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Az amerikai katonai kiadások növekedése 
miatt elhalasztják a kennedy-kormány által 

ígért szociális reformokat 
Freeman, a TASZSZ tudó-

sítója jelenti, hogv a kato-
nai költségvetés erős növelé-
se nemcsak komoly pénzügyi 
nehézségeket idéz elő az 
Egyesült Államokban-, hanem 
azzal is fenyeget, hogy nem 
kerül sor az egyre sürgő-
sebb szociális reformokra. 

Az 1961. január 30-án kez-
dődött pénzügyi év költség-
vetését beterjesztve Eisenho-
wer még körülbelül 1.5 mil-
liárd dolláros felesleget igért. 
Ezzel szemben 

a Kennedy-kormány számí-
tásai szerint a kincstár 
iöbb mint ötmilliárd dol-
láros deficittel fogja zárni 
a pénzügyi évet. 

A pénzügyi szakértők még 
ennél is nagyobb hiányra 
számítanak. A New York He-
rald Tribüné közgazdasági 
szerkesztője szerint a kincs-
tári deficit meghaladja majd 
a hatmilliárd dollárt és a 
legmagasabb lesz az 1959. 
évi gazdasági visszaesés óta. 

A hiányt nem a szociális 
szükségletekre fordított ki-
adások növelése, hanem a 
katonai költségvetés erős , 
felduzzasztása okozza: a 
kormány körülbelül hat- | 
milliárd dollárral emelte a 
katonai kiadásokat. 
Kennedy elnök október 

11-i sajtóértekezletén kijelen-
tette, hogy ő mégis reméli, 
sikerül egyensúlyba hozni a 
folyó pénzügyi év költségve-
tését, -ha ugyan a fokozott 
katonai követelmények nem 
fogják veszélyeztetni e cél 
elérését*. A Wall Stree; 
Journal az elnök kijelentését 
annak megerősítéseként fog-
ta fel. hogy az Egyesült Ál-
lamot- kincstara h i á n n y a l 

fogja zárni a költségvetési 
évet. 

Kennedy kijelentése érdek-
lődést keltett azért is, mert 
burkoltan az is henne van, 
hogy az áj kormány által 
megígért szociális reformo-
kat elhalasztják és 

fgy teszik lehetővé az 
újabb katonai kiadásokat. 

Három műszakban — a bútorgyártás segítésére 

i s o m o g y i n é felv.) 

Három műszakban dolgozik már a Szegedi Falemezgyár színfurnérüzemének száritógépe. Egy nap alatt három 
műszakban 10—12 ezer négyzetméter szinfurnírt szárítanak meg vele. Ezt a nemes furnirt a szegedi és Szeged 
környéki bútorgyárak dolgozzák fel, s ezzel is hozzájárulnak, hogy az ötéves tervben, 1965-ig egymillió lakás be-
rendezéséhez elegendő bútor kerülhessen forgalomba. 


