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A DNFF támadásai 
# Saigon (UPI) 
A dél-vietnami hazafias 

erők ' hétfőn a kora reggeli 
órákban egybehangolt szá-
razföldi és tüzérségi táma-
dások sorát ha j to t ták végre 
az ország északi f ront ján , 
alig 24 órával azután, hogy 

# Hanoi (VNA) 
A VNA hétfőn összefog-

laló jelentést közölt arról, 
hogy a máricus 28-ával vé-
get ért négy nap alat t a dél-
vietnami felszabadító erők 
Khe Sanh támaszpont körül 

egy amerikai támaszpont el- rajtaütésszerű lamadasokat i 
tahi o f f e n z í v a i n k a l t i m á v a l intézték ellenséges konvojok 

es helikopteren szállított 
csapategységek ellen. 450 el-

lem offenzívájuk alkalmával 
33 amerikai katonát megöl 
tök és 76-ot megsebesítettek. 

D a N a n s é s a Márvánv- í n s é g e s katonát, köztük 
^ ^ f j ^ " E E T B L 168 amerikait , harcképtelen-hegy" elnevezésű óriási lé 

gitengerészeti támaszpont-
komplexum, va lamint Da 
Nang városa egymást köve 

Szegedtől Aigyőig 
négysávos autóút épül 

A városrendezéssel összhangban — Jelzőlámpák 
vagy felüljáró ? 

ne tettek, 
mintegv- 50 katonai j á rmú-
vet, lelőttek 10 helikoptert 

tőén négy raké ta támadás és elsüllyesztettek egy hadi 
célpontja volt. hajót . 

Kelet-pakisztáni 
ellentmondások 

© Karachi (UPI. AP) vábbra is olyan híreket su-
J a h j a Khan pakisztáni el- gároznak, hogy Chittagong-

nók hétfőn Rawalpindiböl ban utcai harcok vannak. A 
visszatért Karachiba. Meg- hétfői nap folyamán mind-
érkezésével egyidöben kor- végig ellentmondó jelenté-
mányközlemény jelentette sek érkeztek a Kelet-pa-
be, hogy „Kelet-Pakisztán- kisztáni helyzetről, 
ban az élet visszatér a ren-
des kerékvágásba". 

A keleti ta r tomány fővá-
roséiban, Daccá'oan, a reg-
geli és a délelőtti órákban 
megszüntették a ki járási ti-
lalmat és múl t csütörtök óta 
először kinyitottak a ban-
kok is. A hatóságok felszó-
lították azokat az állami 
t isztviselőket akik eddig 
még nem jelentkeztek m u n -
kahelyükön, hogy azonnal 
vegyék fel a munkát . A 
közlemény — amelyet a ke-
leti országrész minden na-

# Dacca (AFP. Reuter) 
A daccai rádió, amelyet 

egyébként a katonai hatósá-
gok ellenőriznek, hétfőn hét 
órán keresztül nem sugár-
zott adást. Megfigyelők eb-
ből a r ra következtetnek, 
hogy a kelet-pakisztáni fő-
városban is folyhatnak meg 
harcok. Az illegális rádió-
adók azt áll í t ják, hogy Jes-
sore és Comilla városokat a 
„felszabadító erők", t a r t j ák 
megszállva. 

A jelentések valódiságá-

Aligha szorul bizonyítás- Időben számoltak ezzel a Vitatémát képez még je-
ra, hogy az algyői olajmező lehetőséggel mind az ipar, lenleg a tervben, hogy vajon 

elpusztítottak terebélyesedésével egyenes mind a közlekedés szakem- az új . négysávos út algyői, 
aranyban növekszik a Sze- barea. Erről tanúskodik az a valamint az olajipari bázis-
gedet Hódmezővásárhellyel tény, hogy már 1967-ben el- nál szükségszerűen kiaiaki-

összekötő, 47-es számú út készült egy tanulmányterv, tandó kereszteződéseit mi-
forgalma. Elsősorban a te- amely részletes forgalom- ként legcélszerűbb megolda-
herautók számszerű, nem számlálási, valamint várha- ni. Több szakember érvel 
utolsosorban nagysági nőve- tó forgalomnövekedési ada- amellett , hogy a jövő szem-
kedése okozza az alapvető tokát is tartalmazott . Dicsé- pontjai t f igyelembe véve, 
gondot, A hat -hét méter szé- relére szóljon az akkori fel- okvetlenül felül járót kell 
les betonon gyakori jelen- mérést végzőknek: számitá- építeni, legalább az ola jme-
ség, hogy egyetlen kerék- saikat maradékta lanul iga- ző központi ipartelepénél, | 
páros miat t egész konvojnak zolta az élet. mások viszont a sokkal ol- \ 

| kell megállnia, mer t a szem- A négy évvel ezelőtt el- csóbb jelzőlámpás,- azonos] 
bejövök miat t képtelenség készített felmérés szolgált szintű kereszteződés mellett 
elkerülni azt. Emiat t napon- alapul a most megrendelt teszik le a voksot. Ennek 
ta' sok-sok munkaóra megy úttervhez. A KPM Hódme- eldöntése azonban nem 
veszendőbe, nem is szólva zövásarhelyí Igazgatósaga há t rá l t a tha t ja sokáig a te rv-

ennek figyelembevételére ra jzok elkészítését, mer t az 
hívta fel az UVATERV ter- út megépítese gyors elhatá-
vezőinek figyelmét, amikor rozást követel e témában is. 
megbízását kiadta. Nerh mindegy ugyanis, hogy 

Maradéktalanul érvényesi- az út 1973-ban, vagy csak 
tik a negyedik ötéves terv- később készül-e el. 
ben megépülő ú j út tervezé- Talán nem felesleges né-

A 16—18 méter hosszú ele- sénél a szegedi városrende- h á n y szóban ar ra is ki tér-
meket különleges já rművek- zési elképzeléseket is. A . . aisv/M TWa 
kel szállí t ják Szegedre, és körtöltésnél átvezető út - " „ t , 
ma már egyre nehezebben szakasz vonalvezetése olyan h l d t o l Hódmezővásárhelyig 
ju tnak el ezek a kocsik a lesz, amely módot ad a ter jedő útszakasz szélesíté-

szakémbereknek Tar ján , és . . . _ , . , .. 
a mellette vezető út másik s e r o ] u § > ' a n c s a k £ o l y i k m a r 

oldalának megfelelő kiala- a v i t a , 
k í tasara is. Bedo Nándor 

Kormány-
küldöttségünk 

Bukarestben 
Apró Antalnak, a Minisz-

ter tanács elnökhelyett-esenek 
vezetesevel hétfőn reggel 
maovar kormánykúldötség 
utazott Bukarestbe, a ma-
gyar—román gazdasagi 
együttműködési vegyes kor-
mánybizottság IX. üléssza-
kára. A delegáció búcsúzta-
tásara a Ferihegyi repülőté-
ren megjelent Bondor József 
építésügyi es városfejleszté-
si miniszter. Gyenes András 

külügyminiszter-helyettes, 
valamint Dumitru Turcus, 
Románia budapesti nagykö-
vete. 

Küldöttségünk megérke : 
zett Bukarestbe. 

gyobb városában kihirdet tek nak ellenőrzését megnehezí-
hangoztat ja, hogy „a ha- ti az a körülmény, hogy a 

tóságok szavatolják minden 
békeszerető állampolgár éle-
tének és vagyonának védel-
mét". 

Ezzel ellentétben a felke-
lők illegális rádióadói to-

külföldi újságírók, akiket 
szombaton a katonai ható-
ságok eltávolítottak Daccá-
ból, még mindig nem kap-
tak engedélyt a visszatérés-
re. 

arról, milyen gyakran okoz 
fennakadást az olajmezóben 
a vár t anyagszállí tmany ké-
sedelmes érkezése. 

Külön gond ezen az úton 
a Hódmezővásárhelyen üze-
melő betonelemgyártó üzem. 

rendeltetési helyükre. Szó-
val Szeged és Csongrád me-
gye ipari fejlődése következ-
tében kinőtte ezt az utat. 

Riad—Jarring 
találkozó 

jft Párizs (UPI, AP) utcába jutása volt, amit vi-
Gunnar Jarring, az ENSZ- szánt Izrael idezett elő. Az 

fót i tkar közel-keleti külön- ENSZ-megbizott a megbe • 
megbízott ja hétfőn este ké+- széles során rámutatot t : kész 
órás megbeszélést tartot t visszatérni New York-ba, 
egy párizsi szállodában mihelyt Izrael választ adott 
ivlahmud Riad egyiptomi javaslataira, 
külügyminiszterrel és ta- Mohamed Riad. az EAK 
nácsadóival. külügyminiszterének 

Jarr ing a találkozó után netfönöke hetfon este Pa-
nem nyilatkozott. rizsban megbeszelést folvta-

Az egyiptomi delegáció tott Róbert. Andersonnal. az 
szóvivője viszont ki jelentet- Egyesült Államok párizsi 
te: Jarr ing ar ró l tá jékoztat- nagykövetségének politikai 
ta Riadót, hogy New York- ügyekkel foglalkozó tanacso-
ból történt távozásának oka savai. A megbeszelesröl nem 
a közel-keleti helyzet zsák- szivárogták ki részletek. 

Minden héten export 

RADIŰTELEX 

Nem újság, hogy Kzöregen 
virágot teremnek a kisker-
tek. Az sem, hogy ebből • a 
virágból ősztől tavaszig is 
pénz terem. Az újság az, 
hogy az első esztendő ta-
nulsága szerint érdemes volt 
belépni az exportra terme-
lők közös vállalkozásába. 

Azelőtt egy évben legfel-
jebb egyszer jött ide az Ag-
roimpex teherszállító gép-
kocsija, hogy külföldre vi-
gyen rózsatöveket. 

— Olyan volt az, mint a 
cukor — mondja az önálló 
fogyasztási és értékesítő szö-
vetkezetbe tömörült virág-
termelők nevében Szeles 

kabi- Sándor. Keveset szállítottak, 
sok drága virág nem talál-
ta meg emiatt soha a gazdá-
ját 34 taggal indult a szö-
vetkeret. most 267-en van-
nak. Ötéves programjukban 
viszont az szerepel, hogy leg-
alább 500 virágtermelő é r -
dekeit képviselik majd . 

Egyetlen év mérlegét ele-
gendő összevetni az; előző-
vel, hogy a szövetkezet ja-

m&p 

Vízügyi 
szemle 

a Körösök 
védtöltésein 

Az elmúlt évben az ár- és 
belvíz erősen megrongálta a 
Körösök védtöltéseit, illetve 
a belvízvédekezésben tartó-
san igénybevett szivattyúte-
lepeket. műtárgyakat . A Kö-
rös Vidéki Vízügyi Igazga-
tóság a helyreállítási mun-
kálatokra több mint har-
minc millió forintot költött. 
Körö6ladánynál például a 
legjobban megrongált szaka-
szon ú j töltést építettek. A 
belvízleveretö csatornaháló-
zatot rendbetették, megja-
vították a szivattyúkat, mű-
tárgyakat . 

Hétfőn a magyar és a ro-
mán vízügyi szakemberek 
közös ár- és belvízvédelmi 
szemlét tar tot tak a Körösök 
védtöltésein. Megnézték a 
Sebes- és a Kettős Körös 
védvonalait, a gátörtelepe-
ket, a szertárakat , üzempró-
bát tar to t tak a magyar—ro-
mán közös érdekeltségű bei-
vízszivattyú telepeken. A 
.jegyzőkönyvbe rögzített ta-
pasztalaton mint a Körös 
Vidéki Vízügyi Igazgatóság 
ár- és belvízvédelmi felké-
szültsége kifogástalan. Ren-
delkezésre állnak a védeke-
zéshez szükséges eszközök, s 
a jól kiépített hálózat per-
ceken belül mozgósítható. 

Nagy Piroska és Lakatos István szállításra 
a rozsa töveket 

csomagolja 

Belgrád Amman 

VI. Pál pápa és Tito el- Amman ban 
nök tegnap másfelórás meg- zavargások 
beszélést folytatott, amelyen visszatért az élet normális 
csak a tolmácsok voltak ie- kerékvágásába. Kinyitottak 
len. Tito jugoszláv köztarsa- az üzletek és az iskolákban 
sági elnök es kísérete hétfőn folytatódott a tanítás. A 
este- hazaérkezett Olaszor- MENA tudósítója a három 
szagban tett hivatalos látó- napig tartó fegyveres össze-
gatásáról. A szurcsini repü- csapások színhelyen, Irbid-
lőtéren egyebek között kije-
lentette, hogy rendkívül elé-
gedetlen olaszországi látoga-
tásának eredményeivel. 

Freeiown 

ben járt . és jelentette, hogy 
a jordániai hatóságok a 200 
őrizetbe vett gerilla közül 
120-at szabadon bocsátottak. 
A többiek sorsát a vizsgálat 
dönti el. A város már né-
mileg nyugodtabb képet 
mutatott . 

Santiago 
Salvador Allende chilei 

elnök televizióbeszédben je-
lentette be. hogy allamosrt-
jak a Bethlehem Iron Mines 

mvataiosan a m p n k a l tarsasag El Tofo-i 
és El Romeral-i vasercbá-

A Sienra Leone-i hatósá-
gok őrizetbe vették John 
Banguraht a fegyveres erők 
főparancsnokát, mert részt 
vett a március 23-i sikerte-
len államcsínykísérletben — 
jelentet ték be 
Freetownban. Bangurahn 
kívül őrizetbe vettek továb- _ 
bi hat magas rangú tisztet n y a l ' 
is. A legfrissebb jelentétek 
beszámolnak arról is, hogy Mobutu, a Kongói De-
a Sierra Leone és Guinea mokrat ikus Köztarsasag j1 

között március 26-án meg- (Kinshasa) elnöke hétfőn ' 
kötött védelmi szerződés ha- délután Párizsba erkezett , 
tálybalépése óta 200 guineai hogy megkezdje hatnapos 
katonát vezényeltek Sierre franciaországi lá togatásá t 

cone-ba, hogy segítséget Mobutu több ízben találko-

Munkaerő-
gazdálkodás 

A Munkaügyi Minisztéri-
um felmérte a vállalatok 
munkaügyi gazdálkodásának 
helyretét és az ú j ötéves 
tervidőszakra a jánlásokat 
bocsátott ki a vállalati 
munkaerő- , bér és jövede-
lempolitikai koncepciók ki-
dolgozásához. 

A minisztérium megálla-
pítja, hogy az egyéb terüle-
teken elért eredmények el-
lenére hazánkban még ma 

, = leg- ) sem kielégítő a munkaerő-
tagoknak pedig átlagosan tanulságával ellentétes az többjük Budapestre. ' Vágott gazdálkodás tervszerűsége, a 
15 ezer forint mellekes jo- itteni tapasztalat: i-ala- virággal nem foglalkozik a i termelekenység növekedése, 
veri elmet. mennyien kamatoztat ják a szövetkezet, ezt. az üzletet ! Miközben számos helyen je-

lentős belső munkaerő- tar -
talékok maradtak kihaszná-
latlanul, más ágazatokban 
és vállalatoknál létszámgon-
dokkal küzdenek. A leg-
utóbbi két -három év tapasz-
talatainak legfőbb tanulsá-
ga. hogy jelentősen növelni 
kell az élőmunka hatékony-
ságát. Ez annál is inkább 
szükséges, mert a munka-
erőforrások csökkennek. 

vára történt vállalkozásokat — ki gyárban, ki hivatalban zonban hetenként ketszer is 
szentlelhessuk. 1969-ben 134 keresi kenyerét — felig szó- fordulhat az exportra fuva-
ezer rózsatő kelt ú t ra Szo- rakozásképpen, néhány rozzó hatalmas gépkocsi, 
regről, tavaly viszont 270 négyszögöles kiskertekben mindig rakottan távozhat és 
ezer. Szovjetunió. Anglia, az termeszeik a virágot. Szor- a hazai igényeket is ki tud-

a vasárnapi I ^ D K . Csehszlovákia, Jugo- galmas munkával . nagy ják elégíteni változatlanul, 
u tán hétfőn szlávia, a szomszédos. Auszt- szakértelemmel. Szakmun- Minden ker tben szorgos-

fia és Olaszország egyaránt kásképző tanfolyamot szer- kodnak Szőregen. A fólia és 
kezét nyúj tot ta értük. 389 veztek két éven keresztül, üveglapok alatt termelt vi-
erer forint nyereséget jelen- 34-én végezték el eredmé- rágok már indulnak a pia-
tett ez a szövetkeretnek, a nyesen. Hasonló tanfolyamok cokra, virágboltokba, 

Tudnunk kell erről a sző- megszerzett szakmai tudást, mindenki maga bonyolítja, 
vetkezettől. hogy tagjai ren- valóban kertészkednek. Ne- A rózsatövek azonban most 
des napi munká juk mellett kik is köszönhető, hogy sze- is utaznak, mutatós kis a tu-

móniumíól iás zacskóba cso-
magolják őket egyenként, 
hogy károsdás nélkül jus-
sanak célba és a vásárló 
kedve szerint válogathasson 
belőlük. Minden héten kül-
denek exportra a kiskertek 
bői. 

H. D. 

Párizs 

nyújtson Siaka Stevens mi-
niszterelnöknek a rend és a 
törvényesség helyreállításá-
hoz. 

zik m a j d Pompidou elnök-
kel. megbeszéléseket folytat 
vezető francia üzletemberek-
kel. s megtekin több gyárát 
is Franciaorsaagban. 

A SZOT elnökségének 
ülése 

A tavasz efc>o napjaiban virágzik mar a jácint 

A SZOT elnöksége héttőn 
ülést t a r t o t t - Megvitatta a 
SZOT 1971. évi művészeti 
d í ja i ra előterjesztett javas-
latot. a társadalombiztosítá-
si főigazgatóság 1970. évi 
beszámoló jelentésé* és a 
szakszervezeti uduies 1970. 

évi tervének végrehajtásá-
ról szóló tájékoztatót. Az el-
nökség megtárpvalta a szak-
szervezetek XXII. kongresz-
s z u s á n a k 

kapcsolatos 
(MTI) 

előkészítésével 
kerdéseket is, 


