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Két város vb-üléséről jelentjük

Esztergom: hatékonyai)!) iskolai munka 
Komárom: javait a lakosság ellátása

Az esztergomi Városi Ta
nács végrehajtó bizottsága 
csütörtöki ülésén értékelte, 
hogyan hajto tta végre régeb
bi határozatait a Balassa Bá
lin t általános iskola vezető
sége. A testület m gállapíthat
ta, hogy lényegesen javult az 
oktató-nevelő tevékenység. Si
kerü lt például megoldani az 
első osztályosok jobb beillesz
kedését az iskolai munkába. 
Ennek alapja, hogy a kicsi
nyek 98 százaléka óvodából 
kerü lt az iskolapadba. Jelen
tős m unkát végeztek az első 
osztályban dolgozó pedagógu
sok. Sikerrel já r t a kicsinyek 
egésznapos foglalkoztatása. A 
kísérlet bebizonyította, hogy 
a  gyerekek egész napon á t az 
intézetben tartózkodva köny- 
nyebben sajátítják  el az anya
got. Ilyen körülm ények kö
zött ugyanis változtatni lehet 
a  játékot és az ism eretet adó 
órákat.

Javu lt az iskola tanulm ányi 
átlaga. Ezen belül jobb ered
ményeket értek el a hátrá
nyos helyzetű tanulók is. Ezt a 
többi között elősegítette az, 
hogy a napközibe járó ta 
nulók eredm énye általában 
1-2 tizeddel magasabb a  töb
bieknél.

A nevelés hatékonyságát fo
kozza a jól működő osztályfő
nöki munkaközösség. Jó ha
tást gyakorolt a  hazafias ne
velésre, hogy a  tanulók be
kapcsolódtak a  m illennium i 
ünnepségekbe. Ennek egyik 
része, hogy az iskola mintegy 
10 ezer négyzetméternyi park 
gondozását vállalta. A tanulók 
társadalm i m unkája féléven
kén t m eghaladja a 14 ezer fo
r in t értéket. M unkásőr ra j is 
működik az iskolában. Jó le n 
ne — m utato tt rá  a  végrehaj
tó bizottság elé terjesztett be
számoló — ha a városi m un
kásőr század az eddiginél na
gyobb figyelmet fordítana az 
iskolabeli „fegyvertársakra”. 
A pajtások m egérdem lik a fo
kozott segítséget. Elnyerték 
m últ évben a KISZ központi 
bizottságának dicsérő okleve
lét. Ez tanúsítja, hogy mesz- 
szemenően igyekeznek eleget 
tenni tanulm ányi, társadalm i 
kötelezettségeinek.

A végrehajtó bizottság elis
m erte a fejlődés érdekében 
te tt erőfeszítéseket.

A komáromi Városi Tanács 
végrehajtó bizottsága a  MÉK 
tevékenységét vizsgálta. Az 
előterjesztett beszámoló a te r
melés helyzetével foglalkozva 
rám utatott, hogy megyénk

szövetkezeteiben jobban fel 
kellene ismerni a zöldségter
mesztésben rejlő lehetősége
ket. Hivatkozott a beszámoló 
arra, hogy a szomszédos Győr 
megyében — a mienkkel el
lentétben — sem csökken, ha
nem növekszik a kertészke
dés.

Komárom ellátása érdeké
ben Győr megyében vásárolt 
jelentős mennyiségű áru t a 
MÉK.

Figyelemre méltó a végre
hajtó  bizottság elé terjesztett 
beszámolónak az a megállapí
tása. hogy jelen időszakban 
alm át 3,60, körtét pedig 3 fo
r in té rt árusít a MÉK a komá
romi boltokban. Ez számotte
vően alacsonyo'ob például a 
tatabányai kínálatnál.

Vizsgálta a végrehajtó bi
zottság az ipari szövetkezetek 
dolgozóinak élet- és m unka- 
körülményeit. A legjelentő
sebb a fejlődés a Ruhatisztító 
és Szolgáltató Szövetkezetben. 
Az új szolgáltató házak és a 
megyei mosoda megépítésével 
sikerült jobb körülm ényeket 
terem teni. A Vasipari Szövet
kezetben az év végi nyereség 
és a havonkénti fizetés helyes 
arányának kialakítása, a la 
kásépítés elősegítése is javí
to tt az addigi helyzeten. Az 
Építőipari Szövetkezetben a 
központi telephely építésével 
sikerült megoldani több prob
lémát.

9 bébe katonái vagyunk...
Huszonöt esztendővel ezelőtt a felnőtt férfilakosság 

jelentős hányadának tenyerében még sajgott a puskatus 
kemény nyoma. A nők, és m indkét nembéli fiatalság 
fülében rossz em lékként vijjogott a légiveszélyt jelző 
sziréna, a sivító lövedékek, a mélyen m orajló légi 
bombák robbanásának iszonyatos hangja. S am ikor 
elhallgattak a fegyverek, éppen ezeknek az emlékeknek 
hatására álltunk csatasorba; a béke hadseregébe je 
lentkeztünk önkéntesnek. Gyűlésről-gyűlésre, m unka- 
helytől-munkahelyig és házról-házra járva m agyaráz
tuk a wroclavi felhívás értelmét, lényegét. Azt akar
tuk, hogy az em berek ébredjenek a tömeg erejének 
tudatára. Ism erjék fel, hogy a tegnap tanulságaira 
építsük a holnapot, hogy ne érjen bennünket megle
petés holnapután!

Ez a m unka nem volt könnyű. Először arra  kel
le tt m egtanítani az embereket, hogy milyen a ha tára
inkon túl élő. dolgozó, lélegző em berek millióinak gon
dolatvilága. M agyaráztuk, hogy bíznunk kell bennük is. 
Beszélgetéseket szerveztünk, aláírásokat gyűjtöttünk. A 
béke kék színe, Picosso világhírűvé vált galam bja az 
összefogás, a türelm es felvilágosítás, a bizakodás je l
képévé vált. Negyedszázad távlatából sokkal világosab
ban értjük, mekkora erő rejlett a sok békemenetben, 
állásfoglalásban, társadalm i megmozdulásban.

Rájöttünk, hogy a demonstráció visszahúzódásra 
készteti a háborús uszítókat. Kezüket azonban csak 
akkor lehet lefogni, ha gazdasági helyzetünk, fegyve
reink ereje felülm úlja az övékét. S a békéért küzdő 
szocialista közösség — ezen belül elsőként a szovjet 
em berek — vállalták az áldozatot. Egyszerre növeltük 
óriási erőfeszítésekkel a tömegek jólétét, a hadászati 
felkészültséget. S mások segítségére is ju to tt erőnkből.

Ezekben a napokban — 25 évvel a wroclavi felhí
vás, m ajdnem  30 évvel a második világháború befe
jezése után, csaknem minden ország és minden fajta 
békemozgalom képviselői tanácskoznak a békeerők 
moszkvai világkongresszusán. A hidegháború után az 
enyhülés légkörében élünk. Mégis katonák vagyunk, a 
béke katonái. A tegnap tanulságaira építjük a hol
napot, hogy ne érjen bennünket meglepetés holnap
után. S tudjuk, hogy a velünk egyetértő, egyet akarók 
száma állandóan növekszik! Bcrde Mihály

A K lSZ -választások jegyében

Küldöttértekezlet Kisbéren
A KISZ-alapszervezetekben 

lezajlottak a vezetőségválasz
tások, s a héten megkezdőd
nek a küldöttértekezletek is. 
Almásfüzitőn m ár sor került 
a nagyüzemi KISZ-bizottság 
megválasztására. Kisbéren ok
tóber 25-én tanácskoztak a 
KISZ-fiatalok a pártbizottság 
székházában.

A csúcsvezetőség m unkáját 
Jóna Im re megbízott titk á r 
értékelte. A beszámolóban 
központi helyet kaptak  az if
júsági törvény gyakorlati vég
rehajtásának a tapasztalatai, 
teendői. A KISZ VIII. kong
resszusa óta javult a kapcso
lat a párt-, a gazdaságvezetés 
és a  KISZ-alapszervezetek 
között. A számos eredmény 
m ellett azonban hiányosság, 
hogy az alapszervezetekben 
nem m indenütt vált ta rta l
m asabbá az agitációs és pro

pagandam unka. Hiányosság 
volt az is, hogy a választások 
időszakában a KlSZ-alapszer- 
vezetek nem tárták  fel gond
jaikat. eredményeiket, s az 
előrelépés lehetőségeivel is 
viszonylag keveset foglalkoz
tak.

A községben az elm últ idő
szakban növekedtek a m unka- 
lehetőségek, ennek ellenére 
sokan vannak, akik eljárnak 
dolgozni. Az eljáró fiatalok 
bekapcsolása a mozgalmi 
életbe továbbra is feladat m a
rad. A beszámoló részletesen 
elemezte a községben működő 
üzemek, szövetkezetek, intéz
mények KISZ-szervezeteiben 
folyó tevékenységet.

A jövő tervei, a megvaló
sításra váró elképzelések is 
helyet kaptak  a küldöttérte
kezlet napirendjén. Az ifjú 
ságpolitikai m unka jobb irá 

nyítása. a m egnövekedett fel
adatok hatékonyabb ellátása 
nagyközségi KISZ-bizottság 
alakítását teszi szükségessé.

A tanuló és dolgozó fiatalok 
KISZ-alapszervezeteinek m un
káját összehangoló új irányí
tási rendszert dolgoznak ki a 
jövőben. A legnagyobb fejlő
dést a szervezeti élet terü le
tén kívánják  elérni. Ü jra lét
rehozzák az Ifjú  G árda alegy
ségét. S nem  utolsósorban a 
párt-, az állami és a társadal
mi szervekkel kialakult jó 
kapcsolat erősítését szorgal
mazzák.

A küldöttértekezleten meg
választották a nagyközségi 
KISZ-bizottság tagjait, vala
m int a járási küldöttértekez
let résztvevőit. A nagyközségi 
KISZ-bizottság titkárává Jó 
na Im rét választották.

Őszinte légkörben 
vitáztak

Értékelő pártcsoporUértekezlet Szomódon

Szerdán este 6 órakor ta r
tották meg a szomódi községi 
partszervezet egyik p árt
csoportjának személyi ér
tékelő értekezletét. A köz
ségi tanács épületében ta rto tt 
értekezletre alig néhány em
ber gyűlt össze, m ert a p á rt
csoport meglehetősen kis lé t
számú. Ketten hiányoztak, az 
egyik betegség m iatt, a másik 
pedig azért, m ert egyébként 
sem szokott rendszeresen já r
ni a pártrendezvényekre. A 
pártm egbízatásokat értékelő 
pártcsoport-értekezleten részt 
vett Németh Sándor, a közsé
gi pártszervezet titkára, aki 
most ugyan egyéves pártisko
lán tanul, de azért mindennel 
törődik, ami a pártszervezet 
életében jelentős. Részt vett 
az értekezleten Knopfler Lász
ló, a tatai iárási pártbizottság 
pmo-vezetője is.

Az em bernek eleve az volt az 
érzése, hogy egy héttagú párt- 
csoport nem valami erős, és 
ennek valam i módon kifeje
zésre kell ju tn ia a pártm egbí
zatások értékelésének' gyenge
ségében is. Aztán kiderült, 
hogy a pártcsoport egyik tag
ja  a járási pártbizottság tagja 
is. ketten pedig pártvezetőségi 
tagok. S ez az összetétel m ar 
egészen más m egvilágításba 
helyezte a kicsiny létszámú 
kom m unista kollektíva ere jét 
és lehetőségét. »

Vizi Lászlóné tanítónő, a 
pártcsoport vezetője nyitotta 
meg az értekezletet, m ajd Ba
logh Mihályné a járási párt- 
bizottság, a községi pártveze
tőség és a pártcsoport tagja 
ism ertette az egyes em berek
ről szóló értékelést. Takaros 
kis összegezések készültek a 
főleg nőkből álló pártcsoport 
egyes tagjainak egész éves 
tevékenységéről. Szerepeit 
ezekben a  m egállapítá
sokban a pártm egbizatások 
végrehajtásának megítélése, 
a  politikai és szakmai 
önképzéshez való viszony, a 
m unkahelyi helytállás, a p árt
tagokkal és általában az em
berekkel kialakíto tt jó, vagy 
rossz kapcsolat. A csoport leg
több tagjáról kedvező m egál
lapítások hangzottak el, és eb
ből az derült ki, hogy á lta lá
ban párttaghoz méltó módon 
vesznek részt és végzik m un
kájukat a közéletben. Voltak 
azonban egyéb megállapítások 
is, am elyek nyomán hosszú 
vita alakult ki.

Az egyik értelmiségi fog
lalkozású férfinak hibájául 
ró tták  fel, hogy ritkán láto

gatja a  pártrendezvényekel
Azt is kifogásolták nála, hogy 
pártm egbízatását nem  m egfe
lelő igyekezettel te ljesíti és 
em berekhez való viszonya is 
a türelm etlenség jegyeit vise
li magán. Az illető párttag  
m egkérdőjelezte ezeket a m eg
állapításokat és beszélt azok
ról az okokról, amelyek nehe
zítik a pártrendezvényeken 
történő rendszeres m egjele
nését, pártm egbízatása haté
konyabb ellátását és az em
berekhez való viszonyának 
kedvezőbbé tételét.

Az így kialakult v itában a 
pártcsoport m inden tagja, a 
pártszervezet titkára  és a já 
rási pártbizottság képviselője 
is kifejtette véleményét. S, ha 
voltak is árnyalati eltérések 
az egyes felszólalók álláspont
jában, a végkövetkeztetés tel
jesen egyértelm ű volt. A párt
tagnak a szervezeti szabályzaá 
szellemében kell teljesíteni« 
kötelességeit, és ennek alap
vető kritérium a, hogy rend
szeres szervezeti életet él, és 
teljesíti a rábízott pártfelada- 
tot. Ami pedig az em berekhez 
való viszonyt illeti, a tú lter
heltség csak magyarázza, de 
nem  m enti a türelm etlenséget, 
a megfelelő hangnemet.

S ez a vita igazolta, hogy a 
kis létszámú pártcsoport na
gyon jó erőkből áll, olyan 
emberekből, akik képzettek és 
rendkívül igényesek. Miközben 
a szópárbaj folyt, önkéntele
nül is a rra  a következtetésre 
lehetett jutr.i, hogy ez a  cso
port rendkívül sokra képes. S 
ami erejüket m ár most is bi
zonyította, az az őszinteségen 
és a nyíltságon tú l az volt, 
hogy végül a m egbírált .kom
m unista is elism erte hibáit és 
határozott ígéretet te tt azok 
kijavítására.

Egyetlen dolgot talán  fél 
lehet róni a személyi értéke
lés elkészítőinek. Részleteseb
bek is lehettek volna az egyes 
kom m unisták egész éves m un
kájá t elemző anyagok. S eb
ben az esetben talán még 

azokról is árnyaltabb képet 
lehetett volna adni, akiknek 
van még m it tenniük a p á r t
megbizatások teljesítése érde
kében. Egészében azonban azü 
lehet mondani, hogy a p árt
csoport ezen az őszinte légkö
rű  értekezleten pontosan kife
jezésre ju tta tta  a segítő szán
dékot, a jobb m unkára törek
vést és a kollektív szellem 
erősítésének igényét.

(dkl)

J H ih á lij cs JH a {/d ő ln a
„ Á ld o tt a n a p , a  h ó , az év , s az  é v n e k  
a m a  s za k a , ó rá ja ,  p e rc e , s  e g y b en  
a  szé p  o rsz ág  is , m e ly b e n  r a b ja  le tte m  
k é t szép  sze m e  b ű v ö s  te k in te té n e k .”

(P e tr a r c a  — S á rk ö z i G y ö rg y  fo rd ítá sa )

■................ Október óvatos
ecsetvonásokkal mázolta m ár a 
fák koronáit sárgával, rozsda
barnával, am ikor sikerült nyél
beütni az egri kirándulást. Két 
szocialista brigád töltötte meg 
az Ikarust, az egyik fele tm k- 
sokból, villanyszerelőkből állt, 
a  másik a jelfogósokból. Tata
bányáról indultak, a BHG-böl. 
Jól sikerült a túra, különösen 
M ihálynak. Nemcsak a m inaret 
tetszett, a vár, nemcsak a bi
kavér hódította el kissé, ha
nem Magdolna is. November 
tá ján  a szokottnál hosszabbat 
hallgatott, am ikor hazaért. 
Anyja a vacsorát, készítette, de 
látta, hogy valam in töri a fe
jé t legnagyobb fia Gondolta, 
majd kiböki.

— Van egy lány, m am a . . .  
Olyan szép a szeme.

— Hát, fiam, te  tudod. Akit 
szeretsz, azzal élsz. Gondold 
meg, aztán nekem haza ne 
gyere panaszkodni. . .

Ennyit m ondott az édes
anya. Mindez még tavaly volt.

— — Tatabánya II., V er
seny utca 25. Gyalogos — áll 
az ajtó névtábláján. Mihály 

édesanyja, M arika néni nyit

ajtót. Hellyel kínál, és nem kell 
sokáig kérni, meséljen maguk
ról, a közelgő nagy esemény
ről.

— Október 9-én volt 25 éve, 
hogy m egesküdtünk a p ú i m 
mal. 1950-ben jö tt Mihály a 
legidősebb, 1952-ben született 
a második fiunk, Lajos, 1960- 
ban Zsuzsanna . . .  Misi két éve 
szerelt le. Mindig m indent el
m ondtak nekem, Magdiról is 
tudtam , am int komolyra for
dult a dolog. Karácsonykor jö tt 
el először. Tudja, azt mondta, 
ha a fiam levágja a szakállát. 
eljön. Lajos születésnapja volt, 
eljött a kapuig, am ikor Misi 
meglátta, rohant a fürdőszobá
ba, és pillanatok a latt eltűnt 
a szak á ll. . .  Mit is mondjak a 
lányról? Rendes, kedves. Há
ziasnak is gondolom, és úgy 
néz ki, jól megértik egymást.

— Mi is szerelemből esküd
tünk egymásnak hűséget. 
Mindig m indent megbeszél
tünk. és a fiaim ezt látták. 
Felnőttek, dolgozni m entek; és 
ahogy az apjuk, hazaadták a 
fizetésüket, cédulával együtt. 
Amire kellett, kértek, és kap
tak is. így viszont nem megy 
el itthonról üres kézzel... Mi

nem így indultunk. Anyámék- 
nál laktunk hét évig, egy szo
bában az öregekkel. A test
vérem meg a másik szobában 
a férjével. Képzelheti, három 
asszonynak volt egy tűzhely a 
főzésre.

Az erőműben dolgozik ma 
is, o tt kezdett, ott ism erked
tünk meg. Az első gyerek után 
három hónap múlva vissza
mentem dolgozni, kerékpárral 
jártam  haza szoptatni. Nem 
bírtam, aztán otthon m arad
tam. Azt is megbeszéltük per
sze. Mire megint visszame
hettem  volna, jö tt a második 
gyerek . .. akkor még nem 
volt három év, meg pénz; a 
tv mondta a napokban, már 
kilencszáz forint lenne két 
gyerek után . .

— Azon voltam mindig, ha 
a gyerekeim p árt választanait, 
ne állják  ki azt, am it én. Le
gyenek külön. A szülői házat 
én örököltem, azt Misi kapja 
most. Magdi szülei szintén egy
szerű emberek, szívükön vi
selik lányuk sorsát, ők a bútort 
vállalták . . .  Még nem  is 
mondtam, ha m ár így határoz
ta  el a fiam, együtt ünnepe
lünk. ők az esküvőjüket, mi 
ezüstlakodalmunkat. Elég nagy 
lagzi lesz. 80-an leszünk, nagy 
a rokonság. A Rozmaringban 
tartjuk , de még ez lesz a leg
jobb. Jobban já r  a gyerek, ha 
nem a tízezer forintot kapja, 
amibe a  vacsora kerül, h a 

nem a nászajándékokat. . .  A 
rokonsággal megbeszéltük, ki 
m it vegyen, m ert kérdezték, 
mire lenne szükségük. Csak 
három ajándékot em lítek; 
centrifuga, mosógép, porszívó. 
Meg aztán kell nekik, ugye 
olajkályha, függöny, kanál, 
tá n y é r . . .

■■ Gyalogos Mihályné 
szülői háza: az „örökség”. Ta
tabánya, II.. Kossuth L. u. 18. 
Az első szobában vannak még 
lakók, tavaszra ígérik kiköltö
zésüket. A konyha egyelőre kö
zös lesz, a hátsó szoba a fia
taloké. Ég a villany, látszik, 
vadonatúj bútorgarnitúra. 
Hosszú hajú lány rak ja a kály
hát — meghökken, am ikor meg
kocogtatom az ablakot. Nem 
engem várt, hanem a vőle
gényt. Itt beszéltek meg ta lál
kát ebben az időpontban, innen 
indultak volna varrónőhöz, az 
utolsó próbára. Pillanatok alatt 
tisztázódik a helyzet, és máris 
hellyel kínál az új fotelre m u
tatva. Mire válaszolna az első 
kérdésemre, megérkezik Mi
hály, az ifjabbik Gyalogos. 
Pontos volt, így együtt keresik 
a mondatokat. De hát m it le 
het ilyenkor beszélni?

.....  Magda; — Azt hi
szem a szerénysége tetszett. 
Egyszerű fiú, m indenről tu 
dunk beszélni. Higgye el, a mai 
lányoknak sem mindegy . . .  A 
szakálla szüleimnek nem tet
szett. de le is vágta. A házi
m unkák? Megbeszéltük, hogy 
közösen csináljuk. G imnázium
ba járok, estire, ő is akar ta 
nulni, másképp nem  menne.

'■ M ihály: — Magda
csendes, keveset beszél. Két 
éve már, hogy leszereltem, egy
szer megállapodik az ember. 
Húsvétkor vettük meg a jegy
gyűrűt, most szüleim ezüstla
kodalmával együtt lesz az es
küvő. Szép példát kaptam  tő
lük, Magdival kijövünk. Terve
ink? Ö még gimnáziumba jár, 
elsőbe, én tavaly érettségiz
tem, ugyancsak estin; előkészí
tőre jelentkeztem, technikum 
ba szeretnék menni, az üzem
ben tám ogatják a továbbta
nulókat . . .  Vannak „egyéb” 
terveink is. Nem panaszkod
hatunk, szépen indulunk. La
kás van, bútor, m indenféle 
háztartási gép, ahogy „kéme
ink jelentették” . . . szóval kö
rülbelül egy év múlva, ilyen 
alapra jönne az első gyerek, 
aztán m indjárt a másik, hogy 
egy füst alatt felnőjenek. A 
lakást még komfortosítani kall, 
fürdőszoba, éléskamra, de itt 
m aradunk, ebben a házban. Az 
öcsémmel jól kijövünk, ő két 
évvel fiatalabb, de m ár 
van menyasszonya, bár nem 
tudom, m ikorra tervezik az es
küvőt

*----------- r  Juhászék a hatos
telepen, a Hentes utca 38/2- 
ben laknak. Magdolna édes
anyja, Ilonka néni gyorsan 
szemüveget tesz, hogy ne 
látsszon elhomályosodó szeme.

— Nehéz ! ívvel adom oda 
egyetlen lányom . . .  Az elején 
nehezteltem is Misire, de ahogy 
megismertein, ez elmúlt. Mit 
m ondjak? ö k  tudják. Bízunk 
henne. hogy megértik egymást. 
Mi húsz éve vagyunk együtt a

férjem mel, egy X -lábú asztal
lal, és egy sparherttel kezdtük* 
most szeretnénk nekik segíte
ni, m ert tudom, hogy a fiata
loknál az első vita anyagiak 
m iatt van. Nekik talán  nem 
lesz vitájuk, m ert egyformák. 
Szüleik is azok . . .  Férjem  a 
szénosztályzón dolgozik, én 
itt, az orvosi rendelőben, kise
gítőként. A lányom at a rra  ta 
nítottam , ne vágyjon többre, 
m int am ire erejéből telik. L át
ta, hogyan bánok a férjemmel,, 
ha ezt teszi, ha csak ennyit 
tesz, boldogok lesznek . . .

~ — Szombaton,  október 
27-én 16 órakor a tatabányai 
családi intézetben Gyalogos 
Mihály és felesége 25 év után 
megerősítik házasságuk igen
jét, ifjabbik Gyalogos Mihály 
és Juhász Magdolna pedig elő
ször ejtik  ki az anyakönyv
vezető előtt a boldogító igent. 
Boldogítja-e őket? Csak ra j
tuk múlik. M ihály és Magdol
na szülei nemcsak pél
dát, jó nevelést adtak, 
hanem anyagi biztonságot is 
terem tettek gyermekeiknek, 
amivel elindulhatnak. Talán 
még kicsit többet is az á tla 
gosnál.

" Petrarca sorait Mi
hálynak kerestem  elő, amiér* 
Magdolnáról azt mondta édes
anyjának, olyan szép a szema. 
Találja szépnek azokat hu
szonöt év múlva is, és tö rje 
azon a fejét, hogvan is rendezi 
gyermekei esküvő jét. . . Ennyi 
legyen e riport írójának jó
kívánsága házasságkötésük al
kalmából. \v é r  Vilmái


