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Központi Bizottságának 

ülése 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott-

sága 1960. január 12-én ülést tartott. 
A Központi Bizottság kegyelettel megemlékezett ha-

lottjáról, Antos István elvtársról, aki 15 éves kiemelkedő, 
áldozatos munkával szolgálta a szocialista építés ügyét. 
A Központi Bizottság úgy határozott, hogy pártunk kitűnő 
harcosának, Központi Bizottságunk tagjának, Antos Ist-
ván elvtársnak emlékét meg kell örökíteni a munkás-
mozgalom nagy halottai nevét őrző emlékművön. 

A Központi Bizottság ülésén Kádár János elvtárs be-
számolt az időszerű kérdésekről, az 1959-es népgazdasági 
terv végrehajtásáról, az 1960-as terv megkezdéséről. A 
Központi Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette, és jó-
váhagyta azokat az intézkedéseket, amelyeket a Politikai 
Bizottság az 1960-as terv végrehajtása érdekében tett. A 
Központi Bizottság megállapította, hogy a munkásosztály, 
a dolgozó nép erőfeszítései komoly eredményeket hoztak, 
a Központi Bizottság márciusi javaslatait megvalósították, 
elérték, sőt túlteljesítették a célkitűzéseknek megfelelően 
hároméves tervünk több mutatójának 1960 végére ter-
vezett szintjét. Ezért köszönetét és elismerését fejezi ki 
a munkásosztálynak, a dolgozó parasztságnak, az értelmi-
ségnek, a gazdasági vezetőknek és mindazoknak, akiknek 
az eredmények elérésében részük volt. 

A Központi Bizottság melegen üdvözli az újabb mun-
kaversenykezdeményezéseket. Javasolja az illetékes tár-
sadalmi és állami szerveknek, hogy a kongresszusi ver-
senyhez hasonlóan a munkaverseny céljait az 1960-as évre 
is pontosan határozzák meg. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy a lendületesen megindult termelőmunka során küzd-
jek le a lezárt munkaévben tapasztalt bizonyos hiányossá-
gokat: a felesleges létszámemelést, a beruházások szétfor-
gácsolását, a káros -mennyiségi* szemléletet. A gazda-
ságosság szempontjainak következetes érvényesítése azt 
kívánja, hogy mennyiségi tervtúlteljesitésre csak olyan 
területeken törekedjenek, ahol ehhez a termelési kapaci-
tás, az anyag, az energia rendelkezésre áll, az értékesítés 
biztosított, és az ország nemzetközi fizetési mérlegét ja-
vítja. 

A Központi Bizottság továbbá javasolja, hogy az április 
4-re, hazánk felszabadulásának 15. évfordulójára történt 
versenyfelajánlásokat fejlesszék éves versennyé, amelyen 
belül április 4-e, a verseny egyik állomása lesz. Április 
4-ére á t kell adni a kongresszusi munkaversenyben leg-
jobb eredményt elérőknek a Központi Bizottság zászlóit 

A szocialista munkaversennyel együtt tovább kell 
fejleszteni a szocialista brigádokat. Gondoskodni kell 
számbavételükről és rendezni kell a kitüntető címek elnye-
résével kapcsolatos kérdéseket Helyesli a Központi Bi-
zottság, hogy a munkaverseny közvetlen szervezését — 
az eddigi gyakorlatnak megfelelően — a szakszervezetek, 
felső fokon a SZOT végezzék. A Központi Bizottság fel-
hívja a párt és a KISZ összes szervezeteit, a gazdasági 
vezetőket és a sajtó munkásait, hogy a dolgozók verse-
nyét messzemenően támogassák. 

A Központi Bizottság üdvözli a termelőszövetkezeti 
mozgalom számszerű fejlesztésében elért ú jabb eredmé-
nyeket. Az ország különböző területein november közepétől 
ez év január 11-ig 149 ezer dolgozó paraszt választotta a 
termelőszövetkezeti gazdálkodás út ját . A szövetkezetek 
földterülete 848 ezer katasztrális holddal, ezen belül 697 
ezer katasztrális hold szántófölddel gyarapodott. Az ú j 
termelőszövetkezeti községek és városok száma 457. Ez-
zel a termelőszövetkezeti falvak és városok száma január 
11-ig 1821-re emelkedett. Az állami gazdaságokkal együtt, 
az ország összes szántóterületének ma már 57,5 százaléka 
szocialista társadalmi tulajdont képez. 

A falu szocialista átalakításának ez az újabb figye-
lemre méltó eredménye arra mutat, hogy országunk dol-
gozó parasztsága a párt politikájának, gazdasági és tár-
sadalmi fejlődésünk számos sikerének, a meglevő szocia-
lista nagyüzemek példamutatásának és a türelmes fel-
világosító szónak a hatására egyre szélesebb körben is-
meri fel, hogy felemelkedésének egyedüli biztos ú t j a a 
szocialista nagyüzemi gazdálkodás. Hogy az ú j termelő-
szövetkezetek mielőbb erős, szilárd, jól működő szövetke-
zeti gazdaságokká váljanak, a Központi Bizottság szüksé-
gesnek ta r t ja a megszilárdításra irányutó munka fokozá-
sát. Felszólítja a Központi Bizottság a párt- és állami 
szerveket, nyújtsanak kellő segítséget a szövetkezetekbe 
tömörült dolgozó parasztoknak ahhoz, hogy az ú j szövet* 
kezetekben a közös munka mielőbb megkezdődjék. 

A Központi Bizottság foglalkozott a párt VII. kong-
resszusának határozataival összefüggő párt és kormányzati 
vonatkozású szervezési és személyi kérdésekkel. Megvá-
lasztotta a Központi Bizottság négy állandó bizottságát: 
az Allamgazdasági, a Mezőgazdasági, az Agitációs és pro-
paganda, valamint a Régi párttagok ügyeivel foglalkozó bi-
zottságot, végül megerősítette a párt osztályvezetőinek ki-
•evezésék 

Megérkeztek 
a konzervgyár új 

modern gépei 

Vasárnap közöltük lapunk-
ban Kovács Imre elvtárs, 
élelmezésügyi miniszter nyi-
latkozatát, amelyben a többi 
között elmondotta, hogy ú j 
paradicsomfeldolgozó gépsort 
kap a Szegedi Konzervgyár. 
A gépeket már le is szállí-
totta a budapesti Láng Gép-
gyár. Az üzemben már dol-
gozik ilyen nagy kapacitású 
gépsor, amely automatikusan 
6700 kiló nyers paradicsomot 
dolgoz fel óránként. Ez a 
gépegység még import auto-
mata-vezérlővel dolgozik. Az 
ú j gépsort már magyar 
gyártmányú vezérlőberende-
zéssel szerelik fel. 

Az ú j gépsorral lényege-
sen növekszik a Szegedi 
Konzervgyár paradicsomfel-
dolgozó kapacitása. Ezzel az 
automata gépegységgel is 
óránként majd 6700 kiló pa-
radicsomot dolgozhatnak feL 
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Szegedi gépújdonság 
Uj gépsor van születőben a Xl-es Autójavító Válla-

latnál. Első tagját már birtokba is vették a karosszéria-
lakatosok. Ez a lemezvágó olló, melyet az üzem aranyérem-
mel kitüntetett többszörös újítója, Csurgó László és néhány 
munkatársa konstruált. A két nyersolajszivattyú, melyek 
együttesen 1200 atmoszféra nyomást biztosítanak, olyan 
erőt fejt ki, hogy az olló tíz milliméter vastag vaslemezt is 
játszi könnyedséggel elvág. Ez a 60 ezer forintot érő au-
tomatikus lemezvágó szükségtelenné teszi a körülményes 
autqgénvágást, s a baleseti lehetőségeket elkerülve, precí-
zen végzi feladatát. 
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Eredményesen tevékenykednek választóik 
érdekében a megye országgyűlési képviselői 

A megyei képviselőcsoport elnökének és titkárának nyilatkozata 
tagja, a megyei pártbizottság első titkára, 
a képviselőcsoport elnöke, valamint Kato-
na Sándor elvtárs, a Hazafias Népfront 
megyei titkára, a képviselőcsoport t i tkára 
a következőket mondották munkatársunk-
nak: 

A Csongrád megyei képviselőcsoport 
tagjai az elmúlt évben széleskörű munkát 
fejtettek ki választóik érdekében. A cso-
port múlt évi tevékenységéről, valamint 
1960. évi feladatairól Németh Károly elv-
társ, az MSZMP Központi Bizottságának 

Szoros kapcsolatban a dolgosókkal 
— A legutóbbi választások kairól, az időszerű kül- és Tevékenységükkel hozzájá-

után, 1958. december 20-án belpolitikai kérdésekről szá- rultak, hogy a szegedi Tisza 
alakult meg a Csongrád me- mot adó tájékoztatókat. Né- Szállót adják vissza eredeti 
gyei képviselőcsoport. Leg- pesek voltak a 182 alka- rendeltetésének, 
első tevékenységéhez tartó- lommal megtartott fogadó- A képviselők szorgalmazták 
zott, hogy munkatervet ké- órák is. örvendetes, hogy Szeged ú j gázhálózatának 

a legutóbbi negyedévben a bővítését és a város közle-
dolgozók már lényegesen kedésének javítását, 
kevesebb egyéni és sokkal — A csoport tevékenysé-
több közérdekű panasszal gén túl 
fordultak a képviselőkhöz. egyénileg is sok ügy gyors 

elintézését segítették elő a 
képviselők. 

szí tett az 1959-es évre. 
Ugyanakkor történt meg a 
képviselők területi elosztása. 

A csoport tagjait általában 
azokban a községekbe és 
városokba osztották be, Bár a közérdekű javaslatok 
ahol a választásokat meg- megoldását tartották fő 

ták a módját, 
kapcsolatot teremtsenek 
dolgozókkal 
alkalommal 
tanácskoztak a munkások-
kal. a dolgozó- parasztokkal, 
az értelmiségiekkel és a tár-
sadalom más rétegeivel. 
Igen sok képviselői beszá-

előző gyűléseken jelölték szempontnak, természetes, Ezek kisebb problémák 
őket. hogy az emberek egyéni ugyan, mégis százakat érin-
— Azóta több mint egy gondjainak a megoldásához tettek. Bódi László az újsze-

esztendő telt el. Az ország- ^ segítséget nyújtottak a gedi gyógyszertárnak a 
gyűlési képviselők az el- képviselők, ha a kéréseket, lakosságnak jobban megfele-
múlt 12 hónapban megtalál- a panaszokat jogosnak talál- 15 nyitva tartásában, a No-

hogy szoros ták. Bizonyítja ezt az is, vember 7 Művelődési Ott-
a hogy több mint 450 ilyen hon filmvetítéseinek tökéle-

Nagyon sok ügyet intéztek el az elmúlt tesítésében, járdaépítés szer-
találkoztak és évben. vezésében és sok más ügy-

Csaknem félszáz paraszt- ben intézkedett. Lacsán Mi-
gyűlésen méltatták a nagy- hályné többek között előse-
Uzemi gazdálkodás meg- gítette, hogy állami tómoga-
teremtésének fontosságát, tás jusson a Szeged II. kerü-

E beszámolók sok község- letében nagyon időszerűvé 
mólót tartottak, s nem volt ben hozzájárultak ahhoz, vált ú j művelődési otthon 
ritka az olyan eset, hogy hogy egy-egy falu egész építéséhez. A Szegedi Cipö-
500—600-an hallgatták meg lakossága a közös gazdálko- gyár bővítésével kapcsolat-
a parlament egyes üléssza- dás út jára tért. ban a könnyűipari minisz-

, • » * terrel tanácskozott. Lelle 
Koserdeku kerae8ek megoldatta Ferenc intézkedett, hogy a 

. ., , kübekházi Sarló és Kalapács 
— A kepviselocsoport a gattak az allanu gazdasagok T s z kendertermését géppel 

megelőző évektől eltérően megyei igazgatójának beszá- arassák le. Amíg a képviselő 
nem kéthavonként, hanem mólóját a megye állami gaz- u t ána nem járt ez nem lát-
negyedévenként ülésezett, daságainak munkájáról és s z o t t biztosítottnak. Katona 
amelyeken a megye sok ezer foglalkoztak a megye állat- Sándor a nagylaki iskola, va-
dolgozóiát érintő problémá- tenyésztésével kapcsolatos lamint a makói fürdő építé-
kat vitattak meg. Ezeket problémákkal. Igen nagy fi- séhez szükséges állami tá-

az üléseket a Hazafias gyelemmel kisérték az 1958- mogatás megszerzéséhez fej -
Népfront megyei tilkársá- as megyei költségvetésről tett ki eredményes munkát, 
gának tevékeny kozremu- s zóló jelentést, s napi kép-
ködésével készítették elő. viselői munkájuk során se-

Többek között foglalkoztak gítették a feladatok meg-
szeged iparosításának a meg- valósítását. Legutóbbi ülé-
gyorsitásával. A felvetett sükön a felvásárlás és szer-
kérdésekről a képviselők ződéskötés problémáinak 
széleskörű vitát folytattak, megtárgyalása szerepelt na-
majd olyan megállapodásra plrenden. A csoport tagjai 
jutottak, hogy felsőbb szer- az üléseken elhangzott ja-
veknél eljárnak Szeged gyor-
sabb iparosítása érdekében. 

Megfelelni 
a nép bizalmának 
Az eddig elmondottak ls 

bizonyítják, hogy 
a képviselők már eddig 

is sokat tettek azért, hogy 
megfeleljenek a nép bizal-
mának. 

vaslatok alapján sok köz- Az említetteken kívül ko-
érdekű probléma megoldá- moly munka hárult rá juk az 

Egy másik ülésen meghall- sához adtak segítséget, országgyűlés állandó bizott-

ságaiban is. Ezek a blzottsá-' 
gok az országgyűlés két 
ülésszaka között is tevékeny-
kednek : törvényjavaslatokat 
dolgoznak ki, költségvetési 
terveket és más fontos prob-
lémákat vitattak meg. Me-
gyénk valamennyi képvise-
lője tagja valamelyik bizott-
ságnak és ott állandóan 
hasznos tevékenységet fej t ki. 

— Végzett munkánk alap-
ján joggal mondhatjuk: a 
Csongrád megyei képviselő-
csoport eredményes munkát 
végzett a múlt évben és je-
lentősen elmélyítette kap-
csolatait választóival. 

A képviselők egyéni és kö-
zös tevékenysége most 
arra irányul, hogy segít-
sék a megyében megvaló-
sítani az MSZMP VII. 
kongresszusán kijelölt fel-
adatokat. 

Azon dolgoznak, hogy mun-
kájukkal hozzájáruljanak a 
kongresszus fő célkitűzésé-
nek: a szocializmus alapjai-
nak lerakásához. A mi me-
gyénkben is, mint az ország-
ban, egyik 

legfőbb feladatként ez a 
mezőgazdaság nagyüzemi 
társas gazdálkodássá tör-
ténő átalakításában jelent-
kezik. 

Nagyon fontos feladatuknak 
tekintik, hogy az 1960-as 
népgazdasági tervben a me-
gye iparára eső tervfelada-
tok végrehajtását elősegít-
sék. s ahol lehet, a tervek 
túlteljesítése érdekében 
munkálkodjanak. Elsőrendű 
feladatnak tekintik, hogy te-
vékenykedjenek a megye 
dolgozói anyagi és kulturá-
lis haladásának meggyorsí-
tása érdekében. 

— A képviselőcsoport min-
den tagjának szilárd elhatá-
rozása, hogy 1960-ban is 
úgy dolgozzanak, hogy a 
megye képviselői méltók le-
gyenek arra a bizalómra, 
amely a választások során a 
megye lakossága részéről 
irányukban megnyilvánult. 
Munkájukkal, minden tevé-
kenységükkel a dolgozó nep 
érdekeit akar ják szolgálni 
— fejeződik be a nyilatko-
zat. 


