
s vitézt... 
A magyar irodalom és nemzeti történelmünk soha 

nem mellőzhető szereplője a hazáért, a népért és a 
szabadságért küzdeni kész vitéz. A viharos évszáza-

dok során hősök vére hullt leigázni jött barbár hadsere-
gek, a nép hazafias érzelmeit zsarnoksággal elfojtó idegen 
uralom és nem egyszer az önös érdekekért kegyetlenkedő 
belső hierarchia elleni felkelésekben. Az országhatárokon 
őrtálló kardforgatók, Dózsa lázadó parasztjai, Rákóczi ku-
rucai, az 1848-as szabadságharc hősei, a Tanácsköztársaság 
vöröskatonái végeláthatatlan sűrű oszlopokban „sorakoz-
nak" mai szocialista hazánk néphadserege, fegyveres erői 
mögött S ha voltak is a történelmi idők alatt álnok urak, 
hitszegő hadvezérek gyilkos parancsára szégyellni való ki-
térők a fegyverforgatók cselekedeteiben, azoknak adója és 
tanulsága annál inkább kötelez ma a szabad néphez, s e 
néppel egyező célokért haladó testvérnemzetekhez való hű-
ségre. 

Ezen a napon ismét Zrínyit, a költőt idézzük, amikor 
elismerő tisztelettel köszöntjük néphadseregünk katonáit, 
akik szocialista hazánk békéje és biztonsága felett őr-
ködnek. Határőreinket, akik éjjel és nappal vigyázzák ál-
lamhatáraink sérthetetlenségét A rendőröket, karhatal-
mistákat, munkásőröket, akik a szocialista rend és alkotás 
belső biztonságát, nyugalmát óvják. 

Akiket ünneplünk, az elődök által, a Szovjet Hadsereg 
segítségével kivívott szabadságunk minden eredményét vé-
delmezik. Védelmezik, amit eddig alkottunk, de hozzájá-
rulnak ahhoz is, hogy népünk békében és biztonságban 
építhesse tovább a szocialista társadalmat Mint Méhes 
Lajos, a KISZ Központi Bizottságának első ti tkára mon-
dotta tegnapi rádióbeszédében: „A szolgálatot teljesítő fi-
atalok saját érdekeik szerint is végzik kötelességeiket, hi-
szen önmaguk biztos jövője, személyes terveik biztosítéka 
is az a védelmi erő, amelynek létrehozásában, fenntartá-
súban katonaidejük alatt résztvesznek. A nép alkotásait, a 
szülők, testvérek nyugodt, dolgos életét, magunk biztonsá-
gát védelmezni a legszentebb kötelesség. Ez a felelősségér-
zet a népet is áthatja, amikor a legkorszerűbb fegyvereket 
bízza fiaira. Olyan anyagi áldozatot hozott és hoz, amely-

nek révén a csapatok tűzereje, ütőereje, manőverező ké-
pessége hatalmasan megnőt t " 

Fegyveres erőink feladatát pártunk IX. kongresszusá-
nak politikai iránya szabja meg. S ez abban áll, hogy 
fegyveres erőink teljesítsék a számukra előírt felkészülési 
tervet, emeljék magasabbra a harci és a politikai képzés 
színvonalát, sajátítsák el minél jobban a haza külső és 
belső védelméhez szükséges elméleti és gyakorlati ismere-
teket Ez egyben népköztársaságunk, dolgozó népünk erejét 
is növeli. 

Az igaz hazafiság, mely á tha t ja fegyveres erőinket, 
nem öncélú. Mint ahogy népünk alapvető érdekei össze-
fonódnak más népeknek a társadalmi haladásért folytatott 
harcával, úgy hazafiságunk is összefonódik a munkásosz-
tály nemzetközi szolidaritásával, a szocialista országok kö-
zösségével. Ez az internacionalizmus sokszorozza meg a 
Varsói Szerződésben tömörülő néphadseregek, a szocialista 
országok közös védelmi e r e j é t Ez az erő soha nem volt 
és nem is lesz támadó jellegű, ez az erő a békéért, annak 
biztonságáért van. Nemzeti és nemzetközi érdekeinket kö-
vetkezetesen szem előtt tartva szilárdan képviseljük azt az 
elvet, hogy amíg az imperialisták támadó célú katonai 
lömbjei léteznek, mindaddig kötelességünk országunk vé-
delmi képességének állandó növelése, a Varsói Szerződés 
katonai szervezetének fenntartása és fegyverbarátságunk 
erősítése. 

Ma apák és anyák, testvérek és hitvestársak, elvtár-
sak és barátok, munkatársak és ismerősök üdvöz-
lete, köszöntése övezze fegyveres erőink valamennyi 

tagját, akiknek helytállására, edzettségére, bátorságára és 
technikai felkészültségére népünk nyugalmának tudatában 
büszkék lehetünk. 
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A E l 
határozata 
A Biztonsági Tanács pén-

tek esti ülésén 12 szavazat-
tal, ellenszavazat nélkül (az 
Egyesült Államok, Kanada 
és Dánia tartózkodott a sza-
vazásnál) úgy döntött, hogy 
sürgős vizsgálatot kell indí-
tani az Izrael által megszállt 
területeken élő arab lakos-
ság helyzetének tanulmányo-
zására. 

A határozat, amelyet Pa-
kisztán és Szenegál delegá-
tusai javasoltak, arra hívja 
fel U Thant ENSZ-főtitkárt, 
sürgősen küldje el külön-
megbízottját a közel-keleti 
térségbe a kérdés kivizsgá-
lására és egyben arra szó-
lította fel Izraelt, hogy mű-
ködjék együtt a megbízottal. 

A szovjet küldöttség nevé-
ben Malik támogatta a pa-
kisztáni—szenegáli határo-
zattervezetet, amely — mint 
mondotta — részintézkedés-
ként az agresszió következ-
ményeinek felszámolását 
szolgálja, bár sok tekintet-
ben nem kielégítő. 

Koreai-magyar barátsági 
nagygyűlés Phenjanban 

Kállai Gyula beszéde 
A KNDK-ban tartózkodó és szövetséges dél-koreai la- teljes mértékben támogatja a 

magyar parlamenti küldött- kájaik ellen folytatott hazája Koreai Munkapártnak, a 
ség tiszteletére szeptember szabadságának és független- KNDK kormányán*^ az 
28-án nagygyűlést rendeztek ségének megvédéséért, majd egyesítésért folytatott harcát. 
Phenjanban. A gyűlésen fel- így folytatta: — önök az s a két országrész egyesíté-
szólalt Kállai Gyula, az or- amerikai imperializmus ellen sére vonatkozó reális javas-
szággyűlés elnöke, küldött- vívott harc közvetlen front-
ségünk vezetője. Bevezető- vonalában vannak. Az ame-
ben üdvözölte a megjelente- rikai imperialisták és a déli 
ket. köszönetet mondott a országrész bábrezsimje sza-
baráti fogadtatásért, majd 
többek között a következőket 
mondotta: 

Népünk őszinte elismerés-
sel tekint arra az áldozatos 
és sikeres harcra, amelyet a 
koreai nép, a KNDK megte-
remtéséért folyatott s önök-
kel együtt örül a szocialista 
fejlődésben elért nagyszerű 
eredményeinek. A továbbiak-
ban megemlékezett arról a 

kadatlanul fenyegetik és ka-
tonailag provokálják a köz-
társaság északi részét. Meg-
győződésünk, hogy egy 
együvé tartozó népet nem 
lehet mesterségesen ketté-
szakítani, sem földrajzi szé-
lességekkel, sem katonai 
megszállással. A 40 milliós 
koreai népnek egy hazában 
kell élnie. A Magyar Nép-
köztársaság kormánya a bé-

heroikus küzdelemről, ame- ke megőrzése és a történelmi 
lyet a koreai nép három éven igazság érdekében érzett fe-
át az ENSZ lobogója mögé lelősségtudatától áthatva, 
bú j t amerikai imperialisták mindig támogatta és ma is 

Olcsóbban — szépet 
Műanyagbevonatú bútorlapot gyártanak Újszegeden 

Fábah szegény ország va-
gyunk, örök téma tehát a 
faanyag pótlása. Ebben mái-
évek óta jelentős szerep jut 
a bútorlapgyártásnak. Így a 
pozdorjából való bútorlapké-
szítésnek már tekintélyes ha-
gyománya van. Elsősorban a 
Rostkikészítő Vállalat gyá-
raiban, Dunaföldváron, 
Nagylakon, Nagyhalászon, 
Pomádiban, s a Tisza túl-
partján, Újszegeden is, A 
múlt mellett azonban — s 
ezt az újszegediek mostani 
vállalkozása jól tükrözi — 
szép jövője is van a pozdorja 
bútorlapgyártásnak. 

Valaha a kenderfeldolgo-
záskor keletkező pozdorja — 
vagyis a növény kórójának 

apró fás része, hulladéka, majd a furnérpótló műanya-
törmeléke — kazánokban fe- got, a poliesztert, s ezt hasz-
jezte ' be földi pályafutását nál ják fel a pozdorjalap fe-
Eltüzelték. A célszerűbb fel- lületek megfelelő kezelésére. 
használást már tíz éve el-
kezdték az újszegedi gyár-
ban, a fás részecskék kínál-
ták a faanyag-pótlás lehető-
ségét. Így alakult ki a most 
honos eljárás: a megfelelően 
szárított pozdorját kötő-
anyaggal, műgyantával ele-
gyítik, azután előkészítik, 
lappá préselik, csiszolják. 
Egy részét így, csiszolt for-
mában adják el hazai bútor-

ez helyettesíti, mint szilárd 
bevonat, a fanyagot. A poli-
eszer lakköntést a bútor-
iparban már korábban is 
alkalmazták, ez adta felhasz-
nálásához az indítékot. Pasz-
tellszínű mintadarabok mu-
tatják, milyen is lesz majd 
az ú j gyártmány, a lakkal 
körülfogott pozdorjalap. A 
felületkezelő üzem — mert 
külön ú j csarnok ad majd 

gyáraknak, de csehszlovák és otthont az ú j technológiának 

Ü t t a l a n u t a k 
A szokatlanul sok augusztusi és szep-

temberi eső hatására a réti agyagtalajo-
kon és a Tisza-menti öntéseken szinte 
teljes mértékben megsemmisültek, tönkre-
mentek a dűlőutak. Emaitt rendkívül 
megnehezültek a terményszállítások, s 

nagyon nehéz helyzetbe jutottak a kő-
olajipari kutatók is. 

Felvételünk a tápéi réten készült, ahol 
ezekben a napokban Sz—100-as lánctalpas 
traktorok tartanak ügyeletet s vonszolják 
kilométereken át szárazra a sárbafulladt 
nehéz gépkocsikat 

görög partnereknek is. A 
másik részt azonban furnér-
ral is beborítják, ami tudva-
levőleg elég drága, különö-
sen, ha importált, elsőosztá-
lyú anyagról van szó. Tavaly 
1 millió 100 ezer négyzetmé-
ternél is több furnér t hasz-
náltak fél, ennek fele be-
hozatal vo l t 

— építése jól halad, s ja-
nuárra megkezdheti műkö-
dését, ú j gépekkel felszerel-
ve. A lakköntő gépen kívül 
itt látnak majd munkához a 
polírozó, csiszoló berndezé-
sek is. Ahogyan a termelés 
fokozódik, úgy csökken majd 
mind kisebbre a furnérfel-
használás. s vele a deviza-

A jobb, olcsóbb megöTcfá- kiadás, az önköltség is. 
sok keresése, a kísérletezés A furnér esetében ismét 
egy esztendeje kezdődött az bebizonyosodott hogy semmi 
üzemben, s azóta a Tiszai sem pótolhatalan, s hogy a 
Vegyikombinát segítő közre- modern technika lehetőségeit 
működésével szép eredmény- kihasználva ú j utakat lehet 
re vezetet. Az újszegediek és kell is keresni a termelő-
szerződést is kötöttek a TVK- munkában, 
val, a kombinátból kapják S. M. 

A Csongrád megyei 
képviselőcsoport ülése 

A Csongrád megyei or-
szággyűlési képviselőcsoport 
tegnap, szombaton délelőtt 
ülést tartott Szegeden, a 
népfront városi bizottságá-
nak tanácstermében. Első-
ként a termelőszövetkezetek-
ről szóló törvény végrehaj-
tásával, s ennek hatásával 
foglalkoztak a megyei tanács 
vb mezőgazdasági és élelme-
zésügyi osztálya által beter-
jesztett jelentés alapján. A 
vitában dr. Petri Gábor, 
Nagy Dániel, Katona Sándor, 
Tóth Szilveszterné, Niesner 
Ferenc, Halmágyi Ivánné, 

Balog László, Patai Sz. Sán-
dorné, Győri Imre, Lacsán 
Mihályné, dr. Dömötör Já -
nos, Bódi László országgyű-
lési képviselő, valamint az 
ülésre meghívott dr. Paczuk 
István, a Csongrád megyei 
tanács vb elnökhelyettese és 
dr. Fazekas Lajos, a megyei 
tanács vb mezőgazdasági és 
élelmezésügyi osztályának 
vezetője szólalt fel. 

Ezután az országgyűlési 
képviselőcsoport a képvise-
lői munka más időszerű fel-
adataival foglalkozott. 

latait. 
Kállai Gyula ezután szólt 

az amerikaiak vezette nem-
zetközi imperializmusnak a 
hős vietnami nép ellen foly-
tatott rabló háborújáról, 
majd beszédét így folytatta: 

— Az imperialisták nem-
csak a nyílt agressziót, a he-
lyi háborúkat használják fel 
saját céljaik elérésére, ha-
nem az ideológiai diverziót, 
a haladó erők egységének 
megbontását s a szocialista 
országok rendszerének fella-
zítását is. Mivel a szocializ-
mus világrendszerének hatal-
mas és bevehetetlen vára 
ellen nem mernek frontális 
nyílt háborút indítani, arra 
törekszenek, hogy egyenként 
szakítsák ki az egyes orszá-
gokat a szocialista világ-
rendszerből. Azonban ez a 
politikájuk is csődöt mond. 
mert a szocialista országok 
közössége, ha szükséges kol-
lektíván és minden szükséges 
eszközzel megvédelmezi az 
egyes szocialista országok 
vívmányait, s biztosítja to-
vábbi szocialista fejlődésü-
k e t 

Kállai Gyula végezetül rö-
viden beszámolt a Magyar-
országon folyó szocialista 
építőmunka eredményeiről 
és feladatairól, majd beszé-
dét a magyar—koreai barát-
ság, a szocialista országok 
egységének, a proletár inter-
nacionalizmusnak éltetésévei 
fejezte be. 

A magyar és a koreai him-
nusz elhangzása után Li 
Bong Gjon, a főváros népi 
bizottságának elnökhelyette-
se mondott beszédet. A leg-
forróbb baráti üdvözletét tol-
mácsolta Budapest lakosai" 
nak és az egész magyar nép-
nek. 

A z USA súlyos 
veszteségei 

A hanoi rádió szombaton 
bejelentette, hogy az ameri-
kai hadsereg és a „szövetsé-
ges" haderők 16 700 halottat 
veszítettek 1968. augusztus 
22-e és szeptember 20-a kö-
zött a Dél-Vietnam partvi-
déki térségeiben folytatott 
harcok során. 

A dél-vietnami hazafias 
erők ezenkívül 120 ellenséges 
repülőgépet, 51 ágyút, 400 
katonai járművet semmisí-
tettek meg és 59 hidat rob-
bantottak fel. Már 3188-ru 
emelkedett az Észak-Vie -
nam fölött megsemmisite • 
amerikai repülőgépek szám t 

A dél-vietnami partizánok 
szombaton reggel Quang 
Nam tartományban több 
amerikai katonai létesítmény 
ellen intéztek támadást. 
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