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(Folytatás az 1. oldalról.) 
tett az a meghívó, amelyet 
A demokratikus, nemzeti ki-
bontakozásért elnevezésű fó-
r u m résztvevőinek küldtek 
meg az eszmecsere szerve-
zői. 

A különböző pártok és 
független személyiségek szel-
lemi par lament jéről — me-
lyet szombaton tartottak 
Buda várában — a rádió és 
a televízió már tegnapelőtt 
tudósított, így mi a vita né-
hány érdekes, illetve vidé-
künkhöz kötődő hozzászólá-
sából ragadunk ki részlete-
ket, az egyik résztvevő jegy-
zeteinek felhasználásával. 

Ferge Zsuzsa: A sértett 
elitek ma önérdeküket köz-
érdekként fogalmazzák meg. 
A magániskola, a magán-
egészségügy, a piaci alapok-
ra helyezett szociális ellátás 
túlzásba vitele abszurd do-
log olyan időszakban, ami-
kor hárommillió ember csú-
szik a szegénység felé, és 
a társadalom közepesen tud 
megkapaszkodni az elért 
szinten. 

Vigh Károly: Ma talán 
az erkölcsi válság a legmé-
lyebb, az MSZMP korábbi 
reformerőit például nem, 
hogy nem ismerik el, elva-
kult gyűlöletet szítanak ve-
lük szemben. 

Sánta Ferenc: Az MSZMP- t 
mint ál lampártot felszámoló 
csoportok — és szervezetük 
a Magyar Szocialista Pá r t — 
semmiféle hálára nem szá-
míthatnak. Machiavelli tör-
vénye: első dolgod legyen 
kivégezni azokat, akik ha-
talomra segítettek. Az in-
ga sohasem áll meg kö-
zépen. A reformkommunis-
ták egyetlen esélye, hogy a 
demokrat ikus megmérette-
tésben a nép józansága erő-
sebb lesz indulatainál, és 
nem dől be teljesen a ha-f 
talmi mámortól megszédült 
pártok propagandájának. 

Keserű Imre: Ma létezik 
a baloldali konzervativizmus 
és a tekintélyelvű konzer-
vatív jobboldaliság, mint 
két szélsőség. A kettő kö-

zött van a politikai erők 
többsége. Szinte minden 
pár t szociálliberális vala-
milyen értelemben. A nagy 
nemzeti összefogás tar tal-
mi feltételei meglennének, 
mégis belekergetjük egymást 
a két kisebbségi szélsőségbe. 
Ha ez így megy, a társa-
dalom középen fog törni. A 
kölcsönös mocskolódás után 
mindenki sáros lesz, a nép 
bizalma megrendül a pár -
tokban. A különféle párto-
kon belüli józan erőknek, 
miközben választási takti-
kából átengedik a hangos-
kodóknak a terepet, tudniuk 
kellene, a választások után 
a dühöngök be fogják nyú j -
tani a számlát az elvégzett 
piszkos munkáért . 

Horn Gyula: Az önmar-
cangolás nemzeti sajátosság, 
holott a rombolás mellett 
építettünk is az elmúlt egy 
évben. Megteremtettük egy 
ú j politikai rendszer alap-
jait. Sok helyen kell még 
rombolni is. A pártál lam le-
bontása a gazdaságban még 
nem ment végbe. A szer-
vezet, a káderek, a munka 
minősége változatlan. Az ál-
lami vagyont elherdáló vál-
lalatvezetés ma cinkosra ta-
lál a vállalati tanácsokban. 
, Agh Attila: Nem ront-
ha t juk el a végén. Magyar-
ország még mindig a foko-
zatos, rendezett átmenet or-
szága. A német és a cseh 
látványos összeomlás egyál-
talán nem azt jelenti, hogy 
leköröztek bennünket. Az á t -
alakítás nehéz munká ja ott 
még el sem kezdődött. 

Géczi József: Mostani vi-
tánk a lapján nekem a f r an -
cia szindikalisták jutottak az 
eszembe, akik az első világ-
háború kitörésének napján a 
béke röplapjai t próbálták el-
szórni a feltűzött szurony-
nyal egymásnak rohanó né-
met és f rancia csapatok kö-
zé. 

A résztvevők megállapod-
tak abban, hogy januárban 
szélesebb körök bevonásával 
megtar t ják a szellemi par-
lament második fordulóját . 

méleti munkaközösségeket 
kell l é t r ehozn i . . . támadó, 
aktív agitációs munka szük-
séges." 

(A mai politikai esemé-
nyekre jellemző, elfogult 
felszólalásokat figyelve olyan 
érzése támadhatot t a hall-
gatóságnak, mintha az ered-
mények kizárólag az elmúlt 
évtizedek vezető pár t jának 
lennének köszönhetők, az 
utóbbi néhány hónap, egy 
év problémáiért pedig a 
megújulással küzdő vezetés 
volna a felelős.) 

A gördülékeny gyűlés vé-
gén formai apróságokon fe-
lülemelkedve választották 
meg a 15 kongresszusi kül-
döttet. Név szerint: Geszta-
si Ferenc, Telkes György, 
Kra jkó Gyula. Márton Nán-
dor, Bodó Antal, Karácsonyi 
Béla, Babcsán László, Tar 
László, Nagy Béla, Kovács 
Sándor, Sonkoly Pálné, Ko-
vács Lajos, Perjési József, 
Baranyai László, Pataki Zsu-
zsanna. 

K. A. 

C O C O M 

Mi adható, s mi nem ? 
Az amerikai kormány felülvizsgálja és 

enyhíti a kelet-európai exportt i lalmakat. 
Különösen azok az országok — elsősorban 
Magyarország — számíthatnak a korsze-
rű termékekre, technológiákra, amelyek 
vállalják, hogy azokat nem- ad ják tovább. 
Erről beszélt tévényilatkozatában Róbert 
Mosbacher amerikai kereskedelmi mi-
niszter. 

Mosbacher az amerikai kereskedelmi 
kamara tévéműsorában elismerte, hogy 
élénk vi ták vannak a kereskedelmi és 
védelmi minisztérium között, abban, mely 
termékek stratétigai jelentőségűek, s ígv 
nem adhatók el Kelet-Európában. A 
Pentagon időnként túlságosan korlátoz, 
mondotta. Az elmúlt időszak megoldott 
kérdéseként említet te a személyi számító-
gépeket, amelyek immár eladhatók. Né-
zete szerint, az amerikai cégeknek expor-
tálniuk kell tudni mindazokat a terméke-
ket, technológiákat, amelyek másut t is 
hozzáférhetőek a vilagpiacon, a jelenlegi 
korlátozások helyenként szükségtelen kárt 

okoznak az amerikai gazdaságnak, a né-
met, a japán vetélytársakkal szemben. 

A miniszter hangoztatta, hogy az 
Egyesült Államok továbbra is első helyre 
teszi biztonsági meggondolásait, így a 
Cocom, a stratégiai exportot ellenőrző 
nemzetközi testület fennmarad, de csök-
kentik m a j d a tilalmi listát, elhagynak 
onnan például bizonyos híradástechnikai 
termékeket, ötvözeteket. Az amerikai ja-
vaslatokat a Cocomi következő, áprilisi 
ülésén tárgyalják meg. (A bizottságnak 
tagja valamennyi NATO-tagország. Izland 
kivételével, valamint Japán.) Korszerű 
termékek, technológiák vásárlásának en-
gedélyezésénél „sokkal jobb e lbánásban" 
részesülnek ma jd azok az országok, ame-
lyek kötelezik magukat, hogy azokat nem 
adják tovább, és hozzájárulnak ennek el-
lenőrzéséhez. A miniszter szólt arról, 
hogy magyar részről m á r tet tek ilyen 
ajánlatot, míg Lengyelországgal előkészítő 
szakaszban vannak. 

I Jogtörténeti ritkaság 
A megyék sorában első-

ként szombaton pártértekez-
letet tartott Debrecenben a 
Magyar Szocialista Párt 
Hajdú-Bihar megyei szerve-
zete. A vitában felszólaló 
Vastagh Pál, az MSZP el-
nökségének tagja, a pár t vi-
déki t i tkára elmondta, hogy 
a szocialista pár tnak létre-
jöttek az alapsejtjei , s ez-
által túl jutot t a szerveződés 
legnehezebb időszakán. Az 
MSZP taglétszáma kismér-
tékben, de egyenletesen nö-
vekszik, s ma a szocialista 
pár tnak van a legerősebb 
frakciója a Parlamentben. 
Ez utóbbi döntő tényező, 
óriási tőke a kormányzati 

munka, az ország politikai 
stabilitása szempontjából. 

Az MSZP vidéki t i tkára 
belpolitikai helyzetünkről 
szólva politikai patthelyzet-
nek értékelte a népszavazás 
utáni állapotot: Szerinte po-
litikai hiba volt, hogy > a 
Par lament legitimálta ' az 
SZDSZ-nek a népszavazást 
szorgalmazó kezdeményezé-
sét, mivel — ahogy fogalma-
zott — ilyen összekuszált, 
manipulált népszavazást 
még nem látott az európai 
jogtörténet. Vastagh Pál sze-
r int a népszavazás ellen ha-
tározottabban kellett volna 
fellépnie mind az MSZP el-
nökségének, mind par lamen-
ti f rakciójának. 

Magyar 
kábítószercsempészek 

TOT-politika 

Kongresszusra készül 
a szegedi MSZMP 

Zsúfolásig megtelt az Esz-
perantó utcai szakszervezeti 
ház nagyterme szombat dél-
előtt. Az MSZMP decembe-
ri kongresszusára való fel-
készülés jegyében tartott 
küldöttválasztó gyűlést a 
párt szegedi szervezete. 

A megyében közel ezer, 
városunkban 423 tagot szám-
láló régi-új pár t létszáma 
annak ellenére növekvő, 
hogy sokan a kongresszust 
vár ják , s csak azután dön-
tenek majd a belépésről. 
Mindenesetre bíznak abban, 
hogy létszámukban néhány 
hónap alatt megelőzik az ál-
taluk vitatott jogutódot, az 
MSZP-t. A jelölőbizottság 
megszavazását követően a 
városi tanács működésképte-
lenségével foglalkoztak. Ez 
a testület ma különböző ér-
dekcsoportok — látványos 
önreklámozással tarkítot t — 
összecsapásainak szintere. 
Személyi problémák miat t — 
támadástól félve — szüksé-
ges döntéseket halasztanak 
el, működésképtelen a szer-
vezet. 

(Felvetésüknek igazságtar-
talma nem vitatható. Az 
azonban mindenképpen el-
gondolkodtató, hogy az a ta-
nács, amely — direkt uta-
sításokon keresztül — évti-
zedekig politikai színtér volt, 
most a többpártrendszerben 
egyszeriben váljon politika-
mentessé!?) 

Az egyik megoldási javas-
lat szerint társadalmi el-
nököt és helyettest — főál-
lásban, kritikától félve nem 
vál la l ják — kellene válasz-
tani, melléjük pedig egy hi-
vatásos elnökhelyettest. A 
másik elképzelés háromta-
gú elnöki képviseletben gon-
dolkodik, elismerve, hogy 
ennek ma nincs meg a jog-
alapja . Viták után végül 
mindkettőt továbbították a 
városi tanácsnak, természe-
tcsen személyi javaslatok 
nélkül. 

Felmerült az is, hogy az 
MSZMP programját elfo-
gadók alakítsanak platfor-
mot a tanácson belül. (Eb-
ben a kérdésben nyilvánva-
ló volt az ellentmondás, hi-
szen korábban éppen a po-
litikamentes tanács mellett 
foglaltak állást.) 

Ellenzik a pártok jelenlegi 
támogatási rendszerét abból 
a meggondolásból, hogy a 
Horthy-rendszer alatt is 
enélkül működött például az 
Illegális kommunista párt . 
(Az, hogy egyetlen pártként 
évtizedeken keresztül mil-
liárdos támogatásokat kap-
tak a költségvetésből, úgy 
látszik, egészen más kér• 
dás.) 

Kiss Artúr , a kongresszu-
si előkészítő bizottság nevé-
ben az ú j politikai irány-
vonalakat vázolta: 

— Arccal a dolgozók fe-
lé. < 

— A megszerzett v ívmá-
nyok, pozíciók védelme. 

— Modern pár t kell, mar -
xista ideológiával. 

— Ű j káderpolitika, erő-
teljes fiatalí tás szükséges. 

A központi elképzelések 
után a szegedi ideiglenes in-
tézőbizottság véleményét is-
mertették. 

— Stratégiai cél a szocia-
lizmus felépítése, anyagi, 
szellemi kizsákmányolás-
mentes működtetése. ( A prob-
léma csak az, hogy a ki-
zsákmányolás korábban oly 
stabil kategóriája mára 
meglehetősen elbizonytala-
nodott.) 

— Vívmányok védelme a 
restauráció ellen. (Ebben az 
értelemben az NDK-ban, 
Csehszlovákiában, Bulgáriá-
ban mostanában restauráci-
ós folyamat megy végbe?) 

— „Nem ugrunk be a pro-
vokatív kérdésfelvetéseknek 

állandó, szakosított, el-

Vasárnap délután a Buda-
pest Kongresszusi Központ-
ban megkezdődött a mező-
gazdasági termelőszövetkeze-
tek VI. kongresszusa. A két 
és fél napos tanácskozáson, 
720 ezer szövetkezeti tag 
képviseletében 1800 küldött 
vesz részt. A meghívottak-
kal együtt a r r a a kérdésre 
keresnek és adnak választ: 
milyen agrárpoli t ikát aka r -
nak és támogatnak a hazai 

mezőgazdasági termelőszö-
vetkezetek. 

A kongresszuson, a napi-
rendnek megfelelően számot 
adnak a mintegy 1300 mező-
gazdasági termelőszövetke-
zet, szakszövetkezet, a 14 ha-
lászati szövetkezet, va la-
mint a 60 szövetkezeti közös 
vállalat munkájáró l , ered-
ményeiről és gondjairól. 
(Holnapi lapunkban munka-
társunk helyszíni tudósítás-
sal jelentkezik.) 

Magyar kábítószercsempé-
szeket tartóztatott le a ró-
mai rendőrség a hét végén. 
Gépkocsijuk ká rp i t j a mögé 
és a csomagtartó kettős a l já-
ba rej tve 21 kiló tiszta he-
roint találtak celofánzacs-
kókban. A lefoglalt rako-
mány „értéke" mintegy 30 
milliárd líra (21 millió dol-
lár). A két letartóztatott sze-
mély a 31 éves Gábor Ervin 
Sándor, kőműves és a 25 
éves Vághyné Erdókövy 
Henriette, a Malév légi utas-
kisérője. DN 92-46 rendszá-
mú Ford Taunus gépkocsiju-
kat a rendőrség Tarvisiónál 
történt belépésüktől kezdve 
figyelte, amíg egy római kül -
városi negyedben azután le 
nem csaptak rá juk. 

Az olasz rendőrség kábí-
tóseerellenas részlegének il-

letékese szerint az illetők 
minden jel szerint egyszerű 
„küldöncök" — akiket a ká -
bítószercsempész-hálózat az 
áru e l ju t ta tására használ. A 
heroin Törökországból szár-
mazó, úgynevezett „5-ös 
minőség" — az egyik legdrá-
gább és leggyilkosabb hatású 
kábítószer. 

Törökországból a „balkáni 
útvonalon" (Görögországon, 
Bulgárián és Jugoszlávián 
át) érkezik Olaszországba a 
forgalomba kerülő kábítószer 
túlnyomó része, legtöbbször 
kamionokba rejtve. A most 
letartóztatottak esete a r r a 
vall, hogy az útvonal ki ter-
jed immár Magyarországra 
és Ausztriára is. A két ma-
gyar kábítószercsempész e l -
len a római ügyészség indít 
el járást vádemeléssel. 

Új csehszlovák szövetségi 
kormány 

A japán kormányfő 
Magyarországra látogat 

Kaifu Tosiki j apán miniszterelnök januárban 11 
napos európai körutat tesz. A hat országot érintő lá-
togatás utolsó állomásaként, Lengyelország után, ja-
nuár 15. és 17. között látogatást tesz Magyarorszá-
gon — jelentette a Kyodo hírügynökség, tokiói kor-
mányforrásokna hivatkozva. Kaifu a tervek 6zerint 
az NSZK-ban kezdi körút já t , és Nyugat-Berlinben 
beszédet mond, amelynek a középpontjában a kelet-
európai reformok támogatásának a kérdése áll m a j d . 
Varsói és budapesti programját a japán kormányfő 
leginkább a r ra k ívánja felhasználni, hogy a gazda-
sági és műszaki segítségnyújtás kérdéseiről folytasson 
tárgyalásokat. 

Minél jobban közeledik 
a Lengyelország és Ma-
gyarország támogatásáról 
döntő brüsszeli nemzetkö-
zi miniszteri tanácskozás 
időpontja, annál több rész-
let lát napvilágot Tokió-
ban a japán segítségnyúj-
tásról. A külügyminiszter 
saj tótájékoztatója alapján 
a Szánkéi Simbun című 
lap vasárnap azt közölte, 
hogy Lengyelországnak 50 
millió dollár értékű élel-
miszer-gyorssegélyt nyú j t a 
japán kormány. Az össze-
get arra használnák fel, 
hogy „a jó mezőgazdasági 
termékekkel és azokból fö-
lösleggel rendelkező Ma-
gyarországról vásárolják 
meg azt, amire Lengyel-
országnak szüksége van. 
Ezzel kettős célt szolgál-
nának: hozzájárulnának 
Magyarország, dollárkiter-
mclő expor t jának a növe-
léséhez, Lengyelországot 
pedig térítésmentes élelmi-
szcrsegélyben részesíte-
nék". 

Emellett 50-50 szakem-
bert kívánnak meghívni a 
két országból, gazdaságirá-
nyítási és vállalatvezetési 
ismereteik bővítésére, a 

eazdaság új jáépítése érde-
kében. Japán azt is fon-
tolóra vette, hogy részt 
vesz a francia javaslatra 
létrehozandó európai fe j -
lesztési bankban. 

A külügyminisztérium 
magas rangú, neve közlé-
sének mellőzését kérő, a 
térséggel foglalkozó vezető 
diplomatája az MTI tudó-
sítójának elmondta, hogy a 
japán Exim Bar.kon ke-
resztül a kormány kész kü-
lönböző beruházásokhoz hi-
telt nyúj tani . A Suzuki-
program finanszírozási 
problémáinak a megoldá-
sában is ez a bank lesz 
érintett , mondotta, hang-
súlyozva, hogy a döntés a 
legvégső szakaszban van és 
nagyon jó esélyeket lát a r -
ra, hogy megvalósuljon a 
japán—magyar járműipar i 
együttműködés, vegyesvál-
lalati formában. Arra is 
felhívta a figyelmet, hogy 
Japán legnagyobb könnyű-
fémipari vállalata, a Nik-
keikin technika átadásával 
és ú j piaci lehetőségek 
megteremtésével támogat-
ni k ívánja a reformokat 
megvalósító Magyarország 
alumíniumiparát . 

Vasárnap kora délután 
gyorshírben közzétette a 
csehszlovák hírszolgálati iro-
da az ú j csehszlovák szövet-
ségi kormány névsorát. Az 
ú j kabinetben 10 helyet kap-
tak a kommunisták és 11-et 
a más pártok és a pár ton-
kívüliek képviselői. 

CSKP-tagok a kormány-
ban: a miniszterelnök. Ma-
rian Calfa, két miniszterel-

nök-helyettes, a nemzetvé-
delmi, a külkereskedelmi, a 
közlekedési és távközlési, a 
kohászati, gépipari és elekt-
rotechnikai, a tüzelő és ener-
getikai ipari miniszter. 

A CTK által közzétett lis-
tán nem szerepel a belügy-
miniszter. Miniszterelnök-
helyettesi rangban tag ja lett 
a kormánynak az ú j szlovák 
miniszterelnök is. 

NSZEP-kongresszus 
Több min t 17 órás — egész 

éjszakán át tar tó — tanács-
kozás u tán szombaton déli 
12 óra elmúltával befejező-
dött az NSZEP rendkívüli 
kongresszusának elsó fordu-
lója. 

A választási procedúra — 
amelynek során Gregor 
Gysit választották elnökké, 
döntöttek a száztagú elnök-
ség és a 21 tagú döntőbizott-
ság összetételéről — m a j d -
nem öt órán á t tartott . 

A kongresszus második 
fordulóját jövő szombaton és 
vasárnap tar t ják , és akkor 
döntenek a párt ú j program-
járól, szervezeti szabályza-
táról és ú j nevéről. A párt 
ú j elnöke a tanácskozás be-
fejezése után a sa j tónak 
adott első nyilatkozatában a 
bizalom visszanyerését ne-
vezte a Jegfontosabb feladat-
nak. 

Biztatás Strasbourgból 
A zárónyilatkozat megerő-

síti, hogy az Európai Közös-
ség kész a tervezett egymil-
liárd dolláros összeg több 
mint felével hozzájárulni a 
lengyel stabilizációs alaphoz, 
(majd Magyarországról szól-
va ismét megerősíti, hogy a 
Magyarország és a Nemzet-
közi Valutaalap között kö-
tendő megegyezés után kész 
ugyanolyan összegű kölcsönt 
nyúj tani Magyarországnak. 
A csúcsértekezlet résztvevői 
felkérték a Miniszterek Ta-
nácsát, hogy hamarosan hoz-
zon döntést a Bizottság er-
re vonatkozó javaslatáról. 

A magyar kölcsön összegé-
ről szombat délután sem az 
Elnökség, sem a Bizottság 
nem tudott pontos felvilágo-
sítást adni az MTI tudósí-
tójának. A párizsi és a s t ras-
bourgi csúcs egymilliárd dol-
lá r t emlegetett, a Bizottság 

javaslata — amelyre a zá-
rónyilatkozat Strasbourgban 
szintén uta] — egymilliárd 
ECU-ról szól, ami napi ár -
folyamon több min t egymil-
liárd-százmillió dollár. 

A konkré t intézkedésekről 
szólva, a zárónyilatkozat 
hangsúlyozta a Nyugat által 
nyúj tandó segítség összehan-
golásának fontosságát. Ez-
zel kapcsolatban kiemelte 
annak szükségességét, hogy a 
24-ek szerdán Brüsszelben 
sorra kerülő Miniszteri Érte-
kezlete, amelyre Magyaror-
szág és Lengyelország ma-
gas szintű képviselőit ls 
meghívták, hozza meg a 
szükséges lényegi és e l járá-
si döntéseket, hogy elősegít-
sék a lengyelországi és ma-
gyarországi, illetve megfele-
lő esetben más közép- és 
kelet-európai országokban 
zajló á ta lakulás támogatását 


