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A KGST Végrehajtó Bi-
zottságának 49. ülésszakára 
Moszkvába érkeztek a tag-
államok: Bulgária, Cseh-
szlovákia, Lengyelország, 
Magyarország, Mongólia, az 
NDK és Románia kormány-
elnökhelyettesei. Magyaror-
szágot az ülésszakon Apró 
Antal, a forradalmi munkás-
paraszt kormány elnökhe-
lyettese képviseli. 

A vendégeket a sereme-
tyevói repülőtéren M. A. 
L eszecsko, a Szovjetunió 
Minisztertanácsának elnök-
helyettese. N. V. Faggyejev, 
a KGST titkára és más sze-
mélyiségek fogadták. 

Kongresszus 
a víz minőségéről 

A Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében hét-
főn megkezdte négynapos ta-
nácskozását a II. vízminősé-
gi és víztechnológiai nem-
zetközi kongresszus. A ta-
nácskozáson; 250 hazai hid-
rológus, geológus, vegyész és 
biológus, s 18 országból 126 
külföldi szakember vitatja 
meg a folyók, a tavak és a 
felszín alatti vizek minősé-
gével, az ivó-, öntöző- és 
ipari víz beszerzésével és a 
szennyezettséggel összefüggő 
fizikai-kémiai és biológiai 
problémákat. 

A kongresszusra több mint 
100 hazai és külföldi szak-
ember küldte el szakdolgo-
zatát. E tanulmányok és a 
tanácskozáson elhangzó 
nyolc összefoglaló előadás 
alapján foglalnak állást a 
kongresszus részvevői arról, 
milyen ú jabb intézkedések-
kel segíthetik a folyók 
szennyezettségének csök-
kentését és mit kell tenni a 
vízellátási és víztisztítási 
módszerek hatékonyabb vál-
tozatainak kialakításáért. A 
tanácskozás négy szekcióban 
folytatja . munkájá t és csü-
törtökön tar t ja záró ülését. 

Egymilliárd a s zövetkezet i V I L Á G H I R A D Ó 
szolgáltatások fejlesztésére 

A kisipari szövetkezetek a lakosságnak 
nyújtott javítások, szolgáltatások fejlesz-
tésere a negyedik ötéves terv időszakában 
mintegy 800—1000 millió forint beruházást 
terveznek. 

A legdinamikusabban a gépkocsijavitás 
és -karbantartás növekszik; az ú j ötéves 
terV időszakában több mint kétszeresére 
A közelmúltban már korszerű autószervizt 
adlak át Keszthelyen. Sopronban. Pé-
csett, Győrött, Mosonmagyaróváron, 
Csongrádon és Mátészalkán. Jelenleg is 
több szervizüzem épül. például Baján, 
Gyöngyösön, Ózdon. Budapesten és a kö-
zeljövőben atadják a rendeltetésének a 
szenterdrei és szombathelvi szervizüzemet 
is. Á fejlesztés során az ú j létesítmények 
mellett a már meglevők rekonstrukciójára 
és korszerűsítésére is gondolnak. 

Jelentősen, mintegy 80 százalékkal kí-
vánják fejleszteni a háztartási gépjaví-
tást, az elektroakusztikai berendezések ja-
vítását pedig másfélszeresere növelik. Fel-
készülnek a színes televíziókészülékek és 
az automata mosógépek javítására is. A 
tervek szerint az első színestévé-javító fi-
ókot 1971-ben nyitják meg Budapesten. 

Gyors ütemben fejlesztik a mosás és 

vegytisztitó szolgáltatást. előreláthatólag 
mintegy 80 szazalékkal. Eudapesten. Bács, 
Békés. Hajdú és Komárom megyében 
épülnek mosodák. Jelentősen bővül a 
vegytisztitó szalonok hálózata. többek 
között Keszthelyen. Gyulán. Szarvason, 
Tótkomlóson. Orosházán. Kapuvárott. Sal-
gótarjánban és Tatán nyílik ú j szalon. Így 
a jelenlegi évi 55. millió forint értékű tel-
jesítményt 1975-re 100 millióra emelik. 
Gondolnak a szolgáltatóház-hálózat fe j -
lesztésére is. A várhatóan kielégítő for-
galmú helyeken kerül sor ilyen — több 
szolgáltató fiókot egyesítő — beruházásra. 

A hagyományos, személyi szolgáltatások 
szolidabb ütemben fejlödnek ugyan, de 
szebbek lesznek a szövetkezeti fodrász- és 
kozmetikai szalonok, fölszerelésük tovább 
modernizálódik, s nem feledkeznek meg a 
munkahelyek szociális létesítményeinek 
fejlesztéséről sem. 

A merész elképzelések megvalósítása a 
szövetkezetektől nem kis erőfeszítéseket 
igényel, emellett számolnak azzal a je-
lentős állami támogatással is. amelyet a 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó kor-
mányhatározat kilátásba helyezett. (MTI) 

GROMIKO ES UOGERS TARGYALASAl. Andrej Gromiko 
szovjet (jobbról) és Wiliiam Rogers amerikai külügymi-
niszter ismételten találkoztak az ENSZ jubileumi ülésszaka 
alkalmából New Yorkban. A nemzetközi helyzet időszerű 

kérdéseiről tanácskoztak 

Kisiparosok az árvíz 

sújtotta községekben 
A KIOSZ országos köz-

pont jában felmérés készült 
arról, . hogyan vesznek részt 
a kisiparosok az árvízkárok 
helyreállításában, a vállalt 
kötelezettségek teljesítésé-
ben. Még a nyáron felaján-
lották a magánkisiparosok, 
hogy a Szabolcs-Szatmár 
megyei árvíz sújtotta terü-
letekén 480 családi ház épí-
tésében vesznék részt. Ala-
pos szervező munka kezdő-
dött, országszerte, de az 
építésre a vállalkozó kisipa-
rosok hibáján kívül — ra j -
tuk kívülálló okok miatt — 
munkájuk másfél hónapos 
késéssel kezdődhetett csak 
meg. 

A kisiparosok árvízkár-
helyreállítási munkáit szer-
vező Szabolcs-Szatmár me-

Vizsgálat Csongrád megye 
és Szeged iskoláiban 

A KISZ KB középiskolai 
és szakmunkástanuló osztá-
lya nagyszabású vizsgálatot 
kezdett tegnap, hétfőn 
Csongrád megye es Szeged 
középiskoláiban, szakmun-
kásképző intézeteiben. A 
vizsgálat során az MSZMP 
KB ifjúságpolitikai állásfog-
lalásának feldolgozását, ha-
tását, valamint az iskolai 
KISZ-szervezetek politikai 
nevelömunkáját mérik fel. 

A vizsgálat kezdeteként 
hétfőn délelőtt nyitó érte-
kezletet tartottak az Ifjú sá-
gi Házban, ahol Szögi Bé-
la. a KISZ KB tagja, a 
KISZ Csongrád megyei bi-
zottságának első titkára kö-
szöntötte a megjelenteket — 
köztük Borbély Gábort — a 
KISZ KB osztályvezetőjét —, 
majd dr. Koncz János, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának osztályvezető-
je és Oláh Miklós, a KISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
nak munkatársa tartott tájé-
koztatót Csongrád megye 

oktatáspolitikájáról, az isko-
lai * pártszervezetek tevé-
kenységéről, illetve a me-
gye középiskoláiban folyó 
KISZ-m unkáról. 

A tájékoztatók után — a 
délutáni órákban — meg-
kezdődtek a tájékozódó, feL 
mérő beszélgetések. Első-
ként a szegedi középiskolák 
pártösszekötő tanáraival ta-
lálkoztak a vizsgálat részt-
vevői — köztük a KISZ KB 
Szegedre érkezett munka-
társai —, majd este (a Ma-
jakovszkij Kollégiumba lá-
togattak el. A felmérést 
végzők egy csoportja Csong-
rádra, egy csoportja pedig 
Kistelekre utazott. Ma, ked-
den a KISZ-vezetők, illetve 
a vizsgálat más résztvevői a 
szentesi, a hódmezővásárhe-
lyi és a szegedi diákok éle-
tével, munkájával ismerked-
nek. 

A háromnapos felmérés 
tapasztalatait holnap, szerdán 
összegezik" — ugyancsak az 
Ifjúsági Házban. 

gyei KIOSZ-titkárságnál 
eredetileg szinte az orszá'g 
minden részéből jelentkeztek 
kisiparosok, de a munkák 
megkezdésének késedelme 
miatt többen közülük idő-
közben más mynkát vállal-
tak. Ennek ellenére 12 más 
megyéből mentek el Sza-
bolcs-Szatmár megyébe, je-
lenleg is 56 építő kisiparos 
dolgozik ott és 239 ház épí-
tésében vesznek részt. Az 
eredetileg vállalt 480 ház-
zal szemben több mint 900 
házat építenek fel, s ezen 
túlmenően még 193 ház fel-
újítását is elvégzik. Október 
közepére már 430 házat hoz-
tak tető alá és november 15-
ig előreláthatólag összesen 
710 ház lesz beköltözhető. 
Az árvíz sújtotta vidéken 
dolgozó kisiparosok 6 házat 
teljesen, 37-et pedig részben 
társadalmi munkában épí-
tettek fel az arra legjobban 
rászoruló árvízkárosultak 
megsegítéseként. 

Szovjet-magyar 
közös vállalás 

I Nagy jelentőségű megálla-
podásra került sor héttön a 
Tiszai Vegyikombinátban.-
Szovjet szakértők és a TVK 
vezetői szocialista szerződést 
kötöttek, amelyben rögzítet-
ték. hogy a több mint 2,5 
milliárd forintos költséggel 
felépült polietiléngyárban a 
X. pártkongresszus, valamint 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom évfordulója tisz-
teletére, november 5-én 
megkezdik a rendszeres ter-
melést. Az ú j nagyüzemben 
rossz minőségű benzinből 
évente 24 000 tonna polieti-
lén-granulátumot állítanak 
elő, amelyből többféle ter-
mék készíthető. A Szovjet-
unióból beszerzett etilén-
gyár komplikált berendezé-
sein már a végső beállítá-
sokat végzik, hogy a kész-
termék előállításához szüksé-
ges nagy tisztaságú alap-
anyagot folyamatosan bizto-
sítsák. A két fél közötti 
megállapodás értelmében a 
szovjet és a magyar szak-
emberek vállalták, hogy no-
vember elején a két gyár-
egységet összekapcsolják és 
etlől az időtől fogva hazai 
benzinből készült etilénnel 
készítik a magyar műanyag-
ipar ú j termékét. 

A „FEGYVERBARATSAG" ZARÖAKTUSA. Vasárnap ü n j 
nepi díszszemlével, fejeződött be a „Fegyyerbarátság" hadJ 
gyakorlat. Képünk a gyakorlat utolsó napián készült! 
Walter Ulbricht, az NDK Államtanácsának elnöke baráti 
beszélgetést folytat egy szovjet páncélos egység katonaivaj 

M é g n e m j ö n a t é l 

Európa időjárásában ér-
dekes és számunkra kedve-
zőnek ígérkező változások 
kezdődtek meg a hét elején. 
Rajkai Ödön, a Központi 
Meteorológiai Intézet, tudo-
mányos főmunkatársa 
ugyanis hétfőn délután azt 
közölte, hogy az enyhébb 
óceáni légtömegek áramlá-
sa Észak-Európán át most 
már nagy erővel folytató-
dott kelet felé, útközben 
több helyütt esőt, a Szov-
jetunió európai területének 
északi részein több felé ha-
vas esőt, havazást okozva. 

Az a hideg levegő viszont, 
amely az elmúlt napokban a 
kontinens • nagy részének 
időjárását irányította, visz-
szahúzódott — sajnos — ép-
pen a Kárpát-medencébe és 

a Balkán-félszigetre. Igy az 
utóbbi területeken még min-
dig voltak éjszakai fagyok, 
és a nappali felemelegedés 
is több fokkal maradt az 
évszaknak megfelelő átlag 
alatt. 

Meteorológusaink szerint 
kedden felhőátvonulásokra 
kell felkészülnünk, szórvá-
nyosan előforduló esővel és 
több felé élénk, helyenként 
erős déli, a Dunántúlon 
északnyugatira forduló szél-
lel. A péntekig szóló távo-
labbi előrejelzés szerint pe-
dig a legalacsonyabb hajna-
li hőmérsékletek 3—8. a leg-
magasabb nappali hőmér-
sékletek 11—16 fok között 
lesznek, ötmilliméteres vagy 
annál nagyobb csapadék az 
ország területének 40 szá-
zalékán várható. 

SZOVJET ÜRHAJÖSREKORDEREK WASHINGTONBAN; 
Tíznapos látogatásra az Egyesült Államokba érkezett Andrej 
Nyikolajev és Vitalij Szevasztjaríov szovjet űrpáros, akik 
a Szojuz—9 űrhajóval tett 18 napos Föld körüli úttal ú j 
ürtartózkodasi rekordot állítottak fel. Képünkön (bal ol-í 

dalon): Szevas2tyjanov és Nyikolajev a washingtoni 
repülőtéren 

A PAKISZTANt ELNÖK KAIRÓBAN. Jahja Khan pakiszs 
táni elnök Kairóba érkezett. A képen megérkezése utári 
kezet fog Szadat elnök feleségével. Középen az EAK rnosü 

megválasztott elnöke. El Szadat 


