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A Karib-tenger
közepén.
Észak- és Dél-Amerika
között
fekszik Kuba szigete. Alakja elnyúlt,' keskeny krokodllhoz
hasonló. Az Antillák gyöngye: így becézik. Nem egyetlen
sziget, hanem valóságos szigetvilág. Területe 114500 km2
- a hozzá tartozó szigetekkel együtt.
Természeti szépsége gyönyörködteti
szemünket és magával
ragadja a képzeletet is. A következő 50 filmkocka ízelítőt
ad Kubából: felvillantja
tájait, vidékeit, és igyekszik bemutatni az önmagát és környezetét átformáló,
öntudatos,
hazájára és forradalmi
vívmányaira oly büszke mai Kubát.
1.•. Kuba vidám, mint az ő napja" - hirdetik a plakátok
szerte az országban. Ez sugárzik a tízmilliós nép ősi táncelból. zenéjéből, egész életritmusából.
2. Ezt mutatja a kétmllliós
főváros, Havanna minden rezdülése és csodálatos fekvése is. Az 1514-ben alapított várost a Karib-tenger félívben öleli áto
3. A gyönyörű havannai sugárút számtalan parkot, ligetet
köt össze. Ma 18 négyzetméter "zöld terület"
jut minden
lakosra.
4. A Vedado városnegyedben
a forradalom
győzelme előtt
színesbőrű nem lakhatott.
Modern
felhőkarcolóiban
ma
legkülönbözőbb
fajú, sokgyermekes családok élnek.
5. Havanna
egyik legkedveltebb
helye, a tíz kilométer
hosszú tengerparti
sétány, a Malecón. Esténként - 28-30
fokos meleg ben - ezrek, tízezrek "hűsölnek"
a kőgáton.
6. Közel négyszáz éves a kikötői őből bejáratánál
épült
Morro-erőd.
Magas tornyából - jelképesen is, a valáságban is - messzire világít a fény.
7. Havanna egyik nevezetessége a Copltolio,
a washingtoni Capitolium
pontos mása. 1937-ben épült. A győzelemig, 1959 januárjáig
a törvényhozás épülete volt. Ma a
Kubai Tudományos Akadémiának
ad otthont.
8. Kilométerekről
látható
a főváros
egyik legmagasabb
lakóépülete,
a FOCSA. Több szobás lakásaiban
munkáscsaládok és a szoclclisto országok Kubában dolgozá szakemberei kapnak otthont - köztük a magyarok is.
9. Ez pedig a jövő Havannája. A tengerparton
elnyúló új
városrész, az Alamar. Ha teljesen felépül, százezer lakosa

lesz. A tetőkön látható betonhordókat
igy biztosítják a melegvíz-szolgáltatást.

a nap

melegíti

fel.

10. José Martínak,
a kubai nép apostolának,
az 1895-ös
szabadságharcban
elesett költőnek és hadvezérnek
márványból épült szobra a Forradalom terén látható.
11. Mögötte Martí száz méternél magasabb emlékműve.
tejéről Havanna csodálatos panorámája tárul a látogató

Teelé.

12. A Forradalom
terén tartják
a kubaiak a nagygyűléseket. Ezeken gyakran
egymillió
ember
is megjelenik.
Ilyenkor Fidei Castro beszél, s a téren zászlók, feliratok és
a transzparensek is láthatók.
13. A főváros képéhez és életéhez szervesen hozzátartozik
a minden év júliusában
megrendezésre
kerülő híres karnevál. A felvonuló
kocsikat a legszebb "virágok",
Kuba
szépei díszítik. A karnevál - százezrek részvételével - utcabállal fejeződik be.
14. A

cukorsziget : így ismerték
évtizedeken
át Kubát.
is, hiszen devizabevételének
80 százalékát a "fehér arany" adja. Ma már szovjet kombájnok segítik a cukornádaratás
nehéz munkáját.

Érthető

15. Az 1977-78-as évadban kiemelkedő volt a termés: elérte a 7,5 millió tonnát. A kubai cukrot a világ mintegy
30 országába szállítják.·
16. Azt mondják, a világ legjobb dohány termő földjei Kubában vannak. A szigetország éghajlata
és talaja ugyanis
rendkívül alkalmas a dohánynevelésre.
Mindezzel a kubai
parasztemberek
évszázados tapasztalata
is párosul.
17; Már a termesztés időszakában
alkalmazott
különleqes
eljárások megadják a dohány sajátos kubai jellegzetességét. Közel ötszáz munkafolyamat
játszódik le, amíg a dohánypaJántákból
szivar lesz.
i8. Az igazi szivart csak kézzel lehet készíteni, és nagy
kézügyességet,
rendkivüli
tapintóérzéket
igényel. Csak így
érhető el, hogy megfelelő keménységű, méretű, súlyú, simaságú legyen a szívnivaló.
19. Alig akad kubai férfi, aki ne szivarozna. Van miben
válogatni, hiszen az ország 102 szivargyárában
5-600 fajta
készül. A kubai szivart a világ több, mint 60 országában
ismerik és keresik.

20. A kubai táj érdekességéhez tartozik a Za pata-félszigeti
mocsarakban kialakított
krokodilfarm,
ahol 18-20 ezer állatot nevelnek. A tenyésztést mesterséges megtermékenyítéssei próbálják gyorsítani.
21. Az állatok elejtése nagy ügyességet kíván. A néha
ötven évet is megélő krokodil bőréből táskákat, cipőket és
iskolai szemléltető eszközöket készítenek, elsősorban exportra.
22. Legalább ilyen keresett cikk a rák is. Legtöbb európai
országban a finom falatok közé sorolják. A rák kivitele jó
devizoforrós.
23. Évszáz;ados mesterség a halászat.
A képen Cojimar
halászfalu látható. Lakóinak életét Hemingway:
"Az öreg
halász és a tenger" című regényéből ismerte meg a világ.
24. A győzelem óta nvclcszorosóro
nőtt a halfeldolgozás.
A kubai kereskedelmi flotta hajói szállítják a tengeri csemegéket a világ számos országába.
25. Az utóbbi másfél évtizedben tízszeresére nőtt a banán,
narancs, citrom termőterülete.
A kubai déligyümölcs
hazánkban is ismert.
26. Bár az utóbbi időben megháromszorozódott
a rnezőgazdasági utak hossza, ilyen "akadállyal"
olykor találkozhatunk.
27. A jellegzetes kubai tájban mind ritkábbak a pálmatetős parasztkunyhók. A győzelem óta 155 új község épült
az országban.

28. Santiago

de Cubát a forradalom bölcsőjének nevezik.
Innen indultak ki a múlt századi függetlenségi
harcok, s
a legújabb kori történelem küzdelmeit. A szigetország második legnagyobb városának kikötői bejárata.

29. A dimbes-dombos

város határában, az öböl túloldalán
húzódik a legendás hírű Sierra Maestra hegység. Itt kezdte el a forradalmat
a Felkelő Hadsereg 12 harcossal. 27
hónappal később több ezres sereggé terebélyesedve, 1959
januárjában
győztesen vonult be Havannába.

30. Santiagóban

található
a híres Moncada
laktanya,
amelynek falainál - Fidei Castro vezetésével - oly sok
hazafi hullatta vérét. Ma iskolaváros. Kubában 70 laktanyát clckitottok
át iskolává.

31. Több, mint 3 millió ember tanul ma aszigetországban.
Egy évtized alatt
sok tucat
ilyen, 500 személyes iskola
épült, ahol a diákok naponta 4 órát tanulnak, 4 órát a
mezőgazdaságban
dolgoznak. Az érettségivel szokrnunkós-bizonyítványt is szereznek.
32. A szocialista országok modern szemléltető eszközökkel
segítik a kubai oktatást. A ••Magyar Népköztársaság"
nevet viselő középiskolát magyar üzemek szerelték fel.

33. Fidei Castro gyakran megfordul az ifjúság körében.
Véleményüket az őket érintő kérdésekben a döntés előtt
mindig meghallgatja.
34. Az ország lakosságának

18 százaléka néger, 40 százaléka mulatt, illetve mesztic. Kubában nincs faji megkülönböztetés. A fiatalok együtt tanulnak, szórokoznak ...
35. '" együtt
üdülhetnek
az ország
legszebb
részein.
Olyan helyeken, ahová régen - osztályhelyzetük vagy bőrük színe miatt - be sem léphettek.

36. Varadero - a világ egyik legszebb tengerparti
üdülője. Régen az amerikai milliomosok kedvelt helye volt. Naponta 12 repülőjárat
kötötte össze Floridával.
Ma a hazaiak veszik birtokukba.

37. A helybeliek

kedvenc kirándulóhelye
az indián telep
néven emlegetett Guama. Különösen a nászutasok szeretik a vízzel körülzárt kunyhókat.

38. Modern utak kötik össze a távoli
sen átadják az ország két csücskét
méteres, 4-4 sávos autóutat.
39. A forradalom
után ingyenes lett a gyágyítás.

vidékeket.:
összekötő,

és rövideezer kilo-

Latin-Amerikában
elsőként
A járványokat
megszüntették.

40. Másfél évtized alatt 56 kárházat
tet építettek. Ma már az újszülöttek
ban jön a világra.

és 116 rendelőintéze97 százaléka kórház-

41. Az ország egyik legmodernebb
egészségügyi központja a holguíni Lenin Kórház. A megelőző és gyógyító munkának is köszönhető, hogy az átlagéletkor
55 évről 70-re
emelkedett.

42. Tanuló és sportoló

ország - így emlegetik Kubát. Régen alig 15 ezren vettek részt a tömegsportban,
ma százszor ennyien. Ahavannai
sportvárosban - ahol 17 sport-

~

ág között válogathatnak
velkedett már ...

az érdeklődők

-

sok bajnok

43. . ..
pl. Stevenson, olimpiai
és világbajnok
Az ökölvívás - a "nemzeti futball",
a baseball
második legnépszerűbb
sportág az országban.

ne-

öklöző is.
után - a

44. A szocialista
közösség sokoldalúan
támogatja
Kubát.
Ilyen többek között a 600 millió dolláros
költséggel épült
KGST-nikkelbánya.
A szigetország
rövidesen a világ harmadik legnagyobb
nikkeltermelő
országa lesz.
45. A kubai-magyar
barátság
számtalan
példájával
találkozunk. A havonnai kikötőben például magyar Ganz-daruk
segítik a munkát. A fővárosiak nem véletlenül
nevezik Budapest rakpartnak ezt a részt.
46. A barátságnak
külön fejezete Kádár János kubai látogatása.
Forró hangulatú
gyűlésen találkozott
a magyar
segítséggel épült üvegkombinát
dolgozóival.
47. A jorucói
INTERKOZMOSZ-állomás
jelképesen
és a
valóságban
is összeköti Kubát a szocialista
országokkal.
A műholdak segítségével telefon-, telex- és televíziós öszszeköttetés létesült a tengerentúllal.
48. Kuba éberen vigyáz az elért eredményekre.
Korszerű
hadserege mellett a népi milícia is részt vesz a védelemben. Képünkön a női milícia egyik alaku Iota.
49. Történelmi album - így is nevezhetnénk a kubai posta
csokorba szedett bélyegkülönlegességeit,
amelyek megörökítették a tegnap, a ma megannyi változását.
50. .Kubo vidám, mint az ő napja". - Ennek a vidámságnak a fedezetét,
az életet jobbító
tények ezrei adják.
Mindezt értékelte o világ haladó fiataijoinak
20 ezer küldötte a XI. VIT-en, 1978-ban.
-

VÉGE

Filmünk a kubai Nagykövetség
és a PRENSA LATINA hírügynökség magyarországi
képviselete
segítségével
készült.
A képeket a Magyar Távirati Iroda és a PRENSA LATINA
hírügynökség bocsátotta
rendelkezésünkre.
Segítségükért

ezúton

is köszönetünket

fejezzük

ki.
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