
Az SZKP 
május elsejei 
jelszavai 

# Moszkva (TASZSZ) 
A Pravda tegnapi száma 

közli az SZKP Központi Bi-
zottságának május elsejei 
jelszavait. A jelszavak élte-
tik a dolgozók nemzetközi 
szolidaritásanak napját, a 
marxizmus—leninizmust, a 
szovjet népet, hadsereget. A 
jelszavak még jobb munká-
ra hívják fel a munkáso-
kat, parasztokat, értelmisé-
gieket. Hitet tesznek vala-
mennyi imperialistaellenes 
egysége mellett, s köszöntik 
a haladó erőket világszerte. 
Külön jelszavak hangsúlyoz-
zák a szolidaritást Vietnam-
mal. 

A t i i n t e f é s s o r o z a f 

a l á b b h a g y o t t 
# Bonn (MTI) 
A bonni belügyminiszté-

rium által közzétett össze-
állítás szerint a Dutschke 
elleni merényletet követő 
napokban 27 városban ke-
rült sor tüntetésre, 26 eset-
ben pedig „szervezett kilen-
gésre". A tüntetéseken na-
ponta 5—18 ezer ember vett 
részt, a kormány hivatalosan 
575 őrizetbevételről tud. A 
tüntetések hulláma — úgy 
tűnik — alábbhagyott. Az 
SDS, a Szocialista Diókszö-
vetség nyilatkozatot adott ki, 
amelyben mérsékletre int, 
ugyanakkor hangsúlyozza, 

hogy az államhatalom nyíl-
tan is azonosította magát a 
Springer-konszern érdekei-
vel. (A Springer-konszern, 
amely a nyugatnémet napi-
és hetilapok, valamint a 

nyomdai kapacitás jelentős 
részét kézben tart ja, hideg-
háborús propagandát folytat 
és az SDS vezetői nem alap-
talanul vádolják e konszern 
urait a Dutschke elleni me-
rénylet bűnrészességével.) 

Bonni kormánykörök sza-
kadatlan tanácskozásokat 
folytatnak az ügy politikai 
következményeiről. Az már-
is bizonyos, hogy a kormány-
koalíció válságát, amelynek 
középpontjában korábban 
főleg külpolitikai kérdések 
álltak, ismét kiélezte a tün-
tetéssorozat. A CDU és CSU 
párti politikusok a „kemény 
kéz" politikájának hívei, 

míg a szociáldemokraták 
nem engedhetik meg ma-

ÚJ MÓDSZEREK 
ÉS ÚJ GÉPEK 
Cél a gazdaságosság 

McCarthy véleménye 

Napjainkban az ipari üze- kai is próbálkoznak. Eddig 
mek legfontosabb törekvése, a seprűnyeleket kémiai mód-
hogy munkájukat az eddigi- szerekkel fehérítették, vagy 
éknél gazdaságosabban, festették — újabban a nye-
eredményesebben végezzék leket műanyagbevonattal 
el. Az élet ú j követelményei lá t ják el. Az ú j eljárás bő-
mindennapos feladatokká viti a választékot, s alkalma-
váltak a gyárvezetők, üzem- zása az üzem alapanyag-
gazdászok asztalán — új , az gondjait is enyhíti. A seprű-
eddigieknél jobb módszere- gyár jól dolgozott az elmúlt 
ket kell keresni. évben, szép nyereséggel zár-

A szegedi üzemekben gyor- ta az évét. Az üzem azt ter-
sem reagáltak az ú j gazdasá- vezi, hogy ezt a jó ered-
gi mechanizmus követeimé- ményt az idei nehezebb ko-
nyeire; olyan intézkedések, rülmények között is eléri 
tervek születtek, amelyekkel 1968-ban. 

guknak, hogy nyíltan szem- milliókat takarítanak meg az A keziszerszámgyarhoz ha-
beforduljanak a Szocialista elkövetkező hónapokban. sonlóan a Szegedi Fémfel-

dolgozó és Finommechanikai 
A szegedi kéziszerszám- vállalat is alaposan növeli 

gyár szinte megújhodva termelését 1968-ban. 
kezdte az ú j gazdasági évet, A gazdasági számítások 
ú j üzemrészek épültek, ú j bebizonyították, hogy pél-
gépek egesz sora allt mun- d á u l a nagyobb sorozatban 
kába. Az ú j berendezések készített tejipari szerelvé-
felhasználásával a kéziszer- n y e k nagyobb nyereséget 
szómgyár a múlt évi 44,2 

Diákszövetséggel. 

# Washington (AP, AFP) 
McCarthy szenátor Char-

lestonban megtartott válasz-
tási beszédében hangot adott 
véleményének, hogy az Egye-
sült Államok még a béke-
tárgyalások előtt jóval je-
lentse ki, hajlandó elfogadni 
egy dél-vietnami koalíciós 
kormány megalakítását. 

Ez annyit jelent — fűzte 

hozzá McCarthy —, hogy a 
koalícióban jelen kell len-
niük a Dél-vietnami Nem-
zeti Felszabaditási Front 
képviselőinek. 

Róbert Kennedy szenátor 
bejelentette, hogy jelölteti 
magát a június 4-i dél-dako-
tai próbaválasztásokra. Dél-
Dakota Humphrey alelnök 
szülőhelye. 

B o n n — P e k i n g ? 
Leleplezés a nyugatnémet ~ kínai 

kapcsolatokról 

f Moszkva (MTII 

A Lityeraturnaja Ga-
zeta legújabb számában 
nagy feltűnést keltő cikk 
elemzi Bonn és Peking 
kapcsolatait. Ernszt Gen-
ri, a cikk írója azt a vé-
leményét fejti ki: nem 
szabad kizárni annak le-
hetőségét, hogy Peking 
ilyen vagy olyar ürügy-
gyei szövetséget köt a 
bonni revansistákkal. 

A szovjet publicista szá-
nos adattal világítja meg a 

Bonn—Peking közötti puha-
tolózások történetét. FelTíívja 
a figyelmet a Strauss-féle 
CSU-hoz közelálló Augsbur-
ger Allgemenie 1964 nyarán 
tett közlésére, amely szerint 
..Peking párizsi ügyvivője 
utalt arra, hogy Peking az 
NSZK-val való gazdasági 
kapcsolatok fejlesztésének 
folyamatában kész elfogadni 
a Hallstein-doktrinát, követ-
kezésképpen szakítani az 
NDK-val és elismerni az 
NSZK-t az egyetlen német 
államnak, s kész magát az 
NDK-t úgy tekinteni, mint 
valamilyen nyugatnémet Tai-
vant". 

Röviddel ezután Strauss, az 
NSZK-beli jobboldal elismert 
vezére távol-keleti — Hong-
kongot is magában foglaló 
— körútjáról hazatérve kije-
lentette: „Peking segítséget 
nyújthatna Németország ú j -
raegyesítéséhez". Strauss ál-
lást foglalva a Peking irá-
nyában való „aktív politika" 
mellett, kijelentette: indo-
kolt, hogy az NSZK figyel-
met szenteljen a „növekvő 
nukleáris potenciállal" ren-
delkező „ázsiai gigász" fellé-
pésének. 

A cikkíró a jól értesült 
francia újságírónőre, Tabouis 
asszonyra hivatkozva utal 
Mao titkos körlevelére, 
amely az európai Kína-barát 
szervezetek vezetőinek meg-
magyarázza Kína „Bonnal 
való kacérkodását". A körle-
vél szerint „Nem szabad nem 
tudomásul venni a reakciós 
rezsimet, ha ezek ellensége-
ink ellenségei". Még mindig 
a Mao-féle körlevél szerint 
Nyugat-Németországot „Kí-
na hatékony szövetségesének 
kell tekinteni az olyan ösz-
szeesküvés ellen vívott harc-

ban, mint amilyen az atom-
sorompó-szerződés". Mao Ce-
tung megismétli azt, amit 
Hitler mondott: szövetség 
magával az ördöggel is, ha 
előny származik belőle. 

A publicista ezután arra 
hívja fel a figyelmet: nem 
szabad elhamarkodottan ar-
ra a következtetésre jutni, 
hogy a Bonn—Peking-tengely 
már holnap kiépül. Minden-
képpen nyilvánvaló, hogy a 
német revansisták mindad-
dig nem teszik ki az asztal-
ra a kínai kártyát, amíg ke-
zükben tar t jók az amerikait. 
Mindamellett a tények — té-
nyek maradnak. Bonn és Pe-
king titkos kapcsolatai to-
vább folytatódnak. A New 
York Times tavaly nyáron 
felfedte, hogy Bemben kí-
nai és nyugatnémet megbí-
zottak titkos tanácskozást 
tartottak. 

Ismeretes az is, hogy a 
nyugatnémet—kínai kereske-
delmi forgalom évről évre 
növekszik, s ma már meg-
haladja Kínának Angliával 
és Franciaországgal lebonyo-
lított árucseréjét. 

Jellegzetes tény: az NSZK 
segít a maoistáknak abban, 
hogy kifejlesszék hadiiparu-
kat — főleg a tömegpusztító 
fegyverek gyártását. 1966 
őszén napvilágot látott egy 
olyan értesülés, amely sze-
r int az NSZK-ból szakértők 
csoportja érkezett Kínába, 
hogy segítséget nyújtson 650 
kilométer hatótávolságú bal-
lisztikus rakéták gyártásá-
hoz. 1967 novemberében az 
indiai sajtó közölte: Indira 
Gandhinak szándékában volt 
az odalátogató Kiesinger szö-
vetségi kancellár figyelmét 
felhívni arra, hogy az NSZK-
ból Kínába nehézvíz érke-
zik, amely az atomfegyver-
gyártásnak fontos összete-
vője. 

Azt, hogy milyen formát 
öltenek holnapra a német 
revansisták és a maoisták 
kapcsolatai — nehéz meg-
mondani. A tapasztalat és a 
dialektika arra tanít, hogy az 
ilyen ellentétek vonzzák egy-
m á s t Nem kell kizártnak 
tartani, hogy a Mao-féle 
császárság építői ilyen vagy 
olyan ürüggyel szövetséget 
kötnek a revansistákkal. 

A nyomozás 
holtponton 

(0 Washington (MTI) 
Lapjelentések szerint va-

lószínűleg bérgyilkos ölte 
meg Martin Luther Kinget 
Memphisben. A hatóságok 
feltételezik, hogy a helyszí-
nen talált nyomok szándé-
kosan voltak telepítve, a 
nyomozó szervek félrevezeté-
sére. Mel Bailey, birming-
hami seriff nyilatkozata sze-
rint valószínű, hogy szerve-
zett összeesküvésről van 
szó, s az összeesküvők al-
kalmazták a bérgyilkost, aki 
hónapok óta várt a kedvező 
pillanatra. 

A nyomozás állósóról 
egyébként változatlanul 
nincs érdemi jelentés: King 
gyilkosa két héttel a me-
rénylet után is szabadon van 
még. A hatóságok úgy vé-
lik, hogy a gyilkos gondos 
előkészítéssel szerzett be 
igazolványokat magának 
Eric Starvo Galt névre és 
hónapokon át ezen a hamis 
néven szerepelt. 

hoznak; a nagy darabszám 
esetén jobban megoszlanak a 
költségek. A fémfeldolgozó-
ban ezért másfélszer annyi 
tejipari szerelvényt készíte-
nek az idén, mint tavaly. 
Emellett ú j termékekkel is 
kísérleteznek, régi bevált 
árucikkeiket korszerű for-
mákba gyártják. Az autóvil-
lamossági cikkek az eddigi-
eknél igényesebb külsővel 
készülnek. 

A fémfeldolgozó vállalat 
szakembereinek számításai-
ból az is kiderült, hogy a 
vállalat most készülő új te-
lepén a jobb munkakörül-
mények között az eddigiek-
nél is eredményesebben dol-
gozhatnak. A múlt évi 48 
millió forint értékű terme-
léssel szemben az idei évre 
tervezett 60 millió forintot 
kitevő termelés nagyobb 
nyereséget hoz majd a dol-
gozóknak. 

M. L 
a 

millió forint helyett az idén 
57 millió forint értékű ter-
melésre készül. Különösen 
figyelemre méltó, hogy a 

növekedés 7 százalékát a 
termelékenység emelésével 
érik el. Az elmúlt hóna-
pokban fölmérték a mun-
kaműveleteket, s kiderült, 
hogy a gyár sokat költ a 
szállításokra. Az üzemben 
készült fogókat például a 
magfeldolgozó vállalatnál 
csomagolták, a bérmunka, az 
ide-oda szállítás növelte a 
költségeket. Az üzem nem-
rég ú j csomagoló részleget 
hozott létre, ahol saját mun-
kásaival végezteti el a cso-
magolást: a megtakarítás el-
éri a 150 ezer forintot. Min-
dent egybevetve: a gyár na-
gyot lép előre idén: a múlt 
évi másfél millió forintos 
nyereséggel szemben 1968-
ban 6,7 millióra számít. 

A Szegedi Ecset- és Sep-
rügyár is munkafolyamatai-
nak korszerűsítésében talált 
lehetőségeket: Olaszország-
ból ú j seprűvarró gépet, vá-
gó és válogató berendezése-
ket vásárolt. A tervszerűen 
végzett korszerűsítéssel most 
már teljesen kiküszöbölték a 
nehéz fizikai munkát, ugyan-
akkor a gépekkel a terme-
lékenységet is sikerült meg-
növelni. Nemrég a hagyomá-
nyos eljárások mellett újak-

Épül a gyümöicsüzem 

Ma nyílik Szegeden 

az ország 
70 mm-

második 
es mozijo 

Ma, csütörtökön este hét 
órakor Szegeden a Szabad-
ság filmszínházban megnyí-
lik az ország második 70 
mm-es panoráma-szélesvász-
nú filmszínháza. Az a tény, 
hogy vidéken ez az első fi lm-
színház, ahol úgynevezett 
Todd AO rendszerű vetítést 
alkalmaznak, szükségessé te-
szi, hogy filmszínházaink lá-
togatóit tájékoztassuk az ú j 
vetítési eljárásról. 

Az eddig használatos szé-
lesvásznú vetítés bevezetése 
után felmerül az a gondolat, 
hogy Európában már nagy 
tért hódító szuper-szélesvász-
nú vetítésre Magyarországon 
is át lehetne térni. A gondo-
latot tett követte. 1967-ben 
Budapesten a Corvin f i lm-
színházban megkezdődött a 
rendszeres 70 mm-es, Todd 
AO vetítés. A tavalyi átala-
kítás, illetve felújítás során 
lehetőség nyílt arra, hogy 
Szegeden is hasonló vetítési 
technikát alkalmazzunk. 

Az első szuper-szélesvász-
nú vetítésre 1952-ben New 
Yorkban került sor. Akkor 
még 3 egymás mellé vetített 
képpel tudták csak megolda-
ni a nagyméretű kép vetíté-
sét. Todd amerikai mérnök 
vetítési technikájával a nagy-
méretű képet már egy vetí-
tőgép biztosította. Az ameri-
kai mérnök ezt úgy érte el, 
hogy az eddigi 35 mm-es 
képkockák helyett 70 mm-es 
képkockákat alkalmazott. 

Ezt az eljárást vezették be 
a Szabadság filmszínházban 
is. NDK gyártmányú Pirkon 
típusú gépeket szereltek fel, 
melyek továbbra is ívfény-

nyel működnek, de a megnő, 
veit képméret miatt a meg-
világításhoz az eddigi 90 Am-
per helyett 160—180 Amper 
áramerősségre van szükség. 

Megváltozott a vetítőernyő 
mérete is. 35 mm-es filmek 
vetítésekor 50—60 négyzet-
méternyi a vetítet terület. A 
70 mm-nél ez 96 négyzetmé-
ternyire nő. Ez a monumen-
tális képméret, valamint a 
térhatású hang a nézőben 
olyan érzést kelt, mintha 
az események középpontjá-
ban lenne. 

A sztereofónikus (térhata-
sú) hangot 5 hangszórócso-
port hozza létre. Ezeket a 
vetítőernyők mögött helyez-
ték el s mindig azon hang-
szórócsoport felől halljuk a 
hangot melynek közelében a 
film szereplője megszólal. A 
mennyezeten beépített hang-
szórók továbbítják azoknak 
az eseményeknek a hangha-
tásait, melyek a vetített ké-
pen még nem láthatók, pél-
dául közeledő vonat zöreje, 
távoli harangzúgás, menny-
dörgés stb. 

Természetesen a beszerelt 
Pirkon gépekkel továbbra is 
lehet 35 mm-es filmeket ve-
títeni. Erre szükség is van, 
mivel hazánkban elegendő 
70 mm-es kópia nem áll ren-
delkezésre. 

A megnyitó előadáson a 
Szergej Bondacsuk rendezte 
Háború és béke című film II. 
részét vetítik. Ezt majd az 
Azok a csodálatos férfiak 
című színes amerikai film 
követi. 

János József, 
CSMV műszaki csoportvezető 

A Szegedi Konzervgyár mintegy 11 millió forint be-
ruházással, saját erőből, új gyümölcsüzemrészt épít. A 
korszerű módszerrel, előregyártott elemekből készülő 
munkahelyen a jelenleginél lényegesen jobb körülmé-
nyeket teremtenek a dolgozóknak; nagy teljesítményű 
ventillátorokat szerelnek fel. Az építkezés — amely a 
múlt év októberében kezdődött — jól halad. A Csong-
rád,^ megyei Tanácsi Építőipari Vállalat munkásai már 
tető alá hozták az új gyümölcsüzemet, jelenleg az alap-
építményeket, a csatornákat készítik. A tervek szerint 
az új gyümölcsüzem még az idén, a harmadik negyedév 
végén munkába áll 

Nemzetközi 
fizikusiskola 

Jövőre a nagy energiák fi-
zikáját tanulmányozó nem-
zetközi iskolát Zakopanéban 
szervezik meg. Az iskolát 
lengyel tudósok közreműkö-
désével a dubnai Egyesített 
Atommag-Kutató Intézet és 
az Európai Atomkutató Köz-
pont rendezi. 

A szervező bizottság elnö-
kévé Mariann Danisz lengyel 
professzort választották meg. 
A genfi és dubnai központ 
összesen 60 fiatal kutatót 
küld a legkiválóbb tudósok 
részvételével megszervezendő 
nemzetközi Iskolára. 

Kender-
kiállítás 

A Budapesti Nemzetközi 
Vásárral egyidöben rendezik 
meg Budapesten, a mezőgaz-
dasági múzeumban a Ma-
gyar kendertermesztés és 
feldolgozás című kiállítást. A 
Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalat is részt vesz ezen 
az érdekesnek ígérkező ki-
állításon és árukollekcióját 
bemutatja az érdeklődőknek. 
Ugyancsak erőteljes készülő-
dés folyik a többi közelgő ki-
állítósokra és ipari vásárok-
ra. A vállalat részt vesz a 
BNV-n, a Szegedi Ipari Vá-
sáron és Kiállításon is. 
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