
Kádár János elvtárs Szekszárdon

A Szekszárdi Állami Gazdaság sertéstelepén,

A Babits Mihály m űvelődési központ néptáneosai között,

(Folytatás az 1. oldalról.)

K ádár elvtársat érdekelte a 
sertéstelep működése és ezzel 
kapcsolatban több kérdést tett 
fel Petrits Pálnak, de minden 
kérdése em berközpontú volt.

A délutáni órákban Kádá : 
elvtárs és kísérete Decsre, a 
Sárközi Népművészeti és Házi
ipari Termelőszövetkezetbe lá 
togatott. Gróh József, a szö
vetkézét elnöke köszöntötte őt 
és kíséretét, m ajd bem utatta 
az országhatáron tú l is jól is
m ert szövetkezet legkiválóbb 
dolgozóit.

S itt t3lán ideje megjegyez
ni, hogy K ádár elvtárs két
napos ú tja  során m indig és 
m indenütt nagy figyelmet és 
érdeklődést szentelt a dolgo
zók m unkájának, igényelte, 
hogy találkozzék azokkal az 
emberekkel, akik term elő- 
m unkát végeznek. Ilyen módon 
valóban elm ondhatjuk, hogy 
ú tja  során legalább annyi fi
zikai munkással beszélgetett, 
m int ahány helyi vezetővel.

A Sárközi Népművészeti és 
Háziipari Termelőszövetkezet
ben a  m unkahelyeket végig
já rva megism erkedett Báli 
Istvánnéval, a népművészet 
mesterével, Bátor Józsefnével, 
népi iparművésszel és az ott 
dolgozó asszonyok színekben, 
népi m otívumokban gazdag 
termékeivel. Egy új kollekciót 
Fehér Lászlóné m utato tt meg 
a Központi Bizottság első t i t
kárának és kíséretének. „Ja
vára válik  a modern divatnak 
a népi motívumok alkalm azá
sa” — m ondta K ádár János 
elvtárs.

Elismerő- sorokat ír t a szö
vetkezet vendégkönyvébe, m ajd 
kíséretével visszaindult a me
gyeszékhelyre. Szekszárdra. A 
vendéglátók a  baktai kilátóról 
m egm utatták épülő, szépülő 
városunkat. Az időjárás nem 
kedvezett ugyan, mégis a  k i
látóról jól lehetett látni az új 
lakótelepieket, a város új a r
culatát. Ezt követően K ádár 
elvtárs és kísérete a szekszárdi 
Béla térről gyalog indult a  m e
gyei művelődési központot 
megnézni. Az esti csúcsforga
lom  idején sétált végig a  vá
ros központján. Sokan köszön
tötték őt a' megyeszékhely dol
gozói közül.

K ádár elvtárs a  megyei m ű
velődési központban megismer
kedett e  kulturális létesítmény 
működésével, tevékenységével.

A Központi Bizottság első 
titkára  kétnapos Tolna megyei 
látogatását a  késő esti ó ra iban  
befejezte, visszautazott Buda
pestre.

A szekszárdi hegyoldalban

Szovjet— amerikai 
egyezményeket írtak alá

Andrej Gromiko szovjet és 
William Rogers am erikai kül
ügyminiszter csütörtökön, wa
shingtoni idő szerint délelőtt 
11 órakor, az am erikai külügy
minisztérium tanácsterm ében 
ünnepélyes külsőségek között 
a lá írta  a SAtT-megbeszólések 
első „m ellékterm ékeként” lé t
re jö tt két egyezményt, am ely
ből az első részletes intézke
déseket tartalm az a tévedés 
folytán keletkező nukleáris 
balesetekből származó háborús 
veszély csökkentésére, a  m á
sodik pedig a Moszkvát Wa
shingtonnal jelenleg összekötő 
„forró drót” távközlési m ű
holdrendszer ú tjá n  történő 
korszerűsítését irányozza elő.

Az aláírási ünnepséget kö
vetően az am erikai külügy
miniszter rem ényét fejezte ki, 
hogy a két ország Küldöttsé
ge, am ikor novemberben 
Bécsben folytatja m unkáját, 

* hogy megegyezést érjen el a 
rakétaelhárító  védelmi rend
szerek és a támadó rakéta- 
f e gy verren ds zerek korlátozá
sára „jelentős haladást érnek 
el ebben a nagyobb célkitű
zésben is”.
. Válaszbeszédében Gromiko 

szovjet külügym iniszter rá 
m utatott, hogy a  most aláírt 
megállapodások „semmikéo- 
pen sem oldják meg a straté
giai fegyverkorlátozás problé
m ájának lényegét, s a tárgya
lások részvevőinek továbbra is 
erre az el nem végzett fel
adatnak a m egoldására kell 
törekedniök.”

Gromiko szovjet külügy
miniszter befejezésül azt a re 
ményét fejezte ki, hogy a most 
aláírt egyezményeket további 
megállaDOdások fogják követ
ni a két ország között illegve 
a két ország részvételével fo
lyó tárgyalásokon.

Az aláírást követően "3romi- 
ko és Rogers külügynvniszter 
a washingtoni szovjet nagy- 
követségen munkaebéden foly
ta tta  a m últ pénteken megkez
dett megbeszélés-sorozatát.
Egyezmény a Szovjet Szoci
alista Köztársaságok Szövetsé
ge és az Amerikai Egyesült 
Államok között a s z o v je t -  
amerikai közvetlen távközlési 
vonal tökéletesítésé» célzó In

tézkedésekről.

— A Szovjet Szocialista Köz
társaságok Szövetsége és az 
Amerikai Egyesült Államok (a 
továbbiakban szerződő felek) 
kiindulva azokból a pozitív ta 
pasztalatokból, am elyeket a 
Szovetunió és az Egyesült Ál
lamok között működő közvet
len távközlési vonal felhaszná
lásában szereztek; (a vonalat 
az 1963. június 20-án aláírt, a 
közvetlen összeköttetés meg
teremtéséről szóló szerződés 
alapján  hozták létre azzal, 
hogy rendkívüli körülmények 
között használják fel.)

— A kölcsönös egyetértés 
légkörében megvizsgálva azo
kat a kérdéseket, am elyek a 
közvetlen távközlési vonal tö
kéletesítésével és korszerűsíté
sével kapcsolatosak;

— az alábbiakban állapodtak
meg:

1. cikkely
1) A közvetlen távközlési 

vonal megbízhatóságának fo
kozása érdekében létrehoznak 
és működésbe állítanak

a) két kielégítő csatornát a 
Szovjet Szocialista Köztársasá
gok Szövetsége és az Amerikai 
Egyesült Államok között táv
közlési műholdrendszer fel- 
használásával; m indkét léi sa
ját megfontolása alapján vá
lasztja meg a távközlési mű
holdrendszert;

b) létrehozzák és működésbe 
állítják m indkét fél országá
nak területén a  közvetlen táv 
közlési vonal több pontból á l

ló végpontrendszerét; a Szov
je t Szocialista Köztársaságok 

, Szövetségének terü letén  a  vég
pontok számának és elhelyezé
sének m eghatározásában a  
szovjet fél illetékes, m íg az 
Amerikai Egyesült Államok 
területén a végpontok számá
nak és elhelyezésének kérdésé
ben az am erikai fél dönt.

2. A közvetlen távközlési 
vonal fentem lített tökéletesí
tésének megvalósításával kap
csolatos kérdések a függelék
ben foglaltaknak, mely a je
len egyezményhez csatlakozik 
és annak szerves része.

1
2. cikkely <j

M indkét fél kifejezésre ju t
ta tja  azt a szándékát, hogy 
m indent megtesz a közvetlen 
távközlési vonal végpontrend
szerének csatornái állandó és 
megbízható működésének biz
tosítása érdekében, am elyért 
vállalja a felelősséget a jelen 
egyezmény és a csatolt függe
lék értelm ében, és m indent 
megtesz azért, hogy kormá
nyának: vezetőjéhez eljuttasson 
m inden olyan közlést, amely 
a közvetlen távközlési vona
lon érkezik a másik fél kor
m ányának vezetőjétől.

3. cikkely

Az 1963. június 20-án aláirt 
m em orandum  a Szovjet Szo
cialista Köztársaságok Szö
vetsége és az Amerikai Egye
sült Államok között lé trejö tt 
megállapodásról, amely a köz
vetlen távközlési vonal léte
sítését irányozta elő, érvény
ben m arad függelékével 
együtt, kiegészítve azokkal a 
változásokkal, am elyeket a 
jelen egyezmény és függeléke 
tartalm az.

4. cikkely

A felek a jelen egyezmény
ből rá juk  háruló kötelezett
ségeket alkotmányos ügy
rendjüknek megfelelően tel
jesítik.

5. cikkely
A jelen egyezmény, beleért

ve a hozzá csatolt függeléket 
is, aláírásának napján  lép ér
vénybe.

Az e g y e z m é n y  készült 1971. 
szeptember 30-án, Washington
ban, két példányban, m ind
egyik orosz és angol nyelven, 
m indkét szöveg egyenlően ér
vényes.

A Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetsége 

nevében
A. Gromiko

Az Amerikai Egyesült 
Államok nevében

W. Rogers
Az egyezményhez csatolt 

függelék meghatározza azokat 
a műszaki és szervezési intéz
kedéseket, amelyek a már 
meglévő kétvezetékes és rá 
dió-csatornának további két 
műholdcsatornával való kiegé*. 
szítélét célozzák. A függelék 
előirányozza, hogy a szovjet fél 
a m űholdcsatornát a Molnyija 
rendszer, az am erikai fél pe
dig az Intelsat rendszer révén 
biztosítja. A függelék konkre
tizálja azokat a kötelezettsége
ket, am elyeket m indkét fél vi
sel a földi és m űhold-állom á
sok útján megvalósítandó ál
landó és megbízható kapcsolat 
fenntartásáért. Ugyancsak a 
függelék rendelkezik a közvet
len távközlési vonal tökéletesí
tésével kapcsolatos költségek
nek a felek közötti megoszlá
sáról.

A nukleáris balesetekből 
származó háborús veszély 
csökkentésére vonatkozó egyez
mény szövegét lapunk holnapi 
szám ában közöljük.


