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Budapestre érkezett 
lamaica miniszterelnöke 

Megkezdődtek a tárgyalások 

Miniszterelnökünk a repülőtéren köszönti a jamaicai kormányfőt, (Fotó: MTI—KS) 

' Lázár Györgynek, • Mi- Fővárosi Tanács einökhelyet-
nisztertanács elnökének meg- tese, Nagy Lajos és Rózsa 
hívására hétfőn hivatalos lá- Lajos vezérőrnagy. 
togatásra hazánkba érkezett A késő délutáni órákban a 

bauxitbányászok, a cukor-
ipari dolgozók és más mun-
kásvédelmi egyesülések egész 
sot nem politikai jellegű, de 

Michael Mrniley, Jamaica mi- Parlamentben megkezdődtek széles tömegekét érintő mun-
kajogi és béremelési meg-
mozdulása, sztrájkja, fejező-
dött be eredményesen. 1962-
ben a szenátus tagja lett, 
1969-ben megválasztották a 
Népi Nemzeti Párt elnökévé. 
Vezetésével az akkor még el-
lenzéki párt fölényesen győ-

nisztenelnöke. Kíséretében a magyar—jamaicai hivatalos 
van Derrick Heaven külügy- tárgyalások. A magyar tár-
miniszter-helyettes, Gordon gyaló csoportot Lázár György 
Wells miniszterhelyettes, a vezeti. A tárgyaló csoport 
Miniszterelnöki Hivatal ve- tagjai : Simon Pál, Házi Ven-
zetője, és Benjámin Clare, cel, Udvardi Sándor külké-
Jamaica budapesti nagykő- reskedelmi miniszterhelyet-
vete, aki a magyar főváros- tes és Nagy Lajos. A jamai-
ban csatlakozott a delegáció- cai tárgyaló csoport vezetője zött az 1972. évi választáso-
hoz. Michael Manley. A tárgyaló 

Jamaica miniszterelnökét csoport tagjai : Derrick Hea-
fc kíséretét ünnepélyesen fo- ven, Gordon Wells és Benja-
gadták a jamaicai és magyar min Clare. 
zászlókkal díszített Ferihegyi A miniszterelnökök tá jé-
repülőtéren, amelynek főépü- koztatták egymást országaik 
lete előtt díszegység sorako- helyzetéről, áttekintették a 
eott fel csapatzászlóval. Meg- kétoldalú kapcsolatok alaku-

telent Lázár György, Púja lását, s eszmecserét folytattak 
'rigyes külügyminisztóf, Si- a nemzetközi élet időszerű 

tnon Pál nehézipari minisz- kérdéseiről. 
$er, Szépvölgyi Zoltán, a Fő- Lázár György este vacso-
városi Tanács elnöke, Soós rát adott Michael Manley és 
Gábor mezőgazdasági és élei- kísérete tiszteletére az Or-
mezésügyi államtitkár, Vár- szágház vadásztermében. 
konyi Péter államtitkár, a Részt vett a vacsorán Púja 
Minisztertanács Tájékoztatási Frigyes, Bíró József külke-
Hivatalának elnöke, Rónai reskedelmi miniszter, Simon 
Rudolf, a Kulturális Kapcso- Pál, Szépvölgyi Zoltán, Soós 
latok Intézetének elnöke, s Gábor, Várkonyi Péter, Ró-
Varga József, a Miniszterta- nai Rudolf, Varga József, 
nács titkárságának vezetője, Nagy Lajos, valamint politi-
Nagy Lajos, hazánk jamaicai kai, gazdasági és társadalmi 
nagykövete, s a politikai, a életünk számos ismert sze-
gazdasági, a kulturális és a mélyisége. 
társadalmi élet több más ve- A szívélyes hangulatú va-
Zető személyisége. csorán Lázár György és Mi-

A repülőgépből kilépő ven- chael Manley pohárköszöntőt 
dégeket Lázár György baráti mondott, 
kézfogással üdvözölte. Díszjel * 
harsant, a katonai egység pa- Michael Manley 1923. de-
rancsnoka jelentést tett Mi- cember 10-én született Kings-
jhael Manley-nek, ma jd fel- tonban. 
csendült a jamaicai és a m a - Manley a középiskolát Ja-
gyar himnusz. Michael Man- maicában, egyetemi tanulmá-
ley Lázár György társasága- nyait Kanadában és London-
ban ellépett a díszegység előtt ban folytatta, ahol a kőzgaz-
és köszöntötte a katonákat, dasági és politikai tudomá-

Még néhány üdvözlő szó, nyok főiskoláján 1949-ben 
pár kézfogás a Budapesten kapott diplomát. 
tanuló jamaicai diákokkal, Hazatérve 1952-ben kezdte 
majd — a katonai egység el politikai és újságírói tevé-
díszmenete után — a vendé- kenységét a Népi Nemzeti 
gek gépkocsikba ültek, s a Párt központi lapja igazgató-
magyar vezetők társaságéban jaként. Ugyancsak 1952-ben a 
.'•állásukra hajtattak. párt országos végrehajtó ta-

Michael Manley délután a nácsába választották. 
I.ósök terén megkoszorúzta a Közvetlen politikai tevé-
in agyar hősök emlékművét. kenységének legaktívabb és 

A koszorúzásnál jelen volt legsikeresebb területe húsz 
Házi Vencel külügyminiszter- éven át a szakszervezeti 
helyettes, Kelemen Lajos, a munka volt: vezetésével a 

kon, s 1972. márciús 2-án 
Manley-t miniszterelnökké 
nevezték ki: ezt a posztot 
megszakítás nélkül azóta is 
betölti. 1975-ig különböző mi-
niszteri tárcák vezetője volt. 
(Jamaicáról írásunk lapunk 
2. oldalán.) 

Jól fejlődött Csongrád megye 
ipara és mezőgazdasága 

A KSH megyei igazgatóságának jelentése 
Az elmúlt napokban tették 

közzé a KSH jelentését ha-
zánk tavalyi eredményeiről, 
s most szűkebb pátriánk ipa-
rának, mézőgazdaságának 
1977-es fejlődését összegező 
adatok is napvilágra kerül-
tek. A KSH Csongrád megyei 
igazgatóságának jelentéséből 
megtudhatjuk, hogy a me-
gyében, az ipari termelés az 
V. ötéves terv első két esz-
tendejében mind a megyei 
előirányzatot, mind az orszá-
gos átlagot meghaladva éven-
te átlagosan 7,1 százalékkal 
emelkedett. Tavalyelőtt na-
gyobb mértékben, tavaly 6,5 
százalékkal nőtt a termelés 
mennyisége. A foglalkozta-
tottak száma ezekben az 
években nem növekedett, így 
a termelés fölfutása kizáró-
lag a termelékenység növe-
lésének az eredménye. 

A termelés dinamikus fej -
lődését elősegítették az új 
beruházások és bővítések. A 
többi között 41 százalékkal 
növekedett a pébé-gázkeve-
rék, s 24 százalékkal a stabil 
gazolin termelése, a szegedi 
szalámigyár — ú j üzeme ré-
vén — 76 százalékkal több 
szalámit gyártott tavaly, mint 
egy évvel korábban, ö rven-
detes az is, hogy tavaly to-
vább folytatódott az ipar 
szerkezeti átalakítasa. Né-
hány lassan fejlődő, nem sok 
perspektívával rendelkező ta-
nácsi vállalatot országos 
nagyvállalat vett át, s ez is 
hozzájárult a dinamikusabb 
szerkezetátalakításhoz, ú j ter-
mékskála megjelenéséhez. 

A KSH jelentése több pél-
dát is fölsorol a gyár tmány-
fejlesztés területéről. A Me-
zőgazdasági Gépgyártó és 
Szolgáltató Vállalat a vi-
szonylag alacsony jövedelme-
zőségű és szűküld piacú ha-
gyományos pótkocsik gyártá-
sáról áttért a zöldségtermelő 
gépek, géprendszerek gyártá-
sára. Az Alföldi Porcelán-
gyár edénygyárában ú j ven-
déglátói készlettel gazdagí-
tották a választékot, amely-
nek sorozatgyártása az idén 
elkezdődött. A múlt évben 

Túl az ezredik 
fordulaton 

Munkamegosztás a Szaljut—6 
utasai között 

Túl az ezredik fordulaton a manyenko viszont mind több 
Föld körül, a Szaljut—6 két és több műszaki jellegű fel-
utasa változatlan lendülettel adatot vállal magára. A két 
folytatja munkájá t az űrállo- űrhajós között teljes az össz-
máson. Ju r i j Romanyenkoés hang, a földi irányítóköz-
Georgij Grecsko egyelőre a pontban dolgozó pszichológu-
Föld megfigyelésével, fény- sok, akik a rádióbeszélgeté-
képezésével foglalkozik, és sek és a televíziós közvetíté-
nagy gonddal ta r t ja rend- sek során állandó megfigyelés 
ben ideiglenes otthonát, hogy alatt tar t ják őket, úgy vélik, 
az mindig alkalmas legyen az hogy a hosszú összezártság 
ú jabb feladatok megoldására, során korábban is jó szemé-

Romanyenko és Grecsko lyes kapcsolatuk igazi barát-
kozott sajátos munkamegosz- sággá és igen jó munkakap 
tás alakult ki az űrállomáson 
eltöltött több mint két hónap 
alatt. Érdekesség, hogy a fe-
délzeti mérnök, kiváló mű-
szaki képzettsége mellett lel-
kes híve a földi jelenségek 
szabad szemmel, illetve opti-
kai eszközökkel történő meg-
figyelésének: elsősorban őaz, 
aki az úgynevezett ezüstfel-
hők és az északi fény meg-

csolattá alakult. A hosszú űr-
utazás nemcsak hogy fizikai-
lag nem viselte meg őket, 
hanem pszichikailag sem. Ez 
— a pszichológusok vélemé-
nye szerint — elsősorban an-
nak köszönhető, hogy a két 
űrhajósnak számos ú j és nagy 
jelentőségű feladatot kellett 
megoldania, ahol maga a 
munka követelte meg kette-

figyelesével foglalkozik. Ro- jük teljes együttműködését. 

indult meg a porcelángyár-
ban a mázas padlóburkoló 
lapok gyártása, korszerűsítet-
ték a falburkoló csempék szí-
nezését és elkezdték a min-
tás csempék gyártását. A 
Szegedi Kábelgyárban több 
gazdaságtalan termék gyár-
tását megszüntették, s töltött 
terű telefonkábelek és az ön-
hordós légkábelek előállítása 
után megkezdték a legújabb 
koaxiális kábelek gyártását 
is. A Kontakta Alkatrész-
gyárban is új termékcsalád 
született. A vásárhelyi Mér-
leggyárban növekszik az 
elektronikus optikai elveken 
működő gyártmányok száma. 
A Szegedi Konzervgyárban a 
termékek 10 százaléka új . 

Sikeres volt az elmúlt év 
a megye iparának exportjá-
ban is, közel 14 százalékkal 
adtak el többet külföldön, 
mint az előző esztendőkben, 
a növekedés jelentős részét 
a szalámigyár bővítése ered-
ményezte. Az külön is elis-
merést érdemel, hogy a tőkés 
piacon nagyobb tételeket ad-
tak el a megye exportáló 
vállalatai, mint korábban. 

A építőipar munkáinak ér-
téke tavaly 3,3 milliárd fo-
rintot tett ki, amely csak 
1,6 százalékkal haladta meg 
a tavalyelőtti színvonalat, a 
legnagyobb megyet vállalat, 
a DÉLÉP termelése kisebb 
volt, mint egy évvel ezelőtt. 
A gyengébb teljesítmény a 
különféle közüzemi, ipari, 
mezőgazdasági, szociális lé-
tesítményeknél érzékelhető. 
Mindössze az a megnyugtató 
a lakosság számára, hogy a 
lakásépítkezések nem szen-
vedtek csorbát. Az elmúlt 
két évben összesen 10 886 la-
kás épült fel Csongrád me-
gyében, s ez 21 százalékkal 
meghaladja a tervezett 
mennyiséget. Tavaly is 6,4 
százalékkal több lakást ad-
tak át, mint amennyire elő-
zetesen számítottak. Egyetlen 
szépséghiba, hogy nem 
egyenletes az éves lakását-
adás üteme. Zömmel az esz-
tendő utolsó hónapjaira, 
napjaira hagyják az á tadá-
sokat, ami nyilvánvalóan 
kapkodáshoz vezet. A múlt 
évben például az éves lakás-
számnak 40 százalékát a ne-
gyedik negyedévben adták 
át, de annak is fele decem-
berre ese t t Ezért is gyen-
gébb a minőség, sok a rek-
lamáció és a garanciális ja-
vítások nagy erőket kötnek 
le. 

A lakosság jövedelmei a 
múlt évben tovább növeked-
tek, 8,6 százalékkal haladták 
meg az előző esztendőét, s 
az egy főre jutó átlagkere-
set 3 ezer 170 forint volt. A 
fizikai dolgozók bére jobban 
emelkedett, mint a nem fi-
zikai dolgozóké. A kiskeres-
kedelem tavaly 10,5 száza-
lékkal növelte forgalmát, 
összehasonlító árakon szá-
mítva is 6,4 százalékkal bő 
vülti az értékesítés. 

A mezőgazdaság tavaly jő 
esztendőt zárt. A mezőgaz-
dasági nagyüzemek termelé-
se az átlagosnál gyorsabb, 
16—18 százalékkal, a kister-
melőké pedig mintegy 4—5 
százalékkal emelkedett. Az 
időjárás is kedvezett, de 
emellett jobban kihasználták 
a technikai és a munka szer-
vezettségében rejlő lehetősé-
geket. Az állattenyésztés — 
két évi stagnálás után — 
tavaly igen szépen javult, a 
szarvasmarha- és juhtenyész-
tés is jelentősen fejlődött 
Éves átlagban 600 ezer da-
rab sertést neveltek, a vágó-
sertés értékesítése 25 száza-
lékkal haladta meg a koráb-
bi év mennyiségét, örvende-
tes, hogy a háztáji gazdasá 
gokban újból fellendült a 
sertéshizlalás. Csupán az ér-
dekesség kedvéért: az idei év 
elején Csongrád megyében 
93 600 darab szarvasmarhát, 
565 600 darab sertést és 136 
ezer 500 darab-birkát tartot-
tak. Több baromfit, tojást 
értékesítettek, s tartanak már 
számottevő mennyiségű libát 
és kacsát is. 

A KSH megyei igazgatósá-
gának összegezéséből kiolvas-
ható, hogy a tavalyi eszten-
dőt környezetünkben meg-
felelően zárták a termelő te-
rületeken, ami jó alapot je-
lent az ötödik ötéves terv 
további föladatainak teljesí-
téséhez. Kiderül az is, hogy 
sokat kell még javítani a be-
ruházások területén, a ter-
melés hatékonyságát, s arra 
kell törekedniük a megye 
iparvállalatainak és mezőgaz-
dasági üzemeinek, hogy nö-
veljék a minden piacon ér-
tékesíthető termékek meny-
nyiségét, ezzel járuljanak 
hozzá a ma még negatív kül-
kereskedelmi mérlegünk ja-
vításához, kiegyenlítéséhez. 
Az első hónap 1978-ban ked-
vező eredményeket hozott, 
kiegyensúlyozott tempót kell 
tartani egész esztendőben, 
akkor az idei szép eredmé-
nyek sem maradhatnak el. 

Szolidaritási | Szekér Gyula 
nagygyűlés 
A Chilei Dolgozók Egy-

ség Központja — a CUT — 
megalakulásának 25. évfor-
dulója tiszteletére hétfőn 
szolidaritási nagygyűlést ren-
deztek a győri Rába művelő-
dési központban. A nagy-
gyűlésen Méhes Lajos, a Va-
sas Szakszervezet főtitkára 
mondott beszédet. 

A nagygyűlés résztvevői 
végül elhatározták, távirat-
ban jelentik be a Pinochet-
diktatúra elleni tiltakozásu-
kat az ENSZ-nek és a Nem-
zetközi Munkaügyi Hivatal-
nak. 

utazott 
A KGST végrehajtó bizott-

sága 84. ülésére hétfőn, teg-
nap Moszkvába utazót^ Szé-
kéé Gyula, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese, hazánk 
állandó KGST-képviselője. 
A Ferihegyi repülőtéren Sa-
ghy Vilmos belkereskedelmi 
miniszter búcsúztatta. Ott 
volt Vlagyimir Pavlov, a 
Szovjetunió magyarországi 

'nagykövete. (MTI) 


