
A tekintélyes munkás 
Szegedi kéziszerszámgyár, 

esiszolóműhely. A laposlogó 
útja; kovácsolják, köszörü-
lik. géppel marják, fúrják, 
majd edzik és visszaereszitik 
stb. Ezután kerül a csiszoló-
műhelybe, szakmai zsargon-
nal: itt alakítják rajta a „fa-
zettát". A párhuzamos felü-
leteket, éleket a fogó dolgo-
sabbik végét, fejét. 

Ehhez a munkához nincs 
gép és sablon, szabadkézzel 
kell elvégezni. De a követel-
mények mégis magasak — 
tiziedmiilliméteres pontosság, 
sima oldalak. Ettől függ 
ugyanis a laposfogó sorsa; 
azaz, hogy exportra, belföld-
re vagy éppen selejtbe ke-
rül-e. A sebesen forgó ko-
rongnál mindezért nagyon 
biztos kezekre van szükség. 

A levegőben apró, finom 
por kavarog. A hosszú csar-
nokban 24-en ülnek az egy-
forma gépek előtt. Az egyik-
nél találkoztam Kiss László-
val. 

Elnéztem, ahogy kezébe 
veszi a szerszámot s kissé 
megtámasztja bal térdével. 
Talán egy-két perc telik el: 
a fekete recés anyag csillogó 
acéllá változik. A mozdula-
tok pontosak, kiszámítottak. 
A munkadarabok egymás-
után követik ugyanazt az 
utat. 

— Mióta dolgozik a gyár-
ban? — érdeklődtem. 

— 1959 óta vagyok csiszoló. 
Csináltam azóta állótól kezd-
ve mnndent: egyetemes fogót, 
csavarhúzót, gyaluva.sat stb. 
De már jó ideje csak ezt az 
egyfajta, 150-es laposfogót 
simogatom. 

— Nem unta meg a foly-
ton ismétlődő műveleteket? 

— Ez tévedés — válaszol-
ja, majd így folytatja: — A 
műveletek és sokszor ma-
guk a munkadarabok csak 
látszólag egyformák. Valójá-
ban — s én ezt a kezemmel 
érzem — különböznek egy-
mástól. Talán pepecselő 
munkának nevezném a csi-
szolást —. de én ezt nem 
bánom. Sőt szeretem ezt az 
aprólékosságot a leheletnyi 
finomságú alakítgatást 

— Mikor gyártott selejtet 
utoljára? 

— Elég rég lehetett, mert 
már nem n emlékszem erre 
a dátumra — válaszolja 
kurtán. 

És nem emlékszik ilyen 
esetre a művezető, a brigád, 
de a műhely sem. Kiss Lász-
ló keze alól évek óta nem 
láttak hibás munkát. Május-
ban kiváló dolgozó jelvényt 
kapott Neve és fényképe 
azóta ott áll a gyári dicső-
ségtáblán. A Petőfi szocia-
lista brigád tagja, a munka-
verseny egyik legjobbja ez a 
csendes, kevés beszédű mun-
kás. Mégis úgy isimerik: ő a 
hangadó, a prímás. A szak-
szervezeti titkár mindezt így 
indokolja. 

— Bátran állíthatom, a 
műhely egyik legmegbízha-
tóbb, nagy szaktudású dol-
gozója Ez nagy szó. A csi-

szolásba ugyanis nehéz bele-
rázódni a különleges köve-
telmények — éppen a sza-
badkézi munka miatt. Az új 
dolgozókat a fiatalokat Kiss 
Lászlóhoz küldjük tanulni. 
Nyugalma, türelme, szaktu-
dása eddig nem maradt po-
zitív hatás nélkül. Az embe-
rek — a munkája után — 
hallgatnak rá. 

Kiss László 300 fogót csi-
szolt amíg és bejártam a 
gyárat. Láttam a dohogó kis 
ívkemencét az öntőformá-
kat ragasztó asszonyokat a 
forgácsoló műhely öreg gé-
peit. Itt-ott feltettem egy rö-
vid kérdést: ismerik Kiss 
Lászlót? 

A válasz mindenütt elis-
merő igen vo l t 

Matkó István 

Válaszol as illetéket 

Rendkívüli autóbusz is lehetséges 
Lapunkban augusztus 11-én 

Határon innen — határon 
túl címmel riportot közöltünk 
a röszkei átkelőhelyről. Eb-
ben megírtuk, hogy a határ 
közelében levő autóbusz-
megállónál esetenkint hosszú 
ideig kell egyes csoportok-
nak várakozndok. Tolmácsol-
tuk kérésüket a 10-as számú 
AKÖV-höz, hogy gyakrabban 
küldjenek autóbuszt a Sze-
gedre érkezőik beszállítására. 
Cikkünkre az AKÖV sze-
mélyforgalmi osztálya adott 
választ 

Magyarország és Jugoszlá-
via közlekedési szervei kö-
zött létrejött egy megállapo-
dás, amely szerint autóbusz-
járat indult Novi Sad, Subo-
tica, Szeged, Budapest és 
vissza, majd a kishatárfor-
galom lebonyolítására Sze-
ged és Subotioa között köz-
vetlenül is. Ezek az autó-
buszjáratok a hivatalos me-
netrendben szerepelnek. 

A nemzetközi járatokon 

kívül aiz AKÖV reggel 7 
órai, délelőtt 11 óra 50 és 
délután 16 óra 30 perces in-
dulással a röszkei országha-
tárig rendszeres menetrend-
szerű járatokat közlekedtet. 
Ezekhez a járatokhoz csatla-
koznak a szomszéd ország 
autóbuszjáratai. Elő szokott 
azonban fordulná, hogy Su-
botácán az ottani menetrend-
től eltérően jelentkezik na-
gyobb létszámú utas, és ilyen 
esetben ezeket rendkívül is 
kiszállítják a határra. A 
szegedi AKÖV az így érkező 
csoportok Szegedre szállítá-
sét úgy bonyolítja le, hogy 
a határról telefonon jelzett 
igény alapján ugyancsak 
rendkívüli autóbuszjáratot 
biztosít. Ez a gyakorlat két 
éve áll fenn. s mindezidedg 
az utazóközönség megelége-
désére történt. Az AKÖV 
tehát menetrenden kívüli 
időben a bejelentett igények 
szerint is az utazóközönség 
szolgálatára á l l 

Tízen kérnek kenyeret 
Egy fekete malac, három 

tehénke meg egy rosszkedvű 
kutya őrizte a foghíjas kerí-
tés helyett Mityókék tanyá-
ját. A ház körül egy le-
gényke billegette a kaszát a 
vézna rét felett. Egyébként 
sehol egy lélek. 

Jöttünkre kíváncsi gyere-
kek sereglettek ki az ajtón. 
Mityókné zavartan padot ke-
rített, meg egy hokedlit, s 
a ház alatt — nem merem 
verandának nevezni — lete-
lepedve meg is kezdtük a 
„háztűznézést" a tízgyere-
kes Mityók Antaléknál. 

Elhagyatottság — minden-
ből ez árad. A tájból is, 
ahol nem verik házak vissza 
a kiáltást. Bent a házban is 
lehangoló a kép. Kicsi, 
négyszögletes világosság szű-
rődik az ablakokon. Egyet-
len szobában laknak, ösz -
szes bútorzata hat ágy, il-
letve ágyacska, egy kicsi 
asztal, egy hatalmas ke-
mence, előtte tűzhely. Télen 
itt van csak meleg. A kis-
konyhában egy gáztűzhely 
és egy „kaszli"' van, meg 
a kemence ajtaja. Innen nyí-
lik a kamra és van még a 
házban padlás, pince. 

A gyerekek 
Vidámak, egészségesek és 

nagyon szépek. Jó két és 
fél kilométerre a Domaszék-
Hajai úti isicolába járnak. 
Tanítójuk, Hegyvári Ferenc-
né mesélt róluk. Okos, ér-
telmes gyerekek, közepesnél 
rosszabb tanuló nincs közöt-
tük. A legszükségesebb esz-
közeik megvannak. De a fü-
zeteik rendetlenek. Nem 
csodálkozom, otthon azt az 
egy asztalt, hogy is osztanák 
be valóban. Logikát, értel-
met — számtan, mértan — 
tanulásit kívánó tantárgyak-
ban jók mindnyájan. Persze 
kis6é élénkek. Egyébként 
semmi baj velük az iskolá-
ban. 

De nézzük őket sorjában. 
A legidősebb, a nagylány 20 
éves, három éve ment férj-
hez. az SZTK-ban takarít. 
Antal és Imre mezőgazdasá-
gi szakiskolába járnak, Gé-
za, a kaszáló legényke most 
volt nyolcadikos. Csongrádra 
megy növénytermesztési gé-

Elsőrendő oltott rú-
zsa burgonya eladó. 
SaKvarite.ep, Sza-
badkai ut 21. 

A D A S V E T E L 

Bélyeget legelőnyö-
sebben vásárolhat, 
értekeslthet. Falus 

bélyegkereskedes. 
Kelemen u. 4. x 
Warszawa személy-
gépkocsi príma álla-
potban eladó Hétve. 
zár u. 63. x 
BMW 340 személy-
gépkocsi eladó Új-
szeged. Vedres *. 8 
C. 5 . X 

MO—100—1300 literig 
Jó hordók, egvsincs 
prés eladó Deszk, 
Alkotmány u. 31. x 
Skoda Ortávln Su 
per. 51 ooo km-t fu -
tott eladó. Megte-
kinthető csak va . 
sárnaD (IX. 4.) Jó-
kai u. 4. dr. Kohán. 

x 
Kitűnő állapotban 
Warszawa eladó. 
Szeged. Háló u. 9,b. 

x 
Alig használt Hori-
zont tv-kószülék 
sürgősen eladó. F.rd. 
Fürcdi u. 3. Halász. 

IZS motor 350 cm1 

eladó. Forráskút. 
Felszabadulás u. 44 

x 
Kifogástalan álla-
potban levő 600-as 
Trabant I.imousine 
eladó, ftrd.: 16 óra 
u ' án : Osz \i. 10. x 
Eladó kombinál ' 
szobabútor Retek 
u 16.. megteklnthe-
tó 4 óra után. x 
Jó állapotban levő 
Warszawa eladó 
vagy kisebbért el-
cserélhető. Erd.: 
Vág utca 4. x 
5i>" - s Trabant 
sz tnkrews . ébftke 
zés miatt eladó 
Hétköznap 4 után 
Odessza 18. épület 
A. TT. !>. >: 
Bőrkabát já t már 
most Javíttassa, ala-
kíttassa vízhatlan 
festéssel Csordás 

bőrrub.akészftőnél. 
Szent Miklós u. 1 
P í lcás ár— * 
Földleocr-palánta 
es i t - rbá- i korai és 
Mad-m M'ltő ka"hn-
tó O'szeced, Füri 
utca 132. sz. x 

Égy puneeltokes pi-
sninó eladó. Nemes 
takács u. 15 a. 
ti<H)-as Trabant Com-
bi eladó. Szilágyi u. 
5. 
l ' n m a fehér bor el-
adó 26 litertől. Kls-
kundorozsma. Fel-
szabadulás u 16. sz. 
601-es Trabant klfo. 
gástalan állapotban 
eladó. Makó Szege-
di u 24. Telefon: 
314. 
Jó állapotban üzem-
biztos „Pobeda" sze-
mélygépkocsi eladó. 
Megtekinthető hét-
köznap 8—14 óráig. 
Kossuth Lajos sgt. 
Patyl Jozset. autó-
szervizben x 
Serga — Sengana — 
(bolermő), Surprise 
(korai bőtermő) sza-
inúcapalánták ár 
darabonként 56 flll. 
Ugyanott íolytonter-
mő szamóca ár da-
rabonként 1 Ft. Szál-
lít: Nagy. szentes. 
Keresztes ip 23. X 
Simson-moped el-
adó Klskundorozs. 
ma. Vörösmarty u 
20 . 

Singer univerzális 
varrógép, előre, bát-
ravarró príma álla-
potban. Irodai Írógép 
Jó állapotban és 
egy ú j szovlet férfi-
kerékpár Dongó mo-
torral eladó. Ma. 
drteh u. 3 Csánvl 
1 2 3 - Ö S motorkerék-
pár ú j állapotban 
eladó. Gál u. 5. 
Gladlolus árjegyzé-
ket díjmentesen 
küld Já ray agronó-
mus Lövő. 
Stílbútor eladó. Kos-
suth Lajos sgt. 41., 
fsz.t 2 Aradi x 
Jácinthagymát to-
vábbnevelésre ls leg-
olcsóbban szerezheti 
be Takács kertész-
nél Makó Bárány 
ii 43. 

Kombinált szekrény, 
rekamié kitűnő álla-
potban eladó Tisza 
Latos u. 21. 

T.ottón nvert magvar 
perzsaszőnveg-utal-

vánvom 7300 Ft é r . 
tékben eladnám. Le-
nin krt. 52. I 5. 
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Hálószobabdtor igé-
nyesnek. kályha, 
padlókefélő gép el-
adó. Mérey u. a., III. 
11. 

Főiskolás férf l kü-
lön bejáratú belvá-
rosi albérletet ke-
res. „Vőlegény — 
96 777" Jeligére a 
Hirdetőbe Fehér választási ma-

lacok és 560 13-as 
gumiabroncs eladó. 
Szabadsajtó u. IC. 

Főiskolás férf l kü-
lön bejáratú belvá-
rosi albérletet ke-
res. „Vőlegény — 
96 777" Jeligére a 
Hirdetőbe Fehér választási ma-

lacok és 560 13-as 
gumiabroncs eladó. 
Szabadsajtó u. IC. 

Kétszobás komfor-
tos. gázfűtéses la-
kást hasonlóért el-

Egy egyesben Járó 
igas ló eladó. Tol. 
bubin sgt. 46, 

cserélném Érdek-
lődni: Földvári u. 
3.. IT. emelet 5. altó. 

Kukorica talpon 1 
kh Zöldfásban el-
adó Erd.: Teréz u 
45. 

Külön bejáratú bú-
torozott szoba két 
férfi , vagy diák ré-
szére kiadó. Hattyas 
sor 3. 

Eladó Bösendorfer 
zongora, kombinált 
bútor nagy szőnyeg 
csillár. Babajavító, 
Lenin krt 40. 

Négyszobás, össz. 
komfortos központi 
lakásunkat két ki-
sebbre cserélnénk. 
..Sürgős 96 784" Jel-
Igére a Hirdetőbe. Sulison Stár motor-

kerékpár igényesnek 
ráadó. Vasasszentpé-
ter u. 23.. 6. altó. 

Négyszobás, össz. 
komfortos központi 
lakásunkat két ki-
sebbre cserélnénk. 
..Sürgős 96 784" Jel-
Igére a Hirdetőbe. Sulison Stár motor-

kerékpár igényesnek 
ráadó. Vasasszentpé-
ter u. 23.. 6. altó. 

Albérleti szoba köz-
ponti fűtéssel fü r -
dőszoba-használattal 
két egyetemista fiú 
részére kiadó C(m: 
Pálfytelep 6 (Vágó 
hfd mellett.) 

Hagyatékból ágyne-
mű ruhanemű, bú-
tor e>tadó Gutenberg 
a . 20.. emeleten va-
sárnap délelőtt 19—1. 
hétköznap délután 3 
—6 órakor Könyvek 
ugyanott délelőttön-
ként. 

Albérleti szoba köz-
ponti fűtéssel fü r -
dőszoba-használattal 
két egyetemista fiú 
részére kiadó C(m: 
Pálfytelep 6 (Vágó 
hfd mellett.) 

Hagyatékból ágyne-
mű ruhanemű, bú-
tor e>tadó Gutenberg 
a . 20.. emeleten va-
sárnap délelőtt 19—1. 
hétköznap délután 3 
—6 órakor Könyvek 
ugyanott délelőttön-
ként. 

Elcserélném debre-
ceni 2 szoba össz-
komfortos közpon-
ti fűtéses lakásomat 
szegediért. „Költö-
zünk 96 800" Jeligére 
a szegedi Hirdetőbe. 

• M 44 4 T I á K 

10O-129 kg körüli hí-
zott Sertések eladók 
Dobó Miklós. Do-
maszék 583. x 

L A K Á S 

Színházi karmester 
bútorozott szobát 
keres „Sürgős — 
96 689" Jeligére a 
Hirdetőbe. x 

Elcserélném debre-
ceni 2 szoba össz-
komfortos közpon-
ti fűtéses lakásomat 
szegediért. „Költö-
zünk 96 800" Jeligére 
a szegedi Hirdetőbe. 

• M 44 4 T I á K 

10O-129 kg körüli hí-
zott Sertések eladók 
Dobó Miklós. Do-
maszék 583. x 

L A K Á S 

Színházi karmester 
bútorozott szobát 
keres „Sürgős — 
96 689" Jeligére a 
Hirdetőbe. x 

Ház eladó. Mihályte-
lek. Nagybercsényi 
u. 40 sz. X 

10O-129 kg körüli hí-
zott Sertések eladók 
Dobó Miklós. Do-
maszék 583. x 

L A K Á S 

Színházi karmester 
bútorozott szobát 
keres „Sürgős — 
96 689" Jeligére a 
Hirdetőbe. x 

Közművesített utcá-
ban társasház építé-
sére aikalmas telek, 
ra j ta levő 1 szoba-
konyhás magánház-
zal eladó Körútra 
nvíló utca Azonnal 
átadó Erd.: Szen' 
László u. 14 la. szom-
baton 7-től 12 lg. va-
sárnap egész nap. 

X 

Elcserélném egyszo-
bás. összkomfortos 
lakásom — kettüszo-
bás összkomforto. 
sért. költségtérítés-
sel. Erd.: Kossuth 
Lajos sgt. 77. sz Cí-
m e m é X 

Közművesített utcá-
ban társasház építé-
sére aikalmas telek, 
ra j ta levő 1 szoba-
konyhás magánház-
zal eladó Körútra 
nvíló utca Azonnal 
átadó Erd.: Szen' 
László u. 14 la. szom-
baton 7-től 12 lg. va-
sárnap egész nap. 

X Külön beiáratú bú-
torozott szoba fü r -
dőszoba-használattal 

eevetemi hallgató fi. 
únak kiadó Lengyel 
11. 26.. emeOet 

Közművesített utcá-
ban társasház építé-
sére aikalmas telek, 
ra j ta levő 1 szoba-
konyhás magánház-
zal eladó Körútra 
nvíló utca Azonnal 
átadó Erd.: Szen' 
László u. 14 la. szom-
baton 7-től 12 lg. va-
sárnap egész nap. 

X Külön beiáratú bú-
torozott szoba fü r -
dőszoba-használattal 

eevetemi hallgató fi. 
únak kiadó Lengyel 
11. 26.. emeOet 

Szatymaz állomás-
hoz 10 percre, mű-
út mellett nagyobb 
családi ház igényes-
nek eladó esetleg 
megosztható. Meg-
tekinthető TTI. ker. 
145. sz Blatt. Erd.: 
Lantos Istvánné, — 
Kistelek. Galamb " 
17. st. alatt.. x 

Budapesten. Szent 
István krt nagymé-
retű 2 szobás erké-
lyes öröklakás be. 
költözhetően eladó 
Szegedi lakást be-
számítunk Telefon: 
c -ege d 17-68 

Szatymaz állomás-
hoz 10 percre, mű-
út mellett nagyobb 
családi ház igényes-
nek eladó esetleg 
megosztható. Meg-
tekinthető TTI. ker. 
145. sz Blatt. Erd.: 
Lantos Istvánné, — 
Kistelek. Galamb " 
17. st. alatt.. x 

Budapesten. Szent 
István krt nagymé-
retű 2 szobás erké-
lyes öröklakás be. 
költözhetően eladó 
Szegedi lakást be-
számítunk Telefon: 
c -ege d 17-68 Baktól kiskertek 

Forradalom u. 23. 
számú telek. terv. 
ralzzal, énítéM enge. 
déllye" 13 00ó-ért el-
adó Erd ugyanott. 

X 

Eg.v kis szoba, nem 
Igényes házaspárnak 
vagy férf inek kl. 
adó. Szatymazl u 
a. 

Baktól kiskertek 
Forradalom u. 23. 
számú telek. terv. 
ralzzal, énítéM enge. 
déllye" 13 00ó-ért el-
adó Erd ugyanott. 

X 

Két f iúnak bútoro-
zott albérleti szoba 
kiadó. Kisteleki u 
10/b. Gázgyár mel-
lett 

Fél telek eladó vil-
lamoshoz közel. 5 
nerc Járás. ÜJ-Pető. 
fltelep. Hangos u. 
7. 

Elcserélném emele-
tes fél házamat pe. 
tőfitelepl szoba-
kor.yhás magánhá-
zért. Villamoshoz ós 
buszhoz közel. Ar-
vlz u. 10. sz. x 
Eladó Kossuth La-
jos sgt. 77. sz. ház 
felerésze csereíakás-
sal. Erd.: ugyanott 
szombaton. vasár-
nap ._Bozsó x 
5 hold domaszéki 
szőlőmet. Pest kör-
nyékire elcserélném, 
illetve felesbe vagy 
bérbe kiadnám. Cím 
Milánkovlts Ernő, 
Budapest. XXII. ker 
Kossuth Lajos u. 51. 

x 
Elcserélném fél há-
zat egyszobás taná-
csi összkomfortért , 
délelőtt 10-től, Fel-
sőváros. Malom u. 

Szatymazl IV. ker. 
283. sz. 30 í i é t e r 
bosszú istálló. jó 
faanyaggal és cse-
réppel lebontásra él-
adó 
Retek u. 11. sz. fél 
ház. 2 szoba mel-
lékhelyiségekkel, — 
külön bejárattal , 
azonnali lakását. 
adással eladó. Erd.: 
mindennap 15 óra 
után, vasárnap egész 
nap. 

Tápéi rét 69 sz., 800 
n-öl tanya eladó. — 
Vincze György. 

Mihálytelek. Felsza-
badulás u 90 sz 
ház eladó. Érd.: Mi-
hálytelek Holt-Ti-
sza sor 5. x 
lkerházépitéssel fél 
telek eladó Szeged 
Szél u. 74. Érdek-
lődni: Békéscsaba, 
V.. Könyves u. 2/a. 
Két házhelynek Is 
alkalmas gyönyörű 
gyümölcsös beépít-
hető kis lakással r i -
adó. Mérey u. 8., III. 
11. 

Magánház beköltöz-
hetően eladó Tápéi 
u 41. x 
Szövetkezeti társas-
házrészt, vagy bár-
milyen megvásárol, 
ható lakást veszek. 
..Készpénz 96 787" 
jeligére a Hirdető-
be. x 
Keresünk megvétel-
re Petőfitelepen, az 
Algyői út mentén, 
nagy kiterjedésű tel-
ket vagy házat, nem 
akadály, ha lebon-
tásra alkalmas. Köz-
művesített előnyben. 
Ajánlatokat Postafi-
ók 5-re ké r jük írás. 
ban. 

A LL AS 

pésznek. János hetedikes, 
öccsével, a harmadikos Sán-
dorral „jómódú" családnál 
pásztorkodnak. Az anya di-
csekedik: — Rendes népek, 
szépen ellátják a gyerekeket. 
Kapnak kosztot, cipőt, há-
rom kilót híztak, amióta ott 
vannak. Jánoskának még bi-
ciklit is ígértek . . . 

Marika nagy szemével a 
küszöbön hallgat. Elsőosz-
tályos. Nagyon dicsérte a ta-
nító néni. Jeles volt a bizo-
nyítvány. A kis Miklós szé-
gyellősen dülleszti a pocak-
ját, még csak hároméves. 
Piroska meg az anyja karján 
mutatkozott be. Tizenhét hó-
napos. István, ragyogó ké-
pű kisfiú a beszélgetés kö-
zepébe pottyant. Boltban 
volt. Lisztet, cukrot hozott, 
meg tíz deka Negró-cukor-
kát. Akkurátusan szétosztot-
ta, de nem jutott mindenki-
nek. Az utolsót az anyjának 
adta. — Hát te, fiam? — Én 
öttem —, s boldogan fi-
gyelte a cukrot, ahogy any-
ja szégyellősen a szájába 
t e t t e . . . 

Tizenkét éve laknak itt, a 
mórahalmi határban. A ta-
nyát a tsz-től kapták. Előt-
te másik tanyán éltek, pár 
faluval odébb. Az apa, Mi-
tyók Antal _ vándormunkás, 
kubikos volt. Mi a harma-
dik faluban hallottuk hírét. 
— Rendes, dolgos ember. A 
Vörös Október Tsz-ben dol-
gozik. 

Miből? 
Aztán ő is megjelenik, Gé-

za szaladt érte a határba. 
Idős, hajlott hátú, fiatalon 
eltörött a gerince. De hát 
tartja magát. Muszáj. ö 
tartja el a népes családot. 
Mégpedig nem is akárho-
gyan. 

— Mennyi a jövedelem? 
— H á t . . . tavaly rossz 

volt a termés, a kukorica 
vízben volt, így kilencezer-
valahányszáz forintot kap-
tunk. A 19,6 mázsa gabona 
meg kenyérnek kellett. Most 
részesben a tsz-től két hold 
kukoricát, 500 négyszögöl 
krumplit, két és fél hold 
paprikát művel, meg szőlőt 
órabérben, plusz egy hold 
háztájit. Egyedül, 80 száza-
lékos rokkantsággal. 

A feleségnek elég a ház 
körüli munka. Beteges szí-
vét, csontjait a tíz gyerek 
megviselte, ö azt mondja — 
fürdő kellene. De hát süti 
hetenként a négy hatalmas, 
ötkilós kenyeret (a boltiból 
kettő kell egy nap), főzi a 
nyolcliteres lábasban a le-
vest, beosztja és kiosztja, 
ami van. 

A háztartást többnyire el-
látják az állatok. Egy tehén 
tejfelével. Tavaly öt na-
gyobbacska malacot vágtak, 
a baromfi csak a tojást fut-

ja. Ez a legszükségesebb. 
Gyümölcs például nincs a 
rossz eperfán kívül, minden 
más pénzbe kerül. És a gye-
rekekre ruha kell, tanszerek, 
a háztartásba sok minden, 
ami nem terem a ház kö-
rül. Petróleum is kell, mo-
sószerek, de villany is jó 
lenne, hogy ne kézzel kell-
jen mosni a rengeteg hol-
mit. S a családi pótlék, nem 
sokra futja. 

Nézem a szegénységet, ami 
mindig és egyre jobban — 
mert igen ritkán találko-
zunk vele — mellbevágja az 
embert. Piroskát, aki a Neg-
ró-cukrot az egész arcán 
szétkente, anyját, aki a 
szoknya aljával letörli 

Az ember nem panaszko-
dik: 

— Most boldog vagyok/ 
mondhatom, pedig nehéz az 
életünk. 

Elkelne a segítség 
Mityókné nazarénus. Ti-

zenkét éve jár Dorozsmára 
a testvérek közé. Minden 
gyereket meghagynak, mert 
a vallás a hívektől ezt kí-
vánja. Mityókné ősi szemé-
remmel küszködik a lelki 
világ dolgain. Érdemes ne-
künk elmondani? 

— Hát jobbára ők segíte-
nek. Kértünk mi a tanács-
tól, a tsz-től is más lakást, 
segítséget. Azt mondják, mit 
akarunk, nagy házunk van, 
meg mindenünk. Csalós ám 
az üsző borjú, tehénke meg 
a disznó. Ilyen körülmények 
közt ez létfenntartás. Mi-
tyókné ezt így mondta: — 
Köll. 

— Egyszer például kép-
tünk a tsz-ben potyogás al-
mát. Mondták, hogy forint 
kilója. Dehát honnan ve-
gyünk mi erre is? Odaadták 
a disznóknak. 

— Kapott már anyasági 
jutalmat? 

— Egyszer a tanácstól 
Számon tartjuk, tudjuk; 

hogy hazánkban európai vi-
szonylatban legkisebb a 
születési arányszám. Szóno-
kolunk ellene, védjük a gye-
rekeket. Mityóknéról talán 
elfelejtkeztünk. Nem lehet 
mindegy, hogy ez a két szü-
lő mennyi embert neve l • 
hogy milyen emberek lesz-, 
nek ezekből a gyerekekbőL 
Mert ez a kép önmagáért 
beszél. Nekünk, emberek-
nek is kellene tenni vala-
mit, hogy Mityókék ne esak 
ez istentől várják a segítsé-
g e i 

Jakab Ágnes 

Orvos házaspár 
perfekt házvezető-
nőt keres bentlakás-
sal. Belárónő van. 
Dr. Gábris László. 
Izsák. x 
BÁDOGOS es vízve-
zeték-szerelő szak-
munkást felvesz a 
Szeged Járási Epitö 
Ktsz Szőreg, Tol-
buhin tér 12. x 

F R T E R 

Szegedi Építőipari Vállalat s z e g e d i munkahelyre 
azonnali belépéssel felvesz 

segédmunkásokat és kubikosokat 
Jelentkezés: Szeged, Dáni J. u. 14. Munkaügy. 

x S 96 806 

Orajavítás legolcsób-
ban felelősséggel. — 
Régi (hibási órá já t 
becserélem Krel-
ner Mikszáth Kál-
mán utca 
Kölcsönözhetők: ele-
gáns nyiontü'Jcsipke 
menyasszonyi ruhák 
iérfi fekete ruhák, 
szmokingok. Szüreti 
mulatságra Jelme-
zek. Szeged Lenin 
krt. 50. sz. Jelmez-
kölcsönző. 
Német, angol nyelv-
tanítást vállalok. Te-
lefon: 55-74. 

14önérdekű k ö z l e m é n y ! 
Felhívjuk a Partfürdőn a bejárattól balra fekvő 
kabinok bérlőit, hogy o Tiszának előrejelzett hir-
telen áradása miatt kabinjaikat feltétlenül ürítsék 
ki, hogy szükség esetén azok haladéktalanul szét-
bonthatok legyenek és ott tulajdonukban kár ne 
keletkezhessék. 

K x Szegedi Fürdők és Hőforrás V. 

Garázs kiadó. Kecs-
keméti u. 15. 

Háromszobás, 4 mel-
lékhelyiséges csalá-
di ház. garázslche-
tőséggel azonna l ' 
beköltözhetően e l - ' 
adó. Szeged Kacsa 
u 3. 
2 szoba összkomfor-
tos, 2 utcára szóló 
magánház azonnali 
'akásátadással eladó 
Petőfi Sándor sgt. 
85/C. 

Villanyszerelő és 
géplakatos szakmun-
kásvizsgára előkészí-
tő tanfolyamot indí-
tunk elegendő szá-
mú Jelentkező ese-
tén. Előfeltétel: 4 
éves szakmai gya-
korlat és 8 általános 
iskoilal végzettség — 
Mü. M. 000. sz. Szak-
munkásképző Inté-
zet: Szeged. Tolbu 
bln sgt R4 

P a r k e t s z e g é l y l é c e t , 
parkettát minőségi 
kivitelben készítek 
Faanyagot veszek 
Faesztergályos, Ba> 
íasor 17. x 

KÜLÖN AUTÓBUSZJÁRAT INDUL 
MINDENNAP A POSTAKOCSI CSÁRDÁHOZ, 

a Széchenyi térről az ARANYPÓK ÁRUHÁZTÓL 
20 órakor! 

Visszaindul hétköznap 23.25 órakor, 
szombat, vasárnap 0.25 órakor 

A Szegedre történő visszautazást feltétlenül bizto-
sítjuk azok részére is, akik egyéb járattal utaztak ki. 
A pénztárnál és jegykezelőknél kapható 30.— Ft-os 
szelvényes menettérti jegy, mely az autóbusz úti-
költségén felül 16.— Ft-os vacsora fogyasztására is 
jogosít 
x S 96 774 Kisteleki Földművesszövetkezet 


