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Előretört a kötszövo-
és a vegyipar 

Az ipari szerkezet alakulása az első fél évben 
A Központi Statisztikai Hi-

vatalban érdekes felmérés 
készült az ipar szerkezeté-
nek átalakulásáról. Ebból ki-
tűnik. hogy a központi nép-
gazdasagi programok hatá-
sára 

fokozatosan változik az 
ipari ágazatok aránya, 

s ennél jóval gyorsabb egy-
egy ágazaton belül a ter-
mékösszetétel átalakulása. A 
termékszerkezet ugyanis vi-
szonylag érzékenyen és gyor-
san reagál a gazdasági in-
tézkedésekre. az ármozgá-
sokra, a kereslet-kínálat vál-
tozásaira. 

Az ipari ágazatok között 
az utóbbi években gyorsan 
tör előre a vegyipar, amely 
1970-ben minden eddiginél 
nagyobb mértékben, 15 szá-
zalékkal, 1971 első felében 
pedig további 12 százalékkal 
növelte termelését. Ily mó-
don 

a vegyipar az egész ma-
gyar ipar termelésének 
már 11.1 százalékát szol-
gáltatja, 

az 1967. évi 9.6 százalékkal 
szemben. A könnyűipar ága-
zatai közül különösen a 
nyomdaipar fejlődése gyor-
sult az elmúlt, másfél éves 
periódusban. Az 

állami nyomdák 
1970-ben körülbelül 5. 1971 
első felében pedig 12,3 szá-
zalékkal növelték termelé-
süket. A textiliparon belül a 
hazai és a külföldi kereslet-
nek megfelelően továbbra is 

a kötszövőipar termelése 
növekszik az átlagosnál jó-
val gyorsabban. A tapaszta-
latok tehát arra utalnak, 
hogy az' ágazatok közötti 
lassú, de fokozatos szerke-
zeti átalakulast egyértelmű-
en a korszerű ágazatok fo-
kozott előretörese jellemzi, és 

iparunk szerkezete egyre 
jobban megközelíti az ipa-
rilag fejlett országok ipa-
rának struktúráját . 
Egész sor ágazaton belül — 

a piac különböző hatására 

szemben az előző évi 14,8 szá-
zalékkal. 1971 első felében e 
tendencia nem folytatódott, 
ami azonban nem az autó-
buszok iránti igények csök-
kenésére, hanem termelési és 
kooperációs problémákra 
utal. s egyben arra, hogy 
egyéb jármüvek iránt is 
megnőtt a kereslet. Vasúti 
teherkocsiból például 33 szá-
zalékkal gyártott többet a 
magyar ipar, mint 1970 első 
felében. 

Az igények változását jelzi 
a híradás- és vákuumtechni-
kai ipar termékszerkezeté-
nek alakulása is. Míg 1968— 
69-ben a nehéz híradástech-
nikai termékek aránya nőtt, 
1970-ben már a híradástech-
nikai közszükségleti cikkek 
gyártását fokozták, s e ten-
dencia 1971-ben is folytató-
dik. Az első fél évben az 
előző év hasonló időszaká-
hoz képest 18.2 százalékkal 
nőtt az izzólámpagyártás, 
13,3 százalékkal a rádió- és 
2,2 százalékkal a televízió-
gyártás. 

A műszeripar termékszer-
kezetében már érvényesül 
a számítástechnikai prog-
ramra felkészülés hatása. 

Ügyviteltechnikai berendezé-
sekből például egy év alatt 
48,3, irányítástechnikai be-
rendezésekből pedig 14,3 szá-
zalékkal nőtt a termelés. Ez 
azonban csupán az első lé-
pés. mert a program végre-
hajtása során a műszeripar-
ban jelentősebb szerkezeti 
változások várhatók. 

A gyors ütemben fejlődő 
vegyipari agazatokon belül 
különösen a gyógyszeripar 
termelése növekszik, ö rven-
detesen emelkedik a korsze-

rűbben csomagolt készítmé-
nyek aránya. A gyógyszerek 
közül egyébként az allati 
tápszerek gyártása és érté-
kesítése nőtt az utóbbi idő-
ben a legnagyobb mérték-
ben. 

A textiliparban a szerke-
zeti átalakulást továbbra is 
a korszerűbb anyagokból ké-
szülő termékek arányának 
növekedése jellemzi. 

Nőtt a műbőrök, továbbá 
a szintetikus szállal kevert 
gyapjúból előállított ter-
mékek részaránya. 

Mind 1970-ben, mind 1971 
első felében az atlagosnál 
jóval gyorsabban emelkedett 
a kötöttáru-termelés, s e ten-
dencia várhatóan tovább 
tart, mert erre ösztönzik a 
vállalatokat a megnöveke-
dett hazai igények. 

A mezőgazdasági terme-
lés eredményeinek megfe-
lelően alakul az élelmi-
szeripar termékösszetétele. 

1970-ben és 1971 első felé-
ben is a vágottbaromfi-ter-
meiés és -kivitel nőtt a leg-
intenzívebben, az idén hat 
hónap alatt 68 százalékkal 
több vágott baromfi került 
forgalomba, mint a múlt év 
azonos időszakában. Tovább-
ra is jelentős — de még nem 
kielégítő — mértékben emel-
kedik az üditó italok gyár-
tása. 1970-ben 24.7, 1971 első 
felében 43,4 százalékkal több 
üdítő italt állítottak elő, 
mint az előző év azonos idő-
szakában, ugyanakkor a sör-
termelés csak kismértékben 
emelkedett. 

Szeged: 

Endokrinkongresszus 
Hormonok tana — Ónálló kísérletek 

Mintegy 150 magyar és 
külföldi kutató részvételével 
tegnap nyílt meg Szegeden, 
a Szemészeti klinikán az V. 
Magyar Endokrin Kongresz-
szus. A tanácskozáson cseh-
szlovák, lengyel, NDK-be-
li. angol, holland, NSZK- és 
USA-beli belgyógyászok is 
részt vesznek. 

Az elnökségben — többek 
között — helyet foglalt dr. 
Ágoston József, a megyei 
pártbizottság titkára, dr. 
Márta Ferenc akadémikus, 
a JATE rektora, Szabó G. 
László, a városi pártbizottság 
osztályvezetője, és Papp 
Gyula, a városi tanács el-
nökhelyettese is. A kongresz-
szust üdvözölte dr. Gál 
György, az Egészségügyi Mi-
nisztérium tudományos osz-
tályvezetője, dr. Láng Ist-
ván, az MTA főtitkárhelyet-
tese, dr. Tóth Károly egye-
temi tanár, a SZOTE rek-
tora, és dr. Kedvessy György 
egyetemi tanár, a MOTESZ 
elnökségi tagja. Dr. Julesz 
Miklós egyetemi tanár, az 
Akadémia levelező tagja, a 

Magyar Endokrinológiai és 
Anyagcsere Társaság elnö-
ke — aki a kongresszus el-
nöki tisztét is betölti — meg-
nyitó szavaiban a Társaság 
történetének néhány jelen-
tős állomását villantotta fel. 

Szeged ma már nemcsak a 
magyar endokrinológiai ku-
tatás fellegvára, de nemzet-
közileg is elismert kutató-
központ. Julesz professzor 
kollektívája — klinikusok és 
teoretikusok — alapját ké-
pezhetné egy országos en-
dokrinosztálynak. A belső-
elválasztású mirigyekkel fog-
lalkozó tudósok, orvosok, 
kutatók és elméleti szakem-
berek szerteágazó tudomá-
nyos munkát végeznek. A 
mostani kongresszus a ste-
roid hormonok anyagcseré-
jének és klinikai vonatkozá-
sainak újabb eredményeit 
összegezi. Többek között re-
ferátumok hangzanak el a 
steroid hormonok férfiasító 
szerepéről, a szervekben le-
játszódó víz-só és cukorház-
tartásról. A referátumok 
mellett önálló kísérleteiket 

is bemutatják a kutatók. Két 
kerekasztai-konferenciát tar-
tanak, melyeken az endokri-
nológia más területein vég-
zett kutatások eredményeiről 
tájékozódnak a résztvevők. 

Az endokrinológia, vagyis 
a hormonok tana, 1963 óta 
éppen szegedi kezdeménye-
zésre indult jelentós fejlő-
désnek. Az V. Magyar En-
dokrin Kongresszussal ú j 
periódus kezdődik a kutatá-
sokban. A mostani nemzeti 
kongresszus, melyen neves 
külföldi tudósok is részt 
vesznek, új utakat nyit a 
tudományág fejlődésében. 

A konferencián — mely 
négy napig tart — az el-
hangzó referátumokat, elő-
adásokat az Akadémiai Ki-
adó könyvalakban is megje-
lenteti. A tudományos ta-
nácskozáson kívül társadal-
mi rendezvények is szere-
pelnek a programban. Orgo-
nahangversenyen. rektori fo-
gadáson, kiránduláson vesz-
nek részt a tanácskozás 
résztvevői. 

Erősitik a töltést 

1 

Felbocsátották 
a Luna—18-at 

A Szovjetunióban csü- idő szerint 16 óra 41 perc-
lényegesen megváitozött a törtökön felbocsátották a kor (magyar fdő szerint 14 

Luna—18 atomatikus ürál- óra 41 perckor) rajtolt 
lomást. Az űrállomás út já- a hordozórakéta, fedélzetén 
nak célja: folytatni a Hold és a Luna—18 automatikus 
a Hold körüli kozmikus tér- űrállomással, 
ség tudományos kutatását. Az automatikus űrállo-

A kozmikus térség kuta- . . a mesterséges hold 
tási programjának megfele- P a l i j á r ó l indítottak a Hold 

termékek összetétele. A köz 
lekedési eszközöket gyártó 
vállalatok termelésében pél-
dául mindinkább előtérbe 
kerül az autóbuszok gyártá-
sa. 1970-ben a járműipari 
üzemek termékeinek 18,5 
százaléka volt autóbusz, lően csütörtökön moszkvai 

Magyar-jugoszláv közös 
vasúti határállomásokat 

létesítenek 

felé. 
A Luna—18-cal szilárd a 

] rádió-összeköttetés. A tele-
metrikus adatok szerint az 
állomás fedélzeti rendszerei 
és gépegységei szabályszerű-
en működnek. A koordiná-
ciós számítóközpont feldol-
gozza az érkező információ-
kat. 

* 
A telemetrikus adatok 

szerint a Lunohod—1 sze-
rencsésen eltöltötte a tizedik 
Hold-éjszakát, a berendezés 
fedélzeti rendszerei kielégí-
tően működnek. A műszer-
fülkében a hőmérséklet 
plusz 20 Celsius-fok. 

A Lunohod—1 folytatja 

Mint arról már beszámoltunk lapunk-
ban. a tervezettnél előbbre hozták az olaj-
niezót védő, Tápétól az algyői hídig húzó-
dó gát megerősítésének elkezdését. A 80 
millió forintos beruházás keretében vasta-
gítják, magasítják a töltést, ahol pedig 

tavaly átszivárgás volt, azokon a helye-
ken inost résfalakat építenek a gátba. Az 
A T 1 V Í Z I G g é p e i m i n t e g y k é t k i l o m é t e r r e 
Tápé fölött dolgoznak most a töltés erő-
sítésén. 

Á napokban rendkívüli Jugoszláviába hazánkon ke-
ülést tartott Rijekában a resztül. Jelenleg mindkét ol-
magyar—jugoszláv gazdasá- dalon v.an vám és útlevélke-
gi- és műszaki-tudományos zelés, a teherfuvarozásban 
együttműködési vegvesbizott- árukezelés stb, s ez lassítja , , . . . . . 
ság közlekedési és postaügyi a forgalmat, hosszú veszteg- j m u n K a j a T a o l a w n 

albizottsága. Az ülésen a két lésre készteti a tehervonato-
ország kormánymegbizottai kat. Mindez indokolja a kö-
allamközi egyezményt para- zös határállomások kialakí-
fáltak. tásét. 

A rendkívüli ülés kizáró- A megállapodás értelmé-
lag a magyar—jugoszláv kö- ben a magyar oldalon Gyé-
zös vasúti határállomások kényesen és Murakeresztú-
kérdésével foglalkozott. A ron, a jugoszláv oldalon pe-
határállomások megnőve- dig Szabadkán létesítenek 
kedett személyforgalmat bo- közös vasúti határállomást, 
nyolítanak le, ezen kívül Először a gyékényesi közös 
évente több százezer tonna állomás készül el, a tervek 
magyar áru megy Rijekába, szerint a jövő év májusára, 
illetve érkezik a jugoszláv A murakeresztúri és a sza-
lengeri kikötőből, s több- badkai közös határállomást 
millió tonna árut szállítanak 1975 körül nyitják meg. 

Nagygyűlés a VDK 
nemzeti ünnepén 

A Vietnami Demokratikus rom Mihály igazságügyi mi-
Köztársaság nemzeti ünne- niszter, Bugár Jánosné, a 
pe, kikiáltásának 26. évfor- Hazafias Népfront Országos 
dulója alkalmából csütörtök Tanácsának főtitkárhelyette-
délután nagygyűlést rendez- se. Ugyancsak az elnökség 
tek Budapesten, az Országos tagja volt Nguyen Hung 
Gumiipari Vállalatnál. Az Khan, a DVK budapesti 
elnökségben helyet foglalt nagykövetségének ideiglenes 
Fehér Lajos, a kormány el- ügyvivője. 
nökhelyettese, Bondor Jó-
zsef építésügyi és városfej-
lesztési miniszter, dr. Ko-

Magyar-algériai 
kereskedelem 

Layachi Yaker algériai zetközi vásár megtekintésé-
kereskedelmi miniszter re. Ez alkalomból több al-
meghívására dr. Bíró József gériai minisztérium vezetői-
külkereskedelmi miniszter vei tárgyal a magyar—algé-
csütörtökön délután Algé- riai ' kereskedelmi kapcsoia-

' r iába utazott, az algíri nem- tok továbbfejlesztéséről. 

Dr. Udvardi Károlyné or-
szággyűlési képviselő, az 
OGV pártbizottságának tit-
kára megnyitó szavai után 
Kiss Károly, az Országos 
Béketanács és a SZOT alel-
nöke mondott ünnepi beszé-
det. Vázolta a VDK szüle-
tésének körülményeit, s hő-
sies harcát az amerikai im-
perializmus ellen. 

Felszólalt a nagygyűlésen 
Hoang Cuong, a VDK bu-
dapesti nagykövete is. Kő-
szünetet mondott a szónok 
azért a szolidaritásért és te-
vőleges támogatásért, ame-
lyet a magyar nép nyújt 
harcoló vietnami testvérei-
nek. 

A Finn SZDP 
küldöttsége 

Budapesten 
Az MSZMP Központi Bi-

zottsága meghívására csü-
törtökön Budapestre érke-
zett a Finn Szociáldemokra-
ta Pár t küldöttsége, Lars S. 
Lindeman-nak, a párt Poli-
tikai Bizottsága tagjának ve-
zetésével. A küldöttség tag-
jai: Walde Nevalainen, a 
Politikai Bizottság tagja, 
parlamenti képviselő, Seppo 
Tikká, a párt Központi Bi-
zottsága tájékoztatási t i tká-
ra és Sinikka Luja Vapsö 
parlamenti képviselőnő. A 
küldöttséget a Ferihegyi re-
pülőtéren Gyenes András, az 
MSZMP KB külügyi osztá-
lyának vezetője fogadta. 


