
( Ö E P I H T S É Q , 

lapú...) 
Esztendő végefelé az újságíró Vé-

giglapozza évi följegyzéseit Selej-
tez. Ez kell, ez nem k e l l . . . Ei ki-
maradt a tudósításból, ez nem il-
lett bele, ezt másra s z á n t a m . . . 
Ilyenkor a zárójelekre is odafigyel. 
Például az ilyenekre: (Derültség. 
Taps.) Ezeket valamikor beleszőtte 
a cikkébe, most elrakta, mint a be-
főt te t Mert a politika komoly do-
log! . . . Pedig mennyi humor van 
benne! Hozzátartozik a jókedv is. 
Hogy akkor miért nem tette hozzá? 
Mert a politika komoly dolog! S 
hogy most mégis összerakosgatja a 
kis humoros epizódokat? Persze, hi-
szen azért fűszere is van annak! 

Zákányszéken töltött egy délutánt 
a télen Kállai Gyula, az országgyű-
lés elnöke. A művelődési házban 
nagygyűlést tartott este. A nagyte-
rem tele vol t A falu tanácselnök-
asszonya. Tóth Szilveszterné ország-
gyűlési képviselő izgatottan nyitotta 
meg a falugyűlést Komoly érdeklő-
dés, komoly hangu la t . . . És Kállai 
Gyula így kezdte beszédét: 

— Tetszik, nem tetszik, nekünk, 

férfiaknak, be kell látnunk, hogy a 
nők irányítanak, forgatnak bennün-
ket. Mert hogy is került az én prog-
ramomba Zákányszék? Tóth Szil-
veszterné képviselőtársam a Parla-
ment folyosóján „lekapott": Hát, 
Kállai elvtárs, • már Igaián sosem 
jut el Zákányszékre? És itt külö-' 
nősen időszerű beszélni erről a „nő-
uralomról". Azelőtt is asszony volt 
a tanácselnök, most i s , . ; vagy ta-
lán mindig i s . . . lenne ennek vala-
mi speciális oka? — tette fel a szó-
noki kérdést És a választ a hallga-
tóságból adta meg valaki, 'ilyesfor-
mán: 

— Ml van abban, istenem? Ha 
szeretjük őket! 

Már szinte anekdotaszerű rangra 
emelkedett a szegedi járásban Péter 
János külügyminiszternek a sövény-
házi Arpád-ünnepségen elmondott 
beszédéből az a kis epizód, amivel 
Balástyán találkozott. 

— Alig tudtunk keresztülhaladni 
a községen, annyi volt az autó az 
út szélén. Meg is kérdeztem, talán 
vásár vagy piac van a községben. 
Nem, nem, mondták, " esküvő. És 
ennyi itt a gépkocsi? — kérdeztem. 
Ó, ez még nem is minden és nem 
is a legszebb! — válaszolták, majd 
felvilágosítottak arról, hogy több 
helyen két autó is van egy háztar-
tásban. A kisebbel a templomba 
járnak, meg komázni, a nagyobbal 
pedig a piacra. 

Mindig sok kedves, humoros epi-
zód történik azokon a gyűléseken, 
melyeken Komócsin Zoltán, a Köz-
ponti Bizottság titkára az előadó. 
Már tudjuk, hogy amikor az impe-
rialisták pimaszságaira terelődik a 
szó, lévéti a zakóját és nekigyüreke-
zik. Egy emlékezetes falusi gyűlé-
sen pedig,-ahová Péter János is el-
kísérte, s leginkább belpolitikai dol-
gókról-bajokröl vólt szó, így4 fejezte 
be beszédét. 

— Mint látják, elvtársak, mindent 
még nem tudunk megoldani. Vergő-
dünk, küszködünk különféle problé-
mákkal. De hogy enyhítsek a gon-
dokon, lássák meg, elhívtam ma-
gammal egy élő, eleven külügymi-
nisztert! 

S erre Péter János így „kontrá-
zott" beszédében: 

— Mikor ezt az utat elterveztük, 
Komócsin elvtárs azt mondta:. „De 
szólalj is föl!" Muszáj? — kérdez-
tem rá. „Csengelére ingyen nem le-
het utazni" — ezt a választ kaptam. 

S a külügyminiszter „gavalléro-
san" érdekes beszédet mondott. 

Ezt akkor kellett volna leírni, s 
utána hagyományosan odatenni: (De-
rültség. Taps.) T>e hát mint fentebb 
is szóba került, még mindig azt 
gondoljuk, hogy a politika csupa 
homlokráncolás, csupa-csupa ke-
mény árcizom. 

Sz. S. L 

• • 

Ünnepi „kínálgatás' 

„Granyos" 
alsószoknya 

Tizenhét és fél millió jen 
ért kű aranyat rejtett alsó-
szoknyába a 22 éves nyugat-
német Barbara Mónika. aki( 
a tokiói repülőtéren őrizet-
be vettek. Az arany Angliá-
ból származik. Mónikát egy 
„ismeretlen zürichi férfi" 
kérte meg arra, hogy az ara-
nyat vigye Tokióba. Az is-
meretlen férfi megfizette 
Mónika repülőjegyét és bő-
séges „zsebpénzt" is ído t t 
neki. Barbara Mónika kis-
asszony alsószoknyája a to-
kiói bűnügyi múzeum gyűj-
teményébe került. 

a „főnöknél" 
A hónap végén vajon tud-

na-e munkabért fizetni a 
szegedi textilművek igazga-
tósága mind a négyezer dol-
gozójának, ha úgy cseleked-
ne mindenki, ahogy Faragó 
Sándor 42 éves, az üzem 
volt villanyszerelő csoportjá-
nak vezetője, Szeged, Párizsi 
körút 44. szám alatti lakos? 

Faragó Sándor havi kere-
sete jóval fölötte volt a 
kétezer forintnak, de az sem 
volt ritka kivétel, amikor 
2960 forintot tartalmazott a 
boríték. Felesége is megke-
reste a maga kétezrét Üj, 
kétszobás, összkomfortos ál-
lami lakást kaptak, amely-
nek berendezése igazán nem 
vall anyagi szűkölködésről. 
Akkor bizonyára eladták 
volna már a tévét, a háztar-
tási gépeket, a szoba- és fa-
liszónyegeket Faragó 30 
ezer 560 forint értékű villa-
mossági cikket, 237 darab va-
donatúj fojtótekercset és 166 
darab kondenzátort lopott ki 
üzeméből. Mindkét cikk a 
neonvilágítási berendezés 
fontos alkatrésze, amely után 
— ha éppen nem kapható az 
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üzletekben — kapva kapnak 
a maszekok és fusizók. 

Faragó megérlelt, pénzt 
fialó lehetőségnek ítélte meg 
a lakásában és a pincéjében 
felhalmozott lopott árut, és 
értékesíteni akarta. Megkér-
te melléje beosztott munka-
társát, Buruzs József villany-
szerelót, Sándorfalva, Felsza-
badulás utca 57. szám alatti 
lakost, hogy álljon elő Tra-
bantjával és segítsen neki 
elszállítani valamit Be is ra-
kodtak a kocsiba. Az origi-
nált csomagolású áru erede-
téről, s egyáltalán a szállítás 
miértjéről Buruzs semmit 
sem tudott.- Ezt vallotta a 
rendőrségen, s ebben meg-
erősítette Faragó is, aki nem 
vallott rá. Következésképpen 
Buruzst nem is hallgatták ki 
terheltként Igaz viszont, 
hogy a lakásán tartott ház-
kutatáson előkerült egy ka-
tonai ohm-mérő készülék, 
amelyet egy mátyásföldi 
honvédségi alakulat tulajdo-
naként tartottak nyilván ad-
dig, amíg Buruzs rá nem tet-
te a kezét. Az ohm-mérőárt 
— alacsony értéke miatt — 
majd szabálysértésért szá-
moltatják el Buruzst. Nem 
így persze Faragót, aki le-
tartóztatásban várja ügye 
tárgyalását a szegedi járásbí-
róság büntetőtanácsa előtt. A 
Faragóéknál tartott házku-
tatáson előkerült a többi 
„cucc" is. 

Mire miért lopott Faragó? 
A rendőrségen azt vallatta, 
hogy személygépkocsira. Ez 
volt összes indoka. A 30 ezer 
e g y n é h á n y - s z á z f o r i n t é r t é k ű 
villanyszerelési cikk lett 
volna értékesítés után az 
alap, amire építette volna 
további takarékosságát. Ezt a 
„takarékosságot" viszont sok-
féleképpen lehet értelmezni. 
Faragó gyakorlataként ak-
ként is lehet, hogy tovább 
lop az „alaphoz". 

Nem lett volna inkább ke-
vésbé veszélyes, de költsége-
sebb rizikó tovább lottóznia 
és úgy gyűjtenie kocsira? 
Mert Faragó sokat költött 
lottóra. De nem volt sze-
rencséje. Nem volt b. lopás-
sal sem, mint ahogy arra 
mások is rávesztettek már 
és ra j ta vesztenek ezután is. 

A büntető eljárás során a 
rendőrség több olyan hiá-
nyosságot állapított meg Fa-
ragó ügye kapcsán a szege-
di textilművekben, amely 
elősegítette a cselekmény el-
követését. Ezt levélben kö-
zölte is a rendőrség az üzem 
igazgatóságával. Megállapítá-
saik között szerepel, hogy a 
megrongált alkatrészeket 
szétdobálják, azokkal senki 
nem számol el, az ú j anyag 
felhasználását nem lehet el-
lenőrizni. A raktárból kivi-
telezett ú j anyagok tényle-
ges felhasználását sem el-
lenőrizte senki, hogy azok 
a szükségletnek megfelelően 
kerültek-e " beszerelésre. A 
porta ellenőrzése nem eléggé 
alapos, különösen ha érte-
kezletek vannak és a gyárat 
egyszerre tömegesen hagy-
ják el. A rendőrség levelére 
— mint ahogy azt rendelet 
kötelezően írja elő — határ-
időn belül válaszolt a textil-
művek igazgatósága. Hang-
súlyozzák, hogy egyetértenek 
a rendőrség levelének azon 
részével, amely bizonyos 
mértékű megszorítást kér a 
különböző anyagok kivétele-
zésénél 

Nem volna persze helyes, 
ha az olyan villamossági al-
katrészeket, mint amilyenek-
hez hozzájuthatott Faragó, 
úgynevezett beütéssel jelöl-
nék meg, hogy másutt ne le-
hessen értékesíteni, felhasz-
nálni. Az alkatrész ugyanis 
tönkremenne az ütéstől. Al-
kalmasnak kínálkozik vi-
szont festékkel megjelölni a 
gyárba került és raktározott 
a l k a t r é s z e k e t . A f e s t é k e t l e -
mosni, lekaparni körülmé-
nyes. Az üzem igazgatósága 
mindenesetre helyesen rea-
gált a rendőrség levelére, 
mert annak kapcsán kibőví-
tették az alkatrészek kiadá-
si körét blyan, nem speciális 
anyagféleségekre, amelyek 
megítélésük szerint magán-
személy által is felhasznál-
hatók, értékesíthetők. Ezzel 
elejét vették annak, hogy 
Faragó módjára más valaki 
már ne gyűjthessen hason-
ló módon személygépkocsi-
ra. 

L. F. 

— Na még egy kis sült csirkét az én kedvemért 

Karácsonyi krimi Kooperáció 

i c t t t o t f i o t í ö i m i •mm 
Disznóvágáskor 

— Kiütéssel győz Dundl, 180 kiló 

Anyai tanács 

— Es most kérdezd meg tő le, hogy tetszik a ruhád... 

r 

i i 
l 
l 
l 

Boldog Újévet 
minden régi és új * 

" m 

Kívánunk 

U t u l a j d o n o s n a k ! 


