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Kedvezően változtak 
életkörülményeink 

A gazdaságirányítás ú j rend-
jére való áttérés első évében 
a lakosság életkörülményei-
nek alakulásában a korábbi 
evekben tapasztalt főbb ten-
denciák nem változtak, a fej-
lődés iránya és nagyságrend-
je — a lakásépítés kivételé-
vel — Szegeden és Csong-
rád megyében hasonló volt 
az országoshoz. A Központi 
Statisztikai Hivatal megyei 
igazgatósága elkészítette a 
múl t esztendő mérlegét, 
amelyben érdemes tallózni. 

Csongrád megye népessége, 
mint a megelőző években, 
tavaly is 3 ezerrel nőtt. 

Szeged város lakosságának 
gyors ütemű emelkedése 
1968-ban is folytatódott, 

•a községek népessége vala-
melyest csökkent, a járási 
jogú városoké pedig kisebb 
mértékben emelkedett. A né-
pességnövekedés háromne-
gyedét az előző évekhez ha-
sonló nagyságrendű beván-
dorlás tette ki, ugyanakkor 
jelentősen emelkedett a ter-
mészetes szaporodás mértéke. 

A születések számának 
emelkedésében jelentős sze-
repe volt 

a gyermekgondozási segély 
bevezetésének, A segélyezet-
tek száma az év végén közel 
4 ezer volt, két és félszer 
több, mint egy évvel előbb. 

A foglalkoztatottság a ko-
rábbi évek magas ütemét is 
meghaladva 7 százalékkal 
emelkedett A megfigyelt 
agazatokban — nem mező-
gazdasági ágazatokban — 7 
ezerrel többen dolgoztak, 
•mint a korábbi esztendőben. 

Az iparban, főként a ter-
melési kapacitások bővülé-
se következtében, 6 száza-
lékkal nőtt a létszám. 

Az építőipar magasabb ke-
reseti lehetőségek biztosítá-
sával 12 százalékkal növelte 
létszámát. 

A vállalatokhoz felvett dol-
gozók kétharmada már ko-
rábban is dolgozott, s csak 
munkahelyet cserélt tavaly. 
Egyharmaduk viszont újon-
nan munkába ál ló volt. Az 
iparba és a kereskedelembe 
felvett ú j munkaerők több-
sége előzőleg tanuló, míg az 
énítőiparban dolgozni kezdők 
zöme eltartott volt. Érdekes, 
hogy a hosszú évek óta 
tartó elvándorlás megszűnt a 
falvakból, sőt tavaly 

a mezőgazdaságban foglal-
koztatottak száma emelke-
dett a megyében. 

A foglalkoztatottak átlag-
keresete a nem mezőgazda-
sági ágazatokban 4 százalék-
kal emelkedett 1968-ban. S 
míg a korábbi években Sze-
ged és Csongrád megye az 
ország legalacsonyabb átlag-
keresetű területei közé tarto-
zott, a gazdasági szerkezet 
változásának hatására tavaly 
a keresetek már meghalad-
ták a környező megyékben 
kialakult szintet. 

Négy százaléknál is jobban 
emelkedtek a keresetek az 
építőiparban és — kormány-
határozat kapcsán — a tex-
tiliparban. Az év folyamán 
kifizetett bértöbblet egyhar-
mada az átlagkeresetek emel-
kedéséből adódik, kétharma-
da pedig létszámbővítés mi-
att következett be. 

A szocialista iparban dol-
gozók havi átlagkeresete 
tavaly 1725 forint volt, 

az építőiparban 2051, a ke-
reskedelemben dolgozóké pe-
dig 1793 forint. A munkások 
1 százaléka havi 800 forint 
alatti keresetű. Ezek a dol-
gozók főként a könnyűipar 
begyakorlatlan, kezdő mun-

kásnői közül kerülnek ki. 
Ugyanakkor az előző évhez 
képest emelkedett a 4000 fo-
rint feletti keresetű fizikai 
dolgozók száma. Ilyen ma-
gas keresetet a nehéz fizikai 
munkát végző kenderáztató 
dolgozók, a kötetlen munka-
időben dolgozó rakodómun-
kások és egyes szakmunká-
sok (például a mérleggyár-
ban) értek el. 

A lakosság 1968-ban, kü-
lönösen az első három ne-
gyedévben, nagymértékben 
tartalékolta jövedelmét. A ta-
karékbetét-állomány növeke-
dése több mint négyszerese 
volt az előző évinek, s ki-
teszi az 1968. évi bevételek 
4 százalékát. 

A pénzbevételekből 7 szá-
zalékkal fordítottak többet 
kereskedelmi vásárlásokra, 
mint 1967-ben. 
A vásárlások iránya is mó-

dosult valamelyest: növekvő-
re fordult az élelmiszerek 
iránti kereslet és csökkent a 
vegyesiparcikk forgalma. A 
bolti élelmiszerek forgalma 
10 százalékkal emelkedett. 

G. I. 

Kész 
a Tanács-

köztársaság 
emlékműve 

Befejező szakaszához ér-
kezett a Felvonulási téren 
emelkedő Tanácsköztársaság 
emlékmű építése. Elvonultak 
a kőfaragók, akik gránit-
tömbökből formálták meg a 
bronzba öntött katonaalak 
architektúráját Az építmény 
teljes méretben körülbelül 
három emeletnyi magas; a 
dinamikus megformálású, 
rohamléptű harcos alakja 
körülbelül hét méteres, öt-
hat tonna súlyú. Az emlék-
mű-szobrászatban is rend-
hagyónak számit az alapzat 
formája. Hatalmas beton-
tömbökből kirakott, föl-
felé húzódó spirálvonal ve-
zet a szobor aljáig. Mivel a 
talaj eléggé laza, süpptdé-
keny, az emlékmű alatt ce-
ruza formájú óriási beton -
cölöpöket süllyesztettek a 
mélybe, a cölöpös rész men-
tén körben betonfalat húz-
tak a talajba. Tulajdonkép-
pen a földből kiálló, de az 
architektúrával eltakart cö-
löpök végén ál l ma jd a szo-
bormű. 

Szegeden mutatkoztak be 

Már a vásárlóknál 

vizsgáznak az újdonságok 
Nyáron a szegedi vásáron 

sok szellemes ipari termé-
ket, háztartási kisgépet lát-
hattunk, amelyek kényelme-
sebbé teszik lakásukat, meg-
könnyítik a háziasszonyok 
munkáját. Lapunkban is 
bemutattuk ezeket a termé-
keket, amelyek akkor újdon-
ságnak számítottak. Most az 
után nyomozott munkatár-
sunk: kaphatók-e az üzle-
tekben, és a gyakorlatban 
is olyan sikert arattak-e, 
mint a kiállításon? 

Szóljunk talán először 
azokról, amelyek nem ke-
rültek az üzletek polcaira, 
vagy amit nem kedvelt meg 
a vásárló közönség. Elsőként 

Nyers Rezső felszólalása 
az OKP kongresszusán 

Az Olasz Kommunista 
Párt X I I . kongresszusának 
szónoki emelvényén szerda 
délután ismét a külföldi 
testvérpártok küldöttei kö-
vették egymást. A kong-
resszus lelkes ünneplésben, 
percekig tartó tapsban ré-
szesítette a DNFF küldöt-
tét, Le Kuang Thanh-ot, a 
DNFF Központi Bizottságá-
nak tagját, aki a DNFF 
zászlaját adta át Luigi Lon-
gónak, az OKP főtitkárának. 
A kongresszus ezer küldöt-
te és a négyezer meghívott 
felállva, ütemes tapssal ki-
áltotta: „Szabad Vietnam! 
Szabad Vietnam! Szabad 
Vietnam!" 

A tanácskozáson szerdán 
sorrendben a következő 
küldöttségek vezetői szólal-

tak fel: Japán Kommunista 
Párt, Nagy-Britannia Kom-
munista Pártja, a JKSZ, Iz-
raeli Kommunista Párt, 
Németország Kommunista 
Pártja, Román Kommunista 
Párt, a DNFF, Spanyol 
Kommunista Párt, San Ma-
rinó-i Kommunista Párt, 
Svéd Kommunista Párt, Né-
met Szocialista Egységpárt, 
a Szíriai Baath Párt és a 
Svájci Munkapárt. 

Ezután került sor Nyers 
Rezső felszólalására — ame-
lyet lapunk 2. oldalán köz-
lünk. A küldöttek lelkes 
ünneplésben részesítették a 
magyar küldöttség vezetőjét. 
A külföldi felszólalók sorát 
Jacques Duclos. a Francia 
Kommunista Párt Politikai 
Bizottságának tagja zárta be. 

a mosogatógépet kell em-
líteni, amely ilyen megol-
dásban (csak tányérokat és 
poharakat mos) nem is szá-
míthatott sikerre, különösen 
nem, hogy ára méltánytala-
nul magas. Tehát „magad 
uram", illetve asszonyom, 
mert mosogatógépe 2500 fo-
rintért — nem lesz . . . Nem 
is rendelt belőle a Vas- és 
Műszaki Nagykereskedelmi 
Vállalat. Rendelt viszont a 
Zománcipari Művek MG 101 
és M G 103 típusú gáztűzhe-
lyeiből, amelyek tetszetősek 
ugyan, de az NDK-beli és 
romániai „kollégájukat" szí-
vesebben vásárolják. 

— Az Autófém Ktsz ú j 
kávéfőzőt mutatott be Sze-
geden, amelynek porcelán 
felsőrésze van. Először csak 
a kiskereskedelmi vállalatok 
rendeltek belőle, most vi-
szont, az első negyedévben, 
a nagykereskedelem is for-
galomba hozza szegedi emb-
lémával, ajándéktárgyként. 
Az Autófém Ktsz másik 
termékéből, a praktikus, 
könnyű útivasalóból azonban 
nem rendeltek még. 

A Fővárosi Műszerkészítő 
és Javító Vállalat hozta a 
legtöbb újdonságot a nyáron 
Szegedre, a kiállításra. Kal-
már Ferencné, a vállalat 
munkatársa — aki jelen volt 
a szegedi árubemutatón is 
— elmondotta, hogy az ak-
kor nyilvánosság elé ke-
rült termékeik már tavaly, 
a második félévben az üz-
letekben voltak. Mint azt 
dr. Balogh Zoltán, a Vas-
és Műszaki Nagykereskedel-
mi Vállalat áruforgalmi osz-
tályvezetője elmondotta: a 
jelentős import-konkurencia 
ellenére is népszerű lett az 
új őrlő és — a műszerkészí-
tő vállalat másik terméke — 
a szellemes ablakszellőző is 
sikert aratott. Az ablak-
üvegbe vágott nyílásba he-
lyezhető ügyes kis ventillá-

torból az első negyedévre 50 
darabot rendeltek, viszont 
március után — a tapaszta-
latoktól függően — még töb-
bet szeretnének kérni be-
lőle. A hazai turmixgép is 
fogy, most várnak belőle is-
mét nagyobb mennyiséget. 
Az asztali ventillátor vi-
szont nem tudta „lefőzni" 
elődjét, a gumilapátos, szak-
mai néven FK—40-est, a vá-
sárlók az erősebb — bár 
zajosabb — régit keresik. 

Nem találkozhat a kedves 
vásárló az ipari vásáron 
nagy sikert aratott kétli-
teres autoszifonnal, mert — 
nincs. Se a fővárosi vasipari 
vállalatnak ezt a tetszetős 
termékét, se a jászberényi 
hűtőgépgyár ígért kétliteres 
autoszifonját nem vásárol-
hatjuk még. Molnár Gyula, 
a Vegyianyag Nagykereske-
delmi Vállalat vegyiáru for-
galmi osztályának vezetője 
elmondotta, hogy a szénsav-
termelő vállalattal szerződést 
kötöttek. Eszerint az első 
kétliteres jászberényi auto-
szifon-készülékekhez — ame-
lyekhez újfajta patron is 
lesz — Szegeden árusítanak 
először ballont, így hát ma-
ga a készülék is itt debütál. 
A répcelaki szerencsétlenség 
miatt ez most csak később 
lehetséges. 

A vásár után leghamarabb 
a Hajdúsági Iparművek por-
szívóra csatolható porolója 
volt kapható, és közönség-
sikerére jellemző, hogy az 
1969-es év első negyedére 
terven felül is rendelt a 
nagykereskedelem. Ugyan-
csak kaphatók a szegedi vá-
sáron bemutatott csillárok, 
lámpák, a RÁVILL készít-
ményei. 

A mérleg tehát kedvező; 
összegezhetjük, hogy nem-
csak a kiállításra készültek 
ezek az ú j háztartási gépek, 
eszközök. 

r. sz. M . 

Szegedi téli piac 

Hóbuckák között árulják a túrót, tejfölt 

Jégcsapok díszítik az árusítóbódé tetejét 

Jólesik a meleg étel mínusz 10 fok hidegben 

Somogyi Károly né képriportja. 
„Négy-öt magyar összehajol", ha bejön a „jugó" busz, i 

folyik a cseacselcg 

i 


