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A XXIII. kongresszus 
és a nemzetközi munkásmozgalom 

Befejeződött az egészségügyi 
tudományos tanácskozás 

Az ABC áruház hibái 

Egy gyermeksikoly háttere 

Kádár János 
és Gáspár Sándor elvtárs 

hazaérkezett Jugoszláviából 

f Szegedi találmánnyal: 

Kádár János elvtárs. a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának 
első titkára és Gáspár Sán-
dor elvtárs, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt politikai 
Bizottságának tagja, a Szak-
szervezetek Országos Taná-
csanak főtitkára, — aki* 
Joszip Broz Titónak. a Ju-
goszláv Szocialista Szövetsé-
gi Köztársaság elnökének, a 
Jugoszláv Kommunisták 
Szövetsége főtitkárának 
meghívására nem hivatalos 
baráti látogatáson Jugoszlá-
viában voltak — csütörtökön 
hazaérkeztek Budapestre. 
Fogadtatásukra a Ferihegyi 
repülőtéren megjelent Biszku 
Béla elvtárs és Komócsin 
Zoltán elvtárs, a Magvar 
Szocialista Munkáspárt Poli-
tikai Bizottságának tagjai, 
a Központi Bizottság titká-
rai Jelen volt az érkezés-
nél Jaksa Bucsevics, a bu-
dapesti jugoszláv nagykövet-
ség ideiglenes ügyvivője. 

Jugoszláviában a brnik-i 

repülőtéren Kádár Jánost és 
Gáspár Sándort Joszip Broz 
Tito búcsúztatta. Jelen volt 
a búcsúztatásnál Vladimír 
Bakarics, a JKSZ végrehajtó 
bizottságának tagja, Kocsa 
Popovics. a Központi Bizott-
ság tagja, Ivan Macsek, a 
Szlovén Nemzetgyűlés elnö-
ke, a JKSZ Központi Bizott-
ságának tagja, Bogdán 
Crnobrnya, a köztársasági 
elnöki ügyek főtitkára, a 
JKSZ Központi Bizottságá-
nak tagja és Bosko Vidako-
vics külügyminiszterhelyet-
tes. 

Ott volt a repülőtéren 
Zágor György, hazánk belg-
rádi nagykövete és dr. Dusán 
Csalics, Jugoszlávia buda-
pesti nagykövete is 

között nem hivatalos, baráti 
látogatást tett Jugoszláviá-
ban Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első 
titkára és Gáspár Sándor, a 
Politikai Bizottság tagja, a 
Szakszervezetek Országos 
Tanácsának főtitkára. 

A jugoszláviai tartózkodás 
alatt Kádár János és J. B. 

Evi 20 millió forint megtakarítás 
a kenderfeldolgozásban 

A Szegedi 
Vállalat öt 
Marcheschi Károly igazgató-
főmérnök, valamint Réti 
György, Molnár Dezső. Gesz-
wein Gyula és Tóth István 
műszaki dolgozók — talál-

Rostkikószítő Az új, szimplex eljárás rítást eredményez majd a 
dolgozója — szerény számítások szerint is népgazdaságnak. További 

tízszázalékos önköltség- előnyök s megtakarítás vám-
csökkentést jelent a rost- ható a fonó- és szövóvállala-
fcldolgozásnál. toknál, hiszen az 

A terv szerint az ország va- egységesen .iéi minőségű 
lamennyi kendergyárában anyag feldolgozása ott is ön-

mánya alapián a kenderfel- bevezeti a Rostkikészítő Vál- költségcsökkentést, s új 
Tito kölcsönösen tájékoztat-
lak egymást a szocialista 
építés helyzetéről Magyaror-
szágon, illetve Jugoszláviá-
ban, áttekintették a két 
szomszédos szocialista ország 
kapcsolatainak fejlődését, 
kicserélték véleményüket a 
nemzetközi helyzet, a nem-
zetközi munkásmozgalom 
aktuális kérdéseiről. 

Kádár János és Gáspár 
Sándor látogatása, a kölcsö-
nös megértés jegyében le-
folytatott szívélyes légkörű 
eszmecserék a két párt, a 
két ország barátságának erő-
sítését, a szocializmus és a 

sára május 30 és június 2-a béke ügyét szolgálták. (MTI) 

J. B. Titónak, a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köz-
társaság elnökének, a Jugo-
szláv Kommunisták Szövet-
sége főtitkárának meghivá-

Johnson a vietnami buddhisták 
kiirtására adott utasítást 

dolgozó iparban szinte for-
radalmi jelentőségű 

új technológiai eljárás üze-
mi kísérleteit fejezték he 

az egyik gyáregységben. Az 
új, szimplex eljárás —amint 
elnevezése is mutatja — a 
jelenleg még általánosan al-
kalmazott technológiánál 
egyszerűbb, ugyanakkor ki-
sebb önköltséggel jár, mégis 
tökéletesebb. 

több és jobb terméket 
eredményez. 
A módszer lényege, hogy 

a rostki készítésnél hagvomá-
] nyos tilolást. s vele együtt 

természetesen a tilológépeket 
i is új, jobb megoldással, s 
I ennek megfelelően új típusú 

géppel, a vibrátorral váltják 
fel. Mindkét esetben az a 

! cél, hogy a géppel megtört 
| kenderkóróból eltávolítsák a 

fás ' részeket, a pozdorját, 
vagyis különválasszák tőle a 
továbbfeldolgozásra. fonásra 
alkalmas rostanyagot. A ti-
lolás hátránya, hogy a késes 
szerkezet a rostok egy ré-
szét összevágja, kuszálja, s 
így az értékes szál mellett 
sok. csekélyebb értékű kóc 

lalat, s ez évente legalább gyártmányok készítését 
húszmillió forint® megtaka- lehetővé teszi. 

A Surveyor megismételte 
a Luna-9 teljesítményét 

Sikeres leszállás a Holdon 
Hírügynökségi jelentések lábát" mutatja, a második a 

szerint a Surveyor amerikai Hold felszínének egy részét 
űrhajó szerdán éjszaka — és az űrhajó egyik antenná-
magyar idő szerint 7.17 óra- ját. A harmadik képen kő-
kor — leszállt a Hold fel- zelről láthatók az űrhajó 
színére. Ezzel megismételte „lábai" és, mint a tudósok 
a Luna—9 szovjet űrhajó tel- közölték, a felvételről meg-
jesítményét. állapítható, hogv a Holdra 

A leszállás sima, zökke- szállás következtében az űr-
nőment® volt ós az űrhajó hajó „lábai" nem törtek el 
félórán belül és nem deformálódtak, 

megkezdte a televíziós hé- . _ _ , . , . 
pek továbbítását a Földre. A ' ^ ^ Kermed.v-1 tamasz-
Az Egy®ült Államokban P<>tówn fgybegyult tudások 

és Nyugat-Európában „egye- nagy örömmel fogadták 

Saigonban szerdán este a buddhista vezetőt. A me- Vietnamba. A jelenlegi lét-
buddhista hivők nyolcezer rénvletek Thích Tri Quang s z a m körülbelül 280 ezer fő. 
főnyi gyülekezete előtt is- és Thich Thien Minh ellen ' " I keletkezik 
mertette Ho Giac, a budd- irányultak. Johnson ezen ki- brit televízióállomás Az Oi módszer alapján a l 
hista intézet szóvivője a dél- vül utasította Ky miniszter- s z e r dán este közvetítette azt 

i ~ „ u.tój elnököt, Thieu államfőt és 

i S S T k S E T JlíkSSí ^ » dél-vietnami rend- a H° Si 
histak kedden megkezdett „„„„„„„„^„i, Minh adott a televíziótársa-
tárgyalásainak eredményét. f e g országos^ parancsnokot. ^ munkatórfiának 

ban. A 

hogy 
győzhetnek Vietnamban. Sú-
lyosan tévednek, ha azt hi-
szik, hogy az északot bom-
bázva győzelmet arathatnak 
délen. 

B®zédében, amelyet a meg- h o W i r t s á k * a
 v „ . 

h=n buddhistákat — hangoztatja ' figyelők igen mersékelt han- & terjúban hangsúlyozta 
gűnak minősítenek, hangsú- a P P- amerikai agresszorok 
lyozta, hogy a buddhista ve- A vietnami nephadsereg n g f c h a a z f h i s z i k < 
zetők a katonai direktórium főparancsnokságának össze-
Idbővítését követelték tíz kötő bizottsága a nemzetközi 
polgári személy bevonásával, ellenőrző bizottsághoz inté-
Elmondotta, hogy ha a tá- zett üzenetében tiltakozott 
bornokok június 6-ig nem amiatt, hogy az amerikai 
járultak volna hozzá a kor- légierők Nam Dinh ellen 
manynak ilyen jellegű kibő- végrehajtott keddi támadása t 
vitéséhez. akkor az elnököt alkalmával több polgári sze-
lemondásra kényszerítették mély meghalt illetve meg-
volna és a helyére az új seb®ült. 

Washingtoni katonai meg-
figyelők arra számítanak, 
hogy az amerikai csapatok 
létszámát ez év végéig 350 
ezerre, sót talán 400 ezerre 
emelik Dél-Vietnamban. 
Pontosabb részleteket biz-
tonsági okokból nem közöl-
tek. de nem cáfolták azokat 
a Saigonból származó híre-
ket, hogy havonta újabb 

iárral 'támogatta'azokat, akik húszezres amerikai kontin-
meg akartak gyilkolni két gensek érkeznek majd Dél-

Hanoi-

tilolós helyett alkalmazott, 
nagy fordulatszámmal mű-
ködő. speciális rázószerkezet 
— az ügynevezett vibrátor 
— olyan kíméletesen távo-

VDK elnöke az in-1 lftia el a pozdorját, hogy 
kétszer annyi értékes szál-
anyag, s minimális meny-
nyiségű kóc keletkezik. 

Pontosabban: ezelőtt egy má-
zsa ázott kóróból tíz kiló 
szálanyagot, s ennél több kó-
cot, most az új módszerre! 
húsz kiló szálat, s alig né-
hány kiló kócot állítanak 
elő. 

A Parlament restaurálása 
húsztagú direktórium által 
megválasztott személyiséget 
állítottak volna. Az AP meg-
jegyzi, most történt először, 
hogy a buddhisták nyilvá-
nosan ismertették a kor-
mány átszervezésére vonat-
kozó tervüket. 

Csütörtökön a dél-vietna-
mi fővárosban röplapokat 
terjesztettek, amelyek sze-
rint Johnson húszmillió dol-

II szegedi és a greifswaldi egyelem 
barátsági, együttműködési szerződése 
Az Ernst—Moritz—Arndt párt vezetőinek jelenlété-

éi a szegedi József Attila ben. 
Tudományegyetem között A szerződés értelmében 
1963-ban megkötött barátsá- ezentúl még bővebben nyílik 
gi szerződés meghosszabbi- lehetőség a két intézmény 
tasara szerdán megérkezett szakembereinek kölcsönös 
a greifswaldiak kéttagú kül- látogatására, a kiadványcse-
döttsége. A két egyetem köz- rére. illetve az ifjúsági szer-
ti kiegészítő megállapodást vezetek együttműködésére, 
prof. dr, Georg Tartler a A városunkban tartózkodó 
greifswaldi egyetem rektora NDK-beli vendégek ma 
® dr. Szabó Zoltán akadé- pénteken megtekintik az 
mikus, a József Attila Tudo- Egyetemi Füvészkertet, a vá-
mányegyetem rektora írták ros nevezetességeit, vala-
alá csütörtök délelőtt, prof. mint a JATE és az Orvostu-
dr. Heinz Quitsch prorektor, dománvi Egyetem néhány 
illetve a JATE állami és intézetét. 

n® adásban'' közvetítették a • kezdeti sikert 
Surveyor képeit. és kifejezték reményüket, 

A képek jó minőségűek. hogy rrég néhány száz jó 
Eddig három kép érkezett, minőségű felvételt fognak 
az első az űrhajó „három kapni a Holdról. 

B Luna-10 befejezte 
tudományos programját 
A Luna—10 szovjet autó- A Luna—10 aktív repülé-

matikus űrállomás — a Hold sének ideje alatt 
első mesterséges szputnyikja a műhold fedélzeti rend-
— sikeresen befejezte tudo- szerei és berendezései sza-
mán vas kutatási program- bályszerűen működtek, 
ját. A Luna—10 segítségével 

A Luna—10-ael az utolsó nyert információk lehetővé 
rádióösszeköttetést május tették — egyebek között — 
30-án lét®ítették, ezután a az alábbi előzetes következr 
rádióösszeköttetés a műhol-
don levő áramforrások ener-
giájának kimerülése követ-
keztében megszűnt. 

Április 3-tól. a Luna—10 
felbocsátásától 

a műholddal 219 rádióösz-
szeköttetést létesítettek, 

amelyek során nagy meny-
nyiségű tudomány® és pá-
lyamérési információt kap- nagyobb, mint a bolygóközi 
tak. Az űrállomás aktív te- térségben. A Hold közelében 

tetések levonását: 
A holdkörüh térségben a 

mágnes® erőtér igen gyen-
ge. intenzitása 17 és 35 gam-
ma között váltakozik; A 
Hold felszínének gamma-
spektrumai jellegüket tekint-
ve közel állnak a bazaltkő-
zetek gamma-spektrumaihoz. 
A holdkörüli térségben a 
mikrometeoritok sűrűsége 

vékenysége közben 
460-szor kerülte me* a 
Holdat 

és több mint hétmillió kilo-
métert tett meg. 

Jelenleg folyamatban van 
a beérkezett adatok feldol-
gozása. a kutatások eredmé-
nyeit később bocsátják a 
sajtó rendelkezésére. 

A Szovjet Tudomány® 
Akadémia hejeientette, hogy 
a Luna—10 sikeresen befe-

az alacsony energiájú ré-
szecskeáramok — részben 
elektronok — fokozott inten-
zitása figyelhető meg. A 
Hold gravitációs erőterének 
anomáliái r.em nagyok. 

A Szovjet Tudomány® 
Akadémia közölte, hogy a 
holdkörüli pályán keringő 
űrállomással összesen 

kilenc gamma-spektrum® 
felvételt készítettek a Hold 
felszínéről 

és tíz magnetográflai mérést 
jezte tudománv® kutatási végeztek a holdkörüli tér-
programját. Holdunk első ségre vonatkozóan, a Hold 
mesterség® holdja azonban felszínétől számított 352-től 
még éveken ker®ztül hold- 1016 kilométerig terjedő ma-
körüli pályán kering majd. easságban. 

Megyei képviselőcsoport-elnökök, 
állandóbizottsági-elnökök 

értekezlete 

A budapesti Parlament restaurálása során az északi 
, .árnyon elhelyezett hét vezér szobrát siittői kemeny 
mészkőből újrafaragják. Az o.om csúcsán álló három mé-
teres páncélos vitézt is megviselte a hat évtized és a há-
ború. Sérüléseit rendbehozzák, megtisztítják az évek óta 
rárakódott rozsdától, koromtól. Képünkön: Serényi György 
művezető és Ferenci Bele szobrász a Parlament északi 
oromzatán a páncélos vitéz szobra elölt. 

Csütörtökön a Parlament 
gobelin-termében értekezle-
tet tartottak a megyei kép-
viselőcsoport-elnökök és az 
országgyűlési állandóbizott-
ságok elnökei. A tanácsko-
záson — amelyen részt vett 
Vályi Péter, az Országos 
Tervhivatal elnökének első 
helyettese — dr. Beresztóczy 
Miklós, az országgyűlés alel-
nöke adott tájékoztatást az 

országgyűlés soron következő 
ülésszakáról, majd Szilágyi 
Béla külügyminiszterhelyet-
tes tartott beszámolót idő-
szerű külpolitikai kérdések-
ről. 

Az értekezleten felszólalt 
Gazsó Sándor, Kaszás Imre, 
Nagy Károly, Németh Imre, 
Orbán László. Papp Lajos 
és Zsigmond László képvise-
lő, valamint Vályi Péter. 


