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I I k o n z u l t a t í v találkozó 
szerdai munkanapja 

Szerdán folytatta tanács-
kozását a kommunista és 
munkáspártok konzultatív 
találkozója. A tanácskozá-
son Jean Terfve, a Belga 
Kommunista Párt Politikai 
Bizottságának tagja, Borisz 
Velcsev, a Központi Bizott-
ság titkára, Jorge Koile Cue-
to, a Bolíviai Kommunista 
Párt Központi Bizottságának 
első titkára és Luis Carlos 
Prestes, a Brazil Kommunis-
ta Párt főtitkára elnökölt 

BORISZ VELCSEV, 
a Bolgár Kommunista 
Párt Politikai Bizottsá-
nak tagja, a Központi 
Bizottság titkára 

felszólalásában megalapozott 
érvekkel támasztotta alá: 
megértek a feltételek, hogy 
ez év végéig összehívják a 
kommunista és munkáspár-
tok újabb tanácskozsát. Ezen 
vehessenek részt azok a test-
\ érpártok is, amelyek nem 
küldték el képviselőiket Bu-
dapestre. Pártja álláspontja 
az, hogy egyes pártok eset-
leges távolmaradása nem le-
het akadálya a tanácskozás 
megtartásának. Minden to-
vábbi várakozás kárt okoz-
na a nemzetközi kommunis-
ta mozgalom és az egyes 
pártok érdekeinek és általá-
ban az imperializmus elle-
ni harcnak. Üdvözölte a ja-
vaslatot, hogy a tanácsko-
zást Moszkvában tartsák 
meg és előkészítésére hozza-
nak létre egy bizottságot a 
konzultatív tanácskozáson 
részt vett és távolmaradt 
pártok képviselőiből. 

C.ÜS HALI* 
as Amerikai Egyesült Ál-
lamok Kommunista Párt-
jának főtitkára 

határozottan támogatta va-
lamennyi munkás és mar-
xista párt nemzetközi ta-
nácskozásának összehívását 
ez év végére. Rámutatott: a 
nemzetközi kommunista 
mozgalom egységét nem ala-
kíthatják csupán az élet ne-
gatív jelenségei, nem for-
málhatja csak a védekezés 
diktálta szükség. A világ 
kommunistáinak egysége ké-
szíti elő a világkommuniz-
mus győzelmét. Legyen ennek 
az egységnek alakító ereje 
azoknak a hatalmas válto-
zásoknak a felismerése, ame-
lyeket a társadalmi haladás 
ma lehetővé tesz. Vigyék 
előbbre a ma teljességgel le-
hetséges győzelmes támadó 
csaták. 

Szilárdan meg vagyunk 
győződve arról, hogy a tör-
ténelmi pillanat megköveteli 
a világ kommunistáinak egy-
ségét, amely a tapasztalat-
csere valamilyen szervezett 
rendszerében és a pártok kö-
zötti konzultációkban nyil-
vánul meg. 

Pártunk a marxista-
kommunista pártok nemzet-
közi értekezletéért száll sík-
ra. Feltétel nélkül támoga-
tunk egy ilyen értekezletet. 
Részünkről az ilyen értekez-
leten való részvételünkkel 
kacsoplatban nem merül fel 
sem „ha", sem „és", sem 
„de". 

ANNA LIISA HYVÖNEN. 
a Finn Kommunista 
Párt Politikai Bizottsá-
gának tagja: 

A nemzetközi tanácskozá 
sokon — ha azokat jól ké-
szítik elő és nyílt, elvtársias 
légkörben bonyolítják le — 
a legszélesebb tapasztalat-
csere alapján, lehetővé válik 
az egész világot érdeklő fő 
kérdések és fejlődési folya-

matok értékelése. Ezek a ta-
nácskozások jellegüket, cél-
jukat, illetve tárgyukat te-
kintve különbözőek lehetnek, 
a körülményektől, a nemzet-
közi helyzettől és az általá-
nos harci helyzettől függő-
en. 

Véleményünk az: legyen 
az eljövendő nemzetközi ta-
nácskozás központi kérdése 
a háború és béke, valamint 
az egység kialakítása az im-
perializmus elleni harcban. 
A napirend fő kérdése a 
világbéke megőrzése, továb-
bá azoknak az erőknek egye-
sítése legyen, amelyek a vi-
lágbéke megőrzésén fára-
doznak. 

ERICH HONECKER, 
a Német Szocialista Egy-
ségpárt Politikai Bizott-
ságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára 

hangsúlyozta, hogy a Német 
Szocialista Egységpárt kö-
vetkezetesen síkraszáll a 
kommunista világmozgalom 
egységéért és összeforrottsá-
gáért A bonni kormánynak 
az amerikai imperializmus 
globális stratégiájához kap-
csolódó terjeszkedési és re-
vansista politikája, a neoná-
cizmsu térhódítása Nyugat-
Németországban jelenti a fő 
veszélyt az európai béke 
szempontjából. A forradalmi 
erők harcának új problémái 
megkövetelik a nemzetközi 
kommunista mozgalom kö-
zös stratégiáját és az akciók 
összehangolását az antiimpe-
rialista harcban. A Német 
Szocialista Egységpárt java-
solja, hogy 1968 novemberé-
ben Moszkvába hívják ösz-
sze a kommunista és mun-
káspártok nemzetközi ta-
nácskozását, az alábbi fő té-
mával : „A kommunista 
mozgalom és az összes for-
radalmi erők egységének 
megszilárdítása az imperia-
lizmus elleni harcban". 

E. PAPAIOANNOTJ, 
a Ciprusi Dolgozó Nép 
Haladó Pártjának 
főtitkára: 

Ennek az értekezletnek 
sürgős felhívást kell közre-
bocsátania az egység, Viet-
nam megmentése és az ame-
rikai imperializmus leveré-
se érdekében. Egységre van 
szükségünk, Vietnam érde-
kében. Egységre van szük-
ségünk az izraeli agresszor-
nak az arab országokból va-
ló elűzésére és a közel-ke-
leti béke biztosítására. Egy-
ségre van szükségünk az el-
lenforradalom megállítására 
és arra, hogy a diktatúra 
helyébe demokrácia lépjen 
Görögországban, Spanyolor-
szágban, Portugáliában és 
más országokban. Egységre 
van szükségünk a nemzeti 
felszabadítás, a béke és a 
szocializmus érdekében. Ez a 
parancsoló szükségesség ho-
zott ide bennünket. A leg-
nagyobb ajándék, amiről az 
imperializmus valaha is ál-
modhat: széthúzás a szocia-
lista táborban, a kommu-
nista és munkáspártok so-
raiban. Fosszuk meg az im-
perializmust ettől az aján-
déktóL 

ERWIN SCHARF, 
Ausztria Kommunista 
Pártja Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Központi 
Bizottság titkára: 

Az Egyesült Államok vi-
etnami agressziójának esz-
kalációja különösképpen alá-
húzza a kommunista pártok 

világkonferenciájának rend-
kívüli időszerűségét és sür-
gősségét. Mint kommunis-
táknak, erkölcsi kötelessé-
günk, hogy politikánkban az 
imperializmussal szembeni 
egységet tekintsük elsődle-
gesnek. Tekintettel erre a 
fő kérdésre, a véleménykü-
lönbségek nem eshetnek 
döntően latba. Ahhoz, hogy 
az egység maximumát elér-
jük, arra kell törekedni, 
hogy minden pártot, köztük 
a Jugoszláv Kommunisták 
Szövetségét is, megnyerjük a 
világkonferencián való rész-
vételnek. Minden egyes 
kommunista párt függetlenül 
és önállóan, saját országá-
nak viszonyai alapján dönt 
politikájáról. A kommunista 
í>ártok önállóságát semmi-
képpen sem csorbíthatja ösz-
szeforrottságuk az antiimpe-
rialista harcban. A béke ér-
dekében tett közös erőfeszí-
tések összehangolása, az ag-
resszív cselekményekkel 
szembeni egységes fellépés 
csak erősítheti a mozgal-
munk iránti bizalmat és a 
kommunista pártokon mesz-
sze túlmenően is mozgósít-
hatja a béke és a haladás 
erőit Ausztria Kommunista 
Pártja így értelmezi az ön-
állóság és az internaciona-
lizmus közötti összefüggést a 
kommunista politikában. 

KHALED BAGDAS, 
Szíria Kommunista Párt-
ja főtitkára: 

Ez a konzultatív találkozó 
nagy és fontos lépés a nem-
zetközi kommunista mozga-
lom egységének útján. Nem-
csak a kommunisták, ha-
nem minden haladó ember 
úgy érzi, hogy ez szükséges 
a nemzetközi imperializmus 
és fő ereje, az amerikai im-
perializmus elleni sikeres 
harchoz, a hős vietnami nép 
harcának támogatására és az 
arab országok elleni impe-
rialista izraeli agresszió kö-
vetkezményeinek felszámo-
lása érdekében. Erre van 

szükség minden agressziós 
cselekmény és imperialista 
terjeszkedés meghiúsítása ér-
dekében is. 

Ezután hangsúlyozta: a 
haladó arab országok vé-
delmi erejét minden eszköz-
zel növelni kell, majd a to-
vábbiakban kijelentette, 
hogy egyetért a kommunista 
és munkáspártok koníeren-

(Folytatás a 2. Maion.) 

Baráti 
vacsora 

az Ország 
házban 

Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára szerdán este az Ország-
ház Gobelin-termében va-
csorát adott a kommunista 
és munkáspártok konzultatív 
találkozója alkalmából Bu-
dapesten tartózkodó test-
vérpártok elnökei, főtitkárai 
és első titkárai tiszteletére 

A vacsorán részt vettek: 
Gus Hall, az Amerikai Egye-
sült Államok Kommunista 
Pártjának főtitkára, Jorge 
Kolle Cueto, a Bolíviai 
Kommunista Párt első titká-
ra, Luis Carlos Prestes, a 
Brazil Kommunista Párt fő-
titkára, dr. S. A. Wickrema-
singhe, a Ceyloni Kommu-
nista Párt elnöke, E. Papaio-
annou, a Ciprusi Dolgozó 
Nép Haladó Pártja fő-
titkára, Andrew Barr, 
Észak-Írország Kommunista 
Pártjának elnöke, Kosztasz 
Kolijánnisz, a Görög Kom-
munista Párt főtitkára. G. A. 
Dange, az Indiai Kommu-
nista Párt elnöke, Einar Ol-
geirsson, az Izlandi Szocia-
lista Egységpárt elnöke, Fu-
ad Nassar, a Jordániai Kom-
munista Párt főtitkára, Wil-
liam Kashtan, a Kanadai 
Kommunista Párt főtitkára, 
Nicolas Chaoui, a Libanoni 
Kommunista Párt főtitkára, 
Pablo Rivas, a Nicaraguai 
Szocialista Párt végrehajtó 
bizottságának első titkára, 
Ruben Dario Souza, a Pana-
mai Néppárt főtitkára, Paul 
Verges, a Réunioni Kommu-
nista Párt főtitkára, Edgár 
Woog. a Svájci Munkapárt 
főtitkára. Khaled Bagdas. a 
Szíriai Kommunista Párt fő-
titkára, Jakub Demir, a Tö-
rök Kommunista Párt első 
titkára. 

A vacsorán magyar részről 
jelen volt Fock Jenő, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács elnöke, Biszku Béla, a 
Politikai Bizottság tagja, a 
Központi Bizottság titkára, 
Komócsin Zoltán, a Politi-
kai Bizottság tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára. 

A mindvégig szívélyes 
hangulatú baráti vacsorán 
Kádár János, valamint Gus 
Hall, William Kashtan, Luis 
Carlos Prestes, Edgár Woog, 
Khaled Bagdas pohárkö-
szöntőt mondott. 

A konzultatív találkozó első tette 

Szolidaritási üzenet 
a vietnami népnek 
A Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottságának, 

a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítás! Front Központi 
Bizottsága Elnökségének 

Drága Elvtársak és Barátaink! 
A budapesti kónzultatív találkozón összegyúlt 67 kom-

munista és munkáspárt képviselői baráti üdvözletüket kül-
dik a hős vietnami népnek, amely súlyos harcot vív az 
amerikai agresszorok és lakájaik ellen, hazája szabadsá-
gáért és függetlenségéért. 

A vietnami nép hősi küzdelme példaképe és ösztön-
zőié minden népnek, amely szabadságáért küzd. Ez ugyan-
akkor az antiimperialista erők akcióegységének hatalmas 
tényezője. Vietnam — a népek fő ellenségével, az ameri-
kai imperializmussal folytatott harcban megnyilvánuló 
bátorság, szilárdság, hősiesség és elszántság jelképe. Önök 
szemléltetően bizonyítják, hogy nem lehet legyőzni azt a 
népet, amely igazságos ügyért kelt harcra. 

Az utóbbi néhány hét folyamán aratott győzelmeik ál-
talános csodálatot keltettek. Forrón üdvözöljük a vietnami 
hazafiakat, akik sorozatos csapásokat mérnek az ellen-
ségre, és biztosak vagyunk a vietnami népnek az idegen 
betolakodók ellen vívott harca teljes győzelmében. A nem-
zetközi csendőr, amely elnyomja a népek szabadságát, so-
hasem valósíthatja meg szándékait, bármilyen bűntetteket 
követ el. Az amerikai vezető körök bűnös — tényleges 
népirtó — politikájának megbélyegzése és azzal szembeni 
tiltakozás világszerte nő. 

Az amerikai imperializmus, miközben egyik vereséget 
a másik után szenvedi el, folytatja a háború eszkalációját 
Vietnamban, az atomfegyver bevetésével fenyegetőzik és 
ezzel a világ békéjére reális veszélyt idéz elő, a termo-
nukleáris háború veszélyét Ma minden eddiginél szüksé-
gesebb az éberség és a népek határozott fellépése eme 
óriási veszéllyel szemben, 

A vietnami nép — hazáját védelmezve — az egész 
emberiség iránti internacionalista kötelezettségét is tel-
jesíti. Így szolgálja a béke védelmének szent ügyét is. 

Mi, kommunisták, a harcoló Vietnammal való szolida 
ritás ügyét testvéri internacionalista kötelezettségünknek 
tekintjük. Pártjaink, követőink milliói nevében ismétel-
ten leszögezzük töretlen elhatározásunkat, hogy minden 
szükséges támogatást megadunk az imperializmus elleni 
fegyveres harc elsó vonalában álló vietnami népnek. 
Önökkel vannak a szocialista közösség országai, minden 
kommunista, az egész világ munkásai és dolgozói. 

önökkel vannak, kedves Elvtársak, a nemzeti felsza-
badító mozgalom harcosai, minden ember a Földön — az 
Egyesült Államokban is — azok, akiknek drága a szabad-
ság és a béke. Biztosak lehetnek abban, drága Elvtársa-
ink, hogy növekedni fog az a segítség, amelyet a szocia-
lista országok és a világ összes dolgozója nyújt Önöknek. 

A győzelemért harcoló vietnami nép támogatására ala-
kult nemzet-közi front állandó erősítése és szélesítése meg-
felel minden ország, minden nép és a világbéke érdekei-
nek. Az imperializmussal, elsősorban az amerikai impe-
rializmussal szembeni harci egység korunk parancsoló 
szükségessége. 

Kedves Barátaink! Teljes mértékben egyetértünk 
Önökkel abban, hogy a vietnami kérdés megoldásának 
csak egy útja van: ennek alapjai a Vietnami Demokra-
tikus Köztársaság kormányának igazságos javaslatai és a 
Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front programja. Kö-
veteljük a bombázás és minden háborús cselekmény ha-
ladéktalan és feltétel nélküli beszüntetését Vietnamban. 

A vietnami föld büszke és állhatatos nép bölcsője. 
Elkerülhetetlenül eljön az idő, amikor az utolsó betola-
kodót is kiűzik erről a szent földről. A vietnami földnek 
nincs és nem is lesz más gazdája, mint a vietnami nép. 

Tisztelet és dicsőség a szabadságáért és függetlenségé-
ért önfeláldozó harcot folytató hős vietnami népnek! 

Budapest, 1968. február 28. 

Mini-
építkezés 
ötemeletes lakóházak, mo-

dern, csupaablak tornyol; 
készülnek el röpke napok 
alatt. Egy kézmozdulat — és 
máris két utcával arrább 
emelkedik egy üzletsor vagy 
iskola. A „csoda" színhelye: 
a Szegedi Tervező Vállalat, 
műterme. A gyufásskatulyá-
nyi házakat lombfűrésszel, 
vékony pengéjű késsel és ra-
gasztóval „építik" a maket-
tezők: Kratochwill Mátyás 
és Szendrényi Géza. Az asz-
talon éppen a tarjántelepi új 
lakónegyed részleteit állít-
ják össze, képünk ezt a mi-
niépítkezést mutatja be. 


