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Támogatjuk a vietnami nép 
igazságos harcát

—-Szolidaritási gyűlés Ácson  —

Dél-Vietnam :

A% a m e r ik a i lé g ie rő  
f e k e te  n a p ja

Ünnepi zászlók díszítették az 
utcákat, kedves vendégeket 
’’■ártak szombaton délután 
Ácson. Vietnami—magyar ba
ráti találkozót és szolidaritási 
gyűlést rendezett a község
ben a Hazafias Népfront me
gyei bizottsága. Ezen részt 
vett Hoang Luong, a Vietna
mi Demokratikus Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete is.

Megjelent a fogadáson Ne
meslaki Tivadar az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, 
a megyei pártbizottság első 
titkára Izsáki Mihály a Hazafias 
Népfront megyei bizottságának 
titkára, Takács Lajos, a Ko
máromi járási pártbizottság 
első titkára, dr. Nemes Vilmos 
a járási tanács vb-elnöke, va
lamint a járás és a község 
társadalmi életének több más 
képviselője.

A vendégek először az
Egyetértés Termelőszövetkezet-

A X V .  bányásznap alkalmá
val a dorogi szénmedence 
üzemeiben, s néhány telepü
lésen megemlékező ünnepsé
geket tartanak. Az üzemekben 
szeptember 4-én rendeznek 
ünnepségeket, amelyeken ösz- 
szesen 1225 dolgozót tüntet
nek ki. Közülük 203-an 10
éves, 85-en 15 éves, 847-en 
pedig 20 éves munkájuk el- 
ísn..réséül szolgálati érdemér
met kapnak. Harmincán része
sülnek Kiváló bányász, illetve 
a bányászat kiváló dolgozója 
miniszteri kitüntetésben.

Dorogon a szénmedence 
központjában szeptember 4-én 
17 órakor koszorúzással kez
dődik az ünnepség. A ü'öszt- 
ig atóság, a trösztbizottság 
és a bányász pártbizottság ko
szorút helyeznek el a bányász 
mártírok emlékművénél. Ezt 
követően a trösztbjzp' is*'- o 
gadást ad az élenjáró dolgo
zók tiszteletére. A József 
Attila velődési Ház' es
te 19 órai kezdettel fővárosi 
művészek közreműködésével 
díszelőadás lesz, amelyen töb
bi k között Kovács Erzsi. Lő
rén Lenke, Gyér ;s Magda, 
Majláth Jenő és Baksay Ár
pád lépnek fel. A díszelőadást 
reggelig tartó táncmulatság 
követi. Szeptember 5-én dél
után térzene és sportműsorok 
szórakoztatják az ünneplőket.

A kereskedelem és a ven
déglátóipar felkészült az ün
nepnapra. A bányásznapi áru
forgalmat a múlt évhez ha
sonlóan az idén is a boltokban 
bonyolítják le.

Dorogon kívül Csolnokon,

be látogattak el. Itt Krajczár 
György a községi tanács el
nöke -Ács fejlődéséről, életéről 
adott tájékoztatót, Madarász 
Lajos a termelőszövetkezet el
nöke pedig a közös gazdaság 
eredményeiről számolt be a 
vendégeknek. Ezt követően a 
vendégek látogatást tettek a 
hétezer holdas gazdaság egyik 
üzemegységében.

Utána a Szikra Filmszín
házban ünnepi gyűlést ren
deztek. Németh László, csúcs- 
bizottsági titkár megnyitója 
után, Nemeslaki Tivadar elv
társ emelkedett szólásra.

Részletesen elemezte a 
nemzetközi helyzet alakulá
sát. Szólt arról hogy a világ 
haladó közvéleménye milyen 
aggodalommal figyeli a Viet
nami eseményeket és mélysé
gesen elítéli az amerikaiak 
agresszióját. A szocialista tá
bor országai egységesen lép
nek fel a békét veszélyeztető

Pilisszentivánon, Sárisápon és 
Tokodon rendeznek kultúr
műsorokat a bányásznap alkal
mából.

agresszió ellen, s minden 
anyagi és erkölcsi támogatást 
megadnak a Vietnami nép 
hősi harcához — mondotta

A dél-vietnami szabadság- 
harcosok sikereinek nyomán 
az amerikai közvéleményben 
is egyre inkább terjed az a 
felismerés, hogy a vietnami 
kaland megtépázza az Egye
sült Államok tekintélyét, ag
ressziója kudarcra van ítélve.

Felszólalt a békegyűlésen 
Hoang Luong nagykövet is. 
Beszámolt arról a harcról, 
amelyet a vietnami nép foly
tat a betolakodók ellen. Is
mertette, milyen rettenthetet
len eltökéltséggel küzdenek a 
Nemzeti Felszabadítási Front 
katonái, a partizánok, a nép 
egyszerű fiai szabadságukért, 
függetlenségükért. Egyúttal 
köszönetét fejezte ki a ma
gyar népnek internacionalista 
segítségéért, amellyel a test
véri ország harcát támogatja.

A békegyűlés részvevői tá
viratban .tiltakoztak a VDK 
elleni ismételt amerikai bom
batámadások miatt. Követel
ték, hogy vonják ki az ame
rikai csapatokat Dél-Vietnam- 
ból, és szüntessék meg kalan
dortámadásaikat. „Támogat
juk a vietnami nép igazságos 
harcát” — hangzott a távirat 
befejező gondolata.

A békegyűlés után egy szov
jet vendégegyüttes és a he
lyi művészeti csoport adott 
kultúrműsort.

Saigon (MTI)
Huszonegy amerikai vadász

bombázó pénteken este „fegy
veres felderítést” végzett a 
VDK területe felett. Az akció 
során Hanoitól nyugatra és 
északnyugatra hidakat támad
tak. Amerikai bombatámadás 
érte a Dien Bien Phu köze
lében lévő Ban Lot lakott te
lepülést is.

Guam szigetéről felszállt 
B—52-es típusú amerikai stra
tégiai bombázók a szombatra 
virradó éjszaka — e héten 
immár harmadízben — táma
dást intéztek a Saigontól mint
egy 50 kilométerre! észak-ke
letre elterülő úgynevezett 
D-övezet ellen, ahol dél-viet
nami szabadságharcosok na
gyobb kötelékeinek jelenlétét 
gyanítják. A vietnami hábo
rúban ez volt a B—52-esek ál
tal végrehajtott 12. szőnyeg
bombázás. A korábbi táma
dások során az amerikaiak — 
saját bevallásuk szerint is — 
kevés sikert értek el.

Az amerikai légierőnek 
pénteken fekete napja volt 
Vietnamban. Saigontól 230 ki-

A görög parlament beikta
tási vitájának negyedik napja 
azt mutatta, hogy az előző, 
heves összecsapások után kis-

lométerrel dél-nyugatra, -An
Xuyen tartományban felszál
lás közben lezuhant egy kis 
szállítógép. Pilótája, négy 
amerikai katona és egy tiszt 
életét vesztette. Saigontól 160 
kilométerrel dél-nyugatra a 
szabadságharcosok lelőttek egy 
amerikai helikoptert, amely
nek négyfőnyi legénységéből 
kettő megsebesült. A dél-viet
nami fővárostól 650 kilomé
terrel északra egy felderítőgé
pet lőttek le a szabadsághar
cosok. Az amerikai pilóta és 
egy dél-vietnami tiszt életét 
vesztette.

Rusk amerikai külügymi
niszter pénteki sajtóértekezle
tén elsősorban a vietnami 
helyzettel foglalkozott. Újság 
írók kérdéseire válaszolva 
Rusk — korábbi kijelentései
hez hasonlóan — azt állította, 
hogy az Egyesült Államok bé
kére törekszik Vietnamban. 
Megismételte Washington ré
gebbi hivatalos nyilatkozatait, 
amelyek szerint az amerikai 
kormány kész feltételek nél
kül tárgyalásokat folytatni „a 
másik féllel”.

sé lecsillapodtak a kedélyek. 
Az AFP szerint a helyzet úgy 
fest, mintha Markezinisz csü
törtöki bejelentése után — 
tudniillik, hogy a Haladó pár
ti képviselők a kormány ellen 
fognak szavazni — a parla
ment csak formális vitát foly
tatna, amelynek befejezése 
már most eldöntöttnek látszik. 
A francia hírügynöksék azt 
latolgatja, hogy Cirimokosz, a 
jelenlegi erőmegoszlás szerint, 
az ERE 99, A Novasz-csoport 
26, és saját kormányának 12 
szavazatára számíthat, és még 
ezekre sem teljes bizonyosság
gal. Athéni politikai körök
ben az a hír terjedt el, hogy 
Cirimokosz veresége esetén a 
király hétfőre összehívja a 
pártok vezetőit, hogy megtár
gyalja velük, mi legyen a kö
vetkező lépés.

A pénteki ülés után Cirimo
kosz mindennek ellenére de
rűlátóan nyilatkozott a vár
ható szavazásról, amelyre, 
mint mondotta, valószínűleg 
vasárnapra virradó éjjel ke
rül sor.

Papandreu péntek este új
ságírók előtt újból ismertette 
álláspontját, amelynek lénye
ge, hogy hajlandó tudomásul 
venni a választások általa kö- 
v etelt megtartásának elha
lasztását, de legfeljebb csak 
november 15-ig. Erélyesen cá
folta, hogy beleegyeznék egy 
úgynevezett „személyiségek 
kormányának” felállításába, 
továbbra is csak ügyvivő kor
mány megalakítását támogat
ja.

Kosztopulosz, a Cirimokosz- 
kormány hadügyminisztere be
jelentette, hogy egy katonai 
vizsgálóbizottság döntést ho
zott a hadsereg néhány tiszt
jének nyugdíjba helyezéséről.

A hatalmas határt járva, sok gondolat juthat eszébe egy juhásznak. S ha aztán a domb
oldalban találkozik egy „kollégájával”, bőven van miről beszélgetni, amíg a birkák jó
ízűen legelnek. Talán még a pulik is más szemmel nézik egymást, hiszen ők is „sorstár

sak.” A dadi tsz 750 birkáját őrzi Szöllősi György és Szabó Károly juhász.
(Foto Jusztin)

ünnepségek, kitüntetések, 
kultúrműsorok 

a bányásznap alkalmává!
A görög parlamentben 

lecsillapodtak a kedélyek
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