
4 

1945 december 95. D f l L M A G Y A R O R S Z Á G 

Ünnepi számadás 
Irta: Tombácz Imre 

nemzetgyűlési képviselő, 

a MKP szegedi szervezetének titkára, 

Karácsony táján azért is, hogv 
ünnephez TcŐzéledimk, azért is, inerts 
az év végé felé jár, minden jó . gazda 
számadást ad arról, mit végzett, mi-
lyen eredményeket tulajdonithat mun-
kájának. Igy vagyunk a politikával 
is és a mi Iegkédvesebb munkánk-
tó l , a pártmunkával. Számol kell adni, 
mit végeztünk eddig, lássuk a meg-
telt utat, a hibákat és eredménye-
ket égyaránf. 

Elöljáróban leszögezhetjük a mö-
göttünk álló, majdnem teljes 12 hó-
nap szűkebb hazánkban, 'Szegeden is 
eseménydúsabb volt, mint a régi vi-, 
lágban egy fél évtized. Pártszerve-
zelfujket még a mult év októberében 
alakítottuk meg. Nyugodtan, minden 
dicsekvés nélkül megállapíthatjuk, 
döntően beieszóltnnk Szeged társadal-
mának életébe, pártszervezeteink lét-
rehozásán keresztül. Az üzemekben, 
a kerületekben, a város peremén el-
terülő telepeken egyaránt uj fejlődési 
folyamatot inditottünk meg. 

A szákszervezolek munkájába Igye-
keztünk kezdeményező, harcos tevé-
kenységet .belevinni az oda tömörült 
dolgozók kis- és nagykérdéseinek mag-' 
oldásánál. " A munkásegységre való 
őszinte törekvésünk különösen itt ért 
el reális és fart^p eredménveket. 
Látnunk kell azt is, hogy a sokezer 
létszámmal rendelkező szakszerveze-
tek szeryezetileg, de eszmeileg sem 
képviselnek olyan ''erőt, ami szám-
arányukkal arányban állna. Itt a hiá-
nyokat sürgősen pótolni kell terv-
szerű oktató munkával és céltudatos 
belső szervezéssel, hogy a friss, mun-
másmpzgalmi múlttal nem rendelkező 
tömegek öntudatos, képzett hay cos okká 
váljanak. Ezt a munkát természete-
sen csakis testvérpáríunkkal együtt-
működve végezhetjük et. 

őszintén be kell vallanunk, hogy 
a nemzetgyűlési képviselőválasztások 
bizonysága szerint nagyot vesztett 
szervezetünk a "tömegek feletti fiefo-
lyásából, a tavaszí hónapokhoz viszo-
nyítva. Nézzük meg rideg tárgyilagos-
sággal a veszteség okát. A munkásság 
egy jelentékeny része, anáelyik a leg-
kevesebb politikai iskolázottsággal 
rendelkezik, nem ériette meg pár-
tunk álláspontját a favaszi és nyál* 
hónapokban, amikor a bérek felhaj-
tása ellen foglaltunk '"állást épp a 
mupkásság érdekében, az infláció 
megfékezés* céljából. Akik nem lát-
ták át ennek a politikának helyes-
ségét, elfordultak tőlünk és a ki-
utat ugy próbálták megtalálni, Rogy 
velünk szembehelyezkedve a" reakció 
sugalmazásának hatása alatt adták le 
szavazatukat. A. tanyákon meglevő 
tagadhatatlan gyengeségünknek ti-ika 
abban rejlik, hogy mindezideig ész-
szerű fejtegetéseinknél, helyes agrár-
politikánknál erősebbnek bizonyult a 
reakció törekvése, amely igyekezett, 
és demagógiával igyekszik kihasználni 
ma is az évtizedek hosszú során pa-
rasztságunkba nevelt kotpmunistaeüe-
nes beállitotfságo't. A szejfedi értelmi-
ség legnagyobb részé, sajnos, még 
nem érkezett el odáig, hogy tárgyi-
lagosan, előítéletektől meníecen vizs-
gálja meg programunkat és be is 
kapcsolódjék pártunk harcába. \ kis-
egzisztenciák széles rétegei részéről 
az első pillanaTtól kezdve bizonyos 
félénkségét észlelünk, amely inkább 
faszitó, mint vonzó hatást eredmé-
nyez. Mindeüt összegezve a gazda-
sági helyzet alapos leroihlásárá vezet-
hető vissza a tömegek részéről ta-
pasztalt elhidegülés. A közelmúlt 
eredményeiből, különösen a két nagy 
texlilgyárban lefolyt üzemi bizottsági 
fSgválasztásból, de más jelenségek-
ből is viszont azt észleljük, hogy" fő-
leg a munkásság soraiban élénkebb 
érdeklődés és elismerés tapasztalható 
pártunk működése iráni 

Elérkeztünk az utóbbi évek talán 
legnyomorúságosabb karácsonyához. 

. M»apr--bániuls, hogy, átö le lem, túbsí. 

h e t t . ' 

tüzelő hiánváért minkéi tesznek el-
sősorban felelőssé. Nézzünk szembe 
nyíltan ezzel a kérdéssel ís. Arról 
nem fs beszélünk, hogy a ma nyo-
morúsága nem tegiiap kezdődött és 
annak legkevésbé pártunk volt az 
okozója Á-fon topább kérdés az, tény-
leg a mi tehetetlenségünkön mulik-e, 
hogy ennyire szűkösen vagyunk a 
egtonlosabb közszükségleti cikkekből? 
ynennyire tagadhatatlan, hogy csodá-
kat mi sem tudunk tenni, annyira 
fgadhatatlan az is, hogy rajtunk Irt-

ai! senlrt más nem fáracfaz*tt annyil 
a nehéz helyzet megjavításán, raj-
inak kivid senki más nem Jött annyf 
'ír,tikrés javaslattal, amely eredményé-
ét is hozott. A közügyek vezetésében 
evékenykedő elvtársaink egyetlen tö-
ör utasítást kaptak és hajtanak 
ógrö: Minden erőt összefogni és be-

esni az elöltünk átló nehéz fel-
'•*'ok tíífcflzfeéret 

Karácsony van, Ünnep van. Ilyen-
kor régi jószpkás szerfnt az embqrek 
••'•pet mondanak és szépet kivánnak 

egymásnak. Mi most a- való tényeket 
•vondjuk. Az előttünk álló súlyos téli 
he lek és hónapök nehéz küzdelmeket 
hoznak mindannyiunk részére. Nem 
M Í -dékozunk az őj-dőgöt n falra fes? 
leni, de "az sem "lehet célunk, hogy 
rz ünnep kedvéért vagy más célbál 
•szépeket mondjunk. Ez hazugság len-
e Amennyire nem hitegetjük Sze-
ri dolgozóit ígérgetésekkel, annyira 

atározolt komolysággá/ azt is lesz* 
•Tzük, félelemre vagy pláné kétség 
Heesésro nincs ok. Egyet tisztában 
,cll lenni mindenkinek. Kemény, kö 
velkezetes harckészségre van szüksés 
minden ©gyes szegedi, de ezen tu' 
nindf.n magyar ember részéről. Nem 
-.iránkozással, nem fe oktalan düh 
kitörésekkel, hanem srifvós, észszerű 
munkával tudjuk átmenteni magunkat, 

íz előttünk álló súlyos időszakon 
íi, kommunisták Szeged lo'gozójt.-
uemben vállalt felelősség Inda!:;' 
Whatva állni' fogják a sarat. Art kér 
*k mindenkitől, hogy az <*$digir-
ívevobb _ aktivitással, több ékszer 
"öttel, kezdemjépyézéssdl segít;*, 

•umket munkánkban. Az óimul! 
•k tespedi*igét telelősségtnijes, á' 
átvállaló aktivitásnak kell felvál 
i mindenki részéről Jé! tudjuk 

.1 mindenki szavak halvett esete,ke 
"leket vár R* hetyov, 4e toldjul 
-g azzal, hagy na oaak várjunk 
« e m magunk is esetek-' "Hűnk oka 
n. célirányosan, fga^i fl n^ jp a-

esz részünkre, ha közös" arőfesíitó 
inknek gyakorlati hasauít látjuk 

Rzt minden ,bizonnyal elérjük, h» 
esz elég erőnk, abarahmk ,és hitünk 
•*. előttünk tornybsulé akadályok !e 

résére. 
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Teljes sikerrel járt a penecitíin 
szegedi első alkalmazása 

Hogyan mentette meg az amerikai csudaszer egy tüdőgyulladásos 
és vesegyulladásos fiatalember életét 

'.Szeged, december 24) A háború 
utolsó évei alatt terjedt el nálunk 
a hire az amerikai uj csodagyógy-
szernek. amely Churchill tüdő-
gyulladását a teheráni konfqnen-
cía előtt bámulatra méltó módon 
kél nap alatt meggyógyította és 
egyéb csodával határos gyógyulá-
sokat idézett elő. N.éhány ujság-
közleményből megtudtuk,.hogy az 
üi,gyógyszer: a penicillin, amely a 
penészgombák egyik csoportjáról, 
a penicilliumról kapta a nev£t, si-
kerrel alkalmazható az általános 
fertőzések, terén, ezek srtivődmé-
nyei, gennyes gyulladások, égési 
sebek, bőrfekélyek. nemi megbe- j 
tegedések esetében. A háború be-! 

fejezte hire után maga a gyógy-
szer is megérkezett Magyarország-
ra az amerikai katonai penicillin-
misszió jóvoltából és néhány sú-
lyos betegség kapcsán nagy siker-
rel alkalmazták is. 

A Délmagyarország munkatársa 
örömmel jelentheti, hogy a qso-
dagyógvszért, amelynek érkezését 
és általános elterjedését szerte a 
világon annyi sínylődő beteg em-
ber várja, néhány nappal ezelőtt 
Szegeden is »bevetették* a halál 
-elleni küzdelembe és' a csodaszer, 
amely már Qly sok súlyos esetben 
segített, most is győzedelmeske-
dett: megmentette egy menthetet-
lennek látszó fiatalember életét 

Egy véletlenül elsült revolver és az ebből származó 
komplikációk 

A fiatalember: Deutsch Imre 22 
éves bukaresti iflebcjségü magyár 
fiu most itt fekszik elöltünk a se-
bészeti klinika egyik külpnszobá-
iának ágyán és egyáltalán nem 
olyan színben van, mint aki 
néhány nappal ezelőtt még 
menthetetlen volt. Egy kicsit sá-
padt. az arca megnyúlt, de moso-
lyog és jókedvűen meséli el be-
tegségének történetét: 

— Rokonaimnál, Rohn Benő, 
Petőfi Sándor-sugáruli pékmeste-
reknél tartózkodom Szegeden 
kezdi elbeszélését. — Két héttel 
ezelőtt egy romániai ljarátom, aki 
katonai szolgálatöt teljesít, Sze-
gedre érkezett és felkeresett roko-

.naimnál. Beszélgetés közben ba-
rátom kérésemre elővette revol-
verét és megmutatta nekem. Alig 
vettem kezembe a 9 milliméteres 
kaliberű fegyvert, amely csőre volt 
töltve, valahogyan, magam sem tu-
dom mimódon elsült és golyója a 
hasamba fúródott. 

— a jobboldali bordázat alatt 
hatolt a testbe a golyó — veszi át 

a szót a-beteg kezelőorvosa, dr. 
Mű ndi Is Iván tanársegéd — és a 
háti csigolyák mellett jött ki, köz-
ben súlyosan megsértette a belső 
szerveket. Ennek következtében* 
bár a Proehnow professzor ur 
állal alkalmazott sebészi beavat-
kozás kitűnően sikerült, tüdőgyul-
ladás és vesegyulladás lépett fel. 
ami annál súlyosabbá válta mert a 
beteg rengeteg vért vesztett és 
rendkívül legyengült 

Elmondja aztán Mándi tanárse-
géd. hogy amint ilyenkor szoká-
sos, a rendelkezésre álló legmo-
dernebb terápiát, a szulfamid-ke-
zelést alkalmazták, azonban az 
ultraszeptil sem segített, a beteg 
.állapota nem javult, sőt rosszab-
bodott. Már-már ugv látszott, hogy 
a beteg menthetetlen, az orvosi 
tudománynak fel kell adnia a küz-
delmet és helyet kell engedni a 
halálnak, amikor Proehnow pro-
fesszornak mentő ötlete támadt: a 
penicillin! 

Gyorsan érintkezésbe léptek a 

ándor Béla 
• • • • » » * . a * m i . 

sorozo es ümaru üzlet 

a íopostánál 

i l i ü n ő f i a l o k ! 
Mérsékelt árak 

budapesti amerikai katonai raisz 
szió vezetőjével, MjjcClean ezre-
dessel és kérték :adjon penicillint, 
a fiatal, élet megmentéséhez. Az 
élet-halál közt lebegő fiu szegedi 
rokonságának tagjai személyesen 
mentek fél Budapestre, hogy a 
mesébeli gyógyszert minél előbb 
megszerezzék, de nem vplt sze-
rencséjük. Az amerikai missziónál 
éppen ekkor kifogyott a penicil-
lin. Megkezdődött a penicillin-va-
dászat. Mert Budapest nem azért 
azért Budaepst, hogy zugforgalom-
ban ne lehessen penicillint kapni. 
Lehetett is. de 60 dollárt kértek 
érte,és ez yiég nem is lett volna 
elegendő. Szerencsére * misszió-
hoz közben megérkezett egy na-
gyobb penicillin-szállítmány és 
MacClean ezredes Proehnow pro-
fesszor kérésére nyomban kiutgll 
helőle teljesen díjtalanul 439.QM 

ami normális lefolyású 
lázas, szeptikus betegség*knél ele-
gendő szokott lenni a gyógyulás-
hoz. 

A penicillin esodát tess 

k család tagjai siettek yha?a a 
gyógyszerrel. Az utolsó pillanat-
ban érkeztek, mert a nagybeteg 
állapota már tragédiával fenyege-
tett. Rövid orvosi konzílium után 
nyomban megkezdődött a kezelés 
A biztos hatású szer most már 
megvolt, a siker az orvosokon mú-
lott, hogy tudják-e alkalmazni ai 
ismeretlen, uj gyógyszert, amely 
először van a kezükben. \ kivál* 
képzettségű magyar ervosok tp-
dása előtt azonban nincs akadály: 
dr. Proehnow Ferenc egyetemi 
magántanár, a sebészeti klinika 
nagytudásu vezetője és a konzí-
liumon résztvevő dr. Korányi And-
ris, a kiváló fiatal belgyógyász-
professzor meghatározták n keze-
lés módját, Mándi tanársegéd pe-
dig hozzáfogott a gyógyszer ada-
golásához. A penicillin tulajdonsá-
ga. hogy gyorsan kiürül a szerve-
zetben, ezért ugy kell adagolni 
hogy a lehető legrövidebb idő alatl 
minél több jusson belőle a bete# 
testbe. Mándi tanársegéd éjjel-
nappal készenlétben volt, minden 
három órában 15 000 egység peni-
cillint fecskendezett be áz izmok 
közé. Idegfeszítő küzdelem kezdő-
dött. Orvosok, ápolószemélyzet, 
hozzátartozók szinte lélc zetfojtva 
lesték, mi következik. Két-három 
dózis után a beteget állandóan 
róntgenezlék, hogy lássák, gyó-
gyulnak-* a aulyoaaa sérült belső 
sÓMek. Máu ne első nap uSÉm.kedb 


