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T ú u j i w v N Q I Á I K 

Plusz 34 fok árnyékban 

Gerő Sándor rajza 

f «— Gyere már ld, Ede, megromlik minden ennivalóm! 

A gyarmattartó bánata 

Jó éjszakát, felnőttek! 
Néhány szó az alvásról és az álmatlanságról 

Aludni jó — és fontos is. díg csakis orvos állapíthatja hatunk. Sokkal célszerűbb, ha 
Élettani szükséglet: a közpon- meg. abban gyakoroljuk magun-
ti idegrendszer elhasznált kat, hogy semmire sem gon-
anyagai alvás közben pót- Segít-e a békabrekegés ? dolunk. Talán különösen 
lódnak, újraépülnek. Az al- , , hangzik ez, de el kell hin-
vás az agykéreg védő gátlása, Az egészséges ember tíz nünk azoknak,, akik képesek 
vagyis védekezés a teljes, ha- perccel, fél órával a lefek- rá: nem lehetetlen és las-
lálos kimerülés ellen. Aki vés után elalszik. Sokan — san, gyakorlással rá lehet 
6—8 napig nem alhat, bele- a z álmatlan éjszakától való szokni erre a legbiztosabb, 

félelmükben — különféle legkevésbé ártalmas altató-
praktikákhoz folyamodnak, szerre. Az is kipróbáltan jó, 
Ezerig számolnak, hullámzó ha az ember elalvás előtt 
búzatáblára, halkan folydo- végig gondolja másnapi teen-
gáló patakra gondolnak. Egy dőit: milyen munka vár rá, 
New York-i szálloda tompí- hogyan fog pihenni és szó-
tott hangszórón át álmosító rakozni. 
hanghatásokat közvetít ideges Végül: alvási igényünk an-

Napjainkban kétségtelenül vendégeinek: esőcseppek egy- nak arányában csökken, 7— 
kevesen dicsekedhetnek az- hangú dobolását, méla béka- 8 óráról 5—6 órára, ahogy az 
zal, hogy éveken át minden brekegést, lágy szélzúgást. idő múlik felettünk; az iz-
éjszaka -úgy alszanak, mint Mit szól mindehhez a tu- gatószerek (nikotin, koffein, 
a bunda*. Sok a rossz alvó, domány? Minden ilyen mód- alkohol) nem segítik elő éj-
mert az élet irama az egész szer bizonyos odafigyelést ki- szakai nyugodalmunkat: 
világon meggyorsult, mert ván meg, holott az elalvás nincs olyan biztos altatószer, 
nagyobbak a követelmények, lényege éppen a figyelem mint a jól végzett munka, az 
az idegrendszer teherbírása ellazítása. Ha tehát az el- üdítő szórakozás és az egész 
pedig nem növekedett ebben alvás erőltetett szándékával séges életmód, 
az ütemben — ez igaz. De az idézünk fel vagy érzékelünk Ezek után: jó éjszakát, tel-
is, hogy sokan maguk árta- egyhangú, álmosító képeket nőttek! 
nak a legtöbbet saját ma nem sok eredményt vár- Gy. I. 

JOHN BULL: Na, tessék! 
buszomról!... 

Toncz Tibor rajza 

Jamaica is elröpült a Glo-

emzo 

Szűr- Szabó József rajza 

— Van beutaló. Elmenne? — Elmenne? Nincs beutaló! 

Van Ilyen férj 

pusztul. Jól tudták ezt a régi 
Kínai császárok hóhérai ép-
pen úgy, mint Hitler pribék-
jei... 

Panaszkönyv 

— túlzásokkal 

— Az a baj, hogy te mindig féltékeny vagy 

guknak. Valamilyen okból 
fáradtan ébredünk, erre nap-
közben sok feketét iszunk, 
este altatót veszünk be, de 
mivel nem sokat használ, 
reggel fáradtan ébredünk, 
feketével kezdjük a napot, ki 
ne ismerné ezt a körforgást? 

Pedig az -álmatlan embe-
riség* végtelen oldalszámú 
panaszkönyvében a bejegy-
zéseknek legtöbbször ilyen 
okait találhatnánk. Vagy még 
alaptalanabb panaszokat. 
Amikor például valaki azzal 
megy orvoshoz, hogy -egesz 
éjszaka le sem hunyta a 
szemét* — holott egyszer-két-
szer felébredt, és 6—7 órát 
aludt. Esetleg egyszer sem 
ébredt fel — ilyen panasz-
kodókat is számon tart az 
orvostudomány története. 
Például az 1912. évi föld-
rengéskor két -beteg* feküdt 
a kecskeméti kórházban. Sú-
lyos álmatlanság volt a szub-
jektív panaszuk, s mivel ak-
kor még elsősorban azok ke-
rülhettek kórházba, akik so-
kat tudtak fizetni, ezt a két 
jómódú beteget is befektet-
ték. A földrengés éjszakáján 
természetesen riadalom tá-
madt a kórházban is, sok 
súlyos beteg kiugrott az ágy-
ból . . . csak a két -álmatlan* 
aludt nyugodtan, s este még 
altatót sem vettek be . . . 

Nem akarjuk a mai idege-

seket ezekhez a hipochonde-

rekhez hasonlítani, akik jó-

dolgukban nem tudták, mit 

csináljanak. De ma is van-

nak, akik túllozzák panaszai-

kat, az orvosokat terhelik és 

maguknak sem használnak. 

Akit például kellemetlenség 

ér, vagy a napi gondjai le-

fekvés után sem hagyják 

nyugton, ne rettegjen mind-

járt kóros álmatlanságtól. 

Igyekezzék inkább rendbe-

hozni ügyeit, vagy a makk-

egészségesek tanácsát követ-

ni: tegyük a gondokat a 

ruhával együtt a székre, s 

jöjjön a frissítő, megnyug-

tató alvás! Ha ez nem sike-

rül, ha a zaklatottság tartós, 

kérjünk altatót az orvostól 

— és ne ismerőseinktől! Jól 

jegyezzük meg: minden altató 

másként hat, s hogy kinek 

melyik a legjobb, ez az ő 

szervezetétől, egyéni adott-

ságaitól, pillanatnyi vagy 

tartós idegállapotától függ. 

Esetleg más betegségétől, 

amelynek az álmatlanság 

csak következménye. Ezt pe-

India a fenyegető 
himlőjárvány ellen 
Indiában széles körű him-

lőoltási kampányt indítót* 
tak, hogy elejét vegyék an-
nak a himlő járványnak* 
amely járványügyi szakér-
tők szerint 1963-ban fenye-
geti az országot. 

Az előrejelzést az elmúlt 
60 évben Indiában előfor-
dult himlő járványok igen 
gondos elemzése alapján 
készítették. Megállapították, 
hogy ez a betegség jár-
ványszerű méretekben min-
den öt-hat évben sújtja az 
ország lakosságát Utoljára 
1957—58-ban pusztított a 
himlő Indiában, százezer 
megbetegedés történt és 40 
ezer halálos kimenetelű eset 
fordult elő. Ezt megelőzően 
1951-ben pusztított a him-
lő. 

Az indiai parlamentben 
Nayar indiai egészségügyi 
miniszter e statisztikai ada-
tok alapján kifejtette, hogy 
1963-ra várható újabb him-
lőjárvány, melynek lefolyá-
sát megfelelő óvintézkedé-
sekkel erősen enyhíteni le-
het. 

Műanyag 
hallácsontok 

Egy londoni kórházban 45 
betegnél nagyszerű eredmé-
nyeket értek el elmeszese-
dett hallócsontoknak mű-
anyaggal való helyettesítésé-
vel. Tizennyolc hónappal a 
műtét után a krónikus süket-
ségben szenvedők eldobhat-
ták a hallókészülékeiket, és 
normálisan hallottak. A 45 
beteg gyógyulása nem egy-
forma mérvű, de valameny-
nyinél jelentós javulás ész-
lelhető. 

Mi a „Traffipax" ? 
--Traffipax*-nak (közleke-

dési béke) hívják azt az 
új készüléket, amelyet a 
belga gépkocsivezetők né-
hány útszakaszon most pró-
bálnak ki. A parányi mű-
szer csalhatatlanul és teljes 
pontossággal jelzi a legap-
róbb közlekedési kihágást 
is, a hibáért felelős jármű-
vezető tehát utólag a leg-
agyafurtabb mellébeszéléssel 
is felsül. A "Traffipax* két 
fotokamerával, gyorsmérő-

müszerrel és más egyéb 
ügyes műszerekkel van fel-
szerelve és nemcsak az el-
haladó járművek sebessé-
gét regisztrálja, hanem a 
szabálytalan előzéseket is 
rögzíti. A vétkes járműve-
zető nem reménykedhet ab-
ban, hogy gyorsabb sebes-
ségre kapcsolva elinal, mert 
a "Traffipax* egy pillanat 
alatt lefényképezi a kocsi 
rendszámtábláját is. 

r ( ) í z e n f á j t á k 
A MAI TISZÁN 

Hajócsinálók 
A tápai réven több trak- — Régen igen. Régen hi- csú, négyszáz tonnás uszá-

tor és autó megy át napja- res hajók kerültek le ezek- lyok felé, s sokáig tartja 
inkban, mint lovas kocsi, ről a partokról. Persze a úgy kezét, mintha rajta ul-
Fürgén ereszkednek a lejtőn mostaniak sem megvetni va- ne a hajó. Igazolása ez 
lefelé, s pillanatok alatt el- lók. Épp most is negyven mondatlanul is annak, hogy 
tűnnek, csak bodor füstjük vagonos uszályokat sikerí- kezében van nemcsak neki, 
bolyong a moccanás nélküli tünk. Ha érdekli, az egész de az ittenieknek végig ez 
levegőben. Ilyenkor halk, de gyártási folyamatot meglát- az új munka is. Az itt dol-
ütemes kopácsolás hallat- hatja. Ez itt mint egy nagy gozó régi superek ivadékai 
szik a füzesek kozul. tehetetlen lepény a fenék- beleszerették magukat a 

— Superek? lemez. Azzal a talicskaszerií vashajó-gyártásba. Az egyi-
— Superek. géppel a koma összefúrja a ket ma is Róvónak hívják, 
— Erről meg azt hittem, lemezeket. Amoda már lát- de nem lapoló bárddal fa-

rég odamaradtak a múlt ja, a másiknak a bordáza- ragja a gugora-tőkét vala-
században. ta is kinőtt a fenéklemez- miféle domentátumos hajó 

— Mutatóban akad egy- bői. A harmadik hajót meg orrába, hanem fürge pergésü 
néhány. Javítják a kompot, festik és villamosítják. Olyan légkalapáccsal szegezi össze 

Nagy állat ez a komp, szállásokat rakunk rá a ha- százezernyi pirosra melegi-
amint itt piheg szárazra jóslegényeknek, hogy csuda, tett szögecsekkel a folyami 
vetve. Három ács pengeti Villany és központi fűtés vassleppet. Azután Börcsö-
rajta varrószekercéjét. ahogy rajta. Bizony. kök, Vinczék, Kissék. Vígek, 
az egy szálból görbített — Sok készül ilyen? hajdani vízi készségeket kan-
negyven méternyi fenékdesz- — Az idén már öt darab, cafarú hajókat, luntrákat, 
kák közeit tömítik. Pár éve. mikor kezdtünk, burcsellákat, * csámeszeket 

— Hajót csinálnak-e még, majd megfeszültünk, míg szerkesztő mesterek mara-
supermesterek? két darabot összekalapáltunk, dékai dolgoznak itt a régi-

A mester kiveszi szája- Ugye, akkor járatlanok nél nem kisebb ambícióval, 
ból a szipkát, míg szól: voltak a dologban. Mindig Ha a vasas szerszámok 

— Amoda a MAHART- a rajzot lestük, meg a sab- zaja kedélyesebb beszélge-
nál. Mink már leszoktunk Ionokat. Ha szétnéz ott a tésre egy résnyit szünetelne, 
róla. De ott csinálnak vas- színek alatt, rakásokon áll- s megkérdezhetném, mire 
ból olyan hajókat, hogy mi nak a fasablonok. Ma már végzik, talán ma is úgy vá-

az ujjunk végében van az laszolnánák: 
egész. — Ha jó lösz, hajó lösz. 

Míg ezt mondja, szétnyi- Biztosan az lösz. 
tott tenyerével mutat a kar- Tóth Béla 

is megirigyeljük. 

S valóban. Mindjárt a 
bejárónál hatalmas ember 
irdatlan kalapáccsal püföli 
helyre a hajókra való kö-
télkömpöcök vasgallérjait. 
Mint egy góliát olyan ez az 
ember. Nevetve mondja: 

— Száztizennégy kilós va-
gyok. A kalapács száz kiló. 

Aztán sorjában, góliát 
emberekre jellemző kész-
séggel és lágyszívűséggel 
mutat meg mindent úgy a 
parton állva, s pokoli kezei-
vel ernyőt kanyarítva szeme 
fölé. 

— Pár éve űzzük csak az 
uszálygyártást. Azelőtt tó-
dás-fódás járta, ami a ha-
jók körül akadt. 

— De régen . . . 

Antibiotikum a sajtban 
A penész és a rothadás 

mérhetetlen hasznot, de 
mérhetetlen kárt is okoz 
az emberiségnek. Penész-
gombák és rothadást oko-
zó mikroorganizmusok ha-
tására elbomlanak a fe-
hérjék és más bonyolult 
szerkezetű szerves anyagok, 
és átalakulnak egyszerűbb 
vegyületekké. 

Korhadás nélkül tehát nem 
volna lehetséges az új élet. hltására. A tudósok 

állandóan kutatnak 

A penész és a rothadás kö-
vetkeztében azonban nem-
csak szerves hulladékanya-
gok bomlanak fel. hanem 

megsemmisül sok fontos 
anyag is-

Évente óriási értékű élel-
miszer. állati és növényi 
eredetű textilanyag és iá-
ból készült holmj pusztul 
el a penészgombák és rot-
hadó mikroorganizmusok: 

ezért 

Uátaszoínak 
AZ ILLETÉKESEK 

Munkaerők felvétele a szegedi postán 
A Dél-Magyarország 1962. 

július 18-i számában "Szűk-
látókörűség, vagy tudatlan-
ság? — Ami akadályozza a 
helyes munkaerő-gazdálko-

vartalan ellátása nem bizto-
sítható. Ezekben az esetek-
ben a hivatal a munkaerő-
gazdálkodási csoporttal 
egyetértésben név szerint ké-

dást* címmel megjelent cikk- ri olyan volt postás dolgozók 
nek Szeged 1. postahivatalt kiközvetítését, akik családi 
érintő részére vonatkozóan körülményeik miatt váltak 
az alábbiakat válaszoljuk. meg a postától, azonban rö-

"Szeged 1. postahivatal videbb időtartamra vállalják 
minden esetben a városi ta- a postai munkát. 
nács munkaerő-gazdálkodási A tiszti munkakörben ál-

k a e r i - s t ó k s é d e t é t A ? e s e t e k l a n d ó * 
n a g v r é s z é b e n b e t e g l é g f i z e - tósra n e m k e r ü l S O T - ™ r t a 

S . u m f „ L , 6 ; ^ ! ? ; „ 1 m e g ü r e s e d ő i l y e n m u n k a h e -
lyek a vidékén dolgozó, de 
családi körülményeik miatt 
Szegedre való helyezésüket 
váró postás dolgozók áthelye-
zésével töltetnek be. 

Fodor István, 

az igazgatóság vezetője* 

tésnélküli, vagy szülési sza-
badság miatt viszonylagosan 
rövid időre szólóan szakmai-
lag képzett dolgozók beállí-
tása szükséges, mivel telje-
sen szakképzetlen munkavál-
lalókkal ilyen rövid időtar-
tam mellett a szolgálat za-

olyan újabb hatóanyag utan, 
amellyel tökéletesebben le-
het küzdeni a penészgom-
bák és rothasztó mikroor-
ganizmusok ellen. 

Sokféle rothadást gátló, 
kórokozókat megsemmisítő 
anyagot ismerünk, de egy 
sem felel meg minden gya-
korlati követelménynek. A 
Neue Tageszeitung mosta-
nában közclte a hírt, hogy 

újabban a limburgi sajtból 
sikerült előállítani egy rot-
hadást gátló anyagot. 

Feltűnt ugyanis, hogy ez a 
sajt — más sajtoktól elté-
rően — sohasem penészedik 
meg. Chicagói tudósok hosz-
szú kísérletezés után ki ts 
vonták az antibiotikumot a 
limburgi sajtból, sőt talál-
tak 

még vagy egy tucat más-
féle, de ugyanilyen rotha-
dást gátló anyagokat tartal-
mazó sajtfélét is. 

Mivel ez az antibiotikum 
teljesen ártalmatlan az em-
ber egészségére, most kísér-
leteznek a mesterséges dó-
állításával, 


