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Az alkoholizmus ellen 
íogadoora 

Szegeden újjáalakult az alkoholizmus ellen kOzdS társadalmi bizottság 
Idén július 21-én — mint 

ismeretes — törvényerejű 
rendelet jelent meg, amely 
meghatározott esetekben kö-
telezővé teszi a megrögzött 
alkoholisták elvonókúrára 
utalását. Felhív a rendelet 
arra is, hogy az állami szer-
vek, valamint egész társa-
dalmunk tegyék még hatéko-
nyabbá az alkoholizmus el-
leni küzdelmet 

Szélesebb körű 
felvilágosító munkát l 

Szegeden — helyi kezde-
ményezésre — már másfél 
évvel ezelőtt megalakult az 
alkoholizmus ellen küzdő tár-
sadalmi bizottság. A bizott-
ság mintegy negyvenfőnyi 
üzemi és területi aktivista-
hálózattal dolgozott, és szép 
eredményeket ért el. Az ak-
tivisták által felkutatott meg-
rögzött alkoholisták közül 
35 önszántából elvonókúrára 
jelentkezett. 

Most az új törvényerejű 
rendelet még nagyobb fel-
adatot jelent, de az eredmé-
nyesebb munkához az eddi-
ginél sokkal nagyobb lehető-
séget is biztosított. Éppen 
ezért a régi, alkoholizmus el-
len küzdő társadalmi bizott-
ság megszűnésével egyídőben 
szélesebb körű, bővebb prog-
ramú új társadalmi bizott-
ság létrehozása vált szüksé-
gessé. Az új bizottság Sze-
geden tegnap délelőtt meg-
alakult, s megtartotta prog-
ramkészítő gyűlését. 

A társadalmi bizottság ala-
kuló gyűlésének résztvevőit 

dr. Völgyesi János, a Kö-
JALL higiénikus orvosa tá-
jékoztatta az alkoholizmus 
elleni társadalmi bizottságok 
munkájához szükséges irány-
elvekről. Elmondta, hogy je-
lenleg az alkoholizmus elleni 
küzdelem egyik legfontosabb 
alapelve a túlzott alkohol-
fogyasztás ellen irányul. Fel-
adatként jelölte meg a szé-
lesebb körű felvilágosító 
munkát, a közvélemény ala-
kítását olyan formában, 
hogy fokozottabban ítéljék el 
a részegeskedő, családjukkal 
nem törődő embereket. Ez-
zel együtt természetesen na-
gyon fontos a fiataloknál a 
megelőzés, s itt nem elég a 
mértékletességre szoktatás. 
Igen komoly munka vár a 
pedagógusokra, a szülői 
munkaközösségekre, a KISZ-
re, és nem utolsósorban a 
szülőkre. 

Elvonókúra után 

Az üdítő italokról szólva 
kérte a város kereskedelmi 
vezetőit s a vendéglátóipari 
szakembereket, hogy a szó-
rakozóhelyeken, de elsősor-
ban a művelődési otthonok-
ban, az üzemi büfékben gon-
doskodjanak megfelelő mi-
nőségű és mennyiségű hűtött 
gyümölcslevek, szörpök áru-
sításáról. 

A fővárosban nemrégiben 
kétnapos alkoholizmus elle-
ni országos ankétot rendez-
tek. Érről is ismertetést, tá-
jékoztatót adtak a budapesti 
tanácskozáson részt vevő hi-
giénikus orvosok. Országo-
san is irányelvként állapí-

tották meg a gondozási mun-
ka megszervezését, a törő-
dést az elvonókúrán részt 
vett emberekkel. Helyesnek 
találták a tegnapi ankéton 
ls az alkoholizmusból kigyó-
gyult emberek bevonását az 
alkoholizmus elleni felvilá-
gosító munkába. Ezáltal is 
még nagyobb eredményeket 
érnének el mind a kötelező 
elvonókúrák kiszélesítésé-
ben, mind az elvonókúrák 
utáni rendszeres törődésben. 

Rendszeresen 

A vita során szó esett ar-
ról, hogy Szegeden is be kell 
rendezni úgynevezett józaní-
tó szobát Mivel az alkoho-
lizmusról szóló új rendelet 
végrehajtási utasítása még 
nem jelent meg, ezért a bi-
zottság nem döntötte el, 
hogy a rendőrség vagy a 
mentők feladatkörébe utal-
ják a józanító szobák létesí-
tését. Megbeszélték a bizott-
ság tagjai azt is, hogy rend-
szeresen, felváltva fogadó-
órát tartanak, ahol tanácsot, 
segítséget adnak a panaszo-
soknak. Így például felvilá-
gosítást kapnak majd az el-
vonókúrán önszántukból 
részt venni akarók, de a sze-
rencsétlen sorsban élő fele-
ségeket is tájékoztatják ar-
ról, hogyan rendezhetik csa-
ládi életüket 

Az alkoholizmus ellen 
küzdő társadalmi bizottság 
tagjai elhatározták, hogy ha-
vonta tanácskoznak, megbe-
szélik a munkájuk során ta-
pasztaltakat, s megjelölik a 
további szegedi feladatokat. 

Gépkorszerűsítés, gyártástechnika 
MTESZ-munhabizottságok segítik az Gzemek gyakorlati problémáinak megoldását 

Kisorsolták a lottó 
július havi tárgynyereményeit 

Az e heti öt nyerőszám: 15, 19, 36, 53, 55 
r 'A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása sze-
rint a 31. játékhéten a Magyar Pamutipar budapesti Dallos 
Ida kultúrotthonában a következő nyerőszámokat húzták ki: 

15, 19, 36, 53, 55. 
Ezután került sor a júliusi tárgynyeremények kisorsolá-

sára. A sorsoláson a 28. számú hét szelvényei vettek részt. 
Alant közöljük a totó-lottó szegedi körzeti iroda terü-

letén eladott és nyereménnyel kisorsolt 28. heti lottószel-

vények számait. 

Gyorslista a lottó 1962. augusztus 34 
tárgy nyeremény-húzásáról 

711 910 háztartási robotgép. 
713 764 éléskamra utalvány. 
722 696 rádió. 724 570 vásár-
lási utalvány. 753 566 rádió. 
758 010 kerékpár. 763 294 ke-
rékpár. 3 015 023 Berva-mo-
ped. 3 020 001 szababútor. 
3 021 440 kerékpár. 3 040 008 
porszívógép. 3 041 069 vásár-
lási utalvány. 3 053 233 cse-

Béreljen 
mo«ö*épet, 

porszívót, 

padlókefét, 

bérelhető napról-napra 
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megekosár. 3 058 199 kerék-
pár. 3 078 655 rádió. 

3 082 857 moped. 3 119 460 
vásárlási utalvány. 3 122 222 
rádió. 3136 352 porszívógép. 
3 141 912 bútor. 3 144 501 por-
szívógép. 3 152 152 fényké-
pezőgép. 3 155 245 karóra. 
3 170 723 fényképezőgép. 
3 192 779 mosógép. 3 205 981 
vásárlási utalvány. 3 208 267 
porszlvógép. 3 213 375 mosó-
gép. 3 214143 rádió. 3 216 079 
kerékpár. 3 224 343 bútor. 
3 239 903 rádió. 3 244 050 evő-
eszközkészlet 3 247 303 vásár-
lási utalvány. 3 251 994 élés-
kamra utalvány. 

3 258 050 moped. 3 283 939 

mokkakészlet 3 305 538 vá-

sárlási utalvány. 3 308 463 

karóra. 3 309 437 kétszoba-

hallos öröklakás a Kárpáth 

utcai lottóházban. 3 309 912 

kerékpár. 3 312 318 kerékpár. 

3 352 175 vásárlási utalvány. 
3 354140 televízió. 3 362 950 
vásárlási utalvány. 3 366 410 
rádió. 3 369 807 éléskamra 
utalvány. 

3 381 233 lemezjátszó. 
3 381 238 rádió. 3 378 666 cse-
megekosár. 3 387 574 hűtő-
gép. 3 390 320 rádió. 3 392 019 
hűtőgép. 3 398 761 éléskamra 
utalvány. 3 404 733 könyv-
szekrény. 3 420 096 rádió., 

5 123 266 rádió. 5 133 194 

éléskamra utalvány. 5133 497 

televízió. 5 161162 mosógép. 

5172 998 vásárlási utalvány 

5178 253 kerékpár. 5180 346 

konyhaberendezés. 

9 110 751 rádió. 9 112 593 

fényképezőgép. 9135 045 vá-

sárlási utalvány. 9135 766 te-

levízió. 9 140 319 hűtőgép. 

9 150 798 rádió. 9 160 449 sá-

tor. felszereléssel. 9 162 170 

vásárlási utalvány. 9 162 454 

rádió. 9171123 vásárlási 

utalvány. 

A gyorslista közvetlenül a 

húzás után készült, az eset-

leges hibákért felelősséget 

nem vállalunk. A nyertes 

szelvényeket legkésőbb au-

gusztus 20-ig kell eljuttatni 

a Sportfogadási és Lottó 

Igazgatósághoz, vagy bemu-

tatni bármelyik totó-lottó ki-

rendeltségnél, OTP-fióknál. 

(MTI) 

A Műszaki és Természettudományi Egye-
sületek Szövetségének egyik legfontosabb 
és legcélravezetőbb munkamódszere, hogy 
egy-egy bizottság megvizsgálja, és a lehető-
ségekhez képest meg is oldja a különböző 
üzemekben, intézményeknél előforduló gya-
korlati problémákat Az első fél évben 
csaknem ötven munkabizottság működött 
a szegedi tagegyesületekben. 

Legtöbb jól dolgozó bizottságot a Tex-
tilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
hívott életre. Többek között raktározási, 
anyagmozgatási, gépkorszerűsitési, gyártás-
technikai, technológiai és gyárfejlesztési 
tanulmányokat végeztek. A Közlekedéstu-
dományi Egyesület a Szajol—Lőkösháza 
vasútvonal átépítéséhez adott segítséget, és 

több vasúti, közúti és vízi közlekedési prob-
lémát is megvizsgált. A gépipari egyesület 
különösképpen öntödei kérdésekkel foglal-
kozott ök dolgozták ki a szegedi Vidám 
Park gépészeti megoldásait is. Munkabizott-
ság működött a bör- és faipari, a mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari tudományos egye-
sületeknél, a hidrológiai társaságnál, vala-
mint az Országos Erdészeti Egyesületnél is. 

Különleges bizottságok tevékenykedtek 
közvetlenül az MTESZ intéző bizottsága 
mellett Ezek az állami és a szövetkezeti 
helyiipar fejlesztésének kérdéseivel, a pre-
mizálási rendszerekkel, a termelékenység 
alakulásával, s más, több szakterületre is 
kiterjedő problémákkal foglalkoztak. 

• • Hajnaltól estig . 
A mihálytel ki Űj Élet T?z szérűjén már 
közel 1 0 0 0 mázéa gabonát csépeltek el 

Napi 13—14 őra a mun-
kaidő. Hajnaltól sötétedé-
sig etetik a masinát a gé-
pesek a mlhályteleki Üj 
Élet Tsz szérűjén, öt napja 
dolgozik itt Krisztin Ignác 
20 főből álló cséplőcsapata 
a kiskundorozsmai gépállo-
más gépjén. 

Félóránként váltják egy-
mást az emberek. Két ési 
fél—három héten át kell itt 
helytállniuk, megfeszített 
erővel. 

Kétféle váltás 
— Több mint 900 mázsa 

gabonát csépeltünk el — 
újságolja a bandagazda, 
Krisztin Ignác — s az eső 
miatt csak öt egész munka-
napunk volt összesen. 400 
mázsa őszi árpa és több 
mint 500 mázsa búza került 
már a zsákokba és onnan a 
szövetkezet magtárába. Ezt 
a munkatempót mindvégig 
szeretnénk megtartani. Nem 
lesz könnyű, de tudtuk, mit 
vállalunk. 

Nyolc-tíz ember, a váltás 
pihen a megtelt és egymás-
ra rakott zsákok árnyéká-
ban. Bőrükre szürke fá-
tyolt vont a por, s barnás-
fekete csíkokat, cifrákat 
rajzolt erre a fátyolra a ve-
rejték. 

Szalmát hord Sánta Imre, 
aki most dolgozik másod-
szor cséplőgépnél. Fiatal-
ember, fiatal erő a csapat-
ban. — Egy helyről valók 
vagyunk többségünkben — 
mondja. — Mórahalomról 
jöttünk össze 16-an, s van 

négy zákányszéki közöt-
tünk. Otthonról jól ismer-
jük mind egymást, hát ha-
mar összeszoktunk. S nem 
is úgy dolgozunk, mint a 
régi gépesek dolgoztak. Ná-
lunk kétféle váltás van. Az 
egyik a félórás váltás, a 
másik pedig a helyek cse-
rélgetése. Pelyvát hordani, 
vagy pláne töreklyukba áll-
ni rosszabb, mint kévét 
hányni az asztagról, vagy 
adogatni az etetőnek. No, 
minálunk senkise csak ké-
vehányó, vagy csak pely-
vahordó. Így csináltunk 
magunk között egyenlősé-
get. 

A csapat legidSsebbje 
A csapat legidősebbje, 

Tandari Imre 1927 óta — 
öt év kivételével — minden 
nyáron volt gépmunkás. 
Most a mórahalmi Homok-
kincse Tszcs tagja, de nagy 
a család és szükség van er-
re a keresetre is. Meg az-
tán huszonkilenc nyáron 
úgy megszokta már a »ma-
sinázást*, hogy ha nem jön 
el most harmincadszor is, 
az esztendő se lett volna 
teljes a számára. 

— Sok mindent végigpró-
báltam én — emlékezik a 
régi időkre —, voltam bé-
res. napszámos, gazdálkod-
tam a más földjén látástól 
vakulásig, mégse jutottam 
soha tovább a szegénység-
nél. Más volt akkoriban a 
gépes-munka ls. mint ma-
napság. A bandagazda úgy 
parancsolgatott, hajcsárko-

dott sokszor köztünk, hogy 
a nagygazda, vagy az ura-
dalmi intéző se különben. 
De nem is igen volt olyan 
se, hogy cserélgették volna 
egymás között a helyeket 
az emberek. Aki először 
jött a géphez, az ment a 
töreklyukba, vagy pelyvát 
hordani, s ott is volt mind-
végig. Jobban van ez így, 
ahogy most csináljuk. Nincs 
se irigység, se harag, segí-
tünk egymásnak s gyorsab-
ban is haladunk. 

Szállongó porban 
Olyan ez a mórahalom— 

zákányszéki cséplőcsapat, 
mint valami kis szövetke-
zet. Hiszen az ebédről is 
együtt, közösen gondoskod-
nak. Négy asszony hozza el 
nekik mindennap otthon-
ról, Móra halomról az ebé-
det. Közösen főznek nekik 
az asszonyok, s mindennap 
másik négy jön el a koszt-
tal Mihálytelekre öt ember 
ebédjét hozza egy-egy asz-
szony. Sok ez az étel és tar-
talmas is. 

Egy kis pihenő, aztán föl 
a gépre s dolgozni, míg 
csak be nem sötétedik nap-
szállat után az ég. fgy múl-
nak a napok, öt és fél szá-
zalék a munkásrész az el-
csépelt gabonából. 

S Farkas Vince, Krisztin 
Antal, Fürtön Imre és a 
többiek is mind megfeszülő 
izmokkal hajladoznak, igye-
keznek az asztagok, kazlak 
között szállongó porban . . . 

Papp Lajos 

A helyiipari vállalatok technikai újdonságai: 

Elektromos ruhaszárító — Fémvázas 
konyhabútor — Kis szerszámgépek 

A tanácsok Irányításával 
működő háromszáz helyiipa-
ri vállalat országszerte hat-
vanezer dolgozót foglalkoz-
tat. A lakosság számára tör-
ténő szolgáltatásokon kívül 

számos háztartási eszközt, 
közszükségleti cikket és 
iizemi berendezést is elő-
állítanak a helyi tanácsok-
hoz tartozó iparvállalatok. 

Az állami helyiipar 32 ipar-
ágat ölel fel, s az idén a 
termelési terv 7 százalékos 
növelése érdekében különö-
sen nagy gondot fordít a 
közhasználati cikkek, ruha-
neműk, cipők választékának 
bővítésére. A műszaki fej-
lesztési alapból ez évben 

több millió forint jutal-
mat tűztek ki a különböző 
új gyártmányok, új tech-
nológiák bevezetésére. 

r ÁRUSÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT 
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NYÁRI SELYEM- ES M O S Ö A R U 

b e m u t a t ó 
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a Különleges méteráruk boltjában 
(Kérész u. 2. sz.) 
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Érdekes újdonságnak ígér-
kezik az elektromos háztar-
tási ruhaszárító szekrény, 
amely jóformán pillanatok-
ra csökkenti a kimosott ru-
hanemű száradásának idejét. 

A szekrénybe rudakra 
akasztott ruhákon át forró 
levegő áramlik. 

A levegőt thermopán rend-
szerrel egy motor elektro-
mos ellenálláson keresztül 
hajtja. A fővárosi fém tö-
megcikkgyártó vállalat ezen-
kívül hasonló elven működő 
tányérszárítót is szerkesztett 
és gyártásuk bevezetésére 
most készül fel. 

Valamennyi bútorgyártó 
tanácsi vállalat új típusok 
gyártására tér át a közeljö-
vőben. Többek között 

megkezdik a fémvázas, 
műanyaglappal borított 
konyhagarnitúra készítését 

nya a háztartási mérlegre 
szerelhető gyermekmérleg 
lesz. Az új termékek kiala-
kításába bevonják a forma-
tervező közreműködésével 

hozzáfognak a több évti-
zede változatlan formában 
ismert csikótűzhely átala-
kításához is. 
Az állami helyiipari vál-

lalatok a K G M , illetve az 
Építésügyi Minisztérium gyá-
raitól átvették egyes fa. il-
letve épitóanyagipari géptí-
pus gyártását. Ezenkívül a 
Szolnoki Vasipari Vállalat 

különböző szerszámgépet 
szerkesztett a politechni-
kai oktatáshoz. 

Ezek az esztergapadok, gya-
lugépek, szalagfűrészek, stb. 
az átlagosnál kisebbek, a 
gyermekek magasságához al-
kalmazkodnak. Kialakításuk-
nál gondosan ügyeltek a 

. . j j m a t ^ -

is. könnyű kezelhetőségre és ar-
A Szegedi Fémfeldolgozó ra, hogy a balesetek forrá-
Vállalat egyik új gyártmá- sát kiküszöböljék. 

Csak képesífett könyvtárosok 
dolgozhatnak a jövőben 

a közkönyvtárakban 
A Művelődésügyi Minisz- séggel, illetőleg könyvtárosi 

térium utasítást adott ki, szakképesítéssel nem rendel-
amely kimondja: a jövőben kező, de már alkalmazásban 
közkönyvtárakban csak olya- álló könyvtári dolgozóknak a 
nok alkalmazhatók, akik szükséges iskolai végzettsé-

szakképesítést 
sítéssel rendelkeznek. legkésőbb 1971. december 

Az előírt ^ iskolai^égzrtri^j^a^^^^tófláz^ezniők. „,, 


