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A városi tanács végreíiajfé bizottsága cinekének 
nyilatkozata 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
rint beruházással 1960-ban 
be is fejezhetjük. 

— Mennyit fordttliat__a 
város útépítésre és javí-
tásra jövőre? 

— Szeged úthálózata igen 
elavult. Ezért a végrehajtó 
bizottság határozata alap-
ján 1959-ben megkezdődik 
a Klauzál tér, a Beloian-
nisz tér és e terek környé-
kén az úthálózat felújítása. 
A Lenin körúton is elkezd-
jük a burkolat kicserélését. 
A gyalogjárdák tervszerűbb 
és gyorsabb ütemű felújí-
tására jobban ügyelünk A 
tanács 1959-ben 

lást ez évhez viszonyítva 
mintegy 10—15 százalékkal 

port ideutazását szervezik 
meg. A szabadtéri játékok 

emelni kell. Ugyancsak felújításával egyidőben pro-
emelni kell — mintegy 20 
százalékra — a pillangós 
takarmányok területét is. 
Mintegy 100 darabbal kell 
növelni a számosállatok lét-
számát is. Mindent el kell 
követnünk, hogy a hagyo-
mányos paprikatermesztést 
minél szélesebb területen 
végezzék Szegeden. 

pagandát fejtünk ki a test-
vérvárosokban, hogy azok 
lakosai vegyék igénybe a 
kedvezményeket és tekint-
sék meg a játékokat. A 
testvérvárosokból ideláto-
gató vendégeknek a városi 
tanács külön kis emlékcso-
magokkal kedveskedik. 

— A lakosság mivel já-
— A kereskedelem 

perspektívája jövőre" 
rulhatna a fenti tervek 

— A Kárász utcában, a 
TÜZÉP helyén és az új 
bérházak földszintién új 

hatmillió holtokat nyitunk. Megkez-
forintot fordít útépítésre és 
javításra. 

— El kell kezdenünk az 
autóbuszvonalainak korsze-
rűsítését is. Első lépésként 
a Földműves és Sárkány 
utcák burkolatát építjük 
meg, mintegy egymillió fo-
rintos költséggel. 

— Tárgyaltunk a Közle-
kedés- és Postaügyi Minisz-
tériummal is, hogy több 
pénz jusson az állami utak 
karbantartására. 1959-ben 
két és fél millió forintot 
fordítanak az állami utakra 
Szegeden. 

— Szeged mezőgazdasá-
ga hogyan fejlődik majd? 

— 1959-ben a termelőszö-
vetkezetek megszilárdítása 
és fejlesztése egyik fontos 
feladatunk. Meg kell olda-
ni a termelőszövetkezetek-
nél a belterjesség kiszélesí-
tését, a műtrágyafelhaszná-

dődött a Csongrád megyei 
Vas- és Műszaki Nagyke-
reskedelmi Vállalat kiköl- gorlati kivitelezéseknél kü-

realizálásához? 

— Szeged lakosai a taná-
csok munkáját főként ja-
vaslataikkal segíthetik. E 
javaslatokat mindenkor fi-
gyelembe vesszük és hasz-
nosítjuk munkánkban. Gya-

töztetése a Kárász utcából 
és itt is új üzletek létesül-
nek. A külvárosi boltháló-
zatot tovább fejlesztjük és 
korszerűsítjük. Az Állami 
Áruházat is nagyobbítják 
és korszerűsítik jövőre. 

— A tanács miként se-
gíti az idegenforgalmat? 
Szélesedik-e a kapcsolat 
a testvérvárosokkal? 

— Az idegenforgalmi hi-
vatal érintkezést keres a 
főváros s az ország nagy-
városaival, megyéivel, hogy 
az ez évben megindult bel-
földi idegenforgalmat — fő-
leg a szabadtéri játékok 
idejére — fokozza. Külföl-
dön is népszerűsítik Szeged 
városát és több túristacso-

lönösen segítségünkre lehet 
a lakosság, hiszen a társa-
dalmi munkával megoldott 
feladatokból származó meg-
takarítást újabb felújítások-
ra, vagy beruházásokra for-
díthatjuk. Eddig másfélmil-
lió forint értékű társadalmi 
munkát ajánlottak fel a la-
kosok 1959-re. Az így meg-
takarított összegből a dol-
gozók kívánságának megfe-
lelően máris újabb létesít-
ményeket, újabb utakat, 
járdákat készíthetünk a vá-
ros különböző részeiben. 

— Megragadom az alkal-
mat — mondotta végül Bi-
szó György elvtárs —, hogv 
a lap hasábjain városunk 
minden becsületes dolgozó-
jának eredményekben gaz-
dag. békés, boldog új esz-
tendőt kívánjak! 

Németh L. 

Ujabb egészségügyi intézménnyel 
bővül Móraváros 

Épül az orvosi rendelő — Gyermekkocsi-garázs létesült 
az egészségvédelmi tanácsadónál 

A város különböző pont- komolyabb, amely az előb- ezer forintos költséggel épü-
ján folyó nagy építkezések binek szinte a szomszédságé- lő létesítménnyel mindez ki-
mellett szinte eltörpül egy- ban magasodik majd fel küszöbölődik, a peremváros 
egy születő, vagy már meg- nemsokára. Egyik napon a lakóihoz közel megy az or-
született kisebb létesítmény. Korda soron az iparitanuló- vosi rendelő, ahol majd na-
Megszokottá, mindennapossá iskola betonkerítését egy jó- ponta négy orvosnak nyílik 
válik, amelyről az emberek darabon kibontották, s az ut- lehetősége rendelésre, 
nem sokat beszélnek. Jelen- cára és a nagykertre nyíló A frissen betonozott jár-
tőségben viszont ott van a fronton kimérték egy szüle- dájú Korda sor arculatához 
társadalmi gondoskodás, az tendő orvosi rendelő épüle- hozzá is illik az új orvosi 
»okos nép gyülekezetében* tének helyét. Az alapozási rendelő. A helykiválasztás 
hozott döntés fontosság és munkálatok már javában sikeres is, mert nem esik be-
sorrend szerint. folynak, a tervrajzokból pe- le a közforgalmú út zajába. 

Ez tükröződik a III. kerü- o r v o s r ^ e n d e t ö ^ 6 1 0 ** ^ A Z e l g o n d o l á s o k szerint pe-
leti tanács két újkeletű, "^ágas?" m^denT' rendelő d i g v a l ó s z í n ű > i u t m a J d Pénz 
részben kész, részben készü- épül Móraváros külső terüle- m p g a r r a is- hogy a jövő év 
lő egészségügyi vonatkozású tén, ahonnan eddig elég tá- májusában átadásra kerülő 
létesítményében. Az egyik a volról kellett orvoshoz men- rendelő előtt az úttestet is 

Karácsonyi fenyő 
(S. J.) Tegnap este azt régi emberi vágygódás, megölt szüleik nevét sírták 

kívántam, hogy jó lenne, ha amely talán majd most a fenyők ágai közé. Nyu-
ezer szemet adott volna az korunkban megvalósul. Az gatra bolondított szülök el-
élet erre az estére és né- emberiség nagyobbik fele hagyott gyerekeit nem tudta 
hány pillantást vethetnék már a békesség zászlaját megvigasztalni a társadalmi 
Diósgyőrtől—Sopronig, Szob- tartja, erős, milliárdosán szeretet, apró kis ajándék, 
tói—Mórahalmáig a három- erős kézzel. Nem áhítva, sír- mert elvesztették otthonu-
millió magyar családból, tíz- va, imádkozva, hanem: ál- kat, szülőiket, akikkel együtt 
ezernek a kis fészkébe. Meg- dozva, küzdve és győzedel- éltek éveken keresztül, 
lesném a lakások égő tűz- meskedve. » « agyar családok ezreit 
helyeit, a fenyődíszes szobák . z emberi békesség nem j_Y£ hideg szobában érte a 
csillagszórós sarkát és öröm- A önmagától érkező, kí- kétesztendei kará-
ködő gyerekek mámoros ar- vánságra megjelenő csony. mert nem volt tü-
cát, szülők boldogságtól su- égi tünemény, nagyonis zelő. Üres asztal mellett ül-
gárzó szemét. földi, reális lét! A mi ka- tek jobb sorsra érdemes csa-

Ajándékozós estén egybe- rácsonyunk nem volt min- ládok, mert nem volt terítve 
gyűlt családok meghittségét, dig ilyen békességes, ben- az asztal. Kiknek a bűne 
feloldódását, a békülékeny- sőséges. Negyven-negyvenöt volt a kétesztendei kará-
ség. megértés légkörében esztendeje a Doberdón és csony szomorúsága? Azok-
szerettem volna meglesni. i e n n a frontárkokban érte nak a lelkiismeretén szá-
Meg a fenyőt — a szép zöld m a élő időseinket a fenyő rad — ha egyáltalán van 
fenyőt, amelynek élénk zöld- ünnepe, kartácsok robbaná- lelkiismeretük —, akik tra-
jét nem tépi, kopasztja sa, manlicherek csattogása, gikusan szomorúvá tették a 
meg a tél hideg, fehér foga. kardok kaszabolása között. 40—45 esztendővel ezelőtti 
Évezredes népszokás a fe- Milyen békességes karácso- karácsonyokat és akik em-
nyőfa ünnepe. A komor, ne- nyok voltak azok? Sirató berpusztító karácsonyokat 
héz télben az eleven, soha árvák, bénára nyomorodott rendeztek 1941—1945 között, 
nem múló — változó — élet koldusok gyászos karácso- Ezeknek nem szent a csalá-
legszebb téli jelképe: a zöld nya: az emberi értelemben dok élete, ellenségük a bé-
fenvő. a kétségbeesés honolt, a fá- késség még akkor is, ha 

•m volt ennek a szép r adt szívek szomorú kilátás- szép szájjal kiabálják a bé-N 

móravárosi egészségvédelmi ni, s az orvos is kénytelen kibetonozzák, hogy portól, 
rán készült babakocsi-garázs. v o l t magamendclojeben fo- sartol megvedjek a rendelő 
Üvegtetős, csinos, modern, s gadni az SZTK-biztosított tisztaságát, 
esetenként 9—11 gyermekko- betegeket. Az új, közel 230 (l—) 
esi fér el benne. Készítői: a 
Szegedi Kenderfonógyár la-p 
katosai, akik igazán szívvel-* 
lélekkel munkálkodtak a 
mintegy 12 ezer forint érté-
kű garázs létrehozásában. A 
szükséges anyagot ugyancsak* 
a Szegedi Kenderfonógyár 
bocsátotta rendelkezésükre. 

Móraváros tehát egy szín-? 
folttal ismét gazdagodott a* 
társadalmi összefogás ered- • 
ményeként, s hogy az a ki-? 
esi garázs mit jelent, elég* 
arra gondolni, hogy rossz* 
időben naponta hány és hány £ 
kisgyermekes anya keresi fel* 
az egészségvédelmi tanács-* 
adót. Most már nem kell * 
félni attól, hogy amíg bent* 
tartózkodnak a tanácsadó-* 
ban, addig agyonázik a ko-£ 
esi a takaróval és a kispár-* 
nával együtt. £ 

A másik létesítmény már£ 

Habüveg-gyár 

Ki hinné, hogy e képünkön mo-
? solygó, kedves fiatalasszonyt az or-

vosok a szó szoros értelemben a ha-
lálból hozták vissza. Marija Z. nehéz 
szülés közben jutott a klinikai halál 

A Német Demokratikus£ állapotába, ami azt jelenti, hogy meg-
Köztársaság Taubenbach ne-£ szűnt szívműködése, abbamaradt a 

- ^ , t lélegzése. Általában a klinikai halál 
vu helysegeben megkezdjek £ ^g ^ ^ m i U M szokott bekö-
egy habüveg-gyar epiteset. ̂  vetkezni a biológiai értelemben vett 
A zárt pórusú habüveg* halál. A szovjet oraosi tudomány 
könnyebb a parafánál, a ví-? azonban eredményesen fáradozik 
•zen úszik, fúrható, fűrészel-? azon. hogy visszaadják az életnek a 
hető és tűzálló. Hő- és hang-? klinikai halál állapotában lévő em-
szigetelésre is kiválóan al-* bert. 
kalmas. ? A Szovjetunióban több, mint húsz 

éve működik a szervezet életrekel-
tésének kísérleti-fiziologóiai labora-
tóriuma, Vlagyimir Nyegovszkij pro-
fesszor, az ismert szovjet patofizio-
lógus vezetésével. Munkatársai már 
a kísérletek ezreit végezték kutyá-
kon, majmokon, és egyéb állatokon. 
Második képünkön is ilyen kísérleti 
operációt látunk, amely a kutyaszív 
fibrillációjának elkerülését szolgálja. 
(A fibrilláció a szívizomrostok rend-
szertelen rángásait jelenti, az agónia 
idején). A laboratóriumban a szer-
vezet életműködésének helyreállítá-
sára vonatkozó eredményes mód-
szert dolgozták ki. Sok klinikán és 
kórházban alkalmazzák ezt a mód-

népi szokásnak sem- talanságban dobogtak. késségét. Ezek, a pénz meg-
mi köze a szervezett, Ifjabb nemzedékünk ka- szállottai, a tőke mániáku-

vatikáni vallási rituáléhoz, rácsonyai tragikusabbak vol- sai, akiknek kezében az ér-
mert a vatikánizmus még tak 1941—45 között, keserűb- ző, dolgozó ember közönsé-
nem létezett, amikor a no- bek, mint nagyapáinké. Fel- ges munkaeszköz, 
mád élet kultúráját élő pri- n'őtt lakosságunk most a fe- Most a békességet, az élet 
mitiv ember szívében meg- nyőfa békességet árasztó szépségét dicsérem, a sza-
fogant és szertartásos szo- üdezöld fényessége mellett kadatlan, megállás nélküli 
kássá vált a téli ünnep, a K e m feledkezhet meg az életet legyőzhetetlennek lá-
zöldellő fenyő jelképes ün- ágyúk rettenetes robajáról, tom. Van ereje a békének, 
neplése. A vallási mitika ké- a bombák idegszaggató zú- döbbenetesen nagy ereje, 
sőbb ölelte körül ezt az ele- gásáról — a frontok ember- mely valóban békességes és 
ven. szép népszokást, hogy feletti kínjáról. Testvérek, meghitt napokat, éveket, 
körítésével az ünneplő, gyö- kenyeres pajtások, munka- életet teremt: szelíd, csalá-
nvörködő ember szívét és társak, barátok szétszakadt dias karácsonyokat ad az 
bizonyos mértékig értelmét hullájáról, melyek Horthv, emberiségnek. Igen, a béke 
is magához vonja. Érmen Szombathelyi, Jányi Gusztáv ereje: ez az, ami vissza-
ezért nem igaz az a tenden- intenciói alapján porladtak tartja az atomot, a tőkést, 
ciózus állítás, hogy az "új e l értelmetlen, ellenséges, a halállal cimboráló, földek, 
kor* eszméje kifogásolja a hazafiatlan célok érdekében gyárak, életek rombolására 
téli fenyőünnepet. Ilven ba- Négy karácsony volt ez is, készenálló tábornokot. Ez az 
nalitás szót sem érdemelne. akár az előbbi. Nagyon szo- erő egy és negyedmilliárd 
ha nem kevernék össze — morú négy karácsony — ember egybefogott ereje. Ügy 
mesterségesen — a fenyő- amelyet nem a békesség üli ez a békefal a tőkés vj-
ünnep eredeti népszokását a glóriája font egybe, hanem lüg rossz lelkiismeretével 
katolicizmus ünnepével. Pe- az emberpusztító halál tett és korhadozó erejével szem-
dig a kettőnek egymáshoz békétlenné, tragikussá. hen, hogy belesápad a bé-

annyi a köze, mint Beetho- Még mindig inainkban re- kétlen, háborús bajnoksereg, 
ven XX. szimfóniájának a zeg, idegeinkben vibrál a Megremeg — takarodik. 
Csárdáskirálynő "Hajmási kétesztendei karácsony. Kan- m . i n t a megalázott kutya. 
Péter*-éhez. Vagvis mind- nibáli természetű martaló- F é l é s nem mer hozzányúlni 
kettő muzsika, de egészen Cok nekiestek a békét kí- a hékés emberek otthoná-
más zene. A fenyő ünnepe vánó, békességet akaró csa- hoz, gyermekeinek életéhez, 
a nép szívébep és érzésvilá- ládok tűzhelyének és lelki- ünneplő, zöld fenyőfák ka-
gában muzsikál, a vatikáni furdalás nélkül semmisítet- rácsonyi, csillagszórós kis 
mítosz pedig az egyház ték meg egy élet munkájá- szobáihoz, 
könyveiből mászik az orgo- nak verejtékkel szerzett csa- A m i fenyőfás, békés ün-
nára. ládi eredményét. Politikai nepunk összefügg azzal a 

Az országló út helvett bé- hiénák, mindenre kapható rendszerrel, amelyben elünk, 
késen ültem a fenyő mel- ellenforradalmi bravók meg- A munkások és parasztok 
lett csöndessé* vett körül, öltek ezrével karácsony előtt a l l a m a a garancia arra. hogy 
Az élet szépségében, az em- békés karácsonyt kívánó csa- békés karácsonyokat éljünk 
beri érzelem és értelem cso- Iádapákat, családanyákat, hazánkban. A mi pártunk es 
dálatos világában gyönyör- Láttam a fővárosban egy kormányunk józan. reális 
ködtem Békességben örülni gyermekotthont, ahol árvák külpolitikája biztosítja a 
az életnek. Olyan mély és ülték körbe a zöld fenyőt: bekes, boldog karacsonyokat. 

^ > > ondoltunk-e arra, ami-
l y kor kedvesen ma-

gunkhoz öleltük gyer-
mekeinket, hogy sorsukért, 
jövőjükért mi, felnőttek va-
lamennyien felelősek va-
gyunk. Testileg, lelkileg, ér-
telmileg egészséges generá-
cióra van szüksége a mi 
szocialista hazánknak. Mi, 
szülők ne engedjük meg, 
hogy gyermekeink értelmi 
és érzelmi világába kettős-
ség, hitetlenség lopja be ma-
gát. Nyílt, őszinte, egyenes 
jellemű emberekre épül a 
világbékét biztosító szocia-
lista rend, ebben a rendben 
nő fel az utánunk következő 

^generáció, ennek a társa-
Jdalmi rendnek a további 
Jmunkálása lesz feladata és 

életcélja. Az a szülő, aki 
gyermekét nem erre az élet-
re ne+eli, minden ellenkező 
szavával, tettével és mon-
datával nyűgöt tesz saját 
gyermekének a lábára. 

A szülők felelőssége nem-
csak abban az értelemben 
felelősség, hogy igyekeznek 
békés viszonyok között 
maximális jólétet, biztonsá-
gos, nyugodt légkört terem-

3teni, hanem az emberré vált 
gyermek életindításával járó 
felelősség is a szülőkre hárul. 

Talán soha nem tapasztal-
ható a szülői szeretet és fe-
lelősség olyan mértéke, mint 
karácsonykor, a fenyő ün-
nepén. Ezekben a napokban 

Jnálunk minden kis ház. la-
nkás egv-egy békeerőd. 

Békességben akarunk al-
kotni, örülni, szeretni és 
élni. ilven karácsonyt aka-
runk. mint amilyen a mai és 
ennél szebb karácsonyt akar-
nak felnőtté váló gyesme-

Kellemes ünnepeket kíván 
a városi pártbizottság 

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VÁ-
ROSI BIZOTTSÁGA KELLEMES KARÁCSONYI ÜN-
NEPEKET, JÖ PIHENÉST KÍVÁN SZEGED KOM-
MUNISTÁINAK, S VALAMENNYI BECSÜLETES, A 
SZOCIALISTA ÉPÍTÉST ELŐSEGÍTŐ DOLGOZÓNAK 
ÉS KEDVES CSALÁDJÁNAK! 

szert, amely abból áll, hogy az or-
vosok vért fecskendeznek a verő-
érbe, mesterséges lélegzést és szív-
masszázst végeznek, igyekeznek hely-

szívizom ütemes össze-reállítani a 
húzódását. 

Már több, mint ezer embert sike-
rült életre kelteni az agónia és a 
klinikai halál beállta után. A meg-
oldás tökéletesítésére tovább folyik a 
tudományos kutatómunka A szovjet 3k'efok? Teremtsük ' me í f s rá 
sebeszek egyre tobb tapasztalatra 'itmikra 
tesznek szert azoknak az életrekelté- j Ha valamennyien akarjuk, 
sében, akiket régen, megfelelő isme- 3 r neg '<• alkotjuk, mert min-
retek híján menthetetlennek tar- TY"'"'1 n £ , g v °hb erő: élni-

,. A 7 emiakaras le-
tottak. "* győzhetetlen. 


