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Tovább erősödik 
a Szegedi Tudományegyetem 

és a szófiai egyetem kapcsolata 
Aláírták a két egyetem jövő évi közös munkatervét 

Annak idején megírtuk, egyetem Állam- és Jogtudo- Bulgáriai élményeiről szói-
hagy a Szegedi Tudomány- mányi Kara és a Szófiai va dr. Anta l f fy György el-
egvetem Allam- és Jogtudo- Egyetem Jogtudományi Ka- mondotta még, hogy a plov-
manyi Kara és a Szófiai ra közt létrejött együt tmű- divi városi tanács képvise-
Egyelem Jogi Kara között ködés kiterjed arra is, hogy lói melegen érdeklődtek 
közvetlen baráti kapcsolat a két egyetem professzorai- Szeged iránt, amelyről már 
jött létre, amelyet együtt- nak tanulmányai t kölcsönö- eddig is sokat tudtak. A sze-
müködési szerződéssel is sen kicserélik, illetve tudo- gedi egyetem két professzo-
megerösítettek. Ez a szer- mányos folyóiratokban köz- rának bulgáriai látogatása 
zódés a tudományos mun- zéteszik. A szófiai egyetem ú j abb kapcsolatok megte-
kálkodás számos területét évkönyve például közölni remtését is szolgálta. Várná-
érinti. A közelmúltban meg- fogja egyes tanulmányomat , ban a közgazdasági egyetem 
hívást kapott a szófiai egye- amely az úgynevezett »jóié- komszomol szervezetének ve-
temre dr. Antalffy György ti- állam elméletének néhány zetöivel történt megbeszélés 
professzor, a Szegedi Tudo- kérdésével foglalkozik, egy alapján a Szegedi Tudomány-
mányegyetem rektora, és dr. jogi folyóirat pedig közli - A egyetem KISZ-bizottságához 
Fonyó Antal docens, a Sze- niai imperialista állam és érkezik majd meghívás arra 
gedi Tudományegyetem Al- jog néhány vonásáról- szóló vonatkozóan, hogy az egye-
lam- és Jogtudományi Karú- értekezésemet. Hasonlókép- -tem kulturál is csoportja a 
nak dékánja . A Szófiában pen a Szegedi Tudomány- nyár folyamán Várnában 
tett látogatásról a követke- egyetem Allam- és Jogtudo- mutatkozzon be. Viszonzásul 

i .. O - —— m n n v i ICar i j r t a l . - „ H ú i - j H u n zöket mondotta a 
Tudományegyetem 

Dr . Antalffy György 
nyilatkozata 

— Szófiai látogatásunk el-
sősorban annak szólt, hogy 
kidolgozzuk és a lá í r juk a 
két egyetem közös munkál-
kodásáról szóló jövő évi 
munkatervet , amely szerint 
többek között évenként két 
bolgár egyetemi oktató foly-
tat tanulmányokat Szegeden 
egy-egy hónapig, illetve 
egyetemünk jogi karának 
két okuvtója utazik majd 
Szófiába egy-egy hónapos 
tanulmányútra . 

— Szófiai utunk — mon-
dotta dr. Antalffy György — 
azért is nagyon eredményes, 
ment s ikerül t a bolgár jogi 
élet számos kiválóságával 
személyes kapcsolatot te-
remteni, s több fontos kér-
désben kicserélhettük ered-
ményeinket. Konzultációkat 
folytat tunk például a szófiai 
egyetem jogelméleti és bün-
tetőjogi tanszékén, valamint 
a kar tudományos tanácsá-
val egyrészt az. ú j magyar 
büntetőjogi kodiiikáció kér-
dései rőt, másrészt a társa-
dalmi szervek szerepéről a 
Magyar Népköztársaságban. 
Eszmecserét folytat tunk a 
Bolgár Népköztársaság igaz-
ságügy miniszterhelyettesé-
vel. a Legfelsőbb llíróság el-
nökével. a legtöbb ügyész-
helyettessel és számos vezető 
gyakorlat i jogásszal. Megte-
kintet tünk gyakorlati jogi in-
tézményeket, s látogatást 
tettünk Szeged testvérvárosa, 
Pkwdi v tanácsánál is. 

Szegedi jogi munkák 
bolgár nyelven 

— Nagyon érdekes é lmény, 
bon volt részünk. Készt vet-
tünk egy lakókörzeti társa-
dalmi bíróság ülésén is, 
amelyen hasznos tapasztala-
tokat szereztünk. A Marx 
Károlyról elnevezett köz-
gazdasági főiskola önkéntes 
népi rendőri szervezete ala-
kuló ülésére is meghívtak 
bennünket. E szervezet egé-
szen ú j forma, amely rész-
ben allairni feladatokat is j 
megold, például a munka-
fegyelem területén. 

Szegedi mányi Karának ak tá jában ,. . . . 
rektora: jelennek majd meg bolgár , x > d , g m a j d a v a r n a i ^ v e -

tanul- temisták adják vissza sze-
gedi! k látogatását. 

jogász professzorok 
mányai. 

12 ezer kataszteri hold szántóföld 
kerestetik 

Az újságok és a 

már korábban 
adtak arról, 

kormányszerveink ú j 

szazalékat teljesítették. Eb-
ből eredően azonban máris 

rácfió zető szervek szerint a leg-
hirt hitelesebbnek fogadható el. 

hogy A földnyi lvántar tó hivatal ú jabb nehézségek vetí t ik 
nagy adatai a legfrissebbek, a leg- előre árnyékukat . Ügy lá t -

jelentőségú törvényjavaslat utóbbi felméreseken alapul- szik, hogy szántóterületünk-
kidolgozásán fáradoznak nak. Tehát a megyei tanács nek mintegy az 54 százalé-
most. A törvényjavaslat el- végrehaj tó bizottságának ezt kán lesz kalászosgabona a 
készítése után törvénybe ik- a szántóterületet kellene fi- jövő esztendőben. Vannak 
ta t ják a termőföldek védel- gyelembe venni, amikor a már olyan gazdaságok is, 
mét. S csak az ú j törvény járás különböző termelésű mint a kisteleki Feketeha-
cikkelyei által meghatáro- terveit megállapít ja. A me- lom Tsz, amely jóváhagyott 
zott lehetőségek és feltéte- gyei tanács azonban az ide-
iek mellett lehet a jövőben vonatkozó jogszabályok ér-
szántóföldet, vagy bármilyen leimében ezt nem teheti 
termőterületet beépítés, falu, m e g . mer t a Statisztikai Hi-
ipar, vagy más telepítés cél- vatal járási felügyelősége 
jaira igénybe venni. szerint 11 ezer 842 kataszteri 

Csongrád megyében, külö- holddal több szántóterület 
nősen a szegedi járásban van a járásban, mint ameny-
szamtalan példa bizonyítja, nyit a földnyilvántar tó hiva-
hogy erre az ú j földvédelmi tal ki tud mutatni . 
törvényre már sokkal hama-
rabb is szükség lett volna. 
Íme az első bizonyíték: a 
szegedi járás földnyi lvántar-
tó hivatala szerint a járás 
területén 131 ezer 676 ka-
taszteri hold szántóföld van. 
E megállapítás a járási ve-

E' szerint tehát az utóbbi 
egy évtizedben közel 
12 ezer kataszteri 

hold szántóföld »eltúnt* a 
szegedi járásból. Vajon ho-
va lett ez a rengeteg föld? 
Egy része, méghozzá a na-

termelési terve a lapján össz-
területének a 69 százalékán 
termeszt 1962-ben kalászos-
gabonát. 

Akulászosgabona köte-
lező magas százaléka 
miat t lehetséges, hogy 

területhiany hiat t tavasszal 
nem lehet m a j d kiültetni 
mintegy 500 kataszteri hold 
fűszerpapr ikát , nem lehet 
elvetni több mint 500 hold 
kendert sem. Nem lesz elég 
hely cukorrépának, sok hi-
ányzik m a j d a kukoricave-
tésből is. Az ipari és kapás-
növények ilyen területcsök-
kenése miatt — ha nem in-

Gazdag a jövő évi 
külföldi társasutazások programja 

Autóbuszkirándulások szilveszterkor — Hat külföldi utazás 
Szegedről 1962 etsfí negyedévében — Megkezdik az odesszai 

különvonat szervezését 
Megnőtt az utóbbi néhány egy napot. Végül március vonat Indítását a városi ta-

év alatt az IBUSZ-társasuta- 10—16 között a nács és az IBUSZ szegedi uta-
zások népszerűsége. A szege- Lipcsei Nemzetközi Vásár zási irodája. Az utazás részt-
di utazási iroda a napokban idején 7 napos lipcsei utazást vevői 12 napot töltenek maid 
kapta meg a jövő évi külföl- szervez az IBUSZ, amely- a Szovjetunióban. Az utazás 
di társasutazások részletes re a szegedi utazási iroda részleteiről egyébként 
programját , s már meg is szintén vesz föl jelentkezése- december l-én, pénteken 
kezdte a jelentkezések össze- ket. 
írását az első negyedévben A második negyedévre még 
induló külföldi u takra . nem dolgozták ki a szegedi 

Hat társasutazásra vesz föl utazási iroda programját , de 
jelentkezőket bizonyára az első negyedév-

1062 elsó negyedévére hez hasonlóan gazdag és vál-
a szegedi iroda. Az újesz- tozalos lesz majd az a prog-
tendő első külföldi utazása- r am is. 
nak résztvevői január 20—24 Annak a szoros baráti kap-
közütt Kelet—Szlovákia és a csolatnak a további elmélyí-
Lengyel Tát ra legszebb tá ja i - tése érdekében, amely Sze-
ban gyönyörködhetnek majd . ged és Odessza között az 
Az ötnapos autóbuszkirándu- utóbbi időben kibontakozott, 
lás részvételi d í ja mindössze határozta el kölcsönösen a 
1230 forint. J anuá r 26—29 két város vezetése, hogy 
között négynapos együttműködve az Intouris-

autóbuszkirándulást szer- tal, a szovjet utazási iroda-
ve/. a szegedi iroda Ko- val, illetve az IBUSZ-szal, kü-

lönvonatokat indí tanak egy-
más városaiba. 

Ennek megfelelően 
1962 ápril isában érkezik 
Szegedre az odesszaiak 

i a n n a r különvonata. 
Szász- s hoz magával 330 odesszai l a « szalloban, Budapesten a 

lakost, testvérvárosunk kül- B e k e szállóban. Egerben pe-

gyobb része, még az egyéni . 
gazdaságok át tekinthetet len iezkednek az ílletekes mo-
dzsungeljében "-veszett el*. g v e i I " 

délután 3 órakor 
a városi tanács nagytermé-
ben tar t tájékoztatót az 
IBUSZ kiküldött munkatársa . 

Az év hátralévő egy hó-
napja alat t is több utazást 
szervez még a szegedi iroda. 
December 4-én négynapos 
auióbusz-kirándulás indul 
Kolozsvárra, amelynek csu-
pán 860 for int a részvételi 
díja. Ugyancsak december-
ben indul egv autóbuszkirán-
dulás a Lengyel Tá t rába is. 
De különösen a népszerű 
szilveszteri kirándulások 
programja gazdag az idén is. 
A már hagyományossá vált 
-Prágai Szilveszter* mellett 
három belföldi kiránduláson 
is részt vehetnek szilveszter-
kor a szegedi érdeklődők. 
Balatofüreden az Aranycsil 

zásaként július első hetében t i k a z é v utolsó estéjét a há-
tervezi Szegedről egy külön- rom kirándulás résztvevői. 

— A Szegedi Tudomány- I városban is tölthetnek majd 

Az idén is vásárolhatnak vágósertés 
a bérből és fizetésből élő dolgozók 
.Át Élelmezésügyi Minist- IaffnrgaJnW vállalattól a 

teriumtól kapott tájékoztatás sertést megvásárolhat ja , 
szerinf a bérből és fizetésből Az akció keretében eladás-
éin, családfenntartó dolgozók ra kerülő sertések, a vevő 
az idei télen is vásárolhat- elotl merlegeivé — készpénz-
nak vágás cél jára sertést az fizetés ellenében — kito-
áltatforgalini vállalatoktól. g ranunank. nt IC.50 Ft, iüet -

A sertésvásárlásra vonat- ve 16,— Ft-os eladási áron 
ko/<> igénylőlapokat az üze- kerülnek á tadásra attól fBe-
mekben és hivatalokban a goen. hogy zsír-, vagy hús-
szakszervezeti bizottságok jellegű sertést adnak-e ki. 
a d j a k ki. a sertésvásárlás A sertes elszállításáról a 
iránti igényt tehát a dolgo- vevőnek kell gondoskodnia, 
zoknak itt kell bejelenteni- Ugyancsak a vevőt terheli a 
ók. A bejelentett igényeket járlatlevél át í rásának költsé-
az üremi. vagy hivatali szak- ge is. 
szerveret,i bizottság feliilbi- Az állalforgalmi vállalatok 
ra l ja és megfelelő igazolás az igényelt vágósertéseket — 
mellett k iadja a vásárlási a megfelelően kitöltött és 
utalvánvt. A vásárlási utal- igazolással ellátott utalyá-

. . . nyok sorrendjeben — hideg 
vany a lapjan — a kijelölt m beálltával, ez év decem-
heíyen és a megállapított ber hó 18-tól 1962. február 
ideben — az igényié az al- la-ig ad jak ki. (MIT) 

lozsvárra. 
A kirándulás résztvevői el-
látogatnak majd Nagyvárad-
ra is. Ugyanebben az idő-
ben egy másik, nagyobb -k i -
rándulás- is indul 
28—február 4 között a Szász-
X C Í T N é S V dőlteit. A látogatás viszon- dig a Pa rk szállóban tölthe-
mokrat ikus Köztársaság leg-
szebb vidékén az Elba völ-
gyében, s megtekintik Szász-
ország egykori fővárosát, 
Drezdát, valamint Lipcsét, a 
nagy német vásárvárost is. 
Az utazás részvételi dija 1335 
forint. Március 26—április 2 
között megismétlik ezt az 
utazást. Február 21—27 kö-
zött a Zukopane-ban meg-
rendezésre kerülő 

sí-világbajnokság 
versenyeit l á tha t ják á hét-
napos Zakopane-i autóbusz-
kirándulás résztvevői, akik 
Krakkóban, az ősi lengyel 

Jelentős újítások 
Az ötéves tervidőszak régére a textíliák 

JO—14 százaléka szörésnélkiili lesz 
A Lőrinci Val tagyárat bíz- próbálkoznak. Ezek közé tár-

ták meg azzal, hogy vezesse tozik például a t réningruha-
be a szövés nélküli textil iák bélés. Elérkeztek a szövés 
gyártását. Az üzem főmér- nélkül készülő írotirfélesé-
nöke, Eck László, az ú j el- gek kísérleteihez is. Az ú j 
járás eddigi eredményeiről anyagot most vizsgálja a 
é.s el terjesztéséről a követ- Textil ipari Minőségellenőrző 
kezőket mondot ta : Intézet. A kereskedelem kép-

— A szövés helyett viselői jónak t a r t j ák s t rand-
tűzéssel készülő textíliák köpenyek és más divatcik-
elóállitásával már két éve kek gyártásához. Dekorációs 
foglalkozunk anyagnak szintén íelhasznál-

— mondotta. — Az első két ják a tűzött textilt . 
NDK-gyártmányú. úgyneve-
zett malivat t géphez még 
kettőt kaptunk. ezeken 
gyár t juk most a tél ikabátok 
béléséhez szükséges vatelint. 
Ez évben mintegy egymil-
lió-kétszázezer méter t készí-
tünk. 

iviegteremtettük a mű-
szaki feltélelét annak, hogy 

A Lőrinci Vat tagyár leg-
ú jabb feladata az, hogy be-
vezesse 

a ragasztásos technoló-
giát is. 

Ennek főként a szőnyeggyár-
tásnál van nagy jövője. Első 
próbálkozásként vastag ma-
li vat tanyagot la te xszi vacs-
rélegre ragasztot tunk rá, s 

ne csak vatelint, hanem más ez igen jónak bizonyult. Az 
textíliát is készítsünk. A így készülő szőnyeg futókra 
konfekcióipar és a kereske- és a szobák tel jes beborítá-
delem elfogadta és megren-
delte a stepelaxtin elneve-
zésű szabókelléket, f lanell-
pótlót. amely egyben jó ta r -
tást is ad a zakóknak. Rö-
videsen forgalomba kerül 

a tűzött textil portörlő 
kendő cs padlófclmosó 
ruha. 

sára is jól a lkalmazható. 
Számításaink szerint a Uí-

zött-ragasztott textíl iák ara-
nya a tervidőszak vegére el-
éri ma jd 

texti l iparunk gyártmányai-
nak 10—14 százalékát. 

Ez az a rány egyébként azo-
nos azzal, ami t az Egyesült 

A Győri Műbőrgyárral együtt Államokban. Angliában és 
műbőr-alapszövettel is kísér- Nyugat-Németországban 
tetéztünk. ezekben az években a szö-

A gyár műszaki vezetői vésnélküli textiliák gyártá-
tobb mas új gyártmánnyá! is sanal el akarnak érm. fMTR 

Az 1950 után kezdődő gyü-
mölcs és szőlő konjunktúra 
hatására sokan ültettek ú j 
gyümölcsösöket, szőlőket, s 
ezeket elsősorban anyagi, 
adózási okokból nem jelen-
tették be a termelők. Az ú j 
gyümölcsösök, szőlőterületé-
vel csökkentek a szántóföl-
dek. Ugyanakkor nagyobb 
területeken létesítettek — 
például Balástya környékén 
is — ú j községi, állami er-
dőket, s a bürokrácia jóvol-
tából több ilyen erdőterület 
még manapság is szántóföld-
ként szerepel a járási, me-
gyei statisztikában. Több 
száz kataszteri holdat tesz 
ki az a terület is. amelyet a 
felszabadulás után kialakí-
tott ú j községek belsőségei-
ként. beépítések céljaira sa-
játí tottak ki. Bizonyos elto-
lódások észlelhetők a szántó-
területek rovására, a rétek 
és legelők javára is. Több 
helyen vannak még olyan 
földek a járásban, melyek 
valamikor szántóterületek 
voltak, a statisztikában így 
kezelik ezeket most is. va-
lójában pedig már régen 
nem tartoznak szántóföldi 
müvelés alá. A tulajdono-
sok elmulasztották az üzem-
ágváltozás jelentését. 

E hiányzó, csaknem 12 
ezer hold szántóterü-
let nagy problémák, 

nehézségek elé ál l í t ja most ; 
a szegedi járás közös gaz-
daságait, többi termelőit. 
Elére kizárja például annak 
a lehetőségét, hogy az őszi 
kalászos vetésterveket mara-
déktalanul teljesítsék. Kor-
mányunk eltökélt szándéka, 
hogy a kenyérgabona im-
por t já t egyszer s mindenkor-
ra megszünteti. Ezt szolgál-
ja az is. hogy 1962-ben már 
több mint 70(1 ezer katasz-
teri holdon termesztünk az 
országban nagy terméshoza-
mú külföldi búzafa j tákat . A 
cél érdekében ugyanakkor 
jelentősen emelni kell a ha-
zai kenyérgabona-fa j ták ter-
mőterületeit is. Mindez nem 
okozna olyan nagy gondot a 
szegedi járásban, ha nem hi-
ányoznék a már említett 
okok miat t mintegy 12 ezer 
kataszteri hold szántóföld a 
községek határaiból . 

A szegedi járás vezetői, 
eleget téve a felsőbb ren-
delkezéseknél, mindent el-
követnek. hogy a járás gaz-
daságai még ilyen hátrányos 
fettételek mellett is teljesít-
sék a megyétől kapott őszi 
kalászos vetési tervüket. Ed-
dig a tervnek mintegy 9f> 

es minisztériumi szer-
vek — okvetlen hátrányos 
helyzetbe kerül a nagyüzemi 
állattenyésztés is. A munka -
igényes ipari és t akarmány-
termő területek kényszerű 
csökkenése miat t e lkerülhe-
tetlenül jelentkezik m a j d 
munkaerőtelesleg is a fal-
\ a k b a n . Ezt a komoly koc-
kázatot pedig nem vállal-
hat juk. Éppen ezért az intéz-
kedés, a reális földhelyzet 
felmérése nem vára tha t so-
káig magára. 

Ezek a problémák az egyé-
ni gazdálkodás viszonyai 
között valószínűleg még 
hosszú ideig re j tve marad-
tak volna. Ugyanis az á t -
szervezés előtt a járás egyé-
ni gazdái sohasem teljesítet-
ték őszi vetésterveiket. Pél-
dául 1960 őszén is mintegy 
9 ezer holddal vetettek ke-
vesebb kenyérgabonát, mint 
amennyi a községek tervé-
ben szerepelt. Mindez a téli 
termelőszövetkezeti átszerve-
zés után a bevetett terüle-
tek egyenkénti számbavéte-
lekor és a cséplési eredmé-
nyek összesítésekor derül t 
ki. Most azonban a szövet-
kezeteknél reálisan ellen-
őrizhető a tervek teljesítése 
es ezért jelentkezik ilyen 
élességgel a probléma. 

ermelöszövetkezeteink, 
érezve az ország ke-
nyere iránti felelőssé-

nagy többségükben 
már teljesítették őszi vetés-
terveiket. A legpéldásabb 
munká t végezték a röszkei, 
tiszaszigeti és a gvalaréli 
szövetkezeti gazdák, ö k vol-
tak az elsők a járásban, 
akik leghamarább jelentet-
ték: a rossz időjárás ellené-
re is jó minőségben elvetet-
tek. A szorgalmasak mögött 
azonban vannak olyan se-
reghaj tók is. mint a balás-
tyai Homokgyöngye Tsz, 
melynek tagjai e hét elején 
még nem kezdtek hozzá 90 
hold búzájuk elvetéséhez. 
Nagyobb lemaradás muta t -
kozik még a dóci, kisteleid, 
üliési Isz-ekben is. Ezeken 
a helyeken még a korábbi 
években vetett kenyérgabo-
na-mennyiségből is sok hi-
ányzik. Ezekkel a gazdasá-
gokkal szemben valóban 
nem lehetünk elnézőek. 
Azonban okvetlen f igyelem-
be kell venni a többi, ren-
desen dolgozó szövetkezeti 
gazdaságok panaszát : ter-
melni esak olyan területekén 
tehet, melyek valóban létez-
nek. 

Cjepi Jérsfií 

A gépjárműbiztosítás 
díjai 

Az Állami Biztosító közli, 
hogy a kötelező gépjá rmű-
szavatossági biztosítás jövő 
évi di ja a magántu la jdonban 
levő gépkocsik után válto-
zst lanul 460 forint, a mo-
torkerékpároké 100 forint. A 
d i j j anuá r l -én esedékes. A 
személygépkocsik biztositasi 
dí ja két részletben, január 
l -én és júl ius l -én is befi-
zethető. Az önként köthető 
általános gépjármű biztosítás 
d í j a j anuár 1-től SS száza-
lékkal csekken. SMTU 

Gagarin 
l /-Delhibe érkezett 
J u r i j Gagarin űrhajós pi-

lóta kedden az indiai kor-
mány és az Indiai—Szovjet 
Társaság meghívására Del-
hibe repült. A repülőtéren 
mintegy ötezer főnyi lelkes 
tömeg üdvözölte. Gagarin 
tudiai ú t j a befejeztével 
Ceylonba és Afganisztánba 
is e l lá togat 

A világhírű űrhajóssal 
együtt utazott felesége, Ka-
manyin vezérőrnagy, a 
Szovjetunió hőse. valamin) 

s z o l é t u j s a a r o c a o p o r t 


