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Gazdaság-
politikai 
újságírók 
tanácskozása 

• Budapest (MTI) 

Pénteken, a budapesti 
pártbizottság Villányi úti ok-
tatási igazgatóságán a sajtó, 
n rádió és a televízió szer-
kesztői, gazdaságpolitikai ú j -
ságírói, valamint a budapesti 
és a megyei pártbizottságok 
ideológiai titkárai tanácskoz-
tak a gazdaságpolitikai ú j -
ságírás időszerű kérdéseiről. 

Az értekezleten megjelent 
Győrt Imre. nz MSZMP Köz-
ponti Bizottságának titkára, 
Várkony1 Péter államtitkár, 
a Minisztertanács Tájékozta-
tási Hivatalának elnöke. 

Gróst Károly, a Központi 
Bizottság agitációs és propa-
gandnosztátyánnk vezetője 
tartott előadást a gazdaság-
politikai újságírás helyzeté-
ről és feladatairól, majd vita 
következett. A tanácskozás 
Győri Imre zárszavával ért 
véget. 

Befejeződött az emberi jogok 
bizottságának 43. ülésszaka 

Fontos 
határozatok 

c Genf (MTI) 

Fontos határozat, elfogadá-
sával fejeződött be pénteken 
Genfben az ENSZ emberi jo-
gok bizottságának 43. ülés-
szaka. A résztvevők, több 
nyugati ország negatív éllás-
potja ellenére, döntő szava-
zattöbbséggel elítélték az em-
beri Jogok durva megsértését 
Chilében, az Izrael által meg. 
szállt arab területeken —be-
leértve Palesztinát is —, va-
lamint Dél-Afrikában. 

Az ülésszakon elfogadott 
határozat megbélyegzi a chi-
lei katonai juntát az emberi 
jogok módszeres, durva meg-
sértéséért. 

Az Izraellel foglalkozó ha-
tározat elítéli és háborús 
bűntettnek minősíti a meg-
szált arab területek bekebe-
lezésének polit ikáját; Ismétel-
ten megerősíti a palesztinai 
arab nép jogát az önrendel-
kezésre és független, szuve-
rén állam alapítására. 

Ünnep seg 
• Budapest (MTI) 

Pénteken az MSZBT szék-
házában ünnepségen emlé-
keztek meg a Szovjetunió cí-
mű folyóirat magyar nyelvű 
kiadásának 20. évfordulójá-
ról. A jubileum alkalmából a 
lap magyar szerkesztőségét az 
MSZBT országos elnöksége a 
Társaság Aranykoszorús Pla-
kettjével tüntette kl, amelyet 
Nagy Mária, az MSZBT fő-
titkára adott át. 

Az ünnepségen részt vett 
a folyóirat moszkvai szer-
kesztőségének küldöttsége 
Nyikolaj Matvejevics Or i . 
bacsovnak, a lap főszerkesz-
tőjének, az SZKP KB pót-
tagjának, a szovjet írószövet-
ség t i tkárának vezetésével. 
Az évforduló alkalmából Gri-
bocsovot az MSZBT Arany-
koszorús Plakettjével tüntet-
ték ki. 

Etiópiában 

Folytatódnak a harcok 
% Addiss-Abeba (MTI) 

Az etiópiai kormány elfo . 
gadhatatlannak ta r t ja Sziad 
Barre szomáliai elnöknek azt 
a felhívását, hogy Ogaden 
térségében hirdessenek kl 
tűzszünetet — jelentette ki 
pénteken este Etiópia római 
nagykövetségének szóvivője. 

Az AFP szerint nz etiópiai 
külügyi szóvivő elmondotta, 
hogy Szomália „a harctéri 
helyzet alakulása következ-

tében" kénytelen távozni 
Ogadenből. Hozzáfűzte: Mo-
gadishu „megértette, hogy el-
veszítette a háborút". 

Etiópiában folytatódnak a 
Harar tartomány felszabadí-
tását célzó hadműveletek, s 
a szomáliai egységek rende-
zetlenül menekülnek a tér-
ségből — közölte az országos 
forradalmi operatív parancs-
nokság. 

Réczei László 
nyilatkozata 

a Budapest (MTI) 
Két nagy horderejű ese-

mény, a fajgyűlölet elleni, 
valamint a fejlődési világ-
konferencia fémjelzi a Béke-
világtanács közeli rendezvé-
nyeit — mondotta a Magyar 
Távirati Iroda munkatársá-
nak Réczei László, az Orszá-
gos Béketanács alelnöke. 
Nyilatkozatában hangsúlyoz-
ta, hogy az egész világ köz-
véleményét mozgósító ren-
dezvények előkészítésében és 
a konferenciák munkájában 
a magyar békemozgalom 
képviselői is fontos szerepet, 
érdemi munkát vállalnak. 

A BVT idei rendezvényei 
közül kiemelkedik a fajgyű-
lölet és a faji megkülönböz-
tetés elleni világkonferencia, 
amelynek május közepén Ba-
sel ad otthont. Az Országos 
Béketanács a baseli világ-
konferencia előkészítésében 
ugyanúgy részt vesz, mint a 
BVT többi nagy rendezvé-
nyének munkájában. Magyar 
szakemberek dolgozzák pél-
dául ki a fajgyűlölet és a 
béke ellentétének témakörét, 
s a Tripoliban megrendezen-
dő fejlődési világkonferen-
cián Is jelentős szerepet ka-
pott békemozgalmunk két 
tudósa: Szentes Tamás egye-
temi tanár, az MTA Világ-
gazdasági Kutató Intézeté-
nek tudományos munkatársa 
és Szita János, a Miniszter-
tanács nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok titkárságának 
vezetője tudományosan meg-
alapozott munkaokmányt ké-
szített a tanácskozás rendező 
bizottságának. 

Kubai 
tudósítások 

Á SALT-II. ellenfelei 
• Moszkva (TASZSZ) 
A hadászati fegyverrend-

szerek korlátozásáról készü-
lő újabb uovjet—amerikai 
megállapodás ellen hada-
koznak az Egyesült Álla-
mokban azok a körök, ame-
lyeket önző számítások, vagy 
megvalósíthatatlan és tart-
hatatlan politikai célok fűz-
nek a fegyverkezési hajsza 
fokozásához. 

Ezek a körök lényegében 
nem a Szovjetunió ellen lép-
nek fel, hanem saját orszá-
guk. saját népük ellen, 
amely objektíve semmivel 
sem kevésbé érdekelt a ha-
dászati fegyverkezési ha j -
sza megszüntetésében, mint 
a szovjet emberek —, í r ja 

Vikentyij Matvejeö; az Iz-
vesztyija politikai hírma-
gyarázója. .. 

Az ú jabb SALT-megálla-
podás ellenzői — ír ja a hír-
magyarázó — különösen ak-
tivizálódtak akkor, ami-
kor feltárult a megegyezés 
lehetősége, amikor a Szov-
jetunió következetes, konst-
ruktív irányvonalának, va-
lamint az amerikai tárgya-
ló félnél a realizmus és a 
rugalmasság jelentkező ele-
meinek eredményeképpen bi-
zonyos előrelépés mutatko-
zott a nagy jelentőségű, de 
még össze nem hangolt kér-
dések megoldásának kere-
sésében. 

Az amerikai fél magatar-

r 

Eredményes befejezés 
Kommentár 

Igen nehéz és fárasztó vi-
ták, a politikai kompro-
misszumok türelmes kere-
sése után végre megszüle-
tett a konszenzus a belgrá-
di Száva-palotában- A 34 
állam által korábban jóvá-
hagyott zéróközleményt — 
némi módosítás után — 
Málta delegációja is elfo-
gadta. s ezzel az utolsó 
akadály is elhárult a ta-
nácskozás befejezésének 
útjából. 

A belgrádi találkozó, a 
nehézségek, nézeteltérések 
ellenére, végül is pozitív 
hangvétellel, a teendők reá-
lis számbavételével, ered-
ményesen zárul — állapí-
totta meg dr. Petrán János 
nagykövet, a magyar kül-
döttség vezetője záróbeszé-
dében. Hasonló szellemben 
nyilatkozott Jul i j Voroncov, 
a szovjet delegáció vezető-
je, hangsúlyozva: az egy-
öntetűség, amelyet a tanács-
kozás záródokumentuma 
tükröz, a belgrádi fórum 
igen fontos vívmánya. A 
részt vevő 35 ország képvi-
selői ismét megerősítették 
érdekeltségüket az európai 
biztonság megszilárdításá-
ban, az enyhülési folyamat 
és az államok közötti 
együttműködés elmélyítésé-
ben. Egyben arról is hatá-
roztak, hogy a következő, 

belgrádi típusú találkozót 
1980. november 11-re Mad-
ridba hívják össze, és ad-
dig is három szakértői ta-
nácskozást tartanak a viták 
békés rendezéséről, a tu-
dományos kapcsolatok fej-
lesztéséről, valamint a föld-
közi-tengeri államok gaz-
dasági, tudományos és kul-
turális együttműködéséről. 

Az eredmények tehát vi-
tathatatlanok. azonban ar-
ról sem szabad megfeledkez-
ni. hogy megszületésüket mi-
lyen komoly harc előzte meg 
Belgrádban. Egyes nyugati 
tőkésországok delegációi a 
fontos, egész Európa bizton-
ságát érintő kérdések meg-
vitatását kezdettől fogva 
megpróbálták háttérbe szo-
rítani. Goldberg. az ameri-
kai delegáció vezetője — 
még záróbeszédében is, 
igaz, már békülékenyebb 
hangon —, valamint több 
nyugati kollegája arra kí-
vánta felhasználni a belg-
rádi tanácskozást, hogy az 
amerikai értelmezésű em-
beri jogok ürügyén rágal-
mak zönét zúdítsa a Szov-
jetunióra és a szocialista 
országokra, és mintegy el-
fogadtassa a más államok 
belügyeibe való beavatko-
zási kísérletek létjogosult-
ságát. 

A szocialista országok 
természetesen erélyesen 

visszautasították a megala-
pozatlan, hamis vádakat, 
és arra törekedtek, hogy a 
helsinki záróokmányt egy-
séges. egészként kezeljék a 
tanácskozáson. Dr. Petrán 
János ezzel kapcsolatban a 
követkeizőket mondta: 
„Mély meggyőződésünk, 
hogy aki az emberi jogok 
még teljesebb érvényesülé-
sének híve, az támogatja 
az enyhülést, a leszerelést, 
a jobb nemzetközi együtt-
működést és mindenekelőtt 
saját tetteivel mutat pél-
dát másoknak." Világosan 
látni kell: a helsinki záró-
okmány hosszú távú prog-
ramot állított fel, s Belg-
rádban az elfogadása óta el-
telt alig valamivel több 
mint két évet értékelték a 
k ü l d ö t t e k . 

A Száva-palotában jóvá-
hagyott záróközlemény ar-
ról tanúskodik, hogy a ta-
nácskozás önmagában is 
értékes hozzájárulást Jelen-
tett az 1975-ös európai biz-
tonsági és együttműködési 
értekezleten kitűzött cé-
lok megvalósításának útján. 
A madridi találkozóig hát-
ralevő két év — és ezt vi-
lágosan kell látni — szin-
tén jelentős fokmérője les2 
az enyhülési folyamat élet-
képességének és nagv mér-
tékben meghatározhatja a 
következő találkozó ered-
nyességét. (KS) 

t á j ának" következtében a 
SALT-tárgyalásokon hosszú 
Időn ál nem történt hala-
dás. Washingtonban , maka-
csul elzárkóztak a nagy ha-
tótávolságú szárnyasrakéták 
korlátozása kérdésének meg-
vitatása elől. Most, amikor 
egészében összehangolták a 
korlátozás kérdését, az Egye-
sült Államokban aktivizá-
lódnak a megállapodás „bí-
rálói" s megpróbálják vagy 
teljes egészében megtorpe-
dózni, vagy gyakorlatilag a 
lényegétől megfosztani az el-
ért eredményeket. 

Az egyenlőség és az azo-
nos biztonság elvein alapu-
ló megállapodás ellenzői 
azonban más fogásokhaz is 
folyamodnak, hogy az Egye-
sült Államoknak egyoldalú 
előnyöket szerezzenek a 
Szovjetunió rovására — ál-
lapítja meg Matvejev. — 
Indokolatlanul nagy hang-
súlyt adnak a kidolgozás 
alatt álló szovjet—amerikai 
megállapodás teljesítése el-
lenőrzése kérdésének, jól-
lehet, éppen az Egyesült Ál-
lamok elnöke volt az, aki 
a múlt év október közepén 
elhangzott beszédében rá-
mutatott, hogy kielégítő az 
ellenőrzés biztosításának le-
hetősége. 

Az igazság az, hogy az el-
lenőrzést lényegesen meg-
nehezíti, ha az Egyesült Ál-
lamokban felülkerekednek 
azok az erők. amelyek ke-
resztül erőszakolják a szár-
nyasrakéták gyártásának és 
elterjesztésének programját, 
és az ú j hadászati fegy-
verfaj ták és fegyverrendsze-
rek kifejlesztésének más 
programjait. 

Az Egyesült Államokban 
ugyanakkor nagyon is át-
látszó céllal folytatódik az 
úgynevezett Backfire közép-
hatósugarú szovjet bombá-
zók körüli propagandahadjá-
rat. E kampány szervezői 
a hadászati fegyverrendsze-
rek osztályába sorolják ezt a 
repülőgéptípust. De vajon 
akkor mit lehet mondani az 
amerikai repülőgép-anyaha-
jókról és az Egyesült Ál-
lamok harcászati légierejé-
nek gépeiről, amelyek Nyu-
gat-Európában, a NATO tá-
maszpontjain állomásoznak, 
ahonnan elérhetik a Szov-
jetunió területét? —, teszi 
fel a kérdést az Izvesztyija 
hírmagyarázója. 

1"! — Milyen eredmények-
kel dicsekedhetnek a 

kubai pólósok? 
— Az első évemben, te-

hát 1967-ben Kanadában a 
panamerikal játékokon a ne-
gyedik helyen végeztünk, egy 
évre rá a mexikói tornán, 
ahol 16 nemzet válogatottja 
vett részt, a nyolcadik hely 
lett a miénk. De ezután már 
tapasztalatok birtokában 
jobb eredmények születtek. 
1970-ben Panamában, a kö-
zép-amerikai játékokat meg-
nyertük, a gólarányra ma is 
emlékszem, mert Igen ritka 
dolog, 149:l-es eredménnyel 
kerültünk az első helyre. Fi-
del Caslro hajóval jött elé-
bünk, és szeretettel köszön-
tötte a csapatot, mindenki-
nek gratulált, jól érezte ma-
gát a pólósok között. A párt 
központi lapja, a Granma is 
nagy cikkben számolt be a 
sikerről. 1971-ben a páname-
rikai játékokon a második 
helyet szereztük meg, első 
az USA legénysége l e t t El-
ső kitekintésünk a nagyvi-
lágba az 1972-es olimpia 
volt Münchenben. Nyolcadi-
kok lettünk, de ezzel az ered-
ménnyel is elégedetten utaz-
tunk vissza Kubába. A kö-
vetkező évben a világbajnok-
ságon Belgrádban elődöntőt 
játszottunk az olaszokkal, s 
végül a hatodik helyen vé-
geztünk. ez tényleg sikernek 
számított. 1974-ben Santo 
Domlngóban, a közép-ame-
rikai játékokat könnyen 
megnyertük, majd 1975-ben 
Panamában a harmadik 
hellyel kellett megelégedni. 
A Callban megrendezett vi-
lágbajnokságon a negyedik 
helyen végeztünk, majd az 
Üniversiadén a második 
.helyre kerültünk. Büszkék 
voltak a fiúk a sorrendre: 1. 
Szovjetunió, 2. Kuba, 3. Ma-
gyarország. A montreali 
olimpián a hatodik hely lett 
a miénk. Egyetlen gólon mú-
lott, hogy nem kerültünk be 
a négyes döntőbe. 

— Mi a titka annak, hogy 
a semmiből ilyen kiváló ví-
zipólósport születhetett? 

— Titok nincsen, de igén 
sokat áldoznak a sportra 
Kubában. Nekünk az után-
pótlással ma már nincs gon-
dunk. Az utánpótlás- és 
ifjúsági válogatott csapata-
ink is nemzetközi tornákon 
általában az első három kö-
zött szerepelnek, végeznek. 
Igen alapos a szervezése, 
minden megyében van póló-
iskola, s minden korosztály 
képviseli magát. A megyék-
ből a legtehetségesebbnek 
ítélt gyerekek a havannai 
központi pólóiskolába kerül-
nek, ahol iskolai tanulmá-
nyaikat is folytatják. Az ed-
zők és a játékvezetők rend-
szeres továbbképzéseken 
veszngk részt. S hadd em-
lítsem meg, hogy a főiskolán 
pólós katedra is működik, 
így az edzők utánpótlása is 
igen kitűnő. Tehát nincs más 
titok Kubában sem, mint-
hogy jól szervezett pólóskép-
zést találhatunk. Ez a szer-
vezet már beolajozott, akkor 
Is szépen működik, ha én 
nem leszek Kubában. Ezt 
mondhatom tízesztendős 
munkámról. 

— Hogyan rangsorolná a 
világ vízipólós csapatait 7 

— Könnyű a dolgom, mert 
elsőnek van a magyar válo-
gatott, s azután egy kis szü-
net, majd több csapat cso-
portosul, ezek között vannak 
a kubai fiúk. 

— Meddig marad még Ku-
bában? 

— Elmúlt tíz éve, hogy itt 
vagyok, most egy évvel 
meghosszabbítottuk a szer-
ződésemet. Többet nem tu-
dok erről mondani. 

Tudom, hogy több ország-
ból kapott kitűnő ajánlato-
kat, vegye át a válogatott 
csapat edzői posztját. De azt 
iá látni Laky Károly szemé-
ben, hogy a pesti uszodák 
világa legalább annyira hi-
ányzik. mint a kubai fiúk 
lelkes barátsága. 

Sport és szórakozás, élet-
kortól független. A teljesség-
re nem törekedve, érdemes a 

kubai emberek hétköznapjai-
ba is betekinteni. 

A kubaiak vidám emberek. 
Nem könnyelműek és nem 
felelőtlenek, hanem a vérük-
ben levő vidámság, ritmus 
dominál. A havannai karne-
vál legalább olyan híres és 
mozgalmas, mint a riói. Ta-
lán ez a temperamentum is 
magyarázza, hogy külön rá-
dióadó szolgálja a muzsikát. 
Érdekes, hogy a kubaiak kö-
zött nem hódított a „világot 
leigázó" beatmuzsika, meg-
maradtak a rumba, a szam-
ba, a csa-csa-csa, a konga, a 
szon és a még ri tmikusabb 
mazambique mellett. Minden 
dallamos, ritmikus. 

Paradox a példa, de elme-
sélem. Amikor vidéki u tun-
kon csatangoltunk, az autó-
rádió állandóan a pezsgő 
rumbákat sugározta. Közben 
híreket olvastak be. Az egyik 
híradás alkalmával a kísé-
rőnk, Angéla Destrades Rí-
vera halkan mondja, hogv 
elhunyt Jüan Marinello, a 
kubai nép nagy költője, a 
kommunista pár t Központi 
Bizottságának tagja. S dél-
után a Jose Marti-emlékmű-
nél ravatalozzák föl, majd öt 
órakor temetik. A kormány 
e napra nemzeti gyászt ren-
delt el. Kérdeztem tőle, hogy 
mit jelent a gyakorlatban a 
nemzeti gyász. Azt felelte, 
hogy szesztilalmat, a vígság 
szünetét erre a napra. A rá-
dió híradása után szamba 
ritmusai indították a zenei 
műsort. Kérdőn néztem An-
gélára. Ez volna a gyász a 
zenében? Mire ő mindenféle 
meghökkenés nélkül, sőt szo-
morkásán mondta, hogy ez 
bizony szomorú dal, olyan 
gyászmuzsika. Lehet, hogy 
gyászmuzsika, de alighanem 
csak a szöveg jelenti a szo-
morúságot. Itt szomorkodni 
is csak vérpezsdítő ritmusok 
kíséretében lehet. 

A szabad időt sokféle és 
- fa j ta kultúrálódásl, sporto-
lási és szórakozási lehetőség 
szolgálja. A havannai közle-
kedés gyors, megbízható és 
nem drága. Zömmel angol 
gyártmányú Leyland buszok 
közlekednek a városban, lég-
kondicionáló berendezéssel, 
ami elviselhetővé teszi a 
nagy hőségben az utazást. 
Elől kell felszállni, persely-
be dobni a centavót, és a 
kalauz jegyet ad. A busz-
megállóktól függetlenül is 
leszállhat az utas, ha azt elő-
re jelzi a vezetőnek. Olykor 
a sofőr is leszáll egy csésze 
frissítőre, vagy kávéra. Sen-
ki sem csodálkozik ezen. A 
taxik zónahatárokon belül 
közlekednek, de elviszik az 
utast a város bármely pont-
jára. Ez a kétféle közlekedé-
si eszköz található Havanná-
ban. A távolsági utazásokat 
ugyancsak légkondicionált 
buszok szolgálják, a fővárost 
és Santiago de Cubát nyolc-
sávos autósztráda köti majd 
össze, jelenleg a sztráda 
egyik oldala készült el, négy-
sávos nyomvezetéssel. Ez a 
távolság körülbelül 1200 ki-
lométer. Egy vasútvonal is 
végigfutja a keskeny sziget-
országot, de a vonat gyönge 
alapépítményen cammog, 
ezért távolabbi utazásokra 
legalkalmasabb a repülő. Aki 
teheti, azt veszi igénybe. 

Sok a magánautó is Ha-
vannában. A forgatagban ott 
találni az öreg rozoga, de 
óceánjáró nagyságú amerikai 
Buickokat, régi Chevrolete-
ket, és mindenféle csotrogá-
nyokat. Szerencsére egyre 
kevesebb van ezekből a 
roncsautókból. A nagy CU-
korúr-emelkedés következ-
ményeként az Argentínában 
működő Ford-autógyár el-
árasztotta Kubát a legújabb 
típusú közepes nagyságú ko-
csikkai. De sok japán dzsip 
és teherautó fut az utakon, 
mint ahogyan egyre több 
Lada gépkocsi tarkít ja az 
utcai forgalmat, a régi típu-
sú Volga kocsik mellett. Per-
sze van ott mindenféle más 
típus, még Trabantot Is lát-
ni. 

Gazdagh István 
(Folytatjuk.) 


