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Szegeden is egyre nagyobb mértékben 
mutatkozik szakmunkáshiány 

A Munkaerőtartalékok Hivatala 
iegy évvel ezelőtt helyi viszonylat-
ban még minden szakmunkás-
igénylést kielégített, A nagyobb 
vidéki építkezések is szakmunkás 
igényléssel fordultak a hivatalhoz. 
Éppen azért, hogy ezeket az igény-
léseket a hivatal már csak részben 
tudta kielégíteni, már egy évvel 
ezelőtt is beszélhettünk szakmunkás-
hiányról. 

Egy év őta — mint október 27-i 
beszédében Rákosi elvtárs is rá-
mutatott — az ipar több ágában 
nagy szakmunkáshiány mutatko-
zik. A megnövekedett munkás lét-
számhoz viszonyítva egyes gyárak-
ban kicsi a technikusok és mérnö-
kök száma. 

Az építőipari szakma minden 
ágában: építészekben, villany-
szerelőkben, vízvezetékszere-
lőkben, asztalosokban, beton-

alapozókban szükség van szak-
munkásra. 

Itt nemcsak szakmunkáshiány mu-
tatkozik, hanem vidéken még se-
gédmunkásokra ifi szükség van. 

Az ország minden részéből egyre 
több és több szakmunkás és segéd-
munkás áramlik a dumapcntelei vas-
mű építéséhez. Megmozdultak a vá-
rosok és falvak fiataljai, csoporto-
san utaznak Dunapentelére, hogy 
résztvegyenek a hatalmas vasmű 
építésében. 

Szilágyi Zoltán most jelentkezett 
bányásznak. ,,Már akkor kezdtem 
érdeklődni a bányászok élete után, 
amikor végig olvastam Rákosi elv-
társ október 27-i beszédét. Nagyon 
megtetszett a bányászélet — mond-
ja. De 

végleg csak' akkor határoztam 
el magam, amikor most vasár-
nap a DISz.ben meghallgattam 

Rákosi elvtárs beszédét, 
mert megérttettem belőle, hogy Pár-
tunk és a kormány minden támoga-
tást megad a bányászoknak.'1 

Rákosi elvtárs széncsatára buz-
dító szava megmozdítja a bányász-
életre vágyó fiatalokat. A Munka-
erőtartalékok Hivatala hetenként 
tízf-tizenöt fiút és leányt indít út-
nak az ország bányáiba. 

Az elmnlt hat hónap folyamán 
400 munkást közvetített vidék-
r e a Munkaerőtartalékok Hi-
vatala, a szakmunkáshiányt 
azonban pillanatnyilag nem tud-

ják felszámolni. 

Az fi-emekben szaktanfolyamokat 
indítanak, a gyakorlatilag képzett 
segédmunkásokat öt-hat hónapos 
szaktanfolyamokon szakmunkások-
ká képezik áh. Ezek a munkások 
azonban csak üzemi viszonylatban 
pótolják a jólképzett szakmunkáso-
kat. Éppen ezért, a Munkaerőtarta-
lékok Hivatala nagy gondot for-
dít a szakmunkás utánpótlásra. 

Eddig különböző üzemeltben 
500 iparostanulót szerződtettek 

le. 
Sok paraeztfiatal szerződött le 

az ipar különböző szakmáiban. 
Ezek között vannak olyanok, akik 
amikor elsajátították a szakmát, 
bent maradnak az üzemben és üze-
mi szakmunkások válnak belőlük. 
De vannak olyanok is, akik a szak-
mai vizsga után visszamennek a 
gépállomásokhoz és állami gazdasá-
gokba és ott mint vasesztergályos, 
motorszerelő, géplakatos, vagy t rak-
torvezető értékesítik tudásukat. 

A szakmunkások között, de kü-
lönösen az iparostanulók kö-

zött igen sok a nő. 
Ma már lát ják a dolgozó nők, hogy 
népi demokráciánk egyenlő jogokat 
biztosít a nőknek, 

A Magyar Dolgozók Pá r t j a és a 
magyar kormány a legnagyobb gon-
doskodással készíti ' elő az iparod-
tanulók szakmai és politikai kép-
zését. A kormány rendelkezést 
adott ki, hogy a nehezen elsajátí t-
ható szakmákban három év tanulási 
idő helyett kétévi, a könnyebben 
elsajátítható szakmákban pedig más-
fél, egy évig tanuljanak az iparos-
tanulók. 

A tanutóidő lerövidítése nem 
azt jelenti, hogy a leendő 
szakmunkások kevesebbet ta-
nulnak, hanem azt, hogy az 
üzemekben az Iparostanulók 
kizárólag és szorosan a szak-
mához tartozó munkával fog-

lalkozzanak. 
Az iparostanulók kiképzésével és 

az üzemi szaktanfolyamok sikeres 
levezetésével a jelenlegi ezakmunkás-
hiányt nagymértékben pótolni tud-
juk. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy megelégedjünk ezekkel az 
eredményekkel, hanem évekre előre 
biztosítani kell szakmánként a meg-
felelő szakmunkásokat, hogy azo-
kat a ha'almais terveket, amelyeket 
Pártunk és az ötéves terv feladatai 
elénk tűznek, maradéktalanul vég-
rehajtsuk 

Délután 
úttöröhangverseny 

A szegedi Pedagógiai Főiskola 
gyakorló általános iskolájának 
úttörő énekkara ma, szombaton 
délután 5 órakor az iskola torna-
termében hargversenyt rendez. A 
műsorban klasszikus szerzők mű-
vei mellett túlnyomó részben ma-
gyar és orosz népi kórusfeldolgo-
zásokat adnak elő. ezenkívül 
ének- és hegedűszám, szavalat 
színesíti a műsort. Az úttörő-
énekkart Garamszegi József elv-
társ vezényli. 

SZTÁLIN elvtárs 71. születés-
napjának méltó megünneplésére 
a Textilkombinát kártoló műve-
zetői versenyre hívták ki egy-
mást. A verseny pontokban a 
gépkarbantartás fokozását, a 
minőség 6 százalékkal való eme-
lését és a fizikai dolgozók segí-
tését tűzték ki. 

A SZEGEDI Ju ta fonógyárban 
a Szabadságharcos Szövetség ü n -
nepélyes keretek között alakúit 
meg. 

A „PATYOLAT" dolgozói Ideoló-
giai tudásuk fejlesztése érdekében 
megszervezték a rádiószeminárium 
csoportos hal lgatását . 

AZ „ U J É L E T " és a „Micsurin" 
termelócsoportok tag ja i összevont 
szaktanfolyamot indítanak szak-
mai, műszaki és politikai tovább-
képzésük érdekében. 

A SZEGEDI MUZEUM vasárnap 
délután 6 órai kezdettel régészeti és 
néprajzi előadást rendez a Muzeum 
helyiségében. ,,Hunyadi-kori magyar 
paraszt házatája" címmel dr. Bá-
lint Alajos múzeumigazgató tart 
előadást, Nyársapáton végzett ása-
tásai alapján. 

A SZEGEDI fs a Tiszamentt Er-
dőgazdaság bábjátszó csoportja a 
vállalat dolgosóinak gyermekei ré-
szére ,,Okos kecske'' címmel báb-
előadást tarf a jövő kedden. Az elő-
adás után cukorkás és süteményes 
csomagokat osztanak ki a gyerme-
keknek. 

A MAGASÉPÍTÉSI Tudományos 
Egyesülés december 5-én délután 5 
órakor a Magyar-Szovjet Társaság 
székházának előadótermében a 
>,Szovjet építészet1' címmel vetített-
képes előadást rendez Az előadást 
Weiner Tibor főmérnök vezeti le. 

EGY IFJÜMUNKÁS LEVELÉBŐL 
I f j . Tóth József, a szegedi Tex-

tilkombinát ifjúmunkása, Mátrahá-
zán üdül. Szüleihez küldött levelé-
ben így ír élete első nagy élményé-
ről: . ... 

„Jól vagyok. Sempiire nincs szük-
ségem. Olyan gyönyörű helyen töl-
töm szabadságomat, hogy pillanat-
nyilag szavakat sem találok, hogy 
leírjam érzéseimet. Egy szobában 
négyen lakunk. Matracos, kényel-
mes ágyban alszom és selyempap-
lannal takarózunk. Állandóan na-
gyon jó meleg van. Csak úgy ontja 
magából a meleget a központi fű-

tőtest. Jelenleg kint sincs hideg, 
de olyan köd van. hogy tíz lépésre 
alig látunk el. 780 méter magasan 
van az üdülőnk. 

Vasárnap már kirándulni is val-
tunk. Több itt üdülő ifjúmunkás-
társammal felmentünk a Kékesre. 
Legközelebb Párádra és Galyatető-
re látogatunk el. Igaz. a kirándulás 
alkalmával az új ruhám kicsit ösz-
szegyűrödött, de megérte, soha nem 

felejtem el az ott tátottákw. j f y 
már irtam is. sok ifjúmunkás d<* 
itt, akikkel egész nap szórakozunk 
kirándulunk. Az est* órákban az 
üdülő gyönyörű nagy társalgójában 
jövünk össze, itt aztán vége-hosz. 
sza nincs a beszélgetésnek. Elmond, 
juk egymásnak, hogyan dolgozni 
otthon, miképpen vesszük ki részQn-
ket a termelő munkából s az ellen, 
ség elleni karcból. 

Nemcsak üdülünk, de tanulunk ü 
sokat. Tanulunk az itt kapott köny. 
vekből s tanulunk egymástól, 
elmondjuk munkamódszereinket j a 
DjSz-ben végzett munkánkat ÉU. 
temnek ezt ai első üdülését soha 
nem felejtem el, s ha hazamegyek, 
még jobban dolgozom majd, hogy 
kiérdemeljem a Magyar Dolgozók 
Pártjának belémhelyezett bizalmit 
Kedves szüleim, mindnyijótohnak 
forró üdvözletemet küldőm. 

Uj. Tóth József, 
Mátraháza, Béke-szállá,'t 

Hosszúlejáratú versenyre hívja 
a mérőleolvasókat Hattayer István, 

az ÁVESz dolgozója 
(Tudósítónktól) H a t t a y e r Is tván 

elvtárs a szegedi ÁVESz mérőleol . 
vasója az ötéves terv idő előtti t e l -
jesítése, a béke harcos megvédése 
érdekében hosszúle jára tú versenyre 
h ív ja ki a szegedi AVESz, va la -
min t a hódmezővásárhelyi, makói 
és ba ja i üzlet igazgatóság vala-
mennyi vil lanymérő leo lvasói t 

Versenyszerződésében Ha t t aye r 
e lvtárs vá l la l ja : a vil lanymérők 

mindien hónapban történő pontos 
leolvasását , a fogyasztók körében 
jó felvilágosító munka végzését, a 
panaszok gyors és megfelelő 'el-
intézését, a mérőkön lévő ólomzá-
rak és áramlopás ellenőrzését, a 
mérőlapok t i sz tántar tását s pon-
tos kiszámolását . Vállalja ezenkí-
vül, hogy szakmai téren segiti az 
ú j munka tá r saka t . 

Bálint István. 
AVESz 

MNDSZ. HÍREK 

Népegészségőrőkl December 4-én, 
hétfőn délután fél 7 órakor össze-
vont értekezlet lesz a Kossuth Zsu-
zsa-csoportban. 

Postás-csoport műsorral, tánccal 
egybekötve teacstélyt tart, szomba-
ton este 7 órai kezdettel. 

Az alsóvárosi csopor szombaton 
este 7 órai kezdettel műsorral, tánc-
cal egybekötött nőnapot tar t . 

A Kossuh Zsuzsa-csoport szom-
baton este műsoros táncestet ren-
dez 7 órai kezdettel. 

D1SZ.H1REK 
II. Politikai körök anyaga átn-

hető a DlSz gazdasági osztályán. 
Kedden este 6 órakor üzemi, te-

rületi, iskolai, egyetemi DlSz-tit-
károk részére értekezlet. 

Gazdasági felelősök! Havi elszá-
molást ma este 8 óráig hozzátok be 
a gazdasági osztályra. 

A RÖSZKEI gépállomáson né-
hány nappal ezelőtt megnyílt u 
üzemi konyha. A gépállomás dol-
gozói minden nap bőséges ebédet 
kapnak és a földeken dolgozó 
t raktorosoknak munkahelyükre vi. 
szik az ebédet. 

DECEMBER 4, HÉTFŐ 
Kossuth-Rádió 

7 Magyar indulók. 7.20 Magyar 
dalok. 8 Hanglemezek. 8.10 Opera-
részletek. 11.30 Fjodorov regénye. 
12.15 A Pénzügyőr Zenekar játszik. 
13 Részleteik Straussz Operett jei-
ből. 14.10 Úttörő hiradó. 14.25 A 
házi együttes játszik. 15.30 Szovjet 
zene. 15.55 Keringök. 16.20 Iskolá-
sok rádiója. 17.10 Az ifjúsági rá-
dió műsora. 17.40 Dalolj velünk. 
18 A Néphadsereg híradója 18.30 
Szimfónikus indulók. 19.30 Hang-
szerszólók. 20.30 Rádió ajándékmü-
sora a Kistext élüzem dolgozóinak. 
22.25 Magyar muzsika. 23.20 Tánc-
zene. 

Petőfi-Rádió 
7 Zenés percek. 7.10 Beszélő a t -

lasz. 7.35 Hanglemezek 8.1S Heti 
zjnés kalendárium. 9 Szórakoztató 
zene. 9.40 Zenekari művek. * 10.10 
Miskolczí Jónás Héza és zenekara 
játszik 11 Mesejelenet. 11.20 Da-
lok. 15 Iskolások rádiója. 15.40 
Elbeszélés. 16.10 Hegedű és zongora. 
16.30 Bor Kálmán zenekara játszik. 
17.10 A Bolsevik Párt ú t ja . 17.30 
Szovjet művészek muzsikálnak 
18.10 Előadás. 18.40 Filmzene. 19.10 
.Szomszéd népek dalai. 19,40 Egy 
falu — egy nóta. 20 Rádió tánc-
zenekara játszik. 21.30 Hangleme-
zek 22 Szív küldi. 22.20 Lengyel 
rádió szórakoztató műsora 

DECEMBER 5, KEDD. 
Kossuth-Rádió 

7 Operarészletek. 7.20 Hangleme-
zek. 8 Tánczene. 11.30 Kamarazene. 
12.15 Kórusmüvek. 13 Operettrészle-
tek. 14.10 Muzsika-együttes já t -
szik 15.30 Fuvola és zongora. 
15.55 Keringök szárnyán. 16.20 Is-
kolások rádiója. 17.10 Bodonyi Ka-
ri cs Bé;a zenekara játszik. 17.45 
Termelési hiradó 18 Előadás. 19.30 
Hanglemez. 20.15 Közvetítés: Be-
csület. 23 Esti muzsika. 23.45 Hang-
lemezek. • 

Petőfi-Rádió 
7 Szórkoz'ató muzsika 7.35 Szí-

nes muzsika. 8 Hanglemezek. 8.30 
Tarka zenés félóra. 9 Könnyű zene-
kari muzsika. 9.40 Hanglemezek. 
10.10 Zongora. 10.40 A rádió népi 
zenekara játszik. 11.10 Hangleme-
zek 15 Iskolások r á d ó j a . 15 40 Vo-
nósnégyes. 16.10 Hanglemezek. 
16.30 Tarka muzsika. 17.15 Miről 
ír az Élet és Tudomány. 17.30 Tánc-
zene. 17.45 Előadás. 18 15 Filmda-
iok 18.40 Előadás. 19 A rádió 

HETI, R A D I O M U S O R 
Á l l a n d ó m ű s o r s z á m o k : 

KOSSUTH-RADIO 
6.00 Hanglemezek. 
6.20 Lapszemle. 

5.30 Falurádió. 
6.00 Hanglemezek. 
6.30 Hanglemezek. 
6.45 Hírek. 
7.00 Hanglemezek. 
7.20 Hanglemezek. 
7.55 Műsorismertetés. 
8.00 Lapszemle. 
8.30 Műsorzárás. 
12.UU L>eii Harag szó, hirek. 

13.20 Hangos Újság. 

tánczeneikara játszik. 19.40 Egy 
falu — egy nóta. 20 A magyar r á -
dió műsora a nagymányoki bánya 
dolgozóinak. 20.45 Előadás. 21 30 
Orosz klasszikusok. 22 Tánczene 
22.35 Szív küldi. 

DECEMBER 6 SZERDA. 
Kossuth-Rádió 

7 Hanglemezek 7.25 Honvéd-
kantáta. 8 Néger dalok é s spirituá-
lék 11.30 Fjodorov regénye. 12.15 
Budapesti Állami Tűzoltózenekar 
játszik. 13 Rádió tánczenekara já t -
szik. 14.25 Gordonka — zon-<-> a 
14.50 Könnyű z ene. 15.30 Én-klő 
ifjúság, 15.50 A rádió asszonyro-
vata. 16.20 Iskolások rádiója 17 
Építő/pari félóra. 17.30 Tánczene. 
18 Az ifjúsági rádió műsora, 18.30 
Szovjet zongoramuzsika. 19.30 
Hanglemezek. 20.30 A magyar rá-
dió műsora az ózdi bánya dolgo-
zóinak. 21 A Rádiózenekar játsziic. 
22.25 Tánczene 23.30 Vonósnégyefi 

Petőfi-Rádió 
7 Balettzene. 7.35 Hanglemezek. 

8 Bolgár muzsika. 9 Tánczene 9.40 
Dalok. 10.10 Hanglemezek. 10.45 Da-
lok. 11 Óvódások műsora. 11,20 
Könnyűzene. 15 Iskolások rádiója. 
15.40 Szovjet hiradó. 15.55 Balettze-
ne 16.40 Orosz népdalok. 17.30 Rá-
dió esti iskolája. 18 Szórakoztató 
muzsika. 18.40 Előadás. 18.55 A rádió 
tánczenekara játszik. 19.20 Lengyel 
rádió műsora a magyar rád ó 
haligatóinak. 20. Elbeszélés 20 25 
A tudomány úttörői. 20.45 Falu-
rádió negyedórája. 21.30 Hangle-
mezek. 22 Magyar-Szovjet Társaság 

14.00 Hírek. 
15.15 Hírek szerbül. 
15.50 Műsorismertetés. 
16.20 Iskolások rádiója 
17.00: Hírek 
18.40 Hirek németüL 
19.00 Hangos Újság 
19.40 Hírek szerbül 
20.00 Hirek. 
20 20 T(z perc sport 
22 00 Hírek Sporthírek 
24.00 Hirek. 

0.10 Műsorzárás. 

DECEMBER 7. CSÜTÖRTÖK. 
Kossuth-Rádió 

7 Hangszerszólók. 7.20 Népdalok. 
8 Dalok. 11.30 Regény-részlet. 11.50 
Kamarazene. 12.15 A magyar rádió 
műsora az ajkai bánya dolgozói-
nak. 12.45 A házi-gyüttes já szik. 
14.10 A rádió gyermekújság műso-
ra. 14.45 Szomszédaink — bará ta -
ink. 15.30 Hanglemez. 15.40 Alap-
fokú politikai iskola. Üzemi. 16.20 
Iskolások rád.ója. 16.40 Dalok. 
17.10 A Néphadsereg műsora. 17.30 
Zenekari hanglemezek. 17.50 Ter-
melési hiradó. 18.05 Az ifjúsági r á -
dió műsora. 19.30 Filmzene. 20.30 
Tánczene. 21 Népnevelők műsora. 
21.30 Szovjet filmzene. 22.25 Liszt 
műveiből. 23 Tánczene. 23.30 Szó-
rakoztató zene. 

Petőfi-Rádió 
7 Hanglemezek. 7.35 A sportoló 

nő. 7.45 Reggeli hangverseny. 8.30 
A Szovjetun ó a szocializmus orszá-
ga. 8.40 Tarka muzsika. 9.40 Hang-
lemez. 10.10 Dalok. 10.50 Tánczene 
15 Iskolások rádiója. 15.40 Fiatalok 
zenei újságja. 16.40 Vonósnégyes. 
16.50 Elbeszélés. 17.20 Könyvismer-
tetés. 17.35 Harmónia hangverseny-
zenekar já 'szik. 18.40 Szfvküldi 
19 Elméleti tanácsadás. 19.15 Köz-
vetítés: Hovanscsina. 22.25 Tánc-
zene. 

DECEMBER 8. PÉNTEK. 
Kossuth-Rádió 

7 Táncok nagyzenekarra 7.15 
Operettrészletek. 8 Tánczene. 11 30 
Fjodorov regénye. 12.15 Magyar és 
szovjet indulók. 13 Tarka muzsika. 

PETŐFI-RÁDIÓ 
6.30 MHK-negyedóra. 

5.45 Hanglemezek. 
6.05 Termelésj lapszemle 
6.15 Hanglemezek. 
6.45 Gyermekműsor. 
7 20 Hírek szlovénül. 
10.00: Hirek 
11.30 Műsorzárás. 
15.00 Iskolások rádiója 
18.30 Hírek szlovénül. 
21.30 Hírek franciául. 
23.00 Hirek szerbüL 
23.45 Hírek sziovénüL 

14.25 A Koncert Kamarazenekar 
játszik. 15.30 Dalok. 15.55 Zenekari i 
művek. 16.20 Iskolások rádiója. 
17.10 Előadás. 17.40 Előadás. 18 
Alapfokú politikai iskola. Területi 
és falusi. 19.30 Hanglemezek. 20 30 
A rádió tánczenekara játszik. 21 
Magyar mesterművek. 22,25 A 
budapesti zenekar játszik. 23.20 
Szép melódiák. 

Petőfi-Rádió 
7 Hanglemezek. 7.35 Tíz perc 

tudomány. 7.45 Balettszvit, 8 
Szimfónikus zene. 9 Operet tmu-
zsika. 9.40 Népünk dalai. 10.10 
Cseh és szlováik kórusok. 10.40 Ma-
gyar dalok. 11 Óvódások műsora. 
11.20 Hanglemez. 15 Iskolások r á -
diója. 15.40 A Könnyű Muzsa-
együttes játszik. 16.40 Tánczene. 17 
Szív küldi. 17.20 Operarészletek. 
18 Az ifjúsági .rádió műsora. 18.40 
A Duna Cipőgyár énekkara énekel. 
19 Magyar és szovjet operet tek-
ből. 19.35 Egy falu — egy nóta. 20 
Versek. 20.30 Aktuális kérdések 
21.30 Mai könnyű zene 22 Hang-
lemez. 22.15 Szórakoztató zenés 
műsor 

DECEMBER 9, SZOMBAT. 
Kossuth-Rádió 

7 Hanglemezek. 7.15 A rádió népi 
zenekara játszik. 8 Filmzene. 11.30 
Előadás. 12.15 Rácz Béla és zene-
kara játszik. 13 Tarka muzsika. 
14 10 Rádió olasz muzsika. 14.30 
Világos part E:bes:élés. 15 Hang-
lemezek. 15.30 Hanglemezek. 15 55 
Kultúrhlradó. 16.10 Szovjet hiradó 
16.20 Iskolások rádiója 17 10 

Hangverseny a moszkvai rádió mű-
sorából. 17.50 Termelési hiradó, 
18.05 Falurádió. 19.30 Hanglemezek. 
20.30 A rádió hétvégi zenés szóra-
koztató tarkaestje. 21.30 Elbeszélés, 
22.25 Tánc éjfél g 

Petőfi-Rádió 
7 Balettzene. 7.35 Szimfónikus 

könnyű zene 8 Hanglemezek. 9 
Tánczene. 9.45 Görög gyermekek 
műsora. 10 10 Zongora, ének. 10.50 
Vonósnégyes. 15 Házi együttes já'-
szik 15.30 Felolvasás. 15.50 Hang-
lemez. 16 Előadás. 16 40 Szív küldi. 
17.10 Tanuljunk énekszóra oroszul. 
17.30 Bura Sándor zenekara játszik. 
18 Táncrene 19. Hegedű — zongo-
ra. 19 25 Erőd a Volgán. 20.35 Hang-
lemezek. 21.30 Klarinét verseny. 
21.50 Dalok. 22 20 Esti muzsika. 

DECEMBER 10, VASÁRNAP, 
Kossuth-Rádió 

7 Zenés vasárnap reggel. 8.30 
Szív küldi. 9 Könnyű út a komoly 
zenéhez 10 Egy falu — egy nóta. 
10.45 Külügyi negyedóra. IL 
gény. 11.25 Zenés vasárnap délelőtt 
13 Zenés posta 14.10 Rajta Rudi! 
Sportoecreft . 14.50 Hanglemezek, 
15 30 A rádió népi zenekara játszik. 
16.30 Hanglemezek. 16.40 Könnyű 
zene. 17 Á Tartós békéért, népi 
demokráciáért c. lap ismertetést. 
17.15 Tánczene. 17.40 A rádió vidám 
zenés órája . 19 A magyar rádió mű-
sora a salgótarjáni bánya dolgozói-
nak. 20 20 Bem tábornok. Rédl° 
játék. 22 15 A rádió tánczenekara 
játszik. 23.10 A Cseh filharmóniai 
zenekar játszik. 

Petőfi-Rádió 
8 Magyar népdalok. 8.30 Falu-

rádió. 9 Unitár us vallásos félóra. 
9.30 Hanglemez. 10.15 Tarka muz8'-
ka 10.50 Hanglemez. 11 Miska bá-
csi lemezeládája. 11.30 Bányász-
műsor. 12 S.ines szovjet muzsiWj 
13.05 Hanglemezek. 14 TabánH 
Mihály zenekara játszik 14.30 * 
Szovjetunióban járt parasztkuWO"" 
ség beszámolója taoasztalatairól. 
Tudományos fejtörő negyedóra. 
15.20 Zongora. 15.40 SzórakoZ'' 
zene 16 Rád ójáték. 16+0 SZ'Y 

küldi. 17 Előadás. 17.40 Táncrene. 
18.40 A verbunkos cigány. R t t 1 0 ' " 
ték. 20 10 Simándi József ének«-
20.30 Szórakoztató zenekari mu 
zsika. 21.30 Színes srovtet hang-
verseny. 22 i f j Magyari I f f lfe -
zenekara játszik. 22.45 Opere t t r e 
letek. 


