
Különös 

zene-

szerszám 
Most rekonstruálják újból 

az aquincumi orgonát, ame-
lyen vagy 1700 esztendeje — 
talán — Aelia Sabina, éne-
kesnő és orgonista muzsi-
kált. A m nem ez az orgo-
na a legrégebbi magyaror-
szági zeneszerszám! Egy 
háromlyukú síp az, amelyet 
a bükki istállóskői őskori 
lakó barlangjában találtak. 
Ez a síp. mint megállapí-
tották, növendékmedvének, 
medvebocsnak szárcsontjá-
ból készült. A sípból — mint 
azt rekonstruktora. Horu-
sitzky Zoltán bebizonyítot-
ta — öt hangot lehetett elő-
csalni. A kutatók úgy vélik, 
hogy az istállóskői síp má-
gikus, varázslati célt szol-
gált, vagyis zenei eszköz 
volt. Ezt támasztja alá az, 
hogy az istállóskői barlang-
ban egymásra helyezett ál-
lapotban három levágott 
medvekoponyát is találtak. 
Azt gyanítják, hogy bizo-
nyos medveidéző vadászszer-
tartásoknál használhatták e 
pentatonikus zeneszerszámot. 
A medvevadászat ugyanis 

— a s íp elkészültének ko-
rában — nemcsak fő táplá-
lékához, de ruházatához, s 
— csontjaival —, szerszá-
mokhoz is juttatta az istál-
lóskői ősembert. 

S a tudomány — rádlo-
karbon vizsgálattal — arra 
is szabatosan megfele l t : mi-
kor zajlottak le ezek a bükki 
medvevadászatok, s medve-
varézslati szertartások! A s í -
pot pontosan 30 900 évvel 
ezelőtt készítették és hasz-
nálták. 

Bejáró és albérlő diákok 
Egy vizsgálat tanulságai 

Szeged 20 középfokú okta-
tási intézményének 11 ezer 
267 diákja közül jó néhá-
nyan vannak, akik nap mint 
nap vonattal, autóbusszal 
járnak iskolába, vagy albér-
letben húzódnak meg. 

Sorsukról, mindennapjai-
kat megnehezí tő életkörül-
ményeikről érdekes és so-
kak számára f igyelemre 
méltó tanulmány készült el 
nemrégiben, amelynek ösz-
szeállítója, dr. Mészáros Re-
zső, a KISZ Szeged városi 
bizottságának munkatársa 
adatok sokaságával tárja fel 
a két diákcsoportra neheze-
dó gondokat. 

Ami a bejáró középiskolá-
sokat illeti, ők a teljes lét-
szám 15,5 százalékát teszik 
ki. Ez az arány ugyan nem 
túl magas, ám a Közgazda-
sági Szakközépiskola, vala-
mint az Élelmiszeripari 
Szakközépiskola tanulói kö-
zül mégis sokak számára kö-
telező napi penzum az uta-
zás: az előbbi intézmény 
diákságának 30,7 százaléka, 

az utóbbi intézmény diák-
ságának 23,8 százaléka rá-
zaija P'agát valami közle-
kedési eszközzel tanítás előtt, 
és után. 

Szeged szakmunkástanilói 
enné! is rosszabb helyzetben 
vannak, össz lé t számuk 40,5 
százaléka kényszerül a 
mindennapos utazásra, sőt, a 
kereskedelmi és vendéglátó-
ipari tanulók közül éppen 
minden második számára 
„kötelező" a havi bérletvál-
tás. A sok bejáró magyará-
zata: a város közvetlen von-
zási körzetében egyetlen 
olyan iskola sincs, amely a 
vendéglátás, az ipar meg a 
kereskedelem jövendő szak-
munkásait képezné. 

Külön ls f igyelmeztet a z a z 
adat, amely s /er int a Sze-
gedre bejáré középiskolások 
és szakmunkástanulók 03 
százaléka, 1775 diák fizikai 
dolgozó szülők gyermeke. 

Ugyancsak elgondolkodtató 
a tanulmánynak az a része 
is, amely az utazassal eltöl-
tött időt elemzi. A bejáró 

Állati „számvetés" 

— p " — i • 

I. KERÜLET 
Hazasság: Tuth Gyula és Kol-

l tny i Terézia, Nyerges Jenő es 
Fagler Edit, Gémes Lajos és 
K e n e m Anna. Karolyi László 
es Dénes Katalin, Buknicz Mik-
lós es Barna Erzseüet, Czutor 
Anial es Kovács Kiura, Horváth 
Eltzeus es Herczeg Erzsébet, 
ttozso Antal es Nikolényi Ág-
nes. Balogh József és Betko 
Valéria, k u t h y Imre és Harsai 
Kornélia, Uerkó László és Si-
mon Katalin házassagot kötöt-
tek. 

Születés: Mojzes Sándornak és 
Kutnahorszky Mártának Zoltán 
Sándor. BOicsök Ferencnek es 
Sölyom Klárának Ferenc József, 
Juhász Lajosnak es Répás Ad-
riennek Zoltán Lajos, Csányi 
Sándornak és Rózsa Erzsébet-
nek Jozset, Herédl Józsefnek es 
Nagy Erzsébetnek Andrea Má-
rta, úada Attilának és Rákóczy 
Katalinnak Katalin, Varga Ist-
vánnak és Horváth I lonának At-
tila István, Bárkányi Matyásnak 
es Király Ilonának Antal, Mt-
halescu Lászlónak és Szűcs Ilo-
nának Johanna , Nagy Ferenc-
nek és Kis Etelkának Tünde. 
Révész Rafaelnek es Berta Évá-
nak Eva. Takács Antalnak es 
Rovó Piroskának Antal, Csala 
Károlynak és Kis Katal innak 
Katalin. Bozsák Józsefnek és 
Batkl Etelkának László Csaba, 
Csonka Is tvánnak és Mészáros 
Mariának Gábor István. Huber 
Miklósnak es Orosz Évának J u -
dit, Sós Györgynek és Csonka 
I lonának Edina Kinga. Nacsa 
Mihálynak és Simcslk Margit-
nak Ágnes Margit. Szekula Ist-
vánnak és Hermann Ju l ianná-
nak Judit Katalin, Jenel Vil-
mosnak és Tóth Erzsébetnek 
Gyöngyi Eva. Mészáros Sándor-
nak es Szitás Gizellának Sán-
dor. Csepeli Lászlónak és Grae-
ser Mariannának Botond László. 
Ördög Is tvánnak és Gál Mar-
gitnak Mónika Aranka. Varga 
Ferencnek és Berkó Karoliná-
nak Ferenc. Nagy Györgynek és 
Barna Ju l iannának Jul ianna. 
Haling Lalosnak és Zslák Vero-
r lkanak Andrea Katalin. Repkó 
Jánosnak es Polyák Máriának 
Mihály. Gutt Ferencnek és Bo-
hata Klárának Tímea, Guti Fe-
rencnek és Bohata Klárának 
Noémi. Gera Lalosnak és Bá-
nya! Erzsébetnek Gabriella Er-
zsébet, Révész Jánosnak és 
Kars! I lonának Ildikó rtnna. 
Komlosi T.ászlónak és Wohlford 
Pi roskának László. Boldizsár 
Bélának és Kozák Máriának 
Hajnalka Lu1za. Tnrda Pálnak 
és dr. Oerey Magdolnának Gab-
riella Zsuzsanna. Rózsa Vincé-
nek és szabó Irénnek Zita. dr. 
Bérethalml Andrásnak és dr. 
Elekés Máriának Péter. Nany-
mihaiy Antalnak és z a m b ó Má-
r iának Anita Mária, Gábor Ist-
vánnak és Vidéki Margitnak 
Ttlndr Mária. Szenem Tmrénrk 
és Aggod Máriának Mónika. Ba-
lázs Sándornak és Bárdos Pi-
roskának Eva. Farkas-Morval 
Mlbálvnnk és Márta I lonának 
Erzsébet. Bagl Imrének és Ba-
kó nonának Katalin. Nagy Jó-
zsefnek és Elek Ilonának Eva. 
Kovács Imrének és Tóth Tbolvá-
nak Attila Gábor. Sz.écsi Ist-
vánnak és Pétrács F.rzsébetnrk 
Er'.kn. Császár Sándornak és 
Szélpál Etelkának József Sán-
dor. Györfl Andrásnak és Pa-
taki Jul iannának András Ta-
más. Nvírl Gvulának és Kiss 
Erzsébetnek Mária Judit. Nagv 
Mihálynak es Szőke Margitnak 
Attila László nevű gyermekük 
•zfl letett. 

Halálozást Pintér János. Hein-
vár András. Nvárt József. Kva-
rt' Zoltán. Nyári Pá1 Pzeno fr-
eeperit Bedó Eua. Batta Gábor-

Onvakőnyvi 
hírek 

Szombatfalvl Ferenc. Burai Kál-
mán, Dobó l .ajosne Szivlcs Ro-
zália. Gondl Kálmán, Rontó Ml-
hályné Csókás Veronika, Papp 
Istvánné Szász Veronika, dr. 
Viola György, Huszka Józsefné 
Koth Viktória. Hajdú Imréné 
Losoncz Magdolna, dr . T ímár 
Sándor. Perrgel Józsefné Béres 
Veronika. Fodor Sándor. Farkas 
Ferenc. Egeger Jánosné Pénzes 
Ilcna, Mozsár Attila. Monostori 
Kálmán. Vecsernyés István, Ké-
pes Mónika, Papp András. Ke-
rekes Pál, dr. Faragó László. 
Kertész Ilona. Tamás János. Dr-
dögh Illésné Ződt Mária. Szabó 
Gyuláné Márta Terézia, Farkas 
FÍekné Balogh Mária. Dénes 
Ágnes. Födi Pálné Vedrédl Ilo-
na. szabó-Batancs István meg-
halt. 

n . KERÜLET 
Házasság: Fogas Imre és Buz-

gó Piroska. Törzsök László és 
Kósa Ilona Erzsébet. Boldog Ká-
roly és Cseh Erzsébet házassá-
got kötöttek. 

Halálozás: Balogh Jánosné Ga-
liba Jul ianna, Nagy Vince. 

Siklós János: 

Gyapjas Sándorné Szögi Etelka, 
Eperjesi Fcrencné Kóüya Juli-
anna, Prekl Kálmán, Kovács 
Piroska Ágnes, Gál Pál, Gémes 
Illésné Nógrádi Etelka, Rovó 
Mihály né Kormányos Mária. 
Schönberger Dezső meghalt . 

III. KERÜLET 
Születés: Bakos Mihálynak és 

Papp Piroskának Zsuzsanna, 
Okos Károly Sándornak és Er-
délyi Mária Teréziának Lajos 
László, Palotás Ferencnek és 
Gurdlcs Erzsébetnek István Mi-
hály. Godó Lászlónak és Gyön-
ge Sarolta Viktóriának Szilvia, 
Drégelyi Józsefnek és Hemmert 
Zsuzsannának Zoltán József, 
Maslr Andrásnak és Molnár Gi-
zellának Gyöngyi. Sárkány Ist-
ván Pálnak és Sárkány Mariá-
nak Zsuzsanna Mária. Fejes 
István Menyhértnek és Kőszeg 
Ilona Ágnesnek Enikő Angéla. 
Fazekas Imrének és Tombécz 
Eszter I lonának Anikó. Szekeres 
Géza Antalnak és Kovács Juli-
annának Géza Antal nevű gyer-
mekük született. 

Halálozás: Fülöp Mihály. Bol-
dls Pál. Buborék Andrásné Ké-
ri Anna. Oltványi István. Török 
József. Varga Lalos. Tószögi 
Ferenc. Hegedűs Gyula. Laka-
tos Ferenc András. Fábián Já-
nosné NRgy Mária. Füleki Ist-
ván. Szél Imréné Szél Anna. 
Juhász Józsefné Lantos Vilma. 
Kotogány Imre meghalt . 

diákok több mint 30 szá 
zaléka indul el otthonról, 
reggel 6 és 7 óra között — 
írja az e lemzés —, a MüM. 
600-as szakmunkásképző- in-
tézet tanulói közül pedig 
ugyancsak minden második 
kel útra hajnali fél öt (!) 
előtt. 

Nehezíti a bejárást az a 
körülmény is, hogy többsé-
gükben zsúfoltak, nem egy-
szer piszkosak a vasúti ko-
csik, autóbuszok. Rajtuk sem 
olvasni, tanulni, s e m pihen-
ni nemigen lehet. 

Az albérletben meghúzó-
dók körülményei ugyan va-
lamivel kedvezőbbek, ám a 
havonta fizetett díj mégis 
komoly terhet ró egy-egy 
vidéki családra. Különösen 
a középiskolások között van 
sok albérlő! 

A családoknál lakó diá-
kok ellenőrzése, otthoni ne-
velése szinte megoldhatat-
lan gondot jelent a tanárok-
nak. Különösen a rendszeres 
felügyelet nélkül eltöltött es-
ték veszélyeztetik a fiatalok 
egyéniségének helyes kibon-
takozását. 

Mind a bejáró, mind az 
albérlő középiskolásokkal, 
szakmunkástanulókkal foko-
zottan kell törődni. Az előb-
biek számára hasznos külön-
termet biztosítani a tanítás 
előtti és utáni órákra — 
ezt több iskolában meg ls 
teszik —, és ugyancsak hasz-
nos korábban kezdeni a nap 
mint nap utazók korrepetá-
lását. Ez utóbbira jó példát I 
a Rózsa Ferenc és a Rad- ! 
nóti Gimnázium mutat. 

Számos iskola igyekszik 
megoldani a két, nehezebb 
körülmények között élő di-
ákcsoport rendszeres és szer-
vezett étkeztetését is. 

A bejárás és az albérlete-
zés gondjai természetesen a 
kollégiumok nagyarányú 
építésével oldódnának meg. 
Ez azonban — a szűkös 
anyagi alapok miatt — még 
hosszú ideig várat majd 

magára. Ezért a feladat: 
minden elképzelhető mó-
don, minden igénybe vehe-
tő eszközzel segíteni az ér-
dekelt diákokat. 

A. La 

Uj szálloda 
Szigetvár főterén — Zrínyi 

Miklós híres oroszlános em-
lékművével szemben — meg-
kezdték a város új szállo-
dájának építését. Előrelátha-
tólag 1971 elején nyitják 
meg. 

t ö r t é n e l m i 
e m l e k e z t e t ö 

D H M A G Y A R O R S Z Á G 
1948. 
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A N A P HÍREI: A NÉMETEK FELADTÁK KÖLNT 
— ZSUKOV SEREGE AZ ODERA TORKOLATÁNÁL — 
EZER BUDAPESTI GYEREKET HOZTAK SZEGEDRE — 
DOLGOZNAK A FÖLDIGÉNYLÖ BIZOTTSÁGOK. 

Gyerekvonat 
A Nemzeti Segély gyer-

mekmentő akciója közel 
ezer gyermeket hozott teg-
nap délelőtt Szegedre. Ezer 
gyermeket, aki már közelről 
látta az éhhalált. Egy pok-
rócot, egy csajkát, egy kis 
batyut szorítanak sebes ke-
zükbe, amikor babákat kel-
lene még szorongatniok. 
Éhesek, fáznak, sírnak anya, 
apa után, amikor otthonra 
volna szükségük, egy kis tej-
re, melegségre. A Nemzeti 
Segély önfeláldozó hölgyei 
vették gondjukba a gyereke-
ket, akik három napig utaz-
tak, hogy otthont és meleg 
ételt találjanak. Egy-egy tá-
nyér sűrű burgonya- és zöld-
ségleves, egy kis kenyér le-
csillapította az éhes ajkakat, 
amelyek, miután enni már 
nem kértek, sírásra fakad-
tak. Sírtak a félelemtől , a 
meghatódottságtól. Féltek 
az új otthontól: „Milyen lesz 
az új mama?" Testvérek 
féltek az elszakadástól: 
„Minket csak együtt lehet 
vinni, néni kérem." 

Egyre jönnek az anyukák-
nak és apukáknak jelentke-
zők. A „kereslet" a 2—3 
évesekre volt a legnagyobb. 
Ezt az ezer gyermeket a sze-
gedi anyák magukra vál lal-
ták, hogy fedelet adjanak a 
hajléktalanoknak, ételt az 
éhezőknek, szeretetet az ár-
váknak. 

Roosevelt 

nyilatkozata 
Roosevelt e lnök tegnapi 

sajtókonferenciáján egye-
bek között a következőt je-
lentette ki: Jalta forduló-
pontot jelent a mi történel-
münkben és a vi lág törté-
nelmében. Lehet, hogy a 
múltban is voltak Ilyen 
szándékú kísérletek a béke 
biztosítására, azonban eny-
nyire egybehangzó és ilyen 
jószándékú megállapodást 
még nem ismert a világtör-
ténelem. Az elnök kijelen-
tette azt is, hogy méltányos-

nak találja a leszerelt né-
met katonák munkaszolgála-
tát Oroszországban, hogy 
evvel ls hozzájáruljanak a 
németek okozta károk he ly-
reállításához. 

Kinek és mennyit? 
Egységes kép bontakozik 

ki különböző helységekben 
működő földigénylő bizottsá-
gok felosztási terveiből. Á l -
talában a nincsteleneknek 
juttatandó föld mennyiségét 
tíz holdban állapítják meg 
és eddig a határig kívánják 
kiegészíteni a törpebirtoko-
sok és a nagycsaládú kis-
gazdák birtokait is. A föld-
igénylő bizottságok egyik 
legépitőbb jel legű határoza-
ta, hogy az összeírás mun-
kája ne zavarja meg, sőt se -
gítse a tavaszi mezőgazdasá-
gi munkálatokat. Elhatároz-
ták, hogy akit fe lvettek a 
földigénylők közé, de n e m 
dolgozik, vagy rosszul dol-
gozik, azt törölni kell, v i -
szont azt, akit most nem vet -
tek fel, de tavasszal jól dol-
gozik, később fel kell venni 
a földigénylők sorába. 

A falvak népe megértette, 
hogy a földreform végrehaj-
tása a földigénylők részvéte-
lével történhetik csak m e g 
és megmozdult, építő módon 
felsorakozott, hogy segítse és 
gyorsítsa a földek elosztásá-
nak végrehajtását 

Jegyek 

a tárgyalásra 
Március 11-én, szerdán 

délelőtt 10 órakor lesz a sze-
gedi népbíróság első tárgya-
lása. A népbíróság első ta-
nácsa ül össze, hogy ítélkez-
zék Fülöp Imre budapesti 
nyilas vezető fölött, akit a 
népügyészség többrendbeli 
gyilkossággal, i l letőleg gyi l -
kosságban való részvéttel 
vádol. A népbírósági tár-
gyalást rendkívül nagy ér-
deklődés előzi meg. Valószí-
nű, hogy a nagy érdeklődés-
re való tekintettel a tárgya-
lásra jegyeket bocsátanak 
ki. 

Végig 
az úton 

IN e m vagyok még olyan öreg, hogy szám-

• adásra ingereljen e z elfutott élet. Kíván-
csiskodó, sürgető kérdéseidre is csak azért vála-
szolok, mert örülök a f igye lmes érdeklődésnek. 
Mostanában nemigen törődnek egymással az em-
berek. 

Panaszra nincsen okom, csak a fővárosi élet-
vitelt nem tudja megszokni az alföldi világban 
ismerős legény. Biztosan valami lelki nyavalya 
ez. Idehaza nagy, tágas mezők, puszták fogják 
körül a várost. Egy-két ugrás és már a tápai rét 
szélén vagyunk. Onnan aztán belátni a lelei ha-
tárt. majdcsak Makóig szalad a tekintet, lgv van 
ez a másik oldalon is, onnan meg a gyevi ta-
nyák ritkuló világóra nyílik kilátás, egészen a 
Tiszáig. 

N e m földrajzi helyzetképeket akarok én írni. 
Inkább valami emberi dolgokat. Idehaza jobban 
érződik a tágas, sík vi lágban a szabadabb, kor-
látlanabb mozgás egészséges valósága. Nagy ki-
terjedesü térben jobban vibrál a csetlő-botló 
atyafi gondolata, lelke. Pesten meg, a magas há-
zuk nyomasztó komorsága alatt, nyüzsgő, höm-
pölygő emberlávában, szürke szabott utcákban 
annyira egyedül ténfereg, hogy még a gondola-
tok is elapadnak. Rideg, kemény valóság ez — 
az egyedüllét kínzó világa, amelynek rendje: 
munka, pihenés, — munka, pihenéé. Azonos-
ságok ismétlődnék. Mmdenki siet a maga dolga 

után. Ha vélet lenül fölbuksz az utcán, nem kel -
tesz föltűnést, a járókelők nem érnek rá oda-
figyelni. 

Az alföldi ember szabadságérzése és társközel-
sége más. Sokat mérgelődnek a kisvárosok, köz-
ségek patriárkális légkörén az itthon valók. 
Pletykálkodnak, mindig másokkal törődnek, kis-
polgári szenzáció-éhségüket csillapítja néha va-
lami kis szimpla botrány-ízű esemény. Mégis 
jobb ez, mint a rideg nagyvárosi közöny, mert 
ott az emberek oly távol élnek egymástól, hogy 
néha egy életen keresztül nem tudja a bérház-
lakó, hogy ki a szomszédja. Elkerülöm a magas, 
sziklás hegyeket is. Mély szurdokban járva néha 
fölnézek az égre és a keskeny kék csíkból tu-
dom, hogy nincsen fe lhő a gleccser fölött. A Ma-
ros-parti pusztán meg olyan tágas, a mennybolt, 
hogy körbeszegi a mezőt, és én ott a kupola alatt 
nezegetem a gulyát. Néha megkínálnak a gu-
lyások egy félköcsög aludtejjel, aztán beszélge-
tünk naplementéig. Jó emberek a csorda őrei, 
úgy hányják-vet ik a világ, meg a község, a szö-
vetkezet sorsát, hogy eszük-szájuk járása egy-
forma. Fölösleges ügyelni, vajon most mi is van 
a szavak mögött? Azt, mondják, hogy a primitív 
ember egyszerű észjárása ilyen, de a racionálisan 
gondolkodó civil izállé egészen más. Biztosan így 
is van, de ha az ember beszélget, akkor nem fi-
gyelőállásból teszi, hanem a gondolatok, szavak 
gyöngyözésében akar gyönyörködni. 

Beszélgetni. Milyen nagy áldás az, ha van ki-
vel beszélgetni; nem hivatalosan és nem abban 
a fé le lemben; na, ez öt perc múlva kér valamit. 
Lehet, hogy én elmaradtam a világtól, s nem ér-
tem meg; érdek nélkül nincsen semmi, még a jó 
szónak is pénzügyi vagy erkölcsi tarifája van. 
Most már biztosan jobban megérted, miért vá-
laszolok kedves érdeklődésedre. 

Föladod a szokványos kérdőmondatot; érdemes 
volt -e? Arra gondolsz; rpond.iam meg, mit tar-
tok én a végigjárt útról, amely lassacskán több 

mint negyedszázadnyi időt mért rám. Bizonyára 
tudod, hogy nem lehet egyértelmű felelettel e l -
intézni a választ. I lyesmit csak az tesz, aki az 
élet szépségében és moslékjában még nem már-
tózott meg. 

A Sinkó-vi l lában gramofonkezelö voltam, a 
fiatalok fel legvárában, a VII. utca végén. Nem-
csak azért, mert nem tudtam táncolni, de vala-
mi lyen benső gátlás, görcs fogott vissza attól, 
hogy vidáman, húszesztendős korú f igye lemmel 
vagy rajongással hal lgassam a jövő-jelölő témá-
kat a MADISZ első heteiben, a régi Somogyi -
telepen. Lehet, hogy a háború lidérce megbaráz-
dálta a lelkemet, megsebezte az érzéseimet. Min-
denki táncolt, gyűlésezett, a vezetőség örökösen 
ülésezett — én meg a lemezeket és a tűt cserél-
gettem a gramofonon. 

Délelőttönként igencsak egyedül húzódtam be 
a „zeneszobába", s i lyenkor kiválogattam azokat 
a számokat, amelyek mélyebb, érzelem-birizgáló 
akkordokat pöngettek el. Ez jó volt, mert egy-
egy dal vagy operarészlet mindig eszembe jut-
tatott valamilyen értelmes vagy értelmetlen tör-
ténetet. Amikor a Parasztbecsület nyitányát elő-
ször hallottam, olyan szívdobogást kaptam, mint-
ha öt kilométert futottam volna. Meghallgattam 
egyszer, tízszer és mindig valami újat. érdekeset, 
mélyen izgatót födöztem föl e csodálatos zené-
ben. A kínlódó évődést csak fokozta az a fura 
érzelmi hatás, amit én eddig ennyire pontosan 
nem tudtam, vagy nem mertem tisztázni; volta-
képpen én az élet és világ dolgaihoz nem sokat 
konyítok. Üj rend érkezéséről beszélnek a szó-
nokok; gyorsan pörögnek a politikai események, 
ismerős idősek a városi fórumokon tesznek-vesz-
nek, intézkednek. Változott a környezetem, szi-
laj, lelkes fiúk és sertepertélő lányok tiszta szív-
vel, öntudatlan kitárulkozással hozsannáznak a 
glóriás ú j világ háborús-zavaros, kényérgondos-
romos hétköznapjai előtt. 

(Folytatjuka 


