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Vetőmag 
a Szovjetunióim! 

A Vetőmagtermeltető és 
Ellátó Országos Vállalat rak-
táraiból már elszállították az 
ősszel földbe kerülő növényi 
szaporítóanyagok túlnyomó 
többeégét. A gazdaságokba 
már csak néhány kisebb té-
telt Indítanak útnak, ezekre 
késve érkezett a megrende-
lés. 

Tormai Károly, a vállalat 
kereskedelmi Igazgatója el-
mondotta: Idén soron kívüli, 
expressz búzavetőmag-im-
portra volt szükség! mert a 
hazai gazdaságokban meg-
termett szaporítóanyag a 
rendkívüli időjárás miatt mi-
nőségileg sok esetben kifo-
gásolható volt. A Szovjet-
unióból több mint kétezer 
vagon kiváló minőségű Be-
zosztója-vetőmag érkezett. A 
szaporítóanyag utolsó szállít-

.mányát október közepén vet-
ték át. a határállomáson és 
nyomban ezután a gazdasá-
gok címére adták fel. 

Az idei megrendelésekről 
az igazgató elmondotta: ok-
tóber 20-ig 10 400 vagon bú-
zavetőmagra szóló megren-
delés érkezett hozzájuk. Az 
október 1-lg befutott meg-
rendeléseket már kielégítet-
ték. (MTI) . 

Jobban kereskedtek, 
többet takarékoskodtak 

A SZÖVOSZ gyorsmérlege 
A fogyasztási szövetkezeti A vilégtakarékosság! nap gainak feilesztését. Az idén 

mozgalom jelenlegi helyze- küszöbén különösen időszerű már > a múlt évinél mintegy 
téről. az elmúlt háromne- visszatekinteni a takarék- 50 százalékkal több kölcsönt 
gyed év eredményeiről .tálé- szövetkezetek háromnegyed- folyósítanak lakásépítési cé-
koztattak a SZÖVOSZ-ban. éves munkáiéra. Betétállb- lókra. 
Egyebek között elmondották, mányuk 3.4 milliárd forint. Új alapokon, de régi ha--
hogv az áfcsz-ek kiskereske- a falusi lakosság megtakarí- gyományokra is támaszkod-
delmi forgalma az év első tásainak mintegy 25 száza- va ismét alakulóban vannak 
kilenc hónapiában — 1969 léka. Folyamatosan fejlődik a munkás fogyasztási szövet-
hasonló időszakához viszo- kölcsönzési tevékenységük is. kezetek. Szeptember végéig 
nyitva — 15<4 százalékos nö- szeptember végén 1.4 mtlli- öt helyen alakult Ilyen: Kom-
vekedést. mutat. A szövetke- árd forint volt a kölcsönál- lón Székesfehérvárott. Nyír-
zetek bolti kiskereskedelmi lománvuk. A takarékszövet- adonyban. Várpalotán és Bu-
és vendéglátóioari forgalmá- kezetek az eltelt háromne- dapesten. A további szerve-
ból származó összbevétele gved év alatt 270 millió fo- , ' „ . „ „ . „ , , _ „ 
meghaladja a 40 milliárd rint mezőgazdasági termelési z e s n n a 8 y l D a l i c e n t r u m o " 
forintot. kölcsönnel segítenék tagiaik k o " kívül is. országszerte 

A szövetkezetek 1970. évi háztált és kisegítő gazdasá- folyik, 
nyeresége — az előzetes szá-
mítások szerint — több mint 
1,0 milliárd- forint lesz, 20 
százalékkal több az előző 
évinél. A szövetkezeti dolgo-
zók és alkalmazottak iöve-
delme átlagosan 4,5 száza-
lékkal emelkedik 1970-ben. 

Elmondották azt is. hogy 
1970-ben eddig mér 12 000-rel 
nőtt a lakásszövetkezeti ta-
gok száma. Már megalakul-
tak az első lakásépítő szö-
vetkezetek is. Bács. Csong-
rád és Veszprém megyékben 
és Budapesten. 

A tartalékos katonaI szolgálatra 
bevonultak figyelmébe 

Tudnivalók a kereset 
(jövedelem) kiegészítéséről 

A tartalékos katonai szol- tal a hadköteles részére kí-
nálatot teljesítők kérdezik fizetett Illetmény és termé-

' sokan, hogy katonai szolga- szelbent ellátás együttes ösz-
latuk alatt milyen kereset- szegének, illetőleg a hadkö-
(jövedelem) kiegészítés Illeti teles bevonulását megelőzően 
meg őket. A 19/1964. (VIII. elért átlagkeresetének (át-
9.) számú kormányrendelet lagjövedelmének) pénzben 
ezt szabályozta, azonban kifizetett különbözete. 
1907. (VII. 23.) 21. sz. Az önálló foglalkozást foly-
ugyancsak kormányrendedet tatók keresetkiegészítésének 
módosította az előző rendel- összege eltartásra szoruló 
kezés egyes pontjait. Tudni hozzátartozónként 250 Ft. Ez 
kell, hogy a módosítás előtt természetesen a 10 napot 
a tartalékos hadköteles, illet- meghaladó katonai szolgálat 
ve hozzátartozója — a ka- esetén a tartalékos tisztet és 
tonai szolgálat idejére — tiszthelyettest, nem illeti 
családi segélyt kapött. meg. A természetbeni ellá-

A 21/1967. (VII. 23.) sz. a tás pénzértékét (500 Ft-ban 
hadkötelezettséget teljesítők van megállapítva) abban az 
érdekvédelméről szóló rende- esetben, ha a hadkötelesnek 
let kimondja: az átlagkeresete (átlagjöve-

1. Munkuvtszonyból, ille- delme) az 1500 Ft-ot nem 
tőleg szövetkezett Uigsagl vi- Ijalndja meg, .és egy. vagy 
szonyból 10 napot meg nem ennél több eltartásra szoruló 
haladó tartalékos katonai hozzátartozója van, levonni 
szolgálatra bevonuló hadkö- nem lehet. Abban az esetben 
telest — szolgálat idejére — pedig, ha a tartalékos átlag-
a fegyveres erőktől termé- keresete a havi 2000 Ft-ot 
szetboni ellátás, a munkál- nem haladja meg, és két 
tatótól, illetőleg a szövetke- vagy ennél több eltartásra 
zettől átlagkereset (átlagjö- szoruló hozzátartozók van. a 
vedelem) Illeti meg. természetbeni ellátásnak 

2. A 10 napot meghaladó csak 50%-át lehet levonni. A 
tartalékos katonai szolgálat 2000 Ft feletti jövedelem ese-
esetén a hadköteles a kato- tén a honvédségtől kapott 
nai szolgálatának Idejére a természetbeni és pénzbeni 
fegyveres erőktől természet- ellátás teljes összegét le kell 
beni ellátásban, ha munka- vonni a hadkötelestől, füg-
viszonyban van, a munkál- getlenül az eltartottak szá-
tatótól. ha szövetkezeti tag. a mától. 
szövetkezettől átlagkereseté- Az átlagkereset, átlagjöve-
nek (átlagjövedelmének) delem kiszámításánál a 30 
mértékéig terjedő kereset- nap, vagy kevesebb tartalé-
(Jövedelem) kiegészítésben kos katonai szolgálat esetén 
részesül, a bevonulást megelőző ne-

3. Az a tartalékos hadkö- gyedév átlagát kell alapul 
teles, aki a bevonuláskor venni, 30 napnál több kato-

önálló foglalkozást folytatott nai szolgálat esetén pedig a 
(egyénileg dolgozó paraszt, bevonulást megelőző négy 
önálló kisiparos, kiskereske- negyedév étiagát, amibe 
dő stb.). az állandó lakóhely minden bérjellegű juttatás 
szerint Illetékes tanács egész- beleszámít. 
ségügyl szakigazgatási szer- A fenti módon kiszámított 
vétől kap jövedelemkiegészi- egy naptári napra eső átlgg-
tést, amennyiben foglalkozá- összeget szorozzuk a katonai 
sa körében állandó alkalma- szoinálntban eltöltött nanté-
zottat nem tart, és hozzátar- . ri nanok számával, 
tozója a bevonult foglalko-
zási tevékenységét folytatni 
nem tudja. 

A tartalékos katonai szol-
gálatra bevonult hadköteles 
részére a kereset- (Jövede-
lem) kiegészítést a szoleálat-ellátás nén/összegét levonni 
jellegére (kiképzés. átkép- ""m sz"b"d az alakulat na-
zés. tartalékos tiszt képzés ranejjnoksága a munkaadők-
stb.) tekintet nélkül jár. nak ezt az összeget nem is 

• A kereset- (jövedelem) kl- tünteti fel. 
egészítés: a fegyveres erők Hévizl László 
illetékes parancsnoksága ál- alezredes 

A 2/1970. (VI. 26.) számú 
WM. rendelet szerint az ár-
vízvédelmi munkálatokra be-
hívott tartalékos katonai 
szoleálat, idejére a honvéd-
sértői kanott természetbeni 

Képek és kerámiák 
Az elmúlt évben már meg- meg kell ismételni: jó lenne, 

dicsértük a fegyveres erők ha nagyobb szegedi.tárlatok 
szegedi klubját, amiért szín- darabjaiként is viszontlát-
háztermét egy időre képek- hatnánk őket! 
nek és kerámiáknak enged- Az ügyesen rendezett klub-
te át. tárlat képei ezúttal Lisztes-

Tegnap óta ismét „érvé- né Cseh Eva keze alól kert^l-
nyes" ez a dicséret, hiszen a tek ki. Lisztesnét is az ott-
tágas helyiségben most újra hon, s főkqpt magának festő-
egy képzőművészeti kiállítás alkotók közé kell sorolni, 
műtárgyaik sorakoznak: is- annak ellenére, hogy nem 
mét képek és ismét kerámt- egy lapja hasonlóképpen né-
ák. pesebb, rangosabb fórumot 

A fényesre égetett, színes érdemelne, hiszen világa tu-
rnézzál, mintával díszített lajdonképpen már az apró 
vázák, virágtartók, falldí- részletekig kialakult. Főképp 
szek készítője most is azo- a varos túlzsúfolt, túlzakla-
nos azzal a Szoljár Rezsőné- tott látványát rajzolja, festi 
vei, akit a múlt esztendőben — érzékeny vonalakkal, szo-
ismerhettünk meg, mint a morú színekkel. A jó művé-
mind népszerűbb műfaj' Sze- szek módjára utcalátomáso-
geden élő, de a szegediek kat. házvíziókat ad. 
számára bizony ismeretien Képeit minden esetben 
művelőjét. alaposan „megdolgozza", hi-

Szoljár Rezsőné ezúttal Is szen a kompozíció egészénél 
változatos formájú, ötletes — láthatóan — sokkal jobban 
darabokkal állt ki a közön- érdeklik a részletek, 
ség elé. Kollekciója most Lisztesné kiállításáról 
már kisebb-nagyobb figura- szólva is csak azt kell ismé-
Rat — főképp harmónikus telni, hogy bizony Jó lenne, 
vonalú asszonyaiakokat — ha azt megnézné a „szakma", 
is tartalmaz. Különösen szé- Megismerésre, véleménymon-
pek lakásdíszei, falikerámtái. dósra feltétlenül érdemes 
amelyek többnyire hal- és képekben gyönyörködhetnek 
virágformákat mutatnak. ott az érzékenyebb szemek! 

E munkákat látva újra A. L. 

Hatkilós növényevő halak 
A Szegedi Kossuth Halá- Némelyiknek a 6Úlya eléri a 

szati Szövetkezet vizein há- hat kilót. A növényevő há-
rom éve kezdték el • megho- lak nem olyan nyugodtak, 
nosítani a növényevő halat mint a többiek, és Ilyenkor, 
kat. Udvari Antal és Rózsa az őszi nagy hálóhúzáskor 
József brigádia most az őszi szinte lázba jönnek. Érde-
nagy lehalászás ideién egv- kes és látványos, amint szal-
mást váltva lárja a Tisza tózó ugrásokat végeznek, két-
röszkei holt ágát. és heten- három méter magasra pat-
ként negvven-negvvenöt mé- tannak a víztükör fölé. A 
zsa zsákmányt hoznak be A nehezebbjei néha még a ha-
pontyok kárászok, süllők, lászokat is megütik csapko-
keszegek között bőségesen dás közben, s csak nehezen 
akad fehér és pettyes busa. törődnek bele a fogságba. 

NopmáSis normák 
Mi is az a normarende-

zés? Nézzük meg a Köz-
gazdasági Kislexikonban. 
Eszerint a szocialista vál-
lalatoknál a megváltozott 
műszaki é» szervezeti fel-
tételek következtében el-
avult munkanormák meg-
változtatása, korszerűsíté-
se. 

De miért kell ehhez a 
lexikont elővenni? — kér-
dezhetné valaki. Talán 
azért, mert egy kicsit fe-
ledésbe merült ez a műve-
let. Azért, mert mostaná-
ban mintha kevesebbszer 
találkoznánk ilyesmivel, 
mintha az üzemekben haj-
lamosak volnának elfeled-
kezni arról, mikor lehet, 
mikor kell végrehajtani a 
normarendezést, vagy, 
ahogy mondani szokták; 
„karbantartást". 

Pedig a gyorsan fejlődő, 
újdonságokban gazdag ipar 
elég sok lehetőséget ad eh-
hez. Bevezetnek például 
ú j munkaszervezési mód-
szereket, ésszerűsítenek, 
gyorsabbá "tesznek gyártási 
eljárásokat, új, korszerű 
technológiákat alkalmaz-
nak. Mindezek nyilvánva-
lóan hatnak a normára is. 
Ha minden marad a régi-
ben, akkor „lazává" te-
szik. Márpedig) köztudott: 
a laza normák fékezik a 

termelékenység növekedé-
sét, nem ösztönzik a dol-
gozót munkaideje teljes ki-
használására. Szóval: a la-
za ' normák kényelmessé-
get szülnek — lazítanak. 

Ugyanakkor tehát ami-
kor az adott munkahelyen 
a lehetséges legjobb tech-
nikai, technológiai, mun-
kaszervezési körülménye-
ket igyekeznek megterem-
teni — ebben is sok még 
a kívánnivaló? —, újra 
meg újra figyelembe kell' 
venni: Ilyen körülmények 
közt normális munkainten-
zitással mennyit képes 
megtermelni a dolgozó.' 
Félreértés ne essék: senki 
se kívánja, hogy bárhol is 
a normális munkatempó-
nál gyorsabb ritmusú, 
munkavédelmi vagy egész-
ségügyi szempontból ká-
ros teljesítményszintet erő-
szakoljanak a munkásra! 
Csak annyit, amennyi ész-
szerű és célszerű; de ennek 
felülvizsgálatára időről 
Időre sort keríteni — a 
munkahelyi közösségeknek 
éppúgy érdeke, mint egész 
népgazdaságunknak. Annál 
inkább, mert a termelé-
kenység és a nyereség, a , 
termelékenység és az élet-
színvonal összefüggései 
mindenki előtt ismertek. 

S. M. 

Egészségügyi szakgyűlés 
Gyűlést tartott tegnap az 

Orvos-Egészségügyl Dolgo-
zók Szakszervezete Csong-
rád . megyei kazépkáder 
szakcsoportja a Csongrád 
megyei tanács dísztermében 
Az ülés elnöke dr. László 
György megyei főorvos volt. 

Az előadássorozat célja a 
beteg lélektani változásai-
nak. a nővérek ezzel kap-
csolatos feladatainak meg-
világítása. 

Dr. Kiszely György egye-
temi tanár Az emberré vá-
lás biológiai útjáról és az 
emberi psziché kifejlődésé-
ről, dr. Szilágyi János egye-

temi adjunktus a mentál-
higiénéről tartott előadást. A 
résztvevők nagy érdeklődés-
sel hallgattál! dr. András 
Vera, a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
tanársegédiének előadását 
is. melynek címe A beteg-
ség mint személyiségformá-
ló tényező. Dr. Lovász Ti-
borné, a szegedi egészség-
ügyi szakiskola Igazgatója a 
szakiskola felszabadulás utá-
ni működését ismertette. 
Dr. Zalányi Sámuel egyete-
mi docens az ápolási mun-
ka szervezésének néhány 
kérdéséről beszélt. 

Gyermekgyógyászok 
tudományos ülése 

A gyermekgyógyászat té-
maköréből rendezett tudo-
mányos ülést tegnap délután 
Szegeden, az m. j. városi ta-
nács kórháza a Pulcz . utcai 
kultúrteremben. Az ülés na-
.pirendjén öt referátum sze-
repelt. 

Dr. Nárai Sándor osztály-
vezető főorvos, dr. Deák 
György adjunktus és dr. 
Györfi Mária dolgozata be-
számolt a kórház koraszülött 
mmmmm—mmmmm—^— 

Tilos-e a virág? 

Villanyszámla és albérlő 
G. Fehér Ilona olvasónk forintba kerül, e határ felett 

„ . 60. fillérbe. Ha valahol al-a villanyszámláról erdek- b é r l ő y £ m a s z á m l á h o z n e m 

lődik. Azt írja, hogy hát- írnak hozzá 30 százalékot, 
„ +,„)„-„„IA.I hanem az alaptömböt (az lapjan a tudmvalók kö- 1 5 0 . e s ; o g y a s z t á

P
s i k a í e gór ia 

' zött a következő is szere- határát) emelik meg 30 szá-
oel- ha válaki albérlőt z a l é k k a l . Hasonlóképpen pei. na valaki albéilőt j á r n a k e l a k k o r ^ h a 
tart, 3(J százalékkal többet lakás t á r j bérleti. Ekkor a 
kell fizetnie az áramért. 
Sem ő, sem azok az isme-
rős családok, akiknél al-
bérlő lakik, nem fizetik 
ezt a 30 százalékot. Sze-
retné tudni, hogy végül is 
kell-e fizetni. 

Az áramszolgáltató válla-
lat pénzügyi osztályától a 
következő választ kaptuk:' a 
városban kéthavonta kéli fi-
zetni az áramszámlát. Egy 
bizonyos határig a fogyasz-
tás 

tömböt annyiszor 30 száza-
lékkal növelik,, ahány társ-
bérlő él a lakásban. 

Több olvasónk is for-
dult hozzánk azzal a kér-
déssel, hogy lehet-e a la-
kóházak lépcsőházaiban és 
függőfolyosóin virágot tar-
tani. Ugyanis a házfel-
ügyelő ezt nem akarta en-
gedélyezni. Kérdésükre az 
Ingatlankezelő Vállalat 
igazgatójától kértünk vá-
laszt : 

A lakóházak függőfolyosói 
és lépcsőházai közterületnek 
számítanak. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a virá-
gok tartása általában tilos 
lenne ezeken a helyeken, 

kilowattóránként 1,50 Több mázsás virágosládákat 

vagy nagy helyet foglaló fu-
tónövényeket valóban nem 
lehet ilyen területeken el-
helyezni. A virágokat cse-
répbe ültetve, ha a helyet 
nem foglalják, örömmel lát-
ják minden házban. Mivel 
azonban ezek a helyek köz-
területnek számítanak. ha 
például a gyerekek játék, 
szaladgálás közben fellökik 
a virágokat és ebből vesze-
kedés ' támad, a . gyerekek 
pártjára állnak. A virágok 
tartását minden esetre he-
lyes a lakóblzottsággal en-
gedélyeztetni. 

osztályának egy esztendei 
működéséről. Mint ismere-
tes, éppen egy évvel ezelőtt 
kapott a kórház húszágyas 
koraszülött osztályt, s tulaj-
donképpen az itt folyó te-
vékenységet ' mutatták be 
egy esztendő tükrében. 

Á gyomorbetegség egy ér-
dekes. ritka esetét írta le dr. 
Kovács Judit és dr. Füzest 
Kristóf előadása, azt, amit 
megoperáltak annak ellené-
re. hogy röntgenen ki tudták 
volna mutatni. Aktuális té-
mát dolgozott fel dr. Deák 
György és dr. Martonyi Er-
zsébet referátuma, hiszen a 
vesefellődés rendellenessé-
geinek vizsgalata az utóbbi 
időkben előtérbe került a 
gyermekgyógyászatban. Ki-
derült, hogy néhány beteg-
ség a vese fejlődési rendelle-
nességeire utal vissza, igy a 
legkisebb zavaroknál is 
megkövetelik a vésevizsgá-
latot. , _ 

Szegeden először a kórház 
gyermekosztályén kezeltek 
és gyógyítottak meg vérsze-
gény koraszülöttet Intravé-
nás vaskészítménnyel. Erről 
számolt be dr. Deák György 

dr. Gárdáén Erzsébet dol-
"ozata. Végül dr. Nárai Sán-
dor. dr. Veress Ilona és dr. 
Beviz József referátumát ol 
vasták fel a Lyell-szindró-
máról. A több halálos áldó 
zatot követelt betegséerő' 
sokáig azt hitték, gyógyszer-
túlérzékenység okozza, mi" 
Szegeden a kórházban elő-
ször gyógyítottak meg egy 
nyolchónapos kisgyereket, 
mert a tüneteket Staphvlo-
coccus sepsisnek tekintették. 
A referátum erről az esetről 
számolt be. 

N. I. 


