
Mongol-lengyel 
kapcsolatok 

Mongóliát szoros kapcsola-
tok fűzik Lengyelországhoz: 
politikai, kulturális, tudomá-
nyos téren egvaránt. E kap-
csolatok az 1975-ben megkö-
tött kölcsönös barátsági és 
együttműködési szerződésen 
alapulnak. A Lengyel Nép-
köztársaság sokat tesz a 
mongol népgazdaság terme-
iöerőinek a fejlesztéséért. 
Lengyel műszaki és gazdasá-
gi segítséggel épült a darha-
ni téglagyár, az ulánbátori 
faipari kombinát ás a beton-
özem, a hőerőmű és a cukor-
gyár Karkorin melleit. 

Lengyelország szállította az 
építőipari kutatóintézet fel-
szerelését, valamint állatgyó-
gyászati berendezéseket. 

Jelentős az a szakmai se-
gítség. amit lengyel szakem-
berek nyújtanak mongol kol-
légáiknak a helyszínen. Je-
lenleg több lengyel állator-
vos, kutató, geológus dolgo-
zik az országban. (BUDA-
PRESS — MONCAMS) 

üemzefkSzi 
technológiacsere 

A tudományos-műszaki té- 56 400 szakembert fogadott a dása volt a szocialista orszá-
nyezőnek a termelőerők fej- KGST-tagorszégokból és Ju- gokkal, amelyet ez utóbbiak 
lődésében betöltött egyre nö- goszláviából, ugyanekkor számára építettek. Közülük 
vekvő szerepe együtt jár a 32 900 saját szakemberét 1560-at már üzembehelyez-
nemzetközi technológiacsere küldte oda. tek. (Ezen belül a üzovjet-
bővülésével. A nemzetközi A szocialista gazdasági in- uniónak a KGST-tagallamok-
szocialista munkamegosztás tegráció komplex program- kai 1862 megállapodása volt, 
kialakulásának időszakában a jának megvalósítása során ebből az üzembehelyezett ob-
KGST-tagállamok kidolgoz- több mint 80 sokoldalú meg- jektumok száma 1033.) A 
ták a műszaki tapasztalatok, állapodást kötöttek egymás- szocialista országokban a fo-
dokumenlációk és licencek sal a KGST-tagországok a lyó ötéves tervben szovjet 
kölcsönös térítésmentes cse- legfontosabb tudományos- műszaki segítséggel több 
rétének egységes elvét. műszaki problémák megoldá- mint 1000 fontos népgazda-

Ez a technológiacsere csak- sában való együttműködés- sági Objektumot létesítenek, 
nem 15 milliárd rubel gazda- ről. A megáílaoodásoknak Másrészt a KGST-tagállamok 
sági hasznot biztosított a megfelelően ennek az egvütt- több mint 1003 komplett be-
KGST-tagországok számára, működésnek az irányítására rendezést szállítanak a Szov-
Az 1948—1961 években csu- és szervezésére 48 koordiná- jetunió számára. Különleges 
oán a Szovjetunió »öbb mint ciós központot létesítettek, jelentőséget kap az atom-
31.7 ezer teljes dokumentá- Ezek tevékenysége számos energetikai berendezések 
ciót adott át más szocialista esetben termelési-értékesítési kölcsönös szállítása (a KGST -
államoknak és mintegy 8.9 kérdésekre is kiterjed. tagállamokban az atomerő-
ezret kapott tőiük cserébe. A KGST-tagállamok szem- művek kapacitása 1930-ra 
Nem kis szeredet játszott a ponttából nagv jelentítégű a csaknem eléri a 30 millió 
tapasztalatoknak az a köz- technológiának az egvüttm'"- kilowattot), 
vetlen átadása, amely a kö- ködés kerete] között épülő A nemzetközi ' enyhülés 
zös munkák elvégzésére ki- vállalatok útján történő át- megteremtette a feltételeket 
küldött szakemberek között adása Is f«v a Szovjetunió- a Kelet- és Nyugat közti 
ment végbe. így az 1918— nak 1977 eleién 2541 oblek- gazdasági és tudományos-
1970 években a Szovjetunió tumra vonatkozó megállapo- műszaki kapcsolatok fejlesz-
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Miről írnak 
a magyar nyelvű szovjet lapok ? 
A SZOVJETUNIÓ 1979. 

első számában terjedelme-
sebb feldolgozások és színes 
közlemények egyaránt meg-
találhatók. A 60 oldalas szí-
nes, mélynyomású folyó-
irat ezúttal is a tudomány, a 
természet, a gyógyászat és 
a kultúra sok-sok érdekessé-
géről tudósít. Elmaradha-
tatlan része a lapnak a ja-
varészt háziasszonyokat ér-
deklő Vera postája, vala-
mint a humoros oldal. A 
rövidebb lélegzetű, szép 
képekkel illusztrált Írások 
kedvelői az Iskola a „vi-
lág végén", a „Védenceik a 
madarak és a Grúz ritmu-
sok című cikkeket olvas-
hatják. A sportkedvelőket 
nyilván érdekli az egyik 
legjobb szovjet sportolóval, 
Vlagyimir Nazlimowal kap-
csolatban A kardozó, aki 
kétszer kezdte című írás. 
Beszámol a lap a szovjet 
nyugdíjasok és a csökkent 
munkaképességűek segélye-
zéséről és foglalkoztatásá-
ról. Egyes rosszindulatú 
daganatok gyógyításában 
eredményesnek bizonyult a 
hőkezeléses eljárás; erről 
szól a Hővel a rákseitek el-
len című írás. Nyikolaj Fe-
dorenko Barátságunk tük-
re, az irodalom címmel te-
kinti át az orosz és a ma-
gyar, illetve a szovjet és 
a magyar írásművészet 
egymásra gyakorolt hatásá-
nak fejlődési folyamatát 

A LÁNYOK, ASSZONYOK 
januári számában a világ 
különböző tájain élő, fon-
tos politikai és társadalmi 
funkciót betöltő asszonyok 
küldik újévi jókívánságai-
kat a gyermekeknek. Az 
egészséges újszülöttekért cí-
mű cl- ksorozat a szovjet 
anya- és gyermekvédelem-
mel foglalkozik. Edita Pie-
ha. a néhány évvel ezelőtt 
Magyarországon is nagy si-
kert aratott táncdalénekes-
nő sikeres és gazdag pá-
lyafutásáról nyilatkozik. Az 
úíévl számban új rovatot 
indít a lap Nálatok hogyan 
csinálják? címmel. E rovat-
ban karcolatok, riportok, 
interjúk szólnak majd a 
szovjet és maTvar fiata-
lok életéről. Ezúttal két 
írással találkozhatunk: If-
júmunkások az Ikarusban, 
valamint Moszkvától 18 ki-
lométerre . . . A melléklet-
ben megtalálhatók a leg-
újabb szabásminták, a ha-
gyományos ételreceptek és 
a keresztrejtvény. 

A FÁKLYA idei első szá-
ma január elsején jelent 
meg két oldal terjedelmű 

képes naptárral. Tematiká-
ját a nemzetközi gyermek-
év határozza meg: tények 
és adatok, történeti áttekin-
tés és mai riportok foglal-
koznak a szovjet gyerme-
kek életével. A húszesz-
tendős szocialista Kubát cikk 
köszönti. Képes riport mu-
tatja be Gleb Martinov 
nyugdíjast, aki saját ké-
szítésű autójával több ezer 
kilométert utazott. A tudo-
mányos-technikai hírek a 
Mars holdjairól, a rendsze-
res testgyakorlás és az élet-

múltja, jelene és távlatai 
című cikkével indítja 1979 
témákban gazdag első szá-
mát. Állandó rovata: a 
Szovjetunió tájain. Ezúttal 
Első nagyságrendű csillag 
címmel Szibériába kalau-
zolja el az olvasót a Szput-
nyik. oda, ahol most gi-
gantikus építkezések foly-
nak. Akit érdekel „Észak 
Velencéjének" története, an-
nak figyelmébe ajánljuk a 
Leningrád klasszikus pano-
rámája című interjút. Egy 
gazdasági témával foglal-

kor összefüggéséről, a mes- kozó írás a KGST-országok 
terséges vérről és más tu- együttműködéséről tájékoz-
dományos újdonságokról tat. Címe: „A legfőbb elv 
számolnak be. Moszkvai or- az egyenjogúság. Viljam 
vostanhallgatók módszertani Agabekov, az Izvesztyija 
kísérletéről szól egy íráe, n y o m á n színes összeállítást 
amelyet a .téli pihenést a Készített Az űrrepülés az 
tanulás ú j formájával ösz-
szekötő fiatalokról készí-
tett fotók Illusztrálnak. A 
kulturális összeállítás a 
többi között bemutatja Emil 
Lotjanu szovlet-mold-'via! 
költőt, drámaírót és film-
rendezőt. Itt olvashatunk II-
ja Glazuuovról. a mai szov-
jet festőnemzedék egyik ér- . . . . , 
deaes egyéniségéről. Orosz t u d Ó 8 o k 

nyelvlecke, Fáklya-fotó, a 
Szovjet Kultúra és Tudo-
mány Házának programja, 
valamint film-Ismertető zárja 
a számot. 

emberiség szolgálatában cím-
mel. Rendkívül izgalmas 
kérdést feszeget az az Írás. 
amelynek témájával a kö-
zelmúltban a Magyar Rá-
dió is foglalkozott. A pub-
likáció címe: Kapcsolat a 
túlvilággal: misztikum, 
vagy misztifikáció. Neves 

nyilváníta-
nak véleményt erről a kér-
désről. A Könyvespolc ro-
vatban egy gyermekkórház 
hétköznapjairól olvashatunk. 

érzékelhetően mutatKozolt 
meg a technológiai csere te-
rületén. Terjednek a tapasz-
talatok és ismeretek kereske-
delmi- és nem Kereskedelmi 
cseréi, elsősorban a licencke-
reskedelem hagyományos 
formájában, valamint, a tu-
dományos-műszaki és terme-
lési kooperáció különféle faj-
tái, mint a munkamegosztás 
magasabb formál. 

A szocialista országok a li-
cencek és a „know-how" vá-
sárlását úgy tekintik, mint a 
tudományofrműszaki haladás 
meggyorsításának, az anyag-
és időráfordítások megtakarí-
tásának. a termelés műszaki 
színvonala növelésének egyik 
eszközét. A szocialista közös-
ség Optimálisan összeegyez-
teti a tudományos-műszaki 
fejlődés nemzeti, regionális 
és nemzetközi tényezőit. 

Ismeretes, hogy a KGST-
tagállamokban összpontosul a 
világ tudományos dolgozói-
nak több mint egyharmada 
és hogy évente több mint 60 
ezer védett dokumentumot 
adnak ki, ami világviszony-
latban mintegy 20 százalékos 
hányadot jelent. A világ szá-
mos országában széleskörű-
en felhasználják azokat az 
eredményeket, amelyeket a 
szocialista országoka kozmi-
kus és nukleáris kutatások, a 
kohászat, a villamosenergeti-
ka, a hegesztés területén, a 
gép- és műszergyártás, a 
vegyipar és más ágazatok né-
hány irányában elértek. 

Aleks'andr Bikov 
(APN—K3) 

Ml leszek, 
ha nagy leszek ? 
A bolgár fiatalokat légin- minden harmincharmadik 

kább a műszaki pályák vonz- veszi elsősorban figyelembe 
zák. Ez derült ki a 8—11. az anyagiakat. A fiatalok 
osztályos bolgár lányok és 2 2 százaléka vezető akar 
fiúk korcsoportjában végzett lenni. 
szociológiai vizsgálatból. A A felmérést végző szak-
megkérdezettek többsége emberek szerint a sok irre-
mérnök szeretne lenni. A to- ális válasz oka az. hogy a 
vábbiakban a népszerű hi- serdülő ifjúság nem rendel-
vatások sora Igen változa- kezik megfelelő tájékozott-
tos: repülő, színész, orvos, sággal a különféle szakmák-
hajóskapitány, elektrotechni- ról. 
kus, rádiós, újságíró. Kortól A kutatók véleménye el-
függően alakul az ízlés: a térő a megkérdezés időpont-
8. osztályosok más foglalko- ját illetően. Egyesek a 12— 
-sásokkal szemben a pincér 14 éves, mások a 15—18 
munkáját részesítik előny- vagy az ennél későbbi élet-
ben. a felsőbb osztályosok kort tartják a pályaválasz-
viszont ezt a munkát a rang- tásra alkalmas időszoknak, 
sorolásnál már az utolsó A fiatalok táiékoztatásár®, 
helyre teszik. A diákok 13 irányítására újabban klubo-
százaléka meg van győződ- s z e r v e z t e k ^ országban, 
ve arról, hogy a választott 
hivatás megfelel képességei- ÍBUDAPREtoS 
nek- A megkérdezettek közül PRESS) 

— SOFIA-

A szeg'J szficisEdemo'ürata 
pártmozgatom az 1896-es évek 

eleiétől 1904 végéig 
Gaál Endre tanulmánya 
az Acta Hlstoricában 

Hatvanadik számához ér- ja, hogy folyamatos és 
kezett immár a JATE tör- szisztematikus pártmozga-
téneti tanszékeinek kiad- lom 1894-től létezik a vá-
ványa, az Acta Historica. A rosban. A hőskorban küzdő 
80-ból 37 füzet, összesen 55 elődök, közöttük Császár Já-
tanulmánya merítette tár- nos. Stettner Lajos. Simtk 
gyát a magyar történelem-
ből. Közülük mintegy 25 
írás szűkebb pátriánk, 
Csongrád megye, mindenek-
előtt Szeged múltjáról szól. 

János, Ábrahám Mátyás és 
mindenekelőtt Pollák Béla 
— akinek kiemelkedő te-
vékenységét különös ala-
possággal mutatja be a dol-

Bizonyítéka ez a történeti gozat — erőfeszítései fő 
tanszékeken évtizedek óta vonásaiban megegyeztek az 
folyó helytörténeti munkál- országos törekvésekkel. 
kodásnak, és nyilvánvaló, 
hogy a készülő Szeged mo-
nográfia is jól hasznosíthat-
ja az itt felhalmozott anya-
got. 

A helytörténeti tanulmá-

A harc néhány vonása 
és momentuma azonban ki-
emeli az átlagosból a szege-
di kezdeteket. Korán bebi-
zonyosodott, hogy Szegednek 
a város határain túlmuta-

nyok tekintélyes hányadát tó jelentősége van a kör-
Gaál Endre publikálta az n y é k szocialista mozgalmá-
,Actá"-ban. A 60. szám is ban. Mindenekelőtt az 
az ő Írását tartalmazza. A 1898—1899-ben Szegedén 
jeles szerző ezúttal a sze- megjelentetett Munkáslap 
gedi munkásság politikai c f m ű újság léte és műkö-
szervezkedésének me.gerő- d é s e bizonyltja ezt. amely 
vödfcét, a Szociáldemokrata tartalmában és formájá-
Párt helvl szervezetének lét- ban magán viselte szer-
rehozásáért folyó küzdelmet kesztőjének. a képzett nyom-
mutatja be. Gaál Endre a dásznak, járatos úiságíró-
tőle megszokott alaposság- n a k és harcos szocialistának 
-<al és pontossággal eléri. p 0nák Bélának kezenyomát, 
hogy — mint a téglasorról A másik momentum, amit 
téglasorra épülő ház — joggal részletez és emel 
olasztikusan bontakozik ki k i a s z erző: a mozgalom ve-
az olvasó előtt a mű: a po- z e t ö i i g y e k e z t e k a helyi kö-
litikai szervezet megterem- rülményekből kiindulni. így 
tése. Meggyőzően bizonyít- elkezdték pl. a Szegeden oly 

A SZOVJET IRODALOM 
legújabb számában Germán 
Balujev A Szajan éltető le-
vegője című kisregényét 
olvashatjuk a Szibériában 
dolgozó emberekről. A folyó-
irat rövid ismertetést ad 
Ilja Ehrenburg munkássá-
gáról. és ízelítőt néhány 
verséből. Az ,.élő múlt" ro-
vatban Viktor Sztarikov 
orosz Irő Írását olvashatjuk 
Pavel Bazsovról, a híres 
uráli mesemondóról. Ba-
zsov legjelentősebb műve a 
szibériai fölklórból táplál-
kozó mesék sorozata. Me-
séit hazánkban is ismerik: 
a Kővirágot. a Drágakőhe-
gyet, a Kéktündért, a Nagy 
mesekönyvet, a Rézhegyek 
királynőjét. Átfőző írás fog-
lalkozik Anatolij Luna-
csarszkijnak a magyar iro-
dalommal való kapcsolatai-
ról. A Művészet című ro-
vat Nikolaj Zsukov festő és 
grafikusművész életét, mun-
kásságát Ismerteti. össze-
állítást találunk a Nemzet-
közi Kisplasztika! kiállítás 
anyagából, a MTimelléklet-
ben pedig láthatjuk Anato-
lij Kokorin régi orosz vá-
rosokat ábrázoló akvarell-
jeinek reprodukcióit. 

Á beépítési 
kötelezettségről 

Telket örökölt vidéken élt a telek helye szerint ille-
nővérétől G. A. szegedi ol- tékes tanács végrehajtó bi-
vasónk. A helyi tanács a zottságának építésügyi fel-
telek beépítésére nővérének adatokat ellátó szakigazga-
két évi határidőt adott. Eb- tási szerve rendelheti el. A 
böl egy év már eltelt, de az beépítési kötelezettség tel-
építkezést még nem kezdték jesítésére két évnél — ha 
el. Olvasónk arra kíváncsi, társasházzal beépíthető te-
kaphat-e halasztást az épít- lekről van szó — három 

A SZPUTNYIK 
Proektor professzor 

Danyil 
Európa 

kezésre, továbbá azt is sze' 
retné tudni, hogy felhasznál-
hatja-e a nővére részére ki-
adott engedélyt. Mit mond 
ezzel kapcsolatosan a ren-
delet? 

A beépítési 
kétféleképpen — vállalás 
vagy hatósági elrendelés út-
ján — keletkezik. Beépí-
tési kötélezettsé-ének a vál-
lalására általában állami 
'ulaidonú. magánerőből be-
építhető lakó- vagy üdü'ő-
telkek tartós használatba 
adásáról vagy értékesítésé-
ről szóló szerződésben, el-
rendelésre pedig állam-
i~az«atási határozattal ke-
rül sor. 

évnél rövidebb határidő 
nem állapítható meg. Ha 
építési telket örököl vala-
ki, a beépítési kötelezettsé-
get az örökösnek kell tel-
jesíteni. Ilyenkor a beépí-
tés határidejét — az örökös 

kötelezettség kérelmére — két évvel meg 
kell hosszabbítani. föltéve, 
hogy a teljesítésre még hát-
ralevő idő két évnél rövi-
det h. Annak, aki beépítési 
kötele-ettsé-ét az előírt 
va-v me-hoss-a'-bí'ott ha-
táridőben r.em teljesíti. a 
HpAnfwipr, f , i e \ - r e telek-
adót kötrtes 'Sietni. 

Az idevonatkozó rendel-
kezések értelmében az ér-
vérves építési engedélyt az 
örökös is felhasználhat", ha 

A beépítési kötelezettséget a tulajdonszerzési korláto-

zás nem vonatkozik rá. A 
jogutódlást az első fokú 
építésügyi hatóságnál elő-
zetesen írásban be kell je-
lenteni, és igazolni kell a 
tulajdonszerzési jogosultsá-
got. Az építési engedély ál-
talában a jogerőre emel-
kedés napjától számított 
két évig érvényes (a ren-
delet szerint az érvényes-
ség határideje ennél rövi-
debb is lehet). Ha a határ-
idő lejárta előtt a munkát 
megkezdték és folyamatosan 
végzik, az engedély érvé-
nyessége a két év eltelté-
vel nem szűnik meg. Ab-
ban az esetben, ha az en-
gedély érvényét veszti, kér-
ni kell annak meghosszab-
bításét. Az építési enge-
délv érvénvét további egy-
egy évre akkor hosszabbít, 
hati'a meg az építérii-vi ha-
tósáe. ha az en-ted-My meg-
adásakor érvényben levő 
szabálvok vagy körülmé-
nyek időközben nem vál-
toztak meg. 

Dr. V. M. 

fontos kender és falpari 
üzemek munkásainak or-
szágosan még elhanyagolt 
szervezését. Elsősorban azon-
ban abban mutatkozott meg 
ez a törekvés, hogy Pollák 
és elvtársai — a Csongrád 
megyei pártvezetőség — ki-
emelkedő fontosságot tulaj-
donítottak az aerárproletá-
riátus szervezésének és moz-
galmának. Főképpen az e 
kérdőben kibontakozó né-
zeteltérések vezettek ellen-
tétekhez a sze " pá (ek és a 
megalkuvásra hai'amos or-
szágos párt vezetőség kö-
zött. A szegedi. Hl. Csong-
rád megyei ellenzék fellé-
nése igen viharossá tette az 
SZDP 1899-es kongresszusát 

A századfordulón átmene-
tileg visszaesett a szegedi 
mozgalom. Az 1903-as kong-
resszus, az SZDP program-
iénak és szervezeti szabály-
zatának elfogadása után 
azonban új lendülettel foly-
tatódott a szervezkedés. Sze-
ged munká*sá°a minden 
-ddirinél szervezettebben 
vett r°szt a további har-
—-'-ban. 
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-e már ez ideig megjelent 
rinulmánvaiból olvasbat-
'unk és érdeklődéssel vári; 
tevábbi írásaiból olvasha-
tunk majd minden bizony-
nyal. 

S. L. 
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