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Wüson beszámolt washingtoni útjáról
| | | | | |  A brit kormányfő bejelentette:

Kosxigin szovjet miniszterelnök Angliába látogat

Az 1965. évi
népgazdasági terv

Hajold Wilson a parlament 
ülésének külpolitikái vitájá
ban bejelentette, hogy

Koszigin szovjet minisz
terelnök elfogadta a brit 
kormány meghívását, és a 
jövő évben. Londonba lá- 

tógát.
Ezután Ismertette washingtoni 
tárgyalásainak eredményét, és 
az érdeklődéssel Várt , : angol 
tervet, amelynek alapján • az 
Atlanti Szövetség tagjai Soro
zatos tanácskozásokat kezdték 
egy közös nyugati; taktika cél-, 
jai: az Atlanti Szövetség és o 
Brit Nemzetiloözösség egységé
nek erősítése, a nukleáris fegy
verek elterjedésének megaka
dályozása, a  kelet—nyugati fe
szültség csökkentése, a lefegy
verzés. felé pozitív lépések 
megtétele, az Egyesült Nemze
tek békefenntartó erejének 
növelése, hogy -J; mint mon
dotta /— ,M s háborúkból ne 
fejlődhessenek ki nagy hábo
rúid’,

A ' továbbiakban hangsúlyoz
ta, Itiogy Angiig anyagi erején 
felül költekezett katonai cé
lokra, Három fő . területen volt 
érdekéíve: a stratégiái nukleá
ris fegyverek területén, a NÁ-

TO-ban, s ezenkívül I az egész 
világra kiterjedő kötelezett
ségei voltak a nemzeti felsza
badító mozgalmak féken tar
tásában. Kiemelte, hogy a brit 
fizetési mérleg helyreállítása 
érdekében feltétlenül szüksé
ges a külföldi katonai kiadá
súk 'csökkentése. Megemlítette, 
hogy a jövőben az amerikaiak- 

. kai közösen fognak ' bizönyos 
fegyverfaj tákat tervezni, azok 
gyártása és továbbfejlesztése is 
közös lesz. Hangsúlyozta, hogy

a brit külpolitika fokozot
tan törekszik a szövetsé
gesekkel és nemcsak a 
szövetségesekkel való gya- 
1 koribb tanácskozásokra, s 
ezért januárban Bonnba, 
'Párizsba és- Rómába uta

zik.
Ismertette, hogy Washing

tonban a következő tervet ter
jesztette elő a NATO hadere
jének megreformálására: vala
mennyi nukleáris és nem nuk
leáris fegyvert egységes rend
szerbe kell foglalni a NÁTO 
keretén belül. Ezekkel kapcso
latban, és általában minden 
olyan nukleáris fegyver fel
használásával kapcsolatban, 
amely az Atlanti : Szövetség

tagjainak birtokában van, fel
tétlen és vitathatatlan ameri-: 
kai vétójogot kell fenntartani. 
A NATO-n belül létre kell 

'.hozni — mondotta — az At
lanti Nukleáris Erőt (ÁNE) 
amelyhez tartozna az angol 
Vúlcan bombázók egy része.

Az ANE-hoz tartozna to
vábbá a már épülő brit 

Polaris-tengeralattjáró- 
flotta, amelyről Wilson ki
jelentette, hogy azoknál 
kivihetetlen a vegyes 
nemzetiségű .legénység al

kalmazása.
Az ilyen elemekből összerótt 
ANE , felhasználásával kapcsö- • 
latban az amerikaiaknak,'az an
goloknak és :a fr.ancjáknak vé
tójuk lenne. de á néni nukleá
ris hatalmaknak is vétójogot 
biztosítanak, amelyet egyen
ként vagy csoportosan gyako
rolhatnak. Valamennyi részve
vő országnak alá kellene írnia 
egy kötelező megállapodást,; 
amely szerint a nukleáris ha
talmak nem adják "át atom
vagy hidrogénfegyvereiket, a 

• nem nukleáris ha faltnak pedig 
nem fogadnak el ilyen nukleá
ris fegyvereket más országok
tól.

Á forradalmi munkás-pa
raszt kormány megtárgyalta 
és jóváhagyta | az 1965. évi 
tervjavaslatot. ...

Az 1964. évi terv teljesítését 
—r előzetes adatok szerint — 
;az alábbiak jellemzik:

Az ipari termelés 1964-ben 
az előző évi ütemet meghala
dó mértékben emelkedik. Elő
reláthatóan jelentősén túltel

jesíti termelési, tervét az élel
miszeripar és a vegyipar; né
hány ágazatban és egyes, a 
népgazdaság'' szempontjából 
fontos termékek termelésében 
azonban elmaradás is mutat
kozik. ' |  i

A mezőgazdaságban kenyér
gabona termelés fedezi a szükr- 
ségleteket, viszont az előirány
zotthál ; kevesebb takarmány 
termett.

1964-ben kedvezően alakult 
és a tervezettet meghaladó 
mértékben nőtt az állatállo
mány, emelkedett a? állati 
termékek termelése, oz előző 
évinél körülbelül 5 százalékkal 
nagyobb a tej, 11 százalékkal 
a tojás, 3 százalékkal a vágó
baromfi és mintegy 15 száza
lékkal a bor termelése.;

AZ év folyamán bővült a 
vasút vonóereje, és kocsipark
ja, javult a közlekedés szer
vezettsége. Ennek eredménye
ként a közlekedés mintegy 9 
százalékkal több árut . szállí
tott, mint az előző évben.

Ez év során a beruházások 
összege 10 százalékkal halad
ta meg .az 1963. évit, és kis
mértékben túiteUesül az 1904, 
évi beruházási terv is.

Ebben az esztendőben —■ 
többek között — megkezdő
dött. a termelés a Tiszai Vegyi- 

1 kombinát műtrágyagyárában, 
a Debreceni Orvosi Műszer
gyárban, az Egri Hajtómű-és 
Fel vonógyárban, a Nyíregyhá
zi Konzervgyárbán, a Tatabá
nyai Tejüzemben, a Romhá- 
nyi Cserépkályhagyárban, az 
új Hidasi Brikettgyárban, u 
Győri Szeszgyár takarmány
éleszt ő-üzemében ; egyéb más 
üzemek mellett tovább bővült 
á  Szegedi Kábelgyár és a Bé
késcsabai Konzervgyár.
. 1964. végéig átadásra kerül 
mintegy 18 000 állami kivite
lezésű lakás, s  további 1000—  
1500 lakás építését a jövő év 
első hónapjaiban fejezik be. 
Becslés szerint magánerőből 
több m in t 30 ezer lakás épült, 
ennek támogatására 1964-ben 
az állam több mint 1,4 mil
liárd. forint Icölcsönt folyósí
tott.

1964-ben tovább fejlődött a 
kulturális, az egészségügyi és 
a szociális ellátás. Megépítet
ték a többi között a Keszthe
lyi Agrártudományi Főisko
lát, a veszprémi egyetem 600 
diákat befogadó kollégiumát. - 
A bölcsődei és óvodai helyek 
száma kereken 6800-zal . bő
vült. Átadtak rendeltetésének 
mintegy 950 iskolai tantermet. 
A középiskolákban egyedül a 
nappali tagozaton tanulók szá
ma csaknem 21 ezerrel, az 
egyetemek, főiskolák és felső
fokú intézetek hallgatóinak 
száma kereken 10 ezerrel lett 
magasabb, 60 új falusi műve
lődési otthon.nyitotta meg ka
puit. 200 egységgel bővült a 
könyvtárak hálózata. A tv- 
előfizefcők száma a tervet jó
val meghaladó mértékbein, 
több mint 2Ö0 ezerrel nőtt. A 
nyugdíjakra kifizetett összeg 
1964-ben az előző évihez ké
pest 9 százalékkal— kereken 
600 millió forinttal — emelke
dett. '■

Az 1964. évi. terv a lakosság 
jövedelmének jelentős, ezen 
belül ,a bérből és fizetésből 
élők égy főre jutó reáljöve
delmének mintegy 3 - százalé
kos növelését • irányozta elő. 
Az előzetes adatok- szerint a 
jövedelmek ennél valamivel 
nagyobb mértékben növeked
tek. A kiskereskedelmi áru- ’ 
forgalom terv túlteljesül. Az 
év folyamán a takarékbetét- 
ájlómánv több m int 4 milliárd 
forjnttal nőtt.

Befejeződött 
a NATO-hatalmak 

minisztereinek tanácskozása
K i é l e z ő d t e k  a z  e i i e n t é t e k  

P á r i z s  é s  B o n n  k ö z ö t t
A NATO miniszteri tanácsa 

a ciprusi kérdésről folytatott 
• rövid vitával és’ a ' záróközlé- 
mény kidolgozásával befejezte 
háromnapos értekezletét. A 
közös nyilatkozat általános és 
rugalmas szövegezésével
igyekszik palástolni a ' szövet
ségesek között: fenálló súlyos 
ellentéteket. Megállapítja: az 
Atlanti Szövetségnek meg kell 
. őriznie é s , fokoznia kell egysé
gét: A továbbiakban viszont 
a közlemény kijelenti: a nyu
gati miniszterek ismét meg- 
; erősítették, hogy „a Keletet és 
a Nyugatot elválasztó kérdé- 

. sek. békés megoldását kere
sik”. ' .■ ¡:£, j>',-

A közlemény óvatos formá
ban említést tesz a NATO-n 
belüli ellentétekről és rámu
tat:

a szervezetnek „szembe 
kell néznie a felmerülő 

problémákkal”.
A miniszterek ezért megbízták 
a NATO állandó tanácsát, 
•hogy „tanulmányozza a szö
vetség helyzetét” és munkája 
eredményéről tájékoztassa a 
kormányokat.

A  párizsi NATO-tanácskozás 
befejező szakaszában a nyuga
t i  diplomáciai különtálálkozók 
háttérbe szorították á  minisz
terek tárgyalótermében folyó 
vitákat. Különösen De Gaulle 
és Rusk második megbeszélé
se és .a francia-nyugatnémet 
ellentétek. hirtelen kiéleződése 
foglalkoztatta a NATO-palotá- 
ban összegyűlt diplomatákat és 
újságírókat.

Jól értesült körökben úgy 
tudják, hogy az amerikai kül
ügyminiszter újabb utasításo
kat kapott Washingtonból. 
Eszerint Johnson nem látja 
■célszerűnek, hogy > tovább fe
szítsék a. húrt Párizs és Wa
shington között.

Franciaország határozot
ta b b  fellépése Bonn politi

kájával szemben kiélezte 
a viszonyt a két szomszé- 

' dós szövetséges között. 
Sohrödernek a NATÓ-tanács- 
ülésen elhangzott agresszív be
szédére, amelyben á francia 
kormány szemére vetette.

MLF-et, de semmi kézzelfog
hatót nem kínál helyette, Visz- 
szavágásra késztette a francia 
külügyminisztert. Couve de 
Murville nem volt hajlandó 
aláírni azt a Schröder által 
előterjesztett közös nyilatkoza
tot, amely szerint a három 
nyugati nagyhatalom Németor
szág újraegyesítését a kelet— 
nyugati viszony kulcskérdésé
nek tekinti. , , . , . .

Bonnban megdöbbenéssel 
vették tudomásul a párizsi 

, NATO-konferencián el
szenvedett kudarcot, azt,

I  hogy Franciaország nem 
csatlakozik a német kér
désben kiadandó nyilat

kozathoz.
A nyugatnémet sajtó riadt 

hangon, cikkezik, arról, hogy 
újból megromlott a viszony 
Bonn. és Párizs kozott, pedig 
Erhard kancellár az agrárkér
désben ,tett bonni engedmény
től azt várta, hogy Párizs an
nak fejében nagyobb politi
kai előzékenységet fog tanúsí
tani a bonni kívánságok iránt.

. A buddhisták tittakoió mozgalma 
¡sitiét bukással fenyegeti 
a dél vietnami kormányt

A dél-vietnami polgári kor
mányzat épülete minden eresz
tékében recseg-ropqg a budd
histák tiltakozó mozgalmának 
nyomására, 500 buddhista szer
zetes kezdett 24 órás éhség- 
sztrájkot. Vezetőjük bejelen
tette, hogy az éhségsztrájkok 
egymást fogják követni, ha a 
Huong-körmány „továbbra 
;is hazudik, elferdíti a ténye
két, ágál a buddhisták ellen, 
és széthúzást .akar támasztani 
köztük”. Kijelentette, hogy 
Huong „ugyanolyan diktátor, 
mint Ngo Dinh Diem volt,; és 
bizonyos külföldi személyek 
támogatását élvezi”.

Az AP értesülésé szerint le
mondott' Phan Tan Chuc kul
tuszminiszter. Ügy tudják, 
rendkívül népszerűtlen Volt a 
buddhisták körében. Meg nem 
erősített hírek arról számol
nak be, hogy több más mi
niszter is lemondásra készül.

Az amerikai külügyminisz
térium szóvivője cáfolta azo
kat a híreket, amelyek szerint 
az Egyesült Államok Dél-Viet- 
nam semlegesítésére készül.

Kiutasították Csőmbe kormányának 
diplomáciai képviselőjét Moszkvából

Á szovjet külügyminisztériumban közölték Ngambanival, 
Kongó (Leopoldville) moszkvai diplomáciai képviselőjével: a 
szovjet kormány nem tartja' lehetségesnek, hogy továbbra is a 
Szovjetunióban maradjon.

A külügyminisztériumban rámutattak arra, hogy’ a diplo
máciai-képviselő a Szovjetunióval szembenbarátságtalan te
vékenységet fejtett ki. Különösen megélénkült ellenséges te
vékenysége azt követően, hogy Csőmbe, az imperialisták csat
lósa J/ierült hatalomra Kongóban,:- Azóta, a kongói hatóságok 
fokozták ellenséges rágalomhadjáratukat a Szovjetunió éllen, 
a békeszei-ető szovjet külpolitika ellem, amelynek célja pedig 
a baráti kapcsolatok és a testvéri együttműködés kifejlesztése 
Afrika népeivel. • , -

Kimondották .a külügyminisztériumban azt is, hogy a 
kongói diplomáciai képviselő megengedhetetlen cselekménye
ket, követett el a szovjet állampolgárokkal szemben.

Lübke nyugatnémet köztársasági elnök fogadta Csombét, 
aki ezt követően, Gerstenmaier parlamenti elnökkel folytatott 
megbeszélést. Mivel Bonnban- továbbra is hangoztatják, hogy 
Csőmbe látogatása nem . hivatalos -jellegű,. külön kiemelték, 
hogy Gerstenmaier nem mint a parlament elnöke, hanem mint

_______ \ ____  „a Német Afrika Társaság” elnöke tárgyalt Csombévál, aki
hogy egyszerűen elutasítja az;i tízmÜilóVmárfcás segélyt akar kapni Bonntól,

A népgazdaságnak 1965. évi 
tervezétt; fejlődését az alábbi 
főbb adatok jellemzik:

N em zeti jövedelem

A terv előírja, hogy a nem
zeti jövedelem  termelése az 
1964. évihez képest, mintegy 3 
százalékkal növekedjék.

Ipar

A terv előirányzatai szerint 
az ipar termelése a korábbi 
évekénél mérsékeltebbén, kö
rülbelül 4,5 százalékkal nő. A 
végrehajtásban ' különös fi
gyelmet kell fordítani arra, 
hogy , a termékek összetétele 
és választéka az eddiginél job
ban alkalmazkodjék a tényle
ges igényekhez.
. Energiahordozókban a terv a 
hazai források. fokozott ki
használását irányozza elő, A 
villajnosénergia fogyasztása 9 
százalékkal nő. Mintegy más
félszeresére emelkedik a föld
gáz félhasználása.

A .vegyipar ■ termelése, az 
ipar átlagát jelentősen meg
haladó mértékben, 9,3 száza
lékkal emelkedik.
• A kohászát termelésének 1,6 
százalékos növekedését írja 
elő a terv. Az év második fe
lében üzembe helyezik a Du
nai Vasmű hideghengenrnű- 

, vét. Ez jelentősen javítja 
majd a kohászati termékek 
összetételét.

A terv szerint ,á. gépipar ter
melése körülbelül 4 százalék
kal, exportja 6—7 százalék
kal haladja meg az ez évi 
szintét. A beruházási célokat 
szolgáló gépek termelése vi
szont alacsonyabb lesz az idei
nél.

A  könnyűipar termelésének 
növelését a  terv 3.4 százalék
kal, az élelmiszeriparét és az 
építőanyag-iparét 3—5 száza
lékkal irányozza elő.

A z  1965. évi terv fontos cél
kitűzése a munka hatékony
ságának fokozása. Országos át
lagban az ipari termelés terv
ben előirányzott növekedésé
nek több mint 70 százaléka a 
termelékenység _ emelkedéséből 
kell hogy származzék. Ez a 
feladat megköveteli a munka-, 
a létszám- és a bérfegyelem 
következetes érvényesítését.

M ezőgazdaság

A mezőgazdaságban a tel
jes termelési érték az elő
irányzatok szerint az ideihez 
viszonyítva körülbelül ' 1,2—5 
százalékkal' növekszik, ezen 
belül a növénytermesztés nö
vekedése gyorsabb, mintegy 
3—4 százalékos. Az állatte
nyésztésben a . takarmány gaz
daságosabb felhasználásával 
és a hozaniok emelkedésével 
számol a terv.

Továbbra is szükséges, hogy 
i mindenütt kellő gondot fordít

sanak a , háztáji gazdaságok 
termelési lehetőségeinek ki
használására, termelésűk , jó 

- feltételeinek biztosítására.

Közlekedés

A szükségletek figyelembe
vételével a terv a közlekedés 
áruszállítási teljesítményének 
több mint 6 százalékos, a sze
mélyszállítás mintegy 3 szá
zalékos pövekedésével számol. 
A feladatok ellátásához 17 fő
vonali villamosmozdonyt és 
32 fővonali Diesel-mozdonyt, 3 
ezer tehervagont, 500 tartály- 
és kavicsszállító kocsit, vala
mint 250 személykocsit, 530 
autóbuszt, mintegy 3000 teher
gépkocsit kap a közlekedés. 
Jelentősen nő a magán-sze
mélygépkocsik száma is.

Idegenforgalom

A terv az idegenforgalom 
jelentős növekedését vesri 
számba, és anyagi eszközöket 
biztosít ennek lebonyolításá
hoz. Előirányozza a siófoki

szállodasor befejezését, a  lágy
mányosi szálloda felépítését és 
Budapesten, illetve'a Balaton 
mellett égy-egy . új ’ szálloda 
építésének megkezdését. A 
eampingférőhelyek száma feB- 
rüLbeíül ,50 000-rel gyarapodik.

Beruházás
. A beruházási terv a koráb
binál jóbbán koncentrálja az 
anyagi eszközöket a központi 
célok megvalósítására, minde
nekelőtt az 1965-ben befeje
zendő beruházásokra. ■

A terv ■ szerint, 1965 végére 
á folyamatban levő értékha
tár feletti beruházások száma 
körülbelül egyharmaddal 
csökken. A kialakítandó jobb 
koncentráció segíti a beruhá
zások kivitelezésének gyorsí
tását, , -

A z 1965. évi építési feladar 
tót lényegében az 1964-ben el
ért színvonalon irányozza elő 
a terv: Ez lehetőséget ad az 
építőipari munkaerőhiány 
megszüntetésére, a munka 
szervezettségének, a munka
fegyelemnek és a munka ter
melékenységének javítására, a 
kivitelezési idő lényeges csök
kentésére.

■ A  külkereskedelmi forga
lom' a terv - szerint 1965-ben 
körülbelül 7; százalékkal ha
ladja meg az ez évit Tovább 
bővül ll kéfeskedelém mind a 
szoeütUstáf -mind -a nem szo
cialista országokkal. A . terv 
szerint, a z , export mintegy 10 
százalékkal haladja meg az 
19é4. évit.

Életszínvonal,
szociális

c s  k u l t u r á l i s  e l l á t á s

1965-ben a terv célkitűzése, 
hogy az életszínvonalban elért 
szintet stabilizáljuk. A reáljö
vedelmek így is elérik, sőt 
kissé meghaladják azt a szín
vonalat, amelyet az ötéves 
terv eredetileg előirányzott 
1965-re.

A lakosság fogyasztási alap
ja 1965-ben az előirányzat sze
rint mintegy 2—2,5 százalék
kal meghaladja az 1964. évit 
A reáljövedelmek az ez évihez 
képest kismértékben emelked
nek. :

1965-ben tovább javul a szo
ciális és Kulturális ellátás. 
Csaknem 4300 hellyel nő a 
bölcsődék és az óvodák befo
gadóképessége. Növekszik a 
középiskolai tanulók, az egye
temi és főiskolai hallgatók 
száma. A terv 760 általános és 
középiskolai tanterem befeje
zésével; számol, ezenkívül 
mintegy 390 tanterem építésé
nek megkezdését ' irányozza 
elő. Több mint 2300 gyógyin
tézeti, illetve szociális intéze
ti ágy létesül.
■ Állami kivitelezésben mint

egy 18 000 lakás építése feje
ződik, be, A terv lehetővé te
szi továbbá,, hogy mintegy 30 
—35 ezer lakást magánerőből, 
nagyrészt állami támogatással 
építsenek. Az állami lakóhá
zak felújítására .és tatarozá
sára 1,4 milliárd forint jut.

Bővül az út-, csatorna-, viz-,- 
gáz- és távfűtéshálózat is.

< { ■ ★
A Minisztertanács megálla

pította, hogy a jelenlegi hely* 
zetben a. népgazdaság; minden 
területen a gazdasági munka 
hatékonyságának növelése az 
elsőrendű feladat.

A terv sikeres végrehajtá
sának egyik alapvető feltétele 
a munkafegyelem javítása, a 
munka termelékenységének 
növelése, a szigorúan tervsze
rű létszám- és bérgazdálkodás, 

A népgazdaság minden te
rületén. az államháztartásban 
és a vállalati gazdálkodásban 
egyaránt.| messzemenő takaré
kosságra kell törekedni.
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A z  elmúlt év á  szdBíalizmús 
építésének alkotó munkában 
és eredményekben gazdag, . si
kere» évé volt. Szerény, de el
gondolkoztató a d atok b eszé l
nek erről, amelyekig;. jólesik 
visszagondolni. A  napi átlagos 
termelés az iparban 10,. száza
lékkal haladta m egfáz '‘̂ előzői 
a z  1963-ás év  hasonló idősza
kában elérte s^ntet.. Több vas- 
és
cipő, traktor. ‘És háztartási gép.; 
szolgálta a növekvő igényeket. 
Különösen_| számóttevő .., az a 
segítség, amelyet a mezőgaz
daság kapott A Tiszaménti 
Vegyiművek további fejlesz
tése, és egy új létesítmény, a 
Szolnoki Szuperfoszfát: Üzém 
bekapcsolása a  termelésbe —• 
jelentősen hozzájárült ahhoz, 
hogy az első fél évben OOO ezer 
tonna műtrágyát kapott a  me
zőgazdaság, 120 ezer tbhípávál 
többet, mint 1963 éL$ő' felé
ben. /■ ;

Az Ötévés terv 
negyedik evében

Az idén közel 1Ó ezer új 
erőgépet kapott a mezőgazda
ság, s ezzel á traktorok száma 
közel 60 ezérre nőtt, újból fel
ütötte fejét a traktoroshiány 
gondja. Az új kombá jncjík 
munkába állása pedig l^íető- 
vé tette, hogy a tenfezettnéi; 
kisebb területen .keUett ^kézi- 
kaszával aratni. Különösen a 
szovjet SZK—3-as . kombájn 
vizsgázott jól .az idén -— egy 
ilyen kombájn országos átlag
ban 220 holdról aratott lé, ami 
rekordnak számít világvi
szonylatban is.

A  növekvő segítség a mező
gazdaság dolgozÓinák szorgal
mával, áldozatkész, hősi mun
kájával párosult. Legjobb*- pél
da erre, hogy a  legnagyobb 
tennivalót, a gabonabetálmrí- , 
tás: munkáját élőbb végezte el 
a  falu népe, . mint tálfraly. 
Hosszú idő után - elmondhat
ju k ^  Jiogy a parasztság * 1964-* •
beiv/tel 1  es egészében,':
méltó az ország évi- kenyerét. 
Köszönet, hála és elismerés ér-r 
te! |  . . . .  , ySJ

A fejlődés, nemcsak a . ke
nyérgabona-termelésnél ^mu
tatkozott meg; ; termelőszövet
kezeti parasztságunikát dicsé
ri, becsületes hélrtállását ?;mu-? 
tatja, hogy az összes fd  nö
vény féleségekből a  középesnél 
jobb termést tákáiitottimk be, 
a munkaerőhíánj? .ellénére 
rendben és idejében e lv e tésr e  
került valamennyi soros|.ten- 
nivaló.

Az állattenyésztésben néni 
ennyire kedvező a  k é p : .a  
szarvasmarha-létszám . egy ̂ szá
zalékkal kisebb, Volt, /'mint 
1963-bán. Ugyahakkör a.zónbah 
17 sízázalékkal nőtt a sértéjsál^' 
lomány* s az előző évinél sökr 
kai több. baromfihúst; és tojást 
adtak a nagyüzemek és á ház
táji gazdaságok.

A jelentős állami segítség, a 
szövetkezeti tagok szorgalma 
az anyagi érdekeltség elmének 
betartása a közös gazdaságok 
további erősödését eredmé
nyezte. 1964 első fél évében 17 
Százalékkal nőtt az előz:o évi
hez viszonyítva a .kifizetett 
munkaegység-előlegek összeg
gé. 1963-hoz képest — ""S ez 
igen fontos! —• sikerült jobban 
kihasználm á  háztáji gazdasá
gok nyújtotta lehetőségeket, s 
ezzel jól ‘ járt az ország, és a 
szövetkezeti tagság egyaránt.

Az életviszonyok stabilizáló
dását egyébként beszédesen 
szemlélteti, az a tény, hogy az 
ország lakosságának takarék.. 
betétállománya 1964. július el
sején elérte a 15 és fél milliárd 
forintot... s  ez az Összeg. .3 mil
liárd-. 200 ihilliőyal 1 nááyőbb, 
mint volt égy éyvél. k<&$bbán. 
Márpedig, aki megtakarít, /; az 
hisz á jövőben, s  megbecsüli 
a jelént.' ■'•' •. - _  ■.;'

Á nemzet ügyének 
- szolgálatában

Közéletünk eséményéit te
kintve, a krónikásnák^bőven
van hűről számot adhik Az 
első ,; amit nyugodtan ipégálla- 
píthktuhk: az elmúlt év során 
további fejőd ést - mutatott 
közéletünk demokratizmusa. 
amely vézétőüik és? a\$öigözó 
nép kapcsolatának hű' ' kifeje
zője. E kapcsolat, a vezetettek 
mindennapi életéhez, örömei

hez, és gondjaihoz, előrehala
dásunk legfontosabb biztosíté
k é ö j  érth.ető, hogy érzéke
nyen figyelünk : rá mindany- 
nyian.

Ma már te^mészot^nek; fog
juk fe^íhögy, pártunk éáj kor- 

; mányihík^vezetői szinté ;|nap- 
ról ’ haprá' eltóehnék az tembe-* 
rek közé. Bár éz Számunkra 
bárínennyi|^...fontos,* inégi% 
csak hétköznapi tennivaló/ 
akilmék atónbán íátogatásaik; 
szólnak, azoknak a találkozás 
ünnepet jelent, Ilyen emléke
zetes ünnep volt Kádár János 
februári jj több napos látogatása 
Gsongrád megyében.

A  Párt Központi Bizottságá
nak első titkára, a Miniszter- 
tanács elnöke ez alkalommal 
is több gyárat és termelőszö
vetkezetet látogatott/ meg, 
hogy személyes tapasztalatokat 
szerezzen egy megye dolgozói
nak életéről* A  Szegedi Fel
szabadulás Tsz-ben elmondott 
savaib an  foglaltakat érdemes 
mindnyájunknak jól észben 
tartani: „A parasztság bizton
ságérzeté, mindinkább erősö
dik —r mondotta a tsz-vezetői- 
hez fordulva. — A parasztem
ber mind jobban : magáénak 
érzi a tsz-t; hisz benne, mind 
érettebben, tapasztaltabban, 
világosabban gondolkodik, és 
akkor az önök munkája már 
könnyebb lesz. Dé nehezebb 
is, mert addigra az elnökök
nek miég étettebbekinek, mű- 
veltóbbéknek; okosabbaknak, 
keli lenniük,-, hogy vezetni 
tudjiának.”

Egy hónappal később, a Ha
zafias Népfront III. kongrész- 
szusán. tartott beszédében Ká- 
;',dór János mintba az . idé- 
zétt gondolatsort ' folytatta 
voina: „pártunk és a  nép vi
szonyának szilárd alapját a 
kölcsönös bizalomban látjuk, 
Ós vezetési módszerünk a  
meggyőzés. Ez így van ma, és 
így lesz holnap is. Pártunk 
törtéiiélmi küldetését a  töme-

jobb módszeréit és tapasztala
tait láthatta közvetlen közeli 
ről, amelyeknek alkalmazása 
a termelés fellendítését ered
ményezi a  gazdálkodás vala
mennyi ágazatában.

Néljtezáztizenhét tóállított: 
n öyényt ermesztési erédmény, 
fél ezer gép, a KGST-pavilon- 
bap bemutatott 1500 különféle!: 
új/, a mezőgazdaságban hasz
nálatos .műszer, a légelőnyö*4-! 
sebb állattartási módok, |  a 
kórszerű ^takarmányozása ta-? 
nulmányózását tette lehetővé: 
e kiállítás, hogy csak a  jjjgSjjl 
fontosabb látnivalókat említ
sük. A  kiállítást nem a rekor
dok hajhászása, a  „szenzációk” 
tálalása jellemezte, hanem _az 
az éléggé nem dicsérhető tor/ 
rékvés, hogy feltárj a . azokat á  
reális lehetoségekét; amelyek-? 
nek kiaknázásával fellen d íti 
hetjük a mezőgazdasági tennéd 
lést.

igen sok. ember véleményét; 
fejezte tó Fehér Lajos, a M i-1 
nisztertanács 1  elnökhelyettese,| 
az MSZMP Politikai Bizottság: 
gáhak jjagja^ amikor megálla- ; 
pítótta: „Az Országos Mező- 
gazdasági Kiállítás tanulságos, 
s egyben látványos és szóra
koztató. Híven és az igazság
nak megfelelően tükrözi azt a  
tényt, hogy mezőgazdaságunk; 
egészségesen fejlődik, továbbá, 
hogy a párt és a  kormány ag
rárpolitika j áriak széllemébén 
hozott soikrétű: iilté2ákédések. . , ,  
s  mindenekelőtt a  párásztság 
szorgalma, bizalma- rendre 
meghozzák eredményeiket.”

Testvéri együttműködés
A szocialista országok nem

zetközi összefogása a  Kölcsö
nös Gazdasági Segítség Taná
csán belül az elmúlt évben 
tovább erősödött, hatékonyab
bá vált. 1964.. január 1-én meg
alakult a KGST Nemzetközi 
Együttműködési Bankja, am ely 
megteremti á  pénzügyi
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gek vezetésében, a munkás^-] együttműködést a  t^tületbeii
osztály, a nép, a nemzet ügyé
nek szolgálatában látjuk, nem  
parancsolgatásban és hátal- 
maskodásban. . . ”

A  III. Népfrontkohgrésszus, 
amelyiíek részvevői — Kállai 
Gyula miniszterelnök-helyet
tes, a  Hazafiás Népfront elnö
k én él szavaival — „a szocia
listává való . magyar nemzet 
képviseletében” tanácskoztak, 
ebben a szellemben fogant üt- 
ravaíót vitték haza •— sikeres 
munkálkodásunknak ez a leg
fontosabb biztosítéka.

Nagyszerű seregszemle
A legutóbbi nemzetközi vá

sár, á magyar ipát méltó . se
regszemléje volt. Híven érzé
keltette, hogy a. Magyar Nép- 
köztársaság a békés együttélés 
fontos , vele járó jaként mind 
több .állammal kereskedik, 
nemzetközi . vásáraink rangja 
á külföldi részvevők számá
nak állandó . emelkedésén is 
lemérhető.

Az 1964., augusztus 28. és 
szeptember 20 között megren
dezett 65. Országos Mezőgaz
daság Kiállítás, és Vá ŝár is 
rangofe7 'társadálmi esemény
ként'szerepel az év krónikájá
ban. A . kiállítás több, mint 
egymillió látogatója a korszerű 
nagyüzemi gázdálkodás leg-

részt vevő államok között.
A szállítás zökkenőmentes

sége érdekében 92 ezer 700 va
gonnal létrejött a  közös vagon- 
park, amelyben Magyarország 
9000 vagonnal vesz részt. Egész 
sor újabb egyezmény született, 
amelyeknek értelmében Ma
gyarország együttműködik 
szovjet foszforitleíőhelyek k i- ’ 
aknázásábaríj a „Béke’* villa- 
mosénergiavezeték megépíté
sében, fokozzuk a tudományos 
dokumentáci ók cseréjét, to
vábbra is  részt veszünk a 
Dubnái Egyesített Atomkutató 
Intézet munkájában.

É megállapodások jelentősé
gét érzékelteti például az a 
tény, hogy ma már a  szovjet 
dokumentáció felhasználásá
val épült üzem ek szolgáltat
ják golyóscsapágy-gyár tásunk 
50 százalékát, s  nyersvaster- 
melésünk 40 százalékát. Szov
jet dokumentáció segítségévéi 
épült az 1963 Végén felavatott 
fontos új létesítményünk, a 
rudabányai vasércöntő- és osz
tályozómű.

Á mezőgazdasági termelés 
fellendítését szolgálja, hogy az 
utóbbi időben több mint ötven 
féle vetőmag termelésének 
szakosításában állapodtunk 
meg a KGST-államokkal — 
elsősorban a Szovjetunióval. 
Magyarország jelentős szerepet

vállalt a  hibridkukorica, á lu
cerna, h  vöröshefé, á  napra
forgó- és a borsó-vetőmag- 
termelésben. A Marton vásári 
Mezőgazdasági Kutató Intézet
ben kikísérletezett nemzetközi 
hiíü  hibridkukorica-fajták 
meghonosodnak a  testvéri szo
cialista „országokban is. 
Ugyanakkor jelentős eredmé
nyek .siüléftók hazánkbán az 
egyes nagyhözamü szovjet ve
tőmagfa jtak,— például búzá- 
és napraforgó-faj táfc hazai al
kalmazása révén.

Megállapodás Jött létre 
ugyanakkor három közös ag
rártudományi intézet felállítá
sára, am ely m integy száz tu
dományos témái; dolgozna fel 
közösen, főlég a talkarmányo- 
zástan. vonatkozásban, s  á  nö
vényeket, valamint az állati 
szervezetet, megtámadó víru
sok vizsgálatára.

Az elmúlt év  megmutatta, 
hogy sikereink fontos alkotó
része, egyik forrása, A KGST- 
íben megtestesülő tesvéri 
együttműködés. Ezért vap az, 
hogy a  magunk részéről min
dent igyekszünk megtéhui a 
kapcsolatok további erősítése 
érdekében.

Korszerű új gyárak,
| üzembővítések

1964. — ötéves tervünk ne
gyedik esztendejeként vonult 
be a  krónikába. Az év elején  
már javában dolgozott a  Ru
dabányai Ércdúsítóüzem, s  
végre zavartalanul üzemelt a 
Dunaújvárosi Szalmacellulóze 
Gyár is. A z alkotmány 15.. 
évfordulója előtt Nyíregyhá
zán felavatták, az országnak ez 
idő szerint legmoderhébb kon
zervgyárát, Hidason brikett- 
gyár létesült, amelynek . évi 
termelése 150 ezer t ő im  jó 
minőségű kőszéiibriketfc.

Megkezdte a termelést a  
győri oxigén- és disszóüsgáz- 
gyár, 2^ilaegerszegen ú j nyom
dát avattak.'

Jelentősen előrehaládt a  Le
nin Kohászati Művek durvá- 
hengersöráinak rékomthitoció- 
ja. A  mezőgazdasági; termelés 
fellendítése szempontjából igen 
jó hír, hogy sor kerül .a Tiszai 
Vegyikombinát új műtrágya
gyárának felépítésére.

Számos üzemünkben végez
tek korszerűsítést az elm últ 
időszakban, s em ellett új léte
sítményekkel is  gazdagodott 
több gyár. Már befejezés előtt 
áll a szegedi textilm űvek új 
üzemcsarnoka, a  borsodi ve- 
gyiltomblpát áj PVC-üzeme, s 
a BiÖGAL Gyógysitórgyár új 
üzemr&Zé —, hogy csak a  leg- 
fontosabbakát emilíteiik.

A  szühtelen gyarapodásnak 
e  jelei önmagukban talán sze
rények, de együttesén egy ma
gára talált ország szép győ
zelm eit példázzák. Megmutat
ják Ugyanakkor, hogy kitűzött 
céljaink, am elyek a  tervgaz
dálkodás keretében valósulnak 
még, égytől-egyig reálisak, 
megvalósíthatók. S külön 
öröm, hogy minden egyes va
lóra váltott : célkitűzés, min
den új üzém, vagy , üzemrész 
munkába állása közelebb Visz 
bennünket a  szocializmus tel
jes felépítéséhez hatónkban.

Figyelve a tervszerű össze
fogásnak ezeket a vonzó ered
m ényéig  az ötéves terv negye
dik eszténdejéhek vééén, nyu
godtan, elmondhatjuk:, a terv  
mindnyájunk számára olyan 
törvény, am élyhek megtartá
sa nemcsak kötelesség, hanem  
mindnyájunknak legfőbb ér
deke!

Tovább növekedett 
hazánk tekintélye

Az elmúlt időszakban szá
mos testvérnép vezető állam- 
férfia látogatott el hozzánk. 
Egy-egy ilyén látogatás társa
dalmi életünk maradandó ese
ménye volt.

Hazánkban üdvözölhettük a 
Lengyel Népköztársaságnak 
Wladisláv Gomulka és Jozef 
Cyrankievicz vezette párt- és 
kormányküldöttséget. .

Március elején Todor Zsiv. 
kov vezetésével bolgár párt
ós kormányküldöttség viszo
nozta vezetőink Bulgáriába^ 
tett korábbi látogatását.

Felszabadulásunk 19. évfor
dulójának előestéjén szovjet

A z  id é n  k ö ze l tíze ze r ú j erő gép et k a p o tt a m ezőgazdaság, 
k ö z tü k  s o k  s z á z  tra k to rt.

párt. és kormányküldöttség 
érkezett Budapestre, Az évről 
évre melegebb fényű felsza
badulási évforduló/ — m eg
szoktuk már —> a  szoyjiet nép 
küldöttéi körében mégmkább 
családi ünneppé válik.; Így volt 
ez most, április negyédíkéh is.

Üzemekben és szövetkezeti ; 
gazdaságokban, tudományos;1 
intézetekben és az április , 4-i 
ünnepségek színes forgatagá
ban mindenütt tapasztólhatták; í 
a szovjet küldöttsége ?;tagjáií- 
hogy népünk számára minden-; 
nél drágább a. magyar—szovjet 
barátság, és aimak ápolásá;

Májusban hatónkba- látoga
tott á  Ném et Demokrátikus 
Köztársaság párt- és kormány- 
küldöttsége, élén Walter 
Ulbrichttal, a Német Szocialis
ta Egységpárt vezetőjével és 
Lothár Bolz mintózterélhök- 
hélyettésséL; 1  É

Visszágoíídolva e  -' Játogátá-* 
sok bensőséges;' baráti^ / légkö
rére, sók-sok kedves epizód
jára, újból Végigolvasva a tár
gyalásokról kiadott fontos köz
leményekét, láthatjuk: itthoni 
találkozásaink a szocialista or
szágok vezetőivel, népeink ba
rátságának fontos állomásai, s 
testvéri kapcsolatainkat to
vább erősítik.

A  szovjet párt- és kormány
küldöttség látogatása felejthe
tetlen számunkra azért is, 
mert ékkor nyújtották át Ká
dár Jánosnak a  Szovjet
unió legmagasabb álLa-mfci- 

• tüntetését;' a Szovjetunió Hőse 
címet és a Lenin Rendet.
1 Ez a  kitüntetés személyi 

vonatkozásán túl a szocializ
m ust sikerrel építő magyar 
népnek is szól, s elismerése 
annak, a célravezető politiká
nak, amelyet a; párt foljdat, és 
amelynek élső képviselője Ká
dár János,  ̂a  magyar é s , a 
nemzetközi munkásmozgalom  
kiemelkedő egyénisége.

Május elsejét, a nemzetközi 
munkásosztály nagy ünnepét 
legutóbb körünkben ünnepelte 
Andrijan Nyikolajev, a szovjet 
űrhajós-család 1 egyik illusztris 
képviselő j e. Bár m erte járt or
szágúnkban, mindenütt né
pünk szeretető vette körül, s  a 
hősnek kijáró tiszteiét és elis
merés, Kifejezésre' jutott éz 
abban is, hogy Dobi István, 
az Elnöki Tanács elnöke ebből 
az: alkalomból' nyújtotta át 
'Nyikolajev ezredesnek a Ma
gyar Népköztársaság Zászló
rendje gyémántokkal ékésített 
I. fokozatát.

.A „vendégjiánás” prógjrámja 
egyébként május végén folyta
tódott. Ekkor ? látogatott el 
hozzánk a Jemeni Arab k öz
társaság elnöke, Szalal mar
sall.
, Szeptember elején került 
sor Joszip Broz Tito látogatá
sára. A baráti Jugoszláv Szo
cialista Szövetségi Köztársaság 
vezetőjét ú gy: üdvözölte né
pünk, mint: a békés egymás 
m ellett élés ügyének nemzet
közi rangú, bátor szószólóiát,: 
akinek neve örök időkre össze
forrt a szocializmust építő ju
goszláv nép új történelmével.

Jelentős társadalmi ese
mény volt Halié Szelassziénak, 
Etiópia császárának látogatása. 
Az idős uralkodó, aki 1930

óta tölti be magas tisztségét, 
az olasz fasizmus, Mussoliniék 
elléni háreában tette |  világ
szerte . ismertté nevét.
v Ezek a látogatások is bizö- 
nyft'jákj; hpgy hatónk, a  Ma
gyar NépkÖrtársaság, növekvő 
megbecsülésnek örvend világ- 
szerte. Ezt ;HükrÖzi különben 
Fock ; Jenó i minisztóíelnök- 
helyéttéshékí az elm últ . nyá
ron lezajlotj, hivatalos íátöga- 
tásá Aúsztójábah, Pittertriann, 
osztrák allphcellár meghívá
sára. Népünk képviselői ..•ezen
kívül számos irtás meghívás
nak is elegett tettek. Magyár 
parlamenti küldöttség /utazott 
Finnországba/ Vass Tétváppé 
vezetésével á képviselők égjr 
csoportja átóiai körutat tettK 
Indiába, Buppába, Indonéziá
ba látogatott el. Parlamenti 
küldöttségünk járt Angliában 
is.

1 Ugrásszerűen^megnőtt 
a turistaforgalom

Javuló nemzetközi kapcsola
tainkat tükrözi továbbá, hogy 
kölcsönösen f nagykövetségi 
rangra emelkedett a m a g y a r-  
francia és a magyar—angol 
diplomáciai képviseletek.

Bővültek kereskedelmi kap
csolataink a  szocialista ̂  orszá
gok m ellett Angliával, Olasz
országgal, Dániával, Francia- 
országgal, Indiával, az Egye
sült Arab Köztársasággal, a  
Német Szövetségi Köztársaság
gal, Brazíliával, hogy csak a  
legfontosabbakat említsük.

Budapest több fontos nem
zetközi tanácskozás színhelye 
volt. Számos esetben ülésezték 
fővárosunkbáii a KGST külön
böző állandó bizottságai. 1964. 
márciusában nálunk tartotta 
VIII. kongresszusát a Demok
ratikus Jogászok Nemzetközi 
Szövetsége. A riépzené-kutatók 
tanácskozásától, a talajtan tu
dósainak összejöveteléig igen 
sok nemzetközi rangú tudomá
nyos eszmécsere zajlott lé  fő
városunkban.

Ugrásszerűen nőtt az elmúlt 
évpen a turistaforgalom. A  
magyar—csehszlovák, s a ma
gyar—lengyel utazási egyez
mények lehetővé tették, hogy 
útlevél és vízum nélkül utaz* 
hássának a három ország ál
lampolgárai egymás országá
ba.

Az év első felében 365 ezer 
külföldi állampolgár járt ha- 
zánkbári, énnek negyede cseh 
és lengyel állampolgár volt. 
Ugyanez idő alatt 500 ezer 
magyar utazott külföldre.

Végére értünk krónikánk
nak, az elmúlt év eseményeire 
immár pontot teszünk. El
mondhatjuk; volt értelme an
nak, hogy dolgoztunk és fá
radtunk, tettünk valam it eb-] 
ben az évben is a  jövő érdé» 
kében. ]

Majoros Ilonka, áz év  első  
újszülöttje, aki a szombathelyi 
kórházban áz éjfél utáni pil
lanatokban jött világra, a béke 
derűs napját látja ragyogni fe
jé felett, s megnőtt azóta* 
ahogy nőnék az évek, kitelje
sedik, a  szándék, amint nö
vekszik nemzetünk is a múló 
időben. Megszoktuk már, s  jó 
így tudni ezt: nem múlnák e l 
az évek hiába.
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Az elmúlt év  külpolitikái krónikáját áézal 

féjézfcük be, - hogy a  moszkvai Kreml és a  
washingtoni Fehér Ház közott létrejött ak ö z- 
vetleri géptáyírő kapcsolat. R em éljük— tet
tük  hozzá — tú'lságosan* forró üzenetek nem 
futnak m ajd a  j,forró.vd^op”^''v Az; azóta - fel-;' 
te lt esztendő során 'fiem voltak súlyos válsá
gok, amelyek az egész emberiség létét fényéi 
gették volna. Sőt, ez az év még jobban még- 

, m utatta azt az alapvető tendenciát, hogy az 
örökös háborús veszélyekkel terhes száísadoik 
után a  világ most sóikkal inkább; mint^bármi- 
kor, a  szilárd béke körszaka felé tarti;

Hogyan történ h etett?!
A z összefoglalókbán íálö lelt id ő se k  piégsem 

nevezhető í nyugalm asnak. A yilág jó néhány 
pontján boantók ro bban ták  ágyúk dörögtek^ 
puskáik ropogtak.. Ezek közül a  legnagyobb

és m indm áig is 
ta rtó  beszédtém át áz alig  néhány 10yés< vál-

városban^
dördült tel és Keamédy tetnök életére te tt 'iponr 
tót. * V. m  ■ v,

A tragédián, | gyászon, r  észvéten 'tú l tez a  
szom óni esem ény elgóhdolkoz-
tattáj akik  az Á Ü am ókatfönn tartás
nélkül á  tőkés, világ legszervezettebb, legerő
sebb, bizonyos értéleínben legdem okratiku
sabb h á^ m án ak j á ' ¿N yugat yédőpájzsáh^” 
tisz te tek . M ilyen ország lehet az, ahol é z íg y  
m egtörténhet? ; :

M erényletek már. sokszor voltak a  történe
lemben, kiváltképp ' A m erikában, de  hogy á  
gyanúsítottat p ár nap m úlva ¿iák  úgy Itepüf- 
lan tsa  valaki a  rendőrségi épületben, hogy az 
egészet egy cirkusznak beillő nyomozás • és 
bírósági e ljárás kövesse, hogy hónapokig ne

K e n n e d y  e ln ö k  fe le sé g é v e l a m erén ylet előtt 
D allasb an ,

kik áll-tak m ögötterf Ez m ég egy operett-ál
lamban is  furcsa lenne!

A z USA azonibari n em  Luxemburg vagy Moú 
naco, sőt m ég csak Guatemala spin. Sokkal in
kább arról van szó, hogy az Egyesült Államok 
hivatalos -kormánya ‘nem  érezte magát olyan 
erősnek, hogy szembenézzen azokkal az érőfc- 
fcei, amelyek vetésén kisarjadt a  dallasi m e
rénylet. A z igazság kimondása minden bizOny- 
hyal egyértelmű lett; volna a  kórmánypolitika 
Csődjének kimondásával is.

Johnson és a  „forrófejüek"
Az már Kennedy életében sem  volt títpk, . 

hogy a  kormány politikai vonala és a  tényle
ges amerikai belső erőviszonyok között hiiics 
összhang. Kennedy — bár a  milliomosok sze
m ével nézte a  világot, hiszen maga is  az vólt 
— bizonyos változásokat tűzött napirendre.. Á  
belpolitikában a  polgárjogok kitérjesztését a  
néger lakosságra, pedig a
nagyhatalmak közötti ésszerű kapcsolatok 
fenntartását.

A z Egyesült Államok legreakciósább körei, 
áz úgynevezett forrófejüek: a  gyárosok, tábor
nokok és ültetvényesek egyes csoportjai ko
rántsem értettek egyet ezzel a  politikával és 
igyekezték más irányba terelni az eseménye
ket. Ezért volt sokszor oflyan ingadozó a kor
mány vonalvezetése.:; • Különösen az 1964-es 
esztendő legelején, a kubai válság szerencsés 
megoldása után erősödött a  reakció tevékeny
sége, . követelték a . „keményebb Mállást” az 
országon belül és Myül egyaránt. Befolyásuk 
fokozatosan növekedett. Ebben a  légkörben 
egymást érték a  néger lakosság elleni kegyet
len terrorakciók. Már nemcsak a  déli államok- 
ban'j. hanem Északon is.
. A dallasi szomorú esemény óta az amerikai 
kettős politika változatlanul fennmaradt. Az 
új elnök Johnson tálán még kevésbbé tudott 
kóríátlán ura lenn i a helyzetnek. Annál- is  in
kább, mert elnöki megbízatása rövid ddőre, az 
1964. novemberi választásokig szólt. Erejének 
jó részét lekötötte azű jb ő li megválasztásáért 
folytatott küzdelem és politikái:; praktikái Igaz 
már az első pillanatban kijelentette, hogy kül
politikájában a békés kibontakozást igyekszik 
előmozdítani, néhány lépés igazolta is.ezt, a  

. szándékát, de az is  mégmutatkozott, hogy 
mindezek ellenére Egyesült Államok imperia
lista törekvései nem szűntek meg. Bármilyen 
küzdelem folyt is  a kulisszák mögött, azért az 
USA nemzetközi tevékenységét a mostani esz
tendőben is  nem  egy agresszív fellépés fémje
lezte; Köztűk a legveszedelmesebb volt a  viet
nam i d^rya pípv-akáció. I . ' ^

Vietnam: amerikai kudarc
Már az esztendő elején világosan lehetett 

látni, hogy' az USA elsősorban Délkelet-Ázsiá-. 
bán igyekszik élezni'a feszültséget és növelni 
a Nyugat befolyását ebben a térségben, ahol 

• korábban kiszorították a franteia imperializ
must. Februárban hírek szivárogtak ki 
Washingtonból, hogy Johnson elnök megbízást

a szocialista világ béketörekvései
M i történt a külpolitikában az 1964-es esztendőben?

adott katonai tanácsadóinak, dolgozzanak ki 
tervet a  Vietnami háború kiterjesztésére.

Az .amerikai hadügyminiszter maga is  le- 
utazoffct Saigonban, hogy közelebbről megis
merkedjen a  tennivalókkal. Eléggé rossz szem
lélőnek bizonyult. Nem látta, vágy egyszerűen 
nem akart tudomást szerezni arró!* aihit még 
a nyugati viláigban is  széltében-hosszábain 
hangoztatnak, kezdve De Gaull-e-tól egészen az 
amerikai lapok vietnami tudósítóiig: azt; hogy 
az USA egy pusztulásra ítólifc politikát támo
gat. Dél-Vietpamban harc folyik á  hazafias 
erők és az egymással rnarakodó, sorra létűnő 
diktátorok zsóldoscsapatai között. Ezeket a  
diktátorokat — legyen a névük Diem vagy 
Khánh vagy bármi ¡ 8  senki sem választja, úgy 

] kerülnek telőtérbe, háttérbe vágy éppen a más
világra, ahogy az amerikaiak jónak látják.

Áz USA teljes súlyával avatkozik be az ese
ményekbe, hatalmas összegeket, havonta a 

. dollárok tízmillióit költi e l a  diktatórikus 
rendszer fenntartására. Amerikai repülőgépek 
szórják a  gyújtóbombáikat a  hazafias partizán- 
csapatokra, a  felszabadult falvak békés Jakói
ra, amerikai tisztek képezik ki a  zsoldoshad
sereget, amerikai katonái parancsnokok szer
vezik és vezetik a  hadmozdulatokat.

És m i az eredmény? Áz amerikaiak már azt 
sem  mondhatják, hogy nulla, mert napról nap
ra újabb területeket vesztenek, a  partizánok 
mind több sikert aratnak a  dzsunigelhábariúbain. 
Az események , kezdenek hasonlítani, ámi egy
kor a  franciákkal történt Észak-Vietoamban. 
Az akkori szennyes háború lassan Franciaor
szág egész, anyagi és erkölcsi erejét felszívta 
és végül bekövetkezett . á  híres csata Diem  
Biten Fhunál. A franciák összeroppanitak és 
kivonultak ^zak-Vietnamból.. Győzött á  P e- , 
mokmtiktis Köztársaság!

Dél-Vietnamban a  reakciós uralkodó rend
szer alatt már-már recsegtek a  tarrtógerepdáiki; 
nemcsak a  frontokon érik csaptások, hanem a 
„hátországban” is: napirendien fannak á.kor- 
mányelltenes tüntetések. Ez a  rendszer már 
olyan , * takarékp&zíár*^ *az ‘ USA • ¿számára,-
amelybe csak betenni lehet —- pénzt, fegyvert, 
hamis igét —, de kivenni ¡semmit sem* ; John
son mégsem tágít mellőle.

Amit a  szomszédos Laoszban csak viszony
lag kisebb ¡mértékben fesznek az amerikaiak 
(ott is  a  reakciós erőket tám ogatók és igye- 
^keznekvtelfoit311! a  t ó p  ̂ démökrátilti% mozgal- 
mát)j • azt Dél-Vdestnambán szinte m érték Nél
kül folytatjáik. Dé annál nagyobb és  tekintély- 
rombolóbb á  kudarcuk.

Áugusztüsbah áz amerikai imperiáhzmus 
elérkezettnek Iáitta az időt, hogy a  vietnami 
háborúban ,,előbbrelépjen”. Amerikai repülő
gépek támadást intézték á. Vietnami Demokra-* 
tiiküs Köztársaság területe elleii^ az USA 7. 
flottája pedig harci rendiben felsorakozott ̂  a  
távol-keleti vizeken. Ez á  súlyos provokáció a  
háború tüzének elterjedésével fenyegetett.
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A m e rik a i b om bázógép ek  n ap alm -b om b ákkal g y ú j
to ttá k  fe l; a  K am bodzsa és D éí-V ietnam  h alárán  e l
terü lő  M oc.H oa község et. V álaszu l K am b od zsa  fő 
v áro sáb an , F n om -P en h ben  több' e zer  em ber- tünte
tett a z  a m erik ai és a z  angol k ö ve tsé g  előtt. K é p ü n k  
a zt a  je len etet m utatja* a m ik o r ^Kambodzsa terü le
tére  behatoló  dél-vietnam i p án célosoknak  p arasztok  
m u ta tjá k  a  n ap alm tól égési seb ek et szen ved ett 

g y e rm e k e ik  testét.

Ráadásul ugyanabban az időben, a  világ egy  
másik pontján, Ciprus szigetén hasonló fe
szültség robbant ki. A NATO kötelékébe tar
tozó török gépek ciprusi falvakat bombáztak, 
ötszáz békés polgárt megöltek. És miközben a  
szigetre hullott a repülőgépek gyilkos terhe, 
a vizekén itt is amerikai hajók cirkáltak:, a  6. 
flotta egységei. A bombák és a  hajók között 
nem nehéz felfedezni a  politikai összefüggést. 
Igaz, hogy a tötök kormány módfelett harciás, 
de ilyen nagy merészségre aligha vetemedne 
kizárólag saját elhatározásból. Nem titok, 
hogy az agresszív berepülések előtt többször 
tanácskozott a NATO-szövetségesekkel. És- két 
helyen is megértésre találhatott. Angliában és 
az Egyesült Államokban!

Valamikor Anglia volt Ciprus korlátlan una. 
Gyarmatosítotita ezt a stratégiailag rendkívül 
fontos területet, amelyről ellenőrizni és uralni 
lehet a Szuezi csatornán át Afrika és Ázsia 
felé vezető tengeri útvonalat, Ahogy Gibral
tár á  Földközi-íenger „nyugati kapuja”, úgy 
Ciprus á  „kelteti kápú”. Stratégiai értéke ma 
sem csökkent. Akinek a  kezén van, az pillana
tok alatt ott teremhet a  közel-kteleti gazdag
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etatista tábor léte játszott 
Hajdan, amikor az "Im^ríaiizmus egyed
uralkodó volt a Földön* semniiféie hu
mánum nem tartotta vissza áítál, hogy 
ilyen „vitás” esetekben egyszerűen íegázol ja  
a szembenálló kis országot és érvényesítse sa
ját érdekét, akaratát. Ma a  világ már m ás
ként festi az imperializmusnak van mitől tar
tania és a legtöbb esetben nem azt és nem 
úgy teheti, ahogy szeretné.

M egint Csőmbe!

A  c ip ru si erörőg—<tőrök v isz á ly  hosszan  tartó  nem - 
ze tk ö zi feszü ltséget id ézett elő. K ép ü n kön : M ak a. 
rlósz. éfcsek, a  C ip ru si K ö ztársaság  elnöke* a  válság 

m eg oldása in ak  leh ető ségeirő l n y ila tk o z ik .

olaj vidékén, vagy Észak-Afrikában vagy a 
Balkánom

De, hát Ciprus csak voilt Anglia számára* 
most' már nincs. A sziget hazafias erői kihar
colták a  függetlenségét. Csakhogy Anglia nem  
azért a  vilá|f legtapasztaltabb gyarmattartó 
hatalma, hogy csak úgy egykönnyen lemond- * 
? jon̂ âẑ  aimyira fontos támaszpontról.

. A  brit csapatok kivonultak és közben ra- 
r̂ asrid xnaguk mögött olyan helyzetet hagytak, 
hogy visMly.fe^tetkezaen a  szigetet benépesítő 

’ görög töb'bség &  a  török kisebbség ¡között. Az 
ilyen zavarosban mindig lehet valamit halász
ni és visszahódítani & támaszpontot.  ̂Megje
lenni, mint békebíró vagy m ás hasonló módón. 
Úgy látszik azonban, hogy Angiié mór gyen
gének érzi magát, ezért osztotta ‘meg ezt a  

: feladatot a  fiatalabb erőteljesebb óriással, az 
Egyesült Államokkal.

;j i  így  aztán a  t ó t  haderő helyett ENSZ-csapa- 
.■̂ tok̂  ̂kerülted á  srtgétte „fenntartani a  rendet”, 
és miivel ezek ¿.csapatok nem éppen ázt tették 
Cipruson, amit a ¡két imperialista hatalom el-  
^ndplfe b^ktelodött a  harmadik erő, a  török 
légklptta; 'ámiely „a török lakosság védelme”, 
ürügyem barbár légitámadásokkal érzékeny 
politikai^ válságot idézett elő. Az egész arra 
volt hivatja* hogy az amerikaiak és angolok a  
zavart kihasználva, növeljék; befolyásukat a  
szigteten. És mindezérit közben szenvedett a  
nép# sülyos ^áldo^joM ^fizetett.

,A k i másnak bajt o k o z.. /

De azért ott még hem jártunk, hogy az im 
perializmus megbékélne a helyzettel és le 
mondana agresszív szándékairól. A mos-t élteit 
esztendő is erről tanúskodik. Mert áz amerikai 
háborús politika nemcsak Ciprus szigetén és 
Délkelet-Ázsióban mutatta meg magát, hanem  
m ég sok más helyen*

1964. első napjaiban Panama szenvedte a 
csapást. A csatomaövézetben állomásozó USA- 
haderő sortüzet nyitott a  függetlenségért tün
tető tömegre. Sokan meghaltak, még többen 
megsebesültek. A  harci állapot napokon át 
tartott. A  panamai kormány — tekintettel az 
USÁ-ellenes közhánguldit fokozódására — eré
lyesen fellépett, követelte a  panamai csator- 
naszerződés teljes felülvizsgálatát és az ország 
egiész teríHete feletti önálló rendelkezés jo
gát. A lövöldözés abbamaradt, de amit az 
USA nem ért e l fegyverrel, azt politikai ma
nőverezéssel, az Amerikái Államok Szerveze
tének (ahol erős befolyása van) közreműködé
sével elintézte: lecsendesítette a  panamai
kormányt és a  dolgok mentek tovább a  régi 
mederben. A csatomaövezetet változatlanul az 
Egyesült Államok hadereje tart ja megszállva.

A  másik ország, amely az amerikai beavat
kozást „Övezi”, egészen másutt, a  távoli Air 
rikában van. Az uránércben gazdag Kongó fe-r 
lett az esztendő folyamán amerikai jelzésű gé
pek röpködtek. A reakció szolgálatában álló 
hírhedt diktátor, Csőmbe, ugyanis uralmának 
végnapjait kezdte élni. A hazájuk érdekeiért 
harcoló partizánok egyre gyorsabban vonul
tak előre, az ország jórészét felszabadították. 
Csőmbe félelmében már eltávozott a főváros
ból majd elkezdett fehér zsoldos katonákat 
toborozni. Az amerikaiak itt is megjelentek a 
színen, mint ahogy |  mindenüvé elmennek, 
ahol a  nép szabadságot igyekszik kivívni. Ter
mészetesen, mindig a  zsarnokok, a  történel
m ileg túlhaladott, visszahúzó erők m ellé áll
nak.

A békepolitika gyümölcsei
Bs van a  dologban még valam i.. .  Az, hogy 

egyre nyilvánvalóbb: a  világon mind k évéd é  
mennek úgy a  dolgok, ahogy az USA szeretné. 
Sokait vesztett befolyásából, a  Fold egyre 
több pontján törnek előre a  ¡haladás er ő i.;

Az esztendő. a szocialista országok számára 
kedveiden alakult,* lovább ’ 'gyarapodott "gaz
daságuk, többségükben jó termést arattak -e$ 
békepoiitikájuknak is megvoltak a gyümöl
csei. Kezdeményezésükre megszületett a nagy
hatalmak közötti megállapodás, hogy csökken
tik a nukleáris robbanóanyag termelését* Az 
esztendő sikerei között megtalálunk néhány 
eredményes kelet—nyugati tárgyalási, köztük 
az angol riiiniszterelnök moszkvai tanácsko
zását és több piás nyugati kormányfő moszkr 
vai látogatását.

Ugyancsak fontos, pozitív eseménye volt az 
esztendőnek a  világkereskedelmi órtékezlet 
összehívása, amely az államok közötti kapcsom 
latok kiszélesítését segítette. Á nemzetközi 
együttműködés fejlődéséhez tartozik az is, 
hogy diplomáciai kapcsolat jött létre a  Kínai 
Népköztársaság és Franciaország között.

Majdnem Ötven állam- és kormányfő rész
vételével október elején tanácskozott Kairó
ban az el nem kötelezett országok csúcsérték 
kezléte. A tanácskozás leszögezte, hogy az hk- 
tív  semlegesség útját járó el nem kötelezett 
országok döntő többségének legfontosabb po
litikai célja a  béke megőrzés©. Ez az értekezlet 
jelentős hozzájáruló^ volt a népek impcrtalis- . 
taellenes egységfront jónak további jerősítésé* 
hez!

A  szocialista országok — amelyek közül né
hány V 1964-ben ünnepelte felszabadulásánálc 
huszadik évfordulóját — további hasznos ered
ményekre törekszenek. A  béke erői erőtelje
sen munkálkodnak azon, hogy a  világ az elkö
vetkező esztendőben is előbbié lépjen a  tartós 
béke, a  vitás kérdések békés rendezésének út
ján* Sok még a tennivaló: a  népek jövőjéért; 
nagy felelősséggel tartozó államférfiak egye
temleges kötelessége, hogy még radikálisabb 
lépéseket tégyenék a  háborúk végleges elhárí
tására, az általános és teljes leszerelés meg
valósítására, a  nemzetiközi élet égető problé
máinak megoldására.

A  Szovjetunió sok hasznos javaslatot ter
jesztett elő ennek érdekében az 1964-es esz
tendőben is, A következő évekre vár az a 
munka, hogy a javaslatok betűje gyökeret 
verjen a váló élet talajába*

Mindkét válság, á  délkelet-ázsiai és ciprusi 
agresszió leküzdésére, az imperialisták veszé
lyes cselekedeteinek megfékezésére ¿az egész 

. haladó világ felemelte szavát. A  tiltakozások
ban a  legnagyobb tekintélyt és erőit a szovjet 
kormány határozott fellépése képviselte. Kije- 
lentette: az a kísérlet, hogy a  problémáikat 
bombázásokká!, békés lakosság lövöldözésével, 
agresszív háborúval oldják meg, nem vezet
het jóra s ezt a Szovjetunió nem hagyhatja.

Ciprussal kapcsolatban a  szovjet kormány 
a többi között hangsúlyozta: a  Szovjetunió Tö
rökország szomszédja- és sokat tett és sokat 
.tesz most azért, hogy jó kapcsolatai legye
nek vele. A  Szovjetunió azt akarja, hogy bé
ke és nyugalom legyen ebben a térségben. A 
Szovjetunió azonban nem lehet és nem  is lesz 
közömbös olyan fegyveres konfliktus fenyege
tése láttán, amely déli határai közelében lán
golhat fel, és a  szovjet állam, valamint a  
Szovjetunióval szövetséges és 
baráti államok biztonságát 
érintheti.- A  Szovjetunió fi
gyelmezteti a török kormányt, 
hogy repülőgépei nem bom
bázhatják büntetlenül Ciprus 
lakosságát, közöttük örege
ket, nőket és gyermekeket.
Aki másnak bajt okoz, gon
doljon arra, hogy a  baj, ame
lyet a másiknak akar okozni, 
ellene is fordulhat.

A Törökországnak szóló 
figyelmeztetést azok is meg
értették, akiknek elsősorban 
szólt: az amerikai imperialis
ták. Már csak azért is, mert a 
szovjet kormány nyíltan ki* 
mondta a tényt* hogy az USA 
avatkozik be Vietnam és Cip
rus ügyeibe. Néhány nap múl-
í á e  n o n f "  A m erik áb an  a  p o lg árjo g i tö rv é n y e k  ellenére is  m egkü lön böztetik  alag m m gjet veszeiyes pont- n égereket. E m iatt h eves tüntetésok robban tak  k i. am elyek n ek  során, 
jan és ebben elsősorban a szó- m int A lab am a állam ban is« a rendőrség véreb ek kel i&madt a négerekre.
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Öt év alatt negyedmillióval nőtt 
a dolgozó nók száma

4  s za k s ze rv e ze te k  o rszá g o s fe lm é r é s é n e k  e r e d m é n y e i

Módosították
egyes munkaviszonyt érintő 

kérdéseket

Országos felmérést .készítet--, 
,tek a szakszervezetek a dolgo
zó nőkVheiy zekéről. A többi 
között megvizsgálták, hogyan 
alakult az utolsó öt esztendő
ben a nők foglalkoztatása a 
népgazdaság különböző ágai
ban. Az adatokból kiderül, 
hogy- az említett időszakban 
és állami ipariban dolgozó nők 
Száma országosan több m int 
250' ezerrel növekedett, s ma 
már jóval meghaladja az egy
milliót. Eredményes munkáju
kat jelzi, hogy tavaly'mintegy 
SO000-én kapták' kiváló, dol- 

’ gozó oklevelet, illetve jel
vényt'. Ez.. an nál' figyelemre 
méltóbb, mert a mubkásnök- 
nék csak mintegy 15 százaléka 
szakképzett, p A ' szakképzett 
nőit. jelenlegi kedvezőtlen ará
nyinak javítására a szakszer
vezeték a KISZ-szél, a munka
ügyi, és a művelődési szervek
kel közösen , programot dol
goznak ki. .- . Íj

nak. Ebben az évben 24,5 mil
lió forint felhasználásával Vé
geztek beruházást, ■ felújítást 
és karbantartást a budapesti 
mozikon, jövő évre is körülbe
lül hasonló összeg áll majd 
rendelkezésre.
: A tervek szerint többek kö
zött a pesterzsébeti .Tátra,- a  
pestlőrinci Balassi, a  XIII. ke
rületi Ipohj rpozi korszerűsíté
sét végzik el. Egyidejűleg 
j»ind a  három mozit sáéles- 
yászñúvá alakítják át. Előcsar
nok bővítést térveznek^a kis
pesti Hunyadi, a XIII. kerü
leti Dózsa, az újpesti Alkot
mány mozinál. Korszerűsítik 
ág Alkotás és a  Tanács mozit. 
Á jövő évben modernizálják 
az Uránia, a  Corvin, a  Mátra 
és még több pásti mozik bejá- 
ralát, kirakatvilágítását és ha
talmas új. neonberendezést 
szerebiek fel homlokzatukra. 
Mint^y négyezer kényelmes 
új. székkel frissítik fel a mo
zik nézőtereit. Jövőre ¿sör ke
rül a Május 1. mozi korsze
rűsítésére is. A premier mozi
kat négy- és hatcsatornás 
hpngieadó berendezéssel szeréi 
Jik fél, l ,

Az idén elkészült és - meg
nyílt új Kőbánya Mozin kívül

Dél-Korea névé ismét meg
jelenik a világsajtó oldalain. 
Most azok a megmozdulások 
teszik érdekessé' az országot, 
amelyek során mind hango- 
sább lesz Korea demokrati
kus újraegyesítésének követe
lése. Legutóbb a Shede (Kor
társ) című folyóirat egyik cik
ké és a rá következő rendőri 
intézkedések hívták fél ma
gukra az' általános figyelmet.

A Shede hasábjain nem ki
sebb személy, mint az egyik 
dél-koreai; dádióállomás igaz
gatója írt .cikkpt az újraegye
sítés problémájáról. Kifejtet-' 
te, hogy az ország- egyesítésé
nek legfőbb feltétele az ide
gért csapatok kivonása Dél-^ 
Koreából. A továbbiakban ja
vasolta, hogy mind' Északon, 
mind Délen csökkentsék a 
hadseregek "létszámát, teremt
sék meg a normális érintkezést 
a kettészakított ország lakói 
között, s  végül általános vá
lasztásokon hozzák .létré az 
egyesített Korea demokratikus 
kormányát.

jellemző a dél-koreai han
gulatra, hogy ezt a pikket több 
napilap átvette, vagy legalább
is részletesen ismerhette. Pák 
Csőn Hi kormánya * * * 5 letartóz
tatta a szerzőt, valamint a 
Shede szerkestóőjé^^öbb na
pilapot betiltott. ésaa bíróság 
sok újságíró ellen vádat emelt.

Az üzemegészségügyi hely
zetet vizsgálva, megállapítot
ták, hogy a nők megbetegedé
se — a gyermekápolási időt 
beszámítva —, két százalékkal 
gyakoribb a. férfiakénál, vi
szont á nők általában röyidebb 
ideig vannak táppénzes állo
mányban.

A dolgozó anyák gyermekei
ről évről évre fokozódó mér
tékben gondoskodik az állam. 
A tanácsi és üzemi óvodák or
szágosan mintegy 180 000 
gyermeket látnak el, s egy- 
egy gyermekre épenként 3600 
forintot költ az állam. A  böl
csődékben jelenleg körülbelül 
36 000 csecsemőt gondoznak, a 
jövő ; évben már' mintegy 
40'000-et tudnak elhelyezni. A 
bölcsődei kapacitás, növelése 
férőhelyenként 45—50000 fo
rintba kerül, s egy-egy kis
gyermek ellátását évente 9—10 
ezer forinttal segíti az? állam.

a • legközelebbi, időben nem 
épül önálló új filmszínház a 
fővárosban.
• Ebben az évben 180 játék
film szerepelt a budapesti 
filmszínházak műsorán. A jö
vő évben nagyjában, hasonló 
számú új film bemutatására 
készülnek. Nagyon jól bevál
tak a különféle bérletek. 
606 000 fiatal látogatta az ifjú
sági matinékat, . 300 000 diók 
vett részt az iskolák számára 
rendezett külön filmelőadáso
kon és több mint kétmillió fia
tal vette igénybe .az ifjúsági 
bérletet.

Nagykövetségi szintre 

emelték a magyar-osztrák 

diplomáciai kapcsolatokat

Á Magyar Népköztársaság 
és az Osztrák Köztársaság, 
kormánya kölcsönösen meg
állapodtak, hogy bécsi, illetve 
budapesti követségüket -nagy
követségi szintre emelik.

Sebes István, hazánk bécsi 
követe átnyújtotta nagyköveti 
megbízólevelét dr. Adolf 
Schárf köztársasági elnöknek. 
A megbízólevél átadásánál je
len volt dr. Brúnó Pittermann 
alkancellár.

Az utóbbi években Dél-Kó- 
reában 13 újságot szüntettek 
meg hatósági döntéssel, az 
ideiglenes lapbetiltások száma 
59. A  sajtó elsősorban azért 
került szembe a kormánnyal, 
mert az újraegyesítés kérdésé
ben teret enged a  közhangu
latnak. A közismertén súlyos 
dél-koreai gazdasági állapotok, 
á nagy munkanélküliség, a 
700 ezer katona fegyverben 
tartására fordított költségek, 
az idegen megszállás (100 ezer 
amerikai katona tartózkodik a 
22 milliós országban) s a  két- 
ségbeejtő közállapotok általá
nos elégedetlenséget keltene^. 
Fokozza az elkeseredést, hogy 
a hatóságok lehetetlenné teszik 
még a le'vélbeni érintkezést is 
az Északon élő rokonokkal és 
ismerősökkel.

Közismert, hogy a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársa- 

: ság kormánya ismételten fel
hívta a dél-koreai kormányt a 
kapcsolatok rendezésére, a 
postaforgalom és az utasforga
lom helyreállításéra, a kultu
rális és gazdasági együttműkö
désre az ország újraegyésítése 
előkészítésének jegyében. A  
KNDK a súlyos dél-koreai 
helyzet enyhítésére évi 300 000 
tonna rizst, 100' . ezer tonna 
acélt, egymillió kilowattóra 

. villamos energiái kínált fél, és

A  Népköztársaság ,  Elnöki 
Tanácsa legutóbbi ülésén tör- 

;. vényerejií rendeletet alkotott 
a' munkaviszonyt érintő egyes 
kérdéseik, szabályozásáról, A 
■törvényerejű rendelet a; Mun
ka Törvénykönyvének azokat 
a rendelkezéseit módosítja, 
amelyek elavultak, is: ma inár 
nem segítik- kellően; a társa
dalmi, gazdasági- fejlődést.• ; . .» • A ‘

Az eddigi rendelkezések 
például nem biztosítottak 
számottevő előnyökét a- 
hosszú éveket, évtizedeket 
egy munkahelyen töltő 

dolgozóknak,
■s nem  járultak hozzá a nép
gazdaságnak , -súlyos károkat 
okozó munkaerővándoriás 
csökkentéséihez. Jellemző éné, 
hogy a' munkabéren- kívüli jut
tatások, így a pótszabadság, a 
nyereségrészesedés, az üdülés, 
a jutalmazás, a térrnészetbehi 
juttatás stb. ugyanúgy megil- 
lették a „vándormadarakat”, a 
hanyagokat és a fegyelmezet
leneket, mint a lelkiismeretes, 
példamutató dolgozókat. Ez a 
helyzet érthetően sértette az 
odaadó, becsületes dolgozók 
igazságérzetét,, s nem adott 
ösztönzést a fegyelemsértők-.: 
nek, a,lazaságok elkövetőinek 
a javulásra..

Az v - -ndelkezcsefe ezért 
különbséget tesznek a lel
kiismeretesek és a hanya
gok, a fegyelmezettek és 
a hanyagok, a fegyelme
zettek és a fegyelmezetle

nek között

, A Feliér Házban Johnson 
elnök jelentésiételre fogadta 
Donald Hornigot, az Egyesült 
Államok elnökének J tudomá
nyos és  műszaki tanácsadó
ját, valamint annak áz ame
rikai ' iparkutató küldöttség
nek a tágjait, amely a közel
múltban 15 napos látogatást • 
tett a Szovjetunióban. [

Johnson, a küldöttség tagjai
nak kijelentette: „Ezek a láto
gatások lehetővé teszik szá
ntunkra, hogy jobban megis
merjük az orosz népet, mégis- j i 
merkedihéssunk hazájával, és 
meggyőződhessünk . eredmé
nyeiről é s ' problémáiról. Re- \ 
méljüik, hogy a tengervíz só -' 
talanításával kapcsolatos mun
kán  kívül más tudományos 
területen is együttműködhe
tünk”. | jp  | |  \>5V

Donald Hornig az újságírók
nak kijelentette, hogy az ame
rikai küldöttséget .rendkívül 
szívélyesein fogadták a Szov-

vállálta, hogy m unkát ad az 
éhező munkanélkülieknek. 
Ezek a rendkívül fontos ja
vaslatok azonban süket fülek
re találtak a • szöuli kormány
nál. Pák Csőn Hi klikkjének, 
semmiféle konstruktív javas
lata sincs az újraegyesítésre, 
csupán, azt, ismételgeti, hogy, 
„az ENSZ felügyelete alatt” 
kell az egyesítést lebonyolí
tani. ....

Az ENSZ ebben, az esetben 
nem más, mint maga az Ame
rikai Egyesült Államok, amely 
a világszervezet zászlaja alatt, 
mint hadviselő fél tartózko
dik Koreában, s. még a fegy
verszüneti egyezményt J p  is
mételten megsérti. Teljésen 
nyilvánvaló,’ hogy semmiféle 

; „ENSZ-felügyelet”'V' nem lehet 
tárgyalási téma a KNDK Sza
mára.

A Koreai Népi. Demokra
tikus Köztársaság kormányá
nak álláspontja — amelyet vi
lágszerte minden haladó erő,-, a 
mi országunk is támogat — 
teljesen jogosan elutasít min
denfajta külföldi beavatko
zást az ország 'újraegyesítésé
be, Ez a koreaiak ügye. Sem  
lapbetiltások, se,jn ,.letartózta
tások nem tudják kiölni. Dél- 
Korea népéből utz északi test
véreik iránti TOkowMenvet és 
az egyesülés vágyát.

— a munkabéren kívüli szo
ciális •  juttatásokban ugyanis 
teljes mértékben csak a mun
kahelyükhöz. hű, jó murikét 
végzők részesülnek.

A most elfogadott törvény- 
erejű rendelet intézkedései: 
közvetve — segítséget nyújta
nak: a  munkaefőgazdálködás 
problémáinak megoldásához 
is. Az előírások szerint a. jö
vőben á ; kilépéshez nem. kell 
igazgatói hozzájáruláá, alti 
azonban munkahelyéről kilép, 
általában elveszti mindazokat 
az előnyöket, amelyek a hosz- 
szabb időt égy" munkahelyen j 
■eltöltött dolgozókat megilletik. 
A kilépő ú j munkahelyén 
olyan helyzetbe kerül, m intha  
akkor ltérülne első alkalommal 
munkaviszonyba, s a munka- 
bérmetfállapításnál, továbbá « 
juttatásoknál korlátozások lép
nek életbe. Fokozott hátrá
nyokkal. keli számalníok a jö
vőben a z ' ismételten -kilépőik
nek és azoknak is, akiket fe
gyelmi úton bocsátanak el.

A Munka Törvénykönyve ér
telmében eddig nem volt lehet
séges, hogy folyamatossá vál
jék azok munkaviszonya, akik ■ 
. korábban valamilyen oknál 
fogva a munkaviszonyt meg
szakították; hiába dolgoztak 
később példamutató szorga
lommal,. fegyelmezettséggel,
, Áz új rendelkezések szerint az 
elveszett idő beszámítható — 
ennek előfeltétele azonban ál- 
talábáö kétévi egy helyben 
dolgozó,s. Aki munkahelyét is
métlődőéit' változtatja, illető
leg felmondás nélkül hagyja

jetuniöban. Az oroszok két
ségtelen .bizonyítékát adták 
annak, hogy a .két ■ország vi
szonyának megjavítására tö
rekednek. A Szovjetunió rend
kívül érdekelt - az amerikai 
áruimjiaftbári. Ázókrá az ag
gályokra vónatkbzólag, hogy 
a szovjet—amerikai kéreske- 
delem kibővítése kövétkezié- 
Sen tudományos titkok jut
hatnak az oroszok tudomásá
ra, Hornig megjegyezte, hogy 
az amerikai szakértők aSzov- 
jetunióban egy sereg. műszaki 
újítással találkozhattak, s 
ezért, véleménye szerint, túl
zott ez az aggodalom.

Az Alkoholizmus Elleni Bu- ) 
dápesti Bizottság tanácskozá
sán dr. Szirtes Gyula, a bi
zottság elnöke számolt be a 
végzett munkáról.

Az augusztusban megnyílt 
kijózanító állomás 20 ágya 
sajnos. kevésnek bizonyult. Fő
leg fizetés utáni napokon, pót
ágyak felállítására van . szük- 
ség.

Soícút. segítenek az egyes ke
rületi . tanácsok az alkoholiz
mus ejleni küzdelemben. A 
X ll  kerületi Tanács például 
javaslatot készített egy mun
katerápiás alkohólelvonó rész
leg felállítására. A megvaló
sulás stádiumában van a Kun 
utcai kórházban az úgyneve
zett „kombinát” felállítása. Itt

ott, vagy akit fegyelmi úton 
bocsátanak- el, annak csak há
romévi egy helyben dolgozás 
után válhat folyamatossá 
munkaviszonya.

A Munka Törvénykönyvének 
módosításával kibővül az al
kalmazható fegyelmi. bünteté
sek ' köré,1 á- ’ a . rendelkezések 
szélesítik a'-felmondás '-lehető-, 

’ ségét is, ,
így például a jövőben lét
számfelesleg esetén is' fel 
lehet mondani, a 15 évet 
meghaladóan ugyanazon 
vállalatnál dolgozóknak 
azonban csak különösen 

- indokolt esetben mondhat- - 
. nak fel.

Az,,új jogszabály értelmében 
az: egyeztető bizottságok helyét 
háromtagú I  vállalati munlca*. 
ügyi döntőbizottságok foglal
ják  él. E bizottságoknak ál* 
landó elnökük l e s z , ; - íg y  az 
egységes,: felelő® vezetés -fel-, 
tétele biztosított. A  döntőbi
zottságok az egyeztető bizott
ságokénál nagyobb hatáskörrel 
is  rendelkeznek majd, .Ki
mondja a módosító jogszabály 
azt. is, hogy a  jövőben első 
fokon minden munkaügyi vi
tát a .döntőbizottságok bírál
nak el. így lehetőség . -nyílik 
arra, hogy az ügyek nagy ré
szét vállalaton belüli,-szerv, 
döntse el véglegesen. Csökken
tik a jogorvoslati fórumok 
számát is, de minden, jelentő-, 
sebb ügyet két fokon bírál-! 
nak el, hogy biztosított legyén, 
a törvényességnek’ j ' megfelelő, 
megnyugtató elintézés.

Öntözésre használják fel 
a  százhalombattai erőmű 

hűtővizét

A Hazafias Népfront Orszá
gos Tanácsa' Hárrnáü Sándor 
titkár' elnöklétével tanácsko
zást rendezett Ercsiben. Pest 
és Fejér megye több ipari és 
mezőgazdasági, valamint tudo
mányos szakembere jelenlété
ben megvitatták, hogyan lehet 
a százhalombattai j Dunamenti 
Hőerőmű hűtővizét a leggaz
daságosabban felhasználni a 
környező mezőgazdaság ren
delkezésére. A víz hasznosítá
sára tanulmánytervet készíte
nek. Az elgondolások szerint 
eleinte 8400, majd 17 000 hpld 
termőterület öntözése válik 
lehetővé.

deliében a szakrendelés mel
lett zárt osztályi kezelés és 
kijózanító állomás is működ
dé. Itt tervezik a gyógyult al
koholisták klubját isi 

A Fővárosi Tanács kereske
delmi osztályának egyik albi
zottsága vállalta, ■ hogy foko
zottabban ellenőrzi. a túlzott 
alkoholfogyasztásra vonatkozó 
kormányhatározat Végrehaj
tását, főleg abban a vonatko
zásban, • hogy fiatalkorúakat 
ne szolgáljanak ki. ,

A XVII. kerületben az alko
holisták '.ílistáját átadták á 
rendőrségnek, amely a' név
jegyzéken szereplőket szem
mel tartja, és ha botrányt 
okoznak,, az átlagosnál • szigo
rúbb eljárást indítanak elle
nük.az alkoholisták gyógyítása er-

Hszánknak fel kell készülnie 
az atomenergia felhasználásra

A z  Országos Atomenergia Bizottság sajtótájékoztatója

Áz Országos Atomenergia Bizottság sajtótájékoztatót tar
tott a  Központi Fizikai Kutató Intézetben. A magyar tudomá
nyos kutatás két kiemelkedő intézményének, a Központi' ¡Fizi
kai Kutató Intézetének vezetői ismertették a legújabb eredmé
nyeket és részben a további feladatokat.

Hazánk hangsúlyozta megnyitójában Kökény Mihály, 
az Országos Atomenergia Bizottság titkára —, meglehetősen 
szegény a hagyományos energiahordozókban. így nálunk va
lószínűleg hamarabb ’ lesz gazdaságos%az ■ atomenergia- felhasz
nálása', mint másutt; Az időpontot ma még természet'eseii neín 
lehet megállapítani, dé máris kétségtelenül itt az ideje, hogy 
(elkészüljünk- az-új,-.helyzetre, ,- 1

iTanóssy Lajos ákádéfnikus, a Központi, Fizikai Kutató to* 
tézef igazgatója nyomatékosan hangsúlyozta: bár az intézet 
elsősorban alapvető elméleti kutatásokkal foglalkozik,. min
dén# el kell követnie olyan műszerek és eljárásokikifejleszté- 
séért, .amfelyeket azután természetesen'- az ipar is felhasználhat. 
A? egyik, legfontosabb feladat ;ez_en, a téren az adatfeldolgozás 
adíőmatizáiása. - - { ■

Az új hévben folytatják 
a budapesti mozik korszerűsítését

A  filmszínházak korszerű
sítésére nagy gondot fordita-

A dél-koreai letartóztatások
háttere

A Szovjetunióból hazaérkezett 
amerikai tudósokkal tárgyalt Johnson

Alkoholelvonó kombinát, 
gyógyult alkoholisták klubja
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és hamarosan elinihil első útjára 
a/ tij magyar Duna—teagerjáró
Az angyalföldi öbölből kifu

tott;- a, Székesfehérvár- nevű 
Duna tengerjáróhajó a magyar 
kereskedelmi flottá »-új buszke-,, 
sége. Az impozáns, 81.5 méter 
hosszú, több mint 11 ' méter 
szelesé 1300 tonnás tengerjáró 
fedélzetén a berendezések egy 
részét leszerelték, mert a du
nai .hidak alatt nem férne el, 
A h(ijó központjában a kor
mányállásban automatikusan 
működő berendezések sorakoz
nak. A gépteremben két Láng- 
gyár}. főmotor működik. Vilá
gos, derűs színű műanyagbe
rendezéssel tették kényelmes
sé a kabinokat, szalonokat.
' A Székesfehérvár a | közeit, 

és közép-keleti vizeken telje
sít majd szolgálatot, magyar, 
iparcikkeket vész fel á csepe-.;- 
li szabadki kötőben. Hamaro
san elindul első útjára;,

, . NEGYEDMILLIÓ köbméter 
gázt továbbított december el
ső két hetében |— á, naponkén-’ 
ti átlagos 220 000 köbméter he
lyett — a Dunai Vasmű táv
gázüzeme Budapestnek. Az 
üzem eddig 12 és félmillió köb
méter gázt, adott a fővárosnak 
térvén félül;

RÓMÁBAN ÉL a 13 éves, 
mindentudó Luigi- Salani. A 
csodagyerek három évvel ez
előtt tűnt fel a televízió Ki 
m it tud versenyén. A  fiú  most 
engedélyt kapott arra, högyáz 
egyik kögépislsálában angol 
nyelvet tanítson. Értelmi ké 
pessége és-, tudása megfelel egy 
20—30 év közötti ember tudá
sának. I

HÁROM UJ OLAJKUTAT 
helyezett üzembe a V Nagyaí- 
földi Kőolaj-termelő Wállaljtt 
Eger környékén. ■ fezekkel 
együtt itt már mintegy leto kút
szolgáltát-olajat V- ̂ \  , '

TURISTAHÁZZÁ ' alakítkt- 
ták át a Kelet-Mecsekben levxő 
Rékavár melletti Öreg vizim a\ 
lom épületét szekszárdi t e r - \  
mészetjárók. ¡Most elhatároz
ták, hogy, társadalmi mun
kában — .-klubszobát rendez
nek be a? egyik átalakításra 
Váró helyiségben,

VJ TÁVOLSÁGI M ÁVAUT  
autóbusz-állomást adtak át 
rendeltetésének Zalaegersze
gen. A  modern pályaudvarról- 
egy időben 13 társasgépkocsit 
indíthatnak. A  pályaudvar 
üvegfalú várótermében büfé 
áll az utazóközönség rendelke- 
■ zésére. ' .

HÁROMEZER TÁRSADAL- 
mi ellenőri,kísérte figyelemmel 
Budapesten , a karácsonyi 
csúcsforgalmat. Megnézték 
például, hogy az élelmiszerbol
tok az alapvető cikkekből 
(liszt, zsír, cukor stb.) tartalé
kol tak-e megfelelő készletet, s 
több ezer ellenőrzés, során 
vizsgálták, hitélesek-e a mér
legek, pontos-e a mérés és a 
számlázás..

770 KILOMÉTERES sebes
ség autóval. Nem hivatalos 
közlés szerint a bonnéville-1 
sóstó' partján Art Arfons ame
rikai versenyző 770,71 .kilomé- 
ter/óra sebességet ért el. A 
'6,4 méter hosszú gépkocsit su
gárhajtású motor vitte előre. 
Minthogy a motor nem a ke
rekekre ; hatott,. a rekordot 
nem isrnerik el gépkocsi-világ- 
rekordnak.

A Heti Híradó 5Ó. számában
megjelent keresztrejtvény he
lyes megfejtői közül az alábbi
5 elítélt i nyert egy-egy darab 
könyvet.

Gróf Lás/lo, elitéit, Országos 
Börtön, Szeged,

Vadász Szilveszter, elítélt, 
Országos Börtön, Sopronkőhi
da,

Wittner Mária, elítélt, Or
szágos Börtön, Kalocsa,
' Gyürkéi György, elítélt, Or

szágos Börtön, Vác,
Madaras István, elítélt, Or

szágos Börtön, Sopronkőhida.
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