
4 Mö 
VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A c c h j , 

Í F *f '» ( / ! 
O \ . 7 

DELMA6YAR0RSIAG 
M A G Y A R S Z O C l A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

62. évfolyam 
140. szám 

1972. 
június 16., 

péntek 

Áras 
80 fillér 

Közlemény 
az MSZMP Központi 

Bizottságának üléséről 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott-

sága 1972. június 14—15-én Kádár János elvtárs elnök-
letével kibővített ülést tartott. 

A Központi Bizottság 
— Megvitatta és jóváhagyta Komócsin Zoltán elv-

társnak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját 
időszerű nemzetközi kérdésekről; 

— Megvitatta és elfogadta Aczél György elvtársnak, 
a Központi Bizottság titkárának előterjesztése alapján az 
állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól 
szóló jelentést. 

Az ülésen a Központi Bizottság tagjain kívül részt 
vettek: a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, a Köz-
ponti Bizottság osztályvezetői, a megyei pártbizottságok 
első titkárai, a budapesti pártbizottság titkárai, valamint 
a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkárai, a Mi-
nisztertanács tagjai, a Hazafias Népfront Országos Ta-
nácsának főtitkára, a fővárosi tanács elnöke és a központi 
sajtó vezetői. 

A második napirendi pont megtárgyalásán részt vett 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Kommu-
nista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának illetékes 
titkára is. 

ra 
A Központi Bizottság át-

tekintette a nemzetközi hely-
zetet, pártunk és kormá-
nyunk külpolitikai tevékeny-
ségének időszerű kérdéseit, 
jóváhagyta a Központi Bi-
zottság legutóbbi ülése óta 
tett lépéseket, és megálla-
pította: 

A Szovjetunió, a szocialis-
ta országok egyeztetett, kö-
vetkezetes külpolitikája és 
egységes fellépése a nem-
zetközi helyzetben tapasztal-
ható bizonyos enyhülés dön-
tő tényezője. Az enyhülés fo-
lyamatának tartóssá tételét, 
elmélyítését, az eredményes 
nemzetközi tárgyalásokat 
szolgáló törekvések mind 
erőteljesebbé válnak. A 
nemzetközi biztonság meg-
teremtésére irányuló erőfe-
szítések ma már egyre in-
kább cselekvő támogatásra 
találnak a népek, a haladó 
erők, valamint a tőkésorszá-
gok azon politikusai részé-
ről, akik készek elismerni a 
a vilájt realitásait. 

tA Központi Bizottság 
nagyra értékeli és tá-

mogatja a Szovjetunió Kom-
munista Pártja 24. kong-
resszusán meghirdetett bé-
keprogram eredményes meg-
valósítását. Kifejezi azt a 
meggyőződését, hogy a vi-
tás nemzetközi kérdések 
megoldhatók tárgyaiásók út-
ján, ha az imperialista ha-
talmak is a béke érdekeit 
részesítik előnyben a nem-
zetközi feszültséget és a há-
borús veszélyt növelő lépé-
sekikel szemben. 

A moszkvai szovjet—ame-
rikai tárgyalások a külön-
böző társadalmi rendszerű 
országok békés egymás mel-
lett éléséről vallott lenini ta-
nítások gyakorlati alkalma-
zását példázzák. A megkö-
tött egyezmények és az alá-
írt okmányok azt bizonyít-
ják, hogy a tárgyalásos po-
litika — az alapvető ér-
dek- és nézetkülönbségek el-
lenére — alkalmas eszköz a 
feszültség csökkentésére. 

A Szovjetunió állhatatos 
elvi magatartásának köszön-
hető, hogy sikerült megálla-
podni olyan bonyolult kér-
désekben, mint a rakételhá-
rító rendszerek és a hadá-
szati támadó fegyverek 
gyártásának korlátozása, elő-
segítve ezzel a fegyverkezési 
hajsza megfékezését. A ke-
reskedelmi-gazdasági kap-
csolatokról, a tudományos 
és műszaki együttműködés-
ről, és más fontos kérdés-
ről folytatott tárgyalások-
kal, a megkötött kétoldalú 
megállapodásokkal, az ellen-
tétes társadalmi rendszerű 

országok együttműködésének 
új lehetőségeit tárták fel az 
egyenjogúság és a kölcsönös 
előnyök alapján. 

Pártunk és népünk üdvöz-
li a Szovjetunió — ez alka-
lommal is hangsúlyozott — 
határozott állásfoglalását az 
Egyesült Államok délkelet-
ázsiai agressziójával szem-
ben. Teljesen egyetért azzal 
is, hogy Vietnam, Laosz és 
Kambodzsa népei igaz ügyé-
nek támogatása semmilyen 
vonatkozásban nem lehet al-
ku tárgya. 

A magyar kommunisták, 
hazánk dolgozó népe nagy 
figyelemmel kísérte és tá-
mogatja a Szovjetunió Kom-
munista Párt ja Közporiti 
Bizottsága és a szovjet kor-
mány képviselőinek a szov-
jet—amerikai csúcstalálko-
zón tanúsított következetes, 
osztályállásponttól áthatott 
magatartását. Ez alkalom-
mal is kifejezésre jutott az 
a mély felelősségérzet, 
amellyel az SZKP és a szov-
jet kormány harcol a világ 
békéjéért, az emberiség biz-
tonságáért. A tárgyalásokon 
elért eredmények jól szol-
gálják az egész szocialista 
közösség ügyét; jelentősen 
javítják a nemzetközi kom-
munista mozgalom, az összes 
imperialistaellenes erők küz-
delmének feltételeit. 

A Központi Bizottság meg-
győződéssel vallja: az eny-
hülés biztató folyamata és 
az a tény, hogy a kapitalis-
ta országok mindjobban 
kénytelenek számolni a rea-
litásokkal, nem homályosít-
hatja el, hogy az imperializ-
mus természete, alapvető tö-
rekvései nem változtak. 
Napjainkban a nemzetközi 
imperalizmus történelmi le-
hetőségei csökkentek. A 
szocializmus, a haladás és a 
béke erői bonyolult és ne-
héz körülmények között har-
colnak. A nemzetközi élet-
ben továbbra is együtt van 
jelen a feszültség enyhülé-
sének és az imperializmus 
agresszív törekvéseinek egy-
mással ellentétes irányzata. 
A két irányzat küzdelme a 
nemzetközi osztályharc logi-
kája, törvényei szerint fej-
lődik. 

Pártunk és népünk tudatá-
ban van annak, hogy a vi-
lágbéke megőrzésének a 
jövőben is legfőbb záloga a 
Szovjetunió, a szocialista kö-
zösség, a haladás erőinek 
szüntelen növekedése, vala-
mennyi imperialistaellenes 
erő akcióegysége. A magunk 
részéről mindent megteszünk 
az egység erősítéséért. 

O A Központi Bizottság 
üdvözli a szovjet— 

nyugatnémet, valamint a 
lengyel—nyugatnémet szer-
ződés ratifikálását, a Nyu-
gat-Berlinről szóló négyolda-
lú megállapodás záró jegyző-
könyvének aláírását, vala-
mint a Német Demokratikus 
Köztársaság és a Német Szö-
vetségi Köztársaság közötti 
általános közlekedési meg-
állapodás megkötését. 

Az egyezmények életbelé-
pése segíti az európai biz-
tonság megszilárdítását. El-
hárultak azok az akadályok, 
amelyet egyes nyugati kor-
mányok az összeurópai biz-
tonsági értekezlet egybehí-
vása és megtartása elé gör-
dítettek. Örvendetes tény, 
hogy jelenleg valamennyi ér-
dekelt kormány egyetért az 
értekezlet előkészítését szol-
gáló sokoldalú tanácskozás 
mielőbbi megkezdésével. 

Az Európában most kibon-
takozó ú j szakaszban elen-
gedhetetlen az életbe lépte-
tett történelmi fontosságú 
szerződések és egyezmények 
következetes érvényre jutta-
tása. A további előrehala-
dás megköveteli, hogy a Né-
met Demokratikus Köztársa-
ság és a Német Szövetségi 
Köztársaság államközi kap-
csolatai a nemzetközi jog, a 
teljes egyenlőség alapján 
rendeződjenek. Szükséges, 
hogy a két német államot 
egyidejűleg felvegyék az 
Egyesült Nemzetek Szerveze-
tébe. 

A Magyar Népköztársaság 
és a Német Szövetségi Köz--
társaság kapcsolatait kül-
politikánk alapelveinek 
megfelelően, hazánk nemze-
ti érdekeit szolgálva, szövet-
ségeseinkkel összhangban, a 
békés egymás mellett élés 
politikája alapján kívánjuk 
rendezni és fejleszteni. 

Az európai enyhülés 
irányzatának erősítéséért 
folytatott harcunkban figye-
lembe venszük, hogy a béke 
ellenségei nem teszik le a 
fegyvert. Szívósan akadá-
lyozni próbálják a megkö-
tött egyezmények tartalmá-
nak és szellemének megva-
lósulását, a problémák meg-
oldását szorgalmazó tárgya-
lásos politika térnyerését. 
Ezt a ratifikálással szemben 
folytatott kampányuk leg-
utóbb is megmutatta. A re-
akciós erőket segíti a Német 
Demokratikus Köztársaság 
felvételének megakadályo-
zása a Nemzetközi Egészség-
ügyi Szervezetbe, és egyen-
jogú részvételének meghiú-
sítása a stockholmi nemzet-
közi környezetvédelmi érte-
kezleten. 

A Központi Bizottság ha-
tározottan elítéli az enyhü-
lés ellenzőinek tevékenysé-
gét. Reményét és meggyőző-
dését fejezi ki, hogy konti-
nensünkön fokozatosan ki-
épül a biztonság és a széles 
körű együttműködés rend-
szere. Ehhez már eddig is 
értékes hozzájárulást nyúj-
tott az európai közvélemény 
és képviselőinek brüsszeli 
közgyűlése. Kívánatos, hogy 
Európa haladó társadalmi 
erői a jövőben még hatá-
rozottabban tevékenykedje-
nek a földrész sorsának ala-
kításában. 

O Délkelet-Ázsiában az 
Egyesült Államok .,vi-

etnamizálási" politikájának 
teljes bukásától való félel-
mében, a Vietnami Demok-
ratikus Köztársaság kikötői-
nek elaknásításával, váro-
sainak, falvainak, ipari és 

mezőgazdasági létesítmé-
nyeinek rendszeres bombá-
zásával az agresszió kiter-
jesztéséhez folyamodott. Bar-
bár eszközökkel, tömeges 
megtorlásokkal akarja térd-
re kényszeríteni a vietnami 
népet. E kísérletei azonban 
— ugyanúgy, mint az eddi-
giek — sorra megtörnek a 
hazafias erők határozott el-
lenállásán, sikeres akcióin. 

Ebben a helyzetben még 
inkább szükség van a szo-
cialista országok fokozott 
mértékű és összehangolt erő-
feszítéseire. A hősiesen har-
coló vietnami nép, Indokí-
na népei továbbra is tá-
maszkodhatnak a Szovjet-
unió és a többi szocialista 
ország politikai, anyagi és 
katonai segítségére. Vietna-
mi testvéreink a jövőben is 
számíthatnak a Magyar 
Népköztársaság támogatásá-
ra. 

A Központi Bizottság is-
mételten hangsúlyozza: pár-
tunk és népünk teljes mér-
tékben egyetért a Dél-viet 
namd Ideiglenes Forradalmi 
Kormány hétpontos javasla-
tával, és az 1972. február 
2-i kiegészítő nyilatkozattal: 
az Egyesült Államoknak fel-
tételek nélkül és azonnal be 
kell szüntetnie értelmetlen-
agressziós cselekményeit, 
meg kell határoznia saját 
hadserege és a csatlós ala-
kulatok kivonásának pontos 
idejét, a térségben fel kell 
számolnia minden támasz-
pontot, és meg kell szüntet-
nie a saigoni rezsim katonai 
támogatását. Követeljük, 
hogy az Egyesült Államok 
kormánya haladéktalanul 
folytassa a párizsi tárgyalá-
sokat: tartsa tiszteletben a 
dél-vietnami nép önrendel-
kezési jogút a szuverenitás 
és a belügyekbe való be 
nem avatkozás elve alapján. 

A A Közel-Keleten a 
haladó rendszerű arab 

államok küzdenek az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa által is 
elismert igazságos követelé-
seik teljesítéséért Egyidejű-
leg erősítik gazdaságukat, 
védelmi képességüket ered-
ményesen munkálkodnak 
társadalmi fejlődésük idő-
szerű feladatainak megoldá-
sán. Fontos intézkedéseket 
tesznek országaik progresz-
szív erőinek összefogására és 
mozgósítására, a demokrati-
kus jogok és vívmányok bő-
vítésére. Helyzetük megszi-
lárdulása lehetővé teszi, 
hogy felszámolják az impe-
rialista hatalmak gazdasági 
befolyását és érvényesítsék 
a természeti erőforrások, s 
bennük az olajkincs feletti 
teljes nemzeti szuverenitást. 
Ilyen irányban tett újabb 
lépéseik, közöttük a külföl-
di tőkeérdekeltségek álla-
mosítása, jogosak és törvé-
nyesek ; közvetve szolgál-
ják az egész arab nemzeti 
felszabadító mozgalom érde-
keit is. 

A haladó arab országok 
belső társadalmi, nemzeti 
törekvéseik és külpolitikai 
céljaik valóraváltását egy-
ségük és összefogásuk erősí-
tésével, az imperialista ha-
talmak beavatkozásának el-
hárításával, a Szovjetunió-
val, a szocialista közösség 
országaival megvalósított 
szoros baráti együttműkö-
déssel érhetik el. 

A Magyar Népköztársaság 
továbbra is következetesen 
támogatja az arab népek 
harcát az izraeli agresszió 
következményeinek felszá-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

ELSŐ ARATŐK 

Z e l m a n F e r e n c f e l v é t e l e 

Szokatlanul korán — kötött talajon különösen szokatlan 
— kezdték meg az aratást tegnap, csütörtökön délután 
a szőregi határban. Három kombájn fél nap alatt 10 
hold őszi árpát aratott le és csépelt ki. Az első méré-
sekből kedvező termésre következtetnek az Egyetértés 

Termelőszövetkezet vezetői, tagjai 

JövBre megkezdik 
az új szálloda építését 

Magállapodás a tanács 
és a Hungária között 

Mint ismeretes, a Gazda-
sági Bizottság a negyedik 
ötéves terv szállodaiejleszté-
si programjának keretében 
jóváhagyta, hogy a Hungária 
Szálloda és Étterem Válla-
lat célcsoportos beruházás-
ként szállodát építsen Sze-
geden. A szálloda — melyet 
a B kategóriába sorolnak — 
140 szobás lesz, a szálloda 
300, a vendéglátóhely 250 
vendéget tud majd fogadni. 
A felépítésére vonatkozó 
megállapodást a közelmúlt-
ban írta alá Takács János, 
a városi tanács elnökhelyet-
tese és Rózsa Miklós, a 
Hungária Vállalat vezérigaz-
gatója. A megállapodást a 
városi tanács végrehajtó bi-
zottsága jóváhagyta. 

Az ú j szálloda programter-
vét a Hungária 1971. decem-
ber 13-án megrendelte a 
Szegedi Tervező Vállalatnál. 
A terv szerint a szálloda a 
Szegedi Házgyár termékei-
ből épül fel. Miután a Bel-
kereskedelmi Minisztérium 
jóváhagyja a július 30-ig 
elkészülő programot, a 
Hungária megrendeli a kivi-
teli tervdokumentáció elké-
szítését. A tervdokumentáció-
nak 1973 első félévében kell 
elkészülnie, ezt követően, a 
második félévben elkezdőd-
het a kivitelezés. A Délma-
gyarországi Építő Vállalat a 
már bejelentett kapacitás-
igényt elfogadta. Az üteme-

zés betartása esetén a szál-
loda 1975 végén nyílik meg. 

A szálloda építésének költ-
ségei előreláthatólag 65 mil-
lió forintot tesznek ki, ebből 
8 millió a tartós forgóesz-
közök beszerzésére jutó rész. 
A városi tanács végrehajtó 
bizottsága a szállodaépítke-
zéshez szükséges területet 
telek-igénybevételi díj fel-
számítása nélkül biztosítja, 
a közműellátásról a telekha-
tárig gondoskodik, valamint 
a szanálási költségeken kí-
vül az építési költségekből 
15, a tartós forgóeszközök-
ből 4, összesen 19 millió fo-
rinttal járul hozzá az épít-
kezéshez. 

A Hungária Vállalat a 
megállapodás szerint kötelez-
te magát arra, hogy a be-
ruházás lebonyolításáról sa-
ját hatáskörében gondosko-
dik, a szállodát annak elké-
szülte után az idegenforgal-
mi igényeknek megfelelő, 
magas, színvonalon működ-
teti. 

A megállapodást követően 
tehát bízhatunk benne, hogy 
a jövő év második felében 
megkezdődik a szállodaépít-
kezés a Felső Tisza part és 
a Lenin körút találkozásánál. 
A tanács végrehajtó bizott-
sága utasította az illetékes 
osztályokat, hogy minden 
szükséges intézkedést tegye-
nek meg annak érdekében, 
hogy 1973. július l-re ren-
delkezésre álljon az építésre 
alkalmas terület. 
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