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Istók Pál megpróbál tatása azzal kezdődött,
hogy feleségevei együtt meglátogatták egy sógorát. Csaladi körben ez amolyan pirosbetüs ünnepnek számítolt, mert ritkán nvitottak egymásra ajtót, pedig csak pár utca választotta el
okét. A ket asszony ugyanis feleség mivoltában
mindig túl akarta hajazni a másikat. Istókéknak
a sógoréknál tett látogatásuk nem múlt cl felpaprikázódó.* nélkül.
— Látod, kicserélték a régi bútorukat — zendített rá a felesége a múltkor is. amint becsukták maguk mögött a sógorék kapuját. — Neked persze jó a mi ósdi vackunk is. te szájtáti.
Máskor azzal hencegett a sógor felesége, hogy
az irhabundája zsirosodik. kicseréli panofixre.
— Cirmoskamnak pedig — így becézte a férjét — arany karórára spórolok.
Palinak nem egy estejét, hanem egész hónapját tönkretették az ilyen látogatások. Másnap
és azután is ebednél, vacsoránál rendszerint tovább célozgatott a felesége, hogy a sógoréknál
így van, amúgy van.
— Mentél volna a sógorodhoz férjhez, akkor
nyugtom lenne! — fakadt ki Pali. Kogv ismét látogatóba mentek, előre kikötötte: — Ha engem
megint macerálsz hazafelé jövet, faképnél hagylak az utcán.
Az úton kevés szó esett közöttük. Mindketten
azt latolgatták: ugyan milyen ú j szerzeménnyel
vágja fejbe őket. a sógor felesége? Pnli legszívesebben visszafordult volna a kapuból, de r.z
asszonya mór benyitott. Vasárnap délután létén. a sógorék a televíziót nyavalygatták. de
ahogv beléptek elzárták.
— A tükör alatt vannak a vendégpapucsok.
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SÍKÜVEGGYÁR

Orosházán több mint egymilliárd forintos
beruházással épül fel a húzott síküveggyár. A földgázfűtéses
u j üzemet a legkorszerűbb
technológióval. szovjet rend
szerrel építik fel, s benne
főként 4—7 milliméter vastag. illetve 8—14 milliméter
igen vastag húzott síküveget
gyártanak maid. Az 1974ben felépülő ú j üzem évi
termelése több mint kilencmillió négyzetméter húzott
síküveg lesz.
KINEVEZÉS
A Szegedi
Textilművek
Igazgatója, Móczán
Lajos
nyugdíjba vonult,
helyére
Juhász Gézát, a szegedi kéziszerszámgyár eddíRi igazgatóját nevezték ki. A Pamutnyomóipari Vállalat vezengazgatoja. Vegh Laszlo
elismeréssel szólt
Móczán
Lajos munkájáról. Az ú j
igazgató beiktatásán
részt
Szeged várost bizottságának
osztályvezetője is.
NÖBIZOTTSAGI
ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETE

Tegnap Szegeden, a Tisza
Szálló tükörtermében a területi szövetséghez
tartozó
termelőszövetkezetek
és
szakszövetkezetek
nőbizottsagainak elnökei találkoztak.
Megvitatták a közös gazdaságok és szakszövetkezetek
nöbizottságainak
eddigi
munkáját és további feladatait.
A PLAYBOY
ÉS A NAGYMAMA
Pert indított a Playboy
magazin ellen egy kaliforniai nagymama. A tisztes
öreg hölgy panaszában előadta. hogy a lep egyik „sexparódiának" minősített írásában az ő telefonszámát
adta meg. Azóta — panaszolja a nagymama — egymásután érkeznek lakására
az „obszcén" telefonhívások.
KOLLÉGIUMI
NEGYED
Nyugat-Dunántúl
iskolai
központjában,
Szombathelyen,
kollégiumi
negyed
épül. Lebontják
a város
egyik régi. elhanyagolt részét, az úgynevezett Karisát s helyére — a tanítóápzö már működő, korszerű
diákotthona mellé — építik
fel a kollégiumokat. A kollégiumi
városrészben
épül
meg az ú j szombathelyi ifjúsagi központ is.

14

kalap

A cipótöket hagyjátok kint az előszobában! —
fogadta őket a sógor felesége.
— Nálunk is ez a szokás — találta fel magát
Pali asszonya, magóban viszont gondolta: —
Hogy flancolnak!
A sógor úgy tett, mintha nem venné észre
Pali hajlongósat es nyögdécselését. amint lábbelit cserélt. Igaz, kereken 101 kilót nyom a
mérlegen már esztendők óta. s ez a megállapodottsóga eléggé elbizonytalanította a mozgását.
Ennek tulajdonítható, hogy a fogas kalaolartójába kapaszkodva, leverte a sógor kalapját.
— Hagyd csak. majd én fölveszem — előzte
meg a sógor Palit a lehajlásban.
— Csak nem tört össze? Nem ment ki a formájából? — kérdezte a felesége epésen. — Vigyázhatnál rá. hiszen csak tegnap kaptad. Kétszáz' forintot dobtam ki érte.
A kombinólt megjegyzés tulajdonképpen a
vendégeknek szólt, s Pali felesége értett is belőle:
— Erről jut eszembe, apucikám — csicseregte
az urának —, elfelejtettem még odaadni a kalapravalót. Te ls ú j kalapot akarsz venni, ugye
édesem? Pont ilyent, nyúlszőrből valót, de még
ennél is finomabbat. Nesze a pénz, 300 forint —
nyitotta és csukta retiküljét.
Palit ügy érte felesége csicsergése. nagyvonalúsága. mint mást a gutaütés. Égette a pénz a
tenyerét, a zsebét. Ekkora könnyelműség láttán,
azt hitte, hogy az asszonya hirtelen meghibbant.

MONGOL VENDÉG
SZEGEDEN
Inzsima Lhagvaszuren, a
Mongol Tudományos Akadémia Biológiai Kutató Intéz e tének munkatársa, aki két
hónapot
tölt
hazánkban,
ezekben a napokban a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetében tanulmányozza a
hajszálér ellenállás vizsgáWM. M
lati módszereit
és a gyógys z e r e s befolyásolását,
ÜJ SZÉNMEZÖK
FELTÁRÁSA
Tatabányán
a kimerülő
területek pótlására ú j szénmezőket kell bekapcsolni a
termelésbe. Az ú j szénmezök feltárását az is sürgeti,
hogy a korábbinál több szenet igényel a népgazdaság
Tatabányától,
Ezért nagy
feltáró munka
kezdődött
több tatabányai
bányában,
föld alatti vágatok kiépítésé,
vei olyan hatmillió tonnás
szén vagy ont
tárnak
fel,
amelyet három régi bányán
át termelhetnek ki. Ezt a
módszert gazdasági meggondolásból választották.
MEISSEN
Az idén majdnem 200 000
látogató tekintette meg a
Meisseni Porcelángyárat.

A pikador

APU

Ibolyák

A szinte nyárias novemberi idő hatására Somogy megye védett, napsütötte dombbons oldalain ismét szirmot
tott az ibolya.
„SOKAT TÜD,
DE FÉL"
Közel 500 olasz rendőr fésüli át Szicília nyugati csücskében Trapanj város környékét. A rendőrség géppel
írt névtelen levelet kapott,
amely szerint valahol ezen
a környéken van elrejtve
Uj szakmunkásképző
iskola
Mauro de Mauro 49 éves
olasz újságíró holtteste. Az
újságíró, akit valószínűleg a
maffia gyilkolt meg, hat hétlel ezelőtt tűnt el. A névtelen levél aláírása: „valaki,
aki sokat tud, de nagyon
fél'.
MEZŐGAZDASÁGI
FILMEK BEMUTATÓJA
Igen érdekes és értékes
találkozóra kerül ma sor
Hódmezővásárhelyen. a felsőfokú mezőgazdasági technikumban. Több szerv rendezésében delelőtt 9 órai
kezdettel bemutatják a tavaly készült mezőgazdasági
és élelmiszeripari szakfilmeket, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari trösztök,
vállalatok
reklámfilmjeit.
..HALPALOTA"
Csupaiiveg halnevelő házat építettek kétmilliós költséggel a halászati termelőszövetkezetek dinnyési- tvadéknevelö tógazdaságában. A
3600 négyzetméter alapterüAz ú.j oktatási évben korszerűen berendezett szakmunletű „halpalotában"' a külső
kásképző-iskolával gazdagodott Csongrád megye. A Szenhőmérséklettől
függetlenül
tesen felépült liztantermes iskola is hozzájárul a ,gyors
télen is megfelelő, optimális
ütemben iparosodó megye növekvő
szakember-igényékörülmények között tudják
nek kielégítéséhez
nevelni az ivadékokat.

CSEHSZLOVÁK—VDK
TÁRGYALÁS
Prágában
megkezdődtek
Csehszlovákia és a Vietnami
Demokratikus
Köztársaság
gazdasági
tárgyalásai.
A
tárgyaláson megvitatják az
1971-re nyújtandó gazdasági
és műszaki segítség, valamint a jövő évi árucsere-forgalom kérdéseit.
ELTEMETTÉK
DR. PALFY GYÖRGYÖT
Tegnap délután nagy részvéttel helyezték örök nyugalomra dr. Pálfy Györgynek. Szeged város egykori
főispánjának hamvait Pálfy
György hervadhatatlan érdemeket szerzett a város
felszabadítása körüli eseményekben, mert egyedül volt
a váro6 régi vezetői közül,
aki itthon maradt, s ő adta
át a vár06t a felszabadító
szovjet csapatoknak anélkül,
hogy egyetlen puskalövés eldördült
volna.
Amilyen
csendes, szerény, visszavonult volt élete utolsó szakasza. ugyanolyan
csendes,
meghitt, de annál
inkább
mélyebb és őszintébb volt a
régi barátok, munkatársak
igaz részvéte.
SZOBRASZ-DIAK
TALÁLKOZÓ
Tápai Antal szobrószmű- GYUFALANG
yész, tegnap, szerdán a Rad- TÍZEZER KILOMÉTERRŐL
nóti Gimnázium művészet, legnagyobb
A yj!á
lortenet.

szakkorenek

ven-

dége volt. Az ismert szobrászművész a szakkör tagjainak kérdéseire válaszolva
alkotói elkepzeléseiröl vallott.
A BALATON
TÖRTÉNETE
A keszthelyi Balaton-múzeumban érdekes dokumentumgyűjtemény
tanúskodik
a magyar tenger háromezer
éves történetéről. A különféle oklevelek, régészeti leletek segítségével a kutatók
kimutatták, hogyan változott
napjainkig a tó vízállása. Az
időszámításunk előtti nyolcadik századtól a
római
korig terjedő időszakban —
a feltárt sírok leletei alapján — megállapították, hogy
a tó vízszintje a mainál 1—2
méterre! magasabb volt.
VISINFORM
A Keleti pályaudvar nagy
pénztárcsarnokában t s a vágányok mellett még az idén
átadják az új vizuális utastájékoztatót. A visinform
nevű berendezés tájékoztatja
majd az utasokat, a vonatok
úticéljáról. Indulási érkezési
idejéről, s kevésbé szerencsés
esetekben — késéséről.

A meg nem értett
„A világ végéig még három hónapunk van", állította
meggyőződéssel az 50 éves
dr. Giorgio Sangiorgio, aki
nemrég hagyott
fel orvosi
hivatásának gyakorlásával és
szerény
nyugdíjból él
az
olaszországi Aosta völgyében.
Mivel bejelentése indokolásra
szorult, hozzátette:
„én vagyok az apokalipszis
két prófétájának az egyike",
majd bibliai idézetekkel tá-

A különc

— Az utcán úgyis visszaveszi tőlem a pénzt,
csak most megjátssza magát a sógorék előtt —
gondolta. De tévedett. Hazafelé menet az aszszony belekarolt, hozzábújt. Először történt, hogy
a sógoréktól békességben értek haza.
— Holnap megveszed a kalapot! — tért vissza
a témára másnap reggel a felesége, s Pali munka után nyakába vette az üzleteket. Nem tehetett azonban arról, hogy útjába esett a „Vakegér" nevű vendéglő, amelynek ajtajában éppen
összetalálkozott egy volt katonacimborájával.
Együtt mentek be. s jó idő múltán kettesben
távoztak, csakhogy a katonaélmények felidézése Palinak annyiba került, hogy háromszáz forintból ötven forintja maradt.
— Ebből aligha telik nyúlszőr kalapra — gondolta. — Fontos, hogy szürke legyen, mint a
sógoré — válogatott az olcsó kalapok között, s
talált egy megfelelőt. 49 forintért. Csak a kapuban tette a fejére, hogy a felesége lássa rajta.
Otthon bevágta a szekrénybe, nem viselte. Egyszer mégis rá tuszkol la az asszony, ismét mentek a sógorékhoz, de azok nem voltak otthon.
Visszafelé elkapta őket egy záporeső. Az új kalap úgy megázott, hogy örökre szétesett a formájából.
— De hát a nyúlszőr kalapnak a jégesőben is
tartania kell magát — szólt gyanakodva a felesége.
— Meglehet, anvukám — mentegetődzött Pali
—, hogy ez a szőr olyan nyúlé volt. amelyik
sose merészkedett esőre, s így nem edződött az
időjáráshoz. Kj lát bele a nyulak életébe? —
kérdezte, miközben oldalvást lesett, a feleségére,
a csajlára ázott kalap alól.
Lödi Ferenc

„próféta €í

masztotta alá komor jóslatát. A hírügynökségi források megjegyzik,
hogy
a
..próféta" lelki életét
gépkocsikarambol ingatta meg.
Szerinte „csoda"
mentette
meg az életét,
A helyi
olasz rendőrség
eljárást indított a
..próféta" ellen „hamis és tendenciózus hírek terjesztéséért,
amelyek a lakosság nyugalmát zavarják".

obszervatóriumában?

a

Szov-

jet Tudományos Akadémia
zelencsuki asztrofizikai állomásán befejezték a 6 máler
atméröjű óriásteleszkóp alap.
janak szerelesi munKalatait.
Az ú j csillagvizsgáló a
Kaukázusi
hegyvonulat
egyik 2100 méter magas ormán épül. Helyét gondosan
választották ki, a tudósok 6
éven át vizsgálták az itteni
„látási viszonyokat".
Milyen vizsgálatot tesz lehetővé ez az
„óriásszemű"
berendezés? Segítségével a
tudósok sokkal távolabbra
hatolhatnak a világűrbe, távoli galaktikákat, kvazárokat vizsgálhatnak, tanulmányozhatják a csillagok, a
csillagködök fizikáját, más
bolygók légkörét, felületét.
Az ú j teleszkóp érzékenységét a következő
példával
szemléltethetjük: ha a Szovjetunió tévol-keleti körzetében valaki
meggyújt egy
gyufát, akkor a láng fellobbanását a körülbelül 10 000
kilométerre levő kaukázusi
teleszkóp rögzíteni tudja.
A BAJITY TESTVÉREK
DESZKEN
A Belgrádi Rádió ismert
és népszerű testvérpárja, a
Bájity testvérek
november
7-én. szombaton
délután
11.30-kor a deszki
Józseí
Attila Művelődési Otthonban lépnek fel. Műsorukon
délszláv népdalok szerepelnek.
BUSZ
A SZAKADÉKBAN
A Fülöp-szigetek déli részén szakadékba zuhant egy
autóbusz. Utasai közül tizenkilencen életüket
vesz
tették, többen megsebesül
tek.
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Pusztítö szélvihar
Borsod megyében a kedd
este óta tartó viharos erejű
szél sebessége szerda délelőtt
elérte az óránkénti hetvennyolcvan kilométeres sebesMagasfeszültségű
s—
éget
„„„ ve
tékeket
szakított
el.
tüzeze
két okozott, tetőket
sodort
le, tűzfalakat és fákat döntött ki. A szerda déli órákban a miskolci tűzoltóközpónt
valamennyi egysége
mozgósítva volt. Felszaggatott bádoglemezt távolítottak
el, bedőlt tűzfalat biztosítottak. egy lakóházra dőlt fát
emeltek le. sok kisebb-nagyobb tüzet lokalizáltak.
A mentők nem egész hat
óra alatt mintegy nyolcvanszor vonultak ki a vihar által
okozott balesetekhez,

Miskolcon

magas vérnyomású és szívbeteg emberekhez. A nagyerejű szél a miskolci győrikapui új lakótelep építkezésén lesodorta az egyik felvonulási épület tetejét. A
tető maga alá temette Dienes Barna ácsot, a Borsod
megyei Építőipari Vállalat
dolgozóját. A baleset következtében Dienes Barna életét vesztette. A
miskolci
Búzatéren a görögkatolikus
templom
tetejét
bontotta
meg a szélvihar. Az úttestre
zuhanó törmelék két ember
komoly láb- és fejsérülését
okozta. A tiszai pályaudvar
területén, a leszakadt deszkatetörész egy nő lábát törte el. (MTI)

Zöld citrom ?
Október
végén zöldhéjű
citrom jelent meg az üzletekben. Éretlen és rossz áru?
Telefon a FÜSZÉRT-hez:
— Halló! Miért zöld mostanában a citrom? Éretlen?
— Nem. Primőr áru, Szieíliából hozzák. Ebben
az
időszakban csak ilyent
tudunk beszerezni. Zöld színétől függetlenül tápértéke, vitamintartalma megegyezik a
sárga színűvel. A
primőr

citromok között is
éppúgy
van vékony és vastag héjú,
kis és nagy méretű, mint a
sárgák között.
A FÜSZÉRT-től kapott információ alapján tehát
a
zöld színű citrom semmivel
sem marad alatta a sárgának. Az őszi náthák és a
kezdődő C-vitamin
hiány
időszakában éppúgy megfelel
feladatának, mint a sárgahéjú.
Sz. I.
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Magvai

szocialista
Munttaspan
Szerva
városi
ouottsagánaR
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