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Propaganda 
Másodéves népműve-

lő ipari tanuló korom-
ban egv kisközség mű-
velődési otthonában kel-
lett letúltunem a félévi 
gyakorlatot. A feladat: 
valamilyen Ismeretter-
jesztő előadást tartani. 

Igyekeztünk aktuális, 
mai problémát keresné 
A községnek összesen 
három közintézménye 
volt: a művelődési ott-
hon es két kocsma. Ez 
okozta a helybeli nép-
művelőnek a legtöbb 
gondot. Tehát az előadás 
témája az alkohollz nus, 
filmekkel illusztrálva. 
Az egyik címe: Egykor, 
tyot se! Ez különösen 
hatásos eszközökkel ope-
rált: bemutatta az alko-
holista ember szétfoszló 
máját. 

Vetítés után próbál-
tunk elbeszélgetni n je-
lenlevőkkel. Kiválasz-
tottam egy borvirágos 
orrú öreg bácsit, és 
megkérdeztem, mi a vé-
leménye az előbb látott 
filmről. 

— A fene egyen meg 
engem, ha még egvszur 
moziba Jövök — felelte, 
tömény kövldinkát le-
helve rám. 

Cslpei Zzuzsa 

Egy százalék 
Kölcsönös támogatási alapot 

teremtenek a szövetkezetek 
„Elnökségünk azt ajánlja, molni kell azzal, hogy időn-

hogy a KTA kepzéséhez az ként átmeneti nehézségei tá-
évi bruttó jövedelem egy sza- madhatnak. Lehet, hogy apró 
zalékával járuljanak hozza a segitségre lesz csupán szük-
belépő szövetkezetek, és a , . . . n a c v o b b r a 
beflzetési határidőt 5 - 7 év s e g e ' l e n e t ' n o g y n a S y 0 t , D r a -
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között határozzák meg." Az 
Idézet a Termelőszövetkeze-
tek Országos Tanácsú egyik 
határozata alapján született 
ajánlásból való. A határozat 
is. és a belőle fakadó aján-
lás is azt szorgalmazza, hogy 
a szövetkezetek, anyagi biz-
tonságuk érdekében, kölcsö-
nös támogatási alapot — en-
nek rövidítése a KTA — hoz-
zanak létre. 

Az egy százalék nem kis 
összeg, kevés szövetkezetünk 
áll úgy, hogy ezt mellény-
zsebből kifizesse. De nem 
másnak adja. csak félreteszi 
és akkor nyúl hozzá, amikor 
szüksége van rá. Sőt, ha hoz-
zányúl, többet is kaphat, 
mint amennyit betett. Olyan 
ez u szövetkezeteknél, mint 
a KST a dolgozóknál. 

Minden gazdaságnak szá-

Kit kell 
egyedülálló-
nak tekinteni? 

R Z. szegedi olvasónk az iránt érdeklődik, hogy az 
egyetemi hallgatókkal kupcsolatbun nemrég megjelent 
rendelkezés vonatkozik-e rá. Mint írja: felesége harmad-
éves egyetemi hallgató, 300 forint ösztöndíjban részesül, 
Ö pedig vezető beosztásban dolgozik és egy négyéves 
kisgyermekük van. Kérdése: kaphat-e egy gyermek után 
e.suládi pótlékot, es milyen címen? 

Olvasónk a családi pótlékról van folyamatban; az életkö-
szóló eddigi rendelkezések zöeség megszüntetése miatt 
szerint is Jogosult volt csa- bírói (télét (bírói egyezség) 
ladi pótlékra, mégpedig olyan alapján házastársa részére 
címen, hogy egyedülálló. A vagy a házastársánál levő 
fenti rendelkezés értelmé-
ben egyedülálló dolgozónak 
kell tekinteni, és egy gyer-
mek után is jogosult családi 
pótlékra — függetlenül a 
most megjelent rendelke-
zéstől. 

A családi pótlékról szóló, 
1906-ban megjelent rendel-
kezés értelmében az egye-
dülálló dolgozó, továbbá a 
vak dolgozó, akinek házas-
társa (élettársa) is vak, már 
egy gyermek után is jogo-
sult családi pótlékra. Meg-
határozza a rendelkezés azt 
is. ki tekinthető a családi 
pótlékra való jogosultság 
megállapításánál egyedülál-
lónak. E meghatározás ér-
telmében a fentleken kívül 
még egyedülállónak kell te-
kinteni azt a dolgozót ls, 
akinek házastársa (akár fe-
lesége, akár férje) felsőokta-
tási intézmény nappali ta-
gozatán tanul és ösztöndíjá-
nak egyhavi összege nem 
haladja meg az öregségi 
nyugdij legkisebb összegét, 
ez évben, vagyis 1974-ben a 
havi 727 forintot. 

Kiegészítve a fentleket, a 
családi pótlékra való jogo-
sultság tekintetében egyedül-
álló dolgozónak kell tekinte-
ni még a fentieken kívül azt 
a dolgozót ls: 

— aki hajadon, nőtlen, el-
vált vagy házastársától kü-
lön él; 

— akinek férje sorkatonai 
szolgálatot teljesít: 

— akinek házastársa testi 
vagy szellemi fogyatkozása 
vagy betegsége miatt elő-
reláthatólag legalább hat hó-
napon át teljesen munka-
képtelen, nyugellátásban ré-
szesül; bíróság által elren-
delt kényszergyógykezelés-
ben részesül; letartóztatás-
ban van; szabadságvesztés-
büntetését tölti és havi ke-
resete (jövedelme) vagy 
nyugellátása 1974. évben a 
havi 727 forintot nem ha-
ladja meg: 

— aki házastársával 
bgyanabban a lakásban la 
kik, azonban a házasság fel 

gyermekük után tartásdíjat 
fizet, vagy házastársától sa-
já' részére vagy a nála le-
vő gyermekük után tartás-
díjban részesül. 

Nem lehet egyedülállónak 
tekinteni azt a dolgozót, aki-
nek élettársa van, mindad-
dig, amig az együttélés fenn-
áll. 

Olvasónknak azt tanácsol-
juk, hogy családipótlék-
igénybejelentéeét sürgősen 
terjessze elő a munkahe-
lyén. 

Dr. V. M. 

Megeshet, hogy korai zöld-
ségből jó pénzre számított, 
de megcsípte a fagy, a dol-
gozókat pedig fizetnie kell. 
Arra való a kölcsönös támo-
gatás most épülő rendszere, 
hogy a szövetkezetek ezeket 
az 'átmeneti nehézségeket 
megrázkódtatás nélkül vé-
szelhessék át. Először csak 
kisebb segítséget várhatnak 
az alapból, hiszen a pénz 
évek múlva lesz csak na-
gyobb, de később az ls vár-
ható, hogy bizonyos célok 
megvalósítására gyorsan, ol-
csón — 5 százalékos kamat-
láb mellett — adjon pénzt a 
KTA. vagy kezességet vállal-
jon valamelyik gazdaságért. 
Arra is sor kerülhet majd, 
hogy nagyon indokolt eset-
ben vissza nem térítendő, 
végleges juttatást adjanak a 
közös, kölcsönös támogatási 
pénzalapból. 

Szeged és a szegedi járás 
szövetkezeteinek és szakszö-
vetkezeteinek a részvételével 
u területi szövetségen belül 
szerveződő KTA most 2 mil-
lió 887 ezer 390 forint alap-
tőkével rendelkezik. Ha min-
den szövetkezet tagja lesz, 
várhatóan 5 millióra emel-
kedik ez az összeg. Rövid idő, 
öt év alatt 26 millió forint-
tal segíthetik egymást kör-
zetünk mezőgazdasági szövet-
kezetei. 

Maguk az alapítók gondos-
kodnak arról, hogy a közös 
alapba adott pénzüket csak 
uz eredeti célkitűzések sze-
rint használják fel. Alapve-
tő dolgokban mindig a kül-
döttközgyűlés dönt 

A szövetkezetek anyagi 
biztonságát, az igényekhez 
igazodó gazdálkodást szolgál-
ja tehát ez az egy százalék, 
de hatása várhatóan túlnő a 
praktikus célon. A szövetke-
zetek kölcsönös felelőssege, 
szolidaritása is erősödik vele. 

, H. D. 

Csapda a szövőlepkéknek 
A magyar vegyiparnak 

nincs mit szégyenkeznie a 
világban. Előkelő helyét töb-
bek között azzal tudja bizto-
sítani, hogy a gyógyszeripar 
új, eddig sehol sem alkalma-
zott készítményekkel Jelent-
kezik a világpiacon. Ahhoz, 
hogy egy eredeti magyar 
gyógyszert sorozatban lehes-
sen gyártani, a kutatók kitartó 
munkájára, rengeteg kísér-
letre van szükség. A világ-
statisztika szerint 10—15 ezer, 
gyógyítás céljára kiszemelt, 
új vegyületből csupán egy 
válik gyógyszerré. 

Az egyes gyárak saját la-
boratóriumaiban is folyik 
kutatás, de ott mindennapi 
kérdésekre keresik a terme-
lésben azonnal alkalmazható 
választ. 

Az egyetemi tanszékeknek 
nem ez a feladatuk. Amikor 
valamelyik gyógyszergyár se-
gítségül hívja őket. többnyi-
re az alapkutatások eredmé-
nyeit szeretnék hasznosítani 
a termelésben, és nem is 
azonnal. 

A JATE Bartók Mihály 
docens által vezetett szer-
veskémiai tanszékének is 
egvik legrégibb és legfonto-
sabb ipari partnere a gyógy-
szeripar. A Kőbányai 
Gyógyszergyár olyan hormo-
nokkal rokon vegyületek ku-
tatására kérte fel a tanszé-
ket, amelyek öregedésgátló 
és fogamzásgátló hatásúak. 
Ez a vizsgálódás egyébként 
népesedéspolitikai és szociál-
politikai gondjaink tükröződé-
se a természettudományban. 
Nem is közvetlen gyakorlati 
célú kutatások ezek, egyelő-
re elviek, amelyekkel a jö-
vő termelését alapozhatják 
meg. 

Részt vesznek a helyi ér-
zéstelenítő és vérkeringést 
szabályozó szerek vizsgálatá-
ban is. Hatszáz vegyületet 
állítottak elő ezekből ey labo-
ratóriumokban, közülük ket-
tő került a klinikákra, hogy 
hatásukat kipróbálják. A 
szegedi I. számú Belgyógyá-
szati Klinikán végzik hatás-
tani vizsgálatait a módosított 
peptideknek, amelyek a 
gyomorműködés jobb megér-
téséhez és kóros működésé-
nek javításához segítik hoz-
zá az orvosokat. Az ezzel 
kapcsolatos kutatásokat is a 
Kőbányai Gyógyszergyár fel-
kérésére végzi u tanszék. 

Előfordul, hogy szerencsé-
sen találkozik a tanszék 
egyik alapkutatási témája és 
a gyógyszerkémia egy-egy 
napirenden levő érdeklődési 
köre. Így történt meg az is, 
hogy a Chinoln gyárat és az 
egyetemi kutatókat egyaránt 

foglalkoztatta a narkózlspo-
tenciáló anyagok vizsgálata. 
A közös munka eredménye: 
ha ezekből az anyagokból a 
nyugtatókhoz altatókhoz 
(barblturatokhoz) bizonyos 
mennyiséget hozzáadnak, az 
eddig szükséges altatószer-
nek csak egyötödét, egytize-
dét kell a gyógyszerhez ke-
verni. Ez lényegesen csök-
kenti az orvosság mellékha-
tását 

A kémikusok ipari tevé-
kenységének sorát az ember 
egészsége érdekében végzett 
munkájukkal kezdtük. A ve-
gyészeknek azonban közük 
van a növények védelméhez 
is, amely szorosan kapcsoló-
dik a káros rovarok elleni 
harchoz. 

A nemzeti jövedelem jelen-
tős hányadát a mezőgazda-
ságból nyerjük. Nem közöm-
bös tehát, hogyan alakul az 
ország élelmiszertermelése. 
A mezőgazdaság kemizálása: 
kormányprogram. Megvalósí-
tásában részt vesz a szerves-
kémiai tanszék is. A gyárak 
munkáját új növényvédő 
szerek kutatásával és előál-
lításával segítik. 

A kártevők elleni védeke-
zés fontos anyagai a fungi-
cidek. Ezekből a gombaölő 
hatású vegyületekből új, 
eredeti magyar szert próbál-
nak kikísérletezni a tanszék 
kutatói. Eredményeket is 
értek már el: sikerült nagy 
hatású, természetes alap-
anyagú vegyületből előállíta-
ni. csak rendkívül drága, ki-
lója 10 ezer forint körül van. 
A cél most az, hogy az 
anyag szerkezetében felku-
tassák azokat a csoportokat, 
amelyek felelősek a hatásért. 
Ha ez is sikerül, akkor már 
csak egy lépés, hogy az ol-
csóbb előállítási módot is ja-
vasolják a gyárnak. 

Az Észak-Magyarországi 
Vegyiművekkel olyan rovar-
ölő szereken dolgoznak a ku-
tatók, amelyeket külföldön 
már alkalmaznak, csak ná-
lunk eddig még nem sikerült 
előállítani. 

A mezőgazdaság kemizálá-
sának programjához kap-
csolódik a REANAL finom-
vegyszergyér, a Csongrád 
megyei Növényvédő Állomás 
ég a tanszék közös vállalko-
zása is. Szegeden különösen 
sok gondot okozott az utób-
bi években az amerikai fe-
hér szövőlepke. Pusztította a 
kerteket. a z utcák fáit, és bi-
zony nem mindig sikerült 
eredményesen küzdenünk el-
lene. Most úgynevezett ivari 
csalogatóanyagokka] kísérle-
tezik a tanszék. Az alma-
moly, a gyapjas lepke és a 

légy természetes csalogató 
anyagát — amellyel a nős-
tény magához csábítja a hím 
rovart — már ismerjük. A 
szövőlepkéét azonban még 
nem, ezt kell először kivon-
ni az állatból. Ha ez megtör-
tént, a vegyészek feladata, 
hogy szerkezetét megismer-
jék. A természetes csalogató 
anyagok szintézisének kidol-
gozása után az újabb teen-
dők: a természeteshez ha-
sonló, de egyszerű szerkeze-
tű, hatásos anyagok kutatá-
sa. amelynek alapján meg-
kezdődhet a szer nagytöme-
gű gyártása. A szövőlepke 
elleni védekezésnek ez a leg-
újabb módja: a káros rovart, 
„csapdába ejti" az ember. 
Így az egészségre nem lesz 
káros, hiszen nem kell per-
metezni, és az sem elhanya-
golható szempont, hogy al-
kalmazása a szükséges nö-
vényvédő szerek mennyisé-
gét csökkenti. Ez és főként 
a szövőlepke ártalmatlanná 
tétele a népgazdaság számá-
ra felbecsülhetetlen értéket 
jelent. 

A növényvédő szerek a 
bőséges gabonaterméshez se-
gítik a mezőgazdaságot. Ez 
előfeltétele annak, hogy ele-
gendő jó minőségű kenye-
ret süssenek a pékek. Több 
nyugati országban már álta-
lánossá vált olyan anyagok 
alkalmazása a sütőiparban, 
amelyek hosszabb időre fris-
sen tartják a pékárut. Ná-
lunk a Favorit kenyeret ké-
szítik ilyen vegyszer fel-
használásával, amelyet 
Ausztriából importálunk. A 
szerveskémikusok vállalkoz-
tak arra, hogy az Észak-Ma-
gyarországi Vegyiművekkel 
és a Sütőipari Kutató Inté-
zettel olyan szert kísérletez-
nek ki. amely hazai, termé-
szetes eredetű alapanyagok-
ból előállítható. Az új ható-
anyag már elkészülj néhány 
kenyérgyárban próbasütést is 
végeztek felhasználásával. 
Az eredmény bizonyította, 
hogy nemcsak megfelel a 
követelményeknek, hanem 
némelyik tulajdonsága jobb 
is, mint a külföldieké. A 
kutatók jelenleg azt a 
módszert keresik, amellyel 
gazdaságosan lehet folyama-
tosan előállítani a pékáruk 
öregedésgátló szerét. 

A szerves anyagokat Ilyen 
sokféleképpen tudja az em-
ber saját szolgálatába állíta-
ni. Ahol szükséges, gyógyíta-
nak. s ápol keli, pusztítanak. 
De akár ezt, akár azt a ha-
tást váltják ki, mindenkép-
pen az ember látja használ. 

C h l k á n Ágnes 

Tóth Béla: 

SZEGEDI 
REGÉLŐ 

Újságok, korok, 
események 

•¥ A Szegedi Híradó Így folytatja: Itt-
' • honos iparágnak tartom többek közt a 

bőrgyártást, mely tüzelőt sem igényel és el-
ső szükségü cikk. Nyersbőr helyben s a közel-
fekvö nugy községekből fölösleges mennyiségben 
kerül, miként ezen állításomat a vasúti nagy 
kivitel igazolja. 

Jelenleg cipészem állítása szerint egyszerű fé-
nyesftni való bőrt (Wicheledert) sem készítnek 
Szegeden: fénymázos (Lackleder) bőrről, orosz-
bagariáról sat. szó sincs; innét van azután, hogy 
a tőlünk kivitt nyersből mint külföldi iparcikk, 
több kereskedő kezén által jut cipészeink kezé-
be. kik ez ok miatt a külföldihez képest csak 
drága lábbelit képesek kiállítani. Hát a kesztyű-
bőrgyártásban ml gátol bennünket, midőn ahoz 
való bőrünk bőségben van? A képzettséghiány, 
mely miatt milliók külföldre folynak. Itthonos 
Iparág a kalapgyártás ts. melyhez minden meg-
kívántató eszközzel bírunk, de gyárosaink & a 
vevő közönség hazaszerte egyelőn elkorcsosodtak 

gyártmányukba külföldi bélyeget kénytelenek ra-
gasztani, hogy a közönség Idegen Iparcikk gya-
nánt megvegye. Láttam szép szegedi gyártmányt 
Lemle úrnál, g midón a boltjában található kül-
földi cikkek miatt szemrehányást tevék, ment-
ségül a közönségnek a hazai gyártmány iránti 
elfogultságát hozta föl. A közönség kétségen kí-
vül a külföldi gyártmány jobb minőségét s jutá-
nyosabb árát hozandja föl; ami ha Igaz. iparo-
saink képzettséghiányának lehet következménye. 

Az újság élete az olvasók támogatásán múlik. 
Örökös törvénye a fönnmaradásnak. Ezért nem 
véletlen, hogy alig néhány szám megjelenése 
után a szerkesztőség önérzetesen tekint szét ma-
ga körül: 

Előfizetőnk van hála a magyar alföld haladása 
szellemének 600-nál több is, mit azon körülmény 
ls mutat, hogy lapunk 8-lk száma végkép elfo-
gyott, s hogy tömegesen érkező új előfizetőink-
nek szolgálhassunk belőle, újra szedetjük azt. 
Teljesen igaza van a „Hölgyfutár" jóindulatú le-
velezőjének, midőn mondja, hogy Szeged itt is' 
kitett magáért. Bár a közelvidékl nagy törzs-
gyökeres magyar városokról is ugyanazt lehet-
ne mondanunk! Ezek, fájdalom, nem értették 
meg szavunkat, vagy talán nem elég világosan 
szóltunk hozzájok. Annyi bizonyos, hogy még 
helyben napról-napra szaporodik előfizetőink 
száma, sőt tanyáink derék lakói ls részt vesz-
nek az alföldi lap pártolásában; addig 

• Ü g y , hogy kalaposaink többnyire francia gyárt-
bOBttttt iraot fau**~«Ufuauit oianqyal űznek kereskedést, sőt gyakran saját 

H.-M.-Vásárhelyről (40 000 lakossal bír) 20. 
Csongrádról (16 000 lakossal bir) 3. 
Szentesről (26 000 lakossal bír) 2. 
Makóról (20 000 lakossal bír) 0 . 
Szabadkáról (48 000 lakossal bír) 2. 
Félegyházáról (17 000 lakossal bír) 1. 
Szolnokról (10 000 lakossal bír) 3. 
Gyuláról (16 000 lakossal bír) 0. 
Orosházáról (10 000 lakossal bír) 0 . 
Debrecenből (50 000 lakossal bír) 0. 
Kecskemétről (40 000 lakossal bír) 0. 

s még több alföldi magyar városból egy előfize-
tőt .aem számlálunk: 

Nem önérdekből, hanem a szellemi közeledés s 
a közhaladás legszentebb érdekéből kívánjuk, 
hogy ez másképp legyen! 

A város becsületére vigyázva ilyen tudósítá-
sokat közöl: 1859. október 1-én. 

Négy öt hét alatt majdnem naponkint égett 
valami városunkban, némely napon kétszer ls. 
Ily rövid Idő alatt ennyi tűz. csupa véletlennek 
mégis sok. A valószínűség szándékos gyújtoga. 
tásnak tulajdonító. A legéberebb elővigyázat né-
pünk s a legszigorúbb kutatás a hatóság részé-
ről sem volt azonban képes nyomra jutni. 

A rémülésszülte ingerültség általános lőn. 
Ugyanekkor Jelent meg a „Vasárnapi Újság" 

15-ik számában 100. jegy alatt egy közlemény 
Szegedről, melyben az író a gyakori tűzvészekre 
vonatkozólag állítja, hagy ullg találkozik már 
ember az alsó- s középosztályban, ki azt ne hin-
né, hogy az urak gyújtogatnak, hogy szebben 
építsünk; biztosítótársulatok, hogy biztosítsunk, 
s ha egytől a másikhoz megyünk biztosítani, az 
első gyűjt föl bennünket, melyet elhagytunk. 

Nem foghatjuk meg, mi kedvét lelheti valaki 
abban, ha egyesek tévedését ezerekre ráfogja: 
úgylátszik, kedve telik benne, ha csinosan kike-
rekített elmefuttatásokat írhat, vagy sötét ké-
peket festhet az összes nép rovására?! Mielőtt 
valaki az alsó- s középosztály ellen bármi te-
kintetben megrovólag lépne föl, kötelessége a 
dolog forrását fölkeresve, arról biztos tudomást 
szerezni magának. 

Közveszélyek, valamint nagy események Ide-
jén mindig s mindenütt merülnek föl balvéle-
mények. mert mindig akadnak álokoskodók, kik 
mivel „kapftot" viselnek, az úri osztályba, vagy 
ha jobban tetszik az „értelmiséghez" számítván 
édes magukat, hogy ennélfogva a nagy többség 
közül valamikép kitűnhessenek, holmi agyréme-
ket gondolnak ki, s hintegetnek a közönség közé, 
hol aztán természetesen akadnak könnyenhivők 
kiknél az aféle badarságok kész hitelre találnak. 

(Eolytatjuk.) 


