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Befejezés előtt 
az aratás 

Jó termésátlagok a téeszekben 
Augusztus elejét mutat ja lést, jó néhány héttel ez-

a naptár, és az utóbbi na- előtt. Az elsők között fejez-
pok hatására kivirult a ha- te be az aratást a csengelei 
tár. szépen ígérnek a kapá- Egyetértés Tsz, és azonnal 
sok is. Bár még a szegedi és két kombájnt küldött a kis-
Szeged környéki földeken teleki Magyar—Szovjet Ba-
javában dolgoznak, zúgnak rátság Tsz-be, kisegítéskép-
a kombájnok és cséplőgépek, 
s nem ért véget a nyár e 
nagy munkája, mégis már 
bizakodóbbak vagyunk, hi-
szen befejezés előtt van az 
ara!ás. Az idei nyár megfi-
zeti a munkát, reményt. Az 
időjárás többször próbára 
tette a közös gazdaságokat, 
kombájnvezetőket, traktoris-
tákat. gépkocsivezetőket és 
a gépeket is, mégis jó ter-
méssel fizet a föld. Ismét be-
bizonyosodott, hogy a nagy 
termöképességű, intenzív, 
szovjet búzafajták nem 
okoznak soha sem csalódást. 

Szeged nyolc közös gaz-
dasága közül öt befejezte az 
aralást, s a tervezett ter-
mést. vagy attól többet ta-
karított be a szövetkezeti 
tagság a nagyüzemi táblá-
kon. A Felszabadulás a hét 
közepéig ara t ja le a termést, 
hét végére pedig a Tiszatáj 
és a József Attila Tsz-ben is 
minden szem raktárba kerül. 

pen, a tiszaszigeti Búzaka-
lász, az újszentiváni Magyar 
—Csehszlovák Barátság Tsz, 
a dóci tsz és a bordányi 
Munkásőr Tsz is elkészült 
ezzel a munkával. Három 
kombájnját a Munkásőr Tsz 
azrWmal a helybéli szövetke-
zetek rendelkezésére bocsá-
totta. hogy minél hamarébb 
befejeződhessen az egész fa-
luban az aratás. Nem szé-
gyenkezik ez a kis gazda-
közösség idén sem, üzemi 
átlagban 30 mázsát takarí-
tottak be hektáronként. A 
szegedi járásban 12 szövet-
kezet fejezte be hétfő estig 

egymást, úgyszintén az álla-
mi gazdaságok is a szövet-
kezeteket, például Bakson a 
Felgyői Állami Gazdaság 
két kombájnja segíti az ara-
tást. Csütörtökre a szegedi 
járás gazdaközösségében, 
egy-két szakszövetkezettől 
eltekintve, befejeződik a 
munka. Sajnos, a szakszö-
vetkezetekben a közös terü-
leten és az egyéni művelés-
ben levő területeken is las-
san halad az aratás. A vár-
ható termésátlag jó. Búzából 
28,5 mázsát, rozsból 11 má-
zsát, őszi árpából 22,8 má-
zsát, triticáléból 14,9 mázsát, 
még tavaszi árpából 15,2 
mázsát várnak járási átlag-
ben hektáronként. A jól 
szervezett, erős gazdaságok 
ezen a nyáron is példát mu-
tatnak, elég csak a röszkei 
Kossuth Tsz-re utalnunk — 

az aratást, az egyik legjobb augusztus 20-án ünnepli ne-
homoki gazdaközösség, a 
forráskúti Haladás gépei ma 
délig dolgoznak, és nem lesz 
több aratnivaló. Étkezési 
búzából a terület 85 száza-
lékáról, a rozsterület 80 szá-

HélCó estig a szegedi földek zalékáról, a takarmánygabo-
idei termésének 90—92 szá-
zalékáról takarították be az 
ígéretesen jó termést. A Mó-
ra Ferenc Tsz-ben hétfőn 
délben leálltak a gépek, 278 
hektárról betakarították a 
termést, üzemi átlagban 41,3 
mázsát hektáronként, ami 
kiemelkedő, a szegedi szö-
vetkezet fennállása óta nem 
ért el ilyen jó termést. 

A szegedi járásban ezen 
a nyáron összesen 24 ezer 
436 hekCJrón díszlett kalá-
szos. s nem kevesebb, mint 
144 üzemképes kombájn 
kezdte meg az aratást-csép-

na 96 százalékáról és a ta-
vaszi árpa 90 százalékáról 
takarítódott be a termés a 
szegedi járásban. 

A szövetkezetek segítik 

gyedszázados jubileumát —, 
ahol ezer kataszteri holdon 
termett gabona, és már be-
fejezték az aratást, igen szép 
termésátlaggal, üzemi szin-
ten 40 mázsa szemet taka-
rítottak be hektáronként. 

Befejezés előtt az aratás 
a megye más tájain is, Ma-
kó négy közös gazdaságában 
pedig már nincs aratnivaló. 

Sz. L. I. 

ános látogatása 
a Szovjetunióban 

Kádár János, az MSZMP Központi Bi-
zottságának első titkára az SZKP Közpon-
ti Bizottságának meghívására augusztus 
2—5. között rövid baráti látogatást tett a 
Szovjetunióban. 

Augusztus 3-án és 4-én a Krímben ta-
lálkozóra került sor Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP KB főtitkára és Kádár János kö-
zött. A két párt vezetője tájékoztatta egy-
mást a Magyarországon, illetve a Szov-
jetunióban folyó szocialista, kommunista 
építőmunkáról. Áttekintették az MSZMP 
és az SZKP közötti kapcsolatok, a sokol-
dalú magyar—szovjet együttműködés to-
vábbi elmélyítésével összefüggő kérdések 
széles körét. Véleményt cseréltek a nem-
zetközi helyzet, a feszültség további eny-
hítéséért, a béke megszilárdításáért folyó 
harc időszerű kérdéseiről is. 

Leonyid Brezsnyev és Kádár János ta-
lálkozója a szívélyes barátság, az összes 
megtárgyalt kérdésben való teljes nézet-
azonosság légkörében folyt le. 

Kádár Jánost a szimferopoli repülőté-
ren fogadta és búcsúztatta Leonyid Brezs-
nyev, az SZKP KB főtitkára, N. K. Kiri-
csenko, az Ukrán Kommunista Párt krimi 
területi bizottságának első titkára. T. N. 
Csemadurov, a krími területi szovjet vég-
rehajtó bizottságának elnöke, valamint 
más párt- és állami vezetők. 

Kádár Jánost hazaérkezésekor, hétfőn, 
a Ferihegyi repülőtéren Biszkti Béla, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára és dr. Bcrecz 
János, a KB külügyi osztályának vezetője 
fogadta. Jelen volt Vlagyimir Pavlov, a 
Szovjetunió magyarországi nagykövete is. 

(MTI) 

Huszár István fogadta 
Hajdar M a k e r Attaszt 

Huszár István, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese 
hétfőn, tegnap hivatalában 

Épül a közös raktér 

fogadta Hajdar Abobaker 
Attaszt, a Jemeni Népi De-
mokratikus Köztársaság 
közmunka- és közlekedésügyi 
miniszterét. A szívélyes, ba-
ráti légkörű megbeszélésen 
részt vett Baczoni Jenő kül-
kereskedelmi államtitkár. 

( M T I ) 

F e h é r I m o s 
a X I I . 

k e r ü l e t i b e n 
Fehér Lajos, az XiáSZMP 

Politikai Bizottságának tag-
ja — Uzsoki Istvánnak, a 
budapesti pártbizottság osz-
tályvezetőjének társaságában 
— hétfőn, tegnap látogatást 
tett a XII. kerületben. Fehér 
Lajos találkozott a kerületi 
párt-, állami és tömegszerve-
zeti vezetőkkel, meghallgat-
ta a pártbizottság első tit-
kárának tájékoztatóját a ke-
rület politikai, gazdasági, 
társadalmi helyzetéről és 
fejlődéséről. 

Ezt követően látogatást 
tett az Észak-Budai ÁFÉSZ 
központjában, ahol Szabó 
Miklós elnök és Farkas Vin-
céné pártt i tkár beszámolt a 
lakosság ellátásának javítá-
sáért végzett munkáról. A 
továbbiakban Fehér Lajos 
megtekintette a kerület több 
ú j létesítményét. Végeze-
tül a pártbizottság szék-
házában elbeszélgetett a 
pártbizottság mellett műkö-
dő régi párttagok munkacso-
port jának tagjaival, a Szo-
cialista Hazáért Érdemrend 
kitüntetettjeivel, és a Parti-
zán Szövetség kerületi tag-
jaival életükről, a pártszer-
vek feladatairól. (MTI) 

n (elsőoktatás 
korszerűsítése 
Határozott idejű kinevezések 

Irányelvek az oktatók munkakört 
követelményeiről 

Üjabb intézkedések láttak nársegéd és 3890 adjunktus 
napvilágot az egyetemi-főis- folytat oktató-nevelő mun-
kolai munka továbbfejleszté- kát. Az egyetemeken és az 
sére. Az Elnöki Tanács tör- egyetemi jellegű főiskolákon 
vényerejű rendelete értelmé- szeptember 1-től, a főiskolá-
ben a jövőben egyes felsőok- kon pedig a felügyeletet gya-
tatási munkaköröket határo- korló miniszter, illetve or-
zott idejű munkaviszonnyá szágos hatáskörű szerv veze-
alakítanak. Az intézkedés tője által meghatározott idő-
hatálya kiterjed az egyete- ponttól lehet legfeljebb öt 
meken, az egyetemi jellegű évre szóló munkaszerződéssel 
főiskolákon, valamint a főis- alkalmazni a tanársegédeket 
kolákon létesített tanársegé- és az adjunktusokat. Nem 
di és adjunktusi munkakö- vonatkozik a törvényerejű 
rökre. A határozott időre rendelet a honvédelmi mi-
szóló megbízatás lehetővé niszter és a belügyminiszter 
teszi az oktatók egészséges felügyelete alatt álló főisko-
cseréjéf, a termelésben dol- Iákra (akadémiákra), továb-
gozó kiváló szakembereknek bá az egészségügyi miniszter 
az oktatómunkába való fo- felügyelete alatt álló felsö-
kozatos bevonását. A tanár- oktatási intézményeken az 
segédi, illetve adjunktusi egyes orvosi munkaviszony-
megbízás legfeljebb öt évre ban alkalmazott tanársegédi 
szól, de több ízben is' meg- és adjunktusi munkakörökre, 
hosszabbítható. 

Hazánkban jelenleg az 55 
felsőoktatási intézményien 
együttvéve csaknem 340Ó ta-

Költözik a bútorgyár 
Kevesebb por és korom a Belvárosban 

Június óta az ipartelepen, ni, mert a szerkezeti meg-
a Vásártér utca és Cserje munkálásra, felületkezelés-
sor, valamint a Dorozsmai 
úti iparvágány által határolt 
területen épült ú j nagycsar-
nokban dolgozik a Szegedi 
Bútorgyár egy részlege. Első a bútorgyár életében, sajnos 

giai terv. Ha minden jól 
megy, 1976-tól épül a nagy-

re és szerelésre be kell szál- csarnok, s kicsit távolinak 
lítani a bútoranyagot a Le- tűnik, hogy 1980-ig kiköltö-
nin körútra. 

Ez elég nagy lépés, mégis 
zik a gyár. 

A Belvárosban a kis terü-
leten, rossz adottságok mel-

szép nagy területük van, 
de pénz hiányában a Tisza 

melési érték — az idén már 
31,5 millió forint —, s 

lépésként 50 munkás „tele- a következő lépés elég távo-
pült ki" a kétezer négyzet- linak tűnik. Kint ugyanis lett is évről évre nőtt a ter-
méteres csarnokba, kínt üze-
mel a kazánház — amely 
eddig ontotta a kormot a 
Lenin körúton —, ugyancsak 
kint van már a tanműhely, tartozik, a későbbi években tettek, vagyis a gyártmány-
az alapanyagraktár, a sza- tudja csak megépíteni az ú j 

Bútoripari Vállalat, amely- ugyancsak újabb és újabb 
hez a Szegedi Bútorgyár is irodabútor-típusokat készí-

ÁCs S, Sándor felvétele 

Szegeden, a Fonógyári úti közös nagykereskedelmi raktár 
alapkövét tavaly augusztusban tették le. Az építéshez a 
CSOMITERV tervei alapján a 31. számú Építőipari Válla-
lat fogott hozzá. Az eltelt egy év alatt jó ütemben dolgo-
zott alvállalkozóival együtt. így minden remény megvan 
arra. hogy a tervezett határidőre, jövő decemberre elké-
szüljön a raktár. Képünkön: a raktárbejárat , amelyre most 

készítik a betongerendát. 

bászat és a csiszoló-egalizá- nagycsarnokot. Eddig 8—10 
ló. Ez utóbbi különösen po-

műveleteket végez, s 
millió forintot költöttek a 
gyártelepen levő csarnokra 

fejlesztés is alakult a mos-
tani adottságok között is. A 
fejlesztés után a tervek sze-
rint sokkal nagyobbak a le-

hogy megszabadult tőle a és szociális létesítmények- hetőségek, hiszen egy kor-
Belváros, igazán 
környezetvédelmi szem-
pontból is. Igaz, hogy pil-
lanatnyilag a gyárnak nem 

jelentős re. de ennél jóval több kell szerű gyár lesz a szegedi 
ezután. Jövőre készülnek el bútorgyár, a termelési érté-
a tervek, 1976 első félévre 
az ú j szociális épületek es 

ke pedig duplájára 
szik majd. 

növek-

-könuyű két helyen üzemel- -a nagycsarnoki-a a technoló- Sz. M. 

Miniszteri utasítás össze-
gezi az egyetemi és a főisko-
lai oktatók munkaköri köte-
lességeit, és irányelvek rész-
letezik ennek alapelveit. 

A tanársegédeknek tudo-
mányos továbbképzési ösz-
töndíjasként — vagy szak-
képzettségüknek megfelelő 
munkaterületen — szerzett 
kétéves gyakorlattal kell 
rendelkezniök. A tananyag 
alapos és részletes ismeretén 
kívül bizonyos alapvető pe-
dagógiai készséget is fel kell 
mutatniok. 

Az adjunktusi kinevezés-
hez legalább négy-öt éves 
egyetemi vagy főiskolai ok-
tatói, illetve a szakterületen 
szerzett gyakorlat szükséges. 
Az oktatott tantárgy anya-
gának alapos, széles körű 
ismeretén és a pedagógiai 
készségen kívül saját tudo-
mányos munkájuknak ered-
ményét is produkálniok kell. 

A miniszteri utasítás 
irányelvei részletezik a do-
censekkel, illetve az egyete-
mi és főiskolai tanárokkal 
szemben támasztható igen 
magas követelményeket is. 

Az egyetemi-főiskolai ta-
nároknak legalább tízéves 
oktatói vagy termelési gya-
korlattal kell rendelkezniök. 
Egyebek között ismerniök 
kell az oktatás és a gyakor-
lat szervezési kérdéseit, fel-
tétel, hogy tankönyveket, 
jegyzeteket készítsenek. I -t j 

I 


