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Hz USA-nak meg kell kezdenie 
a vietnami háború deeszkalációját 

Péter János beszéde az ENSZ-közgyűlés politikai vitájában 
Az ENSZ-közgyűlés szerda délelőtti ülését Corneliu 

Manescu román külügyminiszter, az ülésszak elnöke ve-
zette le. Az ENSZ-közgyűlés általános politikai vitájá-
ban szerdán elsőnek Péter János külügyminiszter, a 
magyar küldöttség vezetője mondott beszédet. Felszóla-
lásában kifejtette kormányunk álláspontját a legfonto-
sabb nemzetközi kérdésekről. 

A magyar küldöttség vezetőjén kíviil az ülésen Lujo 
Toncic osztrák és Johns Lyng norvég külügyminiszter 
mondott beszédet. 

A magyar kormány nevében 
Péter János bevezetőjében 

szívélyes jókívánságait fe-
jezte ki Manescunak, az 
ENSZ-közgyűlés elnökévé 
való megválasztása alkalmá-
ból. Hangsúlyozta, hogy a 
mostani ülésszakot fokozó-
dó veszélyek árnyékolják be, 
amelyek a vietnami háború 
eszkalációjából és a közel-
keleti agressziós helyzet el-
húzódásából fakadnak. A 
mai nemzetközi helyzet szá-
mos problémája körül elmé-
lyülő ellentétek miatt fe-
szültség, sőt zűrzavar nehe-
zedik az általános vita lég-
körére. 

Péter János megállapítot-
ta, hogy a közgyűlésen fel-
szólalók túlnyomó többsége 
is rámutatot t : csak Észak-
Vietnam bombázásának fel-
tétel nélküli beszüntetése 
nyi that ja meg az utat a 
tárgyalóasztal felé. Emlékez-
tetett arra, hogy a magyar 
ENSZ-delegáció 1965. októ-
berében, a közgyűlés XX. 
ülésszakán,' a magyar kor-
mány nevében és a vietnami 
kormány álláspontjának 
igazi ismeretében felhívta a 
közgyűlés figyelmét a viet-
nami háborút érintő kér-
dések tárgyalásos rendezésé-
nek egyetlen reális megkö-
zelítési módjára. — Miután 
hallottuk ebben a vitában 
az Egyesült Államok és 
Anglia képviselőinek alap-
talan vádaskodásait — foly-
tat ta a magyar külügymi-
niszter — ismételten ki kell 
jelentenem, hogy a Vietna-
mi Demokratikus Köztársa-
ság kormánya és a Dél-vi-
etnami Nemzeti Felszabadí-
tási Front eddig még sem-
miféle érvényes békejavas-
latot nem kapott az Egye-

sült Államoktól. Észak-Viet-
nam bombázásának időleges 
felfüggesztése 1965 decem-
berében és 1966 január jában 
az a légitámadások felúj í tá-
sával való fenyegetés mel-
lett történt, sőt a bombá-
zási szünetet arra használ-
ták fel, hogy világméretű 
diplomáciai hadjáratot indít-
sanak a Vietnami Demokra-
tikus Köztársaság és a Fel-
szabadítás! Front ellen, mi-
alatt az Egyesült Államok 
tovább fokozta katonai fel-
vonul ását-

— Van-e ma valami ú j az 
Egyesült Államok magatar-
tásában? Ebben a közgyűlé-
si vitában az Egyesült Álla-
mok képviselője meglehető-
sen homályos formában azt 
mondotta, hogy a bombá-
zások beszüntetésének ér-
demleges tárgyalásokra kell 
vezetnie. E kijelentés azt a 
benyomást keltette, hogy 
az Egyesült Államok erre 
vonatkozóan biztosítékokat 
szeretne kapni Hanoitól. A 
XXI. ülésszakon tavaly azt 
hallottuk, hogy az Egyesült 
Államok elkezdené a desz-
kalációt Észak-Vietnam 
bombázásának megszünteté-

sével, ha biztosítanák a r -
ról, hogy ezt a lépést a má-
sik oldalon megfelelő intéz-
kedésekkel viszonozzák. Az 
Ilyenfajta magatartás mö-
gött súlyosan téves számve-
tés rejlik. A fegyveres 
konfliktusok történetének 
alapvető tapasztalata, hogy 
tárgyalásokat nem lehet 
fegyveres támadások alatt, 
vagy ilyen támadással való 
fenyegetés alatt folytani, ki-
véve, ha a harcoló felek 
egyike kapitulál. 

Hz őrült háborúból 
származó veszélyek 
— Ebben a vitában sem-

mi ú ja t nem hallottunk az 
Egyesült Államoktól. Sa j -
tókommentárok pedig elso-
rolták, hogy a beszédben 
negyvennégy ízben szerepel-
tek a „béke" és „békés tár-
gyalások" szavak. A háború 
és a béke kérdéseiben azon-
ban nem érvényes ez a 
francia mondás: „c'est le 
ton qui fait lemusique", ma-
gyarán: a vietnami háború 
szörnyű tragédiájában az 
események menetét nem a 
politikai beszédek hangja 
változtathatja meg, hanem 
csak az érdekelt felek való-
ságos szándéka. Amikor né-
hány nappal ezelőtt ismere-
tessé vált, hogy ez év feb-
ruár jában Washington szin-
te egy időben két eltérő tar-
talmú levelet küldött Hanoi-
nak, az egyik lapszerkesztő 
feltette a kérdést, hogy nem 
tudathasadásról van-e szó 

Telnek a M ó k 
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Somogyi Káro iync SblTeieje 
Korszerű szőlőfeldolgozó 

üzem épült tavaly Mórahal-
mon is. Felvételünk a mórahalmi szőlőfeldolgozó üzem 
tárolócsarnokából mutat be részletet. Itt is már javában 
tart a szüret. Egymásután telnek meg édes musttal a több 
ezer hektoliteres tartályok. 

Leszavazták a brit kormány! 
Vietnam és Görögország kérdésében 

Az Angol Munkáspárt tot, amely követeli, hogy a 
Scarborough-i kongresszusa kormány „teljesen határolja 
szerdán — hasonlóképpen a el magát az Egyesült Álla-
tavalvi kongresszushoz — mok vietnami politikájától, 
többségi szavazattal elvetette próbálja rávenni az ameri-
a brit kormány vietnami po- kai kormányt, hogy azonnal, 
litikáját, és elfogadta azt a állandó jelleggel és feltétel 
8. számú határozati javasla- nelkul szüntesse meg Viet-

nam bombázását. 
Nagy szótöbbséggel fogad-

ták el a 20. számú összevont 
határozati javaslatot is, 
amely felháborodással szól 
a görög katonai klikk ha-
talomátvételéről, és követeli, 
hogy zárják ki Görögorszá-
got a NATO-ból, szüntessék 
meg Gorögország katonai se-
gélyezését és az országnak az 
Európai Gazdasági Közösség-
gel, yalamint az Európa 
Tanáccsal fenntartott társas-
viszonyát, illetve tagságát 
mindaddig, amíg a katonai 
diktatúra át nem adja he-
lyét egy demokratikus rend-
szernek. 

A kongresszus szerda dél-
előtti ülésén felszólalt Ha-
rold Wílson miniszterelnök, 
a párt vezére. Beszédében 
hosszan fejtegette, hogy — 
a torykkal ellentétben — a 
munkáspárti kormányzat so-
kat áldoz szociális, oktatási, 
ióléti célokra. Bírálóinak vá-
laszolva tagadta, hogy a kor-
mány állandó munkanél-

1 küli tartaléksereg megterem-
' tésére törekszik. Ezután ter-

vek és ígéretek özönével pro-
balta elkápráztatni a kül-
dötteket, de az egyórás be-
szédben egyetlen szó sem 
esett külpolitikai kérdések-
ről, a párt sorozatos válasz-
tási vereségeiről, az ország-
szerte tapasztalható kiábrán-
dultságról. 

az amerikai külügyminisztéy 
r ium politikájában. 

Péter János ezután emlé-
keztetett rá, hogy az Egye-
sült Államok újonnan be-
jelentett rakétaelhárító 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Az egész szovjet nép szer-
dán nagy jelentőségű évfor-
dulót ünnepelt: az „űrkor-
szakot" megnyitó Szputnyik 
—1 fellövésének 10. jubileu-
mát. Az ünnep jegyében sok 
ezren vettek részt a Hősök 
fasorának felavatásán. 

a vezércikkcímek is azt 
húzzák alá, amit a Pravda 
hangsúlyoz: az első műhold 
fellövésének elévülhetetlen 
érdeme a szovjetek országát 
illeti. A tíz évvel ezelőtt 
végrehajtott hőstett fényesen 
példázta a szocializmus al-
kotó erőinek nagyságát, az 
októberi forradalomban szü-

A moszkvai Béke sugárút letett ú j rendszer gazdasági 
és az égbetörő Kozmosz- hatalmát és gigászi terem-
emlékmű közvetlen közeié- t<tGreJet-
ben nyílik a Hősök fasora, a Az évforduló alkalmából a 
sétány mentén három mé- szovjet lapok hasábjain 
teres talapzaton állnak a rendre megszolaltak a kez-
szovjet űrkutatás hőseinek 
mellszobrai. A hősök galé-
r iáját Vlagyimir Komarov-
nak, a hősi halált halt űr-
hajósnak a szobra zár ja le. 

A szerdán megjelent 
moszkvai lapok terjedelmes 

mosz hősei, az űrpilóták, Ga-
garin, Tyitov, Leonov, Feok-
tyisztov. Nyikolajev nyilat-
kozott a sajtó képviselőinek. 
Az évforduló kapcsán nyi-
latkozó szovjet és külföldi 

nyomatékosan r á -
mutatnak, hogy a Szovjet-

cikkekben méltat ják a nagy tudósok 
nap jelentőségét. „A koz-
moszba vivő utat a szocia- . , t „ 
lizmus nyitotta meg". Októ- u n >° a világűr bekes felhasz-
ber hazája — a szputnyik nálása mellett száll síkra, az 
hazája. A Szovjetunió a vi- űrkutatást planétánk közös 
lágűr első felfedezője — ezek ügyének tekinti. 

Szeged életéből 
Szaporodó újítási javaslatok 

Tegnap 
történt 

Költöznek 
a nyolc-

emeletesbe 
A Bécsi körút és a Hu-

nyadi János sugárút sarkán 
augusztus végére elkészült 
új, nyolcemeletes szövetke-
zeti lakóház műszaki átadá-
sakor észlelt hibákat rendbe 
hozta a megyei építővállalat. 
Tegnap már megkezdődött a 
beköltözés. 

Az ú j szövetkezeti lakó-
házban minden szinten négy 
darab 2,5 szobás, összesen 32 
lakás van. A földszinten 
presszót fog elhe.lyezni a 
vendéglátó vállalat. Ennek 
építése, illetve berendezési 
munkája még folyamatban 
van. 

I 

Építkezések 
a kertészetben 

Idén már másodszor tar tanak újítási hónapot a Sze-
gedi Kenderfonó és Szövőipari Vállalat gyáraiban. Mint 
ismeretes, ilyen alkalmakkor minden elfogadott újí tásért 
50 forint külön jutalmat is kifizetnek a szokásos díjon 
felül. A héten kezdődött újítási hónapot is annak jegyé-
ben indították, hogy a dolgozók közül minél többen ve-
gyenek részt a legfontosabb termelési gondok és felada-
tok megoldásában. 

Az első két napon benyújtott „első fecskék" — a sze-
gedi kenderfonógyárban például hat újítási javaslatot 
adtak be — elbírálását már meg is kezdték az arra hiva-
tottak. Az újítási hónap eddig mindig 'Sikert hozott, ilyen 
akciók bábáskodtak korábban a vállalat ma már beveze-
tett újításainak születésénél is. Budapesten a Technika 
Házában — ahol hétfőn nyílt meg az Országos Textil- és 
Ruhaipari Űjító Kiállítás — 15 már megvalósult új í tás 
reprezentálja ezt a tevékenységet. Különösen jelentős a 
Huszta Ferenc és Takács János konstruálta oldalemelös 
villás targonca. Mivel ez a kitűnő eszköz hazánkban nem 
kapható, a két szakember homlokvillás elektromos tar-
goncákat alakított át oldalemelősre; a praktikus gép a 
korszerű raktározást, illetve a raktártér jobb kihaszná-
lását segíti elő. Számos üzem, vállalat máris felkereste 
az újí tókat azzal a kéréssel, hogy az ő gépeiken is végez-
zék el a célszerű átalakítást. Tegnap ú jabb újítási ész-
szerűsítési javaslatokat adtak be a dolgozók. 

Öt mázsa halleveskocka 
Közöltük' már, hogy a le- melléjük a legújabb ínyenc-

vesporgyártás fellegvára le- ség. a halleves, amelynek 
het a Szegedi Paprikafeldol- gyártását most kezdték meg 

a leveskészítő üzemrészben. 

A Kállai liget mellett levő 
ú j kertészeti telepen a vá-
rosgazdálkodási vállalat sar-
ját kivitelezésben építi a 
réginél jóval nagyobb virág-
cserépgyártó üzemet, egy ú j 
hajtató íiázat, a porta épü-
letet és a telefonfülkét. 

A mintegy 1 millió 200 
ezer forint értékű munka jól 
halad, a napokban befejez- gozó Vállalat — az újabb 
ték a cserépüzem falazási h í r e k ^ bizonyítják máris 
munkáit, tegnap pedig elké- . . . . . 
szültek a portaépülettel. A az. Az idei ev ket u j ter-
kitűnően dolgozó építőbrigád méke, a „Delikát 8" ételíze- s z a k j a t éppúgy megkönnyíti 
azon Igyekszik hogy míg a í t 5 Rekord nevet vi-
jo ido tart, a többi megkez-
dett építkezést is befejezzék selő húsleveskocka már si-
s mielőbb végleges helyére k e r t aratott a pultokon és 
telepíthessék át a még régi , , , . . 
helyén üzemelő virágcserép- a tanyerokban egyarant. 
gyártó részleget. Harmadikként sorakozik tenni, mint néhány deci víz-

zel felfőzni és hozzáadni a 
halat; tíz perc alat t kész az 
elsőrangú szegedi halászlé. 
Persze hal nélkül is helyt-
áll magáért a paprikafeldol-
gozó ízletes, ú j specialitása; 
ki-ki úgy készítheti el, 
ahogy ízlésének legjobban 
megfelel. Tegnap már öt 
mázsát készítettek a leves-
újdonságból, de ez a meny-
nyiség a közeljövőben meg-
kétszereződik. 

A piros halleveskocka a 
háziasszonyok második mű-

mint a kirándulók, kempin-
gezők ebédfőzését, vagyakár 
a horgásztanyákon való sza-
kácskodást. Nem kell mást 

Közepes felhozatal a piacokon 
A kedvező időjárás mel- fiolért 4—6, a zöldbabért 5— 

lett is tegnap közepes volt 6 forintot kértek. A tojás 
a felhozatal a szegedi pia- darabját 1,70—2 forintra tar-
cokon. A legtöbb mennyisé- tották, a burgonyát 3-3,50-
get almából, szőlőből és szil- re. A boltokban 1,70 a to-
vából hozták. Az évszakhoz jás darabja, s 2,60—2,80 a 
viszonyítva különösen a szil- burgonya kilónként, sőt még 
va dominált, hiszen a házi-
asszonyok még mindig tesz-
nek el befőttet, főznek lek-
várt. Szép szilvát lehetett 
már kapni kilónként két fo-
rintért, de volt. ahol há-
rom-háromötvenet kértek 
érte. Az alma kilója 3—4, a 
szőlőé 4—7 forint között vál-
tozott. A zöldpaprika kilón-
ként 2,50—3,50-ig kelt. Ked-
vezett az időjárás a paradi-
csomnak is, kilónként 2— 
2,50-ért mérték, a vörös-
hagymát általában 3 forin-
tért. A körte ára általában 
5—6 forint között mozgott. 

Sárgarépából, zöldségből 
elég kevés volt a piacokon, 
az előbbi 3—4, az utóbbi 5— 
6 forint között kelt, a kar-

haza is szállítják. Az 1,20— 
1,30 kilogrammos rántani 
való csirkéért 40 forintot 
kértek, s kilónként 28—30 
forintért kelt a baromfi. 

Másodszor virágzó almafa 
Szegeden, a Fel-

ső Tisza-part 17. 
számú házban a 
lakók tegnap ar-
ra lettek figyel-
mesek, hogy az 
udvarban levő al-
mafák egyike az 
idén másodszor is 
kivirágzott. A kör-, 
nyékbeliek is meg-
csodálták a külö-
nös jelenséget, s 

jól emlékeznek rá, 
hogy az idén ez az 
almafa bő termést 
hozott, szinte ros-
kadoztak az ágak 
a korai cirmos al-
mától. 

Az almafa őszi, 
másodszori vi-
rágzásáról azt 
tartják az öre-
gek, hogy hosszú, 
napsütéses októ-

berre számítha-
tunk. Az öregek 
eddigi megfigye-
lései többé-kevés-
bé igaznak bizo-
nyultak. Míg az 
udvaron a többi 
gyümölcsfák téli 
álmukhoz készü-
lődnek, az egyet-
len virágzó fa a 
tavaszt idézi. 


