
R vietnami háború kiterjesztése 
válaszintézkedést von maga után 

A TASZSZ nyilatkozata — A VDK légelhárítása tegnap nyolc 
amerikai gépet lőtt le — Az VSA új katonai költségvetése 

© Moszkva (TASZSZ) együttéreznek a Vietnami Intézett szerdai légitámadás 
A TASZSZ szerdán nyi- Demokratikus Köztársaság- során a VDK légei hárítása 8 

lutkozatot adott ki a VDK gul, az igaz ügyért harcoló amerikai gépet lőtt le. Több 
elleni amerikai bombázások vietnami néppel és támogat- amerikai pilóta életét yesz-
ujabb kiterjesztéséről. A nyi- jak azt. A szovjet vezető kö- tette, illetve fogságba esett, 
latkozat többek között leszö- rökben megfelelő következ- © Saigon (AP) 
gezl, hogy a vietnami nép léceseket vonnak le az ame- A z amerikai parancsnok-
elleni háború és azok a po- rikai imperialistáknak a VDK s a g bejelentette, hogy a légi-
iitikái trükkök, amelyeket az ellen, a vietnami nép ellen a Dél-kínai tengeren ra-
Kgyesült Államok kormány- irányuló újabb bűnös csele- kétákkal es géppisztollyal 
körei Vietnamban alkalmaz- kedeteiből. Minden olyan i()tt egy 120 bárkából álló 
nak. csak azt tanúsítják, újabb lépes, amelyet az flottát és hatvanhárom bár-
hogy ezek a körök nem akar- Egyesült Államok a vietna- kát elsüllyesztett. Az ame-
nak szembenézni a tények- mi háború kiterjesztése ér- j-ikaiak szerint a szampano-
kel. tovább haladnak a ka- dekében tesz, kellő válasz- kon u partizánoknak szállí- tottját 
landorkodás útján. A düh intézkedést von maga után tottak utánpótlást. 

Washington (MTI) 

fl brit kabinet a pekingi 
provokációról tanácskozik 

© London (Reuter, AP) szió többi tagjával együtt 
Hírügynökségi beszámolók baráti követségeken kere-

szerint a brit miniszterelnök sett menedéket. 

és a fejvesztett-tág azonban — hangzik befejezésül a nyi' 
rossz tanácsadó. Nem lehet latkozat. 
kétséges, hogj' az Egyesült 
Államok vietnami agresszió- • »*«<>" (AFP, VNA) 
ja. az agresszió fokozása Szerda délután először 
nem hozza közelebb a hú- mintegy húsz, majd a má-
dító tervek megvalósítását, sodik hullámban tizenöt F— 
Washington e rövidlátó p o 105-ös típusú amerikai bom-
litikája azért is veszélyes, bázógép ismét támadást in-
mert még jobban élezi a tézett Hanoi északi külváro 
nemzetközi helyzetet és ve- sa ellen. A célba vett övezet 
szélyes pontra juttathatja a ismét Gia Lam é s az ettől 
világot. északra fekvő Jen Vienkör-

A szovjet emberek harag- zet volt. 

és kormányának tagjai meg-
szakították szabadságukat és 
tanácskozásra hazasiettek 
Londonba, hogy személyesen 
foglalkozzanak a pekingi 
angol diplomáciai misszió 
épületének íelgyújtásával 
kapcsolatban előállott hely-
zettel. 

Nyugati hírügynökségek 
jelentései szerint a tüntetők 
által okozott tűz teljesen el-
puszította a pekingi angol 
nagykövetség irodáit. Hop-
son ügyvivő megsebesült, a 
nagykövetség kilenc beosz-

is bántalmazták. 
Kedden este megszakadt 
London rádióösszeköttetése 
a pekingi brit misszióval. 
Hírek szerint a megsebesült 
ügyvivő a 25 tagú brit misz-

gal elítélik az Egyesült Ál-
lamoknak a vietnami nép 
elleni agresszióját. Forrón 

Az AFP hírügynökség a 
VNA jelentésére hivatkozva 
közölte, hogy a Hanoi el len 

Nyugati segítség Izraelnek 
© Moszkva (TASZSZ) 
Az Ekoriomicseszkaja Ga-

zeta című szovjet gazdasági 
hetilap legújabb számának 
egyik cikke összegezi az 
Izraelnek nyújtott nyugati 
segítséget. 

„Az imperialista hatalmak 
nem aa.inálva pénzt és fá-
radságot, mindent megtesz-
nek, hogy megerősítsék Iz-
rael gazdasági potenciálját" 
— állapítja meg a cikk író-
ja, majd szemléltető ada-
tokkal szolgál. Az Izraelbe 
áramló külföldi tőke össze-
ge már elérte a hétmilliárd 
dollárt, s ez jóval több, 
mint amennyit a közel-ke-
leti és az észak-afrikai arab 
államok 1945-től 1965-ig az 
Egyesűit Államoktól, Ang-
liától és Nyugat-Németon-
szágtól kaptak. (Ez utóbbi 
"együttvéve sincs négymil-
liárd.) Az USA és az NSZK 
a legbőkezűbb: az előbbi-
től 3.6. az utóbbitól 2,4 mil-
liárd dollárt kapott Izrael. 

Az USA és az NSZK 
„aranyesővel árasztja el" 
Izraelt, amely ennek köszön-
heti, hogy fejlett kapitalista 
ipart agrárországgá vált. Vi-
lágos — írja a kommentá-

' tor —. hogy Tel Aviv saját 
erejéből nem lett volna ké-
pes háborút viselni az arab 
'".•szagok ellen, s nem tart-
hatná fenn viszonylag óriási 
hadseregét. Az izraeli ag-

resszió idején egyes külföl-
di bankok és monopóliumok 
kezdeményezésére mintegy 
négyszazhetvenöt millió dol-
lár gyűlt össze Izrael „há-
borús költségeinek" fedezé-
sére. Izrael ezzel az. összeg-
gel csaknem megkétszerezte 
összes belföldi valutatartalé-
ka i t 

Bekerítették 

Az amerikai szenátus ked-
den este megszavazta az 
USA új katonai költségveté-
sét. A 70,1 milliárd dollá-
ros költségvetés a legna-
gyobb összegű tétel, amelyet 
a törvényhozás története so-

s.n bármilyen célra biztosí-
tott. 

A költségvetési kiadások 
legnagyobb része, huszonkét-
milliárd dollár szolgál a 
fegyverzet, lőszer és a had-
sereg egyéb szükségletei fe-
dezésére, új fegyverek, repü-
lőgépek, tankok vásárlására. 
Csaknem ugyanekkora ösz-
szeget szavaztak meg a had-
sereg fenntartási költségeire 
és mintegy húszmilliárdba 
kerül a több mint háróm-
milliónyi katona és tiszt fi-
zetése is. 

Az új költségvetésből a 
Pentagon sok száz repülőgé-
pet és helikoptert vásárol-
hat a vietnami veszteségek 
pótlására. A hadügyminisz-
térium képviselői az előze-
tes bizottsági tárgyalások 
során kijelentették a tör-
vényhozóknak, hogy a viet-
nami hadműveletek kiszéle-

é s f o - H H I I I H B 
kőzni kívánják a légihábo-; veti fel a kérdést „Felfegy-
rút is. 1 vérzik a vörösgárdistákat" 

Wilson amikor Londonba 
megérkezett, egyenesen hi-
vatalába hajtatott Brown 
külügyminiszter megérkezé-
séig Thomson külügyminisz-
ter-helyettes tájékoztatását 
hallgatta meg. 

A külügyminisztérium egy 
szóvivője szerdán újságírók 
előtt tett nyilatkozatában rá-
mutatott, a kínai—brit dip-
lomáciai kapcsolatok jövője 
teljes mértékben a kinai ha-
tóságok magatartásától függ. 
Kijelentette, szakításról je-
lenleg nincsen szó. „Nem mi 
•fagyunk azok, akik a kap-
csolatok megszakítására tö-
rekszünk, hanem a kínaiak, 
akik megsértették a civili-
zált magatartás elemi szabá-
lyait" — mondotta. 

„Felfesyverzik 
a vörösgárdistákat" 

Az Izvesztyija a kínai eseményekről 
© Moszkva (TASZSZ) című szerdai cikkében az 
Nemrégiben Peking még Izvesztyija, 

arra szólította fel a „vörös- Nyilvánvaló, a vuhani ese-
gárdistákat" és a „lázadó- menyek, a Kantonban és 
1 at", hogy „fegyverek nél- Dél-Kína más nagyvárosai-
küli harcot" v ív janak . . S ban történt incidensek, a 
most váratlanul arról ad hírt csungkingi tűzharc kétsége-
egy plakátűjság a kínai fő- ket ébresztett Mao hívei-
városban, hogj' a Kínai Kom. ben, saját legfőbb tartalé-
munista Párt Központi Bi- kuk, a hadsereg megbízható-
zottsága döntést hozott a pe- sága felől, mivel számos ka-
klnfíl légügyi főiskola „vö- tonai egység az utóbbi idő-
rösgárdistáinak" felfegyver- ben nyiltan Mao ellenfeleinek 
zéséről. a japán újságok pe- oldalára állt. Peking a harc 
dig beszámolnak róla, hogy jelenlegi, rendkívül éles sza-
Mao Ce-tung utasítást kül- kaszában elsősorban a „vö. 
dótt a hszincsdangi „vörös- rösgárdistákra kénytelen tá-
gárdistáknak": „Készülődje- maszkodni" — állapítja meg 

a cikk. 
Az Izvesztyija cikke a to-

vábbiakban külföldi hírügy-
nökségek tudósításai alapján 
a helyzet további romlásáról 
számol be. 

Angol kivonulás 
Adenbol 

© London (UPI) 
Az angol hadügyminiszté-

rium szerdán bejelentette, 
hogj' pénteken megkezdődik 
a brit csapatok visszavonu-
lása Adenből. Elsőként a 
dél-walesi határvadászok egy 
zászlóalja hagyja el a Dél-
arábiai Államszövetség terü-
le té t A tizenkétezer főnyi 
brit katonaság utolsó egysé-
gei — a tervek szerint — 
1968 január elején vonulnak 
ki Adenből. 

„Kémreniilögep'1 

Algériában 
© Algir (AFP) 
Az algíri rádió bejelentet-

te, hogy az algériai bizton-
sági szolgálat az ország déli 
részében fekvő Hassi Mes-
saudban lefoglalt egy ame-
rikai „kémrepülőgépet", 
amelyen svájci nemzetiségű 
személyzet tartózkodott A 
személyzet tagjait bíróság 
elé állítják. 

A nigeri Agadéiból érke? 
zett gépen, amely felvétele-
ket készített a dél-algéría! 
stratégiai berendezésekről, 
megtalálták a fi lmeket és 
megállapították, hogy a re-
pülőgép olyan felszereléssel 
volt ellátva, amely 1 etje tővé 
teszi, hogy utasai kémfel-
adatokat hajtsanak végre. 

tek a fegyveres harcra". 
„Mi tette szükségessé ezt 
180 fokos fordulatot?" — 

© Braz/avlllc (Reuter) 
Louis Bobozó vezérőrnagy, 

a kongói katonai főparancs-
nok közölte, hogy a Jean 
Schramme vezette fehér 
zsoldosokat teljesen bekerí-
tették a kelet-kongói Buka-
vu városában. 

Ismeretes, hogy Schram-
me őrnagy követelte, bizto-
sítsanak' zsoldosai számára 
szabad elvonulást. A kongói 
hadseregparanesnok kijelen-
tette, erről szó sem lehet. 
„Fegyverrel fogjuk kilőni 
Schramme-ot állásából. A 
sírban talán ez a kalandor 
majd megérti, hogy Kongó 
1960-ban függetlenné vált" 
— mondta. 

Moszkva 
Habarovszkban szerdán 

befejeződött a szovjet és ja-
pán közvélemény képviselői-
nek harmadik találkozója. 
A kölcsönös megértés és ba- vonulnak vissza. Az oreai 
ráti együttműködés szél it- c s a t a s u l v o s veszteségeket 
mében lezajlott találkozón okozott a szövetségi erőknek 
mintegy hatszáz küldött vett _ mondják Lagosban. Az közökkel harcoló diákok ko-
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tágon szerdán megkezdődött 
34 politikus pere. akiket a 
„katonai rend megszegésé-
vel, a hatóságok el leni erő-
szakkal és hamis jelentések, 
terjesztésével" vádolnak. 

New York 
Rap Brownt, a ..békés esz 

részt. 
t a g o s 

A lagosi rádió kedd esti 
jelentése szerint a szövetségi 
szárazföldi fegyveres erők. 
légi támogatással kiszorítot-
ták a biafrai csapatokat a 
nj-ugat-nigériai Ore városá-
ból és azok-Bénin irányában 

AFP* viszont hírt ad "a beninl ordinációs bizottságának 
rádiónak arról a keddi köz- vezetőjét kedden este 15 000 

biafrai és a dollár óvadék ellenében léséről, hogy a 
középnyugati egységek meg-
erősítették állásaikat Ore-
ban. 

E R V 

Athén 
athéni katonai bíró-

ideiglenesen szabadlábra he-
lyezték. A 23 éves néger ve-
zető a börtönéből távozva 
kijelentette: „Az igazság csu-
pán vicc Amerikában. Ame-
rikában nincs igazság . . . " 

Pártvezetés 
megújítása Maliban 

© R&mako (TASZSZ) 
Maliban feloszlatták az 

ország vezető pártja, a Szu-
dáni Unió Párt Politikai Bi-
zottságát. A politikai bizott-
ság hatáskörét és jogait a 
keddi naptól fogva a Forra-
dalom Védelmének Nemzeti 
Bizottsága vette át, 

Modlbo Keita államfő rá-
dióbeszédében többek között 
megállapította, a Szudáni 
Ürdó Párt Politikai Bizott-
ságában már évek óta nincs 
meg az ideológiai egység, 
ami a párt forradalmi e lvek 
nek elhanj'agolásához veze-
tett olyan körülmények kö-
zött, amikor az imperializ-
mus fokozza aknamunkáját 
az ázsiai és afrikai népek 
függetlensége ellen. Rámuta-
tott, hogy a Forradalom Vé-
delmének Nemzeti Bizottsá-
ga .Mali politikai és gazda-
sági helyzetét akarja egész-
ségesebbé tenni és a párt 
politikai vezetésének meg-
újítását készíti elő. 

A z ú j j á a l a k í t o t t 
Szegedi Hangszer 

Üj típusú REGINA elektromos gitár 
6—12 basszusos, 1750—2650 Ft-ig. 

Tangóharmonikák 12—120 basszusig, 
minden színben és árban. 

Iskolai hegedűk 320,— Ft. 

Pianinólc — zongorák (márka szerint) 

Fúvöshangszerek, 
szóló dobok' és szerelések 
OTP-hl tel levél re. 
Minden hangszér megvásárolható 

1000.— Ft felett. 
A -hitellevél ügyintézését az áruda végzi. 
Hangszer szalon Szeged. Kárász u. 

• H 95 349 

A testvérországok eletéből 

Odesszai főiskolás osztagok 
nyári munkásszemeszteren 

„Ki akarja a nyarat áttelelni? Je-
lentkezzen a sarkvidéki osztagokba!" 
„Elvtárs! A Tempó nevű szűzföldi 
osztag szívesen lát a soraiban!" 

Ilj'en és ehhez hasonló hirdetések 
függtek két három hónappal ezelőtt 
a főiskolák faliújságjain. Aztán más, 
sokkal konkrétabb hangú hirdetmé-
nyek váltották fel őket: ..A Hatangii-
ba induló egyetemisták az . . . számú 
előadóteremben gyülekeznek", „A 
Szófia osztag tagjai itt és itt gyüle-
keznek . . . " Az egyetemisták ezegy-
szer nem halasztották későbbre vizs-
gáikat. hanem csaknem valamennyi 
főiskolában egész csoportok vizsgáz-
ták le határidő előtt. 

Igazi utca lesz 
Az építőmérnöki főiskola 30 hall-

gatója már június 3-án elutazott 
Tyumenybe. Ezek az egyes osztagok 
képviselői, szálidscsinálói voltak, 
akik előre utaztak, hogy mindent 
előkészítsenek társaik fogadására. 
Északra utazott (főleg a Jamal fél-
szigere) egy 1200 főből álló odesszai 
főiskolás osztag, amely eddig a leg-
népesebb csoportúnak számít az 
odesszai epítöbrigadok történetében. 
Lakóházakat építenek geológusok, 
olajmunkások szamára, aztán raktá-
rakat, üzleteket. S ott, ahol most még 
csak ideiglenes sátorok közti utca 
húzódik, nemsokára igazi utca lesz, 
amelyet az odesszai politechnikai fő-

iskola és építészmérnöki főiskola 
hallgatói építettek. Sok ilyen utcát 
találunk már a tajgai es szűzföldi 
lakótelepeken. 

Hatezer fiú és leány 
A második népes osztag, amely 

600 főt számlál, régi címre indult: a 
kusztanaji terület kamislni járásába. 
A tengeri flottamérnöki főiskola hall-
gatói a sarkvidékre specializáltuk ma-
gukat. A főiskola előcsarnokában 
függő térképen többek közt ilyen ál-
lomások jelzik az osztag útját: Di-
xon, Hatanga, Tixi, Pevek. A főisko-
lások dokkmunkásokként dolgoznak 
a rövid sarkvidéki navigációs idénj-
alatt. 

Odesszából összesen hatezer főis-
kolás utazott a különféle építkezé-
sekre: ez kétszerese a tavalyi szám-
nak. Ahhoz, hogy elképzelhessük, 
mekkora evőt képviselnek, mire ké-
pesek ezek a fiuk és lányok, elég ha 
csak a tavalyi nj'ár eredményeit em-
lítjük: az odesszai főiskolások 3 mil-
lió rubel értékű munkát végeztek. Az 
Oktj'abrszkij szüzföldi szovhoz isko-
lája, amelyet az odesszai egyetemis-
ták építettek, az Allami Építészeti 
Hivatal pályazatán minőség tekinte-
tében a harmadik helyet szerezte 
meg. Csupán a szűzföldön 17 úttörő-
tábor működött, az osztagok mellett. 

A harmadik szemeszter útvonalai 
egyre mélyebben hatóinak be az or-

szág belsejébe, sőt már nem is fér-
nek rá az ország térképére. Az épí-
tőmérnöki főiskola hallgatói Bulgá-
riában dolgoznak eg.v nemzetközi 
tábor építkezésén, szófiai kollégáik, 
az úgynevezett brigádvezetői mozga-
lom részvevői iskolát építenek Odesz-
sza egyik új lakónegyedében. Osztá-
s t cseréltek egj-más közt az odesszai 
és a szegedi egj-etem. az odesszai po-
litechnikai főiskola és a várnai gép-
ipari és villamostechnikai főiskola, a 
Lomonoszov technológiai főiskola és 
a bratiszlavai Komenszky egyetem. 
Ezek az egyetemek már leviziteltek 
egymásnál, megkötötték a szerződé-
seket. 

Külföldi hallgatók is 
Odessza hős város egyetemein ta-

nuló külföldi hallgatók ls bejelentet-
ték, hogy részt kívánnak venni az 
űgj-nevezett harmadik, vagyis mun-
kás-szemeszteren. A kubaiak például 
elhatározták, hogy az odesszai építke-
zéseken vesznek részt, a pénzt pedig, 
amit keresnek, átadják az imperializ-
mus ellen harcoló népeket segítő 
alapnak. A szűzföldre indult Szoszor-
burma Embi mongol technológus 
hallgató és tíz politechnikai főisko-
lás: Ruth Glackner az NDK-ból, Sző-
ni Szudarmadzsi és Budju Afmoro 
Indonéziából, Tobiacu Benőit Daho-
rneyből, Camwa Lucas Camerunból 
és mások. Másodszor utazott el qz 
osztaggal Kopacsy József Magyaror-
szágról. 

A diáképítkezések nem csupán több 
millió értékű munkát jelentenek, ha-
nem nagy politikai és kulturális fel-
világosító munkát is a lakosság köré-
ben, az ifjúság nevelésének komoly 
iskolái. 

Bella Kerdntan 
(APN) 
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