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II népgazdaság fejlődése 
az első fél évben 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai 
szerint. 1971. első félévében a szocialista 
ipar 5.6 százalékkal termelt többet, mint 
egy évvel ezelőtt. 

A termelés — a bányászatot kivéve — 
valamennyi főbb ágazatban meghaladta 
az előző évi szintet. 

Az átlagosnál gyorsabban a vegyipar és 
a villamosenergia-ipar fejlődött, 13, illet-
ve 10 százalékkal. A gépipar és a köny-
nyüipar termelése 6—6 százalékkal nőtt. 
A múlt évhez képest a kohászat 5, az épí-
tőanyag-ipar 4, az élelmiszeripar 2 szá-
zalékkal emelte termelését. Az ipari ter-
melés növekedése tpljes egészében a ter-
melékenység emelkedéséből adódott. A 
szocialista ipar egészében ugyanannyian, 
az ágazatok többségében kevesebben dol-
goztak. mint 1970. első felében. Az ipar 
értékesítése a termeléshez hasonló ütem-
ben nőtt. 

1971. első felében 
a kivitelező építőipar 14 százalékkal 
több munkát végzett el, mint egy év-
vel korábban. 

A termelés növekedési üteme a múlt év-
hez képest — főleg az építőipari vállala-
toknál — gyorsult. A foglalkoztatottak 
száma 5 százalékkal, ezen belül az építő-
ipari vállalatoknál 3 százalékkal emelke-
dett. A félév folyamán fokozódott a lakás-
építés üteme. Június 30-ig a kivitelező 
építőipar 21 700 lakás kivitelezését kezdte 
meg és 13 200 lakásét fejezte be. Június 
végén 48 800 lakás építése volt folyamat-
ban. 4800-zal több, mint egy évvel ko-
rabban. 

A félév folyamán — a múlt évhez ké-
pest — 

a mezőgazdasági termékek értékesítése 
18 százalékkal emelkedett. 

Ezen belül a vágóállat-értékesítés 34 szá-
zalékkal haladta meg az egy évvel ez-
előtti szintet. Vágósertésből 70 százalék-
kal többet, vágómarhából ugyanannyit 
értékesítettek, mint tavaly ilyenkor. Szá-
mottevően (24 százalékkal) nőtt az idén is 
a baromfi-értékesítés. 

A főbb forrásokból 8 százalékkal volt 
nagyobb a lakosság pénzbevétele, mint 
tavaly ilyenkor. 

1971 első felében a kiskereskedelmi for-
galom — folyó árakon számítva — tíz 
százalékkal haladta meg az egy évvel ez-
előttit. Továbbra is a vegyes iparcikkek 
forgalma nőtt a legnagyobb mértékben, 
15 százalékkal. Élelmiszerekből és élvezeti 
cikkekből 9, ruházati cikkekből 4 száza-
lékkal volt" nagyobb a kiskereskedelmi 
forgalom, mint tavaly. 

A kiskereskedelmi árszínvonal 1,3 száza-
lékkal emelkedett a múlt évhez képest. 
Ezen belül az idényjellegű élelmiszerek 
ára 9. az egész évben vásároltaké 0.6 szá-
zalékkal. az élelmiszerek és élvezeti cik-
kek árszínvonala összesen 1,2 százalékkal, 
a ruházati cikkeké 2, a vegyes iparcikke-
ké 1,2 százalékkal volt magasabb a ta-
valy első félévinél. 

1971 első felében beruházásokra — fo-
lyó árakon számítva — 23 százalékkal 
többet folyósítottak, mint egy évvel ez-
előtt. 
A belföldi ellátásban — a termelési, a 

beruházási és a fogyasztási célt szolgáló 
termékeknél — egyaránt nagy szerepe 
volt az importnak. Az év eddig eltelt idő-
szakában az export csak kis mértékben 
emelkedett. 

1 Izraeli 
pártküldöttség 

Budapesten 
Az MSZMP Központi Bi-

zottságának meghívására 
csütörtökön Budapestre ér-
kezett az Izraeli Kommunis-
ta Párt küldöttsége, Dávid 
Khenin-nek, a Politikai Bi-
zottság tagjának, a KB tit-
kárának vezetésével. 

Kádár János fogadta 
a Dán KP elnökét 

A baráti látogatáson tar-
tózkodó Knud Jespersen, a 
Dán Kommunista Párt el-
nöke csütörtökön, tegnap ta-
lálkozott Kádár Jánossal, a 
Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsá-
gának első titkárával. 

A két pártvezető eszme-
cserét folytatott a kölcsönö-» 
sen érdeklődésre számot tar-
tó nemzetközi politikai kér-
désekről. A szívélyes, elv-1 
társi légkörű beszélgetésen 
részt vett Komócsin Zoltán? 
a Központi Bizottság titkárai 

Export szegedi üzemekből 
Rekordmennyiségű mélyfúró tömiöt vásároltak 

Nincs közeledés 
a párizsi tanácskozáson 
Csütörtökön Párizsban, a 

vietnami kérdéssel foglalko-
zó négyes értekezlet 124. 
ülésén az amerikai küldött-
séget a leváltott Dávid Bru-
ce távollétében eddigi he-
lyettese Philip Habib vezette. 

Hírügynökségi jelentések 
szerint a három óra hosz-
szat tartó tanácskozáson ez-
úttal sem sikerült közeledést 
elérni a felek álláspontja 
között. 

Nguven Thi Binh asszony 
külügyminiszter, a Dél-viet-
nami Köztarsaság ideiglenes 
forradalmi kormánya kül-
döttségének vezetője felszó-
lalásában cáfolta az ameri-
kai félnek azt az állítását, 
hogy a DIFK hétpontos ja-
vaslata „nem eléggé vilá-
gos". Rámutatott: 

A Nixon kormányzat 
már többször hangoztatta, 
hogy aggasztja az amerikai 
foglyok sorsa és mihelyt 
biztosítékot kap szabadon bo-
csátásukról. bejelenti az 
amerikai csapatok kivonásá-
nak határidejét. 

— A hétpontos javaslat 
konkréten leszögezi, hogy 
amennyiben az amerikai 
kormány 1971-ben közli az 
amerikai és a velük szövet-
séges külföldi csapatok tel-
jes kivonásának határidejét, 
akkor ugyanezen év során 

a következő két müvelet ve-
szi kezdetét és ér azonos 
időpontban véget: a fent 
említett csapatok biztonságos 
kivonása és a háború alatt 
fogságba ejtett katonák és 
polgári személyek szabadon 
bocsátása, beleértve a VDK-
ban foglyul ejtett amerikai 
pilótákat is. 

— Vajon mindebben mi 
a nem világos? Az amerikai 
kormány miért nem ad vá-
laszt erre a javaslatra? — 
tette fel a kérdést Binh 
asszony. 

Xuan Thuv miniszter, a 
VDK delegációjának vezető-
je beszédében kifejtette, 
hogy az amerikai katonaság 
kivonási határidejének el-
utasításával Nixon elnök 
lényegében arról a szándé-
káról tesz tanúbizonyságot, 
hogv nem akar véget vetni 
a háborúnak. Mindaddig, 
amíg a háború folytatódik, 
a háború következményeit 
sem lehet rendezni és az 
életüket vesztett, megsebe-
sült vagy fogságba esett 
amerikai katonák száma to-
vább növekedhet. 

Az amerikai és a dél-
vietnami delegáció képvise-
lői felszólalásaikban ezúttal 
sem adtak választ a DIFK 
hétpontos javaslatára. 

Takarók vietnami 
gyermekeknek 

Bensőséges esemény szín-
helye volt csütörtökön a 
Magyar Nők Országos Ta-

j nácsának székháza: a Vas-
' utasok Szakszervezete deb-
receni bizottságának képvi-
selői 49 horgolt takarót ad-
tak át Hoang Cuong asz-
szonynak, a Vietnami De-
mokratikus Köztársaság bu-

i dapesti nagykövete feleségé-
nek. A Magyar Nők Orszá-
gos Tanácsának tavasszal, 
az anyák napján indított 
akciója élénk visszhangra 

talált és a csütörtökön át-
adott ajándékkal négyezerre 
emelkedett a VDK-ba jutta-
tott takarók száma. (MTI) 

Ma teljes holdfogyatkozás 
Közép-Európa lakosai 

pénteken este — pontosan 
egy év elteltével — ismét 
teljes holdfogyatkozást fi-
gyelhetnek meg. A budapes-
ti Uránia Csillagvizsgáló 
számításai szerint a Hold 
pénteken este Magyarország 
fölött 19 óra 54 perckor 
már elsötétülve kel fel. A 
holdfogyatkozás 21 óra 34 
perckor ér véget, és a z ár-
nyékból 22 óra 32 perckor 
Lep ki teljesen A holdfo-
gyatkozás jelentős meteoroló-

giai következtetésekre nyújt 
lehetőséget, a fénykiszűrödé-
sekből ugyanis a Földet kö-
rülvevő légréteg sűrűségére 
vagy szennyezettségére lehet 
következtetni. 

A következő napokban 
más különleges csillagászati 
esemény is várható. A Mars 
fénye a következő napokban 
egvre erősebb, vörösebb lesz, 
mert augusztus 12-én évszá-
zadunkban a legközeleob 
késül a Földhöz. 

A szegedi üzemek az idei 
! év első félévében fokozot-

tabb gondot fordítottak a 
hazai fogyasztók kielégitésé-

' re. de javult az exportszál-
1 lítás is. Kiugró eredmények-
• ről nem érkezett hír, azon-

ban néhány gyárból a múlt 
év hasonló időszakához ké-
pest valamivel több termé-
ket küldtek a külföldi meg-
rendelőknek. 

A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalat mintegy 153 
millió forint értékű termé-
ket indított útnak állandó 
vevőihez, a világ körülbelül 
50 országába. A Szovjetunió-
ba — a legjelentősebb vá-

! sárlójának — elsősorban 
| ponyvát, míg a tőkés piacok-
' ra zsineget szállított. Amint 
I a ' vállalat közporttjában 
! megtudtuk, az első féléves 
exporttermelés értékét te-
kintve, valamelyest alatta 
marad a tavalyinak, tehát a 
kendertermékekböl kevesebb 
jutott külföldre az idén. A 
KSZV szakemberei most 
azon dolgoznak, hogy leg-
újabb terméküket, a kiváló 
műszaki tulajdonságokkal 
rendelkező Trikoplán-pony-
vát megismertessék külföl-
dön. Legelőször a Szovjet-
unióba vezet az út, hisz to-
vábbra is a szovjet keres-
kedelmi partner a legtöbb 
terméket igénylő vevő. 

A Csongrád megyei Allat-
forgalmi és Húsipari Válla-
lat jól sikerült hónapokat 
zárt; nemcsak a hazai szük-
ségletre, hanem külföldre is 
több árut juttatott. A világ-
hírű Pick-szalómiból 177,5 
millió forint a szegedi pap-
rikás szalámiból 34,8 millió 
forint értékben küldött vá-
sárlóinak — a legtöbbet az 
NSZK-ba. Említést érde-

Az Emergében készül a mélyfúró tömlő 

mel, hogy emellett különbö-
ző húsféleségekből is 22 
millió forint értékű men.v-
nyiséget szállítottak külföld-
re. 

A Szegedi Kábelgyár kü-
lönféle erős- és gyengeára-
mú vezetékeire nagy szük-
ség van idehaza. A gyár 
több mint 600 milliós ter-
meléséből aránylag kevés 
kerülhet a határon túlra, na-
gyon fontos, hogy az épít-
kezéseken, más ipari üze-
mekben ne szenvedjenek 
anyaghiánnyal. Így januártól 
június végéig a Szegedi Ká-
belgyár mintegy 12,5 millió 
forint értékű exportot bo-
nyolíthatott csak le, bár ez 
valamivel több mint a tava-
lyi. A kábelgyár alumínium-

A kapásnövényeknek 
jól jött az eső 
Deszken kárt okozott a jégeső 

Már huzamosabb ideje 
tart a szokatlanul száraz, 
meleg idő. Az aratási mun-
káknak kedvezett ugvan a 
jó idő. de igaz az a mondás 
is, hogy az esőtlen aratást 
megsínylik a kapásnové-
nvek. Szeged környékén és 
egész Csongrád megyében 
szerdára befejezték a kalá-
szosok betakarítását és a 
„végszóra" megérkezett az 
áldást hozó eső is. 

A szerda esti hirtelen jött 
heves esőzés csak a Maros 
folyó térségében volt na-
gyobb arányú, ahol 70—80 
milliméter csapadékot mér-
tek. Algvö határában is szé-
pen hullott, de ott mar 

..csak" 40—50 millimétert 
mutatott a csapadékjelző. Az 
esőzés különben kiterjedt az 
egész megyére, s különösen 
jót tett a kukoricának, a cu-
korrépának. a vöröshagy-
mának. a fűszerpaprikának 
és a gyümölcsösöknek is. 

A mezőgazdasági szakem-
berek becslése szerint a 
szerdai esőzés hatására a 
kukorica holdankénti ter-
mésátlaga 2—4 mázsával is 
javulhat, míg a cukorrépa 
termésátlaga ennél is többel. 
A Szeged környéki homok-
vidéken, ahol a tarlót fel-
szántották és masodvetésként 
burgonyát ültettek, most 

újabb szép termésre számít 
hatnak majd. 

A hirtelen jótt zivatar 
haszna szinte felbecsülhetet-
len. hiszen a takarmánynö-
vények már alig „éltek". 
Néhol azonban kárt is oko-
zott a zivatarral együtt le-
hullott jég. A deszki „Ma-
ros" Termelőszövetkezet ve-
zetői elmondták, hogy 120 
holdas kertészetüket szinte 
szétverte a jégeső. Hetven 
hold pritaminpaprika, tíz 
hold karfiol és negyven hold 
cecei paprika ment teljesen 
tönkre a kertészetben. A 
főkertész szerint a kár 3— 
4 millió forint. 

sodratot adott el Svédor-
szagnak és Swich-yezetéket 
pedig — kisebb mennyiség-
ben — Jugoszláviába. 

A szegedi üzemek közül 
a mind jobb termelési ered-
ményeket, elérő Emeigé Gu-
migyár érte el a legjobb ex-
porteredményt. A fél év 
során több mint 175 millió 
forint értékű nehézgumi-
árut szállított — redord-
mennyiségű mélyfúró töm-
lőt — külföldre; főként a 
Szovjetunióba, a szocialista 
országokba. Érdekes, hogy a 
mélyfúró tömlő iránt leg-
újabban Kínában is érdek-
lődnek, kísérletképpen két-
ezer méter mélyfúró tömlő 
indult útnak a távoli or-
szágba. Az igények, vala-
mint az előjelek azt mu-
tatják. hogy az Emergé a 
második fél évben tovább 
szélesíti kereskedelmi kap-
csolatait és december 31-
ig az első fél évnél is több 
mélyfúró tömlőt, más gumi-
terméket exportál. 

M. I. 

Valutaárfolyam-
változások 

A szovjet állami bank 
augusztus hónapra kiadott 
valutaárfolvam jelentéséoen 
felülvizsgálta es megvaitoz-
tatta het külföldi valuta: a 
nvugatnémet márka, a hol-
land gulden. az olasz líra, a 
kanadai dollár, a libanoni 
font, valaminf a francia és 
a svájci frank rubelhez vi-
szonyított árfolyamát 

A jelentés szerint a felér-
tékelésre az említett valuták 
értékének a nemzetközi va-
lutapiacokon végbement vál-
tozása kapcsán került sor. 
Legnagyobb mértékben a 
nyugatnémet márka és a 
kanadai dollár árfolyama 
változott. 


