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Kulturális és szociális célokra fordítják 
a harmadik kerületi tanács 

új költségvetésének nagyobb részét 
Alapos mérlegelés, a gaz- re pedig 170 ezer forintot be kerülne a tervezettnél, a 

cfaságosság és a takarékos- biztosítanak többek között. fennmaradó összegből a 
ság követelményeinek nneg- Hosszabb vita után a teg- Marx téren az új épületek 
felelően állították össze a napi ülésen jóváhagyták a és az Élelmiszeripari Tech-
h'armadik kerület 1961. évi harmadik kerületi tanács nikum közötti szakasz tégla-
költségvetését, amelyet teg- 1961-es költségvetési elő- járdáját aszfaltra cserélik ki 
nap vitatott meg a kerületi irányzatát. Az útépítések és a Bakay Nándor utcának 
tanács. A jövőévi költségve- terveit tárgyalva úgy dön- a Vasútforgalmi Technikum 
tés lényegében azonos az töttek, hogy a Pulcz utca előtti részén lévő járda bur-
idelvel, azonban kulturál is j á rdá jának építése keveseb- kolatát ú j í t j ák fel. 
és szociális célokra fordít-
ják a költségvetés nagyobb 
hányadát . Tizenegy és fél 
millió forint bevételt és 
ugyanannyi kiadást irá-
nyoznak elő. 

Mintegy másfélmillió fo-
r int ju t jövőre utak, járdák 
fe lúj í tására a gazdasági ága-
zat keretében. Ebből az ösz-
szegböl a Pulcz utca gyalog-
já rdá já t , a Katona utca és a 
Korda utca jobb oldalának 
j á rdá já t , valamint az Otto-
waitelep járdái t hozzák 
rendbe (A felsoroltakon kí-
vül más útépítésre ls sor 
kerül jövőre a harmadik ke-
rületiben, ezeket azonban a 
később Összeállítandó, 1961-
es községfejlesztési tervbe 
ál l í t ják be.) Közvilágításra, 
utak takarítására, parkok 
fenntartására, ugyancsak 
másfélmillió for int jut. 

Egyre nagyobb mértékben 
veszik igénybe a bölcsődé-
ket, napközi otthonokat és 
óvodákat a harmadik kerü-
letben is. Ezért a tanács 
költségvetésében ilyen célra 
jelentós összegeket irányoz-
tak elő. Igy például a böl-
csődék fenntar tására 600 
ezer forint , a kerületben lé-
vő 850 óvodás korú- gyer-
mek óvodai, napközi otthoni 
elhelyezésére, valamint a 
Szabadság téri óvoda tataro-
zására 1 millió 400 ezer fo-
rintot költenek majd . Közel 
2300 általános iskolai tanuló 
van e tanács területén. Az 
itteni iskolák fenntar tására 
3 millió 700 ezer forint jut 
m a j d jövőre. 

Nagy segítséget jelent a 
szülők számára az Iskolai 
napközi otthonok létesítése. 
HMt-ben megkétszereződik a 
kerületben az általános is-
kolai napközik száma, ame-
lyekre 350 ezer forintot köl-
tenek. Az anya- és gyermek-
védelemre, Illetve a négy 
gondozási kör fenntar tására 
320 ezer forintot, az iskola-
orvost hálózat üzemeltetésé-

„Felszabadntás Asztalos 
Kisipari Te rme l i Szövet-
Kezet Szeged, Bárka u. 1. 
szám' ' 

fejbélyegzöie 
elveszett 
A bélyegző érvényét vesz-
tette* 

Becsületes kereskedelem 
Tegnap nagy Az asszonyok ez- vásárlók erről, 

i jedelemmel, sír- után szinte büsz- mert ebben a 
va-zokogva tér t keséggel magya- boltban mindig 
vissza egy idős, rázták a feledé- megkerült az el-
falusi asszony a keny falusi néni- hagyott holmi. 
Horváth Mihály nek, hogy ma már Volt olyan asz-
utca sarki gyors- a boltokban nem szony, aki egy-
kiszolgóló boltba, vész el semmi, más után kétszer 
abban remény- mert nálunk szo- is ottfelejtette 
kedve, hogy az cialista kereske- esernyőjét, s má-
újonman vásárolt delem van, és a sodször már oly 
cipőt ebben az kereskedelem dol- magabiztosan 
üzletben felejtet- gozói nagy becsű- ment vissza érte. 
te. s még megta- lettel és tisztes- hogy cseppet sem 
lálja, Mindenki séggel végzik izgult elhagyása 
részvéttel tekin- munká juka t , az miatt, 
tet t rá, s minden- üzletben felej tet t Csupa-csupa 
ki osztozott az holmikat pedig ilyen derék, be-
örömben, amikor minden esetben csületes kereske-
az egyik eladó a félreteszik jogos dőket szeretnénk 
pult alól elővet- ' tulajdonosuknak, és akarunk tisz-
te az ottfelej tet t Nagyon jó he- telni minden, el-
csomagolt lyen beszéltek a adóban. 

ANYAKÖNYVI HIREK Rád ióműsor 

Készül a vidéki 
távbeszélő-névsor 

A vidéki (megyei) távbe-
szélő-névsotok ú j kiadása 
előreláthatólag 1961. már -
cius havában jelenik meg. 
A kézirat összeállítását a 
posta már megkezdte, és a 
nyomdábaadás december kö-
zepéig megtörténik. 

Azok a vidéki előfizetők, 
akik az 1958. évi kiadású 
névsor megjelenése óta név-
soradataik esetleges változá-
sát nem jelentetlék volna be 
(például foglalkozás, elneve-
zés-változás), úgy ezt a kö-
rülményt sürgősen közöljék 
a területileg illetékes posta-
hivatallal (ahonnan a táv-
beszélőszámlát . kapják), meri 
ellenkező esetben a változott 
adatokat a névsorban közzé-
tenni nem lehet. A változá-
sokat november hó 15-igtr, ••••*••••«•••••••• 
feltétlenül be kell jelenteni • 
mert különben a helyesbí-. NAGY SÁNDOR: 
tésre nincs lehetőség. •• — 

A vidéki névsor — mi-J 
ként a múl tban is — m e - i 
gyénkénti megosztásban, 19-

i megyei névsorfüzetben, ie-« 
lenik meg. Kapható leszjj 
ezenkívül az összes megyék, 

[ előfizetőit tartalmazó, úgy-' 
nevezett országos névsor f s j 
(megyei névsorfüzetek 
bekötve). 

Magyar és német i 
pedagógusok 

látogatás-cseréje 
A magyar—német kul tu-

rális egyezmény alapján tíz 
énekszakos pedagógus érke-
zett hazánkba a Német De-
mokrat ikus Köztársaságból 
'azzal a céllal, hogy tanul-
mányozzak a magyarországi 
ének- és zeneoktatást. 

Szerdán tíz német nyelv-
szakos magyar nevelő uta-
zott a Német Demokratikus 
Köztársaságba. A magyar 
pedagógusok Ehrfur tban is-
merkednek a német nyelv-
oktatás módszertanával. 

t KERÜLET Gombos Mária 82, Hámor 
Házasság.- Dezső Györgyné Balog Esz-

Horváth Géza é6 Rácz Má- ter 70 éves koróban. 
ria, Temkó János és Deák III. KERÜLET 
Anna Mária, Tassy Lajos és Születés: 
Géczi Terézia, Wentzel Ágos- Budai Sándor és Miklós-
ion és Medzidhradszky Mar- Balog Ilonának Sándor Zol-
git. Császár Antal és Domon- tán, Horváth-Zsikó Gergely 
kos Julianna, Balla Lajos és és Tüsér Klárának Erika, 
Nagymihály Katalin Eva, Bi- Szamosi János és Hernádi 
tó Ferenc és Erdélyi Klára, Idának Ida, Hódi József és 
Forrai Mihály és Simon Etel- Dávid Ilonának István, Kun-
ka, Varga Antal és Molnár szabó István és Zsótér Emilí-
Irén, Mészáros Lajos és Mes- ának Ilona Eszter. Sötét Fe-
ter Erzsébet, Postár Endre renc és Katona Katalinnak 
és Kiss Margit. Erzsébet Zsuzsanna, Veres 
Születés: Jáno6 és Bányai Máriának 

Tóth János és Kovács István, Veres János és Bá-
Magdolnának Gyula, Hargitai nyai Máriának Ferenc, Re-
Ferenc és Agócs Rozáliának keczki István és Képes Ve-
Csaba, dr. Zsigó László és ronikárfak Miklós András, 
Piroska Ilonának Anna Ilo- Tihanyi Károly és Bubori 
na, dr. Zsigó László és Piros- Ilonának Eleonóra, dr. Hor-
ka Ilonának László Zsolt, váth István és Mihály Ilo-
Takács Csaba és Komlósi nának Ildikó Ilona, dr. Hor-
Évának Csaba, Janik József váth István és Mihály Ilo-
és Váradi Máriának Aranka, nának Mária Zsuzsanna. Mó-
Szögi István és Zsemberi ra Sándor és Kocsis Iloná-
Rozáliának Katal in, . Méra nak Edit, Szabó József és 
Mihály és Jenei Máriának Sinoros-Szabó Eszternek Gá-
Mária, Katona János és Sán- bor László, Árendás Mihály 
ta Gizellának János Árpád, és Szögi Ibolyának Mihály, 
Mészáros Rudolf és Nagy Farkas Adám és Németh 
Eszternek Rudolf, Szalm^ Franciskának Ildikó, Molnár 
Imre és Farkas Erzsébetnek László és Kiss Erzsébetnek 
Imre, Meleg István és Pap- Erika Zsuzsanna, Lengyel 
di Rozáliának Zsuzsanna, József és Rácz Erzsébetnek 
Szilágyi István és Majorosi Erzsébet Katalin, Farkas 
Irénnek Zsuzsanna Irén, Vi- Ferenc és Ördögh Irénnek 
dács János és Bartók Mar- Ferenc. Becker János és Pál 
gitnak István, Sózó Antal és Jul iannának Henriette Juli-
Nógrádi Máriának Zsuzsán- anna. Hegedűs Sándor és Do-
na, Ponicsón Ádám és Krá - bák Zsuzsannának Zsuzsan-
lik Zsuzsannának Zoltán na Katalin. Faragó István és 
Halálozás: Tóth Máriának László, Va-

Dr- Pokomándy Lajosné dász János és Kurucz Melin-
Kónya Etelka 65 éves, Vin- dának Melinda Katalin, 
cze Mária 7 hónapos, Dányi Weisz Zoltán és Kősa Erasé-
János 4 napos, Dányl József betnek Erzsébet Krisztina 
5 napos, Fazekas László 61 utónevű gyermekük született, 
éves, Bor Pál 79 éves, Pa- Házasság: 
lócz Marcella 73 éves, Kaska Szögi József és Bosch Lf-
Gyuláné Szolóczky Etelka 69 dia Mária, Harter Álmos 
éves, Koszmovszky Rezső 71 Iász ló és Szulágyi Matild, 
éves, Steiner Irén 1 napos, Kis János és Wéber Mária, 
Borka János 58 éves, Zsigó Tillinkó Pál és Zsiga Mag-
László Zsolt 1 napos. Zsigó doln a Jul ianna, Gulyás Fe-
Anna Ilona 3 napos, Kovács renc és Bocz Ilona, ö rdögh 
Béláné Katona Erzsébet 58 András és Csöke Piroska, Ju-
éves, Vári Zsuzsanna 2 hó- húsz István és ökrös Irén, 
napos, Lágey Béla 72 éves. Bözsó Pál és Brecska Mária 

II. KERÜLET kötöttek házasságot. 
Házasság: Halálozás: 

Vass Imre Károly és Bor- Bali György 53, Csorba Já-
bás Ilona, Bakatiy János Pé- nos 71, Fazekas János 68, 
ter és Gera Julianna, Bog- Gáby Istvánné Vajda Róza3 

cián Imre és Gazsó Doroty- Ha 72, Miskolczi Is tvánné 
tya, Vas I.ajos cs Kálmán C.samor Mária 30, Juháré 
Veronika. Siroki Sándor cs Vinczéné Dobó Etelka 73, 
Kiss Zsófia. Tóth Sándor 71, Vőneki Vin-
Halálozás: cze 76, Dán Is tvánné I.ip-

Minyó Józsefné Tamasko- tai Rozál 80, Tóth Józsefné 
vics Margit 81, Bozóki Vince Gsánvi Mária 75, Gál Ferenc 
80, Kovács Mátyásné Gyuris 73, Ézsiás Márta 4 hónapos 
Mária 92, Driesner Andrásné korában hunyt el. 

csa t a r tok 
KOSSUTH-RADIÖ 

4,20 Rákóczi-Induló. 4,30 Hí-
rek, ldöjárásjelentés. 4,35—7,50 
Vidáman, fr issen. Közben: 5,20 
Hírek, ldöjárásjelentés. 6,00 Fa-
lurádió. 6.35 Néhány perc tu -
domány. 0,53 Időjelzés. 7,00 Hí-
rek, ldöjárásjelentés. 7,10 U j 
könyvek. 7,30 Színház-, hang-
verseny- és moziműsor. 7,59 Idő-
jelzés. 8,00 Műsorismertetés, ldö-
járásjelentés. 8,08 Technikai szü-
net. 8,io Fehér fuszulykavirág. 
Népdaljáték. 8,50 Édes anya-
nyelvünk. 8,55 „Van-e, kl e 
nevet nem Ismeri?" Rádiójá-
ték. 9,35 Ritkán hallott ope-
rákból. 10,00 Hírek, lapszem-
le. ldöjárásjelentés. 18.13 Zenés 
a jándékműsor a Törökszentmik-
lósi Gépgyár dolgozóinak, ii.no 
Rádióegyetem. 11,33 Spuélhaus: 
Emlékezés Prágára . 12,08 Déli 
harangszó, hírek, ldöjárásje-
lentés. 12,10 Tánczene. 13,00 Ze-
nekari muzsika. 13,50 Csendes 
óra délután. 14.00 Operettket-
tösök. 14,30 A ku ta tómunka éa 
a kereskedelem. 14,40 Szórakoz-
tató hegedűmuzsika. 15,00 Hí-
rek, közlemények. 15.08 ldö-
járásjelentés. 15,10 Geszty Szil-
via énekel. 15,35 Magyar szá-
zadok. 16,00 Egy íalu — egy 
nóta. IS.55 Műsorismertetés. 17 
óra Hírek, külpolitikai kérdé-
sekre válaszolunk, ldöjárásje-
lentés. 17.15 Haydn: C-dúr not-
turno. 17,30 Európa, vigyázz! 
18.00 Tánczene. 18.30 I f j ú fi-
gyelő. 18,30 UJ magyarnóta fel-
vételeinkből. 19.10 Mozart: Szök-
tetés a szerájból. Daljáték. A 
szünetben: 19,54 JÓ éjszakát., 
gyerekek! 20,00 - 20,20 Esti kró-
nika. 21.12—21,25 Tanítóknak, 
t anároknak. 22.00 Hírek, ldöjá-
rásjelentés. 22,15 Nekünk ta-
lálkozni k e l l e t t . . . Könnyű ze-
ne. 23,19 „Énekelj , a ranyma-
dár! ' ; Szerelmes versek. 23,30 
Evelyn Rothwell oboázik. 24,00 
Hírek, tdőjárásejlentés. 0,15 Ope-
rdtt- és filmzene. 0,30 Hlm-

PETOFI-RADIO 
O.OO Reggeli zene. 1,33 Szín-

ház-, tár ta t- és hangverseny-
műsor. 8,30 Torna. 8,00 8,10 Hí-
rek, ldöjárásjelentés. 14,00 Tdó-
lárás- és vízállásjelentés. 14.13 
Zenekari muzsika. 15,10 A kül-
földi saj tó hasábjairól , 15,20 
Délutáni hangverseny, 16,60 Hí-
rek, tcíő járásjelentés. 18.05 Ro-
binson szigete. Regényismerte-
tés. 18.30 Lehoczky Eva es 
Petr! Miklós operaár iákat éne-
kel. 16,90 Ezer szó oroszul. 17 
óra Népdalcsokor. 17,15 ó r i á s 
folyók — óriás tavak. 17.30 
Osear Nedbal operettjeiből. 18 
5ra Hírek, idójárásjelentés. 18 
óra 05 Liszt: A munka dala. 
18.15 Modern orosz dekameron. 
18.30 Könnyű zene. 18,30 Lát-
tuk. hallottuk. 19,00 Hírek, Idő-
Járásjelentés. 19.05 Tánczene. 19 
óra 40 Falurádió. 20.00 Bartók-
zongoramüvok. 20.20 Orvosi 
"zerhmel az epéről. 20.30 Elő-
szóval — muzsikával. Kő iben : 
21.00 21,05 Hírek. 23,00 Hirek , / 
ldöjárásjelentés. 23, t j Műsorzá-
rás. 

Telovlziómúsor 
10.30 Kincskereső kamera . H 

óra 50 A , j ö v ő hét műsora. 10 
óra 55 TV-hiradó. 19.10 „Va-
gyok olyan legény, mint te!" 
Vidám i f jüsági vetélkedő. 20.08 
Aru Katalóniának. NDK-film. 

VONATO 
I. 

— Ezt tagadom! — ráncolódott a diák homloka. — 
Elképzelheti, hogy ahol egy Owens, vagy Paul Robeson 
kifuthat, ott... 

— Azt én nem állítottam, hogy nem futhat W — mond-
ta most már hevesebben az agronómus —, de az kétség-
telen, hogy én néger tisztet keveset.., ugyanis én amerikai 
hadifogságban... 

H Meghiszem, hogy ott volt, de állítását akkor H 
egyből kontrázom! — kiáltott szenvedélyesen az i f j ú . 

Gyakorlat tal rendelkező 

l aka to soka t 
éa 

esz te rgá lyos t 
keres azonnali belépésre 
Délmagyarországi Rostkl-
készl tő . . Jelentkezni lehet 
Seeged, Béke u. 11—19. sz. 
Munkaügyi osztály. 

r-i Nem, ez lehetetlen! Az ilyen tésztát adják be a kis- Gyermekkoromban tanúja voltam, amikor a németek le-
egy-'öcsémnek! — kiáltott fel az egyetemi hallgató, aki előttem lőtték az amerikai pilótákat. Csupa néger volt. Három 

2 kapálódzott fel a vonatra. 
— Miről van szó? — fordult hozzá egy köpcös, kö-

közültik tiszt. 
— Azt én nem mondtam, hogy nehezebb helyeken item 

Mély fá jdalommal tudat-
juk, hogy szeretett felesé-
gem, édesanya, testvér és 
rokon, 

PESTI GÉZANE 
Móricz Anna 

f. hó 8-án életének 45-lk 
évében rövid szenvedés 
után elhunyt. Temetése f. 
hó 10-én 14.30 órakor a 
rókusi temető ravatalozó-
jából. 

Gvásznló család 

ApAÓUUdtié&cU 
A D A S V E T E L 

EladO íróasztalok, 
m o d e r n hAUOk, k o m -

bmáltszekrény, mo-
dern szekrények, — 
varrógép. oentrál-

boblnoa stb. Mik-
száth Kálmán utca 
19. Pappal . 
Bőrkabá t já t alakít-
tassa vízhatlan bőr-
puhító festéssel 
Csordás bőr ruhaké-
Bzítő mesternél, Szt. 
Miklós u. 7. Pelső-
város. x 
Modern t i darabból 
álló szép kivitelű 
halószobabútor el-
adó. Újszeged, Jobb-
r.tsor 8. 5610 
Bútorokat állandó-
an veszek és el-
adok. Lenin krt. 
IS. Kiss. X3t>33 

Csőrekamié, kifo-
gástalan állapotban 
eladó. Kossuth La-
los sgl. 32. Megte-
kinthető 12 órátoi. 

0702 
Bútorokat veszek 
es eladok. Kossuth 
Lajos sgt 32., — 
egyes ajtó. 5791 

Kormányos u. lS'a. 
számü ház lakását-
adással eladó. x5^65 

Csőrekamié, kifo-
gástalan állapotban 
eladó. Kossuth La-
los sgl. 32. Megte-
kinthető 12 órátoi. 

0702 
Bútorokat veszek 
es eladok. Kossuth 
Lajos sgt 32., — 
egyes ajtó. 5791 

Elcserélném egy-
s/oba. konyhás. — 
ra-kamrás lakasom 
plusz egyszoba, — 
laskamrast adok. — 
egyszoba, konyhá-
sért. Erd. lehet 
Csonka Katalin, 
Nemestakács utca 
11. szám. 

Eladó 1700-as Mer-
cedes személygép-
kocsi 22 000-ért Jó 
állapotban. Veres 
László. Pusztaszer. 

Elcserélném egy-
s/oba. konyhás. — 
ra-kamrás lakasom 
plusz egyszoba, — 
laskamrast adok. — 
egyszoba, konyhá-
sért. Erd. lehet 
Csonka Katalin, 
Nemestakács utca 
11. szám. 

Eladó 1700-as Mer-
cedes személygép-
kocsi 22 000-ért Jó 
állapotban. Veres 
László. Pusztaszer. E G Y É B 
Modern konyha-
szekrény. fotelágy 
eladó. Szatymaz u. 
15. Gázgyárnál . 

„Szorgalom" Jeligé-
re levél van a ki-
adóban. 5680 

Használt sezlonokat, 
székeket, magános 
ágyakat és párosat, 
szekrényeket, simá-
kat állandóan ve-
szek, hívásra ház-
hoz megyek. — 
Pappál, Mikszáth 
Kalman a. 19, x 

Kérem azon illető-
ket. akik vasárnap 
délelőtt a Kálvária 
utca és Nagykörút 
sarokról elvitték a 
tangóharmőnikát , 
hozzak él Marx ú r 
•».. házfelügyelőhöz 
jutalmazom. 5619 

nzépkorú férfiú, és melléje telepedett. A szemközti sarkot volt köztük — vágott közbe érdesen az agronómus, akit 
2ugyanis rögtön elfoglalták, s ott egy hasáb-hátú valaki már bosszantott a fiatalabb türelmetlensége. — De a le-
• vetkőzött. génységiekhez képest elenyésző... Én azonban nem ide 
2 — Nem szeretem ezeket a folytatásos rémregényeketl szeretnék kilyukadni, hanem az egyszerű igazsághoz, amit 
• — mondta közlékenyen a diák, mintha az egyetem folyó- a praxis bizonyít legjobban. Eszerint pedig: a fekete disz-
2 sóján vagy otthon társalogna. Felhajtotta az újabb ko- nót kimarják a fehérek. 
' csíknál már meghonosított asztallapot, és kiömlesztve akta- _ Ezt még inkább tagad(yrn! _ harciaskodott az 
m táskáját. egy nyári újságba csomagolt tankönyvet kotort egyetemi hallgató. — Épp a biológiából Épp most tanu-
2 elő. — Itt van! — matatta fel hátulján a kerdeses újság- í o m . A bőrszín nem lényeges a kromoszómák minősége 
.cikket. — Még a nyáron írtak ugyan, de a varakozasnal szempontjából... Tehát a sejtállomány, az ivari külőn-
2 kínomban beleolvastam. És nagyon felmérgesített. Hát cl- böződés ... összefügg ... 
I hiszi maga ezt? - rázta a borzas fejét. - Egy amerikai És megkezdó(iött ^ nytnkor már szokásos végtelen 
2fehér riporter az orvosával átszmezteti magát, aztán el- „ita> amely legtöbbször elcsávargózik, idegen elemeket*is 
mmegy a déli államokba, hogy sajat bőrén tapasztalja a díszed magába, hogy aztán kinek-kinek ott fejeződjék be. 
Inéger-kérdést. És akkor borzalmas kalandokon megy ke- ahol a végállomást kiabálják. Hamarosan beleszólt egy 
-resztül. Hát ez egy ócska trükk, és meg ócskább mese. koca-állú, szivarozó, hatvanas úr, aki nagy néger-szákértö-
' —No jah! — válaszolta kicsit köhhintve a köpcös. nek játszotta meg magát, mivelhogy állítólag ö menedzselte 

Valami agronómus-féle lehetett, mert amikor levetetft a világhíres Othellót, a patkótördelő erőművészt. Kiderült, 

Jtott volna, a diákból megint kirobbant: odés lehetséges — bár a diák épp az időtartam hosszú-
Egy olyan civilizált államban, mint Amerika, amely- ságába kötött bele. A szakértők azonban egyre szaporod-

2 nek elsőségét még a Szovjetunió is elismeri, ilyen nem lé- tak- V P látszott, mintha a négerek ügye mégis közelebb 
tezhet. Ellenkezőleg. Nekem két osztálytársam disszidált, állna hozzánk. mint ahogy eddig láttuk, noha az egye 

lés folyton arról Írnak, hogy Nyugaton mindent elözönlenek temis}a. ,eppeZ{ íÍeta9ad^' k"ultl ho™ « üeIf 
• a négerek. Lám, itt a római olimpia. Csupa fekete spor- S 2 e m k u ö ' k^db-hátu szikár bácsikának is volt e9v 
l toló amerikai színekben. Minek akkor ilyen dumákkal llTzt u ^ ' rnagyarosan: Samura 
'hangulatot kelteni? Mindennap megtraktál a sajtó egy ' T e s ~ . . , 
l néger-cikkel. Ugy problémáznak, mintha, legalábbis Ma- „ néger w voltam — hunyorgott ha-
S —- / —„ " miskásan a vereres szemevei. — Éppen úgy jártam, mint 

az amerikai riporter az Esti Hírlapban: ennyihá'nyszor 
' gyarországon élnének. 

Feketéző nemzet vagyunk! — humorizált a csizmás. 

• folytatta: 

összetévesztettek Sam.uval. A bérfizetésnél meg véletlenül 
—' ' se vettek volna külön. A magyarokat ugyanazon a kvótán 

Persze, ez a cikk-sorozat, mese. A nyáron en fizették, mint az. afrikaiakat. — És siheder-formán neve-
w-» A I / O m-l s f 7 n y-t WI •,/rIé.e 71 f g.ir/7é<* / » / m'a é s a Nai+kSu t olvasgattam, és jót mulattam rajta. Mert tudja, azt, tett a fogatlan ínyével - Mert az az egalité hazája ahol 

birokról elvitték a - aki még nem járt Nyugaton, könnyen átejthetik vele. Én g-yűléseken prédikálják az abbék: -Airner son pröchain 2azonban voltam, és tudom, hogy ott mindenki Monsieur, c'est aimer Dieu!- Vagyis: 
"Síre. A munkás is. Nagyon érdekes. Bár. legyünk tárgyi- mint istent szeretni.-

pröchain 
Felebarátod szeretn. annyi, 

tFobyiatjuk) 


