
Tégla Tekla 
története 
/. rész, amelyben a hősnő 
bemutatkozik 

Nevem Kisméretű Égetett Agyag 
Tégla Teli la. A téglagyári égetőke-
mence méhében fogantam, idestova 
3 éve. Világrajöttömkor kemény 
kezű, bőrkötényes munkások bábás-
kodtak körülöttem. Ikertestvéreim-
mel együtt az udvarra vittek és 
egymás mellé fektettek bennünket. 

Ahogy felcseperedtünk, rögtön 
téglarakást képeztek belőlünk. Nem 
szívesen emlékszem vissza erre az 
időszakra, mert bizony elég mosto-
hán bántak velünk. Persze, aki tu-
dott veszteg maradni, azt nem bán-
tották. De jónéhány testvérem és 
ismerősöm alaposan ráfizetett a 
„hallgatni arany" örökérvényű sza-
bály be nem tartására. 

Jó l példázza ezt az alábbi — saj-
nos tipikus — eset is. 

Ha emlékezetem nem csal, I-ét 
írtunk, vagy 26-át? Lényeg az, hogy 

ápolóink fizetést kaptak. Ilyenkor 
gyakran fél napra is eltűntek. Így 
történt ez a szóbanforgó napon is. 
Magasan járt már a nap az égen, 
amikor az egyik munkás talicská-
val kezében felénk imbolygott. Za-
varos szemeit dühösen ránk me-
resztette, köpött egyet, és megka-
paszkodott bennünk. Mellettem fe-
küdt egyik jól megtermett, az átla-
gosnál nagyobb méretűre sikerült 
testvérem. Világéletében nyíltbe-
szédű, őszinte tégla hírében állott. 
Most sem tagadta meg önmagát — 
hiába intettük önmérsékletre. Nagy 
erővel ledobta magát a téglarakás 
tetejéről, teljesen „nekitéglavörösö-
dött" és uram-teremtőm, mit gon-
dolnak, hol állt meg? A szerencsét-
len vesztére az ápoló jobb lábujjá-
nak bal bütykére esett. Erre fáj-
dalmas jajkiáltást hallatott, és fel-
kapta szegény, megboldogult testvé-
remet, majd égnek gúvadt, savószí-
nű szemmel, mérhetetlen haraggal 
földhöz vágta. Senkitől sem félt az 
én szeretett testvérem, de most fél-
tégla lett belőle Talicskába lapátol-
ták és a dirib-darab osztályra szál-
lították. Egy napon aztán a BELS-
PED fuvarosa a szemétdombra vit-
te. Rajta kívül még számos testvé-
re, barátom. Ismerősöm lett az ön-
fejűség vagy az ápoló munkások 
gondatlanságának áldozata. Az igaz-
sághoz tartozik azonban, hogy sok 
nyeszlett tégla is napvilágot látott. 

Az ő szervezetük természetesen nem 
bírta a nagy megpróbáltatásokat, az 
ide-oda dobálásokat. 

így teltek a hetek, mígnem egy 
szép napon sokadmagammal el-
hagytuk a szülői gyárat. Lovasko-
csin gördültünk ki a gyár kapuján. 
A világot nem látott tégla mohósá-
gával szívtuk magunkba az ú j lát-
ványok sokaságát 

Egyszer csak azon vettük észre 
magunkat, hogy egy kocsma előtt 
állunk. De lehet, hogy vendéglő volt. 
A kocsis fürgén leugrott a bakról 
és mintegy háromnegyed órai tá-
vollét után valódi kecskeméti ba-
rackpálinka utánpótlással, továbbá 
egy ismeretlen, enyhén italos em-
berformával megállt a kocsi mel-
lett. Eképpen szólott. 

— ötszáz téglát tudok adni. Ne-
ked cimbora egy ezresért megszá-
mitom, de pofa be! 

Egymás kezébe csaptak és az új-
donsült útitárssal elindultunk. Tu-
domásom szerint egy nagy építke-
zéshez rendeltek meg bennünket és 
bizony füstölögtem is magamban, 
hogy csak úgy, ukmukíuk elkótya-
vetyélnek. 

Befordultunk a Szöcske Szabolcs 
utcába, és megálltunk egy üres te-
lek előtt. Fél óra elteltével ötszáz 
téga hí ján tovább folytattuk útun-
kat. De erről majd legközelebb. 

Tóth-Piusz István 

Már akkor is 

u V a n 
Auschwitzra emlékeztek 

Az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadulásának 
24. évfordulója alkalmából vasárnap az Egyetemi Szín-
padon emlékünnepséget rendezett a Magyar Partizán 
Szövetség és a Nácizmus Üldözöttéinek Bizottsága. Gáti 
ödön , a NÜB elnöke beszédében emlékeztetett a náci ha-
láltáborok borzalmaira. A továbbiakban arról szólt, hogy 
Európa békéjét, biztonságát ismét fenyegeti az NSZK-ban 
újraéledő neonácizmus. 

— Képzeld, nálunk 44 órás 
a munkahét. 

— S z í n e s t v - f ü m . E l k é -

szült az első magyar színes 
televízió-bábfilm, amelynek 
szereplői a híres pócsi Bóbita 
babegyüttes népszerű figurái, 
illetve az együttes fiatal tag-
jai. A tizenhat perces színes, 
zenés film a Bóbitások eddigi 
legjobb művészi produkcióit 
örökíti meg, köztük a tele-
vízió Ki mit tud? vetélkedő-
jén nagy sikert aratott Dido 
halála és Vadállati shox, 
című előadásokat 

—- Butángáz-robbanás kö-
vetkeztében egy texasi far-
mon vasárnap egy anya öt 
gyermekével együtt életét 
vesztette. Férje, aki valami-
vel távol nbb tartózkodott, 
szintén súlyosan megsebe-
sül t 

— J . p. Szlavszkij a Szov-
jetunió középgépipari mi-
nisztere hétfőn baráti látoga-
tásra Magyarországra érke-
zett dr. Lévárdi Ferenc ne-
hézipari miniszter meghívá-
sára. A látogatás során a 
két minisztériumot érintő 
közös kérdésekről tárgyal-
nak. 

— Üjszíves halála. Műtét 
utáni bonyodalmak követ-
keztében vasárnap elhunyt 
a 47 éves Witliam Wolfram, 
aki pénteken kapott ú j szivet 
egy 13 éves lánytól. 

— Kocsikázot t , am í g a 
benzinből tartott. Jogtalan 
használat bűntette miatt in-
dított eljárást a rendőrség 
Bogdanszki Károly 19 éves. 
Szeged. Dugonics tér 19. 
szám alatti lakos ellen. Egy-
mást követően két Skoda 
1000-es személygépkocsit vitt 
el Szegedről „kocsikázni". A 
rendőrség Makón érte tetten 
az alkalmi „úrvezetőt". 

Kutyasétáltatás 

Erdőbe rohant az Opel 
I ttasan vezette személygépko-

csi ját Szöregen Nagy Gyu l a , Tl-
s/.aszlget, Lenin tér 2. szám alat-
ti Lakos. Nekihaj tot t egy foga-
tolt J á rműnek . Sérülés nem tör-
tént, a kar Jelentős. Nagy Gyu-
lát előál l í tották alkoholvizsgálat-
ra, s Jogosítványát ideiglenesen 
bevonták . 

Nem adott elsőbbséget teher-
gépkocsival közlekedve a Do-
rozsmai u ton Kovács Béla, Tá-
pé. Déva utca 3. szám alatti la-
kos. összeütközöt t a motorke-
rékpáron ha ladó Sovácslk Imre , 
K lskundorozsma , Vöröshomok 
dű l ő 5. szám alatti lakossal, ak i 
serülést szenvedett. 

Gyorsha j tás miat t személygép-
kocsival az Utmcntl kor l á tnak 
szaladt S inkó Jo l án Jugoszláv 
á l l ampo lgár az E—S-ös úton. Sú-
lyos serülést szenvedett. 

I t tasan hajtott motorkerékpá-
ron Kertész István. Pusztaszer. 

Tanya 43. szám alatt i lakos. A 
motorra l fe lbukott és sérülést 
szenvedett. 1 

Útkereszteződésben előzött a 
elütött személygépkocsival egy 
gyalogost Szegeden Lamper t Jó-
szef. Tiszasziget, Kossuth utca 
14. szám alatti lakos. A gyalo-
gos, Gö rög J ános , Szeged, Gá-
bor Áron utca 32. szám alatt i 
lakos súlyosan megsérült . 

Száz ki lométeres sebességgel 
az ú tment i erdőbe szaladt Ope l 
Rekord gépkocsival Hódmezővá-
sárhely és Szeged között Se-
lcpcsényl Pá l salgótar jáni lakos. 
A kocsival felborult . Sú lyosan 
sérült a kocsiban utazó Szabó 
Ferencné. Szeged. A l ko tmány u . 
2. szám alatt i lakos. Könnyeb-
ben sérült a személygépkocsi 
vezetője és Kaposvár i I lona , 
Szabóné albérlő je, ak inek állan-
dó bejelentett lakása Dombegy-
háza, Á l l ami Gnzd«sAg 72. szám. 
Az ügyben a vizsgálat fo ly ik . 

A Déry Miksa Gépipari Technikum (Szeged, Úttörő 
tér 7.) 
önköltséges képesítő. Illetőleg betanító jellegű 

tanfolyamokat szervez 
ÍV-, 

lánghegesztő és 

közpantifűtés-kezelő. 

Jelentkezési lap a portán vehető át. 

Érdeklődni a 133-48 és 131-91 telefonszámon lehet 

X . Dk/14 701. 

— A Magyar Film- és Té-
véművészek Szövetségének 
25 tagú elnöksége megválasz-
totta a szövetség elnökét, fő-
titkárát és a titkárság tag-
j a i t A szövetség elnöke Fáb-
ri Zoltán, fótitkára Kovács 
András lett 

— Közös vállalkozás. A 
Videoton Gyár és a Buda-
pesti Rádiótechnikai Gyár 
létrehozta közös vállalkozá-
sát. a Videoton Ipari Kül-
kereskedelmi Részvénytársa-
ságot Az úl vállalat rádió-
kat. televíziókat, magnókat, 
hangerősítőket, zenegépeket 
exportáL 

— A csemegeszőlő terme-
léséről és nagyüzemi re-
konstrukciójának kérdései-
ről tart előadás' ma kedden 
este 6 órakor Füri József, a 
Kertészeti és Szőlészeti Ku-
tatóintézet főmunkatársa 

• Szegeden a volt Jrncsó kol-
légium előadótermében. 

— Zsákok külföldre. Száz-
ezer oolipropilén fóliából ké-
szített zsákot rendeltek nyu-
gat európai kereskedők a 
szegedi kenderfeldolgozó 
ipartól. A zsákokat még feb-
ruárban elküldik vevőiknek 
az úiszegedi. illetve a szegedi 
jutaárugyárbóL 

— Magyar cirkuszmfivé-

szek külföldön. Népszerűek, 

keresettek külföldön a cir-

kuszművészet magyar műve-

lői. Az idén már 42 fős ma-

gyar csoport lép fel az ame-

rikai Ringling cirkuszban. 

Romániába készül a tavaly 

az NDK-ban járt együttes, s 

fél-fél műsoridőt kitöltő szá-

mokat kértek Lengyelor-

szágba és a Szovjetunióba. 

Első ízben vendégszerepel 

magyar együttes Dél-Ameri-

kában, az 50 tagú csoport 

március 5-én mutatkozik be 

Buenos Airesben. Az öt-hat 

hónapos turné alatt Argentí-

nát, Brazíliát, Chilét és Ko-

lumbiát keresik fel műso-

rukkal. 

Gázszerelési 
munkát . 
Szegeden, valamint 
a szegedi járás 
területén lakosság és 
közület részére azonnali 
kezdéssel vállal 
az Építőipari Ktsz, 
Brüsszeli krt. 8. 

X . S. 734. 

A D A S V E T E L 

Oteserúrt átadó e*y fa-
tókéfl, fcilünó állapot-
ban levő rövid xongo-
ra. Megtekinthető a 
Sajtóházban. x 

b.izzuao-t most ala-
kíttassa, Javíttass*, víz-
hatlan festéssel. Csor-
dásnál, Szent Miklós u. 
7. sz. x 

Te»m Urán magnó el-
adó. „Urán 15 155" Jel-
igére a Sajtóházba. 

Süldák etadók. Lékel u. 
6. sz. 

Zongora eladó. vagy 
bélbeadó. Bajcsy-Zs. u. 
28. m . 24. 

Páneéltákóa rövid, hang-
versenyzongora Igényes-
nek eladó. Érd.: 6—7 
óráig. Mérey n. 30/b, 
n a. 

Fú szerdalét h« való fió-
kos állvány eladó. H6-
blért basa a. 43. 

Süldók eladók. Ojaas-
ged. Töltés u. 87. 

Kisfia* tehén eladó. On-
esate'eo 41 Crtrekék. 

Jawa Pionír és bőrka-
bát maoas a'akra eladó 
Lenin krt. 74. 

Cl német berdtirös nylon 
fllvgönv 1760x174 > el-
adó Fee-Ve u 5/b. 

KmMnxIt szekrény. 
évynemO tartó, tv-szek-
rény, tv-aezta! diófur-
nérosak eladók. Bútor, 
alakítást váltatok. Pá-
rizsi krt. 0., asztalos. 

Jó állapotban levő kom-
binált szekrény, aszta, 
lok (egyik antik. Igé. 
nyesnek V fotelok, aezlon 
eladó. Hunvadl J. sgt 
65 Dz. Molnár. 

— Munkásszállót épített a 
Csongrád megyei Építőipari 
Vállalat saját dolgozóinak 
Szentesen. Az ú j épületben 
kilencven embernek adnak 
kényelmes otthont. 

— Az ifjúság! és családi 
ünnepségek ú j formáinak 
megörökítésére negyven pá-
lyamű érkezett kiírt pályá-
zatra, amelyet a KISZ Köz-
ponti Bizottsága és a Nép-
művelési Intézet a kommu-
nista ifjúsági mozgalom 50. 
évfordulójának tiszteletére 
hiidetett meg. A bíráló bi-
zottság három 3000 forintos 
második, négy 1500 forintos 
harmadik és egy 500 forintos 
különdíjat adott ki. 

— Szegcdi díjazott. Gád-
zser Gábor a Szegedi Rad-
nóti Miklós Gimnázium ta-
nulója a Köz'ekedési Múze-
um által rendezett országos 
közlekedési gyermekrajz oá-
lvázaton harmadik díjat 
nyert 

—- Hatalmas áradás pusztít 
Dél-Kai'forniában. A kiáradt 
folyók iszapja 11 személyt 
élve eltemetett. A hatóságok 
óvintézkedéseket foganato-
sítanak. s a veszélyeztetett 
területekről kitelepítik a 
lakosságot 

— Közveszélyes munkakö-

rül es és üzletszerű kéjelgés 

alapos gyanúja miatt a rend-

őrség letartóztatta Szerdahe-

lyi Tiborné 22 éves. bünte-

tett előéletű, Pécs. II. kerület 

Landler Jenő utca 11. szám 

alatti lakost Munkakeresés 

ürügyével jött Szegedre, szó-

rakozóhelyeken férfiakkal is-

merkedett akikkel kitar-

tatta magá t Ügyét vádeme-

lésre hamarosan átadják az 

ügyészségnek. 

Megvételre h-resek helv-
bez kötött fa'nárl láno. 
tnaróeépet. Cím: Helyes 
József. Nyíregyháza. 
Kórtláz q. 79. 

Skoda 1000-ex k'freliíta. 
tan Í'tanotban oltó ké»-
b>0| eladó. Vásárhely. 
Könyves u 1/á. 
4#V-as Mnorkviri, xre-
mó'yvónkoc-l ela-'ó Kio-
kunöorozamá, Kossu t h 
q. 47. 

rré-elt bÚ7» a'omoxatmá 
e'ádó. Frv-évá rá á me-
rve terll'o'ín he'«i ház-
hoz szállítva 115 Ft/e 
15 ir<rzín felO'l téte'-V 
fsrói' lKoát váltaljtik 
próokwini lehat az 
t — P Z kóreontjában 
Vásárhely. T-enln n 
62. vtev Szegeti OVI » 
ará 1aítíe>nen. Szeged 
Marbevó-ártfr. » 

Kiadó 10 darabból álló 
fényezett bálószobabótor. 
politúros szekrény, asz. 
tal. egyajtós Jégszek-
rány, nagy szónysg. sas-
ion. Hétvezér u. 29 
Oyeneeék. g 

fedesen ÚJ Jugoszláv 
isrmó gázkályha eladó. 
Minaen gázhoz meg-
felel. Érdeklődni levél-
ben, Császár József, Zá-
kányszék, U. ker. 283. 

. . X, *umu,nait szek-
rény. agynemüiartó, két-
ajtós szekrény, virágáll-
vány, politúros asztal, 
nól teddlbunda, esi-
köpeny, férfi télikabát, 
fekete óltöny, nippek, 
terítők, háromkerekű kis 
bicikli eladó. Bécsi krt. 
71 . fezt. 4. x 

2 medencés öntöttvas 
mosogató komplett, mo-
sogató csaptelep nikke-
lezett, búzelzáróval el-
adó. Faragó u. 31. 

Nagyképernyős AT 861 
Orion telovlzló üzembiz-
tos. 1 éves átadó. Ko-
vács György, Alföldi u. 
22 . n . ép. B. Mpcadl,, 
1H. emelet 16. 

Hálóesobabútor éa kü-
önálló bútordarabok el-
adók. Cserepes sor 1/4 
Fodor. 

Nagy mennyiségű trágya 
eladó. Erdó n. 7. 

Kocsi bunda, bőrkabát, 
csizma, bundacipó, zsí-
rosbödön. edények, kony-
habútor eladók. Oroez-
'án u. «.. 8. ajtó. 

Egy piros Slmson-mo-
oed Igényesnek eladó 
Szűcs u. 10. Sárközi 
Kálmán. x 

Jugoszláv kombinált szo-
ba, kombinált szekrény, 
rekamié. Club garnitú-
ra, fotelok, egy modern 
konyhabútor és egy szép 
hosszú menyasszonyi ru-
ha fátyollal olcsón el-
adók. Lenin krt. 37. 
I. em. 7. a x 

Két db festett ágy vas-
keretes sodronybetéttel e 
6 db matraccal eladó 
Kismartoni u. 24/a. x 

Eladók: kályhák, kony-
habútor, ruhásszekrény, 
sezlon. ágyak, (latház 
üsttel, könyvszekrény, 
kombinált szekrény, dé-
zsa, varrógép, ttlkör, 
záztflzhely, asztalok, szé-
kek. Kossuth Lajos sgt. 
33. . 

Egy komplett keményfa 
háló és egy kétajtós 
ruhaszekrény, férfiöltöny, 
nól kabát eladó. Katona 
J o. 37. 

Jó zománcos tűzhely el-
adó. Lumumba u. 10. 

új férfibunda. 10-
es húsdaráó. kukorica-
daráló eladó. Baltagi tó 
aor 34. 

11 A Z A 8 S A O 

SIegi»me!Te3ne^^Tvea 
csinos érettségizett ad-
minisztrátor lány Intel-
ligens, komoly fiúval 26 
éves korig házasság cél-
jából. „Fehér orgona 
15 134" jeligére a SaJ-
i óházba. 

uezassag céljából meg-
ismerkedne 40 éves el-
vált asszony egy gyer-
mekkel, káros szenve-
délytől mentés férfival 
60 éves korig. Vidéki ls 
lehet. „Lakás szüksé-
ges" 15118 Jeligére » 
Jajtóházba. 

Z2 evex érettségizett fiu 
tarsaság hiányában kor-
ban hozzáillő leány Is-
meretségét keresi házas-
ság céljából. Fényképes 
levelekre válaszook. — 
„Halló szöszi" 686 Jel-
iére a Hlrdet/be. 

ö? evsa nyugaljas ember 
megismerkedne házasság 
céljából özvegyasszony-
nyal. akinek lakása van. 
„Békesség" 689 Jeligére 
a Hirdetőbe. x 

E G V g B 
SÉJÁROÍIST keresünk heti 
3 alkalomra. „Megbeszé-
Jtlk 16 156" Jeligére a 
aPóházba. 

•noatlan gépírást vál-
la] nyugdíjsa. Szűcs u. 
3/b. legalsó csengő. x 
Elveszett szürke öreg 
nagy cicám, aJü a nyo-
mára vezet, vagy vagy 
visszahozza, magas Ju-
talomban részesül. Pász-
tor, Dózsa György u. 

2. az. 

Csecsemő gondozását 
váltatja védönö. Odessza 
4.. B fszt. 2. 

Móraváros területén bér-
be vennék galambte-
nyésztés céljára mellék-
épület padlását. Érd.: 
naponta 17 órától 1» 
óráig. Lázár István. 
Moszkvai krt. 23—24., B. 
'é'tcsóház, m . 8. 

Csaomer könyvkötészet 
változattan. Hunyadi Já-
nos sgt. 8.. udvarban. 

Nemet, angol nyelvtaní-
tás, fordítás. Gutenberg 
u 26 . délután 3-tól. 
26 éves szakmai gya-
korlattal remtelkéuó er-
döméroök állást változ-
tatna, „Lakásigény nél-
kül" 710 Jeligére a Hir-
detőbe. 

4 éves kortól gyermek-
gondozást, lakásomon 
vállalok. „Egész napra" 
717 Jeligére a Hirdető-
be. 

ital le-
u. 11„ 

Zongorán gyakorol 
het. Hajnóczy' u 
odvar. 

Péntek este a Bocskai 
utcában elvesztettem 
batkesee bőrkesztyűmet. 
Kérem a becsületes meg-
találót adja le Bercsényi 
u. 8. számra. 

Disznóöléshez, 
húspócolóshoz 

kapható: 
Gyógynövény- és 
élelmiszer-üzletekben 

M á r i a 
sonkapác 

Finommechanikai tevékenység céljából, 

alapterületi korlátozás nélkül, 

üres helyiséget keresünk 
Szegeden, ajánlatot „CSENDES M U N K A " 

jeligére a Sajtóházba kérjük. 

K I V Á L Ó MINŐSÉGBEN, 

rövid szállítási határidőre vállalunk 
barnítóst 

eloxálást 

keménykrómozóst 

horgonyzási 

KÁDBAN ÉS DOBBAN 

(elektromos úton) 

Pestvidéki Gépgyár, Szigethalom 

Felvilágosítást ad: Görög László. 

Telefon: 140-432 és 278-453/160nas mellék. 

DL. 10 

Közterületre k ihordott 

salakot és törme-
léket díjmentesen 
elszállítja 
a Szegedi Építő 
Ktsz 
Bejelentéseket a Brüsszeli 

krt . 8. a lá kér tük . 

Tel . : 12-070. 

IMi i t tragya, 
25 százalékos PET ISÓ 
minden mennyiségben kapható 

a HÁZTARTÁSI BOLTOKBAN 

Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Szentesen ós Makón 
Csongrád megyei Vegyesiparcikk Kiskereskedelmi 
Vállalat, Hódmezővásárhely 


