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T a k a r é k o s e m b e r e k a D É M A s z a b á s z a i 
' X Szegedi DÉMA Cipő-
gyár szabászai egy hónap 
alatt 366 pár cipő felső részé-
hez szükséges bőrt takarítot-
tak meg. Ha mindegyik egy-
formán dolgozott volna, har-
minc és fél pár jutna egyre a 
megtakarításból. Képességük 
és tudásukhoz mérten azon-
ban egyik szabász több, má-
sik kevesebb megtakarítással 

• dolgozott. Ha a mennyiséget 
nézzük, Szóráth András ve-
zet 

a bőr gazdaságos 
felhasználásában. 

Az úgynevezett fekete velúr-
ból 946 decimétert „spórolt'*. 
Hogyan csinálta ezt? A fel-
sőrész mintákat úgy forgatta 
az eléje kiterített bőrön, hogy 
a legkisebb részt is felhasz-
nálhatta. Régi szakember a 
szabászatban. Kitűnő szaktu-
dóssal rendelkezik, azért mé-
gis előfordul nála, hogy hi-
bás bőrt is vág a felsőrész-
hez. Művezetője: Jávorkai 
Gyula is mondja, hogy ha 
munkájának minőségére még 
több gondot fordítana, akkor 
a legjobb dolgozója lenne az 
üzemrésznek. 

A szabászaton minőségnél, 
mennyiségnél Fiát Jánost kell 
most a takarékosság legjobb 
mesterének tekinteni. Idős 
etnber, akit egyszerűen Jani 
bácsinak szólítanak munka-
társai. Sokan megtanulták 
már tőle a gazdaságos anyag-
felhasználást. Kiss Jánosné 
dolgozik a vele szemközt lé-
vő asztalnál. Egy esztendeje 
szabja a felsőbőrt. Ezt is ott 
tanulta a gyárban. Azelőtt 
bélésvágó volt és Fiát János 
tanította, hogyan bánjon a 
szabászkéssel. 

— Még soha nem fizettem 
selejt térítést — mondja az 
asszony. — Megtanított Jani 
bácsi először a hibák megjelö-
lésére, azután arra, hogyan 
számoljam ki, mit lehet kihozni 
a bőrből. rA'zt a fontos, — 
mondta mindig, — hogy előre 
lássam és tudjam is, mit aka-
rok kiszabni egy tábla bőrből. 
Nagyon aprólékos tanítómester 
és ezért tudtam legutóbb egy 
hónap alatt betanított munkás 
létemre 300 deciméter felső-
bőrt megtakarítani. 

A tanítómester 
Hallotta ezeket a dicsérő sza-
vakat, mégis úgy tett, mint ha 
Kiss Jánosné nem mondott vol-
na semmit. Mikor azonban be-
fejezte a beszédet, megszólalt. 

— Kötelességem volt taní-
tani és most is szívesen teszem 
ezt bárkivel. 

Nem szereti Fiát János, ha 
szemében dicsérik. De büszke 
arra, hogy tanítványai, — akik 
sokan vannak, — mind jól 
megállják helyüket. Az Idős 
szakmunkás tanácsai mindig a 
munka előrehaladását segítik 
az üzemrészben. Kormányos 
Mária ls szívesen fordul hoz-
zá, ha valamit nem tud. Gya-
korlatra ő a legfiatalabb a 
szabászaton. Februárban bfz-
ták meg a cipő felsőrészeinek 
szabásával. 

— Nagyon ügyes lány, '— di-
cséri a művezető. — Sok Kor-
mányos Máriára lenne szük-
ség a szabászaton. 

Bámulatos gyorsan tanulta 
meg a szabász művészetét. Ezt 
elismeri mindenki az üzemrész-
ben. Szűcs János gondjaira 
Volt bízva, aki a legjobb tudá-
sa szerint tanította. Rajta kí-
(rül mások is szívesen segítet-

tek Kormányos Máriának, mert 
meghallgatta és meg is fogad-
ta a tanácsokat. Az eredmény 
már az első hónap után mu-
tatkozott. 

— Megszerettem ezt a mun-
kát. — így beszél Kormányos 
Mária. — Eleinte ügyetlen vol-
tam, nem értettem semmihez. 
Hívtam mindig a szabászokat, 
s ha egy kis idejük volt, min-
dig segítettek. Szűcs János 
minőségi munkára tanított. 
Arra vagyok nagyon büszke, 
hogy amióta felsőbőrt szabok, 
mindig megtakarítással dolgoz-
tam. 

Kormányos Máriának a fe-
kete velúrból 245 deciméter 
volt a megtakarítása egy hó-
napban. Kiss Jánosnémak 
300 deciméter. Ez jobb 10 
deciméterrel, mint a tanító-
mesteré. 

Az üzemrészben azonban 
még nem mindenki gondol-
kodik úgy, hogy a bőranyag-
gal takarékosan bánjon. Akad 
olyan ls, aki nem törődik az-
zal, mennyi kárt okoz az 
üzemnek, az egész iparnak, 
a népnek, ha selejtet csinál. 
Papp Dezső régi szakmun-
kás. Felsőbőrt szabott leg-

utóbb és összesen 374 deci-
méter bőrt hagyott kárba 
veszni egy hónap alatt. Fi-
gyelmeztették, hogy 

vigyázzon munkájára. 
s ne darabolja össze beosz-
tatlanul az anyagot. Szám-
talanszor megmutatták neki, 
a mintákat hogyan igazítsa 
a bőrre. Nem fogadta meg 
az idősebb szakmunkások jó-
indulatú figyelmeztetését. 
Azt is elfelejtette, hogy egy 
évvel ezelőtt hasonló pazar-
lásért azt a büntetést kapta, 
hogy felsőbőrt nem szabhat. 
Nem számolt azzal sem, hogy 
legalább tízszeres kárt oko-
zott az üzemnek, mint 
amennyi selejtbért megtérít. 
Az egész üzemrész munkáját 
lerontotta ezzel a tettével, 
mert miatta jónéhány pár 
cipő került a selejtbe. 

A szabászat dolgozói elité-
lik Papp Dezső tettét, de az-
ért azon iparkodnak, hogy 
helyrehozzák a hibát, mert 
eddig több hónapig megőriz-
ték az élműhely kitüntetést 
és ennek megtartásához az 
az egyik feltétel, hogy ki-
használjanak minden centi-
méter bőrt, 

Jól kihasználják az anyagot 
a Hordó javít óban 

A SZEGEDI HORDÖJAVITÖ 
VÁLLALAT 

udvarán Kósa Sándor mérő-
léccel kezében sorraveszi a 
hosszúra vágott fahasábokat. 
Pontosan megtart ja a kiadott 
méretet és úgy osztja be a 
hosszú fát, hogy minden ré-
szét kihasználják. Azt a fát, 
amelyik azután nagyhordó-
nak nem alkalmas, kisebb 
vödörhöz, vagy káposztás dé-
zsához használják fel; 

— Jó az anyagkihasználá-
sunk — mondja az üzem 
művezetője: Orosz elvtárs. 
— Elérjük a 93 százalékot 
is. Ez pedig ritka a kádár 
szakmában. 

Nagyon gondos a műszaki 
ellenőrzés, segítés az üzem-
ben. így elérték azt, hogy a 
dolgozók becsületbeli ügyük-
nek tar t ják a pontos munkát, 
és azon fáradoznak, hogy a 
lehető legkevesebb anyag 
vesszen kárba; 

Földházi István a gépnél 
darabolja a hordódongához 
szükséges fát; Rendszerint 
hat-nyolc fa j ta sablon is van 
nála; ő maga gondolkodik 
azon, hogyan adja ki a fa-
hulladék nélkül egyik, vagy 
másik méretet. A sablont 
minden esetben alkalmazza, 
így egy-egy méretnél nincs 
eltérés. Az általa megkezdett 
munkát azután folytatják, s 
tovább takarékoskodnak, 
ahogyan egymásután követ-
keznek a munkafolyamatok. 

HOSSZÜ ÉS SOK 
MŰVELETEN 

megy keresztül a fa, amfg 
hordó, dézsa, vödör, vagy 
nagyobb víztároló lesz belőle. 
Ha mindegyik műveletnél 
akár csak egy centiméter is 
a hulladékba esne a fából, 
bizony kór származna belőle. 
A Hordójavító Vállalat mun-
kásai azonban nem károsítják 
meg az államot, magukat. 
Ami megbecsülést eddig ki-
vívtak maguknak jó mun-
kájukért, azt meg is akar 
ják tartani; 

MÁR AZ ELMÚLT 
negyedévben is készítettek ú j 
faedényeket. Nagyobbrészt 
azonban javítási munkák 
voltak náluk. Ebben a hó-
napban már teljesen ú j mun-
kákon dolgoznak. Ennél az 
ű j áru készítésénél is ügyel-
nek nagyon az anyag gondos 
felhasználására. Veszeli Jó-
zsef idős ember létére első-
rendű munkát végez, selejt 
nélkül. Boss Ferenc fenyőfa-
dézsák készítéséhez fogott. 
Még fiatal munkás, de kifo-
gás nélkül dolgozik. Sirok-
mán Miklós, Nagy Béla, 
Wirt Gyula és egytől egyig 
a Hordójavító Vállalat min-
den munkása tudja, hogy 
még a három centiméter 
széles és 20 centiméter hosz-
szú fát is fel tudják hasz-
nálni kisebb hordók, vagy 
víztároló edények aljának, 
vagy dongájának. Ezért ta-
karékoskodnak a fával! 

Hangverseny-sorozat 
a konzervatóriumban 

< Hangverseny-sorozatot 
hirdet három bérleti előadásban 
a Filharmónia. Az előadások 
szombaton esténkint a Zene-
konzervatóriumban lesznek. 
Május 14-én Garay György ér-
demes művész hegedűestje. 
Zongorán Rados Ferenc kfsér. 
Május 28-án Hernádi Lajos ér-
demes művész zongora-estje. 
Június 11-én Fábry Edit opera-
énekesnő és Szász József he-
gedűművész hangversenye, köz-
reműködik Bálint Ágnes. Bér-
letek 15—21 és 30 forintos ár-
ban az Országos Filharmónia 
Klauzál tér 2. szám alatti iro-
dájában válthatók. 

— A Szegedi Nemzeti Szín-
ház közli, hogy pénteken, 
május 13-án este 8 órakor 
kezdi a Székelyfonó és a Pa-
rasztbecsület előadását 7 óra 
helyett. Május 14-én, szom-
baton pedig a Kőszívű em-
ber fiainak előadása este 6 
órakor kezdődik. 

— Bábelőadás lesz a Pos-
tás Kultúrotthonban vasár-
nap délelőtt 10 órakar, Be-
lépőjegy 1 farint. 

A HELSINKI Béke-Világta-
lálkozó előkészítésének jegyé-
ben a délafrikai béketanács 
május 16—22-ig békehetet ren-
dez. A békehéten az utcákon 
asztalokat állítanak fel, ame-
lyeken aláírásokat gyűjtenek a 
bécsj felhívásra. 

Vasárnap aláírják az osztrák 
államszerződést 

Moszkva (TASZSZ). Mint 
sajtójelentések már közölték, 
Bécsben május 2-a óta a Szov-
jetunió, Franciaország, az 
Egyesült Államok és Nagy-
Britannia nagykövete Ausztria 
képviselőinek részvételével ta-
nácskozást folytat. A nagykö-
vetek tanácskozásának az a fel-
adata, hogy befejezze a füg-
getlen és demokratikus Auszt-
ria helyreállításáról szóló ál-
lamszerződés szövegének elő-
készítését arra, hogy azt a 
Szovjetunió, az Egyesült Ál-
lamok, Nagy-Britannia és 
Franciaország, valamint Auszt-
ria külügyminisztere megtár-
gyalja és aláírja. 

Tekintve, hogy a nagykőve-
teknek a szerződési szöveg 
összeegyeztetésével kapcsola-
tos munkája befejezéséhez kö-
zeledik, W. Hayter, Nagy-Bri-
tannia moszkvai nagykövete 
május 9-én megküldte V. M. 
Molotovnak, a Szovjetunió kül-
ügyminiszterének, J. F. Dulles 
amerikai külügyminiszter, fA'. 
Pinay francia külügyminiszter 
és MacMillan angol külügymi-

niszter üzenetét. Ebben az üze-
netben a három említett hata-
lom minisztere azt javasolja, 
hogy az osztrák államszerző-
dést május 15-én Bécsben ír-
ják alá azzal, hogy erre az idő-
pontra minden elkészül és hogy 
május 14-én a négy hatalom 
külügyminiszterei nemhivatalos 
eszmecserét folytassanak. 

V. M- Molotov, a Szovjetunió 
külügyminisztere W. Hayter 
moszkvai angol nagykövet út-
ján május 10-én megküldte vá-
laszát Dulles amerikai, Pinay 
francia és MacMillan angol 
külügyminiszternek. A vá-
laszban az áll, hogy a találko-
zónak általuk javasolt időpont-
ja elfogadható és hogy ő. V. 
Af. Molotov május 14-én Bécs-
be érkezik és résztvehet * 
nemhivatalos eszmecserén. V. 
M. Molotov azt is közölte, 
megelégedéssel fogadja a há-
rom nyugati hatalom külügymi-
niszterének azt a javaslatát, 
hogy május 15-én Bécsben Ír-
ják alá az osztrák államszer-
ződést. 

Tudományos ülésszak a Szegedi Tudományegyetemen 
A Szegedi Tudományegye-

tem Természettudományi Ka-
rán a hazánk felszabadulásá-
nak 10. évfordulója alkalmá-
ból rendezett tudományos 

Zsombó olyan most, 
mint a virágoskert 

Megnyílt a varsói értekezlet sajtóközpontja 
Varsó (ADN) Kedden hi-

vatalosan is megnyílt a var-
sói értekezlet sajtóközpontja, 
ahonnan szerdától kezdve a 
világ minden tájára eljutnak 
az értekezletről szóló sajtó-
jelentések. A korszerűen be-
rendezett sajtóközpontot a 
Lengyel Újságíró Szövetség 
bocsátotta rendelkezésre és 
megtaládhatók benne mind-
azok a berendezésék, ame-
lyek megkönnyíthetik a kül-
földi tudósítók munkáját . 

A bóketábor országaiból 
mintegy 40 tudósító és vezető 
újságíró, közülük 17 szovjet 
újságíró érkezett. Legna 
gyobb részük már kedden 
Varsóban volt. A kapitalista 
országokból is sok tudósító 
érkezett meg, vagy jelentette 
be részvételét, köztük az 
Humanité, a Daily Worker, 
az Unita, valamint az AFP, 
az UP és a New York Ti-
mes tudósítója. 

Élüzem a Szegedi Nyomdaipari Vállalat 
" A" Szegedi Nyomdaipari 
Vállalat dolgozói a felszaba-
dulási versenyben, az első 
negyedévben kiváló munkát 
végeztek és Ismét kiérdemel-
ték az élüzem címet. A sze-
gedi nyomdászok első ne-
gyedévi munkáját is sok hi-
bátlan, szép kiállítású tudo-
mányos- és tankönyv dicséri. 
Ezért és a határidők pontos 
megtartásáért újból elisme-
rést kaptak az Akadémiai és 
Tankönyvkiadó Vállalattól; 

A sikert a vállalat veze-
tői és dolgozói együtt érték 
el. A vezetők biztosították a 
tó munka feltételeit. A mun-
kát könnyebbé és jobbá tette 
új, korszerű munkatermek 

pek biztosítása. Az öntöde 
tágas, világos és jól szellőz-
tethető helyiségbe került. 
Befejezés előtt áll a helyi 
ipar legkorszerűbb bélyegző-
készítő üzemének építése is. 

Továbbra is jól dolgoznak 
a szegedi nyomdászok, növe-
lik az április 4 és május 1 
tiszteletére elért eredményei-
ket. Például Rózsa Ferencné 
gépszedő 163 százalékot ért 
el. Teleki István lapgépszedő 
12 százalékkal növelte telje-
sítményét és termelési átla-
ga 174 százalékra emelke-

Rudolf jár az élen 148 szá-
zalékkal, Simon Béla 146 
százalékot teljesített. Varga 
Ferenc szedő mennyiségben 
és minőségben szép ered-
ményt ért el. A kötészetben 
Vincze György, Kozma Ist-
vánné, Mitrov Jánosné, Bene 
Gyula, a nyomó teremben 
pedig Szabó István, Vigh Fe-
renc és Szabó Sándorné is 
szép sikerrel tevékenykedik. 

A Szegedi Nyomdaipari 
Vállalat dolgozói élüzem-
avató ünnepségüket május 

dett. A kéziszedőknél Farkas 14-én, szombaton tar t ják kul-
.János. Kozma István, Léber 
István is nagyszerű teljesít-
ményt nyújtott. A matemati 
kai ^edoki^l mcat Kardit ifiari Vailalat áolfeozóinaki 

túrtermükben. További ered-
ményes és jó munkát kívá-
nunk az élüzem Nyomda-

A szegedi járáshoz tartozó 
Zsombó határában járva az 
embert kimondhatatlan öröm 
fogja el. amikor látja az egy-
folytában elterülő sok gyönyö-
rű gyümölcsöst és szőlőt, s a 
földeken dolgozó termelőket. 

Az almafák egy része most 
van teljes virágzásban, s a kis 
virágok illata betölti az egész 
határt. A zsombóiak nagy sze-
retettel és hozzáértéssel műve-
lik gyümölcsöseiket és szü-
lőföldjeiket. A szőlő tava-
szi munkáit már befejezték. 
A szilva-, ringló- és körtefákat 
is bepermetezték a sziromhul-
lás után a poloskaszagú szil-
vadarázs kártétele ellen, de az 
almafák sziromhullás utáni per-
metezésére szintén felkészültek. 

A zsombóiak mindent elkö-
vetnek, hogy továbbfejlesszék 
a gyümölcs- és szőlőtermelést; 
erre bizonyság az. hogy az Idei 
tavaszon is sokan telepítettek 
szőlőt és őszibarackost. A 
zsomből „Béke" Termelőszö-

vetkezet különösen kitűnik jő 
munkájával, s példamutatásá-
val. A tsz tagsága a tavasz fo-
lymán 2 hold őszibarackost és 
t hold almatermésű gyümöl-
csöst telepített. Most az az 
elhatározásuk, hogy ősszel 
újabb 8 hold őszibarackost lé-
tesítenek. 

A község a többi mezőgaz-
dasági munkában sem maradt 
el. Legszebb a rozsvetésük, 
amely a napokban már kihány-
ta a kalászait. Ahogy a szél 
fújja, úgy hullámzik, mint a 
haragoszöld tenger. 

A község parasztsága a ku-
koricát is jórészt elvetette. El-
mondható, hogy a kukoricave-
tésnél Zsombón majdnem min-
denki alkalmazta a fészektrá-
gyázást. Heterózis tengerit ls 
többen vetettek, mert tudják, 
hogy ezáltal több termést vár-
hatnak. 

'Asbóth Elemér 
agronómus 

ülésszak tovább folytatódik. 
Szerdán délután 5 órakor a 
Bölcsészettudományi Kar 
nagy előadótermében zajlott 
le a logikai vita, melyet Kla-
már László akadémikus, 
egyetemi tanár, Kossuth-dí-
jas vezetett. 

A tudományos ülésszak 
ma is tart. Déli 12 órakor 
Koczka Károly aspiráns védi 
meg kandidátusi disszertáció-
ját. (Címe: Aminoalkoholok 
sztereospecifikus reakciói.) 
Ez a vita különösen azért 
jelentős, mert a szegedi egye-
temen most vitatnak meg 
először kandidátusi disszer-
tációt. A vita a Szerveské-
miai Intézet Beloiannisz téri 
tantermében lesz. Ma dél-
után 5 őréikor Fodor Gábor 
akadémikus, egyetemi tanár, 
kétszeres Kossuth-díjas tart 
előadást «Üj módszerek és 
eredmények a szénvegyüle-
tek térkémiájában* címmel 
a Szerves Kémiai Intézet Be-
loiannisz téri tantermében. 

A NAGY SZOVJET Enci-
klopédia 31-ik kötete megér-
kezett Magyarországra a Ho-
rizont üzletekbe. 

Tavasz — a Tavasz utcában 
Beköltözött a ta-

vasz, — a Tavasz ut-
cába is. A felszabadu-
lásunk ünnepére elül-
tetett kis fák kihajtot-
tak, vékony, barna tör-
zsükön apró, zöld le-
vélkék bontogatják 
szárnyaikat. így van 
ez másutt is városunk-
ban, de most csak itt 
nézzünk szét ebben a 
rókusl utcában, amely 
egyébként semmivel 
sem különbözik Szeged 
akármelyik egyszerű 
lakósorától. 

Miért pont ebben az 
utcában? 

Mert a Kossuth I.a-
jos sugárútról befor-
dulva kedves kép tá-
rul elénk: a házak előtt 
fehérre meszelt kövek-
kel körülrakott virág-
ágyak. árvácska, kék-
nefelejcs pompázik ben-
nük, fehérre me-
szelve a fiatal fák 
törzsei is. tövükben a 
föld körben feltöltö-
getve, T— látszik a gon-
dos kezek munkája. A 
kicsit is érdeklődő, 
nyitott szemmel járó 
embernek ez a jelen-
ség — különösen, ha 
szegcdi! — éppen elég 
ahhoz, hogy elkezdjen 
kutatni: kik csinálták, 
mi indította őket trre2 

Mert sajnálattal kell 
bevallanunk, hogy a 
mi városunk utcái nem 
valami szépek. Gondo-
zatlanok. sőt nemré-
gen még az állatok is 
szabadon legelhettek 
rajtuk. 

A Tavasz utcaiak má-
jus l-ére parkosítot-
ták házaik elejét. A 
legszebb a 18. szám 
előtt, — itt lakik Fo-
dor Béláné tanácstag. 
Bekopogunk hozzá. 
Délelőtt van. jél tizen-
egy. 

— Éppen most jöt-
tem vissza a piacról, 
meg a tanácstól — 
mondja, miközben szék-
kel kínál bennünket. — 
Jaj, nagyon örülünk, 
hogy a második kerü-
let kapta meg a május 
elsejei díszítési ver-
senyben a vándorzász-
lót. Mondta is Csűri 
elvtárs, a tanácselnö-
künk, hogy a győze-
lemben nekünk is ré-
szünk van. Hát bizony 
igazán szépen feldíszí-
teUük a házainkat, meg 
az elejét, különösen 
itt. a Tavasz utcában, 
így tiszteltük meg a 
munka ünnepet, ta-
vaszt varázsoltunk az 
utcánkba. Látták vol-
na, hogy szorgoskodtak. 

a házak lakói. Hozták 
a virágokat. közö-
sen meszeltünk, díszí-
tettünk. Mondták is 
a szomszédok a múlt 
szombaton, amikor a 
beszámolómat tartot-
tam, hogy az újság ró-
lunk is írhatna... 

Itt elmosolyogja 
magát, aztán a kony-
hakredenc egyik fiók-
ját nyitja ki. 

— Ez a tanácstagi 
íróasztalom — fordul 
vissza nevetve. 

Egy papírlapot mu-
tat: jegyzőkönyv, s be-
le van írva, hogy a be-
számolón megköszön-
ték Fodornénak vá-
lasztói mindazt, amit 
eddig értük tett —, 
hogy például éppen a 
Tavasz utcában most 
május elsejére két ke-
resztjárdát is kikövez-
tek, — ez már a köz-
ségpolitikai tervből va-
lósult meg. 

Magáról szerénység-
ből nem szívesen szól, 
— a szomszédok me-
sélték, hogy a minap 
vagy húsz piciny gye-
rek a Damjanich utca 
serkán lévő óvodából 
felkereste Fodornét. 
Hatalmas virágcsokrot 
hoztak néki. Sajnál-
ták, hogy nem, ooí^öífc, 

hon a „tanácstag néni", 
mert meg akarták kö-
szönni azokat a nagyon 
kedves játékokat, amit 
ö szerzett nékik a 
NIVO szövetkezettől. 
Ugyanezt tette Fodor-
né a Hétvezér utcai 
óvodásoknak is és még 
sok egyebet. 

Az öszhajú asszony-
tól a kapuban válunk 
el. 

— Látják, ott a Zá-
kány utca sarkán most 
tatarozzák a házat. 
Parkettázzák a laká-
sokat, új fáskamrákat 
építettek. Ahogy be-
fejezték a munkát jön-
nek ide, a Hétvezér ut-
ca sarkára. Itt is 
ugyanezt teszik. A 
Kossuth Lajos sugár-
úton új élelmiszerüz-
letünk van. Nemsokára 
lesz ugyancsak a Ta-
vasz utca sarkán rö-
vidáru bolt is. Ez ve-
dig csak egy utca Sze-
geden, s mégis meny-
nyi mindent kopott és 
kap most tavasszal is. 
Házaink előtt a virá-
gokat pedig öntözzük, 
újabbakat ültetünk el-
dolgozunk szorgalma-
san, hogy mindig ta-
vasz legyen a mi ut-
cánkban. 

Mjubmls Tibor j 


