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Egyre bővül a szocialista országok közötti i Szovjet—kínai 

kereskedelmi forgalom 
Az Ekonomicseszkaja Gazeta pénteken vezércikkben 

foglalkozik a szocialista országok közötti árucserével, a 
gazdasági együttműködés fontos formájával. Mint a lap 
megállapítja, a szocialista országok között állandóan bő-
vül, szélesedik az árucsere. A hosszúlejáratú kereskedelmi 
egyezmények értelmében például 1965-re — 1958-hoz ké-
pest — körülbelül 1,7-szeresére nő a szocialista országok 
egymás közti árucsereforgalma. Különösen jelentős szere-
pet töltenek be a növekedésben a Szovjetuniónak a szo-
cialista országokkal megkötött árucsereforgalmi megálla-
podásai. 

Külpolitikai hirek 
s a r a k b a cá 

A Szovjetunió kilenc köz- vására pénteken este Var-
társaságában. köztük az sóba érkezett Nemes Dezső, 
OSZSZSZK-ban, Ukrajna- az MSZMP Központi Bi-
ban és Kazahsztánban már- zottsága Politikai Bizottsá-
cius 5-én választják meg a gának tagja, a Népszabadság 
helyi tanácsok tagjait. Hat szerkesztő bizottságának ve-
köztársaságban két héttel zetője és felesége. Fogadá-
később. március 19-én ke- s u k r a a

r Pályaudvaron meg-
... .. jelent Leon Kaszman, a 

rai sor a valasztasokra. 

gazdasági tárgyalások 
Az a szovjet küldöttség, 

amely Kumikin külkereske-
delmi miniszterhelyettes ve-
zetésével Pekingben tartóz-
kodott. előzetes tárgyaláso-
kat folytatott a szovjet—kí-
nai kereskedelmi és gazda-
sági kapcsolatokkal össae-
függő kérdésekről. 

A testvéri őszinteség, ba-
rátság és teljes kölcsönös 
megértés légkörében lefolyt 
tárgyalások eredményeként 
megegyezés jött létre a két 
fél kereskedelmi kapcsolatai-
nak kérdésében. 

Kumikin szovjet külkeres-
kedelmi miniszterhelyettes 
és a szovjet küldöttség több 
tagja március 2-án vissza-
utazott Moszkvába. A felek 
között történt megállapodás 
értelmében kínai kormány-
küldöttség utazik Moszkvá-
ba a tárgyalások befejezésé-
re. 

A gazdasági kapcsolatok 
kérdéseire vonatkozó előze-
tes tárgyalások még egy ide-
ig tovább folynak Peking-

Otto Grotewohl, a Német 
Demokratikus Köztársaság 
Minisztertanácsának elnöke, 
aki gyógykezelés céljából 
tartózkodott a Szovjetunió-
ban, csütörtökön Moszkvá-
ból hazautazott. (MTI) 

• 
Csütörtökön reggel baráti 

latogatásra Guineába érke-
zett Liu Csang-seng vezetésé-
vel a Kínai—Afrikai Népi 
Baráti Társaság küldöttsége. 

• 

Kaszman, a Trybuna Lu-
du főszerkesztőjének meghí-

Trybuna Ludu főszerkesztő-
A különböző fokozatú he- í e s i e l e n v o l t Szilágyi De-

lyi tanácsokban összesen f6
f
 varsói magyar nagykö" | b°n' ™aWirtntfa ^oszkvá-

vet. ' ban fejeződnek be. (MTI) 
csaknem kétmillió jelöltet 
állítottak a tömegszerveze-
tek, a dolgozók és a helyi 
lakosok gyűlésein. Vasárnap 
előreláthatólag több mint 
százmillió választópolgár já-
rul az urnák elé, hogy le-
adja szavazatát a helyi ta-
nácsok küldötteire. 

M e n n y i t k ö l t e n e k 

f e g y v e r k e z é s r e a v i l á g o n 

és milyen hasznos kiadásra lehetne 
ezt az összeget fordítani ? 

A New York Herald Tribüné amerikai lapban közölt 
és hivatalos adatokon alapuló statisztika szerint a 
világ óránként 14 millió, naponként 336 millió, évenként 
120 000 millió dollárt költ fegyverekre és haderőkre. Ebből 
a legnagyobb összeget — évi 46 000 millió dollárt — az 
Egyesült Államok költi, amely ezenkívül eddig 25 000 
millió dollárt fizetett katonai segély cimén 46 nemzetnek. 

Ha a 120 000 millió dollárt békés célokra használnák 
fel, elegendő lenne ahhoz, hogy Kína, India és Pakisztán 
lakosságának — 1200 millió személynek — jövedelmét 
megkétszerezzék, jó lakásokat építsenek 240 millió család 
számára az elmaradott országokban és a világ éhezőit és 
betegeit kellő mennyiségű és minőségű élelmiszerrel és 
gyógyszerrel lássák el. A fegyverkezési verseny teljes 
megszüntetése alkotó munkára szabadítana fel legalább 
15 millió személyt és a hadiiparban és rokonszakmákban 
dolgozó további 60 millió személyt. (MTI) 

Mobutu garázda katonái 
vérfürdőt rendeztek Luluabourgban 

Hammarskjöld pénzt és katonákat kér kongói 
akciójának folytatásához 

A Tanjug jugoszláv hír-
szolgálat részletes tudósí-
tást közöl a Luluabourg-i tö-
megtüntetés vérbefojtásáról. 
Hangsúlyozza, hogy 

ez volt a Mobutu-banditák 
legnagyobb arányú tömeg-
mészárlása az egész kongói 
válság kirobbanása óta. 

A jelentés beszámol róla, 
hogy a tüntetést és tömeg-
verekedést a Mobutu-zsoldo-
sok provokálták ki szerdán. 

A feldühödött tüntetők ek-
kor három banditát agyon-
vertek, három másikat pe-
dig megsebesítettek. 

Később az esti órákban a 
zsoldosok egy nagyobb cso-
portja önműködő fegyve-
rekkel felsizerelve Luluabourg 
afrikaiak-lakta városnegye-
débe vonult és ott valóságos 
tömegmészárlást hajtott vég-
re. 

A vérszomjas horda 300— 
400 embert gyilkolt meg, 
köztük nőket és gyerme-
keket is. Valósággal elá-
rasztották az említett vá-
rosnegyedet és mindenkit 
megöltek, aki útjukba 
került. 

A lövöldözés órákig tartott. 
A tömegmészárlást az ott 

lévő ENSZ-csapatok tétle-
nül szemlélték. Jóllehet az 
ENSZ-misszió hivatalos, köz-
leménye csak 44 főre becsül-
te a meggyilkoltak számát, 
más értesülések szerint 

a tömegmészárlásnak en-
nél sokkal több halálos ál-
dozata volt. 
A mobutuisták vérengzése 

előtt mintegy 1000 Lulua-
bourg-i kérte az ENSZ vé-
delmét. 

Az ENSZ-parancsnokság 
szóvivője szerint csütörtö-
kön reggel Luluabourgban 
már viszonylagos nyugalom 
volt. A városból kivezető 
utakat azonban eltorlaszol-
ták és a Luluabourgban állo-
másozó ghanai ENSZ-csapa-
tokat utasították az illegá-
lisan tartott fegyverek el-
kobzására. 

Dayal, az ENSZ kongói 
erőinek főparancsnoka nyi-
latkozott arról, hogy míg a 
Leopoldville-i „kormány* 
katonái ellenséges magatar-
tást tanúsítanak az ENSZ 
személyzetével szemben, 
Lundula tábornok, a Gizen-
ga-kormány csapatainak fő-
parancsnoka, az ENSZ Stan-
leyville-i megbízottjának biz-
tosítékot adott arról, hogy 
utasította csapatait, "létesít-
senek kapcsolatot az ENSZ 
erőivel Luluabourgban és ke-
rüljék a fegyveres összecsa-
p üst*. 

Százharmincöt millió 
dollár, huszonötezer 

katona 
Hammarskjöld főtitkár el-

készítette az ENSZ kongói 
tevékenységének előzetes 
költségvetését az 1961-es év-

re, hogy azt az ENSZ-köz* 
gyűlése elé terjessze. 

Hammarskjöld szerint az 
ENSZ-nek huszonötezer fegy-
veresre és százharmincöt 
millió dollárra van szüksége, 
hogy feladatát teljesíteni 
tudja Kongóban. Hangsú-
lyozza, hogy ezek az adatok 
csak hozzávetőlegesek, mi-
vel a Biztonsági Tanácsnak 
azt a határozatát, amelynek 
értelmében az ENSZ Kon-
góban erőszakot is alkal-
mazhat a polgárháború meg-
akadályozására, az előzetes 
becsléseknél még nem vették 
figyelembe. 

Hammarskjöld jelentésé-
ben panaszkodik, hogy az 
ENSZ kongói tevékenysé-

gére szánt alap már telje-
sen kimerült és jelenleg az 
ezzel kapcsolatos kifizetése-
ket más alapokból teljesi-
tik. 

A szovjet űrállomás meghatározott 
útján halad a Vénusz felé 

A Vénusz felé haladó ön-
működő űrállomással létesí-
tett kapcsolatokból szerzett 
mérési adatok feldolgozása 
útján nyert eredmények azt 
mutatják, hogy 

az önműködő űrállomás az 
előzetesen kiszámított pá-
lyát megközelítő útvonalon 
repül. 
Március 3-án, magyar idő 

szerint tíz órakor az űrállo-
más hatmillió-hatszáznyolc-
vanháromezer-hatszáz kilo-
méterre volt a Földtől, azon 
pont felett, amelyet a déli 
szélesség egy fok 15 perc és 
keleti hosszúság hatvanki-
lenc fok harminc perc koor-
dináták határoznak meg. 

Ebben az időpontban az 
űrállomás másodpercen-
ként négyezerszázhatvan-
hat méter sebességgel tá-
volodik a Földtől. 

Az égbolton az űrállomás to-
vábbra is a Halak és a Cet 

Sűrűsödő p r o b l é m á k 
a Brit N e m z e t k ö z ö s s é g b e n 

Négy nap múlva, márci-
us 8-án Londonban szo-
kásos évi értekezletükre 
ülnek össze a Brit Nem-
zetközösség tagállamainak 
elnökei, illetve miniszter-
elnökei, hogy megvitassák 
problémáikat. illetve, hogy 
meghatározzák az elkövet-
kező esztendő alatti közös 
gazdasági és nemzetközi po-
litikai akcióikat. 

A Brit Nemzetközösség 
tagállamai elnökeinek, illet-
ve miniszterelnökeinek évi, 
londoni, rendszerint egy hé-
tig tartó tanácskozásait min-
dig nagy érdeklődéssel kísé-
rik világszerte. Nem von le 
semmit a nemzetközösség, 
esedékes értékezletének je-
lentőségéből az a körülmény 
sem, hogy egy nappal az 
ENSZ-közgyűlés 15. üléssza-
ka második felének megnyi-
tója után kerül rá sor. A 
tagállamok legtöbbjének 
kapcsolatai és a nemzetközi 

politikai életben . betöltött 
szerepük ugyanis számotte-
vő tényezője a világpolitika 
alakításának. 

Jelenleg a következő or-
szágok tartoznak a Brit 
Nemzetközösség teljes jogú 
tagjai közé: Ausztrália, Cey-
lon, a Délafrikai Unió, Gha-
na, India, Kanada, Maláj-
föld, Nagy-Britannia, Nigé-
ria, Pakisztán és Uj-Zéland, 
összesen tehát 11 ország. Ha 
az értekezlet elfogadja Cip-
rus felvételi kérelmét, ak-
kor Ciprus elnöke, Makari-
osz érsek lesz az értekezlet 
tizenkettedik résztvevője. 

A Brit Nemzetközösség 
megalakulása 1926-ra esik, 
amikor is Londonban Ang-
lia, az ír Szabadállam (ma: 
Írország), Kanada, Uj-Foun-
land, Ausztrália, Uj-Zéland 
és a Délafrikai Unió képvi-
selői elfogadták az úgyneve-
zett „Balfour-formulát*, 
mely szerint az említett or-

szágok, amelyek „szabadon 
társultak, mint a Brit Nem-
zetközösség tagjai, egyenlő 
státuszt élveznek és semmi-
lyen tekintetben sincsenek 
egymásnak alárendelve bel-
ső, vagy külső ügyeik egyet-
len vonatkozásában sem«. 

Az említett „alapító-tagál-
lamok* közül Uj-Founland 
dominiumi, tehát .többé-ke-
vésbé önálló státuszát 1934-
ben felfüggesztették és ez a 
terület csatlakozott Kanadá-
hoz. 1932-ben Ottavában, 
Kanada fővárosában létre-
hozták a sterling-övezetet, 
más szóval: a nemzetközös-
ség a fontsterlinget ismerte 
el elszámolási valutaként, 
majd megkötötték a prefe-
renciális vámegyezményt. Ez 
azt jelenti, hogy Anglia és 
a közösségbe tartozó min-
den más állam a legnagyobb 
vámkedvezményt nyújtja 
egymás árui számára, ami 
igen kedvező gazdasági kap-

el-1 
a í 

Térképünk a Brit Nemzetközösség államainak elhelyezkedését ábrázolja 

csolatok kialakulását tette 
lehetővé a Brit Nemzetkö-
zösség tagállamai között. 

Írország 1949-ben kivált a 
közösségből, de ezután to-
vábbi országok — India, 
Pakisztán stb. — lettek a 
közösség tagjai. Meg kell 
még jegyezni, hogy 1947-ben | 
a Brit Nemzetközösség 
nevezésből elhagyták 
"brit" szót, de gyakorlatban 
általánosságban továbbra i s i 
ez az elnevezés maradit 
meg. 

A Nemzetközösségnek J 
írott alkotmánya, vagy a J 
tagállamok között a közös-1 
ségben való részvételt elő- z 
irányzó szerződés nincs. A j 
Brit Nemzetközösség a világ 5 
legnagyobb állami szerveze- • 
te és csaknem 750 mi l l ió , 
embert „tömörít soraiban* i 
Tevékenysége Anglia számá-
ra jelent hatalmas előnyt, 
mert hiszen hatalmas kivi-
teli piacot biztosít az angol 
ipar számára, ugyanakkor 
pedig olcsó nyersanyag be-j 
szerző forrásokat is jelent.! 

A Brit Nemzetközösség so- j 
ronkövetkező értekezlete 
azért is nagy fontosságú, 
mert a tagállamok legtöbb-
je élesen állást foglal a 
Dél-Afrikai Unióban folyói 
faji üldözés és kormánypoli-l 
tika ellen. Ugyanakkor Ka- <s 
nada és sok vonatkozásban* 
Anglia nem hajlandó támo- J 
gatni az Egyesült Államokf 
Kuba-ellenes, eddigi gazda-' 
ságpolitikáját sem. Kérdé- J 
ses az is, hogy a nemzetkö-J 
zösség országai mennyire se- í 
gítik az Egyesült Államok £ 
latin-amerikai politikájá- í 
nak más vonatkozásait, te- $ 
kintve, hogy ez a terület a | 
nemzetközösség számára is % 
nagy fontosságú. 

M i n d e n t e g y b e v é v e - * 
a Brit Nemzetközösség már-f 
cius nyolcadikán kezdődő ér- * 
tekezletén sok összecsapás J 
és az eddigieknél nagyobb J 
érdeklődésre számot tartó i 
politikai akciók kialakítása | 
várható. £ 

Perényi István 

Háztartási zs i radékot 

ssínszappanra 
cserélünk 

Cseretelepek: Gogol u. S8 
:volt Polgár u.) és Szabad-
saj tó u. 72. 

szappanfőző KTSZ 

csillagkép határán lesz, an-
nak az egyenesnek a köze-
lében, amely a Cet-Béta és 
az Andromeda-Alfa csillag-
képet köti össze egymással. 

A távmérés útján szerzett 
adatok feldolgozásából kide-
rült, hogy 

az űrállomás készülékei és 
berendezései U kapcsolat 
idején normálisan működ-
tek. 

Az űrállomás belsejében a 
hőmérséklet és a légnyomás 
a megadott határok között 
mozgott, a napfény hatására 
működő elemek pedig biz-
tosították a kémiai áram-
források normális töltését. 

A Nap irányába terelő ké-
szülékek megbízhatóan mű-
ködtek. 
Február 27-én nem sike-

rült kapcsolatot létesíteni az 
önműködő bolygóközi állo-
mással. 

A következő napokban, 
amikor az űrállomás olyan 
övezetbe jut, hogy közvet-
lenül látható lesz a Szovjet-
unió területéről, folytatják 
az arra irányuló tevékenysé-
get, hogy rádióösszeköttetést 
létesítsenek a bolygóközi űr-
állomással. (MTI) 

Elutazott New York-ba 
a Szovjetunió 

ENSZ-delegációja 
Pénteken egy IL-18 min-

tájú különrepülőgépen elin-
dult Moszkvából New York-
ba, az ENSZ 15. közgyűlé-
sének jövő kedden megnyíló 
második szakaszára az And-
rej Gromiko szovjet külügy-
miniszter vezette szovjet kül-
döttség. 

Ugyanezen a gépen utaz-
nak az ukrán és a belorusz 
ENSZ-küldöttségek vezetői 
és tagjai, akik már korábban 
Moszkvába érkeztek. 

Fonalfestő szakmunkást 
pamut - és g y a p j ú f o n a l fes tésre azonnali belé- í 
pésre felveszünk. 

Szegedi Fonalfeldolgozó Vállalat 
Szeged, Tavasz u. 2. szám. 1J484 

Termelőszövetkezetek figyelem! 
Előnyös feltételek mellett még mindig köthető érté-
kesítési szerződés, kenyérgabonára, sörárpára, napra-
forgóra és babra. Vetőmagot, felárat és kamatmentes 
előleget biztosítunk. Bővebb felvilágosítást ad a Ter 
ményforgalmi Vállalat járási kirendeltsége. Szeged 
Tolbuhin sugárút 79 és a községi raktárai. 850 

MUNOSZER Vállalat 
Szegedi lerakata március 13-tól 23-ig 

leltározást tart 
A leltározás alatt az árukiadás szünetel. 


