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Kora tavaszi feladatok a szántóföldeken
Vízlevezetés

Gondoskodni kell a tavasz 
első napjaiban lehullott hó el
olvadása és esők következté
ben összegyűlendő vizek leve
zetéséről, m ert a gabonaveté
sek a teljes v íztakarást csak 
igen rövid ideig bírják. A víz
levezetést barázdákkal — 
szükség esetén akár árkokkal, 
■—, a  vízlevezető csatornák 
rendbehozásával biztosítsuk.

A  mélyebb fekvésű nedves 
ta lajon , am elyeken az utóbbi 
napok időjárása következtében 
vastag hótakaró, hófúvás fedte 
be a  vetéseket, a kipállás ve
szélyével és az ezzel általában 
együtt já ró  hópenész fellépé
sével szám olhatunk. Különö
sen akkor, ha a hótakaró, vagy 
hófúvás fölött jógkéreg fejlő
dik. Az ilyen vetés elhal és 
m egrothad. A kipállás ellen a 
hákupacok szétlapátolásával, a 
hótakaró fölötti jégkéreg á l
latokkal (juhokkal) való tip- 
ra tásáva l védekezzünk. A pe
nész ellen a vetőmag csávázá- 
sa  a legjobb óvószer.

Felfagyás — hengerezés
A kitavaszodáskor a nappali 

erőteljesebb felm elegedéseket 
éjszakai fagyok váltogatják. 
Az ilyen hőm érsékleti ingado
zások idézik elő az ószj veté
sekben a felfagyást. A növé
nyek gyökerei a többszöri is
métlődő fagy és olvadás követ
keztében helyükből kimozdul
nak. A felfagyott vetés süp
ped, a gabonaszálak könnyen 
kihúzhatok. Ha e kedvezőtlen 
állapoton egy idejében vég
zett hengerezéssel — amely- 
ivei a kiemelt növényeket a  
talajhoz nyomjuk, hogy azok 
ú jra  gyökerezhessenek — nem  
segítünk, a növények jelentős

Nem lesz hiba 
a műtrágya kiszórásával

A rossz időjárás késlelteti a 
tavaszi iiunkákat, így a m ű
trágya kiszórását is. A gépál
lomások egyrésze még a hava
zás előtt hozzákezdett a  m un
kához. A ta tabányai tsz-ben 
például 15 kh-on, az eszter
gomi Kossuth Tsz-ben és Öri- 
sáoon mintegy 200 holdon m ár 
elvégezték a m űtrágyázást. A 
dolog javarésze azonban még 
h á tra  van.

Ez annál is inkább gond, 
m ert az idén — élve a 3004-e« 
számú rendelet ad ta  kedvez
m énnyel — a termelőszövetk«- 
zetek nagy mennyiségű m ű
trágyára nyújto ttak  be igényt. 
Az oroszlányi Jöszerencsét 
Tsz például az eddigi m ennyi
séghez még újabb három  va
gonnal rendelt, de kisebb-na- 
gyobb utánrendelés a legtöbb 
tsz részéről történt, vagy fo- 
Ivam atban van.

A gépállomások felkészülten 
v árják  a  m unka kezdetét. A r
ra  törekednek, hogy a kedve
ző idő beköszöntése után azon
nal elvégezhessék a műtrágya 
kiszórását. A Tatai Gépállo
másnak 1080 kh-on, a Bajnai 
Gépállomásnak 1810 holdon, a 
Nagyigmándi Gépállomásnak 
1100 kh-on kell elvégeznie a 
m űtrágya géppel történő k i
szórását. Hasonló a helyzet a 
többi gépállom ásoknál is 
Ezért a  gépállomásoknál úgy 
határoztak, hogy részben nyúj
to tt műszakban, részben — ha 
szükséges — a harm atm entes 
éjszakai órákban is dolgoznak 
m ajd a  földeken. Csak arra  
kérik  a term előszövetkezete
ket, hogy az éjszakai m unká
hoz segítsenek m unkaerőt biz
tosítani. Ahol kevés a gép -  
például a Nagyigmándi Gép
állomáson — ott kooperációval 
oldják meg a m unkát. A nagv- 
igm ándiakat szükség esetép 
ez Ácsi Gépállomás segíti ki 
gépi erővel.

A gépállomások igazgatói
nak véleménye szerint a m un
ka szervezettsége biztosítva 
van, m aradéktalanul teljesí
teni tudják  a termelőszövet 
kezetekkel kötött szerződése
ket.

' része elpusztul. A felfagyott 
vetésekben a talajfelszín emel
kedésének nagysága 0,5—2,5 
cm-ig is terjedhet. A ta lajban  
levő fagyott víz eredeti térfo
gatának csaknem 10 százaléká
val k iterjed  és ennek követ
keztében a talajfelszínt növé
nyestül megemeli.

Az utóbbi években végzett 
kísérleti megfigyelések ered
ményeképpen bebizonyosodott, 
hogy a felfagyásban a jégsé 
fagyott víz terjeszkedésén kí
vül a talajfelszín egyenlőtlen 
hőháztartása is döntő szerepet 
játszik. Természetétől fogva a 
talajfelszín kisebb-nagyobb 
foltokban (néha e foltok csak 
pár négyzetdeciméteresek) el
térő nedvességtartalm ú, illetve 
hőmérsékletű. Ennek term é
szetes következménye, hogy 
m ind a nappali felmelegedés
ben. m ind az éjszakai lehűlés
ben a foltok környezetükkel 
szemben lényeges eltérést m u
ta tnak . Az előbb lehűlő (rend
szerin t lazább, szárazabb vagy 
fedetlenebb) foltok fagykérge 
ham arabb alakul ki. A nedve
sebb vagy fedettebb, később 
lehűlő m egszilárduló részek 
így oldal terjeszkedésükkel m ár 
szilárdabb kérget nyomnak 
összébb, esetleg em elnek meg, 
vagy maguk em elkednek meg, 
púposodnak fel úgy, m in t am i
kor síma asztallapon egy na
gyobb k arto n t széleinél pár 
m m -rel összébb nyomunk. Az 
így „felpúposodott” kéreg és 
az a la tta  levő fagymentes ré 
teg között néha 2—3 cm-es 
hézagot találunk, ami a  ta la j- 
felszín hőháztartásának egyen
lőtlenségét méginkább fokozza. 
T ehát m inden olyan felszíni 
tényező (üreges feltalaj, egyen
lőtlen kelés, foltos, növényállo
mány) ami elősegíti az egyen
lőtlen hőháztartást, segíti a 
felfagyást is.

A jó talajelőkészítés és 
m egerősödött őszi vetés a leg
több esetben m ár m agában is 
megelőző védekezést je len t a 
felfagyással szemben. A fel
fagyott vetések hengerezése 
viszont nem csak e talajok k i
tépett növényeinek ú jra  gyö- 
kerezését sietteti, hanem fel
tétlenül hozzájárul a ta lajfe l
szín egyenletesebb hőháztar
tásához. s  így bizonyos m ér
tékig védekezést is je lent az 
esetleges későbbi felfagyá
sok kártételével szemben. 
A felfagyott vetéseket ta 
vasszal. m ihelyt a ta laj felszíne 
annyira kiszikkadt, Ihogy az 
nem  ragad, azonnal le  kell 
hengerezni.

Fogasolás
A tavaszi fogasolásnak, kü

lönösen kötöttebb talajokra és 
főként az őszi búzáknál van 
jelentősége. A fogasolással 
nem szabad sietni. Azt akkor 
kell végezni, am ikor a  gabona 
kellően megerősödött, gyöke
reivel jól m egkapaszkodott és 
a fagyveszély m ár elm últ. A 
gyenge fejlődésű vetésekben 
korai fogasolással több kárt 
teszünk, m int am ennyit hasz
nálunk. Késő ősszel, laza 
magágyba vete tt és gyengén 
áttelelt őszi vetéseknek még 
kötöttebb vagy ülepedettnek 
látszó talajok esetében is 
rendszerint hasznosabb ko
rábban egy hengerezés, am it

m ajd csak a későbbi megerő
södéskor fogasolunk meg. 
Cserepes talajokat fogasolás 
előtt mindig előbb meg kell 
hengerezni, hogy a kiszáradt 
cserepeket a henger széttör
je. A fogasolással a ta la jt la
zábbá tesszük, és így ham a
rabb melegszik fel, gyorsab
ban indul meg a talajélet.

Fejtrágyázás
A gyengén fejlődött, vagy 

rosszul telelt vetéseket fej
trágyázni kell. A buja fejlő
désű. jól beállott vetéseknél 
felesleges a fejtrágyázás, sőt 
sokszor káros, m ert később a 
gabona esetleg megdől. A 
fejtrágyázás nitrogénben sze
gény elővetemények után (ku
korica, mohar, cirok, szudán- 
fű, köles stb.) és ott fontos, 
ahol gabona u tán  ú jra  gabona 
következett. Az őszi kalászo
sokra a  fejtrágyát kora ta 
vasszal szórjuk, am ikor a ta 
laj még fagyos, de hótakaró 
m ár nincs rajta , m ert a gyen
ge gabonáknak a pétisóval 
adott n itrosén-tápanvagra ép
pen a kezdeti fejlődés előse
gítésére van szükség. Kiszór
hatjuk  a talaj felszikkadé- 
sa után is Az eddigi term elé
si tapasztalatok és kísérletek 
szerint leghatásosabb fejtrá- 
gvamenn.viség: nem pillangós 
elővetemény után 90—120 kg/ 
kh., pillangós elővetemény 
után 70—90 kg/kh. nitrogén 
m űtrágya (pétisó vagy linzi
só).

Talajsimítás
Az őszi gabonák kora tava

szi ápolásával egyidejűleg a 
szántóföldön elvégzendő fon
tos feladat az őszi szántások 
elegyengetése, a  tavaszi ta laj- 
simítás. Kitavaszodáskor, m i
helyt a ta la jra  a gyúródás 
veszélye nélkül rám ehetünk, 
az első m unkánk az őszi 
szántások elegyengetése, elsi
m ítása legyen. Az ősszel 
megszántott föld nyitott bak
hátú, sokszor erősebben rö
gös. A téli fagy és csapadék a 
bakhátokat ném ileg égvén get i 
ugyan, de azért a ta laj felülete 
mégis egyenetlen, hullámos 
marad. A rögök földje :— ha 
a rög a tél folyam án széjjel is 
esik — a rög helyén kis kupa
cokban megmarad. Ezeket a 
talajegyenlőtlenségeket kell el
sim ítanunk. am ely m unka ko
ra  tavasszal gyorsan és k itű
nően végezhető. Ha azonban 
nem sietünk az egyengetés- 
sel, a ta laj felülete — különö
sen a bakhátak pereme — 
csakham ar kiszárad, sokszor 
meg is kérgesedik. Amikor is 
a  simítóval célt m ár nem 
érünk  el. a későbbi fogaso
lással vagy egyéb talajm un
kákkal m ár sem a kívánatos 
egyenletes talajfelszín, sem 
megfelelő talajszerkezet nem  
lesz biztosítható, vagy csak 
lényegesen nagyobb m un
kák árán. Egyszóval a tél 
folyamán a ta lajban  össze- 
gyülemlett csapadékot idő
ben végrehajtott sámítózással 
feltétlen óvjuk meg a  tavasz- 
szal elvetésre kerülő ku ltú r
növények számára.

Ruppert József
megyei főagronómus

Az ácsi íöldművcsszövelfcezet éleiéből
Nemcsak a központi igaz

gatás, de a hálózat dolgozói 
és a szövetkezeti tagok is vár
ják  nagyon várják  vissza 
Papp Gábor elvtársat, az ácsi 
földművesszövefckezet elnökét, 
és Eichinger Istvánt, a szövet
kezet főkönyvelőjét. M indket
tőjüket szinte egyidőben dön
tötte ágynak két különböző, 
de súlyos betegség. Az igazga
tóság elnökét operálták, a fő
könyvelőt belgyógyászati ke
zeléssel gyógyítják a szőnyi 
kórházban.

Az em ber azt hinné, hogy a 
két vezető betegsége a szövet
kezet m unkáját is visszaveti. 
Pedig nagyon téved, aki erre 
gondol. Bár nagyon hiányoz
nak a  szövetkezet éléről, de ez 
a  m unka minőségét m it sem

csorbítja. M ert ahogy Szarvas 
Szilveszterné, földművesszö
vetkezeti dolgozó mondja; 
m ég jobban, fegyelm ezetteb
ben dolgozunk, hogy vezető
ink nyugodt gyógyulását ezzel 
is elősegítsük.

Farkas Ignác bácsi válasz
to tt vezetőségi tag úgy ellát
ja  m unkáját, m int ta lán  még 
soha. Ezekben a  napokban kü
lönösen szükség van Ignác 
bácsi sokéves tapasztalataira 
a szövetkezetnél. M ert Farkas 
Ignác nemcsak a lakosság 
áruellátására ügyel, hanem  
ellátogat az egységekbe, a hiz
laldába. a juhtenyészetbe. a 
darálóba is.

Sokat dolgozik Ignác bácsi, 
m ert a szövetkezet érdeke így 
kívánja.

EGY MONDATBAN...
— Több mázsa díszes hús

véti figurát készítenek falun 
a földművesszövetkezeti cuk
rászdák.

— A z ácsi földm űvesszövet
kezet cukrásza., Kovács K ál
mán mestercukrász kitüntetést 
kapott az országos cukrász- 
ipari kiállítás alkalmából, az 
fm sz.-nél eltöltött több éves 
jó munkájáért.

— A tanulóképzés színvona
lának növelése érdekében 
megkezdődött a cukrásztanu
lók tapasztalat-cseréje.

— Szalagfűrész üzemet léte
sített a naszálvi földm űves
szövetkezet.

— Nagy terméshozamú és 
magas olajtartalmú naprafor
gó magokat árusítanak a
földm űvesszövetkezetek 4,60 
iorintos áron.

— Megtört a  jég! A kocsi 
földművesszövetkezet italbolt- 
kezelői „káló” igénybevétele 
nélkül számoltak el a legutób
bi leltározásnál.

Április 4-re készülnek 
a földmüvesszövetkezetek
Számos földművesszövetke

zet vezetősége m ár megkezdte 
az április 4-i ünnepi program 
előkészületeit. A MÉSZÖV po
litikai és á ruk iraka t rendezési 
versenyt h irdetett a megyé
ben. A nagy ünnepet megelő
zően a szövetkezeteknél foko
zottan népszerűsítik a  m unka- 
versenyt, s  ism ertetik a ver
senyben élenjáró dolgozók 
munkamódszerét.

A szomori földművesszövet
kezet vezetősége és dolgozói 
vállalták, hogy a szövetkezet 
1958. évi tagszervezési ésrész- 
jegybeíizetési tervét április 
4-re teljesítik.

A kultu rá lis program  kidol
gozását is m egkezdték a veze
tőségek. Á prilis 3-án ünnepéé

0

Uj utakon
Különösen az utóbbi időben 

nem m úlik e] hét újabb tá r
sulások, szakcsoportok alaku
lása nélkül. Dolgozó parasztok 
százai, kéz a kézben indulnak 
a boldogulás, a biztosabb jövő 
felé. A bíztató rem ény Dad 
községbe is beköszöntött.

— Igaz. hogy a nagyobb jö
vedelem  ‘kilátásai is csábítóak, 
— jegyezte meg Horváth Bá
lint, a dadi burgonyaterm elő 
szakcsoport elnöke, — de en
nél még vonzóbb a m unkának  
az a megkönnyebbítése, am i a 
közös erőben rejlik. Hogy ez 
m ennyire igy van, arról a már
cius első felében alakult dadi 
burgonyatermelő szákcsoport 
tagjai is tanúskodnak.

Szó ami szó, a pénz sem 
egy utolsó dolog, de a hét 
egyéni gazda gondolataiban 
mégis valami m ás volt, ami
kor döntöttek. Mind a heten 
évek óta jóbarátok, ism erik 
egymásnak még a gondolatát 
is. Még a mosolyuk is bíztató 
reményekkel van teli.

Szántó-vető em berek voltak 
eddig is, de ki-ki a sa já t föld
jét művelte. A m unkának most 
sem lesznek szűkében, de a 
közös erő kilátásai gyümölcsö
zőbbek. Hisz a két ötholdas 
táb lát közösen művelik m ajd. 
A tagok kívánságára a Mező
mag vállalat „M erkur“ vető
burgonyát küld a szakcsoport
nak. A csoport tagjai nemcsák 
a szántást és a vetést végzik  
közösen, hanem a növényápo-< 
lási m unkákat, a szedést és a 
10 hold term ésének az értéke

geket, kultúrm űsorokat ren-_ sítését is. A tagoknak ez utób- 
deznek a szövetkezetek. Az 
Esztergom és Vidéke Körzeti 
Földművesszövetkezet 70 tagú 
együttese is szorgalm asan gya
korolja az új műsorszámokat, 
hogy ők is m éltóan ünnepel
jék április 4-ét.

bi sem ad okot sok fejtörésre, 
m ert a Mezőmag vállalattal 
m áris a 10 hold burgonyára 
term elési szerződést kötöttek. 
M ár az első lépéseik is körül
tekintő, gondoß előrelátásról 
tanúskodnak.

I F J Ú S Á G I  B O L T  T A T Á N
M int arró l korábban h írt 

adtunk, T ata város északi pe
rem én a Tata és Vidéke Kör
zeti Földművesszövetkezet 2. 
sz. bo ltját m árcius 3-án „If
júsági bolt”-tá  nyilvánították.

A napokban ellátogattunk a 
m ár 3 hetes „Ifjúsági bolt”- 
ba, hogy közelebbről ism er 
kedjünk meg Komárom m e
gye első ilyen irányú kezde
ményezésével.

A gondolat szülője Kossuth  
A ntal elvtárs, a MÉSZÖV
pártszervezetének titkára. K i
vitelezők: a MÉSZÖV és a 
földművesszövetkezetek vá
lasztott vezetőségei. I tt  is el
sősorban a Tata és Vidéke 
Körzeti Földművesszövetkezet 
igazgatósága. A gondolat cél 
ja: szakszerű kereskedelm i ta 
nulóképzés. Ami annyit jelent, 
hogy a  falusi kereskedelmi

T e r w n e l ö s s ö v é t k e s e t e k r ő l  r ö v i d e n '
Egyik-másik term előszövet

kezetben nagyon alacsony a 
taglétszám. A gyermelyi Kos
suth Tsz-ben 11,7 kh, a kocsi 
Dózsa Tsz-ben 9 kh, a naszá- 
lyi Új Élet Tsz-ben 9 kh szán
tó ju t egy főre. Ha hozzátesz- 
szük, hogy Naszályon például 
11 kh újtelepítésű gyümölcsös, 
5 kh. szőlő, valam int 10 kh. 
konyhakertészet vár meg
m unkálásra, Kocson pedig a 
meglévő 30 tagból körülbelül 
9—10 főt rendszeresen leköt az 
állattenyésztés, akkor látható, 
hogy a nagy m unkák idejét 
term észetszerűen nehéz meg
oldani a feladatokat. A tsz-ek 
igen helyesen — további bel
terjes gazdálkodásra töreksze
nek. Ezt azonban még a gépi 
erő m axim ális kihasználása 
esetén sem lehet a  jelenlegi 
létszámmal megoldani. Ezért 
is fontos, hogy a tsz-ek ne 
zárkózzanak el új tagok fel
vételétől. Ellenkezőleg, minél 
jobban szorgalmazzák a tag
létszám növelését.

A  környei Dózsa Tsz barom
fiállom ányát eléggé dézsm ál
ják  a ragadozók. Ezért helyes 
lenne, ha a tsz a beállított be
ruházások megvalósításán fe 
lül a baromfitelepet is körül
kerítené. A drótkerítést a föld  
felszíne alatt 20—30 centim é
terre betonágyba kellene épí
teni, s így a ragadozók nem  
tudnának bejutni a telepre.

* ~
A kisbéri Virágzó Tsz el

nöke. Ilodek József elvtárs el
vállalta, hogy ideiglenesen el
lá tja  az elnöki teendőket az 
ászári termelőszövetkezetben 
is. Ezzel kívánja segíteni az 
ászáriakat közös gazdálkodá
suk megerősítésében. Az ászá
riak nagy örömmel vették, 
hogy Hodek elvtárs kívánsá
guknak eleget tett. A falu 
egyénileg gazdálkodó paraszt
jai közül eddig m ár 14-en je 
lentkeztek, hogy belépjenek 
tagnak a  termelőszövetkezetbe. 

•
Értekezletet ta rto ttak  a me

gye gépállom ásainak igazgatói, 
ahol m egvitatták a 3004-es 
számú rendeletből reájuk  há
ruló feladatokat. Az igazga
tók elmondották, hogy milyen 
módon kívánják segíteni a 
term előszövetkezeteket gépi 
m unkával, tanácsadással, és 
egyéb fontos dolgokkal. A ta 
nácskozásra m eghívott néhány 
tsz-elnök is felszólalt, s el
m ondották: m it kérnek, mit 
várnak a gépállomásoktól. Az 
értekezlet hasznos és ta rta l
mas volt, sok segítséget adott 
a gépállomások m unkájának 
hei 's  kialakításához.

*

A  kömlödi Búzakalász Tsz- 
ben sok az idős dolgozó, így 
egyes m unkafolyam atok  — 
m int például a zsákolás — el
végzése elég nagy gondot és 
fáradságot okoz. . . gépállomás 
most kísérletet folytat, hogy 
„gabonaszórót” készítsen a tsz 
számára, így a zsákolás nehéz 
m unkájától m egkím élje a ter
melőszövetkezet tagjait.

tanulók 4 hónapot Tatán, az 
„Ifjúsági bolt”-ban töltenek, 
ahol m egism erkednek a szak
szerű árukezeléssel, az előzé
keny kiszolgálással, a bolti 
könyveléssel, árurendeléssel 
stb. Vagyis m egism erkednek a 
szövetkezeti kereskedelem  jel
legével és követelményeivel.

Még a ragyogóra fényezett 
kilincsen volt a kezünk, mi
kor a „pult” mögül egyszerre 
nyolc hófehér köpenyes fiatal 
szólalt meg:

— Jónapot kívánok! Tessék 
parancsolni!

M elyiket szeressük? igazán 
nem könnyű választani, négy 
csinos női és négy férfi dol
gozó közül. Elsőnek a  legkö
zelebb álló ifjúhoz, a „kis 
ügyes”-hez, Farkas Gabihoz 
fordulunk. Gabinak m ár sok 
az állandó vásárlója. A tatai 
vevők közül Kerekes nénit 
em lítjük, aki 3 hét óta ragasz
kodik ahhoz, hogy őt a Gabi 
szolgálja ki. A „kis ügyes” 
becenevet Kocs-róí hozta m a
gával. Ö ugyanis a  kocsi föld
művesszövetkezet kereskedel
mi tanulója, s különösen heti
piaci napon szám talan kocsi 
gazdálkodó vásárol az ifjúsá
gi boltban; Gabitől! A  kiszol
gáló asztal m ellett 16—18 éves 
fiatalok ügyeskednek. Gyönyö
rűség látn i szorgalmas m un
kájukat.

Bognár Ilonka  rövid 3 hét 
a la tt úgy megszerette társait, 
hogy m ár most elszomorodik, 
ha az elválás nap jára gondol. 
Bizony júniusban m ár ki-ki 
a sa já t falujában dolgozik.

A falusi boltvezetők nem  is 
gondolják, milyen könnyebb
séget je lent m ajd m unkájuk
ban, ha tanítványaik  négy 
hónap m úlva visszatérnek. A 
mocsai vegyesárubolt vezető
jét m ár most m egnyugtatjuk, 
ha Mészáros Iduska  hazatér, 
bátran  rábízhatja a bolt köny
velését, m ert az ifjúsági bolt
ban szorgalmasan sa já títja  el 
a helyes bolti számvitelt.

A baji vegyesárubolt veze

tő je nagyot néz m ajd, m ikor 
Nagy Aranka  visszaérkezik: 
m ert Aranka  nem csak az áruk  
csinos, ízléses elrendezésében 
tűnik ki, de az ifjúsági bolt
nak egy árurendelését is ki
tűnően elvégezte.

Ami feltűnő: a fiatalok szo
katlanul rövid idő a la tt elsa
já títo tták , hogyan kell csábí
tóan elhelyezni az á ru t a bolt
ban.

De hallgassuk meg az ifjú
sági bolt vezetőjét is: — Bol
dog vagyok, hogy a párt ét 
a felsőbb szervek ilyen szép  
feladattal bíztak meg  — je 
lenti ki Dobos Ferenc bolt
vezető. Néhány szóba sűríteni 
a boltvezető három  heti ész
revételeit lehetetlen. De am i 
figyelemre méltó: szorgalma
sak, példás magatartásnak a 
fiatalok. Reményünk nem 
alaptalan, ha az ifjúsági bolt 
dolgozóira úgy tekintünk, m int 
szocialista kereskedelm ünk 
büszkeségeire.

Az egyik vásárló a boltban, 
Takács Ferencné is arró l be
szél, hogy ilyen ragyogóan 
tiszta boltban, ilyen előzé
keny kiszolgálás m ellett öröm 
vásárolni.

A másik vásárló Horváth  
Sándor, büszkén mondja: a 
boltban még senki nem lá to tt 
„a pu lt a la tt” árut. A bolt dol
gozói nem  ism erik a  protek

ciót, — m ajd nevetve hozzá
teszi, — még a szocialista 
összeköttetést sem.

Ahogy beszélgetünk, egy idő
sebb asszony. Boka M ihály- 
né lép a boltba s az egyik 
fiatalhoz fordul:

— Aranyoskám! Legyen szí
ves m érjen meg. Tudja olyan 
beteg ‘ voltam egy hétig . . .  — 
s Boka  néni m ikor m eghallja, 
hogy a súlya nem  kevesebb 
m int 115 kiló, keserűen sóhajt 
fel: Ja j Istenem, m egint 5 ki
ló1 fogytam . . .

Az ifjúsági bolt fiataljaitól 
kedves ajándékot kaptunk: 
egy felejthetetlen találkozás 
gyönyörű emlékét.

Kubik Emil


