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Kádár János elvtárs vezetésével 
megérkezett küldöttségünk Berlinbe 

A IV\ ötéves tervben 

Kedden, tegnap délután eíuíazoft Ber-
linbe a magyar küldöttség a Varsói Szer-
ződés tagaliarriai politikai tanácskozó tes-
tületének ülésére. A küldöttséget Káder 
János, az MSZMP Központi Bizottságának 
első titkára vezeti. A delegáció tagjai: 
Fock Jenó. a Minisztertanács elnöke. Ko-
mócsin Zoltán, a Központi Bizottság tit-
kára, az MSZMP Politikai Bizottságának 
tagjai, és Péter János külügyminiszter. 

A küldöttség búcsúztatására a Ferihegyi 
repülőtéren megjelent Biszku Béla. a 
Központi Bizottság titkára. Fehér Lajos, 
a Minisztertanács elnökhelyettese. az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, 
Pullai Árpád, a Központi Bizottság titká-
ra, Benkei András belügyminiszter. Púja 

Frigyes, a külügyminiszter első helyette-
se. Ködönyi Károly, a közlekedés- és pos-
taügyi miniszter elsö helyettese. Garai 
Róbert, a Központi Bizottság külügyi osz-
tálvának helyettes vezetője. 

Jelen volt a búcsúztatásnál dr. Herbert 
Plaschke. a Német Demokratikus Köztár-
saság budapesti nagykövete. 

A magyar delegáció megérkezett Ber-
linbe. 

A Varsói Szerződéshez tartozó államok 
pártjai és kormányai vezetőinek találko-
zójára ugyancsak Berlinbe érkezett a szov-
jet. a lengyel, a román, a bolgár és a 
csehszlovák delegáció is. 

Az USA képmutató 
propagandája 

Száztizmilliárd forint 
célcsoportos beruházásokra 

A népgazdaság fejlesztésének a következő öt évben 
is fontos eszközei lesznek az ügynevezett célcsoportos ál-
lami beruházások, amelyekre több mint 110 milliárd fo-
rintot, vagyis a beruházások teljes összegének majdnem 
egynegyedet fordítják. 

Párizsban kedden egyide-
jűleg két jelentős nyilatko-
zat hangzott el. illetve látott 
napvilágot az indokínai há-
ború és a tárgyalások külön-
böző kérdéseiről. 

Dávid Bruce nagykövet, az 
amerikai küldöttség vezetője 
elsö sajtóértekezletén úgy-
szólván kizárólag fogoly-
kérdésről beszélt. Bruce ki-
jelentette, hogy az Egyesült 
Államok „minden lehető 
módon" folytatja erőfeszíté-
seit a VDK-ban foglyul e j -
tett amerikai katonák kisza-
badításáért. 

A tárgyalásokról szólva 
Bruce a VDK-ra és az ideig-
lenes kormányra igyekezett 
hárítani a felelősséget a si-
kertelenség miatt és ismét 
hangoztatta, hogy az ameri-
kai csapatok feltétel nélküli 
kivonására és a saigoni re-

zsim koalíciós kormánnyal 
való felváltására vonatkozó 
követeléseiket az Egyesült 
Államok nem hajlandó tel-
jesíteni. 

A tekintélves párizsi Le 
Monrie-nak Pham Van Dong, 
a VDK miniszterelnöke adott 
interjút. Kifejtette, hogy 
bármilyen képmutató propa-
gandát csapnak is az ame-
rikaiak a fogolykérdés kö-
rül, a VDK álláspontja vi-
lágos: amíg az amerikaiak 
nem hagyják abba agresszió-
jukat és nem vonják ki 
csapataikat Vietnamból, nem 
lehet szó fogolycseréről. 

Más kérdésekről szólva a 
miniszterelnök rámutatott 
arra, hogy katonai megszál-
lás alatt ugyan nem lehet 
igazi választásokat tartani, a 
jövő tavaszi elnökválasztá-

soknak Dél-Vietnamban 
mégis lesz bizonyos jelentő-
ségük. Tanúsíthatják: meny-
nyit fejlődött az a folyamat, 
amelynek során 1969 óta a 
lakosság legkülönbözőbb ré-
tegei, munkások, diákok, 
buddhisták, értelmiségiek, 
sőt képviselők helyezkedtek 
szembe a saigoni kormány-
zattal, nagyjából hasonló cé-
lokat követve, mint az ideig-
lenes forradalmi kormány. 

Az állami beruházásoktól 
abban ' különböznek, hogy 
nem egy-egy nagyobb léte-
sítmény, hanem a létesítmé-
nyek nagyobb csoportjának, 
főleg kommunális hálózatok-
nak a létrehozását szolgál-
ják, s a beruházásokkal kap-
csolatos eljárás is egysze-
rűbb, rugalmasabb. A Gaz-
dasági Bizottság meghatároz-
ta a célcsoportos beruházá-
sok körét, az Országos Terv-

| hivatal pedig — a miniszté-
| riumokkal egyetértésben — 
i megszabta a beruházások 
| tartalmát. Mivel a követke-
| " i ötéves tervidőszakban 
| ú jabb beruházások kerülnek 
vaüalati hatáskörbe, s a ko-

j rábbi célcsoportos beruházá-
| sok egy része már megvaló-
| sult, most szám szerint ke-
j vesebb lesz a célcsoport, 

mint a gazdasági reform el-
sö három évében. 

Az 1971—75-ös időszakra 
összesen 13 célcsoportot 
szablak meg, 

tizeneggyel" Kjjvesebbet. mint 
1968—70 között, a ráfordított 
összeg azonban — főleg a 
nagyszabású lakásépítkezé-
sek miatt — nő. 

A következő öt év célcso-
portos beruházásai közé tar-
tozik 

a kőolaj- és földgázveze-
ték-rendszer fejlesztése. 

amelynek nyomán 425 kilo-
méteres vezetékrendszer épül. 
Befejezik az Algyő—Buda-
pest és az Ózd—Salgótarján 
közötti gázvezeték, továbbá 
az Aigvö—Százhalombatta 
közötti kőolajvezeték építé-
sét. 

Külön csoportba tartoznak 
a vasúti járműbeszerzéssel 
kapcsolatos beruházások, 

amelyek 13 500 tehervagon és 
1200 vasúti személykocsi be-
szerzését teszik lehetővé. 
Erőteljesen folytatódik a 
vontatóeszközök korszerűsíté-
se. 1975-re körülbelül 95 szá-
zalékra emelkedik a Diesel-
és villanymozdonyok rész-
aránya, és sor kerül a vas-
úti személygépkocsik teljes 
rekonstrukciójára. 

A közforgalmú vasúti köz-
lekedés, a hálózatfejlesztés 
és korszerűsítés célcsoportos 
beruházásai újabb vasúti vá-
gányok lefektetését, a vasúti 
tdvktiítő é* biztosító beren-
dezések korszerűsítését, állo-
mások építését szolgálják. 
Bővül a többi között á szol-
noki és a debreceni pálya-
udvar és átépítik a buda-
pesti Déli pályaudvart. Vil-
lamosítják a Budapest—Szob 

Enyhe idővel és köddel 
kezdődött a tél 

A köd miatt veszteglő hajók — Vonatok késtek 

Somugyl K a r o l y n é fe lvéte le 

ÜJ ÜVEGHÁZAK. A szegedi Felszabadulás Termelőszö-
vetkezetben. a baktói kertészetben az idén újabb hévíz-
tű teses üveghazakat epitenek. Képünkön: épül az ú j 

üvegház 

December 1-én, kedden 
megkezdődött a meteoroló-
giai tél, de az időjárás egy-
általán nem emlékeztetett a 
hideg évszakra: enyhe, őszi 
idő volt ezen a napon. 

Magyarországon kedden a 
kora délutáni órákban Pécs, 
Baja és Szeged térségében 
12 fokig. Szombathelyen 10, 
Nagykanizsán 11 fokig mele-
gedett fel a levegő. Az észa-
ki országrészekben — Sop-
ron. Miskolc. Nyíregyháza — 
pedig 4—5 fokos hőmérsék-
letet mértek. Az országba 
beáramló meleg és a Kár-
pát-medencében tartózkodó 
hideg levegő találkozása 
nagy ködöt váltott ki. Ügv-
szólván egész napon át köd-
be burkolózott az ország, 
csupán néhány helyen sza-
kadt fel a köd egy-két órá-
ra. Szolnokról jelentették, 
hogv a köd teljesen „besö-
tétítette" a várost, úgyszól-
ván egy méternyire sem le-
hetett ellátni. 

Az egész napos köd ked-
den megbénította a folyami 
hajózást. A Duna felső sza-
kaszán az utóbbi napokban 
gyakori volt a köd. Vannak 
magyar hajók, amelyek mar 
harmadik napja várakoznak 
a derültebb időre. Az Al-
Dunán jóval kevesebb a 
köd, de a Vaskapunál bekö-
vetkezett gátszakadás miatt 
a MAHART sok hajója vá-
rakozik, s előreláthatólag 
csak a hét végén folytathat-
ja útját. 

Némi problémát okozott 

az időjárás a vasútnál és az 
autóközlekedésnél is. A Vo-
lán távolsági járatai közül 
néhány késve érkezett cél-
hoz. A MAV jelentése sze-
rint elsősorban a főváros 
környéki vonalakon, de a 
Dunántúlon, valamint a 
szolnoki és a szegedi vona-
lakon közlekedő vonatok is 
késtek 15—20 percet. 

Kedden hivatalosan mun-
kába állt a KPM. a közúti 
igazgatóságok és a közleke-
dési vállalatok hóügyelete, 
amely egyelőre még nem 

kimondottan a nevében rög-
zített feladatokat látja el, 
hanem a téli időjárás okoz-
ta egyéb zavarok elhárítá-
sát szolgálja. A hóügyelet 
most azt jelenti, hogy ké-
szenlétbe helyezték a mun-
kagépeket. A Volán Vállalat 
országosan mintegy 300 
nagy teljesítményű, hóeké-
zésre, homok- és salakszállí-
tásra. valamint szórásra, to-
vábbá segélyszolgálatra al-
kalmas gépjármüvet bocsá-
tott a közúti igazgatóságok 
rendelkezésére. 

Szegedi 
meteorológusok ülése 

és a Szolnok—Békéscsaba— 
Lökösháza közötti vonalat. 

További célcsoport az or-
szágos 

közforgalmú úthálózat fej-
lesztése. 

Tovább épül a többi között 
az M 7-es út Balatonzamár-
diig. s megkezdik Budapest 
—Miskolc között az M 3-as 
út építését. 

A szállodaépítés is folyta-
tódik. 

Növelik a szállodák befo-
gadó képességét. 
Külön célcsoportba foglal-

ták a közraktárhálózat fe j -
lesztését. Igen fontos cél a 
gabonakészletek tartós elhe-
lyezésére alkalmas silók épí-
tése és a meglevők korsze-
rűsítése. Célcsoportos beru-
házásokból 

öt év alatt 50 ezer vagon 
termény befogadására al-
kalmas gabonasilókat hoz-
nak létre, 

vagyis háromszor annyit, 
mint az előző ötéves terv-
időszakban. 

További célcsoportos beru-
házások újabb 6—7 ezer kór-
házi ágy, 250 tanterem lét-
rehozását teszik lehetővé. 
Végül a központi lakásépí-
tésre vonatkozó célcsoportos 
beruházásból 180—200 ezer 
lakás építésének teremtik ' 
meg az . anyagi feltételeit. 
Mint ismeretes, az állam a 
magánépítkezéseket is támo-
gatja, s igy 

a negyedik ötéves tervidő-
szakban 400 ezer lakás 

i épül. 
j A célcsoportos beruházások 

az említetteken kívül az er-
I dötelepítésre és fásításra, a 

vízszolgáltatás, a vízkárelhá-
rítás fejlesztésére, mezőgaz-
dasági bekötő utak építésére 
is kiterjednek. 

A célcsoportos állami be-
ruházások részletes terveit a 
minisztériumok 1971. március 
31-ig készítik el. A tervek 
végrehajtásához szükséges 
több mint 110 milliárd fo-
rintból 36 milliárdot az álla-
mi költségvetésből, 44—43 
milliárd forintot a tanácsi 
keretekből biztosítanak, a 
többiről a vállalatok gondos-
kodnak. 

A tanácsok szabad kezet 
kapnak ahhoz, hogy a ren-
delkezésükre álló összege-
ket a leggazdaságosabban 
használják fel. 

Szükség esetén — például, 
ha valamely beruházáshoz 
csak később lesz anyag vagy 
kapacitás — a tervezett be-
ruházásokat át is csoporto-
síthatják és ha egy-egy éven 
belül valamely tervezett 
munkát nem tudnak elvé-
gezni, úgy a beruházásra 
szánt pénz maradványait át-
vihetik a következő évre. 

Tegnap, kedden délután a 
tudományegyetem Ady téri 
épületének TTK-előadóter-
mében ünnepi előadóülést 
rendezett a Magyar Meteoro-
lógiai Társaság szegedi cso-
portja. Az ülésen — amelyen 
részt vettek a budapesti Me-
teorológiai Intézet és a társ-
intézmények képviselői is — 
arról emlékeztek meg, hogy 
— miként tegnapi lapunkban 
történetileg ismertettük — 
száz éve kezdődtek meg a 
meteorológiai észlelések Sze-
geden. 

Az előadóülést elnöki meg-
nyitójában Bell Béla, az 
MTA levelező tagja', a tudo-
mányegyetem címzetes egye-

temi tanára üdvözölte, majd 
Nóvák Ákos. a JATE egye-
temi könyvtárának osztály-
vezetője tartott előadást a 
szegedi meteorológiai észle-
lések történetéről. Az ülésen 
az éghajlattani intézet mik-
roklíma kutatásairól Wagner 
Richárd egyetemi tanár, az 
intézet vezetője számolt be, 
vetítettképes előadás kere-
tében, majd filmet vetítettek 
a bükki mikroklíma kutatá-
sokról is. 

Az előadóülés után az 
MMT szegedi csoportjának 
tagjai és a meghívottak ba-
ráti beszélgetésen cserélték 
ki tapasztalataikat az éghaj-
lattani intézetben. 

A KGST élelmiszeripari 
állandó bizottsága novem-

|ber 24—27 között Moszkvá-
ban tartotta 14. ülését. Az 
ülésen a KGST-tagországok 
küldöttségei mellett megfi-
gyelőként részt vett a Ku-
bai Köztársaság delegációja 
is. 

A bizottság egyebek közt 
megvizsgálta, hogyan lehet-
ne egy nemzetközi koordi-
nációs központ keretében 
megoldani az élelmiszerek 

i tápértékének növelését. 


