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0 Magyar Népköztársaság 
kormányának nyilatkozata 
az indokínai térségben folyó amerikai agresszió 

és intervenció kiterjesztéséről 
A Minisztertanács Tájékoztatási Hiva-

tala közli: 
A Magyar Népköztársaság kormánya az 

alábbi nyilatkozatot adta ki a délkelet-
azsiai ú jabb agresszió ellen: 

Az Amerikai Egyesült Államok kormá-
nya. békeszolamok hangoztatása mellett, 
az indokinai népiek elleni agresszióját 
újabb területekre terjesztette ki. Nixon el-
nök április 30-i nyilatkozatával és a Kam-
bodzsa elleni intervencióval az indokínai 
népiek elleni amerikai agresszió ú j ará-
nyokat öltött. Az amerikai imperializmus 
a háború kiterjesztésének beláthatatlan 
veszélyei felé vezető útra lépiett. Egyfelől 
tovább folytatja a vietnami nép elleni há-
borút. másfelöl kiterjeszti az agressziót a 
szomszédos Laoszra és Kambodzsara. sőt 
felújí t ja a Vietnami Demokratikus Köztár-
saság területenek bombázását. 

Az Egyesült Államok vezető körei altal 
elkövetett agressziók ú jabb fokozása mél-
tán vált ki felháborodást a világ minden 
táján. 

Az Egyesült Államok uralkodó körei 
neokolonialista törekvéseik megvalósítása 
érdekében a világ minden részében — 
Ázsiában éppen úgy. mint a Közel-Kele-
len — a nepiek ellenségeivel, a társadalom 
reakciós elemeivel lépnek szövetségre. Ci-
nikusan semmibe veszik más népek jo-
gait és az agresszió kiterjesztésével súlyo-
san veszélyeztetik e térségek és a világbéke 
érdekeit. 

A Magyar Népköztársaság kormánya és 
népe, a haladó emberiséggel együtt, mély-
séges felháborodással ítéli el az Amerikai 
Egyesült Államok ú jabb háborús provo-
kációit. Tiltakozik az indokínai térségben 
folyó agresszió és népirtás ellen, követeli, 
hogy az Amerikai Egyesült Államok hala-
déktalanul \ essen véget az indokínai or-
szágok elleni katonai intervenciónak, s 
feltétel nélkül vonja ki csapatait e tér-
ségből, tiszteletben tartva az ENSZ alap-
okmánya. valamint az 1954-es és 19t!2. 
évi genfi egyezmények elveit. Az indokí-
na^ háború kiterjesztéséért, a világbékét 
fenVegetö háborús felkészültségért teljes 
mértékben az Amerikai Egyesült Államok 
kormányát terheli a felelősség. Az Egye-
sült Államok ú jabb délkelet-ázsiai agresz-
sziója súlyos károkat okoz a nemzetközi 
viszonyok alakulása szempontjából a vi-
lág minden táján. 

A Magyar Népköztársaság kormánya és 
népe teljes szolidaritásáról biztosítja az 
amerikai imperialisták ellen hősiesen 
harcoló indokínai népeket és támogatja az 
indokinai népiek képviselőinek tanácskozá-
sán elfogadott közös nyilatkozatot. Meg-
győződése, hogv a szabadságukért, önren-
delkezési jogaikért, függetlenségükért min-
den áldozatra kész indokinai népiek igazsá-
gos harca — a haladó világ együttérzesé-
vel és támogatásával — győzedelmeskedni 
fog. 

Elutazott 
a norvég 

parlament 
elnöke 

Elutazott Budapestről teg-
nap Bernt Ingvaldsen, a 
norvég parlament elnöke, 
aki kíséretével — mint is-
meretes — egyhetes látoga-
táson hazánkban tartózko-
dott. Képünkön: Kállai Gyu-
la, az Országgyűlés elnöke a 
Ferihegyi repülőtéren bú-
csúzik a távozó vendégtől. wmm 
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A Tisza a tetőzés óta 
hetvenöt centimétert apad 

Ötezer holdat borítanak fakadó vizek 
Szegednél a csaknem két 

hete tartó fokozatos apadás 
óta hetvenöt centiméterrel 
csókként a folyó szintje. Ked-
den a v zmérce 768-as érté-
ket je'zett és 

ha az eddigi ütemű marad 
a csökkenés, akkor három-
négy nap múlva sor kerül-
het a védelmi fokozat 
újabb mérséklésére. 

Jelenleg az igazgatóság egész 
tiszai szakaszán másodfokú 

a készültség és a védekezés 
főként a gátvonalak előírt 
időpontokban történő bejá-
rására. ellenőrzésére terjed 
ki. Körülbelül 

félezres létszámmal őrköd-
nek a töltéseken, 

amelyek jól állták a meg-
próbáltatásokat és tart ják 
továbbra is a megduzzadt 
folyókat. 

A másodfokú készültség 
egészen más munkát ró a 

védekezőkre ilyenkor — az 
árhullám levonulásakor — 
mint annak idején, érkezé-
sekor. Most már megkezdték 
a futó rózsesoroknak az el-
bontásat és a rőzseta karók 
felszedését. 

A tartósan magas vízállás 
eredményeként 

tovább terjedtek a töltések 
lábánál feltört fakadó vi-
zek, 

amelyek az igazgatóság te-
rületén több mint ötezer hol-
dat érintenek és valószínűleg 
most már tetőznek. A vízbo-
rítás helyenként harminc-
negyven centiméteres és 
számolni kell azzal, hogy a 
mezőgazdaságilag hasznosí-
tott földeken a belvizekhez 
hasonlóan károkat okoznak. 

T. B. 

Szegeden 
Tegnap délelőtt Szegeden, 

a megyei tanács kis előadó-
termében ünnepélyes keretek 
között megnyílt a X. Csong-
rád megyei műszaki hónap 
A megnyitón részt vett dr. 
Komócsin Mihály, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára és dr. 
Varga Dezső, a szegedi vá-
rosi pártbizottság titkára is. 
Dr. Kovács Kálmán, az 
MTESZ Csongrád megyei 
szervezetének elnöke meg-
emlékezett egész Csongrád 
megye és Szeged város mű-
szaki értelmiségét, vállalati 
szakembereit és tudományos 
kutatóit mozgósító rendez-
vénysorozat jelentőségéről. 
Ezután Kiss Árpád minisz-
ter, az OMFB elnöke mon-
dott nagv érdeklődéssel kí-
sért előadást A tudománypo-
litikai irányelvek megvaló-
sítása és a műszaki haladás 
címmel. 

Korunkat a műszaki hala-
dás gyorsulása, a szellemi 
munka rangjának növekedé-
se jellemzi — mondotta töb-
bek között Kiss Árpad. — 
Kérdés, hogy ez a két ténye-

Kiss Árpád miniszter, 
az O M F B elnöke 
mondot t beszédet 

Kiss Árpád beszédét tartja 

san termeljünk, és termé-
szetesen gazdaságosan vé-
§6ZZÜk £1 

ző milyen problémát jelent munkánkat , 
hazánkban, a szocialista fej- tartama alatt visszatérüljön 
lődés .jelenlegi szakaszában? a beléje fektetett érték 
Mint ismeretes, a tudomá- Nálunk az elmúlt eszten-
nyos. technikai forradalom dőben általában a nemzeti 
körülményei között minden- jövedelem 2—4 százalékát tatás' 
fa j ta ipari termék, produk- fordítottuk kutatásra, fej- ' 
tum gyorsabban „kopik el lesztésre Mint bebizonyoso-
erkölcsileg", azaz hamarabb dott. ez az összeg kevés, sőt 
jár el felefte az idő. Tehát a pénzünket nem is a legfon-
kevesebb idő áll rendelke- tosabb feladatokra költöttük 
zesre a beléje fektetett tár- e l . A tudományos kutatas 

és fejlesztés területén aránv-

ben átalakult a műszaki fe j -
lesztés és kutatás szervezete 
is. 

Kiss Árpád elmondotta, 
hogy a kormány mellett lét-
rejött a tudománypolitikai 
bizottság, amelynek felada-
ta, hogy a jövő fejlődési irá-
nyát, a tudományos kutatás 
több esztendős távlatát meg-
határozza. Előre biztosítsa a 
különböző kutatási területek 
között a megfelelő aranyt ; 
eldöntse a legcélszerűbb i rá . 
nyokat. Ebben a bizottság-
ban a műszaki kutatást az 
OMFB elnöke képviseli. A 
bizottság nem bocsátkozik 
apró ügyek intézésébe, kizá-
rólag a legfontosabb, hosszú-
távú feladatokkal foglalko-
zik. A tudományos kutatás 
céljainak meghatározása az 
alapvető párthatározatok 
alapján történik. 

Természetesen ma biztosié 
tottak a fejlesztő, kutató te-
vékenység anyagi fedezetei 
is: a vállalatok műszaki fe j r 
lesztési alapjainak körülbe-
lül egyharmadát költjük ar« 
ra, hogy az egész népgazda-. 

sadalmi erőfeszítés, a mun-
ka értékének visszanyerésé-
re, mint régebben. Fontos kö-
vetelmény, hogy gazdaságo-

ság számára fontos vizsga-
fejleszto-kutató latokat elvégezzék. Ugyanis 

a termék élet- n e m k j s g o n d annak eldön-
tése: az ipar, a gazdaság kü-
lönböző ágaiban merre ve-
gyük az irányt. Éppen ezért 
ehhez csupán a műszaki ku-

területén több ezer 
szakértő véleményét veszik 
figyelembe! 

Kiss Árpád érzékletes pél-> 
dákkal bizonyította be al 
holnapkutatás fontosságát^ 
tudománypolitikai iránvelve-

talanul sokat fordítunk az ink célkitűzését, a műszaki 

FŰTŐKÉSZÜLÉKEK KlALLÍTASA. A Vidia Nagykeres-
kedelmi Vállalat Kölcsey utcai bemutatótermében korsze-
rű fűtőkészülékekből nyílt kiállítás. Már az első nap nagv 
érdeklődés kísérte az ÉTI-U'pusű gázkazánokat, és a mel-
léjük állított új, tetszetős kivitelű alumínium fűtőtesteket, 
amelyekkel összkomfortos lakások központi fűtését lehet 
megoldani. A kiállítás díjtalanul megtekinthető, az érdek-
lődőknek a helyszínen szaktanácsokat is adnak. 

Kiváló vállalat 
a gyufagyár 

Jó termelési eredményei-
vel elnyerte a Kiváló vál-
lalat címet a Gyufaipari Vál-
lalat. s ezen belül a szegedi 
gyufagyár is. Ebből az al-
kalomból tegnap a gyufagyár 
nagytermében ünnepséget 
rendeztek. Ezen részt vett 
dr. Varga Dezső, a városi 
pártbizottság titkára is. 
Fenyvesi Tibor, a vállalat 
igazgatója számolt be az el-
múlt esztendő eredményei-
ről. Elmondotta, hogy a 
Gyufaipari Vállalat mind-
két gyáregysége, a budafoki 
és a szegedi nyereségesen 
dolgozott, javult a minőség. 

A Kiváló vállalat cím el-
nyerését tanúsító oklevelet 
a budafoki ünnepség után 
Szegeden jelképesen nyúj-
totta át Fenyvesi Tibor Dan-
c só Jánosnak, a szegedi 
gyufagyár vezetőjének. A 
dolgozókat köszöntötte Prá-
gai Tibor, az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának 
osztályvezetője. A Faipar 
Kiváló Dolgozója kitüntetést 
kapta meg Dovály Lajosné 
gépmunkás, öten Kiváló 
Dolgozó jelvényt vehettek át, 
a munka élen járói között 
mintegy 50 ezer forint pénz-
jutalmat osztottak ki. 

alapkutatásokra, míg keve-
sebbet az alkalmazott kuta-
tásra, a fejlesztésre. A fej-

fejleszt.és perspektíváit. Nem 
is olyan régen a termelj töb-
bet, jobban élsz elve sze-

lelt országokban pedig min- rint munkálkodtunk. Manap^ 
denütt nagy jelentőséget tu-
lajdonítanak ennek, hiszen 
az egész nemzetgazdaságra, 
végső soron az életszínvonal-
ra is kihat. Az MSZMP nem-
rég kiadott tudománypoliti-
kai irányelvei figyelembe ve-
szik ezt a helyzetet, s lé-
nyegében az egész magyar 
kutatásfejlesztést ú j ala-
pokra helyezik. A gazdasá-
gi reform törekvéseit is fi-
gyelembe véve az elkövet-
kező időszakban nálunk is 
sokkal nagyobb figyelmet 
fordítunk az alkalmazott ku-
tatásokra. Arra, hogy a mű-
szaki fejlesztés reális igé-
nyeket vegyen figyelembe, 
jobban alkalmazkodjon az 
élet, a népgazdaság köve-
telményeihez. Ennek érdeké-

ság, de még inkább holnap, 
a termelj okosabban, s job-
ban élsz elve szerint kell 
megszerveznünk életünket. * 

A X. szegedi műszaki hó-
nap programját is az ú j cé^ 
lok szellemében állították 
össze. Előadás hangzik el 
például arról, hogyan segíti 
az egyetem elektronikus szá-
mítógépe az üzemek terme-
lését, foglalkoznak továbbá 
több kémiai intézet kutatói-
nak országos jelentőségű és 
iparilag megvalósuló ú j ta-
lálmányaival, valamint a 
szegedi szénhidrogén-kuta-
tást és feltárást elősegítő te-
vékenységével. 

Matkó István * 


