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öreg takács 

Egy kislétszámú, tehát mánden 
tagjában aktív bizottság ülésén, a 
tárgyait témához szorosan hozzá-
tartozva, szóba került a Purifikátor. 
Nem szívesen írtam le így ennek a 
napjainkban is gyakran előforduló 
emberfajtának megnevezését, de ha 
már így esett, megmondom, hogy 
van ennek a latin szónak magyar 
megfelelője is, de azt rendszerint 
nem a helyes értelemben használ-
juk. A purifikátor ugyanis hajdan a 
társadalmi-erkölcsi visszásságok 
szenvedélyes leleplezője volt — ter-
mészetes, hogy ma is vannak ilye-
nek —, a szóban forgó embertárs 
azonban a napjainkban tevékenyke-
dő olyan személy, aki — köznyelvi 
méghatározással élve — mindenbe 
beleveri a z orrát. 

Mert ilyen purifikátorról volt szó. 
Ha az illető meglát a járdán egy fél 
négyzetméteres bontást, azonnal 
tollat fog és — rendszerint név nél-
kül — dörgedelmes levelet ír a ta-
nácsnak, hogy micsoda disznóság 

Purifikátor 
történt ebben és ebben az utcában, 
az ember kitöri a nyakát, felszólít-
ja az illetekeseket, azonnal intéz-
kedjenek, a népi demokráciában 
tűrhetetlen állapot a járdák folyto-
nos felbontogatása. Vagy: túlságo-
san bántja fülét a lépcsőházban fel-
félcsapó gyerekzaj, nem a házfel-
ügyelőnek vagy a szülőknek szól, 
hanem megint tol'lat ragad, megint 
ír a tanácselnöknek, sőt, ha túl nagy 
a felháborodása, egyenesen a népi 
ellenőrző bizottságot keresi fel pa-
naszával, leírja részletesen, milyen 
jogck illetik meg a honpolgárt, a 
lakót, s még részletesebben, hogy e 
jogait mennyire megsértik a zsivaj-
gó gyerekek, sőt a szülők, akik nem 
fegyelmezik megfelelően a csemeté-
iket. 

De az is előfordul, hogy ugyanaz 
az ember — purifikátori alkatához 
híven — levelet ír a rádiónak, vagy 
televíziónak, mélységes felháboro-
dását fejezi ki egyes műsorszámok 
minőségének romlásán, pontról pont-
ra felsorolja, milyen produkcióra 
lenne szükség ahhoz, hogy a hall-
gató, illetve a néző erkölcsi-etikai 
igényei csorDát ne szenvedjenek. 

Egyetlen tényező választja csak 
el emberünket attól, hogy serény 
ténykedését pozitív előjellel értékel-
jük. Az, hogy eszébe se jut, hogy a 
jót, a helyeset megdicsérje. Soha-
sem ír arról a tanácsnak, hogy tisz-
ták az utcák, a lépcsőházi csendet-
rendet eszébe se jut említeni, a rá-
dió és televízió igazán jó, színvona-
las műsorszámait egyetlen szóval se 
dicséri meg. 

Csak a vélt, vagy valóságos hi-
bákat hánytorgatja fél. 

S ez a hiba. 

Ormos Gerő 

Nagyvázsonyiján él és dolgozik Sauer Ágoston takács, 
a pulai takácsdinasztia utolsó tagja. Az idős mester 80 
évvel ezelőtt, azaz 14 éves koraban ült először a szövő-
székéhez. Ma a nagyvázsonyi Néprajzi Múzeumban mu-
tatja be a kihaló takácsmesterség fcrtélvait az érdeklő-
dőknek. Képűnkön: Évszázados szövőszéken dolgozik az 
Idős mester. 

ELUTAZOTT 
CYRUS EATON 

A Lenin-békedíjas Cyrus 
Eaton — aki feleségével az 
Országos Bcketanács vendé-
geként öt napot töltött ha-
zánkban — vasárnap délben 
elutazott Budapestről. 
UJABB 
HÁZGYÁRAK 

Két új szovjet házgyárra 
vonatkozó megállapodást kö-
töttek Moszkvában a NIKEX 
Külkereskedelmi Vállalat és 
a szovjet Technoexport kép-
viselői. A szerződés értelmé-
ben a házgyárakat Veszp-
rémben és Kecskeméten ma-
gyar vállalatok építik fel, s 
a Szovjetunió szállítja beren-
dezéseiket. A gyárak felsze-
relésének határideje 1974 el-
ső féléve. Kapacitásuk 
egyenként 2—2,5 ezer lakás 
évente. 

MAGYAR 
FELIRATTAL 

A Belkereskedelmi Mi-
nisztérium rendelkezése sze-
rint a külföldről behozott 
élelmiszereket ezután ma-
gyar felirattal szabad csak 
forgalomba hozni. 

Nagy baklövés 
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AMERIKAI 
CRHAJÖSOK 
LONDONBAN 

Londonba érkezett vasár-
nap az Apollo—15 űrhajó 
három amerikai asztronautá-
ja. Scott, Irvin és Wordén 
mintegy három hetet tölt 
Európában. Az űrhajósok 
előadásokat tartanak és tu-
dósokkal találkoznak. A há-
rom űrhajós szerdán utazik 
tovább Stockholmba. 

ARANYLAKODALOM 
Aranylakodalmát ülte va-

sárnap a 71 éves Bogó Mi-
hály és felesége a Fejér me-
gyei Perkáta községben, ö t -
ven évvel ezelőtt, 1921.. no-
vember 7-én házasodtak ösz-
sze. Hét gyermeket neveltek 
fel. Csak a közvetlen család 
köszöntötte az idős házas-
párt: harmincan voltak, köz-
tük tíz unoka és három 
dédunoka. 

COLLEGIUM 
ARTIUM 

A Collegium Artium elő-
adássorozatában ma, kedden 
este 8 órai kezdettel a XX. 
század zenei irányzatairól 
tart előadást dr. Nagy Ist-
ván. A Kerrich Béla téri 
egyetemi épület központi 
előadójában rendezett elő-
adáson közreműködik a Tö-
mörkény gimnázium lány-
kara dr. Mihálka György 
vezetésével. 

ÖSSZEÜTKÖZÖTT 
KÉT REPÜLŐ 

Összeütközött az amerikai 
légierő két gépe vasárnap a 
Nellis légitámaszpont fölött 
Nevadában. A két gép — 
egy F—4-es és egy F—106-
os — fedélzetén összesen há-
rom ember tartózkodott; va-
lamennyiüknek sikerült a 
zuhanás előtt katapultálnia. 

A megölt taxisofőr gépkocsijával 
akartak külföldre szökni 

November 5-én, a késő es- zetes letartóztatásba helye-
ti órákban Kecskeméten ta- zés mellett megkezdte a két 
xit bérelt két fiatalember az- elvetemült fiatalkorú bün-
zal, hogy Izsák községbe ügyének vizsgálatát, 
akarnak menni. Ütközben a 
gépkocsivezetőt, Berta Já-
nos 42 éves kecskeméti la-
kást megtámadták és meg-
fojtották, holttestét Mező-
szi las és I)ég község között 
kidobták a kocsiból. Ezt 
követően a taxival külföld-
re akartak szökni, de a ha-
tárőrség és a rendőrség a 
bűncselekmény elkövetőit. 
Király Róbert 17 éves segéd-
munkás izsáki és Horváth 
Zoltán 16 éves ipari tanuló, 
ágasegyházi lakosokat elfog-
ta. A Bács-Kiskun megyei 
rendőr-főkapitányság elő-

VASÁRNAPI 
SZÁLLÍTÁS 

A MÁV szegedi igazgató-
ságától kapott tájékoztatás 
szerint az előző hetekhez vi-
szonyítva némileg csökkent 
a vasúti teherforgalom a te-
rületükhöz tartozó délalföl-
di megyékben. Ennek elle-
nére tart még az ószi csúcs-
forgalom, amit az is bizonyít, 
hogy mintegy kétezer vagon 
árut mozgattak meg vasár-
nap a pályaudvarokon. Va-
sárnap a kirakott kocsik 
száma megközelítette az 
ezernégyszázat. Az igazgató-
ság területén vasárnap több 
mint hatszáz vagont is meg-
raktak áruval. A „sláger-
cikk" most is a cukorrépa 
volt. 

LIBAMÁJ 
KÜLFÖLDRE 

Jövedelmező exportcikk a 
magyar libamáj, kilójáért 15 
dollárt fizetnek a külföldi 
vásárlók. Évente 220 tonna 
libamáj utazik külföldre. Az 
export 90 százaléka Francia-
országba kerül, a strassbo-
urgi élelmiszergyárak jó-
részt magyar alapanyagból 
készítik világhírű pástéto-
maikat és a libamájkonzer-
veket. Franciaország mellett 
Svájc, az NSZK és Ausztria 
vásárolt az ízletes export-
cikkből. 

ERDŐSÍTÉS 
A HOMOKON 

Folytatják a természetát-
alakító munkát a Duna-Ti-
sza közén: erdösítik a me-
zőgazdasági művelésre alkal-
matlan területeket. Bács-Kis-
kun megyében huszonötezer 
hektáron terebélyesednek a 
fiatal erdők. Az állami erdő-
gazdaságokon kívül a mező-
gazdasági üzemek is egyre 
nagyobb részt vállalnak a 
fásításból. A szélhordta ho-
mokterületek egy részét fa-
termeléssel hasznosítják, s 
termőföljeiket erdősávval 
védik. Ezen a tájon alakítot-
ták ki az ország legnagyobb 
cellulóz-ültetvényét, négyezer 
hektáron. Most ősszel újabb 
ezer hektáron ültetik a nyár-
facsemetéket. 

EGY 
KOLDULÓ ESETE 

Róma egyik legforgalma-
sabb bevásárló utcájában a 
rendőrség lefogott egy 60 
éves koldust, bizonyos Ro-
sario Azzarot, s meglepetés-
sel tapasztalta, hogy az em-
ber zsebében kétmillió líra 
lapul készpénzben. A rend-
örök azt mondják, bizonyo-
san vissza fogják szolgáltat-
ni a pénzt Azzaronak, mivel 
nem bizonyítható, hogy a 
pénzhez „törvénytelen kol-
dulás révén jutott". 

Tanácstagi beszámolók GONDOSKODNAK 
AZ ÖREGEKRŐL 

Forráskúton vasárnap kö-
szöntötték azokat az örege-
ket, akik éveik számával a 
nyugdíjas korhatárt megha-
ladták. Óvodások, iskolások, 
KISZ-fiatalok és a művelő-
dési ház művészeti csoport-
jói közös műsort adtak az 
öregek tiszteletére. Föllép-
tek a műsorban azok az 
idősebb emberek is, akik 
már csak ritkán nyúlnak ré-
gi hangszerükhöz. A helyi 
termelőszövetkezet az ün-
neplésen kívül pénzjutalom-
ban is részesíti öregjeit, 
évenként rendszeresen fát és 
szalmát is szállít a tél be-
állta előtt lakásukra. 
SZÖKNI 
PRÖBALT 

Rendezetlen családi élete 
miatt Jugoszlávián át akart 
nyugatra szökni az országból 
Dégi Károly 27 éves, Kiskun-
dorozsma, Kisfaludi utca 34. 
szám alatti lakos. A határ-
őrök elfogták, majd a bün-
tetőeljárás során három na-
pon belül bíróság elé állítot-
ták. Négy hónapi szabadság-
vesztést kapott, amelynek le-
töltését a szegedi járásbíró-
ság próbaidőre felfüggesztet-
te. 
VASÜTI 
SZERENCSÉTLENSÉG 

Vasárnap délután fél 2-
kor az Üjpest-Rákospalota 
vasútállomás bejárati jelző-
jénél várakozó személyvo-
natnak ütközött egy, az ipar-
vágányról érkező tehervonat. 
A személyvonat egyik kocsi-
ja kisiklott. A baleset követ-
keztében két személy súlyo-
san, 27 könnyebben megsé-
rült. A sebesülteket a men-
tők kórházba szállították. A 
vonalon 16 óra 2o perckor 
állították helyre a közleke-
dést. A balesetért kizárólag a Együttesen elkövetett ged, Kormányos utca 
tehervonat mozdonyvezetőjét bűncselekmény miatt ke- Korom József 30 éves, Sze-
.terheli a felelősség, merten- rültek a vádlottak padjára ged, Sallai utca 9., Márton 
gedélykérés nélkül tért visz- a szegedi járásbíróság előtt István 32 éves, Tápé, Sziklai 

Farkas András 32 éves, Sze- utca 2. és Csanádi László 32 
éves, Pitvaros, Dózsa György 

November 11-én kezdőd-
nek Szegeden a tanácstagi 
beszámolók, melyeken a vá-
rosi tanács tagjai számot 
adnak választóiknak a ta-
nácsban eddig végzett mun-
kájukról. A beszámolók de-
cember elején fejeződnek 
majd be. A beszámolók idő-
pontja ezen a héten: 

November 11-én: 
Kecskés Antalné (73-as 

választási körzet) a tarjáni 
iskolában 17 órakor. 

November 12-én: 
Dr. Horváth Károly (97-es 

vk.) az élelmiszeripari főis-
kolán 17 órakor. 

Virágh István (120-as vk.) 
a Szabadság téri óvodában 
17 órakor. 

Dr. Erdei István (122-es 
vk.) a ságváritelepi művelő-
dési otthonban délután 5 
órakor. 

Szabó László (123-as vk.) 
a ságváritelepi művelődési 
otthonban 17 órakor. 

Kiss Sándorné (60-as vk.) 
a felső-tiszaparti gimná-
ziumban délután 5-kor. 

Hódi Istvánná (71-es vk.) 
a tarjáni iskolában 17 óra 
30 perckar. 

Dr. Mészáros Rezsóné (72-
es vk.) a tarjáni iskolában 
17 óra 30-kor. 

Dr. Török László (15-ös 
vk.) a tanárképző főiskolán 
délután 5 órakor. 
' Kovács István (22-es vk.) 
az ingatlankezelő vállalat 
kultúrtermében (Jósika utca 
21.) délután 5 órakor. 

November 15-én: 
Bézi Ferenc (55-ös vk.) a 

felsővárosi pártházban (Ró-
mai krt. 31.) 17 órakor. 

Tóth Béla (16-os vk.) á 
tanárképző főiskolán délután 
6 órakor. 

Rovó István (17-es vk.) a 
tanárképző főiskolán dél-
után 6 órakor. 

Hörömpó József (47-es 
vk.) az újszegedi pártházban 
(Rózsa Ferenc sugárút) 17 
óra 30 perckor. 

Dr. Várkonyi László (81-
es vk.) a rókusi általános 
iskolában délután fél 6-kor. 

Sarnyai István (87-es vk.) 
a Móra Ferenc Tsz II-es 
üzemegységében 17 órakor. 

Csányi János (93-as vk.) 
a petőfitelepi I. pártházban 
(Csap utca 62.) délután 6 
órakor. 

November 16-án: 
Dr. Csikós Ferenc (27-es 

választókörzet) a Mérey ut-
cai általános iskolában 18 
órakor. 

Kardos János (104-es vk.) 
a Móra általános iskolában 
délután 5 órakor. 

Bors István (105-ös vk.) a 
Gagarin általános Iskolában 
délután 5 órákor tartja ta-
nácstagi beszámolóját. 

Irócsemete 

Saját zsebükre fuvaroztak 
26., 

sza az állomásra. 

Gyászközlemények 
Köszönetet mondunk a Csong-

rád—Báts megyei Téglaipari Vál-
lalat dolgozóinak, a megyei párt-
bizottságnak, a Tisza-parti gim-
názium tanárainak és tanulói-
nak, a ruhagyári munkatársak-
nak és minden kedves baráta-

a Belvárosi temető ravatalozó-
iából. A gyászoló család, Tisza 
L. u. 14. T. 4344 

Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett leányunk, testvérünk, 
unokatestvér és sógornőnk HÁ-
TUK TIROiíNf: Vopaleezk.v Ilona 

luknak, akik HUVAR ISTVÁN tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Közlekedési balesetek 
Lovas kocsit előzött sza-

bálytalanul személygépko-
csival a bajai úton ördögh 
Vincéné, Domaszék, Tanya 
421. szám alatti lakos. Sza-
bálytalankodása miatt az út-
padkára kényszerült, majd 
felborult személygépkocsi-
jával a vele szembe haladó 
Gyömbér István. Szeged, 
Horváth Mihály utca 1/B 
szám alatti lakos. Sérülés 
nem történt, a kár jelentős. 

Féktávolságon belül gép-
kocsi elé lépett a Mérey 

utca és a Párizsi körút ke-
reszteződésében Molnár 
Sándorné, Űjszentiván, Pe-
tőfi utca 12. szám alatti la-
kos, és sérülést szenvedett. 

Halálos baleset történt 
Szentesen. Várkonyi Károly 
Csaba, Szentes, Hegedűs 
László utca 1. szám alatti 
lakás gyorshajtás miatt mo-
torkerékpárral felborult 
Szentes és Szegvár között. 
Olyan súlyosan sérült, hogy 
a helyszínen meghalt. 

búcsúztatásán megjelentek, rész-
vétükkel és virágaikkal mély 
fájdalmunkat enyhíteni Igyekez-
tek. A gyászoló család, Vasas-
szentpéter u. 2 B. Dk. 797 

Köszönetet mondok min'dazok-

Tcmctése november 9-én 43 óra 
kor lesz, az Alsóvárosi temető 
kápolnájából. A gyászoló család. 
József A. sgt. 44—46. T. 4342 

Mély rájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett édesanya, nagy-

nak, akik BAN LASZLÖ tenteté- mama és dédmama SZECSI JA-
sén részt vettek, virágaikkal 
részvétükkel fájdalmaimat eny-
híteni igyekeztek. Gyászoló test-
vére. Dk. 1096 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett férj , édesapa, 
testvér és nagyapa MATUSZKA 
ANDRÁS életének 80. évében. 

NOSNÉ - Ábrahám Anna életé-
nek 91. évében hosszú szenvedés 
után elhunyt. Tcmotésc novem-
ber D-én 11 órakor lesz az Al-
sóvárosi temető kápolnájából. A 
gyászoló család, Petőfi S. sgt. 
81 B. sz. T. « 4 l 

Köszönetet mondunk mindazon 
hosszú szenvedés után elhunyt, rokonoknak, ismerősöknek, mun-
Temetése november 9-én 15 óra-
kor lesz a Gyevl temető ravata-
lozöjáből. A gyászoló család. 
József Attila sgt. 137. 

Mély megrendüléssel tudatjuk, 
hogy a szeretett férj . apa, nagy-
apa és testvér, l.IPCSEI FE-
RENC életének 71. évében hosz-
szú szenvedés után elhunyt. Te-
metése november 10-én 13 órakor 
lesz az. Alsóvárosi temető rava-
talozójából. A gyászoló család. 
Csendes u. 20. T. 4347 

Mély fájdalommal és szomorú 
szívvel tudatjuk, hogy a szere-
tett feleség, a legdrágább édes-
anya, testvér, drága, ló leá-
nyunk és sógornő KÓSZO AND-
RASNE Szokol Erzsébet éleiének 
39. évében hosszú szenvedés után 
elhunyt. Temetése november 9-
én délután 2 órakor lesz a Du-
gonics-temető ravatalozójából. A 
gyászoló Kószó és Szokol család. 
Petőflteleo. Gábor A. u. 13. 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett fér j és apa K A U A -
K A S SÁNDOR hosszú szenvedés 
után, 84 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás előtti búcsúztatása 
november 10-én 13 órakor lesz 

katársaknak, akik szeretett ha-
lottunk OERA ISTVÁN temeté-
sén megjelentek és fájdalmunk-
ban osztoztak. Köszönetet mon-
dunk továbbá az 1. sebészeti kli-
nika orvosainak és ápolóinak, 
akik élete megmentéséért fára-
doztak. A gyászoló család. Vas-
út u. 8. T. 1340 

Szeretett testvérünk, KISS 
ANDRÁS november 7-én meg-
halt. Temetése november 11-én 
11 órakor lesz a Gyevl temető 
ravatalozójából. Gyászoló testvé-
rei, Párizsi krt. 34/A. T. 4330 

utca 49. szám alatti lakosok, 
valamennyien büntetlen elő-
életűek. Farkas és Korom 
gépkocsivezetőként dolgo-
zott a Nagyalföldi Kőolaj-
és Földgáztermelő Vállalat 
ásotthalmi tankállomásához 
vezető bekötő út építésén, 
Csanádi ugyanott volt gép-
kezelő. Munkahelyüktől nem 
messzire termelték ki bá-
nyából a homokot, és szál-
lították az építkezéshez. A 
környékbeli lakosok rávet-
ték őket, hogy ellenszolgál-
tatás fejében nekik is szál-
lítsanak a homokból házhoz. 
A vádlottak ezt megtették, 
s együttesen 5 ezer 600 fo-
rint kárt okoztak a társa-
dalmi tulajdonban. 

A szegedi járásbíróság lo-
pás és hűtlen kezelés miatt 
Farkas Andrást és Csanádi 
Lászlót 10—10, Korom Jó-
zsefet és Márton István 6—6 
hónapi javító-nevelő munká-
ra ítélte jelenlegi munkahe-
lyükön, 15 százalékos bér-
csökkentéssel. Az ítélet jog-
erős. 
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8, vasárnap 12 oldalon. — Főszerkesztő: F. Nagy István. — Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Magyar Tanácsköztársaság út-
ja 10. Telefon: 13-533, 13-003. — fe le lős kiadó: Kovács László. — 
A lapot nyomja: Szegedi Nyomda Szeged. Bajcsy-Zsilinszky utca 
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