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Budapestre érkezett 
a francia külügyminiszter 
Megkezdődtek a magyar—francia tárgyalások 

Maurice Schumann, a 
Francia Köztársaság külügy-
minisztere — Péter János 
külügyminiszter meghívá-
sára — szerdán délután fe-
lesége társaságában hivata-
los látogatásra Budapestre 
érkezett. A francia külügy-
minisztert út jára elkísérte 
Jasques De Beaumarchais. a 
külügyminisztérium politi-
kai ügyek igazgatója, Paul 
Lemerle kabinetfőnök, 
Christian d'Aumale, a mi-
nisztérium gazdasági és 
pénzügyi osztályának veze-
tője. Claude Arnaud, az eu-
rópai osztály igazgatója, 
Jean Bellard, az infonrriáció, 
sajtó- és dokumentációs osz-
tály vezetője, André Saint-
Mleux, a kulturális, tudo-
mányos és technikai osztály 
vezetője, és Yves Pagnies, a 
kelet-európai osztály igazga-
tója. 

A francia külügyminiszter 
és kísérete fogadására a Fe-
rihegyi repülőtéren megje-
lent Péter János külügymi-
niszter és felesége, Gál Ti-
vadar, a Minisztertanács tit-
kárságának vezetője, dr. 
Várkonyi Péter államtitkár, 
a Minisztertanács Tájékoz-
tatási Hivatalának elnöke, 
Nagy János külügyminiszter-
helyettes. Mód Péter, hazánk 
párizsi nagykövete, dr. Pehr 
Imre, Bartha János, dr. Ma-

tusék Tivadar és dr. Bá-
nyász Rezső, a Külügymi-
nisztérium főosztályvezetői, 
és a Külügyminisztérium 
több más, vezető beosztású 
munkatársa. Ott volt Ray-
mond Gastambide, a Fran-
cia Köztársaság budapesti 
nagykövete — aki a fővá-
rosunkban csatlakozott a 
francia küldöttséghez — to-
vábbá a nagykövetség több 
munkatársa. A francia kül-
ügyminiszter repülőtéri nyi-
latkozatában hangsúlyozta, 
hogy öröimmel tett eleget a 
magyarországi meghívásnak, 
és nagy megelégedésére szol-
gál, hogy ismét találkozhat 
Péter János külügyminisz-
terrel, akivel már Párizsban 
és New Yorkban is alkalma 
volt megbeszéléseket foly-
tatni. A két ország kapcso-
latairól szólva kijelentette, 
hogy különösen az utóbbi 
időben biztatóan fejlődtek a 
gazdasági kapcsolatok, az 
árucsere-forgalom mintegy 
33 százalékkal emelkedett. 
Nagy lehetőségek kínálkoz-
nak az együttműködésre 
kulturális téren is. 

— Megítélésem szerint — 
mondotta — a jelenlegi po-
litikai helyzet igen kedvező 
a tárgyalásokra, különösen 
most a nyugat-berlini kér-
dés rendezését célzó négy-
hatalmi egyezmény aláírása 

Kétezer magyar diák 
a külföldi egyetemeken 

A Bulgáriában, Csehszlo-
vákiában. Lengyelországban, 
az NDK-ban. Romániában 
és a Szovjetunióban tanuló 
újdonsült ösztöndijasok, a 
nyár folyamán intenzív 
nyelvtanfolyamokon vettek 
részt, hogy az őszi tanévnyi-
tásig valamennyien elsajá-
títsák a tanulmányaikhoz 
nélkülözhetetlen idegen 
nyelvi szakmai szókincset. 

A külföldi egyetemi ösz-
töndíjaknak hazánkban több 
mint két évtizedes hagyo-
mánya van: az elmúlt húsz 
esztendőben csaknem négy-
ezer magyar fiatal szerzett 
speciális szakiképzettséget a 
Szovjetunióban és a többi 
szocialista államban. A ba-
ráti országokkal kötött ál-
lamközi egyezmények alap-
ján a most induló tanévben 
a legtöbben — szám szerint 
237-en — a Szovjetunió kü-
lönböző egyetemein kezdhe-
tik meg tanulmányaikat. Az 
NDK-ba 52-en, Lengyelor-
szágba 14-en. Csehszlovákiá-
ba 10-en, Bulgáriába 9-en, 
Romániába pedig négyen 
nyertek ösztöndijat. 

A fiatal szakemberek 
egyetemi-főiskolai képzése a 

kölcsönösség jegyében tör-
ténik, igy a jelenlegi tan-
évben ismét, ötven ország 
mintegy 400 ösztöndíjasát 
várják a budapesti nemzet-
közi előkészítő intézetbe, 
ahol a tanulmányaik meg-
kezdéséhez nélkülözhetetlen 
magyar nyelvet sajátít ják el, 
egyesztendős intenzív kur-
zus keretében. 

A hazánk határain túl ta-
nuló magyar diákok mintegy 
kétezres tábora a következő 
tanévben újabb 350-nel gya-
rapodik — a7. ösztöndíjakra 
szeptember folyamán hirdeti 
meg a pályázatot a Műve-
lődésügyi Minisztérium. Az 
1972—73-as tanévi pályázat-
ban mintegy 20—25 olyan 
szak is szerepel, amelyre a 
korábbi években nem hir-
dettek külföldi ösztöndíjat. 
Jelentősen emelkedett 
az NDK-ban a műszaki 
egyetemi és főiskolai ösz-
töndíjak száma, ugyanajkkar 
a különbpző mérnök-közgaz-
dász szakokon a korábbinál 
lényegesen többen tanulhat-
nak magyar fiatalok a Szov-
jetunióban és az NDK-ban. 

után. A legjobb úton hala-
dunk az európai biztonsági 
konferencia . megvalósítása 
felé. Mi. nagy bizalommal 
tekintünk a konferencia 
összehívása elé, amelynek 
realizálásán mind Magyar-
ország, mind pedig Francia-
ország fáradozik. 

Péter János külügymi-
niszter üdvözlő szavaiban 
szintén aláhúzta, hogy biza-
kodással tekintünk az euró-
pai biztonsági konferencia 
létrejötte elé. Hangsúlyozta, 
hogy a francia külügymi-
niszter látogatása nagyje-
lentőségű esemény. Kifejezte 
reményét, hogy e látogatás 
is hozzájárul a kétoldalú 
kapcsolatok további fejlődé-
séhez, az európai biztonság, 
és a világbéke megszilárdí-
tásához. 

* 
Maurice Schumann francia 

külügyminisztert röviddel 
megérkezése után hivatalá-
ban fogadta Péter János 
külügyminiszter. Ezt követő-
en a Külügyminisztériumban 
megkezdődtek a Péter Já-
nos és Maurice Schumann 
vezette magyar—francia kül-
ügyminiszteri tárgyalások. 

A szívélyes légkörben le-
zajlott tárgyalások során át-
tekintették az időszerű nem-
zetközi kérdéseket, különös 
tekintettel a jelenlegi euró-
pai helyzetre, az európai 
biztonsági konferencia elő-
készítésének kérdésére. 

Péter János és felesége 
Maurice Schumann és fele-
sége tiszteletére szerdán es-
te vacsorát adott a Ma-
gyar Néphadsereg Központi 
Klubjának nyári helyiségé-
ben. A vacsorán Péter Já-
nos és Schumann pohárkö-
szöntőt mondott. 

Német találkozók 
Egon Bahr, a bonni kan-

cellári hivatal államtitkára 
és dr. Michael Kohl, az NDK 
miniszterelnökségi államtit-
kára ma, csütörtökön ismét 
találkozik Berlinben, az 
NDK fővárosában. 

A nyugat-berlini szenátus 
szóvivője bejelentette, hogy 
dr. Günler Kohrt államtit-
kár és Ulrich Müller szená-
tusi igazgató e héten csü-
törtökön és pénteken is ta-
lálkozni fog a Német De-
mokratikus Köztársaság fő-
városában. 

Szegedre látogatott 
a pénzügyminiszter 

Tegnap, szerdán Szegedre 
látogatott Faluvégi Lajos 
pénzügyminiszter, akit a 
megyei pártbizottságon Győ-
ri Imre, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja, a 
megyei pártbizottság első' 
titkára fogadott. A pénzügy-
miniszter tájékoztatta a 
megyei pártbizottság veze-
tőit a pénzintézetek átszer-

vezésével kapcsolatos intéz-
kedésekről és feladatokróL 

Ezután Faluvégi Lajos a 
megyei tanács épületében 
találkozott a megyei tanács 
vezetőivel, dr. Komócsin 
Mihállyal, a megyei tanács 
elnökével, továbbá a pénz-
intézetek megyei vezetőivel, 
s az időszerű pénzügyi fel-
adatokról tanácskoztak. 

Nemzetközi 
szakszervezeti tanácskozás 

Bulgária, Magyarország, 
az NDK. Olaszország 
(CGIL), Lengyelország, Ro-
mánia, Franciaország (CGT), 
Csehszlovákia szakszervezeti 
tanácsának vezetői értekez-
letet tartottak Moszkvában. 
A moszkvai tanácskozáson 
megvitatták a nemzetközi 
munkaügyi hivatal szerve-
zesehen tartandó európai 

szakszervezeti értekezlet elő-
készítésének tartalmi és 
módszerbeli kérdéseit. Az 
értekezlet a barátság, a köl-
csönös egyetértés és az egy-
ség jegyében zajlott le. 

A SZOT küldöttsége — 
amelyet Gáspár Sándor, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a SZOT főtit-
kára vezetett — szerdán ha-
zaérkezett. 

A fél út 

lezárva 

Segít a gyár 

Ösztöndíjas fiatalok 
a kenderfeldolgozó iparban 
Egy iparvállalat életében Azóta vált rendszeresebbé a szövőcsarnokokat, a gyári 

könnyelműség volna csak a a továbbtanulókkal való szociális létesítményeket: 
jelennel törődni. A mában, foglalkozás a kenderfeldol- üzemi étkezdét, fürdőket, öl-
a mindennapos munka során g o z ( j i p a r b a n , amióta megala- tözőket, könyvtárat, klubhe-
valójaban a holnapot ala- kitották az oktatási taná- lyiséget, szállodát, 
pozzuk. Ebben a jovore is c s o t A tanács tagjai rend- A z u y e n bemutatásoknak 
alapozo munkaban a szegedi s z e r esen számba veszik a rendszerint az a következ-
kenderfeldolgozo ipar vezetői i e h e t ő s égeke t és a tovább- ménye. hogy sok szülő szí-
peldat mutatnak, amikor segi- t a n u l n i v á g y ó m u n k á s o k k a l v<^en engedi gyermekét a 
tik, tamogatjak a tanulni megbeszélik a programot A kenderfeldolgozó iparba. A 
vagyo fiatalokat. szakmát választó ifjakkai is b a í ° k később jelentkeznek, 

A Kenderfonó és Szövő- konzultálnak a tanulás for- áruikor unalmassá válik a 
ipari Vállalat kollektív szer- máiról, idejéről, az anyagi három műszakos beosztás, 
ződéseben jelentős teret támogatásról, s a későbbi s maga az egyhangúnak tú-
szentelnek a szakmai to- beosztásról, kereseti lehető- n ° munkavégzés Jelenleg a 
vábbképzésnek. Törvénybe ségekről. gyárban 200—250 fiatal ta-
foglalták, hogy támogatják A KSZV berkeiben első- n u l mesterseget. A fono- és 
a továbbtanuló dolgozókat sorban fonó- és szövőnőkre szovonokepzes a korábbi egy-
es azok gyermekeit. A segé- van szükség. Sajnos, manap- éves időtartamról kettőre 
lyezés, segítség más vonat- ság már nem nagyon kere- emelkedett, s emelt szinten 
kozásban is érvényre jut: sik a lányok ezt a pályát, f°lyik az oktatás, humán 
minden iskolaév kezdetén szívesebben orientálódnak tantargyakat i s tanítanak az 
háromszáztól ezer forintig divatosabb. kényelmesebb iskolában A hét hat naq,-
terjedő összeggel segítik a szakmák felé. A szegedi iá- .iab°l hármat tanteremben es 
gyermeküket egyedül neve- nyok szinte elkerülik a harmat a munkatermekben 
lő. vagy több gyermeket el. helyben levő lehetőséget, a töltenek el a lányok 
tartó szülőket. Nemrégiben szakmunkástanulók többsé- A vallalat vezetői támo-
is sok asszonv meglepődött, ge a környező falvakból va- gatják azokat a dolgozókat, 
amikor hívatták a szakszer- ló. Az oktatási tanács szer- akik munkájuk mellett ki-
vezeti bizottsághoz, és ott vezésében meghívják a ta- vannak továbbtanulni Ter-
átadták a pénzzel bélelt bo- nulni vágvó fiatalok szüleit mészetesen csak azokat, 
ritékot a gyárba, bemutatják nekik akiknek a tanulmanya egy-

beesik a vállalati érdekek-
kel. s így nyilvánvalóan el-
sőbbséget élveznek azok, kik 
a textilipari szakmában bő-
vítik ismereteiket, vagy köz-
gazdasági, műszaki egyete-
men folytatnak tanulmányo-
kat. Sikeres felvételi vizsga 
után tanulmányi szerződést 
kötnek a dolgozóval, amely-
ben a vállalat anyagi támo-
gatást nyújt, a tanuló pedig 
megígéri, hogy legalább 
annyi esztendeig a gyárban 
marad, amennyi éven át tá-
mogatást kapott. 

Aki nappali tagozaton ta-
nul ós szerződést ír alá a 
vállalatnál, az általában 300 
—900 forint támogatást kap 
havonta. Azok a dolgozók, 
akik a vállalat állományá-
ban dolgoznak és esti vagy 
levelező tagozaton tanulnak 
tovább, azok részére igen 
sokrétű a támogatás. Kedve-
ző munkabeosztást, munka-
idő-kedvezményt kapnak, 
megtérítik utazási költségei-
det , kifizetik tandíjukat és 
jegyzeteiket, egyetemi tan-
könyveiket. A felsőfokú tan-
intézetekben tanulókra is 
érvényes az, hogy legalább 
annyi évet maradjanak a 
vállalatnál, amennyi ideig 
az támogatásban részesítette 
őket. Természetesen a ta-
nulmányi szerződésben a 
vállalat is kötelezettséget 
igér a maga részéről: kép-
zettségnek megfelelő beosz-
tást. Jelenleg a Kenderfonó 
és Szövőipari Vállalat gyá-
raiból tizenhármán nyertek 
felvétett egyetemre, illetve 
felsőfokú tanintézetbe. Di-
cséretes, hogy a Marxiz-
mus—Leninizmus Esti Egye. 
temre is mintegy 15—20 dol-
gozó nyert felvételt éskezd-

Bomogyl Kár oly né felvétele 
Nehéz lesz a dolga egy ideig azoknak az autóvezetőknek, 
akik a híd felé igyekeznek. Üj utcához ért el a szegedi gáz-
program: lezárta a DÉGÁZ a Kállay Ödön utca egyik ol-
dalát, Az útbontás azonban végre haszonnal is jár: az I. 
kerületi tanácsi hivatal műszaki osztályának kezdeménye-
zésére a KPM és a közlekedési vállalat úgy döntött, hogy 
felszedetik a villamossíneket is, amelyek már balesetet itaí" ~ — 
okoztak. A munkát a Hódmezővásárhelyi Közütépítő Vál* hette meg tanulmányait. 

latet fogja végezni. 1 g , ^ 


