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A dunaújvárosi hideghengerműben inost készült el egy 
500 méter hosszú csarnokorl ás, amelyben még sok munka 
van hátra. A legnagyobb gépalapot igénylő 1200-as lien-
gerállvány alapjait most be tonozzák. A méretekre jel-
lemző, hogy ide több mint 2 és fél ezer köbméter be-
tont dolgoznak be. A képen: A harangkemencék sora 

próbaüzemelés előtt 

nagykövetségi szintre emelték a bécsi, 
illetve a budapesti követséget 

A Magyar Népköztársaság 
ós az Osztrák Köztársaság 
kormánya kölcsönösen meg-
állapodtak, hogy bécsi, il-
letve budapesti követségei-
ket nagykövetségi söntre 
emnWr, 

Sebes István, hazánk becsi 
követe szerdán átnyújtotta 
nagyköveti megbízólevelét 
dr. Adolf Schárf köztársa-
sági elnöknek. A megbízó-
levél átadásánál jelen vol1 
dr. Bruno Pittennann alkan-
eeüár. (MTI) 

Bolgár-magyar 
közös vállalatok 

Befejeződtek a magyar—bolgár gazdasági 
együttműködési tárgyalások 

December 14—16. körött tartotta Budapesten fi. ütéa-
s>zskát a ma gyar—bolgár állandó gazdasági és műszaki 
tudományos együttműködési bizottság. A tárgyalások be-
fejezésként szerdán, este a parlament Gobelin-termében 
uláírták a bizottság üléséről készült jegyzőikönyvet ée a 
magyar—bolgár közös vállalatok létrehozásáról szóló egyez-
ményt A jegyzőkönyveket magyar réséről Apró Antal, a 
Minisztertanács elnökhelyettese, a kormánybizottság ma-
gyar tagozatának elnöke, bolgár részről Tano Colon, a 
Minisztertanács elnökhelyettese, a kormánybizottság bol-
gár tagozatának elnöke írta alá. 

A bizottság meghatározta az 1966—1970. évi tervidő-
szakra a gazdasági együttműködés fő féladatait. Ezekkel 
összefüggésben megjelölték a két ország közötti árufor-
s-ialom fejlesztésének irányait te. A kölcsönös áruforgalom 
1970-re az 1964. évinek több mint kétszerese lesz. Jelen-
tősen nő a gépipar és a vegyipar termékeinek szállítása. 

A bizottság határozatot hozott közös magyar—bolgár 
vállalatok létrehozásáról A közeljövőben két közös vál-
lalat kezdi meg működését. Zöldség-gyümölcs és szőlőter-
melés gépesítéséhez szükséges gépek gyártását és műszaki 
iejlesztését koordináló, valamint az értékesítés elősegíté-
t.éveí foglalkozó társaság alakul Budapest székhellyel 
-Ygrotmas néven. Az üzemen belüli anyagmozgatás gépei 
es géprendszerek fejlesztését végző, valamint az ezzel 
icszefüggS fővállalkozói tevékenység feladatával megbí-
zott társaságot hoznak létre szófiai székhellyel Neve: 
I n t r a a i f 

Szuboticai szakszervezeti 
delegáció Szegeden 

Szerdán délelőtt kétnapos 
tapasztalatcsere látogatásra 
Szegedre érkezett a szuboti-
cai járási szakszervezeti ta-
nács küldöttsége. A delegá-
ciót, amelyet Kopilovity An-
tun, a szuboticai járási szak-
szervezeti tanács elnöke ve-
aet, s kora délelőtti órák-
ban érkezett a röszkei ha-
tárállomásra, ahol a Szak-
szervezetek Csongrád Me-
gyei Tanácsa elnökségének 
nevében Juhász József, az 
SZMT vezető titkára, és dr. 
Németh Lajos, az SZMT tit-
kára fogadtak. Még a dél-
előtti órákban megkezdődött 

a hivatalos tárgyalás az 
SZMT székházában. A jugo-
szláv és a Csongrád megyei 
szakszervezeti szervek 1965. 
évi együttműködési munka-
tervét készítették el. Szer-
dán a délutáni órákban a 
József Attila Tudomány-
egyetem Bolyai Intézetébe 
látogattak a jugoszláv ven-
dégek. Ma délelőtt megtekin-
tik a Magyar Kábelművek 
szegedi gyáregységét és dél-
után találkoznak a Szak-
szervezetek Csongrád Me-
gyei Tanácsa elnökségének 
tagjaival 

Ó v j a k m p g a t é l t ő l 

a m e z e g a z d a s g i g é p e k e t ! 

A mezőgazdasági termelő 
üzemek gépállományának 
értékét milliárdokban lehet 
kifejezni. Elsőrendűen fon-
tos tehát, hogy e hatalmas 
értéket mindenütt a lehető 
leggondosabban óvják azok-
tól a károktól, amelyeket a 
téli időjárás — a hó, a fagy 
és a nedvesség — tehet ben-
ne. 

A MeaOgMrtftftági ét. ftrtfe 

szeti Dolgozók Szakszerve-
tének Elnöksége, valamint 
a földművelésügyi minisz-
ter ezzel kapcsolatban ki-
adott együttes felhívása hang-
súlyozza, hogy az üzemek 
illetékes vezetői gondoskod-
janak a gépek szakszerű tá-
rolásáról, ellenőrizzék a 
munkahelyükről történő be-

KGST áb-ü!és 
Budapesten 

December 8—12 között 
Budapesten tartotta 19. ülé-
sét a KGST fémkohászati ál-
landó bizottsága. Az ülésen 
részt vettek a KGST tagál-
lamok. 

A Kölcsönös Gazdasági Se-
gítség Tanácsa és a Jugo-
szláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság kormánya kö-
zött a JSZSZK-nak a KGST 
szervei munkájában való 
részvéteiéről kötött egyez-
mény értelmében az ülésen 
jelen voltak a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köz-
társaság képviselői. 

A bizottság megvitatta a 
KGST végrehajtó bizottsága 
14. ülésén hozott határozatok 
Végrehajtásával kapcsolatos 
elsődleges fontosságú intéz-
kedéseket, és megfelelő ha-
tározatokat hozott. Jóváhagy-
ták az 1965. évi munkater-
vet. Eszerint a bizottság a szí-
nes és ritkafém termelés 
1966—70-es fejlesztési ter-
veinek koordinálására, to-
vábbá a 
1970 utáni fejlesztene 
fontos kérdésének 
sára összpontosítja 
tósett. 

Angol meghívást kapott 
Koszigin és Brezsnyev 

Szerdán az angol sajtó ve-
zető helyen hatalmas főcí-
mek alatt jelentette: a brit 
kormány meghívta London-
ba Koszigint, a, szovjet Mi-
nisztertanács elnökét és 
B.rezsnyevet, az SZKP első 
titkárát. Noha a kormány 
tészéről szerda délig hiva-
talos bejelentés nem történt, 
valamennyi reggeli lap egy-
behangzóan, hivatalos forrá-
sokra hivatkozva, már kész 
tényként közölte a hírt. Úgy 
tudják, hogy Humphrey Tre-
velyan moszkvai brit nagy-
követ a múlt szombaton sa-
ját kezdeményezésére felke-
reste a szovjet kormányfőt 
és Harold Wilson miniszter-
elnök nevében — „igen ba-
rátságos" beszélgetés kereté-
ben — meghívta Koszigint és 
Brezsnyevet angliai látoga-
tásra. Szerdán délben Wil-
son fogadta Szoldatov lon-
doni szovjet nagykövetet, s 

szerint ugyancsak 
az angol—szovjet csúcstalál-
kozó tervéről folytattak meg-
beszéléseket. 

Jól tájékozott források tud-
ni vélik, hogy jövő hét ele-
jén az ENSZ-ülésszakról ha-
zautazó Gromiko szovjet kül-

ü Wfísoa kész Moszkvába utazni is 

31 Londonba váriák Groinikót 

m a m ávi csícstaiáíkQzó !eti?tőséqeiröl 

0 Kesz'sta e.fogad'j a m^hivást 

ügyminiszter útbaejti Lon-
dont és ez alkalom lesz sz 
angol—szovjet kormányfői 
találkozó időpontjának és 
színhelyének tisztázására. A 
hét végére várják egyébként 
Rapacki lengyel külügymi-
nisztert is, aki néhány napot 
az angol fővárosban tölt, s 
előreláthatólag eszmecserét 
folytat a brit kormány veze-
tőivei az ENSZ-ben előter-
jesztett javaslatáról: egy 
amerikai részvétellel össze-
hívandó európai biztonság] 
értekezlet gondolatáróL An-
gol megfigyelők szerint John-
son elnök „nem ellenzi", 
hogy Wilson „kipuhatolja" 
egy újabb, a jövő év folya-
mán megtartandó kelet—nyu-
gati csúcstalálkozó lehetősé-
geit 

Felsőoktatásunk már jobban kielégíti 

a népgazdaság szakember-igényeit 
Sajtótájékoztató a Művelődésügyi Minisztériumban 

Mcínár Jánoo művelődén- amely howzab időt vesz módszereinek Javításával 
ügyi miniszterhelyettes szer- igénybe. Körülbelül 660 új szeretnénk fokozni 
dán a minisztériumban saj- jegyzetre érkezett igény, • A továbbiakban közölte, 
tótájéfcoztatót tartott ezekből több mint 200 az hogy megvizsgálják miként 

Többek köet elmondotta, idei tanévben elkészül, lehetne tartalmasabbá tenni 
hogy ma már hazánkban 91 Utánnyomáso6 jegyzetekből a szakmai gyakorlatot A ta-
felsőoktatási intézmény mű- erre az évre 1450-re érkezett pasztalatok alapján a ké-

amelyekben nappali kérés, s ezek — 100 kivételé- sőbbiekben megfelelően in-
vel elkészültek, a többül tézkednek. 
pedig még dolgoznak. A miniszterhelyettes végű! 

Egy kivételével valameny- az esti és levelező oktatás-
ayl u cs évre tervezett rói beszélt Rámutatott ar-
nj tankönyv késsen less, ra, hogy a számszerű fejlő-

az újranyomásosak pedig dés az utóbbi esztendőkben 

esti és levelező tagozaton 
91 925 hallgató tanul Az 
összlétszámon belül a fizikai 
dolgozó szülők gyermekeinek 
aránya 42,4 százalék. 

Figyelemre ntöttö a felső-
fokú intézményekbea ta-
nuló nők arányé, 

amely 1953—54-ben még 
csak 26,5 százalék volt, most 
pedig 42,5 száza? Ik. Állami 
juttatás valamely formájá-
ban az összes hallgatók 93,3 
százaléka részesüt Külföl-
dön az idei oktatási évben 
1279 magyar fiatal végzi ösz-
töndíjasként felsőfokú ta-
nulmányait, a hazánkban 
tanuló külföldi hallgatók 
száma pedig 523. 

Amint a statisztikai ada-
tokból is kitűnik, 

felsőoktatásunkat az ntób-
bi években nagyarányú 
fejlődés jellemzi. 

Csupán a hallgatók száma 
öt esztendő alatt háromszo-
rosára emelkedett Jelentős 
eredmény, hogy — bevés ki-
vétellel — elkészültek az 
egyetemek új tantervei, 
programjai és azokat ez év 
őszétől be is vezették. Az 
új tantervek megteremtik a 
feltételeket ahhoz, hogy 

az oktatás tartalmilag is 
korszerűbb, és a társada-
lomszabta követelmények-
nek megfelelő 

legyen. Helyesen alakult ki 
a reform egyik fontos alap-
elvének, a gyakorlat és az 
oktatás kapcsolatának erő-
sítését szolgálo szakmai gya-
korlatok rendszere. 

Felsőoktatásunk ma már a 
korábbinál tervszerűbben 
és jobban képes kielégí-
teni a népgazdaság ssak-
em ber-igenyeit. 
A miniszterhelyettes fon-

tos feladatként jelölte meg 
az új tanterveknek, progra-
moknak megfelelő jegyzetek 

már mind nyomdában 
nak. 

Álláspontunk m 
súlyozta Molnár János 
hogy 

minden bsOgaMnak min-
den alapvető tantárgyból 
legyen jegyaete ós tan-
könyve, 

az önállóságot az előadások 
színvonalának és az oktatás 

igen Jelentős volt, a színvo-
nal azonban még elmarad a 
kívánatostól. Ezért 

tervbe vették, hogy a fel-
sőoktatási Intézményekben 
megvitatják az esti- és le-
velező oktatás kérdéseit, 

s a tanácskozásokon elhang-
zó észrevételek, javaslatok 
alapján szabják majd meg a 
további feladatokat (MTI) 

Angol hivatalos körökben 
rámutatnak: a brit—szovjet 
kormányfői találkozó tervé-
ről megindított diplomáciai 
tárgyalások „még egészen 
kezdeti szakaszban" vannak. 
Elvi megállapodás esetén — 
fűzik hozzá — a folyamat-
ban levő atlanti tárgyalás-
sorozat „teljes fordulóját' 
követően— valószínűleg már-
cius végén vagy áprilisban 
— kerülhetne sor a találko-
zóra. Ügy vélik, hogy Gro-
miko március elejére beje-
lentett hivatalos londoni lá-
togatása kitűnő alkalom ler-
ne a szovjet—angol csúcs-
találkozó részletes témater-
vének kidolgozására. Lon-
donban megjegyzik: a pro-
tokoll szerint a szovjet félen 
lenne a sor, hogy viszonozn i 
a volt konzervatív kormán>-
fő, Harold Macmillan 1959-
es moszkvai látogatását, de 
— amint hangsúlyozzák — 
Harold Wilson kész aku r 
Moszkvában, akár New York-
ban, az ENSZ székhelyén 
találkozni a szovjet vezetők-
kel. 

Wilson környezetében mái-
hetek óta hangoztatják, hogy 
a miniszterelnök szeretne ,.« 
lehető leghamarabb" talál-
kozni a szovjet kormány veze-
tőivel. Mégis bizonyos meg-
lepetést keltett, hogy Wilson 
már a diplomáciai tapogató-
zások kezdetén szükségesnek 
tartotta csaknem kész tény-
ként nyilvánosságra hozni 
tervét Megfigyelők nem te-
kintik véletlennek, hogy a 
szovjet vezetők meghívásá-
nak híre közvetlenül mege-
lőzte az angol alsóház szer-
dán délután kezdődött kül-
ügyi vitáját 

Lapzártakor kaptuk a hírt 
hogy Harold Wilson brit 
miniszterelnök szerdán este 
az alsóházban bejelentette: 
Alekszej Koszigin, a szovjet 
Minisztertanács elnöke elfo-
gadta az angol kormány 
meghívását és 1965-ben Ang-

liába látogat. Az utazás idő-
pontját később közlik. 
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Köztársasagot. A páratlan alkalomra nagyszabású ünnepséget rendeztek a városi 
parkban. Képünkön a Sambnru törzs hagyományos harci táncát mutatja he a kii*. 
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