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Mérlegen az első negyedév 
Csökkent a foglalkoztatottak száma — Növekedett az export 

Az építőipar eredményei — A lakosság bevételei 
A mezőgazdaság és a szabályozórendszer 

A Központi Statisztikai 
Hivatal Csongrád megyei 
Igazgatósága által vizsgált 
ágazatokban 147 ezer 700 
ember dolgozott az elmúlt 
negyedévben, vagyis 1 szá-
zalékkal kevesebb, mint egy 
évvel korábban. A legna-
gyobb mértékben, majdnem 
3 százalékkal a mezőgazda-
sági termelőszövetkezetek-
ben dolgozók létszáma csök-
k e n t Ugyanakkor jelentősen 
bővült a létszám a vízgaz-
dálkodásban és a szolgálta-
tásban, valamint a kereske-
delem állami szektorában. A 
munkaerőhelyzetet továbbra 
is a kereslet túlsúlya jel-
lemzi. Köztudott dolog, 
hogy a létszámigényeket 
mindinkább csak a belső 
munkaerőforrások feltárásá-
ból, hasznosításából. azok 
belső átcsoportosításából le-
het kielégíteni. Nem helyes, 
hogy a megye gazdálkodó 
szervei mindezek tudtával 
irreális munkaerőigényeket 
támasztanak. Az elmúlt év 
végén például több mint 5 
ezer betöltetlen munkahely 
vo l t a munkaerő-gazdálko-
dási és szakigazgatási szer-
vek tudomása szerint. A 
szemlélet változatlanságának 
jele az is, hogy a megyei 
iparvállalatoknak mindössze 
egynegyede számólt tervei-
ben az elmúlt évinél kisebb 
létszámmal. 

A termelékenység 7,8 szá-
zalékkal nőtt Csongrád me-
gyében. Ez teljes egészében 
az intenzifikációnak kö-
szönhető. Csökkent a szo-
cialista, nőtt a tőkés kivitek 
Az előbbinek elsősorban az 
az oka, hogy a helyi-, a fa-
feldolgozó. és az élelmiszer-
ipar külföldi szállításait ob-
jektív nehézségek akadá-
lyozzák. 

A szocialista építőiper 
528 lakást adott át az év el-
ső negyedében. Az állóesz-
közök értéke 3,4, a forgó-
eszközöké pedig 9J. száza-
lékkal emelkedett. 

A mezőgazdaság ez évi 
feladatai között kiemelkedő 

fontosságú a termelés és a 
népgazdasági tervben is 
megfogalmazott szükségle-
tek összhangjának megte-
remtése. A szerződésköté-
sek tapasztalatai szerint si-
került közelebb kerülni a 
tényleges igényekhez. A leg-
több nézeteltérés változatla-
nul a zöldséget és gyümöl-
csöt termelök és forgalma-
zók, valamint a felvásárlók 
között van. Ami ténv: az 
előző évinél több zöldborsó-
ra, zöldbabra; de kevesebb 
vöröshagymára és burgo-
nyára kötöttek értékesítési 
szerződési-

örvendetes. hogy az állat-
tenyésztési ágazat a terve-
zettnél dinamikusabban fej-
lődött. Az állomány — • 
szarvasmarha kivételével — 
már elérte az 1980-ra terve-
zettet. Megszűnt a sertésál-
lomány ciklikus ingadozása. 
It t kell megiegyezni. hogy 
jelentősen nőtt az ipari t a -
karmányok ára, s nagyob-
bak lettek az energia- és az 
üzemanyagköltségek is. Sok 
más mellett ezzel is magya-
rázható, hogv a nagyüzemek 
nyeresége átlagban 15 szá-
zalékkal volt kevesebb, mint 
1977-ben. 

A megye lakosainak köz-
ponti forrásból származó 
bevételei 4,8 százalékkal 
voltak magasabbak az elő-
ző évinél. Az átlagkereset 5 
százalékkal lett nagyobb. A 
kiskereskedelmi forgalom az 
országosnál gyorsabban nőtt; 
tartós fogyasztási cikkekből 
18,2, bútorokból pedig 30,3 
százalékkal vásároltunk 
többet, mint egy évvel ko-
rábban. 

Az 1978/79-es tanévben az 
általános iskola nyolcadik 
osztályát végző tanulók 
mintegy 96 százaléka jelent-
kezett továbbtanulásra. Fo-
kozódott az igény a gimná-
ziumi és a szakközépiskolai 
képzés iránt, ugyanakkor 
csökkent a szakmunkáskép-
ző iskolákba jelentkezők szá-
ma. A korábbi évek tenden-
ciájának megfelelően a vá -

rosi iskolákból kikerülő ta-
nulók többsége érettségi bi-
zonyítványt adó iskolatípust 
választott; szakmunkáskép-
zőbe főként községi általá-
nos iskolások jelentkeztek. 

Néhány adat a kultúra 
más ágaiból. A közművelő-
dési könyvtárak könyvállo-
mánya 4 százalékkal gyara-
podott, ami 64 ezer kötetet 
jelent. A művelődési ottho-
nok szervezte szakmai és 
ismeretterjesztő előadásokra, 
tanfolyamokra ugyanakkor 
lényegesen kevesebben vol-
tak kíváncsiak, mint régeb-
ben. Csökkent a műsoros 
estek és az egyéb kulturá-
lis rendezvények látogatói-
nak száma. 

Egy aktuális kérdésről: az 
ú j tervidőszak küszöbén a 
mezőgazdaságban is napi-
rendre került a gazdasági 
szabályozórendszer tovább-
fejlesztésének kérdése. Meg-
állapítható — írja a KSH 
megyei igazgatóságának je-
lentése —, hogv a termelő-
szövetkezetek általában é r -
zékenyen és többnyire ru-
galmasan reagáltak a válto-
zásokra. Ugyanakkor a 
pénzügyi szabályozórend-
szernek azt az alapvető cél-
kitűzését. hogy a mezőgaz-
dasági üzemek az eddiginél 
nagyobb mértékben járul ja-
nak hozzá a tiszta jövede-
lem növekedéséhez, nem si-
került teljesíteni. Ebben az 
időszakban sem sikerült 
megtalálni a kedvezőtlen 
termőhelyi adottságú gazda-
ságok állami támogatásának 
legcélravezetőbb- fo rmá já t A 
jelenlegi rendszer szinte 
konzerválja a mostani ter-
melési szerkezetet, s a költ-
séggazdálkodás javítását 
sem ösztönzi igazán. Ugyan-
akkor tény az is — amit 
néhány gazdaság kimagas-
lóan jó eredménye is bizo-
ny í t hogy jó munka- és 
üzemszervezéssel a szabá-
lyozórendszer jelenlegi hiá-
nyossága ellenére is lehet 
jól, sőt kitűnően is dol-
gozni. 

Június 15—18 között 

Bécsben tartják 
a Brezsnyev—Carter 

csúcstalálkozót 
Moszkvában hivatalosan bejelentették, hogy a két fél 

között létrejött mi—állapodéi alapján Lconyid Brezsnyev, 
az SZKP KB fótitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa 
Elnökségének elnöke é« James Carter, az Egyesült Államok 
elnöke találkozóját előreláthatólag június 15. és 18. között 
tartják meg Bécsben, az Osztrák Köztársaság fővárosában. 

Brezsnyev és Carter talál-
kozóján jóváhagyja és aláírja 
a hadászati támadó fegyve-
rek korlátozásáról szóló 
szovjet—amerikai szerződést, 

I amelynek kidolgozását most 
fejezik be, és megvitat más 
olyan kérdéseket is, amelyek 
egyaránt számot tartanak a 
Szovjetunió és az Egyesült 
Államok kölcsönös érdeklő-
désére. 

* 
Olaszország nagy megelé-

gedéssel fogadja a stratégiai 
fegyverzetek korlátozásáról 
folytatott második tárgyalás-
sorozat eredményes befeje-
zését Az olasz kormány re-
méli, hogy a SALT—2 alá-
írása után nem késlekednek 
a SALT—3-mal foglalkozó 
tárgyalások megkezdésével — 
jelentette ki Arnaldo Forlai 
olasz külügyminiszter. 

A SALT—2 ügyében elért 
elvi megegyezésnek a Libre 
Belgique című belga jobb-
oldali konzervatív lap pén-
teken vezércikket szentelt 

Anélkül — ír ja a lap —, 
hogy túlzott derűlátást táp-

lálnánk. meg kell állapíta-
nunk. hogy a SALT—2 ú j 
lendületet ad az enyhülés-
nek, ámire nagy szükség 
van. 

* 

A brit polgári sajtó és a 
rádió nagy többsége erős 
fenntartásokkal, kétkedéssel 
kommentálta a második 
SALT-megállapodásról elért 
elvi egyetértést A kifogások 
általában arra összpontosul-
nak, hogy a világ nem sok-
kal lett biztonságosabb a 
SALT—2 után, a leeendő 
szerződés előírásait nehéz 
lesz ellenőrizni és a szenátusi 
ellenzék még életbelépését 
is megakadályozhatja. 

Kürt Waldheim, az ENSZ 
főtitkára pénteken örömének 
adott hangot, hogy a Szov-
jetunió és az Egyesült Álla-
mok között létrejött az elvi 
megegyezés a hadászati tá-
madó fegyverrendszerek kor-
látozásáról szóló ú j megál-
lapodásról. (Lapunk 2. ol-
dalán Bizalomkeltő megálla-
podás címmel kommentárt 
ismertetünk a SALT—2 szer-
ződés jelentőségéről.) 

Vietnami 
ifjúsági 

küldöttség 
hazánkban 

Németh Károly, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Poli-
tikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára 
pénteken a KB székházában 
fogadta a vietnami Ho Si 
Minh Kommunista Ifjúsági 
Szövetség küldöttségét, amely 
Dang Quoc Baonak, a Viet-
nami Kommunista Párt Köz-
ponti Bizottsága tagjának, az 
ifjúsági szövetség első titká-
rának vezetésével tartózko-
dik hazánkban. A találkozón 
részt vett Maróthy László, a 
Politikai Bizottság tagja, a 
KISZ Központi Bizottságá-
nak első titkára. Jelen volt 
Nguyen Phu Soai, a Vietna-
mi Szocialista Köztársaság 
magyarországi nagykövete * 

A vietnami ifjúsági kül-
döttség, mely Dang Quoc Bao-
ríak, a Vietnami Kommunista 
Párt Központi Bizottsága 
tagjának, a Ho Si Minh 
Kommunista Ifjúsági Szövet-
ség Központi Bizottsága első 
titkárának vezetésével ha-
zánkban tartózkodik, pénte-
ken látogatást tett a Demok-
ratikus Ifjúsági Világszövet-
ség székházában. A vendé-
geket Ernesto Ottone Fernan-
dez, a világszervezet elnö-
ke, Barabás Miklós főtitkár 
és Pham Van Chong, a 
DÍVSZ vietnami képviselője 
fogadta. Dang Quoc Bao meg. 
beszélést folytatott a világ-
szervezet vezetőivel, megte-
kintette a DÍVSZ nyomdáját, 
majd részt vett és felszólalt 
a Demokratikus Ifjúsági Vi-. 
tagszövetség irodájának ün-
nepi ülésén. 

Aknamélyítők 
sikere 

Csaknem 100 kilométer 
hosszú vágatot, aknát és más 
föld alatti munkahelyet épí-
tettek az utóbbi három év-
ben a Bányászati Aknamé-
lyítő Vállalat dolgozói. Ak-
namélyítési teljesítményü-
ket 42 százalékkal növelték, 
és sikeresen teljesítették az 
V. ötéves terv időarányos 
részét — állapították meg 
pénteki ülésén a Bányaipari 
Dolgozók Szakszervezetének 
Központi Vezetősége, amely 
áttekintette a tervidőszak-
ban eddig végzett munkát, 
a dolgozók élet- és munka-
körülményeinek alakulását. 

A szakszervezet elnöksé-
gének a jelentéshez fűzött 
észrevételeit Lajer László, a 
szakszervezet titkára ismer-
tette. 

A Központi Vezetőség 
megállapította, hogy a válla-
lat a népgazdaság céljaival 
összhangban fejlődik, és ja-
vít ja a dolgozók élet- és 
munkakörülményeit. Indo-
kolt azonban, hogy a gyor-
sabb fejlődés érdekében 
jobban éljenek a munka- és 

N üzemszervezésben, a takaré-
kosságban rejlő lehetőségek 
feltárásával. 

A Lábatlani Vékonypapirgyárban 

Importmegtakarítás, 
ésszerűsítésekkel 

A Lábatlani Vékonypapir-
gyárban eredménnyel jár tak 
a termelési költségek csök-
kentését célzó intézkedések. 
Az év elején tett felajánlás-
nak megfelelően az üzemré-
szek vezetői elsősorban az 
Importsegédanyagok felhasz-
nálását kísérik figyelemmel, 
s a dolgozókat anyagilag is 
ösztönzik arra, hogy takaré-
kosan bánjanak velük. 

Most készítették el az első 
értékelést, s e szerint .a leg-
jobb eredményt az import-
nemezeknél és -szitáknál ér-
ték el. Gondosabb munkával, 
a technológiai előírások pon-

i tos betartásával alaposan 
meghosszabbították a neme-
zek és sziták élettartamát, s 
így ritkábban kellett cserél-
ni ezeket a tőkés importból 
származó, drága segédeszkö-
zöket. Ily módon az év ele-
je óta 3.5 millió forint érté-
kű nemezt és szitát megta-
karítottak. Ennek nyomán 
megfelelően módosítják a 
megrendeléseiket ezekre az 

anyagokra. Csökkentették az 
év első hónapjaiban a fűtő-
olaj, a gőz, a villamos ener-
gia és a víz felhasználását is. 
A termelési tanácskozásokon 
és más fórumokon is, rend-
szeresen tájékoztatják a mun-
kásokat a költségek alakulá-
sáról, és minden ésszerű ta-
karékossági ötletet, javasla-
tot rövid időn belül haszno-
sítanak. (MTI) 

Autópálya 
Európán át 
Magyarország is 

kezdeményező 
Befejeződtek a tíz európai 

ország részvételével Európá-
ban épülő észak—déli autó-
pálya előzetes felmérési mun-
kái. A mintegy 10 ezer kilo-
méter hosszú autópálya, 
amelynek építésében az 
ENSZ is részt vesz, négy 
tenger: a Balti-, a Földközi-, 
a Fekete- és a Jeges-tenger 
között teremt majd összeköt-
tetést. Európa ú j autóút ja a 
lengyelországi Gdanskból in-
dul, déli végállomásai pedig 
a tervek szerint Törökor-
szágban, Szíriában és Irak-
ban lesznek. Az autópálya 
építésének gondolatát a het-
venes évek elején Magyar-
ország és Lengyelország ve-
tette fel. 

Az ENSZ fejlesztési prog-
ramja és Lengyelország kö-
zött létrejött megállapodás 
alapján a központi tervező-
irodát Varsóban hozták lét-
re. (MTI) 

Chilei barátsági 
nap Szegeden 

Vendégek a fonalfeldolgozóban 
és a ruhagyárban 

A béke. és barátsági hó-
nap alkalmából chilei barát-
sági napot rendezett tegnap, 
pénteken a Hazafias Nép-
front megyei bizottsága és az 
SZMT nőbizottsága. Két chi-
lei vendéget, Martin Moran 
tervezőmérnököt és feleségét, 
dr. Adela Moran biokémikust 
fogadták ebből az alkalomból 
Szegeden. A házaspár ellá-
togatott a fonalfeldolgozó 
vállalathoz, ahol dr. Jáksó 
László igazgató tájékoztatta 
őket az üzem életéről. Dél-
után a Szegedi Ruhagyár 
vendégei voltak: Gera Imre 

igazgató az tízem, termelő, 
munkájával, Kirí Szilveszter-
né, a ruhagyár pártbizottsá-
gának titkára a gyár dolgo-
zóinak társadalmi tevékeny-
ségével ismertette meg a 
chilei házaspárt. Az üzem-
látogatás során az Allendc 
szocialista brigád tagjai be-
szé'gettek a vendegekkel. 

Dr. Adele Moran és Martin 
Moran késő délután baráti 
találkozón vett részt a nép-
front megyei székházában, 
majd este visszautaztak Bu-
dapestre. 

A SZOT titkársága és a 
vasasszakszervezet titkársága 
pénteken együttes ülést tar-
tott. a vasasok székházában. 
A tanácskozáson, amelyen 
részt vett Rabi Béla kohó-
és gépipari államtitkár, a 
termelési szerkezet változta-

tásának szervezeti, gazdálko-
dási kérdéseit, és a dolgozó-
kat érintő társadalmi hatá-
sait vitatták meg az eddigi, 
tapasztalatok alapján. Ezen-
kívül a szelektív fejlesztés 
gyorsításának lehetőségeiről 
is szó vo l t 

S o m , 7 , l K i f o l y n i t e l v é t e l e 
A ruhagyár Allén de szocialista brigádjának tagjai a chilei 

nép életéről kérdezik a vendégeket 


