakozni. Wil-
lult berendezéseinek az elő- liam Pickering, a nasadenai 
re megadott program sze- űrkutatási központ igazgató-
rint, 25 perc alatt 21 felvé- ja kielégítőnek nevezte a 134 
telt kellett volna készíteni- millió kilométerről kapott 
ök — azonban a földi meg- képek első elemelt A kéne-
figyelőállomásokra ellent- ket a késő esti órákban vagy 
mondó jelek érkeztek a vi- pénteken teszik közzé, 
légűrből. A legvalószínűbb Szakértők szerint még ha 
az, hogy a Mariner—4 hét- valamennyi kén sikerülne is. 
nyolc használható felvételt akkor is nasvon kicsi lenne 
készített csupán, de nem le- a valószínűsége annak, horrv 
het kizárni azt sem, hogy a n ké"ek alanién meg 
kéoek minősége olyan rossz « „ n áttanítani, van-e élet a 
Tesz. hosv gyakorlatilag nem Marson vagy sem. Erre a 
mutatnak meg semmit. frérdősre hi-z+ns választ 

A Mars-közeiből sugárzott hetőpn az évtized v í ™ előtt 
rádiójelzések — mint az űr- nem kaphatunk. (MTI) 

Befejeződött 
a visszatelepítés 
Az árvízvédelmi kormánybizottság 

tájékoztatója 
Az árvízvédelmi kormány-

bizottság csütörtökön délután 
ülést tartott. Megtárgyalta 
az árvízvédekezés eredmé-
nyeit, határozatokat hozott a 

kult tartós kedvező Időjárás 
hatására az apadás tovább 
folytatódik. A Sió-torok 
alatt a készültséget még 
fenn kell tartani, de véde-

helyreállítási munkák vég- kezési munkára már nincs 
rehajtására, a megrongáló-
dott házak mielőbbi újjáépí-
tésére és az árvízkárok 
helyreállításáért indított 
gyűjtés várható összegének 
elosztási irányelveire. 

Az árvízveszély a magyar 
Duna-szakaszon megszűnt. 
A Duna-medencében kiala-

szükség. A megrongálódott 
védvonalakon a felhasznált 
anyagok összegyűjtése és a 
helyreállítási munka nagy 
erővel folyamatban van. 

Az ideiglenesen átköltözte-
tett lakosság visszatelepíté-
se nagyrészt megtörtént. 
(MTI) 

Építési tervek seren kívül 
Szegediek az árvízkárosultakért 

A közvetlen veszély már egynapi fizetésüknek megfe-
elmúlt a Dunán, de a tár- lelő összeget ajánlanak fel 
sadaiom segítőkészsége vál- erre a célra. A szegedi fcia-
tozaflanul megmaradt azok ipari szövetkezetek tagja! 
iránt, akiknek házóban, va- összesen 367 ezer forintot 
gyónóban kárt tett a csak- gyűjtöttek össze. A Csongrád 
nem száz napig tartó nagy —Békés megyei Vas- és 
árvíz. A Szegedi Tervező Műszaki . Nagykereskedelmi 
Szövetkezet dolgozói például Vállalat, a Csongrd megyei 
vállalták, hogy a Mohácson Állattenyésztési Felügyelőség 
épülő új lakások terveit so- dolgozói szintén egynapi 
ron kívül elkészítik. Társa- munkabérüket fizették be a 
dalmi munkában pedig meg- 10 200-as csekkszámlára. Se-
esinálják e házak beépítési gítőkészségükről tettek bi-
programját. zonyságot az Alfödi Olaj-

Akik ilyen közvetlen mó- fúrási Vállalat Szeged kör-
don nem tudnak segítségére f e t é l f n t d ^ f O Z Ó 

. . . . . , , ,, , is, legutóbbi értesülésünk 
sietni a z arvizkarosultaknak, s z e r int mintegy 350 ezer fo-
azok továbbra is általában rintot ajánlottak fel. 


