
Francia választások 9 1 

• Párizs (AFP. Reuter) 
Franciaországban vasárnap 

tartották meg a járási taná-
csi választások első forduló-
ját. A választásra jogosult 
14 114 672 állampolgár közül 
8 718 744 járult az urnák-
hoz. A leadott érvényes sza-
vazatok száma 8 449 752 volt. 
A Francia Kommunista Párt 
a szavazatok 23,8 százalékát 
szerezte meg. Az Egyesült 
Szocialista Párt (PSU) 3,1, A 
Francia Szocialista Párt 14,7; 

a különböző baloldali pártok 
10,5; az UDR (gaulleista párt) 
16,2 százalékot kapott. A 
különböző mérsékelt pártok 
eredménye 17,2, a szélsőjobb-
oldali pártoké 0,4 százalék. 
Georges Marchais, a Francia 
Kommunista Párt főtitkár-
helyettese elégedetten nyilat-
kozott az első forduló kime-
neteléről, hangsúlyozva: az 
eredmények újra bizonyítot-
ták, hogy a Francia Kommu-
nista Párt az ellenzék vezető 
ereje. 

A ciprusi merénylet 

D v í n a — 7 0 " 
h a d g y a k o r l a t 

• Moszkva (MTI) 
Óramű pontossággal érkez-

nek a csapatok az utóbbi 
idők legnagyobb szovjet had . 

j gyakorlatának színhelyére. 
; A „valahol Belorussziában"' 
! sorra kerülő „Dvina—70" ne-

vű hadgyakorlatokat Grecs-
ko marsall, a Szovjetunió 
honvédelmi minisztere irá-
nyítja. 

A „Dvina" hadgyakorlat 
körzetében tartózkodnak Ja-

Kezdeményezők 

0 Nicosia (Reuter, AP, 
DPA) 

Ciprus szigete vasárnap 
hirtelen a világlapok első 
oldalára került: merényletet 
kíséreltek meg Makariosz 
érsek, az ál lamfő ellen. Az 
ál lamfő kizárólag a pilóta, 
Zakariasz Papadojiannisz lé-
lekjelenlétének és f iz ikumá-
nak köszönheti megmenekü-
lését. Az elnöki helikopter 
elleni támadásnál ugyanis a 
pilóta súlyosan megsebesült , 
mégis volt akaratereje ah-
hoz, hogy ne hagyja sor-
sára a gépet és magas rangú 
utasát. 

A merénylet után Cipru-
son rendkívüli miniszterta-
nácsot tartottak, amelyen 
elhatározták, milyen intéz-
kedéseket tegyenek. Nem 
sokkal később az elnök rá-
dió- és televízióbeszédben 
fordult a ciprusi lakosság-
hoz. Ennek hatására nagy-
szabású tüntetések voltak 
Makariosz mellett. 

A biztonsági erők máris 
letartóztattak néhány gyanú-
sítottat, akiket egyelőre a 
szembesített szemtanúk nem 
tudtak teljes bizonyossággal v e , k k e l é s tüzérséggel fe lsze . j 

relve. azonnal harci beve-

A Lenin-centenárium tisz-
teletére a Felszabadulás 
Asztalos Ktsz Szirovicza An-
tal vezette Zalka Máté bri-
gádjának tagjai fe lhívást in-
téztek Csongrád megye va-
lamennyi kisipari szövetke-
zetéhez. Nemes vetélkedésre 
hívták valamennyi szövetke-
zeti brigádot a nagy évfor-
duló alkalmából. A fotóri-
porter a brigád munkájából 
kapott lencsevégre egy moz-
zanatot: hárman a versenyt 
kezdeményezők közül — Bús 

kubovszkij és Zaharov mar- j Balázs, Kiss József és ifj . 
sallok, a honvédelmi minisz-
ter első helyettesei, Jepisev 
hadseregtábornok, a szovjet 
hadsereg és a haditengeré-
szet politikai főcsoportjának 
főnöke, Pavlovszkij hadse-
regtábornok, a Szovjetunió 
szárazföldi csapatainak főpa-
rancsnoka, Kutakov légi 
marsall, a légierő főparancs-
noka, valamint Marjahin 
hadseregtábornok, a szovjet 
hadsereg hadtápfőnöke. 

A Belorusszia légterében 
tomboló hóviharok ellenére 
tökéletesen működik a gigá-
szi Anteus szállítógépekből 
álló légihíd. Egész századok, 
zászlóaljak szállító jármű-

Szuk József — az Itália el-
nevezésű lakószobabútort ké-
szítik. 

Somogyi Karotyné felvétele 

A z R - a l a p s o r s a 
20 napi nyereség a kenderiparban — Üdülők, 

sporttelepek, étkeztetés — Jutalmak, ösztöndíjak, hitel 

azonosítani. 

Szufanuvong levele 
Souvanna Phoumanak 

0 Vientiane (Reuter) 
Szufanuvong herceg. a 

Laoszi Hazafias Front Párt-
iának elnöke, üzenetet kül-
dött Vientianéba, Souvanna 
Phouma miniszterelnöknek. 
A hazafias erők vezetője 
eszmecserét javasolt, levél-
váltás útján, a vientianei 
kormányzat fejének a prob-
lémák békés megoldása ér-
dekébe. 

Az üzenet, így hangzik: 
„Tekintettel arra a súlyos 
helyzetre, amelyet az ame-
rikai agresszív háború esz-
kalálása teremtett hazánk-
ban, s egyszersmind a lao-
szi probléma békés megol-
dására irányuló jó akarattól 
indíttatva, a Laoszi Hazafias 
Front Pártja a közelmúltban 
közzé tetté ötpontos javasla-
tát. Ebben a szel lemben ha-
tároztam el, hogy a lehető 

leghamarabb futárt küldök 
Vientianéba. aki személyes 
levelemet viszi önhöz . Ké-
rem Fenségedet, tájékoztas-
son ezzel kapcsolatos véle-
ményéről, hogy időben meg-
tehessük a szükséges intéz-
kedéseket". 

Az ötpontos javaslatot — 
mint lapunkban közöltük — 
pénteken tette közzé a Lao-
szi Hazafias Front Pártja. 

• Hanoi (VNA) 
A Vietnami Demokratikus 

Köztársaság kormánya hét-
főn nyilatkoaztot tett közzé 
a laoszi problémával kapcso-
latban. A VDK kormánya 
fenntartás nélkül támogatja 
a Laoszi Hazafias Front 
Központi Bizottságának már-
cius 6-án kelt nyilatkoza-
tát a laoszi probléma politi-
kai rendezéséről. 

tésre készen hagyják el a 
repülőgép-óriások belsejét. 
Az ejtőernyős egységek ka-
tonái viharos időjárási viszo-
nyok között hajtják végre 
ugrásaikat és foglalják el a 
parancsban megadott körze-
teket. 

A helyszíni jelentések be-
számolnak arról is, hogy az 
emlékezetes „Dnyeper" had-
gyakorlaténál most nagyobb 
és nehezebb feladatokat ki-
tűző ..Dvina—70"-ben részt-
vevő katonák harci szelleme 
kitűnő. 

A Kenderfonó és Szövő- adnak, „legyenek elégedettek 

Bezárják a rhodesiai 
amerikai konzulátust 

• 

0 Washington (Reuter, 
AFP) 

Az amerikai külügyminisz-
térium hétfőn közleményt 
adott ki, amely bejelenti, az 
Egyesült Államok március 
17-én bezárja a rhodesiai fő-

rosban, Salisburyben műkö-
dő konzulátusát. 

Február 27-én Ronald Zi-
egler, a Fehér Ház szóvivője 
még olyan értelmű nyilatko-
zatot tett, hogy az Egyesült 
Ál lamok a Smith-rezsim el-
ismerése nélkül fogja fenn-
tartani konzulástusát. 

Lengyel—NSZK 
tárgyalások 

• Varsó (MTI) 
Varsóban, a külügyminisz-

tériumban hétfőn délelőtt 
újból tárgyalóasztalhoz ül-
tek a Lengyel Népköztársa-
ság és a Német Szövetségi 
Köztársaság kormányának 
képviselői, hogy folytassák a 
múlt hónap e le ién megkez-
dett politikai véleménycserét 
a két ál lam kapcsolatai ren-
dezésének témaköréről. A 
megbeszélések mostani má-
sodik fordulóián a lengyel 
küldöttséget Józef Winiewicz 
külügyminiszter-helyettes, a 
nyugatnémetet Georg Ferdi-
nánd Duckwitz külügyi ál-
lamtitkár vezeti, ó k álltak a 
két kormány delegációja 
élén a február 5 és 6-án tar-
tott tanácskozások alkalmá-
val is. 

A politikai véleménycsere 
napirendje nem ismeretes. A 
megbeszéléseket ezúttal is 
zárt ajtók mögött tartják. 

ipari Vállalat valamivel jobb 
eredményt ért el 1969-ben, 
mint a megelőző esztendő-
ben. A vállalat vezérigazga-
tója közölte, a múlt évben 
86 millió forint gazdasági 
eredménnyel zártak, amely 
ugyan a könnyűipar „közép-
zónájának" rangsorolása, de 
a szegedi nagyvállalat tava-
lyi mozgalmas napjai után 
mégis jónak könyvelhető el. 
A vállalati eredménnyel pár-
huzamosan nőtt a fejlesztési 
(F) és a részesedési (R) alap 
is. A bruttó részesedési alap 

a törzsgárda tagjai." Példá-
kat is felsorolt Tóth László 
vezérigazgató, amelyekből 
e legendő annyi következte-
tés, hogy az a dolgozó, aki 
húsz esztendeje a vállalatnál 
dolgozik, az kétszer akkora 
nyereséget kaphat, mint aki 
csak egy esztendeje lépett 
be. 

A jutalmazások összege is 
jelentősen megváltozik eb-
ben az esztendőben. Az a 
dolgozó, aki eléri a húszéves 
jubileumot, 500 forint juta-
lomban részesül. Azok, akik -í u u lu i i iua i i i c a z e s u i . x\zui\ , c ímk 

a tavaly-előtt inél! ^ a m i l y e n kitüntetésben ré-

Az R-alap felhasználásá-

szesültek. eddig is kaptak 
pénzjutalmat, de a kollektív 

nak természetesen csak szerződés módosítása után 

Szent-Györgyi Albert m a g y a r 
felszabadulási emlékünnepségen 
• Washington (MTI) köztársaság negyedszázadát György azzal kérkedett, hogy 
Szent-Györgyi Albert, a Deák Zoltán, az amerikai ök szervezték a rendbontást. 

Nobel-díjas biológus mondott Magyar Szó volt föszerkesz- A New York-i rendőrség 
beszédet N e w Yorkban, az tője méltatta, beszédet mon- a z ünnepség ide.ie alatt 
Amerikai Magyar Társaskör dott az ünnepségen Nagy Já- szemmel tartotta a tüntető-
felszabadulási emlékünneosé- nos nagykövet, aki hangoz- ket. amikor azonban a oro-
gén. Az ünnepségen, ame- tatta. hogy Magyarország es v o k a t o r o k tettleg bántalmaz-
lven több száz haladó ame- a külföldre szakadt magva- « .„„„A»WÍI 
rikai magyar vett részt, mee- rok nagy rész* között eevre a k a r t a k unnepsegrol 
jelent Nagv János, hazánk javuló, egyre melegebb kap- távozókat, sajatos modon 
washingtoni nagykövete, csőlátók állnak fenn. már egvetlen rendőr sem 
Csatorday Károly nagykövet. Magyarország felszabadu- w l t a helyszínen. 
Magyarország ál landó ENSZ- lásának évfordulójáról az e l -
képviselője. valamint a w a - következő hetekben több más 
shingtoni nagykövetség és a amerikai város haladó ma-
N e w York-i ENSZ-képvíselet gyarsága megemlékezik, 
több munkatársa. Amikor az ünnepség befe-

Szent-Gvörgyi Albert me- jeztével Szent-Györgyi Al-
leg szavakkal emlékezett bert elhagyta az ülés sz ín-
meg a felszabadulás naoiá- helyét, a „Magyar Szabad-
ról. „Ezek a személyes fel- ságharcosok Világszövetsége" 
szabadulás korszakát ielen- elnevezésű fasiszta szervezet 
tették számomra és felszaba. néhány tucat tüntető taaia 
dulást hoztak Magyarország- megtámadta az idős tudóst, 
nak" — mondotta a Nobel- akit Vajda Péter, a Néosza-
di ias tudós. badság washingtoni tudósitó-

Ez volt az első a lkalom ar- ia szabadított ki az öt in-
ra. hogy Szent-Györgyi Al- zultálni akaró fasiszta su-
bert részt vett amerikai ha- hancok gyűrűiéből. A gon-
ladó magyar szervezetek ün- dosan megtervezett provoká-
nepségén. Fodor Nagy Árpád, cióhoz előre kihívták az ABC-
az Amerikai Magyar Társas- televíziót, este pedig egy rá-
köt- elnökének megnyitója d i ó a d á s b a n a provokációt 
után Gellert Hugó ismeri. 
festőművész köszöntötte a szervező emigráns szervezet 
vendegeket. A Magyar Nep- N e w Yorkm e b i o k a 

egyik lehetősége a kiosztha-
tó nyereség, mert ebből az 
összegből kell fedezni sok 
kiadást, többek között a 
dolgozók f izetésének emelé-
sét is. A kollektív szerződés 
módosítása — az új elosztási 
és ösztönzési e lveknek meg-
felelően — hamarosan meg-
történik. A régebbi szerint 
2 százalékos f izetésemelést 
terveztek, de az eredmények 
lehetőséget adnak arra, hogy 
3 százalékkal javítsák a bé-
reket. 

Ezzel kapcsolatban két fé -
le elképzelést dolgoztak ki. 
A béremelésre szánt összeg 
felét a három műszakban 
dolgozóknak adják, s ebben 
is kétféle alternatíva lehet-
séges. Vagy az éjszakai pót-
lékot emelik fel jelentőseb-
ben, vagy pedig a speciális 
műszakpótlékot. Az összeg 
másik felét differenciáltan 
osztják el a dolgozók között. 
Nem „terítenek", hanem a 
gazdasági érdekeknek meg-
felelően dotálják a mun-
kásokat. 

A nyereség felosztásánál 
is érdemes közreadni a vál-
lalat elképzeléseit, mivel eb-
ben sem követik az egyen-
lösdit, bár kategóriák nin-
csenek, mégis érvényesül a 
differenciáltság elve. A ki-
osztható összeg 72 százalékát 
az éves keresetek és a válla-
latnál eltöltött idővel ará-
nyosan számolják el. Helye-
sen alkalmazzák azt az ösz-
tönzési formát, hogy a vál-
lalatnál régóta dolgozó em-
bereknek nagyobb összeget 

nagyobb lesz a jutalomke-
ret. A Könnyűipari Kiváló 
Dolgozója kitüntetés mel lé a 
vállalat 600 forint helyett 
1500 forintot ad. Ha valaki 
kormánykitüntetést kap, 2— 
2500 forint közötti jutalom-
ban részesítik. A 
dolgozó kitüntetés 
vagy a Kiváló ifjú mérnök, 
közgazdász, technikus címek 

forintot tartalékoltak a la-
kásépitkezök támogatására, 
kamatmentes hitelnyújtásra. 
Az idén ezt a keretet meg-
duplázzák, s 200 ezer forin-
tot biztosítanak i lyen célok-
ra. Hasonló gesztussal f i -
nanszírozzák a vállalat dol-
gozóinak üdülését, hiszen ki-
tűnő nyaralót tartanak fenn 
a Balaton mellett és a Tisza-
partján. Ugyanez mondható 
e! a sporttelepekre is; a vál-
lalat nem sajnálja a pénzt, 
hogy ifjú dolgozói megtalál-
ják a sportolás, a testedzés 
lehetőségeit a gyári sport-
telepeken. Az étkeztetéshez 
ezután is jelentős összeggel 
járulnak hozzá, bár az élel-
miszerek árainak emelkedé-
se miatt a dolgozóknak 50 
fillérrel magasabb lesz a té-
rítése, mint eddig volt. 

A kenderfeldolgozó-ipar 
munkásai körülbelül 20 nap-
nak megfe le lő nyereséget 
kapnak márciusban. Az e l -

Kiváló losztás módozatait sokolda-
mellé, jüan megvitatták a szakszer-

vezeti tagok és tisztségvise-
lők, illetve a vállalat gazda-

elnyerésekor kétheti kereset- s a g i v e z e t ö i . A végleges dön-
nek megfe le lő jutalom illeti 
a dolgozókat. 

Az R-alapból egyéb 
don is segítik a 
munkásait. Tavaly 

tésre rövidesen sor kerül, 
amikor a szakszervezeti ta-

mó- nács elfogadja a kollektív 
vállalat szerződés módosítását. 

100 ezer G. L 

Az önkéntes 
ezred emlékezik 

Írják a történetét a budai önkéntes ezrednek, amely-
nek mintegy 2500 tagja a szovjet csapatok oldalán ne-
gyedszázaddal ezelőtt részt vett a főváros felszabadítá-
sáért folytatott harcokban. 

Vasárnap a magyar néphadsereg központi klubjában 
több százan vettek részt az ezred találkozóján. Itt e lha-
tározták azt is, hogy írásban foglalják a személyes visz-
szaemlékezéseket, rögzítik az egykori harcokkal kapcso-
latos élményanyagot, s így összegyűjtve tárják fel teljes 
részletességgel, mi volt a szerepe a felszabadulas eaeme- ) 

üoMasf* -nííeiben a- -bndai onkentes ezrednek. 

Kiterjedő belviztükör 
Az országban 284 ezer ka-

tasztrális hold a belvízzel 
elöntött terület — ezt a 
helyzetképet adták az Orszá-
gos Vízügyi Főigazgatóság 
belvízvédelmi szolgálatától. 
Az ügyeletes elmondta, hogy 
a hétvégi csapadékhullás 
következtében 24 óra alatt, 
szombatról vasárnapra csak-
nem 30 ezer holddal nőtt a 
belvíz alá került terület. A 
Duna—Tisza közén és a Ti-
szántúlon 8—12 mil l iméter 
csapadék súlyosbította a 
belvizhelyzetet. összesen 159 
szivattyútelep és 292 hordoz-
ható szivattyú működik a 
belvizek levezetésén: másod-
percenként több mint 350 
köbméter az együttes telje-
sítményük. Vasárnap a víz-
ügyi igazgatóságoknál 3700-
an dolgoztak, munkájukat 
nagy számban segítették a 
mezőgazdasági üzemek bel-
vízvédelmi brigádjai is. 
Hozzátartozik még — fe lül -
ről nézve — az ország mete-
orológiai képéhez, hogy egy-
re zsugorodnak, mindinkább 
„szakadoznak" az összefüggő 
hószőnvegek. A hóréteg vas-
tagsága csak helyenként éri 
el a tíz centimétert, többnyi-
re csak 5—6 centimétert. 

Az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgátóságnál arról adtak 
tájékoztatást, hogy a belvíz-
zel elöntött területből 19 
ezer hold az őszi vetés és 21 

ezer hold az egyéb mezögaic 
dasági művelésű terület. 
Sokhelyütt már két hónapja 
sanyargatja a víz a gaboná-
kat, nem egy gazdaságnak az 
őszi vetések kipusztulásával 
kell számolnia. Kiskunmajsa 
és Kiskunhalas környékén 
elsőről másodfokúra szigorí-
tották a belvízvédelmi ké-
szültséget. A Tiszántúli Víz-
ügyi Igazgatóság munkásai 
— 260-an — és gépei is m e g -
állás nélkül dolgoztak va-
sárnap. Természetes segítő-
jük volt a széllel párosult 
napsütés, ami igencsak meg-
gyorsította a vizek párolgá-
sát. 

M í i f f o c f l í j 
A Szegedi Nemzeti Szín-

házat Miller Alku című drá-
májának és Verdi Álarcos-
bál című operájának bemu-
tatásáért Nívó-díjjal tüntet-
te ki a Művelődésügyi Mi-
nisztérium. A Miller-darab 
négy szereplője és rendezője 
Vass Károly, a Verdi-opera 
karmestere Vaszy Viktor és 
rendelője, Versényi Ida, va -
lamint több operaénekes ré-
szesült jutalomban. 
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