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A fe lvásárlás új r e n d s z e r e 
k e d v e z ő e n hat a t erme lé s 

és az e l látás t erén egyaránt 
Ülést tartott a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács csütör-
töki ülésén a tudományos 
minősítés rendszerének to-
vábbfejlesztéséről, a tudomá-
nyos minősítési bizottság 
összetételéről tárgyalt, majd 
kinevezte a tudományos mi-
nősítő bizottság ú j elnökét, 
titkárát és tagjait. 

Ezután a mezőgazdasági 
felvásárlás helyzetéről tár-
gyalt. Az 1957—58 gazdasági 
év eredményei azt bizonyít-
ják, hogy a felvásárlás új 
rendszere kedvezően hatott 
mind a termelés, mind a 
felvásárlás és az ellátás te-
rületén. A felvásárlás üssz-
mennyisége a fő cikkekben 
megközelíti a kötött rendszer 
legjobb termésű évében be-
gyűjtött mennyiséget. Lénye-
gesen megnövekedett az ál-
latok és az állati termékek 
felvásárlása. 

A kalászosok cséplése jó 
ütemben halad. Minőségileg 
a kenyérgabona igen jó, vi-

szont a takarmánygabonák 
— elsősorban a sörárpa — 
minősége az átlagos alatt 
van. Burgonyában a termés-
kilátások ez idő szerint ked-
vezőek. A felvásárlások ed-
digi üteme megfelelő, a 
szükségleteket teljes mérték-
ben ki tudjuk elégíteni. Az 
1958—1959 gazdasági év hi-
zottsertés-szükséglete fede-
zésére a jelenlegi állomány 
elégségesnek mutatkozik, a 
várható kukoricatermést fi-
gyelembe véve a felhizlalás-
hoz szükséges takarmány-
mennyiség is biztosított. Az 
1958. évi vágómarha-vásár-
lási terv teljesítése kielégítő. 
A tehénállomány minőségé-
nek javulása és a megfelelő 
takarmányellátottság követ-
keztében a tejtermelés jelen-
tős mértékben növekedett és 
kedvezően alakult a tejfel-
vásárlás is. Az éves tervet 
előreláthatólag mintegy száz-
millió literrel teljesítjük túl. 
Az év első hét napjában 373 
millió tojást vásároltak fel, 

55 millió darabbal többet, 
mint az elmúlt év azonos 
időszakában. A baromfifel-
vásárlásban jelentős elmara-
dás mutatkozik. 
fl Központi Népi Ellenőrzési 
Bizottság három jelentése 

A továbbiakban a Minisz-
tertanács megtárgyalta a 
Központi Népi Ellenőrzési 
Bizottság három jelenlését. 
A Központi Népi Ellenőrzési 
Bizottság országos vizsgála-
tot folytatott az állami nagy-
és kiskereskedelmi készletek 
mennyiségi és minőségi meg-
óvásáról. A vizsgálat alapján 
megállapították, hogy a ke-
eskedelmi árukészletek tá-

rolásának feltételeit jelentős 
Folytatás a 2. oldalon. 

A repülő mentőszolgálat 
Egy éve kezdte meg munkáját a magyar repülő mentőszol-
gálat. A gépek eddig közel 1000 felszállást hajtottak végre 
és 150 000 km-t tettek meg. Ujabban két Super Aero 45 
típusú mentő-repülőgép is bekapcsolódott a mentőszol-
gálat munkájába. Képünkön: Beteget szállít a Super Aero 
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A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottságának üdvözlete Finnország 

Kommunista Pártja Központi Bizottságához 
Finnország Kommunista Párt ja Központi Bizottsága, 

H e l s i n k i 
Kedves Elvtársak! 
Pártjuk megalakításának 40. évfordulója alkalmából 

a Magyar Szocialista Munkáspart Központi Bizottsága 
iiarcos testvéri üdvözletét küldi Finnország Kommunista 
Párt ja Központi Bizottságának és minden tagjának. 

A magyar kommunisták ismerik és nagyrabecsülik 
nagyniultú pártjuk hősi harcait a finn nép boldogulásá-
ért, a nemzetközi munkásmozgalom céljainak eléréséért. 
Sok sikert kívánunk a béke fenntartásáért, a demokra-
tikus erők tömörítéséért és a szocializmus győzelméért a 
marxizmus—leninizmus zászlaja alatt vívott további fá-
radhatatlan harcukhoz. 

Elvtársi üdvözlettel: 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 

A Pártélet 1 T@x!i üzemi gépalkatrészeltet, 
szerkesztőségének ankétja motorkerékpárkellékeket gyárt 

«? műanyagból a Vegyesipari KTSZ Szegeden 

M B K s f t | 

— Jó reggelt, kisgyerek, reggeliztél már? Na, akkor 
6ij le szépen a padra és nézzük végig Miska macska cso-
dálatos kalandjait! _ 

A Partéiét című folyóirat 
felelős szerkesztője. Ripp 
Géza elvtárs szerdán anké-
tot tartott Szegeden. A meg-
beszélésen számos szegedi 
pártmunkás vett részt és el-
mondották észrevételeiket, a 
Pártélet tartalmára vonat-
kozólag. Számos olyan kér-
dést vetettek fel, amely a 
lap olvasóinak véleményét, 
meglátásait, kívánságait 
tükrözi. Elmondották töb-
bek között, hogy külpoliti-
kával kevésbé foglalkozzon 
a Pártélet, hiszen a szüksé-
ges tudnivalókat megtalál-
ják a Népszabadságban, a 
Nemzetközi Szemlében és 
másutt. Inkább több elméle-
ti cikket kívánnak az olva-
sók. amelyek segítséget 
nyújtanak a pártöktatáshoz. 

Szükségesnek tartották az 
ankéton megjelentek, hogy 
a folyóirat mihamarább 
részletesen foglalkozzék az 
arab nacionalizmus kérdé-
sével a mai nemzetközi 
helyzetben. Kívánságként 
merült fel, hogy a pártmun-
kások közötti tapasztalatcse-
rét is tolmácsolja a lap és a 
testvérpártok életével foglal-
kozó írásokat is többször kö-
zöljék. Foglalkozzon a kle-
rik..lázmus elleni harccal, az 

üzemi és hivatali pártszer-
vezetek és a gazdaságvezetés 
kapcsolatával. 

A Párlélet felelős szer-
kesztője valamennyi kíván-
sággal teljes mértékben 
egyetértett és közölte, hogy 
megfelelő terveket kékíte-
nek a javaslatok, megvalósí-
tása érdekében. • 

Az„üvegkönyvtárban" 
A pulkovói csillagvizsgáló 

egyik termének aj ta ján fur-
csa felírás fogadja a látoga-
tót: »Üvegkönyvtár«.. Kísé-
rőnk, csodálkozásunkat lát-
va, megmagyarázta, hogy itt 
több mint ötezer csillag és 
bolygó fényképfelvételét őr-
zik. Az üveglemezekre rög-
zített felvételek rendkívül 
értékes tudományos doku-
mentumok, mert segítségük-
kel a csillagászok tanulmá-
nyozhatják a különféle égi-
testek változásait. 

Az üvegkönyvtárat 1895-
ben alapították s azóta szá-
mos értékes anyaggal gazda-
godott. 

Szegeden az elsők között 
kezdte alkalmazni a Vegyes-
ipari KTSZ a nylon-szövet-
hulladékból nyert műanya-
got néhány héttel ezelőtt. 
Azóta a hulladékból elektro-
mos útcm olvasztott, úgyne-
vezett polyamidból már 
százezer forint értékű külön-
böző gépalkatrészeket gyár-
tott. főképpen textilüzemek 
részére. Most újabb gyárt-
mány készítésére szerződött 
a szövetkezet. Havonta húsz-
ezer darab kelléket szállí-
tanak a Danuvia motorke-
rékpárok hátsókerekének be-
tétjéhez és a teleszkópjához. 
Ezeket korábban gumiból 
állították elő, viszont a mos-
tani múanyagkészítmények 
amellett, hogy olcsobbak, 
még tartósabbak is. Tárgya-
lások folynak azonkívül a 
csepeli gyártó vállalattal is, 
hogy a jövőben készülő ú j 
motorkerékpárokhoz is ilyen 
műanyagbetéteket gyártsa-
nak. 

A szövetkezetben további 
kísérletek folynak újabb 
gépalkatrészek műanyagból 
való előállítására is. Az 

egyik, keresztorsózó gépal-
katrész már be is vált, s 
jelentós mennyiséget ren-
delt belőle a Budakalászi 
Textilművek, de remény van 
további alkatrészek elfoga-
dására és gyártására is. 

Előre elkészítik 
a v á r o s f e i l e s z i é s i tervet 

a harmadik kerületben 
Sok problémát okozott a 

harmadik kerületi tanáésnái, 
hogy a városfejlesztési terv 
későn készült el. Mire a ta-
nácsülés döntött a terv 
egyes részleteiről, már a 
költségvetési év közepén 
jártak, elkéstek a tervezés-
sel, elkéstek a kivitelezéssel. 
E helytelen gyakorlat kikü-
szöbölésére a harmadik ke-
rületi tanács legutóbbi ülé-
sén úgy határozott, nogy ez 
évben már előre elkészítik 
az 1959-re szóló városfejlesz-
tési tervet. A terv jóváha-
gyása után az egyes szak-
igazgatási szei-vek biztosít-
hatják a megfelelő terveket 
és kapacitásokat az egyes 
[feladatok kivitelezésére. A 
•költségvetési felújítási mun-
káknál is már előre készül-

őnek az 1959-es évre. 

Ellenőrizték 
a szegedi kisiparosok munka-
és egészségügyi körülménjeit 
A lakosság bejelentései 

alapján Szeged város taná-
csa nemrégiben határozatot 
hozott a kisiparosok folya-
matos munka- és egészség-
ügyi körülményeinek, vala-
mint a náluk tanuló fiata-
lok helyzetének ellenőrzésé-
re. Az ellenőrzést azóta meg-
kezdték a kerületi tisztior-
vosok. Első ellenőrző kőrút-
juk során a következőket ál-
lapították meg: 

Az I. kerületben általában 
kielégítőnek találták a 
munka- és egészségügyi kö-
rülményeket, valamint a ta-
nulók foglalkoztatását. ö t 
kisiparosnál azonban a tisz-
taság, s a rend nem voll ki-
elégítő. 

A II. kerületben az általá-
nos helyzet szintén jó, csu-
pán két kisiparosnál — egy 
tímárnál és egy cukrásznál 

— állapítottak meg rendelle-
nességet. Különösen a cuk-
rász kisiparos raktárában ta-
láltak nagy rendetlenséget, 
piszkol. Mind a két kisipa-
ros ügyét eljárás végett át-
adták a tanács ipari osztá-
lyának. 

A III. kerületben az 
egyik csiszolóműhelyben 
nem volt •porelszívó-beren-
dezés. Itt utasították a kis-
iparost a készülék súrgós be-
szerzésére. A vízvezetéksze-
relő kisiparosnál a szellőzés 
nem volt megfelelő. Eg>cs 
munkahelyeken, főleg a pin-
ceműhelyekben nem volt ki-
elégítő a tisztaság. 

A kisiparosok munka- és 
egészségügyi körülményeit, a 
fiatalokkal való foglalkozást 
ezentúl folyamatosan, állan-
dóan ellenőrzik a kerületi 
tisztiorvosok. 

1800 négyzetméter 
parkettléc a Ságváritelep 

új lakásaihoz 
A Csongrádmegyei Tataro-

zó Vállalatnak modern gé-
pekkel felszerelt parkettl,éc-
gyártó üzeme működik Sze-
geden A megnövekedett 
családi ház építkezésekre "és 
lakásátalakításokra való te-
kintettel jelentős bérmunká-
kat is vállalt a közelmúltban 
a telep. Itt rendelték meg 
például annak a harminc 
ikerháznak a padozatát, me-
lyet Ságváritelepen építenek 
fel még az idén. Az ehhez 
szükséges 1800 négyzetméter-
nyi parkettléc már el is ké-
szült és csak szállításra vár. 
Kétezer négyzetméter par-
kettát gyártanak még ezen-
kívül az Ingatlankezelő Vál-
lalat részére, amely azokat 
a rég esedékes javításokat 
használja fel. Ezzel a meny-
nyiséggel már sok lakást ki 
lehet padolni, egészségesebb 
körülményeket lehet terem-
teni azokban. Az ingatlan-
kezelő vállalat négyszáz 
négyzetméternyi parkettát 
már el is szállított a lakásoK 
alakítási munkálataihoz. To-
vábbi nagyobb mennyiségű 
parketta készül még a sze-
gedi Tatarozó Vállalat ré-
szére, amelyik azt a lakó-
házak felújításánál használ-
ja fel. 

Épül Mongólia 
legnagyobb hídja 

Ulan Batorban a Dund Gol 
folyón épül Mongólia legna-
gyobb hídja. A híd hossza 
több mint 370 méter lesz, 
szélessége akkora, hogy egy-
más mellett egyszerre négy 
teherautó haladhat át rajta. 
Eddig az építkezési munká-
latok 60 százalékát fejezték 
be és az év végére a hidat 
átadják a forgalomnak. 


