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Az Egyesült Izzóban sikerre vezetett a Wolfram—Rudas, 
kvarcüvegből készült xenongázzal töltött ívlámpák próba-
gyártasa. A xenonlámpa előnye, hogy fénye legjobban 
megközelíti a nappali természetes világítást. A lámpákat 
főleg olyan helyeken használják majd fel, ahol a színek 
pontos felismerése este is fontos. .Kiválóan alkalmas nagy 
terek és helyiségek megvilágítására is, mivel egy xenon 
ívlámpa teljesítménye 75 ezer watt is lehet. A próbagyár-
tás után tovább folynak a kísérletek és egyes lámpatípu-
sokat kisebb sorozatban is készítenek. Képünkön az 1000 

wattos xenon ívlámpák első mintadarabjai. 

Magyar—kínai 
árucsereforgalmi 

és fizetési 
megállapodás 

A Magyar Népköztársaság 
és a Kínai Népköztársaság 
kereskedelmi kormánykül-
döttségeinek Budapesten 
megtartott tárgyalásai ered-
ményeként szombaton a 
Külkereskedelmi Minisztéri-
umban aláír ták az 1961. évi 
magyar—kínai árucserefor-
galmi és fizetési megállapo-
dást. 

A megállapodás alapján a 
Magyar Népköztársaság ez 
évben egyebek között cső-
gyári berendezéseket, erő-
műveket, traktorokat, jár-
műveket szállít a Kínai 
Népköztársaságba, a Kínai 
Népköztársaság pedig külön-
féle színesfémet, vegyi alap-
anyagot, papírféléket, textil-
gépeket, selyemszövetet és 
különböző fogyasztási cikket 
szállít a Magyar Népköztár-
saságba. 

Megkezdték 
a József Attila sugárút felújítását 
Két és fél millió forintot fordít az 1. kerületi tanács 

a felújítási munkálatokra 
A megnövekedett forgalom miat t ,hosz-

szabb ideje sürgetett má r a József Attila 
sugárút belső szakaszának felúj í tása és 
korszerűsítése a fokozott követelmények-
nek megfelelően. Az I. kerületi tanács ez 
évben 2 és fél millió forintos költséggel 
megvalósítja a sugárútnak a Lenin kör-
úttól a nagykörútig ter jedő szakaszán a 
felújí tási és korszerűsítési munkák első 
részét. A jelenlegi keskeny kövezett út-
testet modern aszfaltúttá építik át. 

A korábbi tervektől eltérően az utat 
öntött aszfal tburkolat tal lát ják majd el, 
mer t annak nagyobb a megbízhatósága 
másféle aszfaltburkolási el járásoknál. A 
munká t a budapesti Aszfaltútépítő Vál-
lalat végzi. Ahogyan már közöltük, az út-
építéssel párhuzamosan a Délmagyarorszá-
gi Áramszolgáltató Vállalat 352 ezer fo-

rintos költséggel a nagykörútig ter jedő 
szakaszon közvilágítási rekonstrukciót 
ha j t végre. A jelenlegi izzólámpás világí-
tás helyett ostornyeles rendszerű fénycsö-
ves világítást szerelnek föl. Az út fe lúj í -
tási munkák és a közvilágítási rekonstruk-
ció befejezésének határ ideje 1961. de-
cember 10. 

Az útfelújí tási és korszerűsítési munká-
kat a jövő évben tovább folyta t ják a Jó-
zsef Attila sugárúton. A jövő évben ke-
rül sor majd a Lenin körúttól haladva az 
úttest jobboldalán levő lovaglóúton a ke-
rékpárút kiépítésére, valamint a József 
Attila sugárút és a Lenin körút találko-
zásánál a körforgalom kialakftására. 

Az Aszfaltútépítő Vállalat má r megkezd-
te a bontási munkálatokat a József Attila 
sugárúton. ^ 

Melyik volt az első félév legjobb újítása 
három szegedi üzemben? 

fc'enki sem vár korszakai- cet használatba is vettek. 

n Központi Statisztikai Hivatal 
jelentése 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
16 százalékkal, a víziközle-
kedésé 7 százalékkal nőtt. 

A szállítás átlagos távol-
sága a vasúti és víziközleke-
désnél némileg növekedett, a 
tehergépkocsi közlekelésnél 
mintegy 4 százalékkal csök-
kent. 

Növekedett a fél év folya-
mán a távolsági személy-
szállítás is: vasúton 3 száza-
lékkal, távolsági autóbuszon 
15 százalékkal, hajón 3 szá-
zalékkal utaztak többen, mint 
az előző év azonos időszaká-
ban. A helyi közlekedés esz-
közei közül az autóbuszokat 
13 százalékkal, a taxikat 9 
százalékkal többen vették 
igénybe, mint a múl t év első 
felében. A villamos utasok 
száma nem változott. 

K ü l k e r e s k e d e l e m 

Az 1961 első fél év külke-
reskedelmi forgalma —rész-

ben idényszerű okok miatt, 
amelyekkel a te rv is szá-
molt — behozatali többlet-
tel zárult. 1961. első félévé-
ben a tervhez képest a be-
hozatal kisebb, a kivitel na-
gyobb volt. Ennek folytán a 
külkereskedelmi forgalom 
egyenlege, mind a tervezett-
hez, mind az 1960 első fél-
évihez képest kedvezőbben 
alakult . 

A kivitel növekedése első-
sorban a gépkivitel mintegy 
20 százalékos és az ipari fo-
gyasztási cikkek kivitelének 
mintegy 30 százalékos növe-
kedéséből adódott; élelmi-
szerekből és élelmiszeripari 
alapanyagokból a kivitel ki-
sebb volt, mint egy évvel 
korábban, ugyanakkor e cik-
kek behozatala — a felvá-
sár lás e lmaradása folytán — 
jelentősen emelkedett . 

A lakosság jövedelmei és vásárlásai 
1961. első félévében a nyiség ugyanannyi volt, mint 

munkások és alkalmazottak a múl t év első felében. A 
részére kifizetett összes m,un- kiskereskedelmi élelmiszer-
kabér m i n t e © 4 százalékkal ellátás egyes cikkekből időn-
volt több, mint a múlt év ként nem volt kielégítő. A 
azonos időszakában. A mun- vendéglátó és üzemi étkezte-
kabérek növekedése részben tési vállalatok eladási for-
a foglalkoztatottság, részben galma 6 százalékkal nőtt. 
az átlagkeresetek növekedé- A városi piacokra felhő-
séből adódott. Az ipari mun- zott élelmiszermennyiség is 
kások és alkalmazottak egy meghaladta a múlt év első 
keresőre jutó havi átlagke- félévi szintet. A piaci árszín-
resete a fél év folyamán vonal a fél év egészét te-
mintegy 1 százalékkal halad- kintve átlagosan 5—6 száza-
ta meg a múlt év azonos lékkai alacsonyabb volt, mint 
időszakának színvonalát. A a múlt év azonos időszaká-
nyugdíjak címén kifizetett ban. 
összeg 14 százalékkal nőve- 1961. első fél évében a ru-
kedett. A lakosság takarék- házati cikkek eladási forgal-
betétállománya a fél év fo- ma kisebb volt, mint 19G0 
lyamán 1,5 milliárd forint tal első felében. Egyes tartós fo 
növekedett. gyasztási cikkek forgalm-

A kiskereskedelmi forga- ugyanakkor jelentősen nőtt 
lom 2 százalékkal nagyobb Például televizióvevőkészii• 
volt, mint 1960. első félévé- lékből 56 százalékkal, mosó 

száma 500 000 fővel, 
9 400 000-re emelkedett. Ez-
zel a lakosok 94 százaiéin, 
részesül a társadalombiztosí-
tás juttatásaiból. 

A kulturális érdeklődés 
további fokozódását jelzi, 
hogy az 1961. ünnepi könyv-
héten — előzetes adatok sze-
rint — 100 000—150 000 pél-
dánnyal több könyvet adtak 
el. mint az elmúlt évi könyv-
héten. A fél év folyamán 
nagymértékben — 40 000-rel, 
143 000-re — nőtt a televí-
zióelőfizetők száma, A mozi-
látogatók száma mintegy 4 
százalékkal kevesebb volt, 
mint 1960. első felében, de 
a fél év folyamán az ország 
minden e © e s lakosára szá-
mítva így is 7 mozilátoga-
tás jutott. 

A községek kulturális fe j -
lődését elősegítette, hogy a 
fél év folyamán további 30 
községbe vezették be a vil-
lanyt. Jelenleg a községek 
93 százaléka van villannyal 
ellátva. 

Budapest, 1961. július 16. 
Központi Statisztikai Hi-

val. (MTI) 

kotó csodát egy-egy üzemi 
újítástól. Nem is az a cél-
juk, hogy forradalmasí tsák 
a technikát, hanem inkább 
az, h o © néhány kicsi tég-
lával hozzájárul janak fe j -
lesztéséhez. Az idejében szü-
letett ötletek, a meggondolt 
apróbb változtatások köny-
nyebbé és ésszerűbbé, gyor-
sabbá és olcsóbbá teszik a 
munkát . Ez a jó az új í tások-
ban. 

A cipőgyárban: 
parafasarok 

Harminc új í tás t adtak be 
az utóbbi hónapokban a 
cipőgyár dolgozói, s kilen- végső gazdasági eredménye 

persze attól függ, hogy a 
legérdekesebb közülük talán TANNIMPEX m a j d mennyit 
Kis Fazekas Pálé A cipőket ,rendel ezekből a szandálok-
exportáló TANNIMPEX bél. 
ugyanis felkérte az üzemet, 
hogy próbáljon kikísérletez-
ni olyan eljárást , amely ol-
csó is, jó is, és segítségével 
bővíteni lehet a kiviteli 
cikkek választékát — para-
fatalpú szandálokkal is. 

E © hónappal ezelőtt szü-
letett meg az ú j f a j t a , úgy-
nevezett parafa-éksarkú ci-
pő. Sarka könnyű fából ké-
szült, s vékony parafalemez-
zel borították be. A bőr el-
hagyása páronként legalább 
harminc forint megtakarí tá-
sát jelenti, de az új í tás 

Hat hónap alatt 7000 mázsa halat 
adtak közfogyasztásra 

a halászati szövetkezetek 
Az ország 24 halászati ter- meghaladta a hatmillió fo-

melőszövetkezetének küldőt- rintot. A szövetkezetek ha-
téi csütörtökön a Földműve- lászcsárdáinak jövedelme 11. 
lésügyi Minisztériumban tar- a mezőgazdasági területeké 
tották meg közgyűlésüket, pedig 5 százalékkal haladta 
Dr. Nádasdy György, az in- túl az előirányzatot. A ha-
téző bizottság t i tkára elmon- lászati termelőszövetkezetek 
dotta. hogy az 1020 taggal, 1960-ban 26,5 millió forintot 
93 000 holdnyi víz- és 1617 fordítottak építkezésekre, ú j 
hold mezőgazdasági terüle- halászati és szállítóeszközök, 
ten gazdálkodó 24 halászati gépek beszerzésére. Az e © 
termelőszövetkezet 1960-ban tagra jutó évi jövedelem-
16 760 mázsa halat, továb- átlaga 16 830 forint volt. 
bá 360 mázsa kecskebékát és Antalf i Antal, az intéző bi-
2857 mázsa kagylót fogott ki, zottság föagronómusa el-
értékesített, illetve dolgozott mondotta, hogy a halászati 

„ . , .. ., . termelőszövetkezetek hat ho-
fel mellekuzemetben. A hat n a p a l a t t 6 6 6 7 m á z s a h a l a ( . 
gomb©ár tó üzem és a k a g y - a d t a k közfogyasztásra, illet-
lóhalászat évi jövedelme ve feldolgozásra. 

B e f ő z é s i d e j é n 

ben, de elmaradt az 1961. el-
ső félévére előirányzott szín-
vonaltól. 

Az élelmiszerforgalom 5 
százalékkal nőtt. Zsírból és 
tejből egyaránt m i n t e © 11 
százalékkal, vajból 7 száza-
lékkal. sajtból és cukorból 
mintegy 4 százalékkal nőtt a 
kiskereskedelmi eladás. A 
forgalombahozott húsmeny-

gépböl 29 százalékkal többet, 
személyautóból csaknem há-
romszor annyit adtak el, 
mint egy évvel ezelőtt. 

A kereskedelem árukész-
lete a fél év folyamán mint-
egy 700 millió forinttal nőtt, 
és 1961. június végén meg-
haladta a 19 milliárd forin-
t o t 

1961 
szág 

Népmozga lmi , egészségügyi 
és kul turál is e r edmények 

június 30-án az or- m i n t e © 3 százalékkal csök-
lakosainak száma kent. Tovább csökkent acse-

10 046 000 volt, 25 000-rel csemőhalandóság: mig 1960. 
több mint a fél év elején. A első felében 1000 élveszüle-
lakosság számának növeke- tett közül 52 halt meg egy-
dése a fél év folyamán na- éves kora előtt, addig ez az 
gyobb volt. mint 1960. elsó arány 1961. első felében 46 
felében, ami a halálozások volt. 
rélentős csökkenésével függ 1961. első felében a társa-
össze. A születések száma tíalombizlosításba bevontak 

(Somogyiné felv.) 
A befőzési -szezon- észrevehető a piac forgalmán is. A tegnapi hetipiacon is külö-
nösen gyümölcsfélékből volt igen bőséges a felhozatal és nagy a forgalom. 3,30-as 
árban vásárolták az eltenni való körte kilogrammját. A sárgabarack és az ősziba-
rack iránt is nagy volt az érdeklődés. Csökkent a sárgabarack átlagára — jelenleg 
3 forint kilogrammonként. A málna viszont tartja a 9 forintos árat. A meggyet, 
amelynek lassan lejár az ideje, 4 forintért vásárolták.Megjelent a piacon a szilva, 
sőt kapható már a nyári hónapok -slágere-, a sárga-dinnye is, 6 forintos árban. 

Az építőknél: 
nyomvonalváltoztatás 

Szintén nagyon sok hasz-
nálható új í tás t ta r tanak nyil-
ván az elmúlt fél évról a 
Csongrád megyei Építőipart 
Vállalatnál. Kettőnek gazda-

sági haszna a százezer fo-
rintot is meghaladja . Heim 
János és Mucsi Lajos pél-
dául tervmódosítást javasolt . 
A? eredeti terv szerint 
ugyanis a megyei pár t - és 
tanácsházhoz vezető gőztáv-
vezetéket a Mérei utca a la t t 
fektették volna le. Ésszerű 
új í tásuk a lapján azonban — 
ahogy annak idején be is 
számoltunk lapunkban róla 
— a házak között, kerteken 
á l vezették a csövek ú © n e -
vezett nyomvonalát. Rövi-
debb lelt a távolság, nem 
kellett aszfaltot bontani, és 
annyi más közmű vezetékét 
keresztezni, mint az utcá-
ban. 

Ez az egyetlen ú j í tás 192 
és fél ezer forintot takar í -
tott meg. A hat hónap a la t t 
bevezetett 22 új í tás pedig 
csaknem 800 ezer forintot 
hozott a vál lalatnak. 

A bútorgyárban: 
nagyobb fényezőasztalok 

Mondhatni, h o © a fénye-
zés legnehezebb részét már 
gépek végzik a Szegedi Bú-
torgyárban. A fényező asz-
talokra eddig egyszerre ki-
lenc a j tó t lehetett fel tenni, 
mert több nem fé r t el r a j -
tuk. Poór Jánosnak jutot t 
eszébe, hogyha kellőképpen 
meghosszabbít ják az aszta-
lokat, t izenkettőt is fe l rak-
hatnának. Az elmondolás 
jgyes, de csak akkor ér va-
'ójában sokat, ha a fényezés 
ideje ugyanannyi marad, 
mint korábban. Ha napi 
4x9 helyett 4x12 a j tó t bír-
nak fényezni. 

Az pedig már nem e © e -
dül az újí tón múlt, hogy si-
kerül-e a célt elérni, hanem 
inkább a fényező munká -
sain. De ahhoz képest, hogy 
az asztalokat alig egy hó-
napja, csak júniusban hosz-
szabbították meg, s így 
nincs meg a kellő gyakor-
latuk sem, máris szép ered-
ményeket értek el: 5—6 a j -
tóval többet fényeznek na-
nonta, az eddiginél Ha el-
érik a napi negyvennyolcat, 
az előkalkuláció szerint 
évenként 24 ezer forintot 

karit meg az új í tás azzal, 
h o © emelkedik a fényezés 
termelékenysége. 

• 

, Látható, h o © nem voltak 
'tletszegények a dolgozók 

?©ik üzemben sem, a fél év 
legjobb új í tása mindhárom-
ban megszületett. Persze ösz-
szevetni nem lehet, de nem 
is szabad őket. Mindenüt t 
mások a lehetőségek, mások 
a körülmények, csak az a 
fontos, h o © kihasznál ják 
ezeket. 

F. K. 


