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A% MSZMP Központi Bizottságának 
határozatai 

(Folytatás a 3. oldalról.) 

termelőüzemeket közelebb visszük a 
nyersanyaglelóhelyhez és a felhasználók-
hoz. Emellett iparunk jelenlegi területi 
elhelyezkedése következe tében vidékről 
tízezrek járnak el rendszeresen Buda-
pestre ós iparral rendelkező más városok-
ba dolgozni — magas a lakosság belső 
vándorlása, igen nagy mértékű a lakóhely 
és a munkahely területi szétválása. Sú-
lyosbítja a helyzetet, hogy az iparosítás 
szempontjából elmaradt területek egyben 
az ország legnagyobb természetes szapo-
rodást felmutató vidékei. 

Az ipar aránytalan területi elhelyezke-
dése hátrányos a fővárosra is: nehezíti a 
lakáshelyzetet, a lakosság jobb ellátását 
víz-, gáz-, áramszolgáltatással, súlyosan 
terheli a helyi közlekedést. 

A VIL kongresszus határozatai előír-
ták, hogy a második ötéves terv beruhá-
zásai segítsék a termelőerők, ezen belül 
az ipar arányosabb területi elhelyezését, 
növeljék a vidéken levő ipar részarányát; 
az Alföldön emelkedjék az iparban fog-
lalkoztatott munkások száma. A főváros 
ipari termelését a második ötéves terv-
ben nem szabad ú j üzemek létesítésével 
növelni, hanem a meglevő üzemek kor-
szerűsítésével kell biztosítani az itt je-
lentkező, illetve a lakosság természetes 
szaporodásából eredő munkaerő foglalkoz-
tatását. 

A Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottsága helyesli, 

hogy a Politikai Bizottság és a kormány 
számos közbenső intézkedést hozott a 
VII. kongresszus'ide vonatkozó határoza-
tainak érvényesítésére. így felülvizsgál-
ták és ahol lehetett, módosították a há-
roméves terv ipari beruházásának terü-
leti felosztását. Budapest és a vidék kö-
zötti ipari arányokban ez kismértékű el-
tolódásra vezetett a vidék javára. A 
vidéki iparban foglalkoztatott dolgozók 
száma 1957-től 1960-ig körülbelül 91 ezer 
fővel, a fővárosban 63 ezer fővel emelke-
dik. 

O A Központi Bizottság tudomásul 
* veszi: 

n j hogy megtörtént iparunk területi 
" / elhelyezkedésének elemzése az 

ipartelepítési adottságok szempontjai 
alapján. Ez a vizsgálat kiterjedt az egyes 
országrészek és városok nyers- és fűtő-
anyag adottságaira, az energiaellátás kö-
rülményeire, a munkaerő-helyzetre, az 
épületadottságokra, a víznyerési lehetősé-
gekre, a közlekedési viszonyokra és más 
fontos körülményekre, melyek alapját ké-
pezik a telepítés tervezésének; 

/ , ) hogy Budapest ipari fejlődésének 
korlátozása végett a fővárosban 

működő ipari üzemeket a fejlesztés mér-
téke szempontjából kategorizálják; 

_ j hogy a második ötéves tervjavas-
/ lat kidolgozása során az Országos 

Tervhivatal fentiekre alapozva, külön 
megtervezte az ipari beruházások területi 
elosztását és ezzel kapcsolatos javaslatai-
nál a VII. kongresszus határozatainak 
megfelelően jár t el. A második ötéves 
tervjavaslat jelenlegi számításai szerint 
az ipari beruházások több mint négy-
ötöde vidékre jut, a várható létszámnöve-
kedésből ugyancsak mintegy négyötöd-
részben a vidéki üzemek részesednek. 
Számításba vehető, hogy több olyan vi-
déki beruházás befejezése, termelésbe lé-
pése, melyeket a hároméves terv idő-
szakában kezdtünk építeni, a következő 
ötéves tervperiódusban történik és ez 
nyilvánvalóan további létszámnövekedést 
jelent vidéken. A tervjavaslat szerint tel-
jesen ú j ipari üzem csak vidéken létesül. 

Mindez javulást, fejlődést jelent ter-
melőerőink, iparunk területi elhelyezke-
désében. Vidéken az iparban foglalkozást 
találók száma jelentősen növekszik. De a 
második ötéves tervidőszak alatt — a terv 
alapjában rekonstrukciós jellege követ-
keztében — szocialista iparunk területi 

elhelyezkedésében, a Budapest és a vidék 
közötti arányban jelentős változás még 
nem várható. A jelenlegi számitások sze- • 
rint a vidéki iparban foglalkoztatottak 
aránya 1965 végéig 57—58 százalékra 
nő. Az Alföld részesedése az ipari beru-
házásokból, az országos létszámnöveke-
désből az átlagnál valamivel jobban emel-
kedik. Ennek a fejlődésnek azonban ha-
tárt szab, hogy a második ötéves tervben 
ipari beruházásaink közel kétharmada 
helyhez kötött alapanyag- és energiaellá-
tást növelő beruházás. 

Q A Központi Bizottság megálla-
* pítja, hogy a minisztériumok ál-

lásfoglalása a vidéki ipartelepítést ille-
tően nem egyértelműen következetes, ta-
pasztalható ellenállás is. Gyakran a ké-
nyelmesebb megoldásokat előnyben része-
sítik, az ipartelepítéssel kapcsolatos ne-
hézségeket felnagyítják. Nagy az ellen-
állás azoknál a budapesti üzemeknél, 
üzemrészeknél, amelyek valamilyen ok 
miatt vidékre kerülnek. Ez elsősorban a 
gazdasági-műszaki vezetőkre vonatkozik, 
de előfordul, hogy az üzemi pártszerve-
zetek is akadályokat gördítenek a vidékre 
telepítés elé. Ennek, a megszokottságon 
túl, különböző okai vannak. így a na-
gyobb gyermekek felsőfokú iskoláztatása 
vidéken körülményesebb, a kulturális 
igények kielégítése nehezebb, a feleségés 
a családban élő munkaképes gyermekek, 
főleg leányok munkába állításának lehe-
tősége kisebb. De még súlyosabban esik 
latba, hogy az üzemek gyakran nem ké-
pesek megfelelő lakásokat biztosítani a 
vidékre költözők számára. 

A Központi Bizottság felhívja az ipar-
fejlesztésben, az ipartelepítésben érdekelt 
összes párt- és állami szerveket, hogy a 
második ötéves terv hátralevő munkála-
tai során kutassák és vizsgálják tovább a 
vidék iparosításának további lehetőségeit. 
Politikai és felvilágosító munkával osz-
lassák el a vidék iparosításával szemben 
helyenként még tapasztalható értetlensé-
get, ellenállást. A lakásépítés területi el-
osztásánál is legyenek tekintettel az ipar-
telepítés szempontjaira. A tervezéssel fog-
lalkozó állami szerveink az évi tervek 
készítése során javítsák tovább a telepí-
tési arányokat a vidék javára. 

A Központi Bizottság felhívja az Ipar-
telepítésben illetékes központi szerveket, 
hogy az ipari üzemek telephelyének ki-
jelölésénél, az eddigi gyakorlatnak meg-
felelően, a jövőben is a megyei párt- és 
tanácsszervekkel folytatott tanácskozás 
után döntsenek. 

Az ipari minisztériumok mérjék 
fel, hogy a már elhatározott vi-

déki ipartelepítés milyen méretű és ter-
mészetű szakmunkás- és műszaki szak-
ember-igényt jelent ezeken a vidékeken: 
Ott, ahol ez lehetséges, szervezzék meg 
körültekintően és késedelem nélkül a 
munkaerők helyi kiképzését, továbbkép-
zését, hogy a telepített ú j vagy kibővített 
vidéki üzemekben a termelés minél zök-
kenőmentesebben induljon és folyjék. 

Vegyék számba, milyen mértékben el-
kerülhetetlen a szakmunkások, műszakiak 
átcsoportosítása a fővárosból és más ipa-
ri- bázisokból; 

A megyei pártbizottságok az illetékes 
állami szerveitkel együtt gondoskodjanak 
arról, hogy a vidékre kerülő szakmunká-
sok, műszaki vezetők életkörülményei, 
kulturális viszonyai mind kielégítőbbek 
legyenek. 

í j A Budapesti Pártbizottság hatá-
rozza meg politikai tennivalóit a 

budapesti üzemek, üzemrészek vidékre 
telepítésénél, általában a Központi Bi-
zottság ipartelepítési politikájának támo-
gatására. Állandó ellenőrzéssel biztosít-
sák, hogy a budapesti ipari beruházások 
a termelékenységet, a műszaki színvonal 
emelését szolgálják, ék lépjenek fel a 
jelentős létszámnövekedéssel járó üzem-
bővítések ellen. 

Már elkészültek a szövetkezeti lakások 
a Torontál téren 

Néhány hét múlva megalakulhat az els5 szegedi lakásszövetkezet 
117 szövetkezeti lakás Csongrád megyei fiókjának kásofc számának. Főleg a 

épül Újszegeden a Torontál megbízottai, valamint a la- két-, valamint a két és fél 
téren és a Vedres utcában, kásszövetkeztekbe jelentke- szobás lakások iránt érdek-
Az építkezés jól halad. A ző dolgozók két képviselője lödnek sokan. 
Torontál téri épület már el vesz részt. Q A z igénylőket a rendelő-
is készült Ebben az épü- , A Vedres utcai épületek ^ S 2 e r i n t t ö b b n e m -
létben 24 korszerű, főleg a terv szerint a harmadik 
kétszobás, összkomfortos negyedévben, valószínűleg 
lakás lesz. A szakemberek szeptemberben lesznek ké-
szerint ezek a Torontál téri szen. . , . „ n v 
szövetkezeti lakások elren- Ha a Torontál téri szö- Azokat az a k t £ 
dezésüket, lakhatóságukat vetkezeti lakások műszaki nck ez évben esetleg nem 
tekintve a legjobban sike- átvétele megtörtént, és 
rült lakások lesznek Szege-

tár Csongrád megyei fiók-

pont — rászorultság, csa-
ládi körülmények stb. - o 
alapján bírálják eL 

jutna az újszegedi szövete 
„ . _ , . . . kezeti lakásokból, természe-

az Országos Takarekpenz- figyelembe veszik a 
tar Csongrád megyei fiók- v á r Q S m á s pontjain j ö v 6 r e 
ja megallapitja a szövet- é ül<5 ^ v e t k e z e t i la-
kezeti lakasok egyenkenti k á s o k n á l 

Az Országos Takarék-
pénztár Csongrád megyei 

hogy 
szövetkezeti lakások 

den. A többi, a Vedres ut-
cai épületekben is hasonló 
jó lakásokat alakítottak ki. 

A már elkészült Torontál árát, 
téri épületet megkezdi munkáját a szer-

. . . . . . . . . . , ... ytrnzi-cil" c o u i i f t i a u u i c ^ c i 
julius 10-ig veszi majd at vezőbizottság es sor kerül f j ó k j á n á l k ö z öl ték munka-
műszakilag a Iakasepitési szövetkezet társunkkal 

a kivitelező Csongrád me- formális megalakulására is. 
gyei Építőipari Vállalattól Erről a jelenkezőket a » _ 
a városi tanács tervosztá- városi tanács építés- és aranak megallapitasa ma* 
lya, mint építtető. A mű- közlekedési osztálya írás- folyik. 
szaki átadásnál már közre- ban idejében értesíti majd. Igyekeznek rövid időn be-
működik az a bizottság, A szövetkezeti lakások lül megállapítani és jóvá-
amely az első szegedi lakás- iránt nagy az érdeklődés hagyatni a végleges árakat, 
szövetkezetet szervezi; Eb- Szegeden. hogy ezzel is lehetővé te-
ben a bizottságban a városi A jelentkezők száma mint- gyék, illetve siettessék az 
tanács építési osztályának a egy kétszerese az ez évben első szegedi lakásépítési 
szakszerveketeknek, az OTP megépülő szövetkezeti la- szövetkezet megalakítását. 

Szovjet segítség Indonéziának 
Július 1-én megkezdődtek létesítéséhez. A Szov-

a hivatalos tárgyalások Mi- jetunió megfelelő beren-
kojan, a Szovjetunió Minisz- dezéseket, anyagot, mű-
tertanácsának első elnökhe- szereket és rádióaktív izotó-
lyettese és Djuanda, az In- pokat szállít Indonéziának, 
donéz Köztársaság első mi- Ugyanakkor segítséget nyúj t 
nisztere között a megfelelő szakemberek 

Anasztasz Mikojan és képzésében. 
Djuanda aláírtak egy megál- Az 1959. január 23-i szov-
lapodást, amely szerint a két jet—indonéz egyezmény sze-
ország együttműködik az rint a Szovjetunió két, öt-
atamerő békés felhasználása venezer tonna kapacitású 
területén. kohóművet épít Indonéziá-

nak 
Az egyezmény előirányoz- A z 1 9 6 0 február. 29-én 

za, hogy a Szovjetunió mű- aláírt szovjet—indonéz kö-
szaki segítséget nyújt Indo- zös nyilatkozatnak megfele-
néziának egy atomreaktor lően, tovább folynak a tár-
építéséhez és egy tanulmá- gyalások a gazdasági és ke-
nyi célokat szolgáló spe- resikedelmi együttműködés 
ciális nukleáris szerelvény más kérdéseiről. 

Ezer leszerelt katona 

egyetlen gyárban 

Folyamatosan 1 200 000 fő-
vel csökkentik a szovjet 
fegyveres erők létszámát. A 
leszerelt katonák, tisztek 
egy része a kazahsztáni és 
a szibériai szűzföldekre, épít-
kezésekre utazik, más részük 
korábbi munkahelyére tér 
vissza. Sokan folytatják ta-
nulmányaikat és sok lesze-
relt katonát foglalkoztatnak 
azok a gyárak is, amelyek-
nek termelése a hétéves terv-
ben jelentősen bővül. A 
minszki traktorgyárban pél-
dául az idén már ezer le-
szerelt katona állt munkába. 

Gazdasági háború 
Kuba és az Egyesült Államok között 

A kubai forradalmi kor- ideje igyekeztek megnehezí- szenátus péntekről szombate 
mány tegnap kisajátította az teni a kubai kormány hely- ra halasztotta annak a tor-
amerikai Standard Oil és az zetét: jellemző, hogy az ál- vényjavaslatnak a vitáját, 
angol—holland Shell olaj- lamosítás pillanatában a a m e l v felhatalmazza Eisen-
társaságok kubai finomítóit, Shell olajtársaságnál csupán howert arra h S f v ^ a i a t ^ 
mivel ezek megtagadták a öt napra, a Standard Oil S f s S t m b i f ^ e í a 

^ t a l vásárolt szovjet társaságnál pedig csupán két c ^ L h o ^ t e l - k v ó t á t 
nyersolaj finomítását. napra elegendő nyersolaj-

A népi milícia egységei készletet találtak. A kubai 
megszállták ezeket az üze- kőolajintézet azonnal elren-
meket. Ezt megelőzőleg a delte, hogy több nyersolajat 
kubai kormány államosította szállítsanak a kisajátított 
az amerikai Texaco olajtár- üzemekbe a Las Villás tar- lásokat folytatnak, 
saság finomítóját is, így most tományban levő olajbázisból. E2v kubai ^azHARád kííMbtt 
valamennyi kubai olajfino- Nyugati jelentések szerint f E í r n o k i atikus 
mító állami kézre került. A az amerikai és angol kőolaj- Köztársaságban f X t a t mee! 
kubai köoiajmtezet vezetője társaságok most S l S S e t egy m í k kúte 
^ n y i l a t k o z a t á b a n kijelen- ^ n e h é z s é g e k e t döttség pedig nemrég Mexi-

a kisajátításokra azért ke- P r ó b á lnak teremteni, 
rült sor, hogy biztosítsák Nyomást akarnak gyakorolni 
Kuba számára a szüksé- a tankhajótulajdonosokra, 
ges üzemanyagforrásokat. h °gy ne vállalják szovjet kő-
Az amerikai és angol kő- ^ _ szállítását Kubaiba, 

olajtársaságok már hosszabb Megfigyelők szerint azonban 
jelenleg igen sok tankhajó 

Ugyanakkor 
a kubai kereskedelmi 
szervek világszerte tárgya-

kóban járt. 

Az E R R A 
antibiotikum tartalmú 

takarmánykiegészítö 
a sertés és baromfi növekedését meggyorsítja, a to-
jáshozamot és a kelési eredményt emeli, az ellen-
álló- és életképességet növeli, a takarmány értékesí-
tését javítja, használatával az állati fehérje egy része 
olcsóbb növényi fehérjével helyettesíthető. 100 kg 
takarmányhoz (szárazanyagra számítva) 20—30 dkg 
E R R A T kell adagolni (elkeverni). 
Gyártja és forgalomba hozza vállalatok, állami gaz-
daságok, termelőszövetkezetek részére 54,50 forintos 
kg-onkénti bruttó termelői áron az 

Állami Vakcinatermető Intézet 
Budapest, XIV. Zászlós «. 31—<33. 

Földművesszövetkezetek és viszonteladók részére 
58,30 forintos nagykereskedelmi áron a Kertészeti 
Magtermeltető és Vetőmagellátó (Budapest, VII, Rot-
tenbiller u. 33.) 
Egyéni vásárlók beszerezhetik a földművesszövetke-
zeti boltokban, vetőmagboltokban és baromfikeltető 
állomásokon kg-onként 67,— forintos fogyasztói áron. 

Forgalomba kerül: 
0,3, 1, 2, 10 és 20 kg-os csomagolásban. 

Kétmilliós tüntetés Japánban 
A japán fővárosban szom- pártelnököt választanak. Ez-

baton újból hatalmas tűnte- után a parlament alsóháza 
tések kezdődtek. A város ül majd össze, s kijelöli az 
központjában már a reggeli ország ú j miniszterelnökét, 
órákban tízezres tömeg se- A tüntetések az egész or-
reglett egybe és elindult a szágra kiterjedtek. Tegnap 
parlamept épülete felé. A Japánban kéimillió tüntető 
tüntetők száma állandóan tiltakozott a japán—amerikai 
növekszik. katonai szerződés ellen, kö-

A japán parlament épüle- vetelve annak megsemmisi-
tét a vörös zászlók valóságos tését, a parlament azonnali 
erdeje vette körül. Japán na- feloszlatását és a Kisi-kor-
gyobb városaiban délelőtt mány lemondását, 
ötven helyen tartottak tilta-
kozó nagygyűlést. 

Egy fiatal fasiszta provo-
kátor késsel a kezében be-
tört a Japán Szakszervezeti 
Főtanács székházába és a 
helyiségben tartózkodó szak-
szervezeti vezetőkre támadt. 
A rendőrség a provokátort 
őrizetbe vette. 

A széleskörű tiltakozás el-
lenére Kisi mindent meg-
tesz, hogy utódját hívei kö-
zül nevezze ki. A Liberális 
Demokrata Párt július 13-án 
rendkívüli kongresszust tart, 
amelyen Kisj helyébe ú j 

kapacitása kihasználatlan. 
A szállításban csak akkor 
adódnának problémák, ha az 
Egyesült Államok növelné 
olaj behozatalát Közép-Kelet-
ről — ezt viszont maguk az 
amerikai olajtársaságok he-
vesen ellenzik. 

Az Egyesült Államok til-
takozó jegyzéket készít elö 
az amerikai olajfinomítók el-
kobzásával kapcsolatban — 
jelentik Washingtonból. — 
A két elkobzott olajfinomító 
értéke mintegy 70 millió dol-
lárra tehető. Az amerikai 

Nem volt telitalálat 
a lottón 

A lottó 27. játékhetére 
4 143 578 szelvény érkezett 
be. öttalálatos szelvény nem 
volt. Négy találatot 34 szel-
vényen értek el, ezeknek 
nyereménye egyenként 91 402 
forint. Három találatot 2339 
fogadó ért el, nyereményük 
egyenként 664 forint. Két ta-
lálatot 84 927 fogadó ér t el, 
szelvényenként 18,30 forintot 
fizetnek. 

A Mezőhegyes! Cukorgyár 
azonnali belépéssel 

(elvételre keres 
egy 

elektromérnököt, 
egy 

vegyészmérnököt 
és egy 

gépészmérnököt 
Fizetés megegyezés szerint. 

Vas-, edény- és rádió vil-
lamossági szakmába kizá-
rólag fi" 

tanulókat 
felvesz a Szegedi Kiskeres-
kedelmi Vállalat. Jelentkez-
ni lehet 8—10 h-ig a válla-
lat központi irodájában, 
Vár u. 7. szám alatt. 

A Szegedi Építőipari Válla-
lat azonnali belépésre fel-
vesz kőműves, asztalos, 
bádogos-vlz-fűtésszereló 

/ 

ipari 
tanulókat 
Jelentkezés a vállalat mun-
kaügyi osztályán Szeged, 
Mikszáth Kálmán utca 1. 

I 


