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A tökéletes csapda 

röviden 
ipül a KÖJAL-székház 

— Mivel szolgálhatok? — kérdez-
te látogatójától udvariasan a bank-
igazgató. — Megengedi? — azzal 
felkattintotta az öngyújtót és szivar-
ra gyújtott. 

A látogató pisztolyt húzott eíö 
zsebéből. 

— Nem szívesen háborgatom — 
mondta udvariasan —. de kénytelen 
vagyok némi pénzt kérni öntől. És 
arra kérem, ne csapjon lármát, ha 
lehet, mert ilyen kis távolságról le-
hetetlen elhibázni — ha mégannyi-
ra szeretné is az ember. 

Ebben a pillanatban valami zlze-
gés hallatszott a hivatalszobában, 
egy másodpercre sötét lett, de nyom-
ban kigyulladt a villany. 

— Mi történt?! — kiáltott fei a 
látogató, és csodálkozva nézett kö-
rüL 

— Semmi vész — felelte az igaz-
gató, majd hátradőlt karosszékében, 
és élvezettel f ú j t ki egy jókora füst-
gomolyt. — Csupán észrevétlenül 
megnyomtam a vészjelző gombját 
az asztal alatt. Az aj tókat és az ab-
lakokat egy szempillantás alatt, au -
tomatikusan záró acéllemez takarta 
el. Csapdába ke rü l t kedves kezdő 
gegszter barátom! 

A látogató üggyel-bajjal elfojtot-
ta az egész testét rázó reszketést és 
így szólt: 

— Nálam viszont pisztoly van. 
Élve úgysem távozhat innen! 

— Nagyon is lehetséges, de abban 
egyáltalán nem vogyak bizonyos, 
hogy megéri-e. Gyilkosságért ugyan-
is villamosszékbe kerül, erre mérget 
vehet — különben pedig egy-két év-
vel megúszhatja. Válasszon. Akar 
egy szivart? 

— Köszönöm, majd később. Tud-
ja. nagyon nehéz szivarra gyújtani, 
miközben az ember egy bankigaz-
gatóra céloz. Micsoda h e l y z e t . . . 
Egy kis pénzt akar tam kérni, és 
lám, milyen csapdába k e r ü l t e m . . . 

— Nem közönséges csapda ez. ha-
nem zseniális csapda! A „Brown és 
Társai" cég eszelte ki. Bankunk 
hetvenötezer dollárt fizetett érte. 
Nem kis összeg, ismerje el. de jobb 
tőkebefektetést sohasem eszközöl-
tünk, ez biztos. Az asztalom fiókjá-
ban most is kis hí ján félmillió dol-
lár van. 

— Vagy úgy — dünnyögte elgon-
dolkodva a látogató —: ennyi pén-
zük van? Kérem, ad ja csak ide. 

— Szívesen— nevetett az igaz-
gató. — Itt van. fogja. Megszámol-
hatja,- ha egyáltalán tud számolni, 
miközben pisztolyt szorongat. De 
gondoljon arra. hogy azonnal itt lesz 
a rendőrség. Igaz is, majdnem elfe-
lejtettem figyelmeztetni: egész be-

szélgetésünk automatikusan magnó-
szalagra kerül. 

A látogató a pénz egy részét a 
zsebébe gyűrte. 

— Tehát a szerkezet jól működik? 
— kérdezte. 

— Efelől aztán nyugodt lehet. A 
„Brown és Társai" cég gyártmányai 
kitűnőek — mosolygott az igazgató. 

— Örömmel hallom — jegyezte 
meg a látogató, és pisztolyát hanyag 
mozdulattal az asztalra dobta. 

Az igazgató azonnal felkapta és 
vendégére szegezte. Az pedig eköz-
ben kivett egy szivart. 

— Ezzel a revolverrel ugyan nem 
lehet tüzelni — közölte. — öngyúj-
tó. és most már tüzet adhat nekem. 
Továbbá nyomja meg az asztal bal 
oldalán levő, világoskék gombot, 
hogy kimehessünk, mert valahogy 
kissé fülledt itt a levegő. 

— Árulja el, mit akar? — kérdez-
te csodálkozva az igazgató. 

— Pofonegyszerű az egész. Én a 
„Brown és Társai" cég képviselője 
vagyok, azé a cégé, amelynek a 
számláját ön már harmadik hónap-
ia sehogy sem akarja kiegyenlíteni. 
Folyton azt állította, hogy a felsze-
relésünk rosszul működik. Mi persze 
sejtettük, hogy ez nem igaz. most 
oedig ön megerősítette e gyanúnkat 
Egyúttal éltem az alkalommal, hogy 
slőleget vegyek fel öntől a légkon-
iícionáló berendezésre, amely szin-
tén a mi gyártmányunk. Ismerje el, 
iram. itt valóban kissé fülledt a le-
zego . . . 

H . L . 

Újszegeden a Derkovíts és a Közép fasor keresztező-
désénél a Csongrád megyei KÖJÁL új székházát építik a 
DÉLÉP munkásai. Az alapokat már lerakták,, jelenleg a 
három tömbből álló létesítmény laboratóriumi szárnyának 
UNIVÁZ-szerkezelct szerelik. 
ARATÓÜNNEP 
FORRÁSKŰTON 

A forráskúti Művelődési 
Ház ma, vasárnap rendezi 
meg hagyományos aratóün-
nepélyét. A vidám felvonu-
lás résztvevői délután három 
órakor gyülekeznek a kul-
túrházban, majd kivonulnak 
az aratás színhelyére. Este 
aratóbál zárja az 'ünnep-
lést 
MÁSODSZOR 
VIRÁGZIK 
A MAGNÓLIA 

Szegeden, a Széchenyi té-
ren újból virágzik az egyik 
magnólia. A terebélyes fá-
nak az egyik ágán látható 
tucatnyi feslő bimbó, illetve 
kinyílott szirom éppen olyan 
színpompás és nagyméretű, 
mint amilyenek tavasszal el-
borították e szubtrópusi cser-
jét. A szokatlanul dús utó-
virágzás valószínűleg a rend-
kívüli időjárással, a korán 
beköszöntött, a szirmokat 
hirtelen lepergető kánikulá-
val. majd az azt követő csa-
padéközö'nnel magyarázható. 
CSILLAGVIZSGÁLÓ 
SZOLNOKON 

Nem mindennapi látvány-
ban lehetett része szomba-
ton kora délelőtt Szolnok la-
kóinak. Ekkor emelték he-
lyére a Magyar Néphadsereg 
egyik műszaki alakulatának 
helikoptere segítségével a 
város legmagasabb, 24 eme-
letes toronyházának tetején 
épülő csillagvizsgáló szer-
kezeti elemeit. Ezzel a TIT 
Szolnok városi szervezete 
csillagászati szakosztályának 
keretében működő csillag-
vizsgáló készítése utolsó sza-
kaszához érkezett. Hamaro-
san felállítják a 30 centimé-
ter átmérőjű tükrös táv-
csövet. amelynek „képeit" 
zárt tévélánc közvetíti majd 
abba a két helyiségbe, ahol 
csaknem százan foglalhat-
nak helyet. A tervek szerint 
az egész rendszer őszre áll 
a csillagászati ismeretterjesz-
tés szolgálatába. 

Gyermek-
pizsamák 

SZEGEDI 
TUDÓS 
DEBRECENI 
KINEVEZÉSE 

Dr. Szentpétery Józsefet, a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem fogászati és száj-
sebészeti klinikájának do-
censét a Debreceni Orvos-
tudományi Egyetem stoma-
tológiai klinikájának veze-
tésével bízták meg. Egy-
idejűleg az egészségügyi mi-
niszter egyetemi tanárának 
nevezte ki. 

NEMZETKÖZI 
BARTÓK-
SZEMINÁRIUM 

Az idei nemzetköri Bar-
tók-szemináriumot Szombat-
helyen rendezik meg, júli-
us 28-a és augusztus 12-e 
között. Eddig 12 ilyen kur-
zust rendeztek hazánkban 
Bartók életművének nép-
szerűsítésére, megfelelő ér-
telmezésére, és tolmácsolásá-
ra. Tizenegyszer Budapest, 
s most másodszor Szombat-
hely a házigazdája a jeles 
zenei eseménynek. A 13. kur-
zusra 20 ország mintegy 60 
muzsikusát és zenepedagó-
gusát várja Vas megyeszék-
helye. ahol már minden ké-
szen áll a nyitásra. 
JAPÁNBA 
UTAZOTT 
A RÁDIÓ 
GYERMEKKÓRUSA 

Ismét felvette „világjáró 
csizmáját" a Magyar Rádió 
Gyermekkórusa: szombaton 
csaknem háromhónapos ja-
pán turnéra utazott az együt-
tes. A magyar gyermekkórus 
ezúttal már negyedik alka-
lommal vendégszerepel a tá-
vol-keleti országban. A tur-
né során 61 koncertet ad-
nak különböző városokban. 

ÜJ KÖZLEKEDÉSI 
TÖRVÉNY 
JUGOSZLÁVIÁBAN 

Jugoszláviában új tör-
vényt hoztak, amely módo-
sítja a személygépkocsik és 
más jármüvek használatá-
nak és közlekedésének kor-
látozásáról szóló eddigi tör-
vényt. Ennek értelmében se-
bességkorlátozást vezetnek be 
az összes járművekre és en-
gedélyezhetik az új nem-
zetközi és belföldi autóbusz-
járatok indítását kétszáz ki-
lométernél nagyobb távol-
ságra is. A közlekedési kor-
látozás alól mentes gépjár-
művekre a jövőben külön-
leges ragjegyeket függeszte-
nek. és egységes lesz a se-
bességkorlátozást megszegő 
járművezetőkre kirótt bír-
ság:. 

Borús idő 
Várható időjárás vasárnap 

estig: Általában erősen fel-
hős idő, több helyen zápor, 
zivatar, majd eső is. Általá-
ban élénk, időnként erős 
északnyugati szél. Várható 
legmagasabb nappali hőmér-
séklet vasárnap 18—23 fok 
között, 

ÜSZŐ 
KUTATÓINTÉZET 

Ottó Smidtről, a kiemelke-
dő szovjet sarkkutatóról ne-
vezték el azt az ú j szovjet 
tudományos-kutató jégtörő-
hajót, amelynek kikötői pró-
bái most fejeződtek be, si-
kerrel. A murmanszki be-
jegyzésű és az Északi Jeges-
tenger „fehér folt jainak" fel-
térképezésére hivatott ú j ku-
tatóhajó 14 laboratóriumá-
val valóságos úszó tudomá-
nyos kutatóintézet. 

Védelem... 
— Képtelen vagyok 

megérteni, hogy a férfi-
nak miért csak egy fe-
leséget szabad tartania! 

— Amikor majd meg-
nősülsz, öcsém, akkor 
megérted, hogy a tör-
vény védi az olyan em-
bereket, akik nem ké-
pesek önmagukat meg-
védeni! 

RAGASZTHATÓ, 
KÉPES 
LEVELEZŐLAPOK 

A több millió megszokott 
üdvözlőlap mellett külföl-
dön mindennapos, nálunk 
azonban még újdonságnak 
számító öntapadós képes le-
velezőlap-sorozatot adott ki 
kísérletképpen a Képzőmű-
vészeti Alap Kiadó Vállala-
ta. Az Ofszet Nyomdában 
ú j technológiával készült 
levelezőlapokat a címzett az 
üdvözlet elolvasása után- fel-
használhatja. Marad az írás 
a lapokon, a ra j tuk levő ké-
pek pedig tapadó címkeként 
gyűjteménybe, bőröndre, há-
tizsákra ragaszthatók. Bu-
dapestről hat, a Duna-ka-
nyarról és a Balatonról 3—3, 
az ország egyéb szép tá ja i -
ról, üdülőhelyeiről, városai-
ról hat lap készült —mind-
egyiken két képpel —, ösz-
szesen 360 000 példányban. 

LOTTÓ-
TAJÉKOZTATÖ 

A Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság közlése szerint a 
27. játékhéten 5 találatos 
szelvény nem volt. Négyta-
lálatos szelvénye 41 fogadó-
nak volt, nyereményük 
egyenként 170 735 forint. Há-
rom találatot 5514 fogadó 
ér t el, nyereményük egyen-
ként 635 forint. A kéttalála-
tos szelvények száma 165 
ezer 647 darab, ezekre egyen-
ként 26 forintot fizetnek. 

A nyeremények a nyere-
ményilleték levonása után 
értendők, a közölt adatok 
tájékoztató jellegűek. 

KORSZERŰBB 
MALMOKBA 
ÉRKEZIK A BCZA 

Érkezik a búza a mal-
mokba. Az üzemek felké-
szülten vár ják az első szál-
lítmányokat. Ü j malmot eb-
ben az évben nem adtak át, 
ellenben egész sor létesít-
ményt korszerűsítettek, bő-
vítettek. A malmok re-
konstrukciójára idén 30 mil-
lió forintot" költenek. A mér-
nökök a malmokban meg-
keresték azokat a technoló-
giai pontokat, helyeket, ame-
lyeknek korszerűsítésével a 
malom teljesítménye vi-
szonylag nagy mértékben nö-
velhető. A rekonstrukcióval 
naponta mintegy száz ton-
nával. csaknem egy ú j ma-
lom kapacitásával sikerült 
bővíteni az üzemek összes 
teljesítőképességét, a költsé-
gek azonban egy ú j ma-
lom beruházási összegének 
esak hetedét teszik ki. Ha-
sonló módon, sikerült" emtel-
ni a keveréktakarmány-
gyártó üzemek teljesítmé-
nyét is. 

ŰJ KEMPINGEK 
A BALATONNÁL 

Két ú j kemping nyílt 
szombaton a Balaton déli 
par t ján. Mindkettőt az úgy-
nevezett gyorsfejlesztési 
program keretében hozták 
létre. Az egyik — az ezer 
vendég befogadására alkal-
mas 2. sz. autóskemping — 
Zamárdiban működik. A 
másik Balatomszabadiban, a 
70-es út mellett, Gamásza 
néven nyílt meg. Ez 1300 
személyes és kisegítő jel-
legű. A kempingben a ta-
nulók és szervezett csoportok 
50 százalékos fizetési ked-
vezményt kapnak. 

v 

Ujabb változás 
a kereszteződésben 

Mint az elmúlt vasárnapi 
számunkban már jeleztük, 
július 10-én, kedden reggel-
től ú jabb forgalmi változás-
ra kell számítani a József 
Attila sugárút és a Nagykör-
út kereszteződésében. Az ú j 
híd irányából a Sándor utca 
felé vezető ivóvíz-nyomócső 
átvitele az úttest és a villa-
mosvágányok alatt szüksé. 
gessé teszi a további forga-
lomkorlátozást. A sugárút 
tengelyében korlátokkal, te-
relőkúpokkal zárt munkate-
rületet alakítanak ki, ame-
lyet a Vásárhely felől a 
Marx tér felé kanyarodó 
járműveknek jobbról, a Rad-
nóti gimnázium felé egye-
nesen haladóknak pedig ba l . 
ról kell elkerülniük. Az egye-
nesen haladóknak vigyázni-
uk kell arra, hogy forgalmi 
sávjuk meglehetősen kes-
keny lesz, hiszen mellettük 
még el kell férniük a Marx 
tér felől Vásárhely felé ka-
nyarodó járműveknek is. 

A Nagykörúton haladók-
nak a Csongrádi sugárút fe-
lől érkezve figyelniük kell 
a r r a a változásra is, hogy az 
egyenesen és jobbra vezető 
forgalmi sáv közös lesz. A 
Szilléri sugárút felől érkező 
járművek a külső sávból 
egyenesen, a belső sávból 
csak balra mehetnek, az ú j 
jelzések, a terelőkúpok, kor . 
látok, ú j táblák útmutatása 
szerint. A körülbelül másfél 
hétig tartó ú jabb forgalom-

korlátozás idején a régi bur-
kolati jelek nem érvénye-
sek, az óvatosság azonban 
mindenképpen szükséges — 
ezért is rendelnek el 40 ki-
lométeres sebességkorláto-
zást. A villamosok, autóbu-
szok forgalmát nem érinti a 
változás, a gyalogosoknak 
azonban különösen vigyáz-
niuk kell, az úttest közepére 
helyezett munkaterületen ke-
resztül vezet ugyanis kijelölt 
átkelőhelyük. 

A vízvezeték-építés befe-
jeztével a kereszteződésben 
a csatornázok, az útburko-
lat készitői, az új jelzőlám-
pa felszerelői kapnak majd 
feladatot, ezért hosszú távra 
ajánlatos megfogadni a for-
galomszervezők tanácsát: a 
Csongrádi sugárút—Rózsa 
utca, illetve a Szilléri su-
gárút—Sajka utca—Háló ut-
ca—Felső Tisza part útvona-
lon a helyismerettel rendel-
kezők gyorsabban eljuthat-
nak úticéljukhoz. 
SZOBORAVATÁS 
DUNAÚJVÁROSBAN 

Szépült Dunaújváros:szom-
baton a város Duna-parti ki-
látóhelyén — a rendezett 
partfal szoborsétányán — 
felavatták Somogyi József 
Kossuth-díjas szobrászmű-
vész „Aratók" című kompo-
zícióját. A város címerében 
is szereplő Somogyi-alkotás 
— a Martinász — után ez a 
második méreteiben is mo-
numentális Somogyi-szobor a 
kohászvárosban. 

Teljesítették feladatukat 
az orenburgi építkezéseken 

Szombaton hazaérkezett az 
orenburgi gázvezeték és a 
hozzákapcsolódó beruházá-
sok kivitelezésében közre-
működő Szabolcs-Szatmár 
megyei építők utolsó 40 fős 
csoportja. 

A Kelet-Magyarországi 
Közmű- és Mélyépítő Válla-
lat munkáskollektívája a 
hét közepén fejezte be az 
Ivanc-Frankovszkban épült 
210 ágyas kórház építését és 
á tadásá t Ugyancsak a héten 
ér t véget Huszton annak a 

141 lakásnak a teljes felújí-
tása is, amely a magyar épí-
tők szállásául szolgáit. 
ÉTI CSIGÁK 
EXPORTJA 

Több mint 200 tonna éti 
csigát gyűjtöttek össze Győr-
Sopron, Vas, Veszprém és 
Zala megyében az >elmúlt 
hetekben. Nyugdíjasok, diá-
kok, háziasszonyok gyűjtöt-
ték a külföldön kedvelt cse-
megét a rábaközi, a sziget-
közi és a bakonyaljai réte-
ken, erdei tisztásokon, vi-
zek mentén. A zsákmány 
nagy részét Franciaország-
ba exportálják. 

Gyászközlemények 
Tuda t juk , hogy SZENTESI JÁ-

NOS hamvasztás utáni búcsúzta-
tása júl. l l -én 15 ó rakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójából . 
A gyászoló család. 3648 

T u d a t j u k azokkal , a k i k Ismer-
ték és tisztelték, hogy drága 
édesanyánk . ÖZV. P A P P IST-
VÁNNÉ Tóth Dnnai Ju l ianna , 
júl. 6-án, életének 83. évében, r ö -
vid szenvedés után elhunyt . Te-
metése ju-L 9-én 13 órakor lesz 

az Újszegedi temető ravatalozó-
jából. A gyászoló család, Deszk, 
József A. telep 3. 3646 

Mély f á jda lommal t u d a t j u k , 
hogy a felej thetet len testvér, 
nagynéni , ÖRDÖG LEHELNE éle-
tének 75. évében, rövid betegség 
u tán e lhunyt . Hamvasztás utáni 
búcsúztatása júl. 12-én 13 ó rakor 
lesz a Belvárosi temető ravatalo-
zójából. A gyászoló család, Hód-
mezővásárhely- 3636 

A Magyar Szocialista Munkáspár t 
Szeged városi Bizottságának nap i lap ja 
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