
3 Szerda, 1961. május 17, 

É P Ü L A D U N A I S Z A L M A C I L L U L Ó Z G YÁ R 

(MTI Foto — Balassa felv.) 
A második ötéves terv egyik űj, nagy létesítménye a Dunai Szalmacellulózgyár. A 
szerelési munkákat még ebben az évben megkezdik az épületben. Képünk: teljes 

helyszíni előgyártással épül a szabadt éri szalmatárolő 

Augusztus 20 tiszteletére 

Uj lendülettel folytatódik 
a munkaverseny a szegedi üzemekben 

A naptár szerint még há-
rom hónap választ ed ben-
nünket augusztus 20-tól, al-
kotmányunk születésnapjá-
tól, de a szegedi munkások 
a szocialista munkaverseny 
fellendítésével már csaknem 
mindenütt hozzáláttak az 
ünnep » előkészületeihez. 
Ahogy már lenni szokott, az 
egész évre szóló vállaláso-
kat ilyenkor felújítják, a 
versenyszakasz feladataihoz 
igazítják; új brigádok alakul-
nak; a gyengébben teljesítő 
műszakok igyekeznek utolér-
ni a többleket; serényebb, 
cáltudatosabb munkához 
kezdenek a gyárak, üzemek, 
szövetkezetek dolgozói. 

9 C-műszak élre akar törni 
A Szegedi Textilművekben 

a legutóbbi műszaki konfe-
rencián Dudás Istvánné bri-

Hadié' és tele viziőűj donságok 
az ipari vásárra 

Az idei ipari vásáron kö-
zös pavilonban mutatják be 
híradástechnikai iparunk 
úgynevezett közfogyasztású 
cikkeit. Többek között egy 
helyen állítják ki három 
nagy híradástechnikai üzem-
nek, az Orionnak, a Székes-
fehérvári VT-nek és a Tele-
fongyárnak televízióit és rá-
dióit. 

Az Orion Rádiógyár már 
ismert gyártmányain kívül 
bemutatja a később gyártás-
ra kerülő, részben saját kon-
strukciójú, részben a VT-ve i 
közösen kifejlesztett új típu-
sú készülékeket. A jövót 
képviseli például az A T 622-
es televízió, amely nemcsak 
Európában, hanem az egész 
világon is újdonságnak szá-

mít. A nyomtatott áramkö-
rös készülék a deciméteres 
hullámsávok vételéré is al-
kalmas, s úgynevezett sarkí-
tott, 23 colos képcsővel ké-
szül majd. 

A Székesfehérvári Vil la-
mossági Televízó és Rádió-
gyár "Daxl i * elnevezésű rá-
diócsaládját állítja ki. Az ed-
digi, jól ismert televíziót, a 
Munkácsyt és a Benczúrt is 
tetszetősebb kivitelben mu-
tatja be. A "Tavasz* televí-
zión kívül látható lesz az 
Orionnal közösen • fejlesztett 
új típusú helyi 'televízió ve-
vőkészülék,, a Csillag, amely 
a legkorszerűbb technológiá-
ra, a nyomtatott áramkörre 
épül, s 12 csatornás lesz. 

Csaknem 20 mi llió naposbaromfit 
keltettek ki eddig 

A Földmüvelésügyi Mi-
nisztérium kisállattenyésztési 
osztályán összegezték az 
idei keltetési eredményeket. 
Az eddig kikélt naposbarom-
f ik száma máris megközelíti 
a 20 milliót, vagyis 

több mint 3 millióval ha-
ladja meg a múlt év ha-
sonló időszakáig kikelt na-
posbaromfik számát, 

s az egész évi előirányzatnak 
csaknem 50 százaléka. A 
szakemberek szerint a kel-
tetés meggyorsulása elsősor-
ban a nagyüzemi baromfite-
nyészetek kialakulásának 
köszönhető. Jellemző, hogy 
míg 1958-ban 100 000 napos-
csibét vettek át nevelésre az 
év első három hónapjában 
a termelőszövetkezetek, 1959-
ben 550 000-ret, 1960-ban 1,5 
milliót, áz 

idén pedig már több mint 
4 milliót. 

A víziszárnyasok és a puly-
ka gépi keltetését ugyancsak 
megkezdték, s eddig 124 000 
naposkacsát, 55 000 naposli-
bát és 32 000 kispulykát ad-
tak át az állomások tovább-
nevelésre. 

A keltetési eredményeknél 
kedvező körülménynek szá-
mít, hogy a tenyésztojások 
többségét már a nagyüze-
mek adják, s a berakott to-
jások kelési aránya az 1957. 
évi 72,2 százalékról 78,5 szá-
zalékra emelkedett. A kel-
tetőállomásoktól átvett na-
posbaromfikjpöl mindössze 
4—8 százalék hullott el, ami 
számottevő javulást jelent a 
korábbi évekhez képest. 

gádvezető bejelentette, hogy 
augusztus 20-a tiszteletére a 
C-műszak gyűrűsfonó és elő-
fonó üzemrészének dolgozói 
munkaversenyre hívják a 
Textilművek valamennyi 
munkását. Vállalásukban a 
terv teljesítése, a hulladék 
csökkentése — 2,5 százalék-
nál nem lehet magasabb —, 
valamint a munkafegyelem 
megszilárdítása szerepel. 

A C-műszak "ismét meg-
előzte a többieket, ugyanis' 
a nagy ünnep tiszteletére 
rendezett mu n ka versen y ek 
elindítói és nyertesei évről 
évre a C-műszak dolgozói. 
Igen érdekes, hogy általá-
ban éppen az ő termelési 
eredményük a legrosszabb. 
De ha lelkesedéssel dolgoz-
nak, vállalásaikat pontról 
pontra teljesítik, és a tár-
sadalmi munkában ís élen-
járnak, akkor a versenyt 
újra a C-műszak nyerheti 
meg. 

A C-műszak előfonója 
most jó eredményekkel in-
dul: Dudásné brigádja pél-
dául április havi tervét 
101,5 százalékra teljesítette, 
ám augusztuus 20-a tiszte-
letére kezdeményezett mun-
kaversenyben riválisai is 
vannak. Jelenleg az i f júsá-
gi brigádok járnak az élen. 
A lánccsévelő ifjúsági szoci-
alista brigádja — Csehók 
Józsefné vezetésével — a 
múlt hónapban- 109,5, lánc-
csévelő másik ifjúsági bri-
gádja y - Tölgyes Lásztóné 
vezetésével — 105,9 százalé-
kot ért él. 

A nemes vetélkedés tehát 
megkezdődött. Az üzem szak-
szervezeti bizottsága jelen-
leg összegezi a műszakok 
felajánlásait, kidolgozza a 
brigádok feladatait, s rövi-
desen már a hirdetőtáblán 
láthatja mindenki, mit kell 
tennie, hogy a munkaver-
seny élenjárói között ol-
vashassa nevét. 

inasabb csempészett pálinkákat. Bár 
az orvosnak erkölcsi kötelessége az 
alkoholellenes küzdelmek támogatása, 
ezektől a küzdelmeiktől különösebb 
eredményt sohase várjon, és ne várjon 
soha addig, amíg ő maga iszik. Min-
den prédikációnál nagyobb szuggesz-
tív hatása van a példának. Alkoholis-
tát meggyógyítani csak absztinens or-
vos tud. A 'megelőzés szempontjából 
igen nagy felelősség hárul az állam-
ra, amelynek intézkedései tudnak 
egyedül az alkoholizmus mértékének 
és terjedésének valamelyest gátat vet-
ni. A z alábbiakban csak néhány vo-
nással vázoljuk azokat a követelmé-
nyeket, amelyeket a pszichiátereknek 
a megelőzés szempontjából az álam-
mal szemben támasztaniuk kell. Már 
eleve meg kell jegyeznem, hogy sok 
orvos, sőt sok pszichiáter nem tartja 
ezeket a feladatokat az orvos hatás-
körébe tartozóknak. Rendszerint arra 
szoktak hivatkozni, hogy az alkoholiz-
mus ellen hozzanak közrendészeti in-
tézkedéseket, de ezeket a közrendé-
szeti intézkedéseket az orvos ne pro-
pagálja, mert hiszen minden ilyen in-
tézkedés az emberi szabadságjogot 
sérti. Ezt a felfogást minden, a közös-
ség érdekét is képviselő orvosnak 
vissza kell utasítania, akár iszik, akár 
nem. Sokan hangoztatják, hogy — 
mert évszázadokon keresztül ered-
ménytelennek bizonyult minden küz-
delem — térjenek át az orvosok az 
alkohol mérsékelt ivásának propagá-
lására. De mind a mennyiségi, mind 
a minőségi tűrőképesség a különböző 
egyéneknél különböző: az egyik ihat 
mértéktelenül és semmi baja nem 
lesz. a másik a kevés, de rendszere-
sen fogyasztott alkoholtól betegszik 
meg az idősült alkoholizmus testi 
vagy lelki tüneteiben. Az orvos köte-
lessége minden törekvést támogatni, 
ami az alkohol hozzáférhetőségét meg-
nehezíti. így elsősorban meg kell drá-
gítani a szeszesitalokat, üldözni kell 
az engedély nélküli szeszesital gyár-
tását és árulását. Különösen fizetési 
napokon zárva kellene tartani az ital-
boltokat, ünnepnapokon az italkiszol-
gálást mérsékelni, sőt teljesen meg 
kellene tiltani. Helyes és célszerű á 
nem szesztartalmú, minél kellemesebb 
hűsítő, üdítő italok forgalomba hoza-
tala. Természetesen nem mellőzhetők 
az iskolai és iskolán kívüli felvilágo-
sítás módszerei sem. Igen fontos vol-
na a különböző alapszervek bevonása 
az alkoholellenes munkába, s ami ta-
tén legfontosabb, a rossz példát adó. 
dorbézoló, családi életet megrontó, 

munkarend-bontó egyének biztonsági 
őrizetbe, munkatelepre való interná-
lása. Helyes intézkedés, amikor az it-
tasan talált emberrel megfizettetik 
szállítási és kórházi költségeit. Ne fe-
lejtsük azonban, hogy ezzel is a csa-
ládot büntetik. 

Az alkoholizmus J S S 
vonásából, az alkoholélvezés meg-
szüntetéséből áll, a gyógyításnak ez a 
módja azonban rendkívül sok nehéz-
ségbe ütközik, mert akinél az idült 
alkoholizmus tünetei kifejlődtek, azt 
nemcsak átmenetileg, egy bizonyos 
időre, hanem végiig el kell tiltani az 
italtól. A z alkohol megvonása, az al-. 
kohol-abszintencia általában csak zárt 
intézetekben sikerül, mégpedig csak 
olyan intézetekben, ahol nincs alka-
lom csábjtásra, és a beteg semmiféle 
furfanggal sem juthat szeszesitalhoz. 
A z elvonás ideje alatt a beteg meg-
felelő áthangolására, átnevelésére, 
pszichoterápiára szorul. A pszichoterá-
piás módszerek közül a nevelést, a 
szuggesztiőt és különösen a mélyhip-
nózist használjuk fel. Fontos feladat 
a betegség gyógykezelésében a rend-
szeres munkára szoktatás és sportolás 
is. A zártintézeti kezelésnek általában 
hosszú ideig kell tartania. Csali akkor 
használunk igazán a betegnek, ha 
minden kérés, könyörgés ellenére 
hajthatatlanok maradunk. Az alkohol-
élvezés hatására ugyanis — mint em-
lítettük — megszokás alakul ki, szö-
vetéhség keletkezik, s ezért gyakran a 
legjobbindulatú beteg sem tud a le-
küzdhetetlen szöveti ösztökélésnek el-
lenállni. 

Azokkal az alkoholistákkal, akik 
nem akarnak leszokni, vagy akik sa-
játságos adottságaik miatt nem tud-
nak leszokni, az elmekórházak tehe-
tetlenek. Alköholelvonó-kúra, leszok-
tatás minden idült alkoholistánál meg-
kísértendő, de kizárólag zártintézet-
ben. Visszaeséskor az újabb elvonó-
kúra javaslata külön egyéni elbírálást 
igényel. Még azt is ki kell emelnünk, 
hogy sok idősült alkoholistának egy 
időben elmekórházban való tartása, 
gyógyulásuk szempontjából egyenesen 
veszélyes. Ha több alkoholista van egy 
intézetben és egymással érintkezhetnek, 
hiábavaló minden pszihés befolyáso-
lás, minden gyógyító kísértet, mert a 
betegtársak csábító ereje nagyobb, 
mint áz orvos rábeszélésének és álta-
lában egyéb gyógymódjának hatása. 
A legtöbb idősült alkoholista as inté-

zetben töltött időt arra használja fel, 
hogy többi alkoholista társaival meg-
beszélje kiszabadulásuk napjának 
örömteljes és italos megünneplését. A 
hosszú intézeti ápolás egészen sajátsá-
gos mentalitást fejleszt ki ezekben a 
betegekben, akik a kórházban gondta-
lanabb megélhetési tehetőséget vél-
nek találni, mint a külső életben. 
Minden intézeti pszichiáter előtt jól 
ismert dolog, hogy sok alkoholista 
próbaszabadsógát ivásra és lerészege-
désre használja fel, hogy visszaesését 
biztosítsa, nehogy elbocsássak. A z el-
bocsátott alkoholista sokszor csak 
azért kezdi el újra az ivást, hogy is-
mét intézeti ápolásba juthasson. Az 
alkoholisták intézeti szükségtelen túl-
ápolása a közösségnek komoly káro-
kat okoz. t i 

Mint már fentebb is ejtettük, 
az iszákosok gondozá-

sát és gyógyítását nem tart-
juk elsősorban és kizárólag or-
vosi feladatnak, hanem közren-
dészeti kérdésnek is. Meggyőződésünk 
szerint elmekórházba csak a pszichoti-
kusok és azok kerülhetnek, akiknél 
első alkalommal kíséreljük meg az el-
vonókúrát. Az idősült, visszaeső alko-
holisták a számukra külön szervezen-
dő, s elmeorvos vezetése vagy felügye-
lete alatt álló zárt munkatelepen vol-
nának elhelyezendők közrendészeti 
úton. E telepen komoly, értékes ipari 
és szellemi munkát kellene teljesíte-
niük. A telepről való elbocsátás bi-
zonyos időhöz és megfelelő magavise-
lethez, munkateljesítményhez volna 
kötve. A z alkoholista, aki az elvonó-
kúra után visszaesik, a közrendészeti 
előírásokkal bármi módon összeütkö-
zésbe kerül, vagy magatartásával csa-
ládjának anyagi, egészségi jólétét ve-
szélyezteti, hatósági úton e munkate-
lepre nyerne beutalást és beszállítást. 
A munkatelepen munkája értéke sze-
rint keltene ellátást kapnia, a mún-
kája által szerzett összeg egy részével 
pedig családját támogatnák. Az első 
munkatelepi internálás három hó-
napig tartana. A második már egy 
évig, a harmadik még tovább. Igen 
helyesek azok az intézkedések, ame-
lyek az alkoholos állapotban elköve-
tett bűntényeket szigorúbban ítélik el, 
mint a múltban, 

Vannak az alkoholelvonásnak olyan 
módszerei is, amelyeket jóindulatú 

alkoholistáknál minden elzártság nél-
kül sikeresen tehet alkalmazni, 

;Új versenyfeltétel: 
'9 takarékosság 
0 
J A Seprűgyárban is meg-
kezdődött már az egyesz-
jtendős versenyszakaszon bé-
biül az augusztus 20-i válla-
l á sok teljesítése. A z üzem-
Jben hálom brigád küzd a 
'szocialista cím elnyeréséért. 
J Közülük kettő a külső tele-
*pen dolgozik. Ez a két bri-
Jgád alkotmányunk ünnepé-
inek tiszteletére elsősorban 
Jazt vállalta, hogy tovább ja-
iVÍtja munkája minőségét, és 
'arra törekszik, hogy még az 
J eddiginél is kevesebb tegyen 
'az anyagveszteség, a hulla-
d é k . Az anyagtakarékosság 
J ugyanis most különösen fon-
{tos probléma az ürömben. 
JA most felhasznált ciroknak 
J mintegy 50 százaléka import-
'anyag — tulajdonképpen 
isoha nem dolgoztak még kül-
Jföldi cirokkal — világos te-
jhát, hogy a takarékossági 
J munka fontossága emiatt éb-
'ben az évben jelentősen 
0 megnőtt. 

*, Az üzemben április 1-én 
J léptek életbe az új normák. 
JA teljesítés az első hónap-
'ban száz százalékos volt. 
t Most azt tervezik, hogy ezt 
Jaz április havi száz száza-
Jlékot augusztus 20 tisztete-
Jtére 1—2 százalékkal meg-
' emelik, és ezzel több seprűt 

: — 1 — 
0 

gyártanak majd exportra. A 
legfontosabb feladat termé-
szetesen továbbra is a minő-
ségi munka. A z üzem mun-
kájával kapcsolatban hosz-
szú idő óta nem hangzott 
el ilyen reklamáció. Ebből 
a jövőben sem akarnak en-
gedni, s ezt szolgálja a mi-
nőségi verseny, amelynek 
feredményeit naponta rend-
szeresen értékelik. 

A z üzemben nemrégiben 
új dolgozók álltak munká-
ba. A régiek segítik őket, 
átadják nekik a legjobb 
munkafogósokat. A z augusz-
tus 20-ra indított verseny-
szakasz egyik legfontosabb 
feladatának tekintik, hogy 
ezek az új munkások alkot-
mányunk születésének év-
fordulójára begyakorlott, jó 
munkásokká váljanak. 

Cél: a termelékenység 
javítása 

Üzemszerű körülmények 
közé jutva a szövetkezetek 
tagsága sokkal szervezetteb-
ben, ésszerűbben, s nagyobb 
termelékenységgel dolgozhat. 
Márpedig a három korábbi 
ktsz egyesülése után jelen-
leg az ország legnagyobb és 
a megye legjobban gépesített 
faipari szövetkezete a Sze-
gedi Felszabadulás Asztalos, 
Kárpitos és Lakberendező 
Ktsz. A szocialista munka-
verseny is csak most, a 
megváltozott helyzetben bon-
takozhat ki igazán. y 

Ápril is 15-én ünnepelte a 
szövetkezet fennállásának 10. 
érfordulóját. Éltkor értékel-
ték utoljára a' munkaver-
seny eredményeit, s jutal-
mazták meg a legjobbakat. 
Ezután mintha kissé vissza-
esett volna a verseny lendü-
lete, melynek legfőbb oka 
az értékelés elhanyagolásá-
ban kereshető. Igaz ugyan, 
hogy a sokféle termék mi-
att nehéz a teljesítmények 
folyamatos mérése. A meg-
torpanás azonban nem jelen-
ti azt, hogy teljesen "el-
aludt* a verseny. Éppen 
ezekben a napokban alakult 
ki a legerősebb vetélkedés a 
szövetkezet két nagy létszá-
mú asztalosbrigádja, Gamsz 
József és Kiss Lajos munka-
csapatai között. Mindkettői 
száz-száz garnitúra hálószo-
babútort gyárt, s így adott 
a tehetőség az elért eredmé-
nyek állandó összehasonlítá-
sára. 

Augusztus 20, alkotmá-
nyunk születésnapjának tisz-
teletére a szövetkezet gaz-
dasági és politikai vezetői 
elhatározták, hogy — teljes 
egészében megszüntetve a 
visszaesést — új alapokra 
helyezik a munkaversenyt, 
ezen belül is a brigádok ve-
télkedését, és megtalálják a 
módját a teljesítmények ér-
tékelésének is. A szocialista 
munkaverseny eredményeire 
annál is inkább szükség 
van, mert a ktsz-ben köztu-
domású, hogy a tavalyi terv-
hez képest több mint 20 szá-
zalékkal nagyobb termelést 
kell elérniük az idén, még-
pedig kizárólag a termelé-
kenység növelésével. A szö-
vetkezet tagsága átérezve fe-
lelősségét, így készül az 
augusztus 20-i munkaverseny 
kibontakoztatására. 

: Fogadás a kínai 
t Szie Furtg, a Kinai Nép-
'köztársaság nagykövetségé-
Jnek ideiglenes ügyvivője fo-
'gadást adott a Kínai—Ma-
Jgyar Baráti Társaság kül-
döttségének magyarországi 
Jlátogatása alkalmából. A fo-
gadáson megjelent Kapai 
JGyula, az MSZMP Központi 
^Bizottságának osztályvezető-
Jjé, Szobek András, az Elnö-
,kl Tanács tagja, Molnár 
jErik, a Magyar—Kínai Ba-
Jráti Társaság elnöke, Szarka 
'Károly külügyminiszterbe-

nagykövetségen 
lyettes, valamint a politikai, 
s kulturális étet számos kép-
viselője. 

* 
Kedden elutazott Buda-

pestről a Kínai—Magyar 
Baráti Társaság öttagú kül-
döttsége, amely Csü Wu-
nak, a Kínai—Magyar; Ba-
ráti Társaság elnöke, a K í -
nai Kultürális Kapcsolatok 
Bizottsága elnökhelyettesé-
nek vezetésével három hetet 
töltött Magyarországon 
(MTI ) 


