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Öt év alatt 26 millió 
forint támogatás 

Elosztották a tanács szolgáltatásfejlesztési alapját 
Ismeretes, hogy a lakos- A GELKA 1973-ban 800 fejében vállalja, hogy az 

ság számára egyre nélkü- ezer. 1974-ben pedig 1,2 OKISZ-szal 1970-ben kötött 
lözhetetienebb szolgáltatások millió forint támogatást kap megegyezésben meghatáro-
folyamatos fejlesztését párt- az alapból, miért is a szege-
és kormányhatározatok ir- di kirendeltség 1975. évi ár-
ják elö. A kormány a ne- bevételét 8 millió forintra 
gyedik ötéves tervben Sze- fejleszti. Az Elektromos Ktsz 
ged szamára mintegy 26 1973-ban 200 ezer forint tá-
millió forintot biztosított mogatáshoz jut. mert vállal-
szolgáltatásfejlesztési alap ta, hogy 1.6 milliós vállalati 
létrehozásához. Az Országos és egyéb forrásból a lakos-
Tervhivatal és a Pénzügy- sági szolgáltatások árbevé-
minisztérium együttes ren- telét 1975-re 4 millióra eme-
delete az alap felosztását és li. 
leihasználását szerződések- A Szegedi Építő Ktsz 
hez köti. Ennek megfelelően 1971-ben 1 millió, 1975-ben 
a városi tanács végrehajtó 600 ezer forinthoz jut az 
bizottsága eddig tizenhárom alapból azzal a céllal, hogy 
céggel kötött szerződést ha- a szolgáltatások arbevéte-
gyott jóvá. 

A 10. Volánnak 1974. már-
cius 30-ig mintegy 2 millió 
forintot utal át a tanács tá-
mogatásként szolgáltatásfej-

zott barkácsműhelyt 1972. 
március 31-ig felállít ja és a 
biztonságos működéshez a 
hatósági engedélyeket be-
szerzi, továbbá a lakosság 
részére a fém, a textil és 
fa megmunkálásában barká-
csolás! lehetőséget biztosít. 

A szerződések az elmon-
dottakon kívül még kikö-
tik, hogy amennyiben a 
szolgáltató cégek a vállalt 
teladatot nem vagy csak 
részben végzik el, a támoga-
tás összegét teljes mérték-
ben vagy részben kötelesek 
visszafizetni a tanács szol-
gáltatásfejlesztési alapjába. 

A rendelkezésre álló 26 
millió forintból 5,1 milliót 

let 9.1 millióra fejleszti 
1975-re. A lakásszövetkeze-
tek javitórészlege 1971-ben 
300 ezer forintot kap azért, 
hogy a társult lakásszövet-

lesztési alapjából. Ennek fe- kezetek javító és karbaritar-
jében, a szerződés szerint, tó munkáit saját maga el-
a Volán vállalja, hogy — végezze, 
a támogatást saját forrásból A Szegedi Fodrász Válla- lakáskarbantartás. 600 ezer 
4 millióval megtoldva — lat 1975. március 30-ig 500 f o r j n t o t cipőjavítás fejlesz-
1975-re szolgáltatási árbe- ezer. a Csongrád megyei . . . . 
vételét 11 millió forintra Fodrász Szövetkezet ugyan- Csenek tamogatasara ki-
fejleszti. csak 500 ezer forint támo- van ja fordítani a tanacs, 

Még nagyobb összeget kap gatasban részesül, előbbi de a szükséges szerződések 
a tanács szolgáltatásfejlesz- azért, hogy 1970-hez képest még nincsenek megkötve, 
tési alapjából az ÁFIT: — — — 
1971-ben 5. 1972-ben és 
1973-ban 2,5—2.5 milliót, 
összesen tehát 10 millió fo-
rintot. Az AFIT vállalja, 
hogy n Tolbuhin sugárúti 

1975-re szolgáltatásainak ár-
bevételét 18,2 százalékkal 
növelje, utóbbi, hogy 2.8 
millió forint saját forrását 
is igénybe véve 1975 végére 
felújítsa Széchenyi téri és 

autójavító üzem felújítása Nagy Jenő utcai' Üztétei'l, 
mellett még egy új karban- valamint'_ árbevételét- is1 té-
tartó állomást is épít. ezek temesen növelje. •' ' t 
segítségével a gépjármű' Szintén 1975. március 30-
karbantartó kapacitást 1975- ig kap 300 ezer forintot a 
re 490 ezer munkaórára fej- Divatszabó Vállalat, 300 ezer j dományos élet 
leszti, az árbevételt pedig az forintot a Ruha javító Ktsz. 
1970. évi 5 millióról 17 mii- Feladatuk, hogy 1975-re az 

árbevétel mértékét az 1970-
essel szemben 13.6. illetve 
8.8 százalékkal növeljék. A 
Szűcsipari Ktsz a kapott 
200 ezer forint támogatás-

fl Haldex 
eredményei 
Tíz esztendővel ezelőtt 

kezdte meg működését a 
„Haldex" lengyel—magyar 
közös vállalkozás. Magvar 
szakemberek javaslata alap-
jan még 1959. április 16-án 
létrejött Budapesten a meg-
állapodás a Katowicéi Köz-
ponti Szénbányászati Tröszt 
és a Tatabányai Szénbányák 
Vállalat között a meddőhá-
nyók közős kiaknázásáról. 

A megállapodás értelmé-
ben Lengyelországban is al-
kalmazzák azt a magyar 
szabadalmat, melynek alap-
ján szenet lehet kivonni az 
eddig értéktelennek ítélt 
meddőhányókból. 

Az eltelt tíz év alatt több 
mint 20 millió tonna med-
dőt dolgozott fel az 1100 
munkást foglalkoztató len-
gyel vállalat és tevékenysé-
gük eredményeképpen 2,3 
millió tonna szenet sikerült 
kivonniuk. A fennmaradó 
meddőt azután az építőipar 
hasznosította. 

A magyar találmány al-
kalmazásával megoldódott 
az egyik legnagyobb problé-
ma, a környék levegőjét 
szennyező és nagv területei-
ket elfoglaló meddőhányók 
kérdésé is. 

Új-Delhiben 

lió forintra. A Gépjármű-
javító Ktsz a tanácstól 1972-
ben és 1973-ban 1—1 millió 
forintban részesül, melynek 
fejében a ktsz a gépjármű-

Nemzetközi földrajzi konferencia 
Kedden, ma -.kezdődik a között rámutattak: hazánk 

Nemzetközi Földrajzi Unió tudományos élete számára 
első európai regionális kon- riagy megtiszteltetés, hogy a 
ferenciája. A nemzetközi tű- nagytekintélyű nemzetközi 
dományos élet e jelentós tudományos szervezet Bu-
eseményéről hétfőn a Ma- dapestet választotta első 
gyar Sajtó Házában tájékoz- európai konferenciája szin-
tatta az újságírókat: Többek helyéül. 

javító kapacitást 180 ezer sal és 1,3 millió saját for-
munkaorára és a lakossági rásból árbevételét 2 millióra 
szolgáltatások értékét 1975- emelje. 
re 6,4 millió forintra fej- A FEMTEX Ktsz idén kap 
leszti. 400 ezer forintot melynek 

CSÉPLÉS 

Tóth Béla levétele 

A kisteleki Űj Élet Ter melőszövetkezetben az őszi 
árpa és a rozs nagy részét ar atógépekkel takarították be, 
főleg a kisebb, szétszórt tábi ákról. Most a szövetkezet 
majorjában javában tart a cséplés, amit augusztus 20-ig 
szeretnének befejezni. Rabi Sándor munkacsapata haj-
naltól napnyugtáig dolgozik, hogy mielőbb zsákokba, il-
letve fedél a4á kerüljön az áldozatos munkával termeit 
gabona, 

Magyar kiállítók 
a jubileumi 

bécsi vásárán 
Az ötvenedik nemzetközi 

vásárt az idén rendezik 
Bécsben. A jubileumi vá-
sárra a szokásosnál is na-
gyobb gonddal készülnek a 
magyar kiállítók. A szep-
tember 5—12-ig tartó ese-
ményre a HUNGEXPOmár 
összeállította a magyar be-
mutató anyagát. A rendel-
kezésre álló 560 négyzetmé-
ternyi területen 14 magyar 
vállalat képviselteti magát. 

A HUNGEXPO szakembe-
rei olyan megoldást válasz-
tottak, hogy 

életnagyságúnál nagyobb, 
több mint kétméteres em-
berfigura hívja fel a fi-
gyelmet 

a kiállító vállalatok egy-egy 
fő gyártmányára. illetve 
exportcikkére. A HUNGA-
ROFRUCHT bemutatóján 
például a magyar gyümölcs-
és zöldségfélék gazdag vita-
mintartalmát, a Glóbus kon-
zervek világszerte ismert 
márkáját emelik ki. A 
LAMPART-kiállításnak kö-
zéppontjában a háztartási 
edénysorozat, az AGRIMPEX 
kiállításánál a cukor, a CHE-
MOLIMPEX-nél a Forte fo-
tócikkek különböző változa-
ta, az Orionnál a hőpalack, 
az ELEKTROIMPEX-nél a 
szemüvegkeret áll. A HUN-
GAROTEX elsősorban di-
vatcikkeit. készruháit, az 
ÁRTEX lakberendezési tár-

. gyait, a Kultúra pedig hang-

lemezeit kívánja megismer-
tetni. Az élelmiszerek kiál-
lításán központi helyet kap 
a paprika, a méz, a bor, a 
téliszalámi. 

A magyar kiállítás 
egyben tájékoztatja a lá-
togatókat a magyarorszá-
gi utazási, turisztikai le-
hetőségekről; 

a kiállítók között lesz az 
IBUSZ és a MALÉV is. Mi-
vel a bécsi vásár időpontja 
egybeesik a vadászati világ-
kiállítással, erre is külön 
felhívják a figyelmet. 
(MTI) 

Szovjet—indiai 
szerződést írtak alá 

Andrcj Gromiko és Szvaran S zingh aláírja a szerződést 

A Szovjetunió és India nak \«gv támadás veszelyé-
„ünnepélyesen kijelenti, hogy nek lenne kitéve, a szexző-
a két ország és a két or- dő felek haladéktalanul köl-
szág népe között tartós bé- csönös konzultációkat kez-
ke és barátság fog uralkod- deaek azzal a céllal, hogy 
ni. Mindegyik fél tisztelet- megszüntessék az ilyen ve-
ben tartja a másik fél füg- szélyt, s megfelelő és ha-
getlenségét, szuverenitását és tékony intézkedéseket tegye-
teriileti épségét, és tartózkod- nek országaik békéjének és 
ni fog a másik fél belügyei- biztonságának szavatolásá-
be való beavatkozástól" — ra". 

A szerződés hangsúlyozza 
a felek eltökéltségét, hogy 
folytassák erőfeszítéseiket az 
ázsiai és az egyetemes bé-
ke fenntartásáért és szilár-
dításáért, a fegyverkezési 

hangzik a ma közzétett 
szovjet—indiai béke-, barát-
sági és együttműködési szer-
ződés első cikkelye. 

A húsz évre szóló szerző-
dést hétfőn irta alá Uj-Del-
hiben a két állam külügy- , . , .. . , . ., , , 
mmisztere: Anörej Gromiko h a j 5 Z a beszüntetéséért, vala-
és Szvaran Szingh. " l l n t a z aitalanos es teljes 

A felek mindegyike kije- leszerelés elereseert. 
lenti, • hogy .nem csatlakozik A felek folytatják és bo"-
sfemrtüly'en. a másik fél el- vítik kölcsönösen előnyös és 
len irányuló katonai sző- sokoldalú .együttmúködésü-
vetséghez, nem v;esz részt ket gazdasági, tudományos 
ilyen szövetségben, kötelezi és műszaki, kereskedelmi, 
magát, hogy tartózkodik közlekedési és hírközlési té-
mindenféle, a másik fél el- ren. 
len irányuló agressziótól és 
nem engedi meg, hogy te-
rületét olyan cselekmény 
elkövetésére használják fel, 

A szerződés ratifikálandó 
és a ratifikációs okmányok 
kicserélése napján lép ér-

amely háborús kárt okozhat v e n y b e ' A ratifikációs ok-
manyok kicserelesere 
egy hónap múlva kerül sor 

a másik szerződő félnek — 
hangzik a 8. számú cikkely. 

A felek mindegyike „tar-
tózkodik attól, hogy valami-

Moszkvában. 
A. Gromikót tegnap f ef-

féle segítséget nyújtson bár- gadta Indira Gandhi minisz-
mely olyan harmadik or- terelnök-asszony. (A szovjet 
szágnak, amely a másik fél- —indiai szerződésről Béke-
lel fegyveres konfliktusban lépés Ázsiában címmel a 2. 
áll. Abban az esetben, ha oldalon közlünk kommen-
a felek bármelyike támadás- tárt.) 

Szeged és Turku testvérváros 
Szegedről — mint jelen- Az ünnepségen részt vett 

tettük — Sipos Géza. a vá- Rónai Rudolf, helsinki ma-
rosi pártbizottság első tit- gyar nagykövet. Turku új 
kára és dr. Biczó György, a városnegyedében utcát ne-
városi tanács elnöke a finn- veztek el Szeged városáról, 
országi Turku városába uta- Szeged és Turku város ve-
zott. Dr. Biczó György és zetöi szívélyes eszmecserét 
Vaeinö Leino, Turku város folytattak a két város kö-
polgarmestere unncpelues .... ,. ,. , , 
keretek között irta alá a két z o t t megvalósítandó, sokol-
város közötti testvérvárosi d a b i baráti együttműködés 
szerződést. kérdéseiről. * 

Dr. Orbán László \°E*lzZL 
látogatása Szegeden 

Dr. Orbán László, a Ma- művelődésügyi miniszter el-
gyar Szocialista Munkáspárt ső helyettese és a megyei, 
Központi Bizottságának tag-
ja, a művelődésügyi minisz-
ter első helyettese szomba-
ton délután Szegedre láto-

városi vezetők időszerű kul-
turális kérdésekről, közöttük 
a szabadtéri játékok prog-
ramjáról tanácskoztak. Dr. 

gatott. A vendéget Győri Orbán László este a Dóm té-
Imre, az MSZMP KB tag-
ja, a Csongrád megyei párt-
bizottság első titkára, dr. 
Ágoston József, a megyei 
pártbizottság titkára és 
Papp Gyula, a városi tanacs 
elnökhelyettese fogadta. A 

ren megtekintette Mu-
szorgszkij Borisz Godunov 
című operájának szabadtéri 
előadását. 

A művelődésügyi minisz-

Díszszemle 
Vasárnap tartották Duna-

újvárosban a Varsói Szerző-
dés több napos. Opál—71 
hadgyakorlatának díszszem-
léjét, Oláh István vezérőr-
nagy, a honvédelmi minisz-
ter helyettese, Gombár Jó-
zsef, a KISZ Központi Bi-
zottságának titkára, I. V. 
Tutarinov vezérezredes, a 
Varsói Szerződés egyesített 
fegyveres erői főparancsno-
kának magyarországi képvi-
selője és B. P. Ivanov ve-
zérezredes, a szovjet hadse-
reg ideiglenesen hazánkban 

ter első helyettese vasarnap állomásozó csapatainak pa-. 
visszautazott Budapestre. taancsnoka részvéteiénél. 


