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* M»GY»R SZOCMSTS DEL-MAMRORSZÁB 
munkáspárt iíozponti 

Bizottságának üléséről 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-

ponti Bizottsága 1968. március 21-én ki-
bővített ülést tartott. Az ülésen a Köz-
ponti Bizottság tagjain kívül részt vet-
tek : a Központi Ellenőrző Bizottság el-
nöke, a Központi Bizottság osztályvezetői, 
a megyei pártbizottságok első titkárai és 
a budapesti pártbizottság titkárai. 

Az ülés megnyitásakor az elnöklő Ká-
dár János elvtárs ünnepélyesen megem-
lékezett a Magyar Tanácsköztársaság ki-
kiáltásának évfordulójáról. 

A KÖZPONTI BIZOTTSÁG 
MEGTÁRGYALTA: 

— a kommunista és munkáspártok bu-
dapesti konzultatív találkozójáról 
szóló jelentést és más időszerű nem-
zetközi kérdésekről szóló tájékoztatót; 

— a Varsói Szerződés politikai tanács-
kozó testületének szófiai üléséről 
szóló jelentést; 

— a párt munkamódszereiről, a pártépí-
tés egyes kérdéseiről, a tagfelvétel 
és tagkönyvcsere tapasztalatairól 
szóló jelentést. 

KOMÓCSIN ZOLTÁN elvtárs, a Poli-
tikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság 
titkára jelentést adott a kommunista és 
munkáspártok budapesti konzultatív ta-
lálkozójáról és más időszerű nemzetközi 
kérdésekről. A Központi Bizottság tudo-
másul vette pártunk küldöttségének jelen-
tését, és jóváhagyta a kommunista és 
munkáspártok budapesti konzultatív ta-
lálkozóján végzett munká já t 
• A Központi Bizottság üdvözli és teljes 
mértékben helyesli a konzultatív talál-
kozó állásfoglalását, a kommunista és 
munkáspártok nemzetközi tanácskozásá-
nak összehívásáról és előkészítéséről. 
Egyetértését fejezi ki azzal, hogy 

— összehívják a kommunista és mun-
káspártok nemzetközi tanácskozását, 
és hogy az 1968 novemberében vagy 
decemberében legyen Moszkvában; 

— a tanácskozás napirendjének „Az im-
perializmus elleni harc feladatai a 
jelenlegi szakaszban, és a kommu-
nista cs munkáspártok, valamint az 
összes antiimperialista erők akció-
egysége" című téma megvitatását ja-
vasolják; 

— a moszkvai tanácskozásra az ösz-
szes kommunista és munkáspártot 
meghívják; 

— valamennyi kommunista és munkás-
párt számára biztosítják a részvétel 
lehetőségét, a tanácskozást előkészítő 
bizottságban. 

A Központi Bizottság megállapítja, hogy 
a kommunista és munkáspártok konzul-
tatív tanácskozása nagy jelentőségű, ered-
ményes munkát végzett. A találkozón az 
egység megerősítésére irányuló őszinte tö-
rekvés eredményeként a napirenden sze-
replő legfontosabb kérdésekben közös ál-
lásfoglalás született. A találkozón részt 
vevő delegációk jelentősen hozzájárultak 
a kommunista és munkáspártok nemzet-
közi tanácskozásának előkészítéséhez. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt mint 
eddig, ezután is következetesen harcol a 
kommunista és munkáspártok egységéért. 
Különösen fontos feladat ez a jelenlegi 
időszakban, amikor az évek óta megnyil-
vánuló szakadár tevékenység, valamint a 
nemzeti elkülönülésre irányuló más ten-
denciák ellenére a nemzetközi kommu-
nista mozgalomban tovább növekszenek és 
erősödnek az egység megszilárdítására irá-
nyuló törekvések. A Központi Bizottság 
az egységért folytatott harc jelentős állo-
másának tekinti a nemzetközi tanácskozás 
összehívását, és a maga részéről mindent 
megtesz annak sikeres munkájáért. 

A Központi Bizottság üdvözli a kon-
zultatív találkozó egységes állásfoglalását 
a kegyetlen ellenséggel szemben hősiesen 
és sikeresen harcoló vietnami nép igaz 
ügye mellett, s amelyet a találkozó részt-
vevői a Vietnami Dolgozók Párt ja és a 
Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front 
Központi Bizottságának küldött üdvözle-
tükben kifejeztek. A konzultatív tanács-
kozás, a testvérpártok nyilatkozataiban is 
kifejeződött eltökéltség újabb lehetősége-
ket teremtett a haladó erők tömörítésé-
hez az imperializmus elleni harcban, 
amely a népek felszabadításáért, nemzeti 
függetlenségük biztosításáért, a világbéke 
megvédéséért folyik. 

A Központi Bizottság megelégedéssel 
vette tudomásul, hogy a konzultatív ta-
lálkozó munkáját nyílt, elvtársi légkör 
jellemezte. A tanácskozáson demokratikus, 
alkotó véleménycsere folyt a proletár in-
ternacionalizmus szellemében, a pártok 
önállóságának és egyenjogúságának tisz-
teletben tartásával. A Központi Bizottság 
üdvözli, hogy a találkozó résztvevői biz-
tosították és megvédték minden pártnak 
azt az elidegeníthetetlen jogát, hogy saját 
véleményét szabadon kifejtse, és ugyan-
akkor visszautasították, hogy önálló állás-
foglalása miatt testvérpártot, küldöttsé-
get vagy bárkit is közösen, testületileg el-
marasztaljanak. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt to-
vábbra is aktívan részt vesz a kommu-

nista és munkáspártok nemzetközi ta-
nácskozásának előkészítésében, mindent 
megtesz annak sikeréért, és a létrehozott 
előkészítő bizottságban képviselteti magát. 

A Központi Bizottság megtisztelőnek 
tekinti a testvérpártoknak azt az egy-
hangú állásfoglalását, hogy az előkészítő 
bizottság Budapesten működjön, és meg-
bízza a Politikai Bizottságot, hogy te-
remtse meg az előkészítő bizottság sike-
res munkájának összes feltételeit A Köz-
ponti Bizottság biztosítja a testvérpárto-
kat, hogy a Magyar Szocialista Munkás-
párt a közös ügy szolgálatában a reá há-
ruló feladatok tőle telhető legjobb meg-
oldására törekszik. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt, hí-
ven a marxizmus—leninizmus eszméjéhez, 
az internacionalizmus elvéhez, a jövőben 
is síkraszáll a nemzetközi kommunista 
mozgalom egységéért és összeforrottságá-
ért. Pártunk a magyar munkásosztály és 
a népünk érdekeinek megfelelően, hazánk-
ban egész tevékenységével a szocialista 
társadalom felépítésén, nemzetközileg a 
társadalmi haladás és a béke előmozdítá-
sán munkálkodik. 

II. 
FOCK JENŐ elvtárs, a Politikai Bi-

zottság tagja, a kormány elnöke a Var-
sói Szerződés politikai tanácskozó testüle-
tének 1968. III. 6—7-i, szófiai ülésén részt 
vett küldöttség munkájáról tett jelentést. 
A Központi Bizottság a jelentést tudo-
másul vette és megállapította: 

Az atomsorompó-szerződés időszerű és 
fontos kérdés általában a népek, és kö-
zelebbről a Magyar Népköztársaság biz-
tonsága szempontjából. 

A nukleáris fegyverek elterjedése reá-
lis veszély, amelynek súlyos következmé-
nyei lehetnek a nemzetközi viszonyok to-
vábbi alakulására. A Német Szövetségi 
Köztársaság revansista erőinek törekvése, 
hogy a nukleáris fegyverek birtokába jus-
sanak. A különböző földrészeken létez-
nek más kapitalista országok is, amelyek 
számára elérhető közelségben van a nuk-
leáris fegyverek előállításának lehetősége, 
s közülük egyesek politikai céljaik érde-
kében nukleáris hatalommá kívánnak 
válni. Ez a folyamat — amennyiben nem 
sikerül eléje gátat emelni —, kiszámítha-
tatlanul veszélyessé teszi a nemzetközi 
helyzetet, s odavezethet, hogy bármilyen 
helyi fegyveres konfliktus az emberiség 
létét veszélyeztető termonukleáris háború-
ba torkollhat. Éppen ezért úgy ítéljük 
meg, hogy politikai erőinket mozgósítva 
és együttműködést keresve különböző 
rendszerű országok kormányával is, elő-
segítjük a nukleáris fegyverek elterjedé-
sének megakadályozására alkalmas nem-
zetközi szerződés létrehozását és életbe-
léptetését. 

A Központi Bizottság helyesli, hogy a 
Magyar Népköztársaság küldöttsége állást 
foglalt az atomsorompó-szerződés megkö-
tése mellett a tanácsülésen. 

iii. 
BISZKU BÉLA elvtárs, a Politikai Bi-

zottság tagja, a Központi Bizottság titká-
rának előadói beszéde alapján a Központi 
Bizottság egyhangú határozatot hozott a 
párt munkamódszerének fejlesztéséről. 

Tóth Mátyás elvtárs, a Központi Bi-
zottság párt- és tömegszervezetek osztá-
lyának vezetője beszámolt a pártépítő-
munka, a tagjelöltség megszüntetése, a 
tagfelvétel és a tagkönyvcserével kapcso-
latos tapasztalatokról. 

A pártbizottságok és pártszervezetek a 
tagjelöltek párttaggá minősítését nagy po-
litikai felelősséggel, körültekintéssel, a 
kommunisták aktív részvételével, a IX. 
kongresszus határozatának megfelelően 
végezték el. A tagjelöltek 93 százalékát, 
több mint 35 000 főt tartottak alkalmas-
nak a párttagságra. 

A pártszervezetek mind a pártba jelent-
kezőkkel, mind az ajánlókkal szemben a 
kongresszus által megszabott követelmé-
nyeket támasztották. A pártépítőmunka 
eredményesebbé vált és a tömegszerve-
zetek aktívái és a szocialista brigádok 
dolgozói közül egyre több tagot vesznek 
fel a pártba. Az új, fiatal párttagoknak 
több mint felét a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség ajánlotta felvételre. A pártszer-
vezetek 1967-ben 28 560 ú j párttagot vet-
tek fel, akiknek több mint fele fizikai dol-
gozó. A pártba felvett szellemi dolgozók 
mintegy 30 százaléka műszaki értelmiség. 
A párt taglétszáma egészségesen, egyenle-
tesen fejlődik és 1968 elején meghaladta a 
600 000 főt. 

A Központi Bizottság megállapította, 
hogy a pártbizottságok és pártszervezetek, 
a pártaktivisták a tagjelöltek ügyének 
rendezését és a tagkönyvcserét politikai-
lag, szervezetileg megfelelően oldották 
meg és ezért elismerését fejezi ki. A Köz-
ponti Bizottság megbízza végrehajtó szer-
veit és a pártszervezeteket, hogy a tagfel-
vétel és tagkönyvcsere figyelemre méltó 
tapasztalatait a munkában hasznosítsák, 
a pártépítőmunkát az eddigi irányelvek 
alapján folytassák. 
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Áz olajipar villamosítása 
Az olajbányászat nagy fel-

adat elé állítja Dél-Magyar-
ország áramszolgáltató vál-
lalatát is. A gombamódra 
szaporodó berendezésekhez 
késedelem nélkül el kell jut-
tatni a villamos energiát, 
gondoskodni kell a zavarta-
lan ellátásról. A DÉMÁSZ 
tervező- és munkáskollektí-
vája, hálózatszerelői az el-
múlt években jól elvégezte 
ezt a váratlan és jelentős 
munkát. Eddig csaknem 60 
kilométernyi vezetéket és 40 
—45 transzformátorállomást 
építettek a szénhidrogén-
medencében. 

A következő években azon-
ban az eddigieknél is többre 

van szükség. Az áramszol-
gáltató vállalat szakemberei 
— az olajipar igényei alap-
ján — 5—10—15 éves távlati 
fejlesztési terveket dolgoz-
tak ki. Szeged környékén 
évente mintegy 3,5 millió 
forint értékben építenek új 
hálózatszakaszokat, transz-
formátorállomásokat. 

Az idén hozzáláttak eddigi 
legnagyobb olajipari megbí-
zásukhoz — kizárólag az 
olajbányászat részére új, 
nagyfeszültségű elektromos 
vezetékrendszert építenek. A 
hálózatszerelők jelenleg az 
algyői út mellett dolgoznak, 
a villamos vezetékek oszlo-
pait állítják helyükre. 

A DÉMASZ szegedi igaz-
gatóságán arról is tájékoz-
tattak, hogy az olajipari ve-
zetékek táplálására új, nagy-
feszültségű transzformátor-
állomás is készül majd. A 
több mint tízmilliós beruhá-
zással 1969—70-ben befeje-
ződik, s ezzel az olajipar 
energiaellátását függetlenít-
hetik, azaz biztonságosabbá 
teszik. 

A jelentős munkához a 
DÉMASZ több darus gépko-
csit, valamint földfúró és 
árokásó gépet is alkalmaz. 
Az elmúlt évek tapasztala-
tai alapján két hálózatszere-
lő brigád specializálódott az 
olajipari szerelésekhez. 

Ujabb izraeli agresszió 
Jordánia ellen összeült 

a Biztonsági Tanács 
Az izraeli haderő csütörtö-

kön hajnalban a Jordán fo-
lyón átkelve támadást in-
tézett Jordánia ellen. Az iz-
raeli csapatok magyar idő 
szerint 4,30 órakor 

keltek át az Allenby- és 
a Damia-hídon harckocsik 
és helikopterek támogatá-
sával. 

Izraeli közlemény szerint a 
támadás célja feltételezett 
jordániai „szabotázstámasz-
pontok" felszámolása. Tel 
Aviv-i jelentések csupán 
annyit árultak el, hogy a 
támadások egyik célpontja a 
Karame menekülttábor, 
amely öt kilométerre keletre 
fekszik a Jordán folyótól, il-
letve a jelenlegi tűzszüneti 
vonaltól, továbbá más hely-
ségek. 

Mint hivatalosan közölték, 
hogy Dajan hadügyminiszter 
állapota csütörtök reggelre 
javult. Dajan szerdán bal-
eset következtében súlyos 
sérüléseket szenvedett. A je-
lenlegi hadműveletekben Da-
jan azonban nem vehet részt 
és tárcáját ideiglenesen Le-
vi Eskol miniszterelnök töl-
ti be. 

Tel-Aviv-ban katonai szó-
vivő bejelentette, hogy az 

izraeli erők elfoglalták 
Karame helységet, 

amely izraeli állítás szerint 
az El Fatah arab ellenállási 
szervezet egyik központja, 
az izraeli jelentés egyelőre 
nem tért ki a jordániai terü-
leten folyó harcok más pont-
jaira. 

Hét órával azután, hogy 
az izraeli csapatok átlépték 
a Jordán folyón a tűzszüneti 
vonalat és összecsaptak a 
jordániai haderőkkel, amma-
ni jelentések szerint 

a front hossza 110 kilomé-
ter 

— a Tiberias-tó fölötti Jor-
dán völgytől a Holt-tengerig. 
Karame körzetében elkese-
redett közelharc alakult ki 
a jordániai védő- és az izra-
eli támadó csapatok között. 

Jordániai jelentések sze-
rint az eddigi harcok során 
200 izraeli katonát öltek 
meg, illetve sebesítettek 
meg, ezen kívül lelőttek há-
rom izraeli repülőgépet és 
megsemmisítettek 25 harc-
kocsit. Az izraeli csapatok 
súlyos anyagi, s embervesz-
teségeket szenvedtek és 

a front egész vonalán 
megkezdték visszavonulá-
sukat 

a Jordán folyó irányába. A 
jordániai hadsereg egységei 
a visszavonuló ellenséget ül-
dözőbe vették. 

Az ammani rádió az esti 
órákban sugározta a főpa-
rancsnokság 10-es számú 
közleményét. Ez bejelenti: 
„az ellenség tüzérségi fegy-
verekkel lövi és repülőgé-i 

pékről bombázza a jordániai 
állásokat, hogy ilymódon 
fedezze az izraeli erők visz-
szavonulását a Jordán-folyó 
irányába". A jordániai erők 
Al Sura térségében folytat-
ják az ellenséges ellenállás 
felszámolására indított ak-
ciókat. 

Az izraeli agresszió követ-
keztében Husszein király el-
nökletével 

sürgős tanácskozásra öl-
tek össze a kormány tag-
jai, 

és számos politikai szemé-
lyiség. A jordániai minisz-
terelnök és külügyminiszter 
— még a támadást megelő-

zőleg — tanácskozott az EAK. 
Szíria, Irak, Libanon, az 
Egyesült Államok, Francia-
ország, Anglia és a Szovjet-
unió nagyköveteivel. 

Husszein jordániai uralko-
dó az arab országok állam-
főihez eljuttatott táviratá-
ban kérte, hogy 

csúcsértekezleten vitassák 
meg 

a Jordániát ért izraeli tá-
madás következtében kiala-
kult közel-keleti helyzetet. 

Kairóban hivatalosan be-
jelentették, hogy az Egyesült 
Arab Köztársaság és több 
más arab állam a Biztonsági 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola soroksári telepén 
dr. Somos András professzor újrendszerű fóliasátrakkal 
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