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H M S P f t O L E T Á f t t A l E G Y E S Ü L J E T E K ! 

Ciprus függetlensége 
érdekében 

Szovjet kormánynyilatkozat 
A TASZSZ csütörtökön 

nyilvánosságra hozta a Cip-
russal foglalkozó szovjet 
kormánynyilatkozat szöve-
gét. 

„A Cipruson és a sziget-
ország körül kialakult hely-
zet továbbra is aggasztó. A 
NATO militarista körei 
szüntelen kísérleteket tesz-
nek. hogy felszámolják az el 
nem kötelezettségi politikát 
folytató Ciprusi Köztársasá-
got. mint független és szu-
verén államot, felosszák, és 
területét NATO-támaszpont-
tá változtassák a Földközi-
tenger keleti térségében. Az 
imperialista erők bűnös já-
tékot folytatnak a ciprusi 
néppel, aljas eszközökhöz 
folyamodnak, semmibe véve 
a nemzetközi jogot és az 
ENSZ alapokmányát. A 
puccs és a durva katonai 
beavatkozás váltakozik a 
kulisszák mögötti diplomá-
ciai manőverekkel, a cipru-
si nép háta mögött, és érde-
kei ellenére" — hangzik a 
nyilatkozat, amely egyebek 
között leszögezi: „Azok a 
kísérletek, hogy a ciprusi 
problémát a NATO-államok 
szűk körében, vagyis a Biz-
tonsági Tanács és a Bizton-
sági Tanács határozatainak 
megkerülésével rendezzék, 
kudarcot vallottak, és a had-
műveletek felújításához ve-
zettek." 

„Mindezek szem előtt tar-
tásával a szovjet kormány 
úgy véli, itt az ideje, hogy a 
CÉRIUSÍ probiétnát olyan AB? 

lamok képviseleti fórumán 
vizsgálják meg, amelyek a 
modern világ politikai ar -
culatát tükrözik — folytató-
dik a nyilatkozat. — Meg-
érett annak a kérdése, hogy 
ebből a célból az ENSZ ke-
retein belül nemzetközi kon-
ferenciát hívjanak össze 
Ciprus, Görögország, Török-
ország és a Biztonsági Ta-
nács valamennyi tagállamá-
nak részvételével. Lehetsé-
ges lenne természetesen 
más államokat is bevonni a 
konferencián való részvétel-
be, így például el nem kö-
telezett államokat. Egy ilyen 
összetételű nemzetközi kon-
ferencián közösen — a Cip-
rusi Köztársaság képviselői-
nek közvetlen részvételével 
— lehetne kidolgozni olyan 
határozatokat, amelyek való-
ban szavatolnák Ciprus füg-
getlen, szuverén és területi-
leg sérthetetlen állami létét, 
megfelelnének mind a cip-
rusi görögök, mind pedig a 
ciprusi törökök érdekeinek." 

„A ciprusi események fe-
lelősségteljes és pozitív in-
tézkedéseket követelnek 
minden állam részéről, 
amelynek szívügye a béke és 
a biztonság. A Ciprusi Köz-
társaság függetlenségét, szu-
verenitását és területi épsé-
gét helyre kell állítani. A 
háborús feszültség tűzfészkét 
a Földközi-tenger keleti tér-
ségében fel kell számolni. A 
Szovjetunió a maga részéről 
továbbra te sfctí*a« lóg A> 

vékenykedni ennek érdeké-
ben" — fejeződik be a nyi-
latkozat. 

Fotó: dr. Somogyi Károlynál 

A tanácskozás résztvevőinek egy csoportja 
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A közgazdász-világkong-
resszus csütörtökön munka-
csoportokban folytatta ta-
nácskozásait. 

A pénzügyi kérdésekkel 
foglalkozó szekcióban Feke-
te János, a Magyar Nemze-
ti Bank elnökhelyettese a 
többi között kitért arra, hogy 
a tőkés infláció káros kö-
vetkezményei bizonyos mér-
tékig a magyar gazdaságra 
is hatnak, noha az állami 
gazdasági irányítás számos 
eszközzel, például az im-
portárak költségvetési támo-
gatásával, aktív árfolyam-
politikával, vagyis a forint 
felértékelésével, továbbá vá-
mok mérséklésével, a kon-
junkturális árnyereségek el-
vonásával intézkedéseket 
tesz a kedvezőttea hatások 
icllemiulyozáaára. 

Más szocialista közgazdá-
szok kifejtették, hogy a szo-
cialista országok a KGST-n 
belüli fizetési rendszerrel 
kapcsolatban vizsgálatokat 
folytatnak, amelyeknek cél-
ja, hogy a KGST-országok 
közötti forgalom bizonyos 
részére megvalósítsák a 
transzferábilis rubel átvált-
hatóságát. 

Egy másik szekcióban a 
vita középpontjában a kelet 
—nyugati együttműködés, il-
letve a két integrációs szer-
vezet közötti kapcsolatok 
fejlesztésének lehetőségei 
álltak. A felszólalók többsé-
ge azt a problémát feszeget-
te, hogy az integrációs cso-
portosulások mennyiben 
akadályozzák, vagy segítik 
elő a kelet—nyugati együtt-

működést. Általában egysé-
ges volt a vélemény, hogy a 
szocialista integráció nem 
akadályozza az együttmű-
ködést, legfeljebb a szocia-
lista országok viszonylag 
alacsonyabb gazdasági fe j -
lettségi színvonala jelenthet 
bizonyos akadályokat. A Kö-
zös Piacot a felszólalók ál-
talában elmarasztalták ami-
att, hogy annak felépítése, 
mechanizmusa nem minden 
szempontból kedvez az 
együttműködésnek. 

A kongresszus résztvevői-
nek pénteken szabad prog-
ramjuk lesz, s szombaton 
plenáris üléssel, a szekció-
vezetők összefoglaló jelenté-
sével zárul a IV. közgazdász-
világkongnesszus. 

fl khmer 
csapatok 

támadásai 
A kambodzsai felszabadító 

khmer csapatok sikeres tá-
madásokat hajtottak végre 
csütörtökön virradóra Phnom 
Pen közelében a Lon Nol 
csapatok állásai ellen. 

A hazafiak elfoglalták az 
ellenség Kraul Krabei állá-
sait, amely a fővárostól 
mindössze tíz kilométerre 
délkeletre fekszik. A haza-
fiak szorongatott helyzetben 
tar t ják a Lon Nol rezsim 
katonáit Prek Trameak kö-
rül is. Ez a helység a Me-
kong keleti par t ján fekszik, 
Phnom Penhtől 20 kilomé-
terrel északkeletre. 

Bolgár-magyar 
kormányfői tárgyalások 

Fpcir J e n ő Várnába utazott 
A szófiai központi lapok első oldalukon. „Üjabb lépés 

a baráti együttműködésben", „A testvéri barátság újabb 
szakasza" szalagcímek alatt számolnak be Fock Jenő Szó-
fiába érkezéséről. A lapok közlik a miniszterelnök hivatalos 
baráti látogatása első napjának eseményeit, beszámolnak 
Georgi Dimitrov mauzóleumának megkoszorúzásáról és a 
két kormányfő tárgyalásairóL 

Csütörtökön délelőtt, Fock 
Jenő bulgáriai látogatásának 
második napján a szófiai mi-
nisztertanács épületében 
folytatódtak a hivatalos tár-
gyalások a Magyar Népköz-
társaság minisztertanácsának 
elnöke és Sztanko Todorov 
bolgár kormányfő között A 
megbeszéléseken részt vesz 
Tirnár Mátyás miniszterel-
nök-helyettes, Roska István 
külügyminiszter-helyettes, 

Tordai Jenő külkereskedelmi 
miniszterhelyettes és Böjti 
János szófiai nagykövet. A 
bolgár tárgyaló küldöttség-
ben Sztanko Todorov mellett 
Ivan Iliev miniszterelnök-
be] vettes, Andon Trajkov, a 
külügyminiszter első helyet-
tese, Konsztantin Kozmov 
külkereskedelmi miniszter-
helyettes és Sztoio Sztanoev 
budapesti bolgár nagykövet 
foglal helyet. 

A kormányfők folytatják a 
nemzetközi helyzet elemzé-
sét. különös tekintettel az 
európai biztonság és a Bal-
kánon kialakult helyzet kér-
déseire. Megvitatják a két-
oldalú gazdasági együttmű-
ködés eddigi eredményeit és 
megjelölik a KGST 28„ szó-

fiai ülésszakán hozott hatá-
rozatokból a két ország 
együttműködésére vonatkozó 
konkrét feladatókat. 

A magyar—bolgár hivata-
los kormányfői tárgyalások 
befejeztével csütörtökön dél-
ben Todor Zsivkov, a Bolgár 
Kommunista Párt Központi 
Bizottságának első titkára, a 
bolgár Államtanács elnöke 
fogadta Fock Jenőt, és szívé-
lyes, baráti beszélgetést foly-
tatott vele. Ezután Todor 
Zsivkov ebédet adott a mi-
niszterelnök tiszteletére. 

Fock Jenő és kísérete csü-
törtökön délután Sztanko To-
dorov miniszterelnök, An-
don Trajkov, a külügymi-
niszter első helyettese és 
Sztoio Sztanoev budapesti 
bolgár nagykövet társaságá-
ban Várnába utazott. 

A repülőtéren a két or-
szág himnuszának elhangzá-
sa után Fock Jenő ellépett a 
tiszteletére felsorakozott ten-
gerész díszszázad sorfala előtt, 
majd gépkocsiba szállt és a 
Várnától mintegy húsz ki-
lométerre levő Devnyába 
hajtatott. Sztrahil Hrisztov, 
a központi bizottság és a 
minisztertanács megbízottja 

tájékoztatta Fock Jenőt és 
kíséretét a Devnyai Vegy-
ipari Kombinát felépítéséről. 
A kombinát, amelyhez ha-
sonló méretű és kapacitású 
vegyipari komplexum csak a 
Szovjetunióban és az Egye-
sült Államokban van, a mos-
tani ötéves terv kiemelt épít-
kezése, jelenleg 17 ezer dol-
gozót foglalkoztat. A mi-
niszterelnök és kísérete ez-
után megtekintette a kalci-
nált szódaüzemet, amelynek 
építéséhez Magyarország hi-
tellel és berendezésekkel já-
rult hozzá. Ennek fejében 
Bulgária vállalta, hogy hosz-
szú távon kielégíti a magyar 
ipar kalcináltszóda-szükség-
letének jelentős részét. 

Fock Jenő megemlítette: a 
mostani kormányfői tárgya-
lásokon szó volt arról, hogy 
Magyarország a megállapo-
dásokban rögzített mennyi-
ségen felül is vásárolna kal-
cinált szódát. Az üzem bő-
vítésén magyar szakemberek 
is dolgoznak, jelenleg 800 000 
tonna évi kapacitással dolgo-
zik, s a teljes kapacitást, az 
évi egymillió 200 ezer tonnát 
a jövő év végéig éri el. 

„Látogatásunk rövid volt, 
de benyomásaink rendkívül 
kedvezőek. Külön örömünkre 
szolgál, hogy a magyar be-
rendezésekre nincs panasz, 
mint ahogy az itt dolgozó 
néhány magyar szakember 
is becsületet szerzett hazájá-
nak" — jelentette ki az 
üzemlátogatás befejeztével a 
magyar miniszterelnök. 

Biszku Béla 
r 

Szegedre látogatott tegnap 
Biszku Béla,' az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára. 
A KISZ Központi Bizottsága 
és az Oktatási. Minisztérium 
által rendezett országos 
sporivezetóképző tábor dél-
előtti programja keretében 
sportpolitikai kérdésekre vá-
laszolt. 

A konzultáció előtt a KB 
titkára megtekintette az épü-
lő szegedi sportcsarnokot. 
Erre a látogatásra elkísérte 
Szabó Sándor, a megyei párt-
bizottság titkára, dr. Perjési 
László, a megyei tanács el-
nöke és Papp Gyula, a sze-
gedi városi tanács elnökhe-
lyettese. Az idén ősszel át-
adásra kerülő létesítményt 
Stelkovics Károly építésve-
zető mutatta be. 

Délben Biszku Béla a Sze-
gcdi Orvosiuáományi Egye-

tem tanácstermében ifjúsági, 
sport- és egyetemi vezetők-
kei• beszélgetett. , 

Biszku Béla a délutánt 
órákban visszautazott Buda-
pestre. 

Biszku Béla sportpolitikai kérdésekről beszél. A kép bal 
szélén Szűcs Istvánná, a KISZ KB titkára 


