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Turista „légihíd" 
Budapest—Moszkva között 

Moszkvában az elmúlt na- gas Tátrát, Krakkót, Varsót, 
pókban fejeződtek be; a tár- Bresztet, Minszket és Szmo-
gyalások az IBUSZ és az lenszket. Ezeket az utakat 
INTOURIST képviselői kö- úgy bonyolítják le, hogy az 
rótt a magyar—szovjet ide- egyik csoport autóbusszal 
genforgalom, fejlesztéséről A megy és repülőgéppel tér 
megállapodás értel mében eb- haza, a másik pedig repülő-
ben az évben Magyarország- géppel megy és autóbusszal 
ról a tavalyi 6000 turistával tér haza. 
szemben, 10 000-cn utaznak a A hazánkba érkező szov-
Szovjetuniába, ahonnan a ta- jet turistákat elviszik a na-
valyi 3000 turistával szem- gyobb magyar városokba. 
ben, az idén 7OOO-en látó- Megnézik a történelmi ne-
gatnak el Magyarországra, vezetességeket, műemléke-

A megállapodás értelmé- ket, de elviszik őket a gyé-
ben Jelentősen növelték a rakba és a tsz-ekbe is. 
társasutazások számát, az 
útirányokat és az úticélpon-
tokat is. I © többek között 
a megnöisekedetti turistafor-
galom lebonyolítósára ma-
gyar részről április 30-tól, 
szeptember 25 Ag, naponta 
külön légijárabot indítanak 
Moszkvába. 

Az ez évi programba há-
rom/éle új repülőgépes tár-
sasutazást iktattak. 1. Hat-
napos moszkvai ú t 2. Ki-
lencnapos társasutat Moszk-
vába és Lettingrádba. (A ki-
lencnapos utak résztvevői 
útközben Varsót ls megte-
kintik.) 3. Tizene© napos 
üdülóutat Szocsiba. Ennek 
résztvevői 10 napot töltenek 
el a tengerparton. 
, Érdekes újdonsága az Idei 
szovjetunióbeli társasutazá-
soknak a 13 napos autó bu-
szos—repülőgépes körút, 
amely Csehszlovákián és 
Lengyelországon át vezet 
Moszkvába. A résztvevők 
útközben megtekintik a Ma-

A jövő héten tartják 
a városi tanács ülését 

A szegedi városi tanács 
február 3-ára hirdetett ülése 
elmarad. A tanácsülést feb-
ruár 11-én, csütörtökön dél-
előtt 9 órai kezdettel a vá-
rosi tanácsháza első emele-
tének 101-es számú helyisé-
gében tart ják meg. A ta-
nácsülés napirendjén Szeged 
város 1960. évi tervének jó-
\ 'áha©ása és az 1960-as év 
községfejlesztési tervjavasla-
tának jóváha©ása szerepel. 
Ezenkívül a házfe!ü©e!ők 
feladatairól szóló tanácsi 
rendelettervezetet is me©i-
tatja majd a tanácsülés. 

Sokan jelentkeznek az egyetemi felvétel! 
vizsgára előkészítő esti tanfolyamom 

Pártunk és kormányza- A tanfolyam ünnepélyes 
tünk az oktatás és a ©akor- megnyitása két nap múlva, 
lat kapcsolatának szorosab- csütörtökön délután 5 óra-
bá tétele érdekében törek- kor lesz a Béke-épület tan-
szik arra, ho© e©részt termében (Rerrich Béla tér) 
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v a © több évet a termelő- k e r u l « * a tanfolya-
munkában töltött fiatalok mokkái kapcsolatos tudni-
növekvő számban tanulja- valók ismertetésére. Felhív-
nak az e©etemek és főis- ;„ __ 
kólák nappali tagozatain. E J 3 f f ^ ' 6 ™ K u t o n 18 

cél me©alós ításának érd e- mindazokat, akik tanfolyam-
kében a Szegedi Tudomány- ra jelentkeztek, h o © a fenti 
e©etemen is felvételi vizs- időpontban a megjelölt 
E ? « « * « « * meg. 

he-
mot szerveztünk. Az esti 
tanfolyamra Szegedről és 
Csongrád megyéből közel 
200-an jelentkeztek, akik 5 
hónapos előkészítés után ke-
rülnek egyetemi felvételi 
bizottságok elé. 

a n A s v f t y i 
ingóságait 

megvessem. Hívás-
ra házhoz jövök. — 
Kossuth LAkw sgt. 
32.. egyes aj tó, 2003 
Kétaknás fehér hor-
dozható cseuépkálv-
ha eladó. Bolyul 
J ános utca 17. Tóth 
István. 2094 
Bélyeget legelőnyö-
sebben vehet, elad-
h a t Bélyagkereskr-
dés. Kelemen u. 4. 
szám. X2M1 
Fiatal húBBertési'k 
e l -"ól t . Alsónyomás 
• o r 4. 2003 
Cipó-, r e t i ku i f é s tS 
szakszerűen Csordás 
bőrruhák észttőnél; 
Szt. Miklós u. 7. — 
Felsővé ros. x 
Pr tóf l t r lcpen kisebb 
házat keresek. ..Élet-
já radékkal ' ' jeligére 
Károlyi u. hirdető-
be^ 

Ápolónőt éjszakára 
nvugdl jas ldös fér-
fihez felveszünk. — 
Popper , Gutenberg 
u. 20.. fldsz. 8. 

Azonnal! belépéssel 
szerkesztó mérnököt 
felveszünk, havi 2300 
Ft illetménnyel. Pá-
lyázók eddigi mun-
kakörük ismertetése 
mellett Jelentkezhet-
nek Írásban az O ros-
ti áH Vas- és Fém-
ipari KSZ-nél. Oros-
háza. HL Szarvasi u. 
24. elmen. Útikölt-
séget csak felvétel 
esetén térí tünk, la-
kást biztosítani nem 
tudunk. x 

A sándorfalvl gépál-
lomás felvesz önál-
lóan dolgozó eszter-
gályos szakmunkást . 
Fizetés megegyezés 
szerint. Jelentkezni 
lehet a gépállomás 
Irodáján. X2030 

A sándorfalvl gépál-
lomás azonnali be-
lépésre felvesz soros 
motorszerelöt. aki a 
Képjárművek villa-
moBszerelésével ts 
megbízható. Fizetés 
megegyezés szer in t 
Kiemelt órabért ls 
tudunk biztosi tani. 
Jelentkezni a gépál-
lomás műszaki ve-
zetőiénél 
órákban. 

délelőtti 
X20W 

Textiles szakembert 
raktárosnak kere-
sünk. Részletes a j án -

latokat: Postafiók 
118. 
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Dukkozó 
szakmunkást 

és lemezlakatosokat felve-
szünk. Szegedi Fémfeldol-
gozó és Finommechanikai 
Vállalat Szeged, Honvéd 

té r M t s 

L KERÜLET 
Házasság: 

Barta Lajos és Kias. Sva 
Leona, Varga Jóasef és Im-
re Aranka, Fehér István Júw 
zsef és Markteiner Irma, 
Tóth András év Mészárén 
Veronika. 

Születés: 
Barducz Vince és: Takó 

Rozáliának Erzsébet. Kádár-
Német Vince én Mésaáros 
Magdolnának Vince, Makra 
Eéia cs Szöregi Piroskának 
Piroska, Martok Sándor é s 
Temesvári Erzsébetnek End-
re, N a © Sándor és Swésrf 
Rozáliának Zsuzsanna. Sískó 
András és Terhes Juidanná-
nak Ágnes, Tóth Géza es 
Tanács Franciskának Csaba 
Róbert, Süli Ambrus és Ma-
tuszka Ilonának Ágnes, Bá-
lint Ferenc és Szilágyi Má-
riának Mária Magdolna, 
Szabó István és Dinnyés Má-
riának Edit, Sári István és 
Huszka Valériának Valé-
ria, Mészáros Károly és Szi-
runy Annának Anna, Samu 
Péter és Szűcs Erzsébetnek 
Zoltán, Kotlár István és Kő-
tormán Juditnak Judit, De-
meter Károly és Kakusai 
Jolánnak Károly. Dlusztus 
Károly és Vecsernyés Sa-
roltának Károly, Szécsi Ist-
ván és Papp Etelkának Ist-
ván, Lantos Mihály és. Ván-
dori Margitnak Anikó Má-
ria, Kakuszi István és Bi-
ezók Irénnek Mária Ilona, 
dr. Ertsey Péter és Tátray 
Máriának Péter, Becskei Ist-
ván és Simon Irénnek Ilona, 
Bezsán Ferenc és Apjok 
Etelkának Etelka Mária, Tó-
pity Emil és Szűcs Etelká-
nak Tamás Iván, Fülöp 
János és Lajkó Irénnek Otti-
lia Irén, N a © István és Ki-
rály Piroskának István. 

Halálozás: 
Hortobágyi Dezaö I éves, 

Hermán Mihály 74 éves, 
Dublinszky Sándorné Laka-
tos Irén 42 éves. Szabó Má-
ria 1 hónapos, Vidics Jóawf 

ANYAKÖNYVI 
HIREK 

2 éves, Krizsán Dezsőné Szöl-
lősi Ida 93 éves, Oláh Sándor 
5B éves, Tóth István & éves, 
dr. Lóránt László né Somos 
Gizella 70 éves. Szilvási Mik-
lós 12 napos, Abonyi Jóasef-
né Börcsök Eznsöbet 94 éves, 
Htellbert András. 40 éves. Ko-
vács Sándorné Vida Veroni-
ka 84 éves, Főidényi Dezsöaé 
Neumann Sarolta 83 éves, 
Gajdács Tibor 4 hónapos, 
Bodó Péter éves. Kara 
Vince 73 éves, Böki Ltváu 5 
napos. Kotlár Judit l na-
pos, Demeter Károly 1 na-
pos, Farkas Férecc éves, 
Faaekas LfiKÍón* Tóth Zsu-
zsanna 84 éves, Tóth. Vero-
nika 21 éves, Petid LAMMt 16 
napos, Fodor Vince 83 éves. 

II. KERÜLET 
Házasság: 

Ződi István és Vágó Irén, 
Dóra László és Buruczkai 
Teréfáa, Boasó Pál és, Sréll 
Julianna Zsuzsanna. Szántó 
József és Makra Mária 

ÜL KERÜLET: 
Születés: 

Pemeki Jenő és Denderesi 
Juliannának Jenő Gyula, Ve-
r e s Mihály és Dudás Jo-
lánnak Mihály Tibor, Bör-
csök Géza és Kalmár Má-
riának Mária Magdolna, 

Lichtenstetin József és Ko-
vács Erzsébetnek József, Ta-
nács István és Papp Anná-
nak Jolán. Ördög János és 
Cziczelszky Ilonának Ildikó, 
Szécsi József és Lippai Ro-
záliának Rozália, Bató Sán-
dor és Halász Ilonának At-
tila Sándor, Kormos János 
és Farkas Ilonának Ilona, 
Czinkóczi Géza és Eperjesi 
Máriának Géza, Alpár Ti-
bor és Császár Eleonórának 
Eleonóra, Mészáros István és 
Bálint Viktóriának Éva Ro-
zália, Hunyadi László és Mi-
hály Juliannának Julianna, 
Miksi Jóasef és Lajkó An-
nának Zsuzsanna, Lele An-
tal és Gowda Annának Mi-
hály, Ma&a Mihály és Papp 
Gizellának Erika. 

Házasság: 
Németh István és Gyüre 

Mária. 
Halálozás: 

l an to s Antatné Bavesitz 
Mária Anna Hl éves, Far-
kas-Sut ka János Antalné 
Ábrahám Erzsébet 86 éves, 
Bozóki András 75 éves, Ju-
hász Jánosné ördög Anna 
75 éves, Minda János 55 
éves, Szatmári Jenő 2 eves. 
Kis József 91 éves, Huszka 
Istvánné Csillag Piroska 70 
éves, Juhász-Na© Józsefné 
Rostás Anna 72 éves. Papdi 
Mátyásué Szabó Piroska 37 
éves, Döme Jánosné Turai 
Rozália 68 éves, Bálint Má-
tyás 78 éves. 

aldfc 
tat* feleségem, édesanyánk, 
testvérünk és rokonunk. 

Sebők Hona 
temetésén részt vettek, sír-
já ra virágot hoztak és rész-
vétükkel fá jda lmunkat eny-
híteni Igyekeztek, ezúton 
mond hálás szívvel köszö-
netet 

a gyésaolé család 

Mély fá jdalommal tudat-
juk. hogy a szeretett fele-
ség. édesanya és nagy-
anya. 

MOLNÁR JANOSN* 
GuMcs Piroska 

j anuár 31-én életéinek S5. 
évében elhunyt. Temetése 
február 2-án de. 10 óra-
kor lesz a rókuat temető 
ravatalozó) ábél. 

Gyászoló család 
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e g y é b i 

Altalános Iskolások f 
korrepetálását vál la--
lom. Dugonics u t c a ; 
3.; fldsz. U. 20731 

PÁSZTOR FERENC 

Angol, német , f ran-e 
cla nyelvtanítást váj- -

lalok. Cím a kiadó-c 
ban. 2000* 

Phőnix körkötőgép? 
eladó. Erd. Mérey u . | 
13., bádogosmübely. 5 

2063= 

25. 

Olyan titokzatos is tudott lenni a főnök, s olyan elegáns, 
amikor komótosan kiszállt a Citroenből, s gondosan bezárta 

Rekamié, fotel, ágy-i az ajtót. Most mégis olyan egyszerűnek és természetesnek 
betét, sezlon készt-i látta a dísztelen, nagy íróasztal mögött, amin semmi más 
Üí^i. JS)S54t-. V f í l volt- csak eyV csésze h • • ~ • 
Dudás kárpitos. Fel-e a körmét szokta piszkálni. 
sőváros. X? _ Hivatott főnök úr XX állt meg előtte Gritz. — Pontot 

vál~" nem volt, csak egy csésze kávé és egy papírvágókés, amivel 

Orthopédia. 

Mély fát dalommal tudat-
luk; hogy a legdrágább 
édesapa és nagyapa, 

BERTA ANTAL 

január 30-án M éves korá-
han elhunyt.^ Temetése feb-
ruár t -án déli 13 órakor 
lesz á Gyevi-temetó rava-
talozójából- Minden külön 
értesítés helyett. 

Gyászoló család 
Hattyú u . 12/b. 

Lúdtalpbetétek para-e voltam? 
^tó^hk™!*! - Szeretem, ha embereim pontosak - felelt a Boss 
beküldésévei meg-- halk, egy cseppet sem lelkesedő hangon es intett a fiúnak, 
rendelhető. Buda-? hogy üljön le. — Térjünk s tárgyra. Mindennel tisztában 
pest Lenin krt. 106.| ^ igaz? £z ^ eUÓ megbizatása_ jtt van a csekk ^ elő-

| légről. Ha megjött, a másik részét ii megkapja, ötszáz doí-
r Iár. Ez egy átlag amerikai félévi keresete. A felszerelése iá 
= készen van. Gondoskodtam róla, hogy időben megkapja. A 

feladat a következő: Bécsben találkozik egy emberrel. SzáI-
= jon meg a Hotel Európában, az ott megtalálja. Vele utaz-
| nak tovább. Vigye magával ezt a gyűrűt, a részletes uta-
1 sífós ebben van. Vigyázzon, nehogy elveszítse. A magyar 

határt mához hat napra át kell lépnie. Pontosságot kérek. 
- a rádiót ügyesen kezelni! Nézze ezt a térképet r- rakott 
I elé a főnök egy magyarországi térképszelvényt. — Látja 
c ezt a jelzést? Ennek az objektumnak tiz nap múlva a le-
| vegöben kell lennie. A részleteket a maga kapcsolata is-

meri. Érthető? 
— Értem — sóhajtott egyet a fiú és felállt. A főnök 

az asztalra dobta a csekket. 

Fájdalommal tudat juk , 
hogy a legdrágább fele-
ség. édesanya és nagyma-
ma; 

LAZAR ISTVÁNNÁ 
Jójár t Jul ianna 

M éves korában január 
31-én meghalt. Temetése 
t. hó 3-án de. 10 órakor 
lesz a belvárosi temető ku-
polájából. Minden külön 
értesítés he lye t t 

Gyászoló esalád 

Mély fá jdalommal tuda-
tom, hogy felejthetetlen 
szeretett jó fé r jem, 

DUS SÁNDOR 
nyug. posta vez. főellenőr 
életének 63. évében el-
h u n y t Temetése február 
3-án du. 14 órakor lesz a 
belvárosi temető ravatalo-
zójából. 

Gyászoló felesége 
és rokonai 

Mély fáidalommal tudat-
tuk. hogy a szeretett nagy-
néni és testvér, 

Asv. Antalfalvt Jánosné 
Dékány Jul ianna 

81 éves korában elhunyt. 
Temetése február 3-án de. 
10 órakor lesz a Gyevi-
temető ravatalozójából. 

Gyászoló család 

Mély fá jdalommal tudat-
luk. hogy a szeretett fele-
ség és édesanya. 

TÖRZSI ISTVANN* 
Csonka Franciska 

Január hó 29-én elhunyt. 
Temetése február 2-án du. 
14.80-kor lesz a Gyevi-
temetó ravatalozójából. 

Gyászoló család 

Mély fá jdalommal tudat-
juk. hogy a szeretett édes-
anya. nagymama és déd-
m i m i i 

özv. KOVÁCS JOZSEFNE 
Bellér Etel 

j anuár 31-én 69 éves koré-
ban elhunyt Temetése feb-
ruár 2-én 12.30-kor lesz az 
alsóvárosi temető ravatalo-
zójából. 

Gyászoló család 

— Induljon. A Balt-Orient express egy óra múlva 
? dul. Nem habozni, nem lehet szívbajosnak lenni. 

Gritz bólintott, hajlongva távozott az ajtó feli. 
— Várjon csak — kiáltott utána a főnök. — Jöjjön 

| vissza egy percre. Üljön csak le, fiam. 
• t— Parancsoljon, hajolt meg Gritz, illetve Gémes. 

— Nincs magának valami aggálya, vagy fenntartása 
? a munkát illetően? Mintha hallottam volna félfüllel, hogy 

egyszer megsértődött, amiért a maga kommunista Magyar-
| országát szidták. 

— Nem értem, mire céloz főnök úr? — nézett meg-
? hökkenve a fiú, de arcán mély p(r jelent meg. 

— No, mindegy. Ugy látom, azért érdemes erre néhány 
1 szőf vesztegetni. Igaz? 

A Boss felállt, lustán lépkedett ki az Íróasztal mögül. 
- Mindkét keze a nadrágzsebében volt, szivarját fogai közé 
| szorított szipkájában füstöltette. Nem látszott a szemén, 
- hogy milyen kifejezéssel, vagy gondolattal intézi szavait, 
' de a hangsúlyán is érezni lehetett, hogy a pénzen kívül 
2 még más ráhatással is kell lennie egy alkalmazottra, aki-
§ nek testét, lelkét lekötötte már azzal a csekkel, amit a fiú 
1 a kezében tartott. 

— Maguk hajlamosak arra, hogy mindenféle lelWes-
kedéssel üssenek el dolgokat. Mi nem vagyunk ilyen tiá-

| gású emberek. Fizetünk, eredményt várunk. Ha nincs, akkor 
1 nyekk — húzta gyűrűs kezét a nyaka előtt. — De, ha. már 
• itt tartunk, hát mondok én magának valamit: oda van a 
2 hazájáért. Hát igen. Én is szeretem Amerikát, szeretem, 
H mert fizetnek, eltart az állam, úr vagyok. Ha pénzem nem 
2 lenne, ha úr nem lehetnék a magam portáján, hát akkor 
i; azt szeretném, amelyik jobban fizet. Tanufja meg fiatal« 

ember, ott van a hazám, ahol fizetnek, ahol élnem kell, aki 
kanyarét ad a számba. Ez logikus, nem» 

— önök között, Európa emberei között vannak okos 
teoretikusok, akik azt álHtják, hogy honszerelem, hazafi-
ság, patriotizmus nélkül nincs értehne az életnek. Meg 
hogy szabadság nillcül minden, kincs csak talmi ékszer. 
Uram, ott van a szabadság, ahol a pénz! Csak a bolond em-
ber állítja ennek ellenkezőjét. 

A fiú nagyon megzavarodott erre a fejtegetésre. Nem 
tudta hirtelenjében, most kinek van igaza, kinek az elmé-
letét fogadja el, mert annyi biztos, hogy pénz nélkül nem 
sokra megy az ember, bármilyen szépen is "képzeli el az 
életét. 

— tn megjártam Kanadát, az államokban is voltam. 
Láttam Párizst is. Tudja, főnök úr, milyen rossz volt 
annyi csillogás közepette lődörögnöm, amikor nekem egy 
árva cent sem volt a zsebemben? S tudja, milyen boldog 
voltam, amikor Htlenával éltem, s minden napra volt 5 
dollárunk? 

Talán véletlenül csúszott ki a száján Helena neve, 
talán azért, mert érezte azt, amit minden kispénzű ember 
megérez, ha valami lötyög a zsebében. Pénze van, ötszáz 
dollár simul a zsebében, amiért egy vadonat új gépkocsit 
vehet. Vágyott rá, hogy egy kicsit gavallér lehessen, egy 
kicsit többnek látszódjék, mint az átlag. Mintha a Boss 
is ezt találta volna k i 

— Maga ma gazdag embernek számit. Így van? Visz-
szajön, megint lesz pénz. Még megtalálhatja azt a Hele-
nát — mondta széles vigyorgással. — Biztosan vár magá-
ra. Karrierje lehet! Or! Látja, ez a hazaszeretet, amiről a 
maguk teoretikusai olyan élesen vitatkoznak. Bezzeg, ne-
kik is sokkal több a vagyonuk, mint amennyi lemondásról 
elmélkednek... 

Hátat fordított, szivarját kitette egy öblös hamutariá-
ba. Intett Széttárta a karját. 

— Rendben van, elmehet, Gémes. Isten áldja. 
A Boss alig várta, hogy bezárják az ajtót, hogy el-

halkuljanak a fiú léptei. Könyveit húzta elő, számolgat-
ta, hogy ebből az üzletből mennyi osztalék üti a markot-
Biztosan jelentős, mert elégedetten töltött egy pohár uthis-
kit. Kortyolt, csettintett. Nagy levélgyűjtőt húzott elő. 
Olvasgatott, aztán csengetett a titkárnőnek. Csinos, ele-
gáns nő dupla be a fejit az ajtórésen. 

— Jöjjön csak, kicsi — biztatta a lányt. 
A kicsi pedig kacéran, a csipőjét ringatva lépkedett 

megszokott helyére, feltelepedett az íróasztal sarkára és 
mosolyogva várta, mit mond a főnök. 

— Brigita, rég szerettél volna egy gyíkbőr-táskát. 
Ugye? 

— Yes — bólintott a lány. 
Picit szeretsz? 

v- Többet — hunyorított a lány és szép fehér fogai 
villoglak a vérvörös rúzs karéjában. 

A főnök elkapta a lány karját, az ölébe kapta, durva 
erőszakkal szorította magához, 

— Megkapod, kicsim! De most hívd azt « Rezsőffy. 
vagy milyen urat. 

_ A Szabad Európást — lihegte a lány ét kitipegett 
a szobából 

Közben Gritz Ferenc kényelmesen elnyúlt a Batt-
Orient expressz •egyik elsőosztályú kocsijában. Kézitáská-
jában csak a legszükségesebb holmiját vitte magával, Í0V 
volt alkalma a fölösleges helyet megtömni mindenféle jó-
val, 

(Folyt, kov.) 


