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A VDK gazdasági kormányküldöttségének
magyarországi tárgyalásairól
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B u d a p e s t r ő l az INDK-ba utazott a delegáció
A Magyar Népköztársaság kormányának meghívására
december 22. és 28. között látogatást tett Magyarországon
a Vietnami Demokratikus Köztársaság gazdasági
kormányküldöttsége, élén Le Thanh Nghi-vel, a Vietnami
Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának
tagjával,
a
Vietnami Demokratikus Köztársaság
miniszterelnök-helyettesével.
A vietnami delegáció tárgyalásokat folytatott a magyar kormányküldöttséggel, amelyet
Fock
Jenő,
az
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács
elnökhelyettese vezetett. A tárgyalások eredményeként a
két delegáció megkötötte a Magyar Népköztársaság és a
Vietnami Demokratikus Köztársaság közötti, 1966-ra szóló
árucsereforgalmi és fizetési egyezményt, továbbá megállapodásokat írt alá a Magyar Népköztársaság részéről további hosszúlejáratú kamatmentes hitel nyújtásáról, a
VDK-nak biztosított korábbi hitelek visszafizetésének elhalasztásáról és más jellegű gazdasági segítségről. E megállapodások jelentősen hozzájárulnak a két szocialista ország gazdasági együttműködésének és testvéri kapcsolatainak további erősítéséhez, megtestesítik a magyar népnek a vietnami nép harca iránti proletárinternacionalista
segítőkészségét.
A vietnami vendégek magyarországi
tartózkodásuk
alatt ellátogattak több budapesti ipari üzembe. A gyárak
dolgozói is kifejezésre juttatták a magyar nép szolidáris
a vietnami nép igazságos harcával.
Fock Jenő, a Minisztertanács elnökhelyettese vacsorán látta vendégül a vietnami delegációt.
A Vietnami Demokratikus Köztársaság gazdasági kormányküldöttsége kedden délelőtt Budapestről a Német Demokratikus Köztársaságba utazott. (MTI)
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Nyugati
hírügynökségek
jelentése szerint a felszabadulás rádióadó kedden, helyi
idő szerint az esti órákban
felolvasta a DNFF közleményét, amely
felszólítja
a
dél-vietnami kormányt, hogy
a vietnami újév alkalmával
január 20-án 01 órától január 23-án 24 óráig tartsanak négynapos tűzszünetet.
Az amerikai imperialisták
— hangzik a közlemény —
háborút vittek
Vietnamba,
elpusztítják a templomokat,
a pagodákat és lemészárolják a vietnami népet. Az
amerikaiak ki akarják szélesíteni a háborút, de a Délvietnami Nemzeti Felszabadítási Front felhívja a délvietnami kormányt,
négy
napra szüntessék be a harcot, hogy a dél-vietnami katonák és polgári alkalmazottak visszatérhessenek otthonukba és megünnepelhessék
a vietnami nép újévi ünnepét.

Hat és fél százalékos

termelésnövekedés,
közel
értékű beruházás

11 milliárd

forint

a nehézipar 1966. évi tervében

latlan túlteljesítéseknek,
a
népgazdaságilag
elsőrendű
fontosságú anyagok termelésénél azonban — az eszközök
jobb kihasználásával — ezúttal is törekedni kell a túlteljesítésre. A terv előírja,
hogy a legnagyobb figyelmet
a termelés gazdaságosságára,
a műszaki
fejlesztésre,
a
gyártás- és gyártmánykorszerűsitésre, modern
technológiák kidolgozására, üj
termékek gyors bevezetésévei
az export fokozására, a
belföldi ellátás javitására
fordítsák.
Ezeknek az irányelveknek
szem előtt tartásával a nehézipari vállalatok termelését az 1965. évi várhatóhoz
képest átlagosan 6,5 százalékkal szükséges növelni. Az
össztermelésnél
gyorsabb
ütemben, 9 százalékkal fejlesztik az exportot.
A bányászat termelését az
előző cv szintjén tartja a
terv,
exportját azonban 4 százalékkal növeli. A villamosenergia-ipar termelése 6,5 százalékkal múlja fölül az 1965.
évit és 9,3 százalékkal fokozzák a vegyipari termel é s t Ugyanilyen
arányban
nő a vegyipar exportja, a
belkereskedelemnek
pedig
több mint 7 százalékkal nagyobb értékű vegyipari árutömeget szállítanak.
A széntermelés előirányza-

majdnem 8 százalékkal többet, mint 1965-ben. A nemzetközi távvezetékeken importált és az ipari erőművekben termelt energiával
együtt a kooperációs villamosenergia-rendszer
összesen 13 350 millió kilowattóra energiát ad a
fogyasztóknak,
8,4 százalékkal többet, mint
az előző évben. A csúcsterhclést az 1965. évi 2000 megawattal szemben 2190 megawattra tervezik.
A vegyiparban a vegyipari tröszt kapta a legnagyobb
feladatot, 12—13 százalékkal
kell fejleszteni
termelését.
Exportkötelezettsége az előző évinél körülbelül 26 százalékkal nagyobb.
Teljes kapacitással termelik a nitrogénműtrágyát,
az 1963. évihez viszonyítva
25 százalékkal többet. A danulonrost és a szintétikus
műrost gyártására előírt feladatok is lekötik a
teljes
kapacitást. Tizenhat százalékos fejlődést irányoz elő a
terv szintétikus mosószerekből. A termelési lehetőségeknél kisebb az előirányzat
foszfor-műtrágyából,
gyomirtokból és egyes műanyagfélékből.
Az országos kőolaj- és
gázipari tröszt vállalatainak
termelékenysége
körülbelül
10 százalékkal, exportja több
mint 50 százalékkal növekszik. A kőolajbányászat 1966-

elejét kell v e n n i a z indoko-

óra

energiát

fejlesztenek,

tát az 1965. évinél alacso- ban átmenetileg visszafogja

Ara: 50 fillér

A dél-vieinami
szabadságharcosok
nem
kezdeményezlek
összecsapásokat
— A rájuk kényszerített
akciókban
súlyos
veszteségeket
okoztak az
ellenségnek

lyettese tartott tájékoztatót a
kulturális élet időszerű
kérdéseiről és részletesen válaszolt a hozzá előzetesen elküldött kérdésekre.
A pártaktívát
követően
Aczél György elvtárs
—
Siklós János, Perjési I-ászló
elvtársak és Papp
Gyula
elvtárs, a Szeged m. j. városi tanács vb-elnökhelyettesónek társaságában — felkereste o Szegedi
Nemzeti
Színházat és a Szegedi Szabadtéri Játékok
igazgatóságát. A színház munkájáról
Vaszy Viktor igazgatóval, a
Amerikai részről kedd regszabadtéri játékokról pedig
Tari János igazgatóval foly- gelig nem hangzott el semtatott megbeszélést.
miféle hivatalos állásfoglalás
,
.

nyabban, 31,3 millió tonnában szabták meg, hogy ne
duzzasszák tovább a felhalmozódott tüzelőanyag-készleteket. Fontos előírása a tervnek, hogy a közönség jó minőségű szénnel való ellátása
céljából az összes kitermelt
szén 30 százalékának
kályhatüzelésre
alkalmas
durva szénnek kell lennie.
A
villamosenergia-iparág
erőművei
10 735
kilowatt-
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A DNFF felhívása újabb
négynapos fűzszünetre

Az MSZMP Szeged városi
bizottsága tegnap,
kedden
délelőtt kulturális
pártaktíva értekezletet
rendezett a
Kálvin téri székházban.
A
pártaktíván
művelődésügyi
vezetők, írók, költök, képzőművészek, színészek, újságírók vettek részt. Megjelent
Siklós János elvtárs,
az
MSZMP Csongrád
megyei
bizottságának titkára is.
Az értekezletet
Perjési
László elvtárs, az MSZMP
Szeged városi bizottságának
első titkára nyitotta
meg.
Ezt követően Aczél György
elvtárs, az MSZMP Központi
Bizottságának tagja, a művelődésügyi miniszter első he-

A népgazdaságot energiahordozókkal, energiával és
vegyi anyagokkal ellátó nehézipar 1966. évi tervét úgy
állították össze, hogy az eddigieknél jobban összehangolják termelését a szükségletekkel. A tervben megszabott feladatok általában nem
kívánnak
túlzott erőfeszítést. Az irányelv az, hogy
meg kell szüntetni a3. igényeknek nem
megfelelő
termékek előállítását,
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termelését, hozzávetőleg 8
százalékkal, hogy a régi olajkutak hozamcsökkenése miatt megszilárdítsa, kiegyen
súlyozza a mezők készleteit.
Földgázt viszont 45 százalékkal többet termelnek ki
az 1965. évi várhatónál. A
kőolaj-feldolgozás 7
százalékkal növekszik.
A gumiipar azt kapta feladatul, hogy 10 százalékkal
növelje termelését
a szegedi Emergé-gumigyár teljes üzembchelyezésével
és a régi üzemek egész kapacitásának kihasználásával.
Személygépkocsi-köpenyből
6.8, tehergépkocsi-köpenyből
7,6 százalékkal lesz több. A
gumitermékexport
körülbelül 25 százalékkal fokozódik.
A gyógyszeriparnak a hazai és az exportigények figvelembevételével 6,7 százalékos
termelésnövekedést
kell elérnie, az export 8 százalékkal nő.
A színesfémiparban 2 százalékos fejlődést irányoztak elő.
A bauxittermelés valamivel
kevesebb lesz az eddiginél,
de mivel a kibányászott érc
nagyobb részét belföldi ellátásra fordítják, a timföldgyártás 5,5 százalékkal, a
nyersalumínium-termelés 2,4
százalékkal, a félgyártmány
előállítása
2,5
százalékkal
meghaladja az előző esztendeit.
A bányászatnak nem lesz
lehetősége a munkáslétszám
növelésére, tehát teljes egészében
a termelékenység fokozásával kell teljesítenie tervét.
A villamosenergia-ipar több
mint 80 százalékban, a vegyipar körülbelül 63 százalékban a termelékenység növelésével fedezi termelésnövekedését.
Beruházásra 10 772 millió
forintot fordíthat 1966-ban a
nehézipar.
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a

szovjetunió
támogatja
zambiát

kishatár
forgalom
magyarország
és jugoszi.avia
között
a iii. é s i v .
békekölcsön
nyereménylistaja

Elutazott
a Szovjetunió
nagykövete
G. A. Gyenyiszov, a Szovjet Szocialista Köztársaságok
Szövetségének rendkívüli és
meghatalmazott nagv k öv-ete
kedden
végleg
elutazott
Magyarországról. (MTI)

Bellerjescbb
Tüntetés New Y o r k b a n , a Times Square-en. F é r f i a k és n ő k .
a
legkülönfélébb t á r s a d a l m i r é t e g b ő l . „Békét V i e t n a m n a k ! " — ezt
követelik.

azzal
kapcsolatban,
hogy
egyelőre felfüggesztették
a
VDK területe elleni légitámadásokat. Sajtókörök szerint ezzel egyidejűleg
szünetel a dél-vietnami
szabadságharcosok által felszabaditott
területek
nagyszabású
bombázása
B—52
típusú
óriásbombázókkal.
Az amerikai sajtó úgy ítéli meg a
bombázások szüneteltetését,
hogy az USA ebben a formában kifejezésre akarja juttatni: kész tárgyalásokra
a
vietnami probléma
rendezésről.
Ugyancsak amerikai részről mindezideig nem hangzott el nyilvános javaslat az
esetleges tárgyalások megindítására és a különböző hivatalos helyeken említést nem
tesznek erről. Nem mutatkozik jele annak sem, hogy
amerikai részről készek eleúét tenni a vietnami
nép
,
"
ohajanak s a
targyalasokba
megfelelően
bevonni a felszabadítási front képviselőit.
Walter Lipmann, a neves
amerikai publicista kedden
sürgette, hogy az elnök vizsgálja felül vietnami polittkáját, döntse el, hajlandó-e
tárgyalni a DNFF-el s tisztázza, mik az Egyesült Allamok célkitűzései a vietnami
háborúban. Lippmann rámutat: az USA számára
nem
létérdek a támaszpont
rendszer fenntartása
az ázsiai
kontinensen,
különösen DélVietnamban, mindez csupán
a második világháború maradványa. Az értelmetlen
ragaszkodás ezekhez a maradványokhoz
viszont
végelláthatatlan, tartós ázsiai háborúra sodorja az országot.
McNamara amerikai hadügyminiszter hétfőn Johnson
texasi
farmjára
utazott, hogy újból hosszasan
tárgyaljon az elnökkel a jövő évi hadügyi költségvetésről. A kiadások — az AP
amerikai hírügynökségek szerint — megnövekedtek a vietnami háború miatt. A folyó évi költségvetési
év kiadásai elérik a 105—107 milliárd dollár közötti
összeget,
ami már új csúcsot
jelent.

a mezőgazdálkodás

A most lezáruló második
A jövő évi kiadások ennél
ötéves terv időszaka nagy
is magasabbak lesznek.
változást hozott mezőgazdaEgy kedd reggeli AFP (fran- sági termelésünk szerkezetécia hírügynökség — a szerk.) ben is. A termelési szerkezet adatai azt
mutatják,
— jelentés szerint a dél-viet- hogy mezőgazdaságunk
tíz
szabadságharcosok év alatt belterjes irányban
nami
keddre virradó éjjel -tartóz- fejlődött. A két fő
ágazat
kodtak minden katonai mű- közül az állattenyésztés aráveiétől, folytatva azt a több nya 37,5-ről 39,8 százalékra
nőtt, a
növénytermesztésé
mint 24 órás szünetet, amely- 60,5-ről 56,5-re csökkent, az
ről az amerikai katonai szó- utóbbin belül viszont
száa
vivő hétfőn, a szokásos na- mottevően gyarapodott
pi sajtóértekezletén említést kertészeti ágak — a gyümölcs-, szőlő- és
zöldségtett. A hétfői nap
folyamán termelés — súlya. Ez terazonban sor került két he- mészeti adottságaink
jobb
vesebb
összecsapásra.
Da hasznosítását jelenti, s egyúttal a biológiailag értékeNang közelében, valamint a sebb élelmiszerek, illetve a
dél-koreai katonák által meg- fontosabb exportcikkek ternövekedését
szállt övezetben. A két tűz- melésének
harc közül az elsőben ameri- eredményezte.
kai tengerészgyalogosok
lesA termelési szerkezet válből támadták
a
szabadság- tozásának megfelelően alakult a mezőgazdasági áruharcosok egy csoportját,
tá- termelés is. 1955 és
1964
madásukat a tüzérség is tá- között az összes mezőgazdamogatta. A dél-koreai csapa- sági felvásárlás mintegy 35
százalékkal, az állati és
a
tartománytok
v i n h
Dinh
kertészeti termékek
felvá,
„ .
,,, „_. , ..
ban, Saigontol 350 kilometer- sárlása pedig ennél kétszer
nagyobb mértékben, 70, illetve 74 százalékkal növekenyire
északkeletre hajtottak dett. Ez a két termékcsoport
v
égre „tisztogató műveletet" 1955-ben az összes felvásáamelynek során 256 személyt rolt mezőgazdasági terméknek 55,5 százalékát
tette
letartóztattak,
ki, tavaly pedig — az idei
feiszabadító
hadsereg adatok még nincsenek meg
A
támadást in- — meghaladták a 70 százakatonii
kedden
piacokra
Saigontól
kétszáz lékot. A külföldi
t é z í e J c egy
friss és feldolgozott kertéészakra fekvő szeti termékeinkből
knométernyire
most
ellen. több mint háromszor annyi
déi.vietnami
öránás
kerül, mint 1955-ben, s tíz
a m e l y n e k k a t o n á i k ö z ü l töbév előtti 19—20 százalékos
b e t megsebesítettek. Egy órás
részesedésük az összes meh a r c u t á n a s z a badságharcozőgazdasági-élelmiszeripari
veszteség
nélkül
sok minden
exportból 36—38 százalékra
növekedett. (MTI)
visszavonultak

Kozmosz—102, 103
A
Szovjetunióban
kedden pályájára bocsátották a
kozmoszcsalád
legfiatalabb
tagját, a Kozmosz—102 mesterséges holdat. A szputnyikon tudományos
berendezést helyeztek el annak az
űrkutatási programnak megfelelően, amelyet a TASZSZ
1962. március 16-i közleménye jelentett be.
A Kozmosz—102 adatai a
következők: kezdeti keringési idő 89,24 perc; legnagyobb távolsága a Földtől:
278 kilométer; legkisebb távolsága a Földtől: 218 kilométer; a pályasík hajlásszöge: 65 fok.
A tudományos berendezésen kívül helyt kapott
a
szputnyikon egy
rádióadó

(19,735 megaherz), a pályaelemek pontos mérését szolgáló rádiórendszer és
egy
rádiótelemetrikus
berendezés a műszerekről ós a tudományos
berendezésről
nyert adatok
továbbítására.
A Kozmosz—102-ön elhelyezett berendezések
normálisan működnek. A
földi koordinációs
számítóközpont folyamatosan
dolgozza fel az érkező információkat.
Tegnao pályára bocsátották a Kozmosz—103-at
is.
A mesterséges hold 600 kilométer magasságban csaknem köralakú pálván halad.
Keringési ideje 97 perc, pályájának az egyenlítő
síkjával bezárt szöge 53 fok.

