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II nemzetközi politika 
időszerű kérdéseiről 

Interjú Komócsin Zoltán elvtárssal 
Komócsin Zoltán, a Magyar Szocialista 

Munkáspár t Politikai Bizottságának tagja, 
a Központi Bizottság t i tkára pénteken este 
ine r jú t adott a Magyar Rádió és Televízió 
munkatá rsa inak a nemzetközi politika idő-
szerű kérdéseiről. 

A bevezetőben elmondotta, hogy a nem-
zetközi helyzet továbbra is bonyolult és 
feszült. A kapital ista országokban kiéle-
ződött a harc a monopóliumok érdekeit 
képviselő kormánykörök és a legszélesebb 
dolgozó tömegek között. Ennek elsősorban 
belpolitikai, gazdasági és szociális indokai 
vannak, de szerepet játszik benne a nem-
zetközi politika is. Világszerte növekszik a 
tömegek elégedetlensége az amerikai impe-
rialisták vetnami agressziója mia t t ; ú j ré-
tegek vál lalnak szolidaritást a vietnami 
néppeL Mindez a r r a utal, hogy éleződik a 
harc a kapitalista országokban és nemzet-
közileg is. A küzdelem középpont jában te r -
mészetesen Vietnam áll. Folyik a küzdelem 
á Közel-Keleten az amerikai és más impe-
rialista körök által támogatot t izraeli ag-
resszió következményeinek felszámolásá-
é r t A nemzetközi problémák között kell 
említeni az európai biztonság megteremté-
sének ügyét is. Változatlanul a r ra kell fel-
készülnünk, hogy az egyes nemzetközi kér -
désekkel bonyolult, éleződő világpolitikai 
helyzetben kell foglalkoznunk. 

Komócsin evtárs — a r iporter kérdéseire 
valaszolva — ezek után arról beszélt, hogy 
az Egyesült Államok a Vietnami Demokra-
t ikus Köztársaság bombázásának korláto-
zásával voltaképpen különböző előnyökre 
k ívánt szert tenni. Egy szűkebb területet 
koncentrál tan támad, s ezzel a korábbihoz 
hasonló katonai erőfeszítéseket nagyobb 
eredménnyel próbál ja a maga számára 
hasznosítani. Ugyanakkor az amerikai 
uralkodó körök az előzetes tárgyalásokba 
adott beleegyezésükkel el a k a r j á k al tatni 
az emberek éberségét, azt a látszatot aka r -
ják kelteni, hogy készek a tárgyalásokra, 
de eközben tovább fo ly ta t ják agressziós 
cselekményeiket Vietnamban. 

Aláhúzta, hogy a párizsi élőzetes tárgya-
lásokhoz fűzött reményeink akkor valósul-
ha tnak meg, a vietnami konfliktusok a po-
litikai ú t ra terelése csak akkor érhető el, 
ha az egész világon fokozzák éberségüket 
és akt ivi tásukat a Vietnammal szolidáris 
erők. Az Egyesült Államok küldöttsége Pá -
rizsban eddig a r ra szorítkozott, hogy is-
mertesse a vietnami nép számára elfogad-
hata t lan ál láspontját . 

Ezek a szavak a vietnami népnek, s ba -
rá ta inak sem elegendők. A szavakat te t -
tekkel kell alátámasztani . Olyan tettekkel, 
amelyek összhangban ál lnak a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság, Dél-Vietnam 
népének követelésével, hogy mindenféle 
előzetes feltétel nélkül szüntessék meg a 
Vietnami Demokratikus Köztársaság bom-
bázását. Olyan tet tekre van szükség, ame-
lyek bizonyítják, hogy az Amerikai Egye-
sült Államok kormánya valóban elhatároz-
t a magát a komoly tárgyalásra, mer t csakis 
az ilyen tárgyalás vezethet megegyezésre. 
A Magyar Szocialista Munkáspárt , a ma-
gyar kormány, népünk óhajával összhang-
ban, továbbra is minden tőle telhető segít-
seget megad a vietnami nép igazságos har -
cához, egeszen a végső és teljes győzelemig. 

Az európai biztonságra vonatkozó kér-
désre válaszolva Komócsin elvtárs hangsú-
lyozta, hogy a magyar pár t és kormány 
poli t ikája ezen a téren is összhangban áll 
a Varsói Szerződés tagál lamainak buka-
resti nyilatkozatával, az európai kommu-
nista és munkáspár tok Karlovy Vary-i é r -
tekezletén elfogadott dokumentummal . 

Ezek jegyében fe j te t ték ki kormányunk 
képviselői ál láspontunkat a nyugat-európai 
országok politikusai előtt, akiknek a t á j é -
koztatójából viszont mi is jobban megis-
mer tük a kapitalista államok ál láspontját . 
Kezdeményezések történtek az európai biz-
tonság elősegítésére az országgyűlési kép-
viselők, a parlamentek bevonásával, s a r ra 
is, hogy egyes európai szocialista és kapi-
talista országok tegyenek előzetes lépéseket 
az európai biztonság ügyében összeülő ér-
tekezlet megszervezés érdekében. Mi eze-
ket a szerény, kezdeti lépéseket is értékel-
jük, de ugyanakkor őszintén megmondjuk, 
hogy az európai biztonság felé vezető úton 
komoly előrelépés nem történt. Az előreha-
ladás legfőbb akadálya, hogy a nyugatné-
met kormány poli t ikájában nem követke-
zett be az a változás, amely érdekében 
állna a Német Szövetségi Köztársaság 
dolgozóinak, minden németnek, Európa 
nepeinek. Még a tőkés országok hivatalos 
személyisegei is elismerik, hogy az európai 
biztonság megvalósításának, és az erről 

szóló szerződés megkötésének jelenlegi leg-
főbb gát ja a Német Szövetségi Köztársa-
ság ismert külpoli t ikája. Arra lenne szük-
ség, hogy bonni részről tettek kövessék a 
tárgyalási készségről, a szocialista orszá-
gokhoz való közeledésről elhangzott leije-
lentéseket. Olyan tettek, amelyek meg-
győznek bennünket róla, hogy a Német 
Szövetségi Köztársaság valóban ú j politi-
ká t folytat, s annak egyik célja az európai 
biztonságról szóló értekezlet összehívása és 
szerződés megkötése. 

Mi minden téren és minden eszközzel 
elő k ívánjuk segíteni az európai bizton-
ság' megteremtését. Erre törekszünk a kor-
mányok közötti kapcsolatokban, a diplo-
máciában, a par lamentek vonalán, a társa-
dalmi szervezetek területén és ezt kíván-
juk előmozdítani az európai kommunista 
és munkáspártokhoz fűződő kapcsolataink 
révén is. 

A r iporter ezek után — hivatkozva a r -
ra, hogy Komócsin elvtárs tagja volt a hat 
tes tvérpárt pozsonyi találkozóján részt vett 
magyar pártküldöttségnek — több kérdést 
tett fel a pozsonyi tanácskozással kapcso-
latban. Ezekre válaszolva Komócsin elvtárs 
hangsúlyozta, hogy a Magyar Szocialista 
Munkáspár t nemzetközi poli t ikájának 
a lapja a proletár internacionalizmus. Nem-
zetközi céljaink meghatározásánál eddig is 
az internacionalizmusból indultunk ki és a 
jövőben is így cselekszünk. Minden lépé-
sünket összhangba hozzuk internacionalis-
ta elvi meggyőződésünkkel. A nemzetkö-
zi tevékenységünket vezérlő elveinkhez 
tartozik, hogy tiszteletben t a r t j uk minden 
testvérpárt önállóságát, függetlenségét, 

csak úgy, mint az állami kapcsolatokban 
minden testvéri szocialista ország önállósá-
gát és függetlenségét. Ezek az elvek vezet-
ték küldöttségünket Pozsonyban is. 

A csehszlovákiai események kapcsán 
kezdettől fogva világos és egyértelmű elvi 
álláspontot foglaltunk el. A két- és több-
oldali találkozókon képviselőink meggyő-
ződéssel hangsúlyozták, hogy a magyar 
kommunisták, a szocializmus magyar hí-
vei őszintén szolidárisak azokkal a törek-
vésekkel, amelyeket a csehszlovák kom-
munisták, a szocializmus csehszlovákiai 
hívei sikerre aka rnak vinni. Támogat juk 
a Csehszlovák Kommunista Pá r t ez év ja -
nuár i központi bizottsági ülésén elindított 
folyamatot, amelynek az a célja, hogy az 
előző időszakban elkövetett hibák felszá-
molásával még vonzóbbá, eredményesebbé 
tegyék a szocializmust Csehszlovákiában 
Mi abban a meggyőződésben fejeztük ki 
szolidaritásunkat, hogy amit a kommunis-
ták, a szocializmus hívei Csehszlovákiá-
ban tesznek, az egyaránt jó nekik, nekünk, 
az összes szocialista országoknak az egész 
nemzetközi kommunista mozgalomnak. Mi 
igaz, őszinte, a testvériségből és az inter-
nacionalizmusból fakadó szolidaritást vál-

lal tuk a csehszlovák kommunistákkal . De 
megmondtuk azt is, ami megítélésünk sze-
rint nem szolgálja a csehszlovákiai demok-
ratizálódási folyamat javát, ami szocialis-
taellenes, anarchikus, a kommunista pár t 
és annak vezető szerepe ellen irányul, ami-
nek célja a csehszlovák testvérpárt és a 
testvéri csehszlovák nép elválasztása a 
Szovjetuniótól, a többi szocialista ország-
tól, a nemzetközi kommunista mozgalom-
tól. Ebből következik, hogy testvéri kap-
csolatainkat, a köztünk fennálló baráti jó 
viszonyt kezdettől fogva erre a nyílt, elv-
társi, testvéri a lapra helyeztük. 

Komócsin elvtárs a továbbiakban azt 
fejtegette, hogy a fenti elvek és álláspont 
a lap ján vettek részt képviselőink a cseh-
szlovákiai eseményekkel kapcsolatos két -
és többoldalú találkozókon, ahol a kollek-
tíven — a Központi Bizottságban, a Politi-
kai Bizottságban — kidolgozott politikát 
képviselték. E politika megvalósításán ná-
lunk nemcsak a pár t és a kormány veze-
tői dolgoznak, hanem pár tunk aktivislái, 
tagjai, a különböző társadalmi szervezetek 
vezetői és tagjai, azok a munkások, pa-
rasztok, értelmiségiek, akik akár külföl-
dön, ?kár idehaza találkoznak más orszá-
gok dolgozóival. Nemzetközi politikánk 
megvalósítása tehát széles népi alapon 
nyugszik. Ezt hangsúlyozva rá kell mu-
tatni, hogy nefnzetközi politikánk kidolgo-
zásában, megvalósításában az elmúlt hóna-
pokban különösképen nagy munká t végzett 
Kádár János elvtárs, Központi Bizottsá-
gunk első t i tkára és vele együtt Fock Jenő 
elvtárs, a kormány elnöke. A különböző 
alkalmakkor kifej tet t nemzetközi tevé-
kenységünk jellege olyan, hogy azzal meg 
lehet elégedve pártunk minden tagja, a 
Magyal' Népköztársaság minden dolgozója. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Tanács-
kozik 
a BT 

A Magyar Szocialista 
Munkáspár t Csongrád me-
gyei bizottsága augusztus 9-
én, pénteken délelőtt pártak-
tivaülést tar tot t Szegeden, a 
Kálvin téri pártszékházban. 
Az ülésen dr. Komócsin Mi-
hály elvtárs, a megyei pár tb i -
zottság t i tkára adott t á jé -
koztatót időszerű nemzetközi 
kérdésekről az MSZMP Köz-

ponti Bizottsága augusztus 
7-én tartot t ülése a lapján . 

A pártaktívaülésen részt 
vett és felszólalat Púja Fr i -
gyes elvtárs, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja, a 
külügyminiszter első helyet-
tese. A megyei pár tak t íva-
ülés Siklós János elvtársnak, 
a megyei pártbizottság t i tká-
rának zárszavával fejeződött 
be. 

A Biztonsági Tanács pén- • 
teken, negyedízben ült össze 
a vasárnap jordániai terület 
ellen intézett izraeli barbár 
légitámadás- miat t beterjesz-
tett jordániai panasz, illet-
ve izraeli ellenpanasz meg-
vitatására. Az ülésen Para -
guay és a csangkajsekista 
delegátus az ENSZ-küldött 
jelenlétét szorgalmazta az 
Izrael és Jordánia közötti 
térségben. Ball, az Egyesült 
Államok delegátusa hétfőn 
ugyanezt indítványozta. 

A Biztonsági Tanács elna-
polta a vitát és hétfőn este 
ül ismét össze. 

Lenin-centenárium 
Az SZKP határozata 

A Szovjetunió Kommunista Pá r t j ának Központi Bi-
zottsága külön határozatot szentel Vlagyimir Iljics Lenin 
születése 100. évfordulójára (1970. április) való felkészü-
lésének. A lenini eszmék jelentőségét méltatva, a ha tá -
rozat hangsúlyozza, hogy azok „a legnagyobb hatással 
voltak, vannak és lesznek ezután is a világban végbe-
menő fejlődés folyamatára" . 

Az SZKP a jövőben is szilárdan és tántorí thatat lanul 
halad a lenini úton, á l lapí t ja meg a határozat, m a j d 
részletesen felsorolja, hogy a lenini normák hogyan ér-
vényesülnek a pár t és állami élet minden területén, va-
lamint az SZKP internacionalista helytállásában és ant i -
imperialista harcában. 

A z első fél év tükre 

Mire költöttük fizetésünket? 
Előző „tükreinkben" már 

említettük, hogy a bérből és 
fizetésből élők részére tör-
ténő banki kifizetések 4 szá-
zalékkal, a paraszti jövedel-
mek pedig 14 százalékkal ha-
ladják meg az előző évit. 
Kérdés, hogy ml 1 történt a 
pénzünkkel, mire költöttük? 
Egy részét takarékbetét -
könyvekben helyezték el az 
emberek. A takarékbetét -
állomány növekedése fél-
éves szinten közel háromszo-
rosa a tavalyinak. A többit 
az üzletekben hagytuk. 

Mekkora volt a lakosság 
jövedelme abszolút számok-
ban? A munkabér teljes ösz-
szege 1 milliárd 225 millió 
forintot te t t ki, s ez 7 száza-
lékkal több a múl t évi hason-
ló időszakhoz viszonyítva. A 
személyi jellegű bevételek 
283 milliót jelentettek, ez 
valamivel kevesebb a tava-
lyinál. A paraszti termelési 
jellegű bevételek összege 734 
millió forint, amelyből a i 
termelőszövetkezeti tagok ! 
pénzbeni részesedése 314 mil-
lió forint. A mezőgazdasági i 
termelőszövetkezetek értéke-
sítése a felvásárlási szervek-
nél 345 millió forint, össze- ' 
sen tehát 2 milliárd és 242 j 
millió forint volt hat hónap ! 
során a lakosság jövedelme. 

A kiskereskedelmi forga-
lom — az állami és a szövet-
kezeti üzleteké — megköze-
lítette a 2 milliárd forintot. 
A lakosság pénzjövedelmei-
bői kiskereskedelmi vásár-
lásokra 9 százalékkal költött 
többet, mint 1967 első felé-
ben. A vásárolt cikkek vo-
lumene — az országos 1—3 
százalékos árszintcsökkenést 
figyelembe véve — több 
mint 10 százalékkal emelke-
d e t t A kiskereskedelmi for-
galom emelkedése Szegeden 
és Csongrád megyében meg-
haladta az országos atlagot. 

Az élelmiszerforgalom az 
első fél évben 11 százalékkal 
emelkedett. A jobb ellátás 
érdekében a kiskereskedelmi 
vállalatok bővítették a köz-
vetlen beszerzési forrásaikat 
zöldségféléltből, gyümölcsből 
és borból. A kedvezőtlen idő-
járás következtében a burgo-
nya és számos zöldségféle 
ára igen nagymértékben 
emelkedett : júniusban a pia-
cokon az óburgonya, a fejes 
és kelkáposzta, a karalábé 
ára másfélszerese volt az egy 
évvel korábbinak. 20—30 szá- i 
zalékkal emelkedtek a bolti I 
zöldség- és burgonyaárak is. 

A ruházati cikkek árukíná- ; 
lata a fél év folyamán ja-
vult, választékosabbá vált, 
amelyet elősegítettek a be-
érkezett importcikkek. A ru- í 

házati forgalom a fél év fo-
lyamán az országos átlagnál 
2 százalékkal kisebb mér-
tékben, 3 százalékkal emel-
kedett. Vegyesiparcikkekből 
az ellátás a forgalom 10 szá-
zalékos emelkedése mellett 
sem volt zökkenőmentes. 

A tartós fogyasztási cik-
kek forgalma 11 százalékkal 
haladta meg a tavalyi esz-
tendő hasonló időszakáét. 
Néhány jellegzetes adat : 2887 
porszívó gépet, 4184 mosógé-
pet, 3025 hűtőszekrényt, 
11 135 kerékpárt , 3400 mo-
torkerékpár t és 549 személy-
autót vásároltak. Érdekesen 
alakult a villanytűzhelyek és 
a gáztűzhelyek forgalmának 
egymáshoz viszonyított a rá -
nya. 

A Szeged környékén fel-
tár t földgáz növekvő háztar-
tási hasznosításával kapcso-
latban emelkedett a gázké-

szülékek iránt i kereslet és 
nőtt a forgalom is. Az év el-
ső felében a kereskedelem 
14,6 millió forint ér tékben 
hozott forgalomba gázkészü-
lékeket, 47 százalékkal töb-
bet, mint egy évvel koráb-
ban. Az eltelt hat hónap so-
rán 5900 darab gáztűzhelyet, 
közel 400 gazkályhát, s több 
mint 700 darab gázbojlert 
vásárolt a megye lakossága, 
ugyanakkor a hasonló ren-
deltetésű villamossági cik-
kek forgalma visszaesett. 

Érdekes, hogy a rádió, a 
televízió és magnók i ránt 
nem csökkent a kereslet. 

összegezve: bolti élelmi-
szerre 29,7, vendéglátásra 
14,9, ruházati cikkekre 18,6, 
vegyes iparcikkekre pedig 
36,8 százalékát költöttük ke-
resetünknek. 

Ú J F A J T A T Ö M L Ö K 

Somogyi Károlyné felvétele 
A Szegedi EMERGÉ Gumigyárban több ú j terméket 
kísérleteztek ki. A hagyományos hevedereket például cit-
romsárga színnel is készítik, üj. az eddigieknél szebb 
szín összetételű gumipadlókat, kerti tömlőket készítenek a 

lakosságnak. Kcpiink az ú j viztömlők csomagolását 
m u t a t j a be 


