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Minhtől és felolvasta az elhunyt elnök végakaratát A
gyászszertartás eseményeit a
VDK nemzeti himnuszának
és az Intemacionálénak ünnepélyes hangjai kísérték.
A gyászszertartás után Ho
Si Minh-nek. a kommunista
mozgalom kiemelkedő egyéniségének holttestét mauzóleumban helyezik el.
A VNA hírügynökség közlése szerint a 81 éves Ton
Duc Thang alelnököt nevezték ki a VDK ügyvezető elnökévé.
A Newsweek című amerikai hetilap legutóbbi számában nyíltan leírta: soha
még amerikai
háborúban
ilyen „betegség" nem terjedt
a katonák között, mint most
a vietnami háborúbem.
A
„betegség" neve: a háború
gyűlölete. Ennek az őszinte megalapításnak a f é nyében még
világosabban
kiderül: milyen
visszatetszést szült, hogy az
USA
először nem fogadta el
a
DVK által felajánlott
háromnapos tűzszünetet, mert
a Thieu-klikk gyors és egyoldalú visszautasító nyilatkozatával kész helyzet
elé
állította Washingtont. Shogy
az amerikai
magatartás
mégis módosult, s ha faramuci fogalmazásban ugyan,
de lényegileg elfogadták
a
tűzszünetet, emiatt ismét feszült lett a viszony a Thieukormány és az
amerikai
patrónusa között. Mert amíg
előbb Saigon állította kész
helyzet elé
Washingtont,
utóbb a fordítottja történt
A New York Times szerint
a Nixon-kormány
„hajszállal kerülte el csak a súlyos hibát", amit a fegyverszünet elutasítása
jelentett
volna, s most mindent meg
kell tennie, hogy ezt a kis

Ho Si Minh
végrendelete
„Az amerikai agresszió ellen vívott
harcunkban minden bizonnyal további
nehézségekkel kell
szembenéznünk
és további áldozatokat kell vállalnunk. Bizonyos azonban, hogy győzni fogunk. Ezt teljes bizonyosággal
mondhatom.
.
Üdvözöljük hősies honfitársainkat,
rvépünket és harcosainkat, közöttük
szeretett ifjainkat és gyermekeinket.
Népünk nevében üdvözlöm a szocialista tábor és a baráti
országok
testvéri szolidaritását. Megköszönöm
támogatásukat és segítségüket, melylyel teljes szívükkel népünknek
az
amerikai agresszió ellen vívott hazafias küzdelme mellé álltak.
Tu Fu. a kínai nép ismert költője
azt irta. hogy kevesen vannak, akik
túlélik a 70-ik évet.
Ez az év az én 79-ik esztendőm és
ha valaki már átlépte a 70-et, egészsége természetesen hanyatlik.
Ezen
nincs mit csodálkozni. Meddig szolgálhatom még a forradalmat? Nem
tudom, éppen ezért hagyom
hátra
végrendeletemet.
Eljön a nap. amikor
csatlakozom
tiszteletreméltó őseimhez és
éppen
ezért megírom végakaratomat, hogy
barátaimat itthon és külföldön
ne
érje meglepietés.
Először a pártról akarok beszélni.
A parthoz, a néphez és a hazához
való elkötelezettség, az egysé« gondolata vezetett mindig.
Pártunk
mindeddig alkalmasnak bizonyult ar-
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lehetőséget a béke helyreállítása érdekében
további
előrehaladásra használja fel.
Bizonyos találgatások
szerint ugyanis a párizsi tárgyalásokon valami előrehaladás várható. Ezt Agnew
alelnök legutóbbi tv-nyilatkozatára alapozzák, amelyben az alelnök rejtélyesen
kijelentette: „valami várható" — ám szavait sem
a
Fehér Ház. sem a külügyminisztérium, sem
Cabot
Lodge (a Párizsban tárgyaló
USA-küldöttség feje)
nem
volt hajlandó megerősíteni.
Pedig igazán legfőbb ideje, hogy „valami várható"
legyen végre, a
vietnami
háború felszámolása
ügyében. Igen sok egyéb tényező mellett egyebek között a
Fortune című folyóirat széles körű közvéleménykutatása is ezt támasztja alá. Rengeteg amerikai fiatalt kérdeztek meg, s a válaszokból
kiderült, hogy az amerikai
ifjúság többsége az USA-nak
mind a bel-, mind a külpolitikájával
elégedetlen.
Elsősorban a vietnami háború folytatása váltja
kl
ellenérzésüket. Érdekes, hogy
a diákok 94, a nem tanuló
ifjúság 92 százaléka hangoztatta azt a meggyőződését,
hogy az USA politikáját lényegében a
monopóliumok
s üzletemberek
irányítják,
A Fehér Ház kedden közölte, hogy Nixon
elnök
péntekre rendkívüli tanácskozásra hívta össze legfőbb
tanácsadóit, amelyen
megvitatják majd a
vietnami
helyzet összes vonatkozásait.
A francia
hírügynökség
tudósítója úgy
vélekedik,
hogy Nixon elnök „a vietnami háborúval kapcsolatosan fontos döntések bejelentésére készül".

ra, hogy győzelemről győzelemre vezesse a népet Az egység a legfontosabb. ezt mindenképpen meg
kell
őrizni. Ügy vigyázzatok rá. mint a
szemetek fényére.
Az amerikai agresszió ellen vívott
harc még nagyobb áldozatokat is kívánhat népünktől. Mindenképpen el
kell azonban határoznunk, hogy
a
végső győzelemig harcolunk az amerikai agresszorok ellen. Hazánk, hegyeink és népünk mindörökké
élni
fognak.
Az előttünk álló nehézségek ellenére népünk bizonyosan győzni fog. az
amerikai imperialistáknak ki kell vonulniuk, hazánk egységes lesz. Északon és Délen élő honfitársaink újra
egyesülnek.
Hazánknak abban a megtiszteltetésben lesz része, hogy noha kis ország, mégis legyőzi az imperializmust,
a franciákat és az amerikaiakat,
és
így hozzájárul a nemzeti felszabadító mozgalmak sikeréhez.
Ami a
nemzetközi kommunista
mozgalmat illeti, egész életemet
a
világforradalom eszméjének szenteltem és nagyon fájdalmas számomra
látni a testvéri szocialista pártokat
megosztó nézeteltéréseket.
Azt kívánom, hogy pártunk járuljon hozzá a testvéri pártok egységének a marxizmus—leninizmus és
a
proletár nemzetköziség alapján való
helyreállításához.
Bizonyos vagyok abban.
hogy a
testvéri országok és pártok
ismét
egységbe tömörülnek.
A párton belül legyen demokrácia.
A párt egységét rendszeres bírálattal és önbírálattal kell
erősíteni.
Pártunk hatalmon van és egységesnek
kell lennie.
A
párttagoktól
becsületességet,
odaadást és példamutató magatartást
kell követelni, hogy méltóak legyenek egy hatalmon levő párthoz. Hű-
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Búcsúzik
nagy halottjától
a vietnami nép
Több mint százezer ember
lepte el kedden reggel a Vietnami Demokratikus Köztársaság fővárosának, Hanoinak főterét, hogy részese legyen az elhunyt Ho Si Minh
elnök végső búcsúztatásának.
Vietnam népe az elmúlt
napiokban több
kilométer
hosszú sorokban várakozott,
hogy elvonulhasson
Ho Si
Minh ravatala előtt. A felvonulás és a koszorúk elhelyezése a keddi nappal végetért és megkezdődött
a
gyászszertartás, amely a hanoi rádió közleménye szerint szerdán ér véget, amikor is helyi idő szerint 14
órakor (magyar idő 8 óra)
végső nyugovó helyére kísérik a néhai elnököt.
Kedden reggel a Ba Dinh
téren egybegyűltek egyperces csenddel adóztak Ho Si
Minh emlékének, majd 21'
ágyúlövés dördült el és a
VDK légierejének repülőgépei húztak el a tér fölött,
ahol 24 évvel ezelőtt Ho Si
Minh bejelentette Vietnam
függetlenségének kikiáltását.
A raratalnál. ahol a Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottsága, a nemzetgyűlés. a minisztertanács és
a Hazafias Népfront központi bizottsága tagjai m.ellett
felsorakoztak a külföldi delegációk
—
közöttük a
Szovjetunió, a Kínai Népiköztársaság, a Koreai Népi
Demokratikus
Köztársaság,
Kuba a Német Demokratikus Köztársaság. Laosz, Lengyelország.
Magyarország
Bulgária. Mongólia.
Csehszlovákia. Románia.
Albánia, Japán.
Franciaország
Olaszország az
Egyesült
Államok és Nagy-Britannia
tagjai is — Le Duan, a Vietnami Dolgozók Pártia első
titkára búcsúzott
Ho
Si
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
KEDVES ODESSZAI BARATAINKAT!

Megyénkbe érkezik
Odessza-terület küldöttsége
A Csongrád megyei pártbizottság és a Csongrád megyei tanács meghívására néhány napos látogatásra megyénkbe érkezik a Szovjetunióból Odessza-terület párt- éa
tanácsi küldöttsége. A látogatás alkalmával hivatalosan is megteremtődik
rület és Csongrád megye testvéri kapcsolata.

Tarján!
képek
Vasárnap is dolgoztak a
munkások Szeged első aluljárójának építkezésénél.
A
Hódmezővásárhelyre vezető
utat átvágták, és megkezdték az előregyártott aluljáró helyrevontatásához szükséges vasúti pálya építését.
A „műtárgy" végleges
helyére előreláthatóan szerdán
délelőtt kerül, és a
terv
szerint talán már csütörtökön szabaddá válik a 43-as
útvonal.
Körgallért kapott az épülő víztorony. Lakatosok és
ácsok dolgoznak rajta, hogy
elkészítsék a kétezer köbméteres tartály
vasbeton
szerkezetét.
Horváth

Dezső

felvételei

ségesen kell szolgálniuk a pártot, készen kell állniok élenjáró feladatok
megoldására és a haladásért folytatott harcra.
A párttagok járuljanak hozzá
a
szocialista építéshez. Az elkövetkező
feladatok megoldásához szükség van
a nép oktatására.
A hátországban dolgozó népnek ls
sok nehézséggel kell
megküzdenie.
Kipróbálta már a gyarmatosítók kizsákmányolását. az elnyomás és a háború hosszú éveit élte át.
Népünk oly nagy hősiességet, lelkesedést tanúsított és olyannyira kivette részét a nehéz munkából, hogy
a pártnak mindent el kell követnie
a gazdasági es társadalmi fejlődés érdekében. hogy megfelelőképpen emelhesse a nép életszínvonalát.
Személyes ügyekről: teljes szívemmel szolgáltam hazámat és népemet.
Ha eltávozom ebből a világból, csak
azt sajnálom, hogv nem élhettem tpvább népem szolgálatában. Halálom
után ne legyen nagy temetés, ne pazarolják a nép idejét és pénzét.
Végül: mélységes szeretettel búcsúzom az egész párttól, a hadseregtől, a
néptől, az asszonyoktól és gyermekektől.
Testvéri üdvözletemet küldöm elvtársaimnak. Végső akaratom.
hogy
egész pártunk és egész népünk szoros egységben harcoljon a békés, egységes. független, demokratikus és virágzó Vietnam megteremtéséért, mozdítsa méltóképpen elő a világforradalom ügyét.
Remélem, hogy e célok elérésével
népünk az eddigieknél még nagyobb
mértékben válik értékes tagjává a
népek nagy közösségének."
A végrendelet dátuma:
1969. május 10.
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