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Mint a TASZSZ hírügynökség jelentette, pénteken
New Yorkban
összeült a
Biztonsági
Tanács,
'hogy
megvizsgálja
a
Vietnami
Szocialista Köztársaság ellen
elkövetett
kínai agresszió
következtében
kialakult
helyzetet
Az ülésen a Szovjetunió és
Csehszlovákia delegátusai határozattervezetet terjesztettek
a testület elé, amely elítéli a'
kínai agressziót és a leghatározottabban követeli a kínai
csapatok háladéktalan
kivonását Vietnam területéről. Fölszólalt M. Harlomov,
a Szovjetunió képviselője, s
követelte a kínai agresszió
haladéktalan megszüntetését.
A BT folytatja a „Délkelet-ázsiai helyzet és annak
következményei a nemzetközi béke és biztonság szempontjából" hivatalos címet
viselő vitát. (MTI)

Kambodzsai
küldöttség
hazánkban
A Hazafias Népfront Országos Tanácsának meghívására szombaton
hivatalos,
baráti látogatásra hazánkba
érkezett a Kambodzsai Nemzeti Egységfront
Központi
Bizottságának
küldöttsége,
amelyet Ros Samay főtitkár
vezet.
A küldöttséget a Ferihegyi
repülőtéren
Szentistványi
Gyuláné, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának
titkára fogadta.

ni mellett

Kovács Bélának, az OBT főtitkárának
nyilatkozata — Súlyos harcok
Eltávolított facepao
Az elmúlt napokban
tovább szélesedett és még forróbbá vált a
vietnami nép
melletti magyarországi
szolidaritás — hangsúlyozta az
MTI munkatársának
adott
nyilatkozatában Kovács Béla,
az Országos Béketanács főtitkára.
— A magyar társadalom
legkülönbözőbb rétegei röpgyülések ezrein,
nagygyűléseken juttatták és juttatják kifejezésre népünk
mélységes
felháborodását a kínai vezetők világbékét
veszélyeztető,
agresszív politikájával
szemben. Az Országos Béketanács
titkárságához érkező táviratok — levelek, telefonüzenetek
támogatják a vietnami nép
hősi hón védő harcát, s naponta emberek százai ajánlják fel önkéntes anyagi segítségüket. Elítélték és elítélik a kínai kalandor nagyhatalmi politikát, az ENSZ
alapokmányának lábbal tiprását a gyárak, üzemek szocialista brigádjai, a termelőés
az ipari szövetkezetek
tagjai.
Táviratokban követelik a
háború azonnáli
beszüntetését, a kínai csapatok visszavonását a kórházak, köztük
az Országos Reuma és Fizikoterápiás Intézet orvosai és

egészségügyi dolgozói. A magyar kormány nyilatkozatához felsorakozott számos tudományos intézet,
szociális
otthon, iskola, dolgozó és tanuló kollektívája is, és egész
népünk nevében követelik,
hogy Kína feltétel nélkül és
végérvényesen
szüntessen
meg Tninier.jp.jta agressziót a
Vietnami Szocialista
Köztársaság ellen! Felelősségük és
hivatásuk tudatában tiltakoznak az erőszakos kínai cselekedet ellen a magyarországi egyházak.
A magyarországi egyházak
ökumenikus tanácsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége, az Országos
Béketanács
katolikus papi
bizottsága, az Izraeliták Országos Képviseletének elnöksége a z Országos Béketanácshoz küldött nyilatkozatukban
szolidaritásukról
biztosították Vietnam népét és kormányát. Mélységes megdöbbenésüket fejezik ki, és elítélik a kínai fegyveres támadást a Tesco dr. Salvador
Allende Kollégiumának különböző nemzetiségű diákjai,
szolidaritásukról biztosítva a
vietnami nép igazságos, honvédő harcát.
— Az Országos Béketanács,
a magyar
békemozgalom

Takarékoskodni jó
Lakossági

betétek

és célok —

Takarékoskodni jó — főként, ha van miből. A gazdasági fejlődés, az életszínvonal emelkedése következtében ma már a lakosság
nagy többsége „megengedheti" magának,
hogy ne
egyik napról a másikra éljen. A magyar
családok
egyre nagyobb hányada nem
„éli fel" jövede'mét, hanem
a szó valódi érte'mében gazdálkodik azzal. Sokan
tűznek maguk elé olyan célokat, mint például a lakás,
hétvégi ház. gépkocsi vásárlása, külföldi utazások.
S
ezek az elhatározások csak
rendszeres takarékoskodással
érhetők eL

rinttal nőtt — még mások a
nyereménybététet,
vagy a
gépkocsinyeremény-betétet
részesitik előnyben.
Ugyancsak népszerű
az
ifjúsági
takarékbetétkönyv,
amely a fiatalok
számára
biztosított
kedvezményes
• kölcsönnel a pályakezdéshez, családalapításhoz nyújt
segítséget De említhetnénk
ennek a betétformának takarékosságra nevelő hatását is, hiszen — éppen jellegénél fogva — az ifjúsági
takarékbetétkönyvnél a rendszerésségen van
a
hangSúly. M a j l n e m 400 ezer fiatalnak van ifjúsági takarékbetétkönyve.

Tavaly a lakosság
takarékbetétei 17 milliárddal növekedtek, ezzel az állomány
elérte a 125 milliárd forint o t E gyarapodásban
jelentős szerepet játszott az is,
hogy a lakosság pénzbevételei a múlt évben 8,6 százalékkal
növekedtek. A 125
milliárd forint a jövedelmek
említett alakulása
mellett
mást is kifejez: azt, hogy a
lakossag bízik a párt, a kormány politikájában — megtakarított pénzének jó
részét nem szalmazsákokban,
hanem
takarékpénztárban
tartja. A növekedésben kétségkívül közrejátszik az is,
hogy az OTP ma már sokféle betét tormát kínál, amelyek közül mindenki
kiválaszthatja a neki legmegfelelőbbet.
A
legnagyobb
arányban a kamatozó belétek
szerepelnek — tavaly
ezek összege 11 milliárd fo-

A lakosság által befizetett
— karhatozó — pénz azonban csak az egyik
oldal.
Éppen az ily módon összegyűlt összegek
teremtenek
lehetőséget arra, hogy a lakosság különféle
hiteteket
kapjon. Ebből az alapból támogatják a lakásépítéseket,
a lakásvásár'ásókat, s nem
kis összeg jut áruvásárlási
kölcsönökre, a mezőgazdasági és a kisipari termelés támogatására.
Az OTP jelentős szerepet
vállal a lakásprogram megvalósításából. Az
1978-ban
épült 83 ezer lakás 90 százaléka á takarékpénztár közreműködésével
készült el,
ezek építésére és vásárlására az OTP több mint
12
milliárd forint hitelt nyújtott.

•

Az iraki alélnék
szombati programja

*

Hitelek

takarékpénztár
betétállománya. S bár folytak és folynak ís viták arról, jó-e vagy
rossz a megtakarítás összegének ilyen mérvű emelkedése — a kérdésre a gyakorlat már választ adott. S
ez egyúttal feladatainkat is
m u t a t j a : Cejle-zteni kell a
lakosság
takarékos odását
ösztönző, seg'tő
módszereket, és formákat, messzemenően figyelembe véve
az
ilyen
jellegű
szokásokat,
igényeket.
Az
éssze-űen,
hasznosan takarékoskodó állampolgár érdeke
ugyanis
teljesen egybeesik a kisebb
és nagyobb közösségek, az
ország céljaival.

i

jékoztatta a 10 ezer dolgozót
foglalkoztató
nagyvállalat
munkájáról, m a j d megtekintették a termelőüzemeket.
Az iraki alelnök kíséretének ' tagjakéht
hazánkban
tartózkodó dr. Szadiin Hárumnál külügyminiszter szorní
baton Púja Frigyes külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseket
a Külügyminisztérium Dísz téri vendégházában.
Taha Muhieddin Maaruf
este a Magyar Állami Népi
Együttes műsorát tekintette
meg. Az együttes székházában P ú j a Frigyes köszöntötte az iraki alelnököt.

maga mögött érzi egész társadalmunk
szolidaritását,
Vietnam melletti egyetértését a kínai agresszió elítélésében. A világ valamennyi
részén a nemzeti békemozgalmak — a Báke-világtanács felhívására — hasonló
összefogásról, a nemzetközi
közvélemény egyértelmű állásfoglalásáról számolhattak
be, s meggyőződésünk, hogy
ez a szolidaritás, a kínai csapatok visszavonását, és a
Vietnami Szocialista Köztársaság békés építőmunkájának biztosítását hozza maKisebb üzem ta'án mesirigye'hetné azt a tanműhelyt;
gával — mondotta befejezé- ame'yben a szegedi Déry Miksa Génioari Szakközépiskola
sül Kovács Béla.
gépész, illetve villamos tagozatos diákjai tanulják a szakmát. Régen ismert és az újabb, kor zerű forgácsológépeken
do'goznnk. Munkájuk prec'zitást, figyelmet igényel, hiszen
az iskola 20-25 vállalatnak gyárt rendszeresen alkatrészeH e m z e t k ő z i
k e t Egy éve: garanciával vállalják a legkülönbözőbb szerszámgépek felújító "át is. Létrehoztak egy villamos laborav i s s z h a n g
tóriumot me'ynek é p t é r é t és tervezé ét saját maguk végezték. Ebben egyénileg tanulhatnak a diákok több mint
Világszerte egyre szélesebi 50 rnévé fajtát. Képeink a szakközépiskola műhelyeiben
méreteket ölt az a kampány készültek.
amelynek résztvevői elítélik
a VSZK ellen elkövetett kínai agressziót, és támogatják
a hős vietnami n é p e t
Etlóviában,
Afganisztánban és számos más országban pénteken szolidaritás:
tüntetések zajlottak le a vietnami nép mellett, Portugália
244
szakszervezetének
orszásos konferenciája egyöntetű szolidaritási nyilatkozatot adott ki. Afganisztán
és Mozambik kormánynyilatkozatban követelte az
agresszió azonnali beszüntetését Elítélte az agressziót
•ágostinho Neto angolai mlnisz'—elnök. A Szakszervez e l Világszövetség
sürgős
intézkedéseket határozott el
a nemzetközi
szolidaritási
Ezen a gépen "kúp alakú fogaskerekeket gyártanak
kacrmánv fokozására:
nagy
példányszámban
nyomtatnak plakátokat ..El a kezekkel Vietnamtól!" szöveggel,
ás heten'-ént kétszer külön
«ajtókiadvánvban
foglalták
össze a szolidaritási hadjárat erarrto-p'eit. Pastorino. az
VZVSZ főtitkára táviratban
to-dult II. Jártas Pál pápához, melyben
támogatásé 4
kéri a mozgalomhoz.

„Gyár" az iskolában

Az
Egyesült
Államok
Kommunista P á r t j á n a k nyilatkozata
egvebek
között
hangoztatja: „Kína Vietnam
elleni álnok támadását
a
szocializmus árulói, a. kínai
uralkodó klikk tagjai azzal
(Folytatás

a 2.

oldalon.)

Befejeződött a szovjet szakemberek
Csongrád megyei látogatása

A tanulmányúton Csongrád
megyében tartózkodó szovjet
mezőgazdasági szakemberek
tegnap, szombaton délelőtt a
szegedi Űj É'.et Termelőszövetkezetbe
látogatlak.
Itt
Kaczor Balázs, a téesz elnöke köszöntötte a vendégeket
— Pjoir Mihajlovics
Litkót,
az Odesszai Baromfitenyésztés! Kutatóintézet osztályvezetőjét,
Pável
Szazontovics
Valcev és
Ivan
Pavlovics
Obosnü kolhozelnököt, m a j d
ismertette a közösség eredAz id^n várhatóan ú j a b b ményeit, tennivalóit.
Az odesszai szakemberek
17 milliárd forinttal nő a

A
hivatalos látogatáson
hazánkban tartózkodó Taha
Muhipddiji . Maaruf, az Iraki
Köztársaság alelnöke szombaton délelőtt felkereste a
BHG Híradástechnikai Vállalatot A magas rangú vendéget — akit a látogatáson
elkísért dr. Gonda Bajos, a
Magyar Népköztársaság bagdadi nagykövete — a nagyvállalat bejáratánál Soltész
István kohó- és gépipari miniszter, Garai Róbert
külügyminiszter-helyettes,
Grubics István,
a XI. kerületi
tanács' elnöke, valamint a
gyár vezetői köszöntötték.
Az Iraki vendégeket Iklődy Gábor vezérigazgató 'tá-

ezután
megnézték a téesz
csiber.eveldéjét, baromfivágóját, tarhonya- és tésztaüzemét. Később felkeresték
a
röszkei üzemegységet és a
kertészeti telepet is. A téeszlátogatáson részt vett Berta
István, a városi pártbizottság
titkára.
Délután a szovjet
vendégek ismerkedtek a várossal.
A mezőgazdasági szakemberek Csongrád" megyei tapasztalatcseré} üket befejezve
ma, vasárnap elutaznak Szegedről,
s
visszaindulnak
Odesszába.

A felújított esztergapadok

mesm

*

-^cs c

S*n«Jur

Az elektromos laboratórium

/élvételel

