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A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 

1978. október 12-én Kádár János elvtárs elnökleté ?el kibő-
vített ütést tartott. Az ü".é:en a Központi Bizottság tagjain 
kívül részt vettek: a Közpcn'.i Ellenőrző Bizottság elnöke és 
titkára, a Közpcnti Bizottság osztályvezetői, a megyei párt-
bizottságok első titkárai, a budapesti pártbizottság titkárai, 
a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkárai, a Minisz-
tertanács tagjai, a KB ipari, mezőgazdasági és közlekedési 
osztályának, gazdaságpolitikai o~ztá"yának, valamint az 
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium vezető munka-
társai és a központi napilapok főszerkesztői. 

A Központi Bizottság kegyelettel emlékezett meg el-
hunyt tagjáról, Friss István elvtársról. 

A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta: 
— Gyenes András elvtársnak, a Központi Bizottság 

titkárának előterjesztésében az időszerű nemzetközi kér-
désekről szóló tájékoztatót; 

— Borbély Sándor elvtársnak, a Központi Bizottság 
titkárának előterjesztésében az építő- és építőanyag-ipar 
helyzetéről, továbbfejlesztésének feladatairól szóló jelentést; 

— Havasi Ferenc elvtársnak, a Központi Bizottság 
titkárának előterjesztésében a lakásépítés és -gazdálkodás 
1998-ig szóló tervének irányelveit. ' 

I. 
A Központi Bizottság át-

tekintette a nemzetközi hely-
zetet, és jóváhagyta a párt-
ós állami vezető szerveknek 
o legutóbbi ülés óta végzett 
külpolitikai tevékenységét. 

4 Párt- és állami kap-
•» csolatairik a szocialista 

Iközcsség testvérpártjaival, 
országaival tovább erősödtek, 
eredményesen fejlődtek. 

Kiemelkedő jelentőségű 
esemény volt Kádár János 
és Lecnyid Iljics Brezsnyev 
elvtársak júliusi találkozója 
a Krím-félszigeten. A talál-
kozó újólag megerősítette 
pártjaink, országaink egysé-
gét, népeink közös elveken 
és azonos célokon alapuló 
történelmi barátságát; ered-
ményesen járult hozzá sok-
oldalú kapcsolataink fejlesz-
téséhez, együttműködésünk 
további elmélyítéséhez. A 
megbeszéléseken kifejezésre 
jutott, hogy napjainkban, 
amikor az enyhülési politi-
ka folytatása az imperializ-
mus fokozódó ellenállárába 
ütközik, pár t ja ink a békéért 
és a társadalmi haladásért 
vívott harcban megkülönböz-
tetett jelentőséget tulajdoní-
tanak a szocialista közösség 
egységének, minden imperia-
lista el lenes erő összefogásá-
nak. 

A Központi Bizottság meg-
elégedéssel állapította meg, 
hogy párt- és kormánykül-
döttségünk júniusi látogatá-
sa a Lengyel Népköztársa-
ságban tovább erősítette 
kapcsolatainkat A teljes 
egység és egyetértés szelle-
mében folytatott tárgyalások 
jól szolgálták a két párt, a 
két ország sokoldalú együtt-
működését, a magyar és a 
lengyel nép hagyományos 
barátságát. 

A testvéri szolidaritás és 
az őszinte barátság jegyé-
ben vett részt a magyar 
párt- és kormányküldöttség 
Kuba nemzeti ünnepén, a 
Moncada-iaktanya ostromá-
nak 25. évfordulóján. 

Pártunk és kormányunk 
képviseltette magát a Koreai 
Népi Demokratikus Köztár-
saság megalakulás inak 30. 
évfordulója t 's-tel éteré ren-
dezett ünnepségeken. 

A Központi Bizottság 
hangsúlyozta, hogy a Köl-
csönös Gazdasági Segítség 
Tanácsának a közelmúltban 
Bukarestben megtartott 
XXXII. ü'ésszeikát fontos ál-
lomásnak tekinti a szociális-. 

ta gazdasági integráció él-
mélyítésében. A magyar 
népgazdaság további fejlődé-
sének szempontjából nagy 
Jelentőséget tulajdonít az 
energia- és nyersanyagter-
melés, a mezőgazdaság és az 
élelmiszeripar, valamint a 
gépipar fejlesztése érdeké-
ben elfogadóit hosszú távra 
szóló célprogramoknak. 

é A Központi Bizottság 
megállapította: a nem-

zetközi enyhülési folyamat 
az imperializmus szélsőséges 
erőinek fokozódó aktivitása 
miatt lelassult Ennek elle-
nére az emberiség számára 
nincs más ésszerű alternatí-
va, mint a különböző társa-
dalmi rendszerű államok 
békés egymás mellett élése. 

Az enyhülési folyamatot 
mindenekelőtt az fékezi, 
hogy a monopoltőkés cso-
portok agresszív körei fo-
kozzák a fegyverkezési ver-
senyt. A világ népeinek 
alapvető érdekeit sértő tö-
rekvéseiket sa já t közvéle-
ményük előtt azzal akar ják 
igazolni, hogy újraéletztík a 
szovjet katonai fenyegetés-
ről szóló régi koholmányo-
kat. Az agresszív imperialis-
ta körük akadályozzák a 
meglevő válsággócok felszá-
molását, és ú j feszültsége-
ket teremtenek; sorozatosan 
megpróbálnak beavatkozni a 
szocialista országok belső 
ügyeibe; politikai, gazdasági 
nyomás különféle eszközei-
vel igyekeznek meggátolni 
az önálló nemzeti fejlődés, a 
társadalmi haladás ú t já ra 
lépett népek törekvéseit. 

A szélsőséges imperialista 
kör öle politikáját egyre nyíl-
tabban támogatja a kínai ve-
zetés. Pártunk, népünk hatá-
rozottan elutasítja a maoista 
vezetők nacionalista, hege-
méniára törő külpolitikáját, 
amely súlyos károkat okoz a 
STO'Tla'irm,c, a bato^té és a 
béke ügyének. Elitéljük a 
kínai vezetés durva provo-
kációit. és beavatkozásait a 
Vietnami Szocialista Krztár-
carég belügyeibe. Szolidári-
sak vagyunk a vietnami 
néppel, támogatjuk a hazája 
függoélenségénok megvédésé-
re, a szocialista építés sike-
res folytatására irányuló 
erőfeszítéseiben. 

A Szovjetunió, a szocialis-
ta közösség országai hathatós 
erőfeszítéseket tesznek az 
enyhülés vívmányainak meg-

őrzéséért és kiszélesítéséért. 
A hatadó és békeszerető 
erek világszerte fellépnek 
az enyhülés mellet t A nem-
zetközi reali tásokkal számoló 
polgári politikusok szentén 
hozzájárulnak az enyhülés 
folytatásához. 

Az enyhülés folytatásának, 
a nemzetközi bélre és biz-
tonság megszilárdításának 
alapkérdése a leszerelés. 
Hazán.; a szocialista közös-
ség országaival együtt min-
dent megtesz a fegyverkezé-
si verseny lefékezéséért, a 
nemzetközi fórumokon hatá-
rozottan fellép a leszerelési 
intézkedések előmozdításáért. 
Ezen az úton döntő fontos-
ságú, hegy mielőbb megegye-
zés szülessen a hadászati tá-
madó fegyverek korlátozásá-
ról a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok között. 
Európa békéjének és bizton-
ságának megszilárdítását 
szolgálná, ha a NATO tag-
államai a kölcsönös bizton-
ság elvének megfelelő, konst-
ruktív választ adnának a 
Varsói Szerződés országaii-
nak legutóbbi javaslatára a 
közép-európai haderők és 
fegyverzet csökkentésével 
fog'alkozó bécsi tárgyaláso-
kon. 

A Magyar Népköztársaság 
változatlanul arra törekszik, 
hegy a békás egymás mellett 
élés politikájának megfele-
lőén fejlessze .együttműködé-
sét a más társadalmi rend-
szerű országokkal Európában 
és földrészünk határain ' túl 
is. Ezt a célt szolgálták azok 
az államközi tárgyalások, 
amelyek a legutóbbi hóna-
pokban hazánk és Ausztria, 
a Német Szövetségi Köztár-
caság. Belgium, Hollandia, 
Norvégia, Irán és Ausztrália 
képviselőd között folytak. 

9 A Központi Bizottság 
megállapította, hogy az 

amerikai közvetítéssel létre-
hozott izraeli—egyiptomi kü-
lönmegállapodás figyelmen 
kívül hagyja az arab államok 
többségének és a palesztin 
népnek az érdekeit, akadá-
lyozza a közel-keleti válság 
tartós, igazságos rendezését. 

A Központi Bizottság ismét 
megerősítette, hogy a közc1-
keleti válság átfogó, igazsá-
gos rendezéséhez nélkülözhe-
tetlen az izraeli csapatok tel-
jes kivonása valamennyi 
megszállt arab területről, a 
palesztinai a rab nép törvé-
nyes jogainak helyreállítása, 
beleértve az önálló állam 
alapítása biztosításának jo-
gát is. Csak ily módon 
szavatolható a térség vala-
mennyi országának függet-
len és biztonságos állami lé-
te. A közel-keleti béke csak 
az összes érdekelt fél bevo-
násával folytatott tárgyaláso-
kon, a palesztinai arab nép 
képviselőjének, a Falasztinai 
Felszabadítási Szervezetnek 
az egyenjogú részvételével 
teremthető meg. 

A Magyar Népköztársaság, 
a szocializmust építő magyar 
nép szolidáris a közel-keleti 
térság ha'adó erőivel és moz-
galmaival. Kétoldalú kapcso-
lataink erősítése mellett ezt 
a szolidaritást fejeztük ki 
Mv.ammar Al-Kadhafi líbiai 
államfőnek hazánkban tett 
látogatása alkalmával párt-
és kormányküldöttségünknek 
az Iraki Köztársaság jubi-
leumi ünnepségein való rész-
vételével, valamint Jasszer 
Araíattal, a Palesztinai Fel-
szabadítási Szervezet vezető-

képviselőivel folytatott buda-
pesti tárgyalásainkon. 

J Az afrikai földrész több 
országa rendkívül ne-

héz körülmények, az impe-
rializmus és a fajüldöző 
rendszerek állandó provoká-
ciói ellenére tovább halad 
előre a társadalmi fejlődés 
maga választotta útján. Pár-
tunk, a magyar nép támo-
gatja küzdelmüket a nemzeti 
függetlenság megvédéséért, a 
gyarmati múltból örökölt el-
maradottság felszámolásáért, 
népeik nemzeti-társadalmi 
felemelkedéséért. 

Egyre bővülő kapcsolata-
inkat és együttműködésün-
ket, kölcsönös szolidaritásun-
kat fejezte ki és erősítette 
meg a Samora Machel elnök 
vezette mozambiki párt- és 
állami küldöttségének, a Bé-
nin Népi Köztársaság párt- és 
kormányküldöttségének ma-
gyarországi látogatása, vala-
mint párt- és kormánykül-
döttségünk részvétele az etióp 
forradalom negyedik évfor-
dulójának ünnepségein. 

C A Magyar Szocialista 
Munkáspárt a Központi 

Bizottság legutóbbi ülése óta 
is széles körű nemzetközi te-
vékenységet fejtett ki. 

A Központi Bizottság kép-
viselői megbeszéléseket foly-
tattak az aiherikai, az angol, 
az argentin, a bolgár, a cseh-
szlovák, a dán, a finn, a f ran-
cia, a guyanai, az iraki, az 
izraeli, a jordániai, a kongói, 
a kubai, az olasz, az osztrák, 
a panamai, a portugál, a sze-
negáli, a szír, az új-zélandi 
és a vietnami testvárpártok 
vezetőivel, képviselőivel. Az 
MSZMP küldöttségei részt 
vettet; az Ausztrá', a Ciprusi, 
a Finn, a Görög, az Indiai, a 
Jugoszláv, a Spanyol, a Sri 
Lankai és a Svájci Kommu-
nista Párt kongresszusán. A 
találkozások jól szolgálták a 
véleménycserét a nemzetközi 
helyzet, a kommunista és 
munkásmozgalom időszerű 
kérdéseiről. Hozzájárultak a 
kétoldalú kapcsolatok elmé-
lyítéséhez és a testvárpártok 
összefogásának erősítéséhez. 

Pártunk képviselői tárgya-
lásokat folytattak a Német 
Szociáldemokrata Párt, a 
Chilei Szocialista Párt, a Ja-
pán Szocialista Párt és a Bel-
ga Szocialista Párt hazánk-
ba érkezett küldöttségeivel, 
részt vettek a Jamaicai Népi 
Nemzeti Pár t és az Angol 
Munkáspárt kongresszusán. A 
megbeszélések elősegítették 
egymás helyzetének és állás-
pontjának kölcsönös, alapo-
sabb megismerését, az 
együttműködés további lehe-
tőségeinek feltárását a béke 
és a nemzetközi biztonság 
megszilárdításáért, az egyete-
mes emberi haladásért foly-
tatott tevékenységben. 

/ Hazánk külpolitikai cél-
jait, az enyhülés és a 

társadalmi haladás ügyét az 
elmúlt időszakban is jól szol-
gálta a Hazafias Népfront, a 
békemozgalom, a magyar 
szakszervezetek, a Kommu-
nista Ifjúsági Szövetség és 
más társadalmi, tömegszerve-
zetek és mozgalmak széles 
körű, aktív nemzetközi tevé-
kenysége. Jelentős esemény 
volt a havannai Világifjúsági 

á t e m e l ő 
Szeged szennyvize az attó- fe'sőtelepi elvezetükön a 

Belváros alatt öm'ik a Tiszába. Eredetileg ezekre épült a 
városi c a tornahálózat. Évekkel ezelőtt több • utcában más 
irányba forgatták a cöveket , ú jakat fektettek le. A csator-
nák attól kezdve a Tarjántol Hattyasteleoig húzódó, nagy-
jából észak—dél vonatot követték. Ez is jelezte, hogy nem-
sokára egy másik létesítmény váltja fel a régi szennyvíz-
elveze'őket. Az úi szennyviz'i-ztító telep tervei teljes egé-
szében még nem készültek e1, de az első ütem, a Dé'i át-
emelő munkálatai már e'őrehatodtak. A szivattyú a Tiszá-
ba nyomja a vizet. Ennek a csőnek a lefektetéséhez át kell 
vágni a gátat. Nehezíti a munkát, h>íy az átvágás idejére 
biztonsági okokból ú j töltért ke'l építeni g, folyó felőli ol-
daton. Az ideiglenes gát várhatóan a követkb^? hónapban 
készül el, csak akkor kerülhet sor a régi töltés 'átvágására 
és a veze'ék letektetétére. 

A gát átvágásának idejére ideiglenes töltés készül 

Suinogyi K j r o . y n e Iclvé.elei 

A Déli átemelő szivattyúházának vasbeton alapja 12 méte* 
mélyre hatol 

jével és a szíriai Baath Párt (Folytatás a 2. oldalon.) 

Megérkezett a barátság-
vonat Odesszába 

Három nappal ezelőtt in-
dult el Szegedről és 13-án. 
a déli órákban érkezett meg 
Kijeven át Odesszába a ba-
rátságvonat. Nagy szeretettel 
fogadták a több mint há-
romszáz Csongrád megyei 
küldöttet, akik résztvesznek 
az október 14-től 20-ig meg-
rendezésre kerülő Csongrád 
megyei napok rendezvényso-
rozatán. Az odesszai vasúti 
pályaudvaron a barátság vo-
nattal érkezők fogadására 
megjelentek a barátsági hét 
szervező bizottságának tagjai, 
élükön A. P. Cseredn-jicscn-
kovai, az Ukrán Kommunis-
ta Párt Odessza területi bi-
zottságának titkárával, aki 
köszöntötte a vendégeket. A 
lelkes hangulatú fogadó ün-
nepségen részt vettek a 
Szovjet—Magyar Baráti Tár-
saság aktivistái, és ott volt 
az MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának küldöttsége is. 
dr. Koncz Jánosnak, a me-
gyei Pártbizottság titkárénak 
vezetésével. A testvéri, bsré-
ti üdvözlő szavakra dr. Szu-
csán Sándor, a barátság vo-
nat politikai vezetője vála-
szolt és köszönte meg a fo-
gadtatást. 

A vonat utasai a délutáni 
órákban Odessza történelmi 
emlékhelyeivel, műemlékei-

vel és múzeumaival ismewi 
kedtek. A barátságvonat cso-
portvezetői is részt vettek 
azon a beszélgetésen, ame-
lyet az MSZMP Csongrád 
megyei küldöttsége folytatott 
N. K. Kiricsenicóval, ax 
odesszai területi pártbizottság 
első titkárával. A baráti be-
szélgetésen ott voltak ax 
Odessza területi pártbizottság 
végrehajtó bizottságának tag-
jai is. Az eszmecsere kere-
tében foglalkoztak Odessza 
terület és Csongrád megye, 
Odessza és Szeged testvéri 
együttműködése gazdagításá-
nak kérdéseivel. 

Az odesszai lapok terjedel-
mes írásokban foglalkoznak 
a barátsági bét programjával. 
A Znamja Kommunizma, a 
területi pártbizottság lania 
közölte d-. Komócsin Mihálv-
na.k, az MSZMP Csongrád 
m.egvei bizottsága első titká-
rának a barátsági hé* a 'kal-
mából írott cikkét. A Ceer-
norr.o-szré Kommuna című 
lap dr. Periési Lászlónak, a 
megyei tanács elnökének írá-
sé*. a Vec3"rna;a Oazefta 
Török Józsefnek, az MSZMP 
szegedi városi bizottsága első 
titkárának, a Komszo-notszka 
Iszkra pedig Bódi György-
nek, a KTSZ Csongrád me-
gyei bizottsága e'ső t i tkárá-
nak cikkét közölte; 


