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A KGST 25 éves 
Hazánk aktív résztvevője a szocialista 

országok gazdasági együttműködésének 
Ünnepi ülés a Parlamentben 

A KGST jubileumi, ünnepi ülése a Parlamentben 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
jponti Bizottsága és a Magyar Népköztár-
saság Minisztertanácsa pénteken, a Parla-
ment kongresszusi (érmében ünnepi ülést 
rendezett a Kölcsönös Gazdasági Segítség 
(Tanácsa megalakulásának 25. évfordulója 
alkalmából. 

Az ünnepi ülés elnökségében helyet fog-
lalt Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke. 
'Apró Antal, az országgyűlés elnöke. Né-
meth K á r o l y , az MSZMP Központi Bi-
zottságának titkára. Nyers Rezső, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Közgazdaság-
tudományi Intézetének igazgatója, a Poli-

Németh Károly s 

tikai Bizottság tagjai. Huszár István és 
Lázár György, a Minisztertanács elnökhe-
lyettesei. Friss István akadémikus és Nyi-
kolaj Faggyejev, a KGST titkára. Jelen 
volt a párt Központi Bizottságának és a 
Minisztertanácsnak sok tagja: ott voltak az 
országgyűlési bizottságok elnökei, vállala-
tok. intézmények vezető beosztású mun-
katarsai, a szocialista országok budapesti 
diplomáciai képviseletének vezetői, tagjai. 

A Himnusz elhangzása után az ünnepi 
ülést az elnöklő Németh Károly nyitotta 
meg. 

Történelmi negyedszázad 
A KGST 25 év alatt a 
földkerekség legdinamiku-
sabban fejlődő gazdasági 
közössége lett. 

Tagállamai, amelyekben a 
földünk lakosságának tíz 

, százaléka él, egyharmaddal 
részesednek a világ ipari 

együttműködésének 
mára emlékezünk. 

Németh Károly az MSZMP 
Központi Bizottsága és a 
Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa nevében kö-
szöntötte az ünnepi ülés 
résztvevőit, majd a követke-
zőket mondta: 

— Történelmi 
zadot ünneplünk. A KGST- te^elTséből. Ez csaknem 
nek. a ^ociahsta országok k é t s z e r e s e a 2 5 é v előttinek. 

] u b i l e u ~ Szocialista gazdasági közös-
ségünk minden területen na-

A szocialista közösség és gyobb ütemben fejlődött, 
benne hazánk fejlődésé- mint a kapitalista országok, 
nek is rendkívül fontos „ . 
szakasza volt ez a negyed- A Központi Bizottság tit-
század. kara ezután arról szolt, hogy 

a szocialista közösség gazda-
Olyan korszak, amelynek sági kapcsolataiban, a KGST 
eredményeire méltán lehet létrejöttében és működésé 
büszke egész nemzedékünk, ben megkülönböztetett részei 
S legyünk is, hiszen a Volt és van ma is a Szovjet-
KGST-ben megvalósított uniónak, amely kezdettől j 
együttműködésünk nagyban fogva a legtöbb segítséget j 
hozzájárult ahhoz, hogy ala- a d t a a KGST-országoknak, 
posan megváltozott a világ Népünk áldozatos munkája 
körülöttünk, s benne mj ma. és szorgalma mellett éppen 
gunk is. ez, a Szovjetunióval és a 

A szocialista országok többi szocialista országgal 
együttműködése negyedszá- való szoros együttműködés 
zados történetének elemzése tette lehetővé, hogy az elma-
után Németh Károly így radott agrárországok sorából 
folytatta: történelmileg rövid idő alatt 

. .. , a korszerű mezőgazdasággal 
- M a a sfcial is ta világ- r e n d e l k e z ö i p a r i államok 

rendszer a világpolitika meg- s z i n v o n a l á r a emelkedjünk, 
batarozo tenyezoje, ebben ki-
magasló szerepe van a szo- — A Magyar Szocialista 

, riaiista országok gazdasági Munkáspárt és a Magyar 
Összefogásának, Népköztársaság kormánya 

Ká-jelentette ki Németh 
roly — f 

mindenkor nagyra értékel-
te a Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsának tevé-
kenységét, együttműködé-
sünket a szocialista orszá-
gokkai. 

Pártunk és kormányunk ab-
ból indul ki, hogy a szocia-
lista országok politikai és 
gazdasági erőfeszítéseinek 
egyesítése, együttműködé-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Tarján holnapja 
Üzletek, éttermek, óvodák épülnek 

Tarján szociális, kulturális van, erre ugyanis fél évvel foglaló szolgáltatóegység 
és kereskedelmi ellátottsága korábban, azaz a jövő év épül, melyeket jövőre, upri-
eddig nem tartott lépést a közepétől számítani lehet, lis elsején nyitnak meg. Az 
lakásépítés ütemével. Ha az Az 516—517-es lakóépület ABC-áruház, bisztró és szol-
egy üzletre jutó lakók szá- és a Gyevi temető közötti gáltatóegység épitesének 

területre tervezett 12 tan-
termes iskolát csak a követ-
kező 5 éves tervben építik 
meg. Falatozó lesz az 522-es 
épület és a Tápéi sor között. 
Ennek átadása a jövő év 
második felében várható. 

A hatos ütemben a 615— 
618 és a 607—610 épületek 
közötti jókora területre 100 
férőhelyes óvodát és 80 fé-

ben, a 102—104-es épületek röhelyes bölcsődét terveztek, 
és a József Attila sugárút melyéket a kicsinyek 1976 
közötti területen együtt lesz elején foglalhatnak el. 
egy 419 négyzetméter alap- Ugyanitt 16 tantermes álta-
területű ABC-áruház, vala-
mint étterem és presszó, 
több mint ezer négyzetmé-
ternyi területen. Lesz még 
egy szolgáltatóegység, 
amelyben Patyolat, fodrá-
szat, órás, cipész, posta és 
rendőrőrs lesz. Mindez 1976 
első felében készül el. 

A harmadik ütemben a 
már korábban megépített 16 
tantermes iskola, 80 férőhe-
lyes bölcsőde, ABC-áruház 
és pártalapszervezeti szék-
ház mellett most fejeződik 
be egy ezer négyzetméternyi 
alapterületű szolgáltatóegy-
ség építése. A Patyolat és a 
szabóság helyiségét műsza- versenyek lebonyolítására is nyeinek kivitelezője a 

mát vizsgáljuk, úgy el-
mondhatjuk. hogy talán az 
élelmiszerellátás közelíti 
meg a megfelelő színvona-
lat. 

Az idén és jövőre, vala-
mint az ötödik ötéves terv-
időszak első évében jó né-
hány. a lakosság ellátását 
szolgáló létesítményt adnak 
át az építők. Az első ütem-

gyorsítása érdekében szocia-
lista szerződést kötöttek. 

Most építik a nyolcadik 
ütemének lakóházait. A 
tömb közepén 80 férőhelyes 
bölcsődét, közel 800 négy-
zetméteres ABC-áruházat és 
600 négyzetméternyi alap-
területű bisztrót építenek. A 
bölcsődét 1976 második ne-
gyedévében, az áruházat és 
a bisztrót pedig ugyanez év 
végén adják át. 

Az említett szociális, kul-
turális és kereskedelmi léle-

lános iskolát építenek a kö- sítmények építését a DÉLÉP 
vetkező ötéves tervidőszak egyedül nem tudja elvégez-
elejére. Ez egyben művelő 
dési központ is lesz. Az is 
kola egyik nagyméretű ter-
me filmvetítésre is alkal-
mas, így hétvégeken, vala-
mint egyéb tanítási szüne-
tekben a városrész lakói 
moziként használhatják, 
ifjúsági könyvtárban a 
gyermekek találnak műve-
lődési lehetőséget. Az isko-
lának a szabványméretnél 
közel háromszor nagyobb — 

Az 31. 
a lat 

kilag már átadták, és a 
fodrászat is rövidesen elké-
szül. Az iskola mellett 150 
férőhelyes óvodát adnak át 
az év végén, a meglevő böl-
csődét pedig 20 férőhellyel 
bővítik. Az idén nyáron ad-
ják át a városgazdálkodási 
vállalat itteni központját is. 

A körtöltés mellett, a Lu-
gas utca közelében lesz a 
IV-cs ütem két gyermekin-
tézménye, a 100 férőhelyes 
óvoda és mellette a bölcső-
de 80 kisgyermek számára. 
Ezekre 1976 elejétől számit-
hatunk. 

A Budapesti körút mellett, 
a Csillag térnél már látható 
az új ABC-áruház és a 
vendéglátó épületének vas-
beton váza. Az 1300 négy-
zetméteres áruház a Lugas 
utca felöli oldalon lesz. Az 
étterem és a presszó össze-
sen 750 négyzetméternyi te-
rületet foglal el. Az építés 
gyorsítására az érdekelt vál-
lalatok és szervek szocialis-
ta szerződést kötöttek egy-
mással, vállalva, hogy az 
áruházat, vendéglőt és 
presszót Szeged felszabadu-
lásának 30. évfordulójára 
átadják. 

Az ötödik építési ütemben 
az előbbivel egyező nagysá-
gú óvoda és bölcsőde épül 
az 514—515-ös épület és a 
Textilipari Szakközépiskola 
között. Különbség csak az 
átadás várható időpontjában 

ni, ezért több más vállalat 
is segít a kivitelezésben. Az 
iskolákat, óvodákat és böl-
csődéket a DÉLÉP építi, a 
kereskedelmi és szolgáltató-
egységek kivitelezője pedig 
a IV. ütemben a MÉK és a 

számú építőipari válla-
Az ötödik ütemben a 

falatozót, a nyolcadik ütem-
ben pedig az ABC-áruházat 
és a bisztrót a MÉK építi. 
A hatodik ütem létesítmé-

Sze-
gedi Magas- és Mélyépítő 
Vállalat, aTvallalkozója pe-
dig — a szerkezetépítésre — 
a 31. számú építőipari vál-
lalat. 

Ha az építők ezeket a 
zödésénél 1300 négyzetmé- szép terveket valóra vált-
teres ABC-áruházat vehet- ják, valóban órüm lesz Tár-
nék igénybe a vásárlók az jánban lakni. Nem kell 
idén, október 11. után. majd a kisgyermekeket bel-
Ugvanitt egy 800 négyzet- városi, vagy más óvodába 
méter alapterületű bisztrót • cipelni, úgyszintén nem kell 
és egy hasonló nagyságú he- a buszokon teli szatyrokkal 
lyen férfi- és női fodrásza- bajlódni, és buszra szállni, 
tot. gyorstisztító szalont, . ha étteremben kívánjak va-
Gelka-szervizt, szabóságot és csorózni az ittlakók. ' 
OBOTÉRT-üzletet magába Sz. J. 

alkalmas — tornaterme lesz. 
Itt hétvégekén es ünneúna 
pokon kosár- és kézilabda-
mérkőzéseket játszhatnak. 

A József Attila sugárút és 
a Budapesti körút kereszté-

Pártvezetők 
látogatásai 

Benke Valéria, az MSZMP kára pénteken Békés me-
Politikai Bizottságának tagja, gyébe látogatott, 
a Társadalmi Szemle szer- Óvári Miklós, az MSZMP 
kesztő bizottságának vezető- KB titkára pénteken látoga-
je pénteken látogatást tett tást tett Budapest VI. kerü-
Budapest hármas számú letében. 
házgyárában, több új lakó- P u l l a i Árpád, az MSZMP 
. , , Központi Bizottságának tit-
telepen es az ÉVM-ben. k á r a

P
 p é n t e k e n Baranya me-

Gyóri Imre, az MSZMP g y é t és székhelyét, Pécset 
~4>Központi Bizottságának tü-. kereste fek 

A c s S. S á n d o r f c vé tek; 

Szolgáltatóház Tarján harmadik ütemében 

» 


