
VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK: 

DELMA6YAR0RSZAB 
A v M A G Y A R S Z O C l A L l f T A M U N K ^ Á t S Í Í R Á R T L A P J A 

59. évfolyam, 70. szám 

1969. MÁRCIUS 26., 

SZERDA 

Megjelenik hétfő kivé-

telével mindennap, hét-

köznap 8. vasárnap 12 

oldalon. 

ÁRA : 80 FILLÉR 

Buszbérlet 
30 

forintért 
ötven sokkal több. 

mint huszonöt, ötvenöt 
azonban jóval kevesebb 
hetvenötnél. Vagyis: az 
újszegedi villamos meg-
szüntetése miatt a 25 
forintos villamosbérlet 
helyett a legolcsóbb az 
50 forintos, egyvonalas 
aubuszbérlet lett. Ha 
ehhez valaki megvál-
totta a villamosbérletet 
is. havi 75 forintjába 
került a közlekedés. 
Káért elégedetlenked-
tek az utóbbi hónapok-
ban az újszegediek. 

De ennél még sokkal 
korábban, körülbelül 
egy esztendővel ezelőtt 
kezdte meg a városi ta-
nács a „hadműveletet" 
a bevezetésre kerülő 
autóbuszjárat költsé-
geinek csökkentésére. 
Az illetékes szervek, a 
Közlekedés- és Posta-
ügyi Minisztérium és 
az Anyag- és Árhivatai 
kétszer utasította vissza 
a kérést, míg most har-
madszorra sikerült meg-
értésre és egyezségre 
jutni: április 1-től kezd-
ve a 6-os autóbuszjárat 
vonalának egy részére 
30 forintért lehet bér-
letet váltani. 

Jegyezzük meg pon-
tosan: aki továbbra is 
az egész körjáratot 
használja, tehát a Marx 
térről utazik Újszeged-
re vagy Újszegedről a 
Marx térig annak ezen-
túl is 50 forintba kerül 
az egyvonalas bérlet 
Aki azonbari csak a 
Széchenyi téri megálló-
tól (BÚTORÉRT) szokott 
utazni a 6-ossal, avagy 
csak a Széchenyi tén 
megállóig (élelmiszer-
bolt) jön Újszeged felől, 
az 30 forintért is kap-
hat bérletet. Márped :g 
az utasok kétharmada 
csupán ezt a (a régi vil-
lamossal tulajdonképpen 
egyező) vonalszakaszt 
használja! A dolgozók 
30 forintos buszbérlete 
a villamosbériettel 
együtt az eddigi 75 fo-
rintról 55 forintra csök-
ken t 

Az elégedetlenség oka 
tehát lényegében meg-
szűnt. a panaszt orvo-
solták. A jegy ára az 
országosan egységesen 
megállapított 2 forint 
maradt ugyan, de most 
már igazán érdemes 
bérletet váltani. 

F. K. 

Ülést tartott 
a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási A mezőgazdasági és élei- jelentéseket megtárgyalta és 

Hivatala közli: mezésügyi miniszter beszá- elfogadta azzal, hogy a la-
molt a KGST-országok föld-
művelésügyi minisztereinek 
március 10 és 13. között Szó-
fiában tartott értekezletéről. 

A Minisztertanács kedden 
ülést tartott A kormány el-
nöke tájékoztatót adott a , . „ 
Varsói Szerződés tagállamai amelynek napirendjen a me- tatja az országgyűlés ílleté-

~ zőgazdaság múlt évi eredmé- k e s . bizottságaihoz és a me-

kossági szolgáltatások fej 
lesztésére kidolgozott irány-
elveket — hozzászólásokat, 
észrevételeket kérve — eljut-

Politikai Tanácskozó Testü-
letének március 17-én Bu- nyeire és idei 
dapesten tartott üléséről. A vonatkozó kölcsönös tájékoz-
Minisztertanács a magyar de- tatás, valamint nemzetközi 
legáció tevékenységét jóvá- közös mezőgazdasági tudo- . . , 
hagyólag tudomásul vette, mányos kutatóintézetek léte- A T r f 

feladataira Syei tanácsokhoz. Az ilymó-
don megvitatott irányelveket 
a kormány az év folyamán 
ismét megtárgyalja és hatá-

Telies egyetértését fejezte ki sítésének kérdése szerepelt. 
a Varsói Szerződés szerveze- Ezután 

A Minisztertanács a nehéz-
ipari miniszternek és az Or-

tének fejlesztésére hozott in- K^bábT f t e t t tátT Bányaműszaki Főfel-
tézkedésekkel és ax összeuró- "SFeloseg elnokenek egyut-tézkedésekkel és az összeuró- gatásáról adott tájékoztatást. 

A kormány mindkét beszá-

A Központi Népi Ellenór-

tes előterjesztésére módosí-
totta a bányatörvény végre-
hajtási rendeletét. 

Az építésügyi miniszter ja-

pai biztonsági értekezletre __ 
szóló felhívással. Álláspontja ÍAofóT'elfogadta 
szerint e tanácskozás nagy-
ban hozzájárulna kontinen-
sünk békéjének és biztonsá- „ „ . . „ , „ vv „ 
gának megőrzéséhez. Bízik gáítató "tevékenység helyzé- környéke üdülőfejTesztésének 
abban, hogy a felhívás ered- l 6 r 6 1 t e t t i e i e n tést . majd az regionális tervét. 
ü r ^ f x L ^ 2 . ! ! az értekezlet- Országos Tervhivatal elnöke 

és a könnyűipari miniszter 
az ipari, kereskedelmi és 

zési Bizottság elnöke a la- vaslata alapján a kormány 
kosság számára végzett szol- elfogadta a Velencei tó és 

re mielőbb sor kerül. A kor-
mány megbízta az érdekelt 
minisztereket, hogy a tanács-
kozó testület határozatainak __ 
végrehajtásához szükséges adatokról nyújtott be eíőter-

A művelődésügyi minisz-
ter előterjesztésére a Minisz-
tertanács döntött a kiváló és 

áruszállítási szolgáltatások érdemes művész kitüntető 
fejlesztésével kapcsolatos fel- címek adományozásáról. 

intézkedéseket tegyék meg. 
A kormány ezután egyéb 

jesztést. A Minisztertanács a ügyeket tárgyalt. 

Negyvenezer gyerek szeretne játszani 

Kevés Szegeden a játszótér 
Nemcsak a legendás Pál 

utcai grund a múlté már 
régen, Szegeden is beépítet-
tek minden olyan üres tel-
ket, ahol valaha kedvükre 
kiszaladgálhatták, kijátszhat-
ták sőt kiordíthatták magu-
kat a gyerekek. A rende-
zett, szép belvárosi tereken 
tilos a fűre lépni. Egy fel-
mérésből kiderült, hogy az 
V—VIII. osztályos általános 
iskolás gyerekek a Belvá-
rosban alig tartózkodnak le-
vegőn, utcán is csak addig 
vannak, amíg jönnek-men-
nek az iskolába. 

Az utóbbi években ugyan 
a kerületi tanácsok igye-
keztek javítani a helyzeten, 
a Bartók Béla téren, a Szt. 
György téren, a Móra park-
ban, a Roosevelt téren, a 
Lechner téren, a Honvéd té-
ren, a Klapka téren, a Ró-
zsa utcában, az Úttörő téren 
és a Mátyás téren kezdemé-
nyezték játszóterek kiépíté-
sét, de ezek egyrészt nem 

készültek e! teljesen, más- előre az illetékes kerületi 
részt — a zsúfoltság miatt tanács. 

Tudományos ülésszak 
Kedden Moszkvában a kai Bizottságának tagja !s, 

szakszervezetek házának osz- aki tegnap beszédet mondott, 
lopcsarnoikában a marxizmus A tudományos ülésszakon 
—leninizmus intézet a párt- Mihail Szuszlov, az SZKP 
főiskola és a szovjet Tudo- Központi Bizottsága Politikai 
mányos Akadémia rendező- Bizottságának tagja, a Köz-
sében tudományos ülésszak ponti Bizottság titkára, fel-
kezdődött a Kommunista In- szólalásában kiemelte: „Ko-
ternacionálé megalakulása- runK parancsoló kötvetelése 
nak 50. évfordulója alkalma- a kommunista mozgalom 
bői. egységének megszilárdítása 

Az ülésszak munkájában a a mozgalomban keletkezet 
nemzetközi kommunista nehézségek leküzdése". A 
mozgalom több kiváló kép- Kommunista Internacionálé 
viselője is részt vesz. köz- és a kommunista mozgalom 
tük Walter Ulbricht, a Né- valamennyi tapasztalata arra 
met Szocialista Egységpárt tanít bennünket — folytatta 
Központi Bizottságának első —. hogy az egység csak a 
titkára, az NDK Államtaná- maxizmus—leninizmus és a 
csának elnöke. Az ülésszakon proletár internacionalizmus 
jelen van Nemes Dezső aka- szilárd alapzatán valósítható 
demikus, az MSZMP Politi- meg. 

— igen hamar tönkremen-
tek. A népfront és az SZMT 
kérésére a szegedi üzemek 
600 gyerek részére alkalmas 
játszóeszközt is készítettek. 
De mindez édeskevés, ha 
meggondoljuk, hogy Szeged 
125 ezer lakójának egyhar-
mad része olyan korú gye-
rek, akinek szüksége van 
a szabadtéri sportra, játékra. 
Negyvenezer szegedi fiatal 
érdekeiről van tehát szó! 

A népfront városi bizott-
sága társadalmi bizottságot 
hívott életre a K ISZ városi 
bizottságának, a Szakszerve-
zetek Megyei Tanácsa és a 
Magyar Testnevelési és 
Sportszövetség városi taná-
csa részvételével, hogy fel-
derítsék, elvekbe foglalják 
és gyakorlati iránymutatást 
is adjanak a város játszó-
tereinek kiépítésére. Elő-
terjesztésüket tegnapi ülésén 
megvitatta és elfogadta a 
városi tanács végrehajtó bi-
zottsága is. 

Megállapították, hogy leg-
sürgősebben a 10—14 éves 
korosztály számára kell ját-
szási lehetőségeket terem-
teni, mert még az ú j lakó-
telepeken is csak az 1—6 és 
6—9 éves gyerekekre gon-
doltak a tervezők. Ahol már 
25 négyzetméter alapterületi 
nálva építhető sétány asz-
faltból (ami olcsóbb és 
praktikusabb is a gyepnél), 
meg kell építeni, hiszen az 
is alkalmas tollas labda já-
tékra. fejelésre, lábteniszhez. 
Nyilvánvaló, hogy ezeken a 
„műgrundok" nem egyesületi 
versenyekre valók, hanem 
kizárólag csak játékra, a 
gyerekek szórakozására. 

A távlati fejlesztési terv 

alapján fontossági sorrend-

be állították a kiépítendő 

játszótereket, s ezzel mint-

Többször kezdeményezték 
már a lakók a tanácstagok-
kal együtt a belvárosi há-
zak udvarainak összenyitá-
sát. ami alkalmat adna ját-
szó- és pihenő udvarok ki-
képzésébe. Az IKV tervező 
csoportja — figyelembe vé-
ve a városrendezési tervet 
— javaslatot dolgozott ki a 
belső udvarok összenyitásá-
ra. Ezek mellett az iskolák 
udvarait is egész évben al-
kalmasak lennének játékra. 
A tanács vb művelődésügyi 
osztálya beleegyezett abba, 
hogv az idén nyáron kísér-
letkénven három általános 
iskolában, a rókusiban. a 
Gutenbergben és a Béke 
utcaiban játszóudvarokat 
nyitnak, ahol a gyerekek, 
felügyelettel játszó eszközö-
ket is kaphatnak. 

Szóbakeriilt az is. hogy a 
várost körülfogó zöld öve-
zetet is az eddiginél alkal-
masabbá kellene tenni a ki-
rándulásokra. A Felszaba-
dulási ligetben, az Ifiúsáei 
ligetben, a Kábá i ligetben 
és a Makkos erdőn aránvlae 
kis költséggel lenne kiépít-
hető sport- és játszótér. 

Bál' a szegedi éghajlat 

nem kedvez a téli sportok-

nak. gondolni kell arra is 

hogv a hideg, havas időben 

is szeretnek játszani a gye-

rekek. A Mérey utcában a 

gyerekek maguk csináltak 

jégpályát, több általános és 

középiskola udvarán is ké-

szítettek télen korcsolyázás-

ra alkalmas jeget. A gyere-

kek a múzeum előtt, a Ti-

sza töltésein ródliznak, sőt 

a megyei tanács mellett még 

egy alig két méteres dom-

bot is kihasználtak csúszká-

lásra. A vidámpark most el-

határozta, hogy területén 

Szezon a beton-
elemgyárban 

a dunaújvárosi panelek tarjántelepi vendégszereplé-
sével nem csökken a Csongrád megyei Építőipari Vállalat 
betonelemgyárának munkája. Sőt, a mind tetemesebb fel-
adatok, a nemrégen alkalmazott előreprogramozott tech-
nológia több és több betonelemet követel. Nemrég elvég-
zett vállalati felmérés szerint a tavalyi 9 milliós munká-
val szemben mintegy 18—20 millió forint értékű házal-
katrészt kell gyártani a Dorozsmai út mellett dolgozó kis 
üzemnek. Innen kerülnek ki Szeged és Csongrád megyé-
ben születő lakóházak, üzemek betonelemei. Külön felada-
tot jelent az algyői olajmezőn épülő szociális és szolgál-
tató házak, valamint a megye több városában készülő üze-
mek fő elemeinek elkészítése is. A technikai feltéteíeke: 
időben megteremtette a vállalat, 1968-ban jelentősen bőví-
tették az elemgyár nagycsarnokát. Segítenek a nemrég óta 
beállított új kisgépek és szállítóeszközök a munkaerő-
hiány azonban változatlanul sok gondot okoz. 

egy javasolták, hogy az műjégpályát létesít. Szükség 

anyagi erőforrásokhoz mér- lenne a városban több ródli-

ten melyiket vegye majd pályára is. 

Az Újszegeden épülő MATA biológiai intézet 
neljei sorozatban készülnek 

födémpii 

A tavaly bővített nagycsarnokban jó körülmények kö-
zött dolgoznak a munkások 

Somogyi Károlyné felvételei 

A biológiai intézethez készülnek a képen látható ürege* 
pillérek is 
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