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B E M U T A T K O Z Á S
Amikor Kennedy lett az 

Egyesült Államok elnöke, nagy 
változásokat foganatosított a 
diplomáciai életben is. Az 
am erikai követek kényes te rü 
leteken gyakran úgy mozog
tak, m in t az elefánt a porce
lánboltban: vigyázatlan, ta 
p in ta tlan  megjegyzéseikkel 
törve-zúzva maguk körül.

Kennedy úgy vélte, ez nem 
is lehet másképp, hiszen régi 
am erikai hagyomány szerint 
követ, nagykövet abból lett, 
aki a  választási kam pányok 
során tiszteletre méltó pssze- 
get fizetett a pártkasszába. 
Ennek vége — m ondotta ak
kor az új elnök — és a jövő 
ezen a téren is a szakem bere
ké. Valóban, változás történt. 
Kennedy a H arvard egyetem 
egyik közgazdászát küldte Uj- 
Delhibe, a  japán nyelvet tö

kéletesen beszélő orientalistát 
nevezett ki Tokiót)^, és így to
vább. K iderült, hogy Uncle 
Sam ennek ellenére sem lett 
népszerű. Úgy látszik, a szó
ban forgó országok közvéle
ménye inkább a washingtoni 
politikára figyel, m in t annak 
hazájukbeli képviselőire.

A közelm últban a közgaz
dász visszam ent a H arvard 
egyetemre Uj-Delhiből, és he
lyét a közismert és rutinos 
diplom ata, Chester Bowles 
foglalta el. Bemutatkozása 
meglepetést keltett: egy kal
ku ttái beszédében, többek kö
zött, kijelentette, hogy „India 
politikáját aligha lehet semle
gesnek nevezni.”

Ezt a kijelentést pedig alig
ha lehet a be nem avatkozás 
elvét tiszteletben ta rtó  kitétel
nek m inősíten i. . .

\ ré y r e l
A  párizsi Express szem 

füles innen-onnan rova
ta a  bennfentesek plety
káját idézi. A  francia 
köztársasági elnökhöz közel
álló körökben m esélték a m i
nap, hogyan zajlo tt le a közel
múltban, Adenauer „búcsúlá
togatása” idején, De Gaulle és 
az „öreg” beszélgetése. A z  
em lékezetes csevegés soi'án
sok m inden kiderült, például
az a korszakos feljegyzés is, 
hogy az agg kancellár — a 
makacs híresztelések ellenére 
— soha nem  volt barátja a 
rózsáknak, még csak meg sem  
érintett soha egy szálat sem. 
Pedig, ugye, aki a virágot sze
reti . . .

De a legnagyobb hatást
nemcsak a bennfentesekre, 
hanem magára De Gaulle-ra 
is, A denauem ek egy szerény 
megjegyzése tette. Ez a meg

jegyzés pedig, fü ltanúk szerint, 
a következőképpen hangzott:

— Most, hogy visszavonulok 
és helyet foglalhatok a parla
mentben, végre én is politikát 
csinálhatok majd.

V égre!__
Hiába, m inden relatív. Azok, 

akik egy hidegháborús korszak 
első olvadási je leinek láttán 
felsóhajtanának, most, hogy 
Adenauer lelép a kancellári 
„trónszékről”, azt mondják: 
Végre! —, m ert a makacs 
öregúr ennek az enyhülésnek  
talán a legkövetkezetesebb el
lenfele volt.

„ . . .  Végre, én is politikát 
csinálhatok m ajd” — mondta  
Adenauer. Még csak az hiány
zik, hogy ő, aki a hideghábo
rús hajthatatlanságból máris 
politikai iskolát csinált, csak 
most k e z d j e  csinálni az 
i g a z i  hidegháborús politi
kát.

Összhang egy cikkben
Jó dolog, ha egy újságcikk

ben ké t mondat szépen kiegé
szíti egymást, kínos azonban, 
ha ez — a szerző szándéka el
lenére van így. A  svájci Neue 
Züricher Zeitung a közép
am erikai Hondurasról, a most 
lezajlott tiszti lázadásról ír, és 
fe lh ívja  a Nyugat figyelmét, 
hogy ne becsülje le a föld
rész eseményeit, ha még 
olyan kis és eldugott országról 
is van szó. A z  a kérdés — ír
ja a lap —, hogy a szabad vi
lág a szabadelvű gazdaság és 
az önkéntes szolidaritás alap
elveit meg tudja-e védeni ezen 
a földrészen.” E megállapítást 
követően pedig kifejti, hogy 
Közép- és Dél-Ámerikában  
gazdasági elmaradottság, po

litikai bizonytalanság ural
kodik, visszás a szociális hely
zet, korrupció és önkény ta
pasztalható.

Ezt kellene tehát megvéde
nie a nyugati világnak? A  
svájci lap feltehetően valami 
jobbat remél, szeretne szilár
dabb állapotokat látni a latin
amerikai földrészen, már csak 
azért is, hogy ne fenyegessen  
alulról jövő akció, népi forra
dalom. Világos azonban, hogy 
az amerikai dollársegéllyel és 
más országokból jövő támoga
tással a Nyugat — „szabadel
vű  gazdaság és önkéntes szo
lidaritás” címén éppen azokat 
az állapotokat védi, am elyeket 
oly kitűnően jellem zett a fen t 
em lített lap.

A FORRADALMÁR
Furcsa beszéd fültanúi le

hettek az ENSZ-közgyűlésben  
a tagállamok küldöttei a m i
nap. Stevenson am erikai fő
delegátus a kubai ENSZ-kép- 
viselőnek cím zett válaszában 
egész hidegháborús leltárt ol
vasott Havanna fejére. Ennek 
legenyhébb darabja az a vád 
volt, hogy a Castro-kormány 
„felforgató tevékenységet” 
folytat egész Latin-Am eriká
ban, legerősebb darabja pedig 
az volt, h o g y . . .
...ig en , a legerősebb az volt, 

hogy Stevenson  — a forrada
lom elárulásával vádolta a 
havannai kormányt.

Igazán szép, hogy a közis
m erten forradalmi amerikai 
korm ány képviselője ilyen fé l
tő  gonddal óvja a kubai for
radalom tisztaságát. Csak azt 
nem  tudjuk, hogy m ilyennek

képzelte azt a forradalmat 
Stevenson, am elyet a kubai 
kormány állítólag elárult.

Fidel Castro forradalma 
m indenesetre megszabadítot
ta az országot (az am erikaiak 
által támogatott) Battista-dik. 
tatárától, államosította a nagy
birtokokat és a szabotáló kü l
földi vállalatokat, és m elléke
sen — írni-olvasni tanítja a 
parasztokat.

Ha ilyen egy „elárult” for
radalom  — m ilyen lehet ak
kor az A m erikának is tetsző  
„igazi”? Csak nem  olyan, m int 
a dom inikai kirakatdem ok
ráciában, ahol csodálatoskép
pen az államosításoknak már 
csak a hírére is akcióba lép
tek  — W ashington sokat szi
dott, de hű szövetségesei: a 
puccsista katonák? . . .

T A NÍTÁ SI N A P  AZ ENSZ-BEN

— F iam , ha  ily e n  ö ssze férh etetlen  va g y , k i fo g la k  k ü ld en i az o sz 
tá lyb ó l . . .

Erdei Sán dor rajza

H ruscsov: — A ddig  n em  le h e t  d erü lt id őre  szám ítan i, am íg  ifyen  
h id egh áb orú s sze lek  fú jd ogáln ak .

E ndrődi István  rajza

ŐSZI SZELEK

G erő Sándor rajza

„Cuba s i!"
Sajtójelentések szerint a 

francia cenzúra végül mégis 
engedélyezte Chris M arker 
„Cuba si” című film jét, 
am elynek bemutatása körül 
eddig viták voltak. A  film et 
óriási sikerrel ve títik  egy 
nagy párizsi moziban.

MEGKEZDŐDTEK a 
munkásakadém ia előadásai 
az esztergomi műszeripari m ű
vekben. A  ké t tagozatnak: egy 
gépipari és egy gépjárműipari, 
együttesen százötven hallga
tója van.

— 15 000 tonna brikettet 
gyártottak tervükön felül az 
év eleje ó ta  a  tatabányai b ri
kettgyár dolgozói. A gyáriak 
elhatározták, hogy további va
sárnapi műszakokkal és a be
rendezések javítási idejének 
lerövidítésével az év végéig 
még 2000 tonna terven felül 
gyártott brikettel segítik a  la 
kosság téli tüzelőeliátását.

— Ü JABB VAD Á SZR E 
KORD: 11,50 kilós agancsú 
szarvasbikát lőtt néhány nap
pal ezelőtt Gombás-puszta kö
zelében egy külföldi vadász. 
A megyében szinte páratlanul 
értékes agancs értékelése al
kalmával a vendég vadász 
aranyérm et nyert.

:— Egyre több hazai tégla
gyár hasznosítja a  bányák 
m eddőhányóinak anyagát. Ta
tabányai szakem berek ta lá l
m ányával a  tégla nyersanya
gába ap ró ra  zúzott meddőt 
kevernek, s így kevesebb szén 
kell a  tégla égetéséhez, m ert 
a hányok anyaga jelentős ka
lóriát tartalm az. Az idén m ár 
annyi m eddőt hasznosítanak a 
téglagyárak, am ivel körülbelül 
150 000 tonna szenet takaríta
nak meg.

— H ARM AD SZO RRA IS
elnyerte a Kittenberg Kálmán  
vándorserleget a  Pilisi Állam i 
Erdőgazdaság vadrezervátu- 
ma. Ezzel a vándorserleg örö
kös tulajdonosa marad a re
zervátum .

— Rekord forgalom a  Kis
béri Földművesszövetkezet 1- 
es számú boltjában. Az üzlet 
fennállása ó ta  m ost é rtek  el 
először egy m illió forinton fe
lüli havi forgalm at. Ebben a 
kiemelkedő eredm ényben nagy 
részük van a bolt szocialista 
brigádba töm örült dolgozói
nak, akik udvarias, előzékeny 
kiszolgálással jó hírnevet sze
reztek községükben.

— A SZOMÖD1 közönség
gel találkoztak a Déryné Szín
ház m űvészei szombat este 
Tóth Miklós: Mézesmadzag cí
mű színm űvének előadása 
után. A  nőtanács által rende
zett baráti találkozón részt 
vett Csongrády Mária, a  da
rab rendezője, a díszletek és 
a kosztüm ök tervezői és a 
színház m űvészeti titkára is.

— 257 millió forin ttal több 
áru t vásárolt megyénk lakos- 
sága ez év első felében, m int 
1958. első felében. Különösen a 
tartós fogyasztási cikkek- for
galma em elkedett ugrássze
rűen. Porszívóból, televízióból 
és hűtőgépiből négyszer-ötször 
többet vásároltak ez év első 
felében, m in t 1958 élső 6 hó
napjában,

— A TERVEZETTN ÉL száz 
holddal több szőlőt telepíte
nek tavasszal a m egye terme
lőszövetkezetei. A  közeli he
tekben 145 hold gyümölcsös 
telepítésére is sor kerü a szö
vetkezetekben.

— Jugoszláviában já rtak  
ebben a hónapban az Almás
füzitői Timföld gyár vezető 
műszaki dolgozói. Részt vettek 
Zágrábban a  Jugoszláv Tu
dományos Akadém ia nagysza
bású bauxit és tim földipari 
tudományos ülésén. Juhász 
Ádám és dr. P in tér Tiham ér, 
az almásfüzítői üzem mérnö
kei előadását ta rto ttak  a tu 
dományos ülésszakon tim föld- 
gyártásunk legújabb módsze
reiről.

— M EGKEZDTÉK a leendő 
kukoricaföldek gyomirtó vegy
szerezését a napokban a boko- 
di Üj Elet Tsz-ben. A  megyei 
Növényvédő Állomás nagytel
jesítm ényű permetezőgépei rö
videsen a dadi Aranykalász 
Tsz-ben is m unkához látnak.

Vasárnap az esti órákban 
Nagysápon Varga Lajos tra k 
torvezető a Dózsa György út 
és Dam janich utca kereszte
ződésénél pótkocsis U 28 típu
sú vontatójával az árokba for
dult. Az egy m éter hetven m a
gasságú partról lezuhanó gép 
átfordult, maga alá tem ette és 
halálra zúzta a trak to r vezető
jét, aki, m in t a  rendőrségi 
vizsgálat m egállapította, a sza
bálytalan kanyarodás m iatt 
vesztette életét.

Gyors Ufemben épül 
a bornuszki öntözőrendszer

Mongóliában évről év re  je
lentős összegeket fordítanak 
öntözőrendszerek építésére. Je 
lenleg nagy erőfeszítéseket 
tesznek az ország központi kör
zetében levő bornuszki állam i 
gazdaság új öntözőrendszeré
nek építésére, am elynek a há
rom m illió köbm éteres víztáro
lója ezer hek tár vetésterület 
öntözését teszi m ajd lehetővé. 
Az új öntözőrendszert különle
ges esőztető-berendezéssel sze
relték fel.

A felszabadulás óta 
635 00 0  új lakás épült 

Bulgáriában
A bolgár városokban és fal

vakban 1945—1962-ig 635 000
új lakás épült, am i az ország 
lakásalapjának 40 százaléka. 
Legtöbb új lakás a falvakban 
épül. Jelenleg sok száz olyan 
falu található  az országban, 
amelyekben a régi házak m ű
em léknek számítanak. A föld
szintes házak helyére kétem e
letes lakásokat építettek. A 
100 főre ju tó  lakásépítés ü te
me tekintetében Bulgária a 
világ első országai közé ta r 
tozik.

Az ország távlati terve a la
káskérdés megoldását is előirá
nyozta. 1970-ben minden bol
gár lakosra 9, 1980-ban 15—16 
négyzetméternyi lakóterület jut 
m ajd, am i azt jelenti, hogy

minden bolgár lakosnak külön 
szobája lesz.

Gyökeresen megváltozott 
Szófia arculata. Lakásalapja 
alig 20 év a latt 5 300 000 négy
zetm éterről 13 500 000 négyzet- 
m éterre em elkedett, vagyis két 
és félszeresére emelkedett.

Sikerek a tuberkulózis 
elleni harcban

Csehszlovákiában az utóbbi 
években jelentős sikereket ér
tek el a  tuberkulózis elleni 
harcban. Az ország gyermek 
tbc-szanatórium aiban össze
sen 1240 férőhelyet m ás bete
gek gyógyítására szabadítanak 
fel. A tuberkulózis megelőzé
sére irányuló harcnak köszön
hető, hogy a gyerekek tbc-s 
megbetegedése Csehszlovákiá
ban csak a legritkább esetben 
fordul elő. Csehszlovákia a vi
lágon az egyetlen olyan ország, 
ahol a tuberkulózis okozta 
gyerm ekhalálozást megszüntet
ték.

Idén a  kosum berki és a  lu- 
civnai gyerm ek tbc-szanató- 
rium ot bezárták. A m últ év
ben bezárt más gyermek tbc- 
szanatórium okkal együtt ezt a 
két szanatórium ot is más be
tegek gyógyítására rendezték 
be.

Újjászületik a prágai vár
Jelenleg nagy ütem ben folyó 

rendezési és átalakítási m unká
latok folynak a prágai vár, a 
Hradzsim területén.

Az építési m unkálatok két 
szakaszra oszlanak: 1967-ig be
fejeződik a  várban levő tö rté
nelmi műemlékek rendbehozá
sa; 1972-ig pedig a körülvevő 
parkok és sétányok átalak ítá
sa.

Másik jelentős építkezés: tö r
ténelmi múzeum, am ely a  híres 
Szent György bazilika m elletti 
kolostorban nyer elhelyezést. 
Számos kiállíto tt tárgy és do
kum entum  ism erteti meg m ajd 
itt  a  látogatót a cseh és a 
szlovák nép történetének leg
fontosabb állomásaival.

A volt Lobkowitz-palota a 
m unka palotája lesz, i t t  m utat
ják  be, mi a m unka jelentősé
ge az em ber és a társadalom  
építésében. A m unka palotája 
a tudósok, újítók és kutatók 
találkozóhelye is lesz.

A nagyszabású építkezésen 
kívül restaurációs m unkálatok 
folynak a V itus székesegyház
ban is.

r
Uj vitaminkészítmény 

__ a Vitar
A moszkvai „Szintetika” gyár 

s a Szovjet Kémiai—Technoló
giai Tudományos Kutató Inté
zet „V itar” nevű. új készítmé
nye a vitaminok családját egé
szíti ki. Az új vitam inkészít
mény egyik változatát az érel
meszesedés gyógyítására fog
ják  alkalm azni.

Számadatok 
a szovjet emberekről
A Szovjetunió Központi Sta

tisztikai H ivatalának jelentése 
szerint a Szovjetunió lakossága 
1962. januárjában  223 millió fő 
volt.

Még nem ért véget a hétéves 
terv ötödik éve, de m ár ez év 
júliusában a  szovjet lakosság 
225 m illióra em elkedett. A 
Szovjetunió lakossága m inden 
percben 6 em berrel, m inden
nap több m int 9 ezer em berrel, 
minden hónapban körülbelül 
270 ezer em berrel gyarapodik.

Az elm últ 10 év folyam án a 
Szovjetunió lakossága 35 millió 
fővel növekedett. Ez a növeke
dés egyenlő Svédország, Nor
végia, Dánia, Finnország, 
Görögország és A usztria együt
tesen szám ított lakosságával. A 
föld m inden 14-ik lakosa a 
Szovjetunióban él.

Minden négy szovjet em ber 
közül három a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom  után 
született.

A forradalom  előtti Oroszor
szágban a kapitalizm us viszo
nyai között az em berek átlagos 
életkora 32 év volt, most pedig 
70 év.

A számítások azt m utatják, 
hogy a Szovjetunióban most 
született minden ezer em ber 
közül 900 meg fogja érni 
a XXI. századot, 800 pedig a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom  100. évfordulóját.

K ülpolitikai mozaik

Figyelmetlen vezetés 
_halálos baleset


