
fi munkába járók kedvezményei 
Tajékoztató a helyi közlekedési viteldijakról és a jegyrendszer 

egyszerűsítéséről 
Mint ismeretes, július 1-én letve arckepes igazolvanyt 

az egész országban eietbe azok az állami oktatásban 
lép a helyi közlekedési vi- résztvevők válthatnak, akik-
teldíjak rendezeséröl es a nek nincs önálló keresetük, 
jegyrendszer egyszerűsítésé- és az oktatásban való rész-
ről hozott határozat. vételüket az iskola igazolja. 

Az új viteldíjak és jegv- A nyugdíjasok személyazo-
rendszer célja, hogy csök- nossági igazolványuk, nyug-
kentse az állam ráfizetései, díjigazolványuk (111. igazo-

s szüntesse meg a kirívó lásuk), valamint az utolsó 
aránytalanságokat, tegye le- havi nyugdíjfolyósítási szel-
hetcvé a kalauznélküli köz- vényük alapján válthatjál-; 
lekedés fokozatos kiterjesz- ki az arcképes igazolványt, 
tését. egyszersmind a napon- Erre a havibérlétjegyre jo-
ta munkába járó dolgozók [jogosultak meg a munka-
számára nyújtson viszonyla- képtelen rokkantak, vakok 
gos kedvezményeket — tá 
jékoztatta lapunkat a KPM. 

Az új tarifarendszert jú-
lius 1-én. pénteken 0.00 
órától vezetik be Ezzel 

egyidejűleg a jelenleg ér-
vényben levő ' valamennyi 
menetjegy, bérletjegy és uta-
zás' igazolvány érvenyél 
veszti. 

Az éjszakai dupla viteldíj 
megszűnik. Egyszeri utazá'-ra jegyüket a 
egységes vonaljegy lesz ervé- visszaadjak 
nyes. 

Általános arcképes iga-
zolványhoz kötött havibér-
letjegyeket kétféle formában 
adnak ki: vonal havibérlet-
jegyként, i l letve összvonalas 
bérletjegyként. A vonal ha-
vibérletjegv a rajta feltün-
tetett vonalon, az összvona-
las bérletjegy a teljes vo-
nalhálózaton korlátlan szá-
mú utazásra jogosít. A ta-
nulók és nyugdijasok havi-
bérlet jegye szintén a teljes 
vonalhálózaton jogosít kor-
látlan utazqsra. A tanulók 
nyári szünidőben is válthat-
nak kedvezményes havibér-
leti egyet. 

Tanuló havibérletjegy, i l-

es süketnémák is. 
Gyermekek 6 éves korig, 

érvényes jeggyel, illetve bér-
lettel rendelkező felnőtt kí-
séretében. díjtalan utazásra 
jogosultak. 

A díjszabási rendelkezések 
lehetővé teszik a bérletjegy 
árának 50 százalékos vissza-
térítését azoknak. akik a 
hónap első felében bérlet-

jegypénztárnál 
Tanulók és 

nyugdíjasok havibérletjegye 
nem váltható vissza. 

A taxik (túragépkocsik) vi-
teldíja 15 százalékkal emel-
kedik. de a csomagpótdij 
megszűnik. Az új díjszabást 
a taxiál lomásokon és a gép-
kocsikban kifüggesztik 

A szegedi vi l lamosvasút-
nál is július 1-én lép életbe 
az új viteldíj rendszer. A 
nyugdijasok és a tanulók 
kedvezményeket ez előzőek-
ben ismertetett feltételekkel 
kaphatják meg. 

Július 1-től Szgeden a kö-
vetkező menetdijak, havibér-
letjegy árak lépnek életbe: 

Autóbuszközlekedés (Kis-
kundorozsmát is ideértve): 
vonaljegy 2 Ft. általános vo-
nal havibérletjegy 50 Ft. ál-
talános összronalas havi-

bérletjegy 80 Ft, tanulók és 
nyugdíjasok összvooalas ha-
vibérletjegye 30 Ft. 

A vil lamosközlekedésben 
a vonaljegy ára ? Ft. az ál-
talános összvonatas havibér-
letjegy 25 Ft. a tanulók és 
nyugdíjasok összvonalas ha-
vibérletjegye 15 Ft lesz. 

C o r x i e l i u N a n e s c u 
Budapesten 

Corneliu Mutiescu. a Ro- külügyminiszter társasága-
mén Szocialista Közlarsaság ban ellátogatott a vásárvá-
külügyminisztere és felesége rosba. A vendégeket a vásár 

főbejáratánál dr. Vitéz And-
rás vásárigazgató üdvözölte. 
A két miniszter igen sok pa-
vilont felkeresett és több 
órát töltött a BNV-n. (MTI) 

Prágából hazatérőben Buda-
pestre érkezett. Corneliu 
Manescu Péter János kül-
ügyminiszter vendégeként a 
hét végé? Magvarországon 
rölti. Szombaton Péter János 

Szegedi úttörőcsapat Kun Béla nevével 
Aialóünnepség a Bérkert utcai iskolában 

(Sc.mogylné felvétele) 

A Kun Béla úttörőcsapat zászlajának flnnepéTves avatása. Rezsek Margit és jobb-
oldalt dr. Pénzes Istvánné 

Tegnap délután bensőséges 
hangulatú zászlóavató ün-
nepséget tartottak a Bérkert 
utcai Móricz Zsigmond ál-
talános iskolában. Az ün-
nepségen nagv számban vet-
tek részt szülők, meghívott 
vendégek, közöttük Mison 
Gusztáv, az I. kerületi ta-
nács vb elnöke, Nitsinger 
Gyula, az újszegedi párt-
szervezet titkára. Borsos 
László, a Fedagógus Szak-
szervezet városi bizottságá-
nak titkára. 

Az ünnepélyes jelentésté-
tel után az iskola udvarán 
felsorakozott úttörők é.s a 
megjelent vendégek előtt 
Varga János, az iskola 
iga_gatója mondott beszédet 
Bejelen te He. hogy az iskola 
úttörőcsapatát Kun Béláról 
a magyar kommunista moz-
galom nagy alakjáról neve-
zik el, majd a többi között 
hangoztatta, az iskola taná-
rai. diákjai minden erejük-
kel e nagy megtiszteltetés-
hez méltón akarnak dolgoz-
ni a jövőben. A továbbiak-

ban méltatta a nagy forra-
dalmár munkásságának je-
lentőségét és Kun Béla 
alakját példaképül ailitotla 
a tanulók elé. 

Az ünnepi beszéd után 
dr. Pénzes Istvánné tanár, 
az iskolai pártszervezet tit-
kára felavatta az iskola csa-
patzászlaját. és az úttörő-
csapatot Kun Béla úttörő-
csapattá nyilvánította. A 
nagy tapssal fogadott beje-
lentést követően Rezsek 
Margit, az újszegedi nőta • 
nacs titkára a társadalmi 
szervezetek nevében vörös 
szalagot kötött a csapatzász-
lóra. 

Ezután úttörő- és kisdobos 
avatás következett, maid az 
iskola igazgatója oklevelet 
adott át kiváló uttörőmun-
kájáért S 'omor Judit VI.. 
Bodnár Gábor VIII. osztályos 
tanulóknak a városi fogai 
mazási versenyben nyúj 
tott kiemelkedő teljesítmé-
nyükért Kozma Ilona IV 
és Szekeres Mária III. osz 
tálvos tanulóknak, társadal-
mi munkájukért pedig Gaz-
riagh Mária IV. és Molnár 
Árpád VI. osztályos tanulók-
nak. 

Az ünnepség műsorában 
közreműködött az úttörőház 
zenekara és Várhelyi Fló-
riánná tanár vezetésével az 
iskola énekkara. 

k SZKP XXIII. kongresszusa 
az életszínvonalról 

I V agy találgatások, jóslások előzték 
meg az SZKP XXIII . kongresszu-

sát a nyugati politikai és sajtóberkek-
ben. A számítások el lenére a kongresz-
szus sem a nemzetközi munkásmozga-
lomban, sem a Szovjetunió belső életé-
ben nem hozott szenzációs fordulatot, 
viszont a józan várakozásnak megfele-
lően nagy f igyelmet szentelt a belső fel-
adatokra, mindenekelőtt a kommunizmus 
építésére, a szovjet ál lam gazdasági 
erejének gyarapítására, az életszínvonal 
emelésére. Már a Központi Bizottság > be-
számolója és annak vitája is foglalkozott 
az időszerű gazdasági tennivalókkal, rrajd 
külön napirendi pont keretében tárgyalták 
meg a szovjet népgazdaság 1970-ig szóló 
új ötéves tervének irányelveit. 

Az új szovjet ötéves népgazdasági terv 
— sorrendben ez a nyolcadik — fő-
gondolata: a tudomány és a technika vív-
mányainak sokoldalú felhasználásával biz-
tosítani az egész társadalmi, termelés ha-
tékonyságát, a munkatermelékenység nö-
vekedését, az ipar és a mezőgazdaság szá-
mottevő fejlődésével elérni a nép élet-
színvonalának lényeges emelését . Bár a 
tervezett számszerű fejlődós több vonat-
kozásban elmaradt az SZKP-program és 
más dokumentum adatszerű célkitűzései-
től, mégis felemelő, nagyszabású perspek-
tívát körvonalaznak a XXIII . kongresszu-
son elfogadott irányelvek. Szándékosan 
nem ismételjük ezúttal az irányelvekben 
rögzített számokat, ahelyett inkább a fej-
lődés meglepő arányaira utalunk. Villa-
mos energiából, kőolajból csupán az ötö-
dik év végére tervezett növekedés mére-
te nagyobb, mint amennyit a Szovjetunió 
a hétéves terv indulásakor, 1958-ban ösz-
szesen termelt. Sok, a technikai fejlődés 
irányába mutató cikkből, így földgázból, 
televíziós készülékből, hűtőszekrényből, 
gépkocsiból, műtrágyából, műszálakból és 
műanyagokból pedig az 1958-as abszolút-
termelés többszörösét állítják e lő 1970-
ben, s elérik a tavalyi termelési szint 
két-háromszorosát. 

Az új ötéves terv központjában vitat-
hatatlanul a kommunizmust építő szov-
jet ember áll a maga sokrétű anyagi és 
kulturális szükségleteivel . Az egy főre ju-
tó reáljövedelem körülbelül 30 százalék-
kal növekszik, vagyis gyorsabb ütemben, 
mint az előző hétéves terv éveiben. Ér-
demes megjegyezni, hogv a városi és a 
falusi dolgozók jóléte 1970-ig főként a 
munkabérek, munkadíjak növelése révén 
emelkedik. A munkások és alkalmazottak 
munkabére átlagosan legalább 20 száza-
lékkal, a kolhozparasztok közös gazda-
ságból származó jövedelme pedig átlago-
san 35—40 százalékkal növekszik. Vagyis 
a kolhozparasztság pénz- és természetbe-
ni jövedelme 1,7—2-szer olyan gyorsan 
nő, mint a munkások és alkalmazottak 
munkabére. Mindez a városi és falusi la-
kosság életszínvonalában meglevő különb-
ségek felszámolását célozza. A munkabé-
rek emelésén túl a szovjet emberek 
egyéb pénzbeli juttatásai és kedvezmé-
nyei (táppénz, segélyek, nyugdíjak, ösz-
töndijak, ingyenes oktatás, orvosi el látás 
stb.) a társadalmi fogyasztási alapok nö-
vekedésével további 40 százalékkal emel -
kednek. Nem lebecsülhetőek ezek a köz-
vetett juttatások, hiszen a munkások és 
alkalmazottak átlagbérének mintegy 35 
százalékát tették ki már 1965-ben. ö t 
év alatt 30 százalékkal több lakás épül, 
mint 1061—1965 közöt t Ezzel 65 mil l ió 
ember lakáshelyzetének javítását, új ház-
ba költöztetését biztosítják. A lakásínsé-
get persze ez a nagy program sem oldja 
meg teljesen. Tovább keresve a megoldás 
módozatait, egyebek között három-négy-
szeresére növelik a szövetkezeti lakás-
építkezések arányát. 

A szovjet emberek kulturális ellátása 
is tovább javul, ö t év alatt hétmillióval 
növekszik a közép- és felsőfokú szakem-
berek száma, ami az előző öt év eredmé-
nyeihez mérten 65 százalékos emelkedést 
j e l en t Lényegében megvalósul a 10 osz-
tályos tankötelezettség. A kulturális szín-

vonal emelését, a dolgozók pihenését egy-
aránt szolgálja az ötnapos munkahét be-
vezetése. Vagyis az új ötéves ter*. idő-
szakában rendszeresitik a heti két sza-
badnapot. 41 órás munkaidővel. 

Az új ötéves szovjet népgazdasági terv 
számszerű célkitűzései, arányai szinten fi-
gyelembe veszik az életszínvonal terve-
zett gyors ütemű emelését . A mezőgaz-
dasági termelés növekedési üteme példá-
ul közelebb kerül az iparéhoz. Az ' pá-
ron belül minimálisra csökken a terme-
lőeszközöket előállító és a fogyasztási 
cikkeket gyártó ágazatok fejlesztési üte-
mének különbsége. Mindezzel már az 
1966. évi szovjet népgazdasági terv is 
reálisan számol. 

ö t év alatt a fogyasztási alapok 36—39 
százalékkal növekednek az előző öt évhez 
liasonlítva. A fogyasztási alapok évi gya-
rapodása így 11 milliárd rubel lesz. az 
előző év 6,5 milliárd rubelével szemben. 
Az ipari termelésen belül — az életszín-
vonal emelésével , a fogyasztás szerkezeté-
nek megváltozását előre tervezve — 
különösen gyorsan növelik a tartós fo-
gyasztási cikkek gyártását. A tv-készülé-
kek gyártása több mint kétszeresére, a 
hűtőszekrényeké több mint háromszoro-
sára, a személygépkocsi-gyártás csaknem 
négyszeresére növekszik ót év alatt A 
mezőgazdaság, a halászati, i l letve az é le l -
miszeripar a várható keresletnövekedés-
nek megfele lően gyorsan fejleszti a zöld-
ség, gyümölcs, a hús és a fehérjetartalmú 
élelmi szerfélék termelését. 

A Szovjetunió ötéves nagyarányú mun-
kaprogramja olyan időszakban valósul 
meg, amikor a vállalatok széles körben 
áttérnek az új irányítási é s anyagi ösz-
tönzési rendszerre. Már az idén több 
élelmiszer- és könnyűipari ágazatban új 
feltételek között dolgoznak a vállalatok, s 
1968-ban befejeződik az új tervezési é s 
anyagi ösztönzési rendszer bevezetése az 
egész iparban. így a népgazdasági terv 
párosítja a központi irányítás e lőnyeit 
és lehetőségeit a társadalmi demokratiz-
mussal, az egyes munkakollektívák anya-
gi érdekeltségével é s kezdeményezéseivel . 
Ezeknek az e lveknek megfelelően most 
először a Szovjetunió valamennyi vál la-
lata is elkészíti saját ötéves t ervé t 

A z új gazdálkodási e lvek alapján a 
vállalati nyereség összegétől függő 

anyagi ösztönzési alapot hoznak létre az 
iparban, az építkezéseken, a közlekedés-
ben dolgozók egyéni és kollektív eredmé-
nyeinek díjazására. Érdemes megjegyezni, 
hogy a tervezett nagyarányú béremelés 
egy részét fordítják csupán az alacsony 
keresetű dolgozók alapbér-emelésére. A 
munkások és alkalmazottak egyéb cso-
portjainál a végzett munka mennyiségé-
vel é s minőségével arányosan növekszik a 
kereset, i l letve a prémium. Az életszínvo-
nal emelése tehát párosul az anyagi ösz-
tönzési rendszer tökéletesítésével, a sze-
mélyi érdekeltség fokozásával. Így az új 
ötéves terv közvetlen érdekeltséget teremt 
a gazdasági eredmények és az életszínvo-
nal emelése között. Mindebből követ-
kezik, hogy az anyagi jólét emelésére ki-
tűzött feladatok tulajdonképpen minimá-
lis programot jeleznek. Ahogyan javul a 
társadalmi munka hatékonysága, a ter-
mékek, a gyártás korszerűsége, s növek-
szik a munka szervezettsége és terme-
lékenysége, úgy emelkedik majd a vál la-
latok anyagi ösztönzési alapja és ezzel 
együtt a dolgozók j ö v e d e l m e 

A szovjet népgazdaság mennyiségi leg 
gyors, minőségileg pedig igen intenzív 
fejlődésének ötéves munkaprogramját vá-
zolták tehát az S Z K P XXIII. kongresszu-
sán. Ez a nagyszabású terv nem csupán 
a kommunizmust építő szovjet nép életé-
ben rendkívüli jelentőségű, hanem egy-
ben nagy hozzájárulás a szocializmus, a 
béke és a haladás erőinek gyarapításá-
hoz. a marxista—leninista eszmék térhó-
dításához, világszerte. 

KOVÁCS JÓZSEF 

U j g é p e k é s g á z k a z á n o k 
a p a p r i k a f e l d o l g o z é b a n 

A paprikafeldolgozó vál-
lalatnál a hónap elején kez-
dődött meg a gépek és be-
rendezések nagyjavítása. 

E hét végére már el is ké-
szült a két, úgynevezett állítanak üzembe. Az új sza-
Számum-szalagszárító gép és lazgal. i l letve berendezéssel 
egy paprikaőrlő malom kar- szintén a termelékenység ja-

kénál tartanak. így a jövő tüzelésűre alakítják át. Az 
hónapban itt is megkezdőd- átalakítással egy év alatt 
hot a folyamatos termeles. , .. ,.., , . , . . . „ . . 

Korszerűsítik a hagyma- k o r u l b c I u l 1 m i ! h o f o n n t 

feldolgozást is: a kézi mun- megtakarítást érhetnek majd 
ka csökkentésére célgépsort el. 

bantartása. Rajtuk a terme-
lés akár a jövő héten el in-
dulhat. 

Ebben az évben a gyár-
ban nagymértékben megja-
vulnak a munkakörülmé-
nyek: közel mástól mill ió 
forintos beruházással új 
zöldségeiűkéfizítő házal épí-
tenek. Az. eddig szétszórtan 
működő feldolgozó munka-
csoportokat összevonják, s 
ezzel még a termelékenység 
is megnő. Az új épületben 

vul és az itt dolgozók mun-
kakörülményei változnak 
meg előnyösen. 

A vállalat együttesen 
mintegy 2.2 millió forintot 
iordít úi géppk beszerzésé-
vel a kapacitás és a terme-
lékenység javítására, a vesz-
teségek csökkentésére. 

Ugyancsak ebben az év-
l e n változik meg a paprika-

A gázvezeték építői — a 
Szegedi Gázmű dolgozói — 
igen lelkesen végzik mun-
kájukat — a gázvezeték las-
san eléri a gvárat. A kazá-
nok építésénél s incs lema-
radás. néldául az egyik úgy-
nevezett BV-kazán falazása 
is hamarosan elkészül. 

Az idei terméskilátások 
jók a mezőgazdaságban — 
erre gyors ütemű karban-
tartással időben és jól fel-
készült a panrikaíeldolgozó 

feldolgozó vállalat energia- vállalat — a napi hozzáve 
termelése is: az energiatelep tőleges 20 vagonos termelés-

niár a belső szerelési mun- széntüzelésű kazánjait gáz- re készen áll. 

w 

Ujítőkedv 
a jutagyárban 

Eredményes újítási hónap 
mérlegét készítették el a 
Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalat julaárugy árában. A 
jó előkészítés, kellő propa-
gálás után április számotte-
vő fejlődést hozott a beadott 
javaslatok mennyiségéljen, 
minőségében egvaránt. ö s z -
szesen 37 újítást nyújtottak 
be az üzem dolgozói, ebből 
bevezetésre tizenkettőt, kí-
sérletre kilencet fogadtak el. 

Az újítások nagyobbik há-
nyada a minőség javítását 
.szolgálja, a többi a bizton-
ságos munkakörülmények 
megteremtését, a hulladék 
csökkentését segíti elő. Szü-
letett n'van újítás is. amely 
tetemes gazdasági eredményt 
ígér; ha beváltja a hozzá ű -
zött reményeket, körülbelül 
évi 150 ezer forintot takarít 
meg a népgazdaságnak 
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