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Park a Béke-épület előtt 
A azjgsdi > .jelem 

hallgatóinak tárókká)' 
la'.icskákkal, nag-y ka-
la,"i ái'fiókkal felfegy-
verkezett csapata in-
dult vasárnap a Bé-
kéépiilet ele, hogy 
jiarknak rendezzék be 
a Henrii-teret. A tér 
eddig bizony eihanyn-
go'.t állapo.'ban szé-
gyenkezett a gyönyö. 
rfi Béke-épület előtt. 
A DISZ-fialalok elhn. 
tározták, parkot csi-
nátnak az új egyete-
mi épület elé. 

A talicskások me-
nete a vége még 
az Aradi vértanúk-te-
rén zörög, amikor 
benn a Rerich-téren 
munkacsapatokra osz-
lottak a fiatalok. 

— Ez a csoport az 
udvari á sózza — 
hangzik a szó, 

A csoport reggel 
még naayKabátban, 
ásóval a kezében fo-
gott a munkához. Ré-
gi jó közmondás azon-
ban HÍZ, hogy „aki dol-
gozik, az nem fázik"' 
a bar vagy öt fokos 
hideg volt, a nagy ka-
bát ok egy-kettőre a 
fákra kerültek. Ment 
a munka, mint a ka-
rikacsapás. Egy má-
sik csoport a kőfalba 

épített vaskerítést 
bontotta igazi •szakér-
telemmel. A jó hosz. 
szú vaskerítésből 19 
órára nem maradt 
semmi, Kiss János é's 
még vagy tízen talics. 
kával takarították cl 
a téglákat. Néha 
megálltak, elszívtak 
egy cigarettát és bc 
szé Igeitek. 

— Padok is kelte-
nének ide — szólt be-
le a társalgásba Kis3 
Imre, aki nadrágja 
kéit zsebébe süllyesz-
tette n hidegtől elgém-
beredett kezeit. 

— Lesz az is elv-
tárnak, csinálunk pa-
dokat Í3 — szólt oda 
Székely Sándor, a 
D ISZ Bizottság tit. 
kára. 

A Békejépület bejá-
ratánál harsány ve-
zényszó hangzik. 

— Második sza-
kasz — vagy húsz fia-
tal, köztük lányok is 
a parancsnok feté te-
kintenek. 

— Vigyázz! — 
hangzik a parancs-
szó. 

— Sorakozó! — 
— Irány a büffé, 

Indulj! — 

Bent a büffében 
forró tea vár ÍR a fia-

talokat. Az erkélyen 
egész nap szót a hang-
szóró. Vidám zenéve 
segít a fiataloknak 
megvívni a csatát a 
hideggel, a talaj ke-
ménysége ellen. 

Dél felé esni kez-
dett a hó. Előbb ti pró 
pelyhekben szállt, 

majd a szél beleka-
pott ós sodorta a diá-
kok szemébe. 

Az Aradi vértanúk-
terén, a villamosmeg-
állónál egy idős né-
nike figyelte a Re-
rich-téren sürgölődő 
fiatalokat. 

— Mit csínálnak 
itt? — kérdezte egy 
idő múlva a mellette 
álló fiatal fiúktól. 

— Parkot, hogy 
nyáron könnyebben 
menjen a tanulás — 
adta meg a választ a 
kérdezett. 

Az idő mintha pró-
bára akarta volna 
tenni a fiatalokat. A 
szél fújt és a fiata-
lok szemébe sodorta 
a liavat. Azok azon-
ban nem törődtek sem 
a széllel,, sem a hó-
val, dolgoztak, ásták 
a földet, hordták n 
téglát. 

(B. J.) 
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Miért állnak sorba Kisteleken a kenyérért? 
ötven kiló pékkenyeret találtak Tisóczki István kuláknál — 

Sorbaállást szerves a pék előtt Rabi Jánosné. bár 100 kiló 

lisztet tart a lakásán — Eljárás indul a kenyérellátás 

akadályozói ellen 

Szükségesnek tartom, hogy meg-
ír jam: milyen módszerrel igyek-
szünk községünkben, Kisteleken, a 
begyűjtési tervet maradéktalanul 
teljesíteni, ugyanakkor kik azok, 
akik a közellátást akadályozni akar . 
j ák . 

A. párt segítségével a tanács á l -
landó bizottsága a község kül- és 
belterületét feltérképezte és minden 
utcából kijelölt négy ijólteljésítő 
dolgozó parasztot, nkik a körzetük-
ben népnevelő és példamutató mun-
kával szorgalmazzák a begyüjiés 
teljesítését. Ezek a kijelölt dolgozó 
parasztok részlvetznek tanácsülése, 
inken is, ahol javaslatukkal segítik 
a tanács munkáját . 

A tanács és a dolgozó nép srzoros 
kapcsolatát bizonyít ja a«, hogy 

sxámo* olyan személyt 
lelepleztünk, 

akik felvásárolták az ellátatlanok 
elől a kenyeret, vagy a lisztet és 
azt magukná l : tartalékolták. A hét 
folyamán a községben a tanács be-
gyűjtési állandó bizottsága és a ta-
nács vezetői elenurzésük során ta-
láltak olyan személyt is, akinek 120 
kiló finomlisztje volt, de mégis pék-
kenyeret vásárolt. Leleplezte a ta-
nács Pálinkán István MAV alkal-
mazottat, aki serléseit kenyérgabo-
nával etette, saját részére pedig a 
péktől hordott kenyeret. 

A kisteleki kulákok azon ' fára-
doznak, hogy miképpen tudnák 
mindjobban akadályozni községünk 

és országunk fejlődését, begyűjtési 
tervünk teljesítését. Tisóczki István 
kulákcsemete lakásán például 50 
kiló kenyeret találtak, amellett, hogy 
kamrájában 40 k i ló liszt is volt. Vi-
lágos. hogy n k e n y é r felvásárlásé-
val elvonla az ellátatlan lakosság 
elől a kiutalt; kenyérmeinnylséget. 
Krizsán Péternénél a tanács be-
gyűjtési állandó bizottsága. 40 kiló 
nulláslisztet talált; ugyanakor 37 
kiló kenyérlisstet, is tartalékolt ma . 
gának. Á kenyeret persze a. péknél 
vásárolta. Rabi Jánosnénál is C0 
kiló grízesllsztet és 40 kiló kenyér-
lisztet találtak, ugyanakkor so>'ban~ 
állást szervezeti a péküzlet előtt. 
Nagy Gergő kulák lakásán a vizs-
gálat 100 kiló lisztet talált. A lisit 
mellett ott volt a pékkenyér is. 
Megállapítottuk, hogy Harmath Já-
nos kulák aiinaik ellenérc. hogy ke-
nyérgabonával rendelkezik — r e n d -
szeresen pékkenyeret vásárolt. 

A kulákok uszályába került 

egyes dolgozók is 

az ellenség munkáját segítik, mikor 
összevásárolják jogtalanul a Szabad 
kenyeret. Gyovai Mihálynak péládul 
100 kiló lisztje van a kamrájában, 
mégis kettesével hordja a péküzlet-
böl a kenyeret. 

A kisteleki tanács megtette a fej. 

jelentést ezek ellen a lelkiismeretlen 

elemek ellen. 

Wolford Györgyné 
levelező. 

K i k k a p n a k fö ldbért 

a tifoista k u i á k - s z ö v e l k e z e l e k b e n ? 
A ,,7ja szocljaliszticsku Jugoszla-

viju". a Jugoszláv Hazafiak Szö-
vetségének Moszkvában megjelenő 
lapja ír ja: 

Titóék az elinult «v májusában 
egy, a szövetkezeti földbérek fel-
emeléséről szóló rendeletet hoztak. 
Erről az újabb népcllenes intézke-
désről azt. hangoztatták, hogy ez-
zel elsősorban a dolgozó parasztsá-
gon akarnak segíteni. A titóista 
„Szövetkezeti Főszövetség" tRvály 
októberben megtartott harmadik 
plénumán hozott határozatok a kö-
vetkezőket tartalmazták: „A föld-
bérek kifizetése a bevitt földek után 
mezőgazdaságunk szocialista átala-
kításának egyik jelentős elve" és „a 
jövedelem felosztása a behozott föl . 
dek arányában hozzájárul a meg-
lévő szövetkezetek további megszi-
lár^ tásához ' . 

A tények azonban leleplezik a 
titóistn demagógiát. 

A jugoszláv dolgozó parasztság 
már régen meggyőződött arról, 
hogy ez az Intézkedés kizárólag 
a szövetkezetekbe tömörült ku-
lákok meggazdagodását rélorzs. 

Ez* a tényt vallotta bc félreérthe-
tő'lenül Bakarics. a TitodxinUa. 

egyik főkolomposa is a titóista párt 
zágrábi kongresszusán, amikor a 
Icirályi Jugoszlávia szövetkezeteiről 
beszélt és a következőket mondotta: 
„Ez, elvtársak, túlnyomórészt úgy 
történt, hogy 

a szövetkezetből a nagyobb 
has/not a gazdag paraszt húzta. 
ftn nem ellenzem, hogy ma is 

ilyen dolgok történjenek." 

Ennél világosabban már nem is te-

liéiért; volna a titóista álláspontot 

kifejteni 

íme így fest ez a politika a gya-

korlatban: 

A padini „Trelyi Oktobar" nevű 
..szövetkezef'-ben tömörülő 137 csa-
tád közül 9 földnélküli, 52 öt hold 
földdel, 69 5—30 hold. 7 pedig 30 
—35 holil földdel rendelkezett a be-
lépés előtt. Ebben a . szövetkezet, 
ben" holdanként 1000 dinár föld-
bért átlapítottak meg. Ezek szerint 
ebben « szövetkezetben mintegy 
1,262,000 dinár kerül majd kifize-
tésre. 

A „szövetkezetben" a parasztok, 
nem vittek h© földet, egy ga-

i9i3t kapnak, a kulákok vi.-zont 
annál, többet. 

IDŐJÁRÁS JELENTÉS 
Várható Időjárás 

kedd estig: Felhő, 
sebb idő, több he-
lyen köd, főként 
nyuqaton és észa 
kon havazással. 
Mérsékelt észak-
nyugati, később 
élénkebb délnyiiqa„ 
ti. nyugati szét, A 

hideg keleten átmenetileg még fo-
kozódik. Nyuqaton az éjszakai lehű-
lés kissé gyengül a nappali hőmér-
séklet a'ig váttozik. 

Várható hőmérsékleti értékek a? 
orszáq területéle: Kedd reggel nyu-
qaton m'nusz 4—minusz 7, keleten 
mínusz 7—minusz 10, délben minyisz 
2—mínusz 5 fok között. A várfvató 
napi középhömérséklet mínusz 4 fok 
alatt lesz lesz. 

MOZI 

Szabadság: Szembesítés (február 
11-ig). 

Vörös Csillag: Aicélkatonák (február 
ll-lg). 

Fáklya: Eladó Iáhiy (február 12-ig). 
Az előadások fél 6 és fél 8 órakor 

kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 
Ette 7 óra: Állami áruház. Bériet-

ezünet. 
MUZEUM 

Fejlődéstörténeti kiállítás: Móra Fe-
renc emlékkiállítás. Fehértó élővilága 
kiállítás: hétfő kivételével minden-
nap 10 órától ©ste 6 rtrótg. 

KÖNYVTAR 

S o m o g y i : Délelőtt lOLtől e s t e ? J 2 , 
(Kőnyvkölcsönzés: délután 2-tőJ eete 
6 óráig.) 

Gorkij (Horváth M..U. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-tői 
2-ig: délután 3-tól 7-tg. Könyvköl-
csönzés. 

I Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 
idele hétköznapokon: Olvasóterem dél. 
előtt 10-től este 9-ig: hétfőn 2-től ee-
to 0-ig Kölcsönzés 12-től este 8-ig, 
hétfőn 2-től este 8-!g. Vasárnap nyitó 
va 9-től 13 óráig. 

A TATAR ASzpzK AUfljnt Könyvki-
adó Vállalata tatár nyelven gyűjte-
ményt adott ki a kínaí, cseh. ezlo-
vék, magyar, lengyel, bolgár és ko-
reai népmesékből. 

AUSZTRIA egyik legnagyobb Özemé-
ben, a Rráct gépgyárban eztt-ájk kez-
dődött. A sztráikot az okozta, hogy a 
gvár Igazgatósága az egyik műhely-
ben amerikai „izzasztó-resiclszerf ve-
zetett be A gyár dolgozói az ,.iz. 
rasztó-módszer" bevezetése és a mun. 
késők elbocsátása elleni tiltakozásul 
sztrájkba léptek. 

HIRDETMÉNY 

A' Városi Tanács végrehajtó bizott-
sága felhívja azokat a működő kis-
iparosokat, akik kisipari statisztikai 
kérdőívet még nem kaptak, hogy a: 
saját érdekükben haladéktalanul je-
lenjenek meg a Városi Tanács Ipari 
Osztályán. Bérház, II. em. 214. számú 
szobájában ff kérdőívek átvétele és 
kitöltése végett. Az adatszolgáltatás 
kötelező. 

VB. elnök 

SZAKSZERVEZETI HIREK 

Az Orvos Egészségügyi Szakszerve, 
zet szegedi osoportla február 11-én 
tartja tudományos illését a Bőrklinika 
tantermében, délután 6 órakor. 

A Lengyel Népköztársaság minisztertanácsa elfogadta 

az 1953. évi népgazdasági tervet 
Varsó (PAP ) . A Lengyel Népköz-

társaság Minisztertanácsa február 
7-én Bokslaw Bierut elnökletével 
ülést tartott. A napirenden az 1953-
évi népgazdasági terv megtárgya-
lása szerepelt. 

Az 1953. évi népgazdasági terv 
irányvonalairól Hilary Minc mi-
niszterelnökhelyetles mondott be. 
szedet. 

Boleslaw Bierut. a Lengyel Nép-
köztársaság Minisztertanácsinak el-
nöke rámutatott, hogy tovább kell 
javítani a gazdasági vezetők mun-
kájának színvonalát és minden erőt 
mozgósítani kell az 1953. évi nép. 
gazdasági terv teljesítésére. 

A Lengyel Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa elfogadta az 1953. 
évi népgazdasági tervet. 

E i senhower k i nevez t e 

az Egyesü l t Á l l a m o k ú j r ó m a i n a g y k ö v e t é t 

Washington (MTI ) . Az „AFP" hogy Luce asszony a „Life" című 
Washingtonból jelenti, hogy Eisen. amerikai képes magazin és két mág 
hower Claire Booth Luce asszonyt nagy amerikai képeslap tulajdono. 
nevezte ki az Egyesült Államok ú j j sának felesége. Luce asszony férja 
római nagykövetévé. Ismeretes, 'Eisenhower egyik benső bizalmasa. 

Amerika balkáni lakájai 
rövidesen „szövetségi 

szerződést' kötnek 
London (MTI ) . A londoni rádió 

jelentése szerint a Belgrádban tar-
tózkodó Sztefanopulosz monarcho-
fasiszta külügyminiszter szombaton 
bejelentette, hogy Görögország, 
Törökország és Tito-Jugoszlávia 
rövidesen „szövetségi szerződést" 
kötnek. 

A kenyai angol gyarmatosítók 

hadiállapotot rendeltek e! 

London (MTI). A Iondoni rádió 

jelenti, hogy a kenyai angol kor-

mányzó rendeletet adott ki, amely 

szerint a bennszülöttek által lakott 

területeken kihirdetik a hadiálln. 

potot. A jelentésből kitűnik, hogy 

a gyarmatosító terrorcsapatok a 

rendelkezés értelmében minden 

bennszülöttet lelőhetnek, ha egy* 

szeri felszólításra nem áll meg. 

Olmstead amerikai tábornok 

Csang Kai-Sekkel tárgyalt 

Washington (MTI), Nyuga'i s»]« 

tójelentések 6zerlnt Olmstead, 

amerikai tábornok az úgynevezett 

katonai segélyprogramra igazgatója 

a mult hét végén Taivan szigetére 

érkezett, ahol a Csang KaLSek* 

klikk katonai vezetőivel tárgyalá-

sokat folytatott „katonai segély-

ről ." 

SPORT 
Sz. Kinizsi-Kiskunhalasi Kinizsi 14:8 

Vasárnap este a rökusl tornacsar-
nokban nagy érdeklődés mellett zaj-
lott lé a Szegedi Kinizsi—Kiskunha-
lasi Kinizsi meghívásos ökölvívó mét-
közéé. A két Kinizsi sportegyesillet 
összecsapása izgalmas küzdelmet ered. 
mönyezett. Kozák Sz Kinizsi ponto-
záfi*il győzött, Karip Kiskunhalasi 
Kinizsi ellen. A mérkőzés vezetőnek, 
Karip földre l<erüló;e után (mivel út-
törők mérkőztek), a szabályok értel-
mében be kellett volna .szüntetnie a 
mérkőzést. Gergő Kh. Kinizsi ponto-
zással győzött Frqnk Sz Kinizsi ellen. 
Frank átvette Gergő verekedő stílusúk 
ba'egyenesekkel győzhetett volna. Köl-
nök Sz Kinizsi pontozással győzött, 
Szappanos Kh. Kinizsi ellen. Péter 
Kh. Kinizsi pontozással győzött Tő-

rök Sz Kinizsi ellen. Kovács Sz Ki-
nizsi ellen Lanzoni Kii. Kinizsi «za,. 
bálytalaneágért leléptették. Lakatos 
Sz Kinizsi nagy küzdelem után győ-
zött Farkas Kh. Kinizsi ellen. Harsátivl 
Sz Kinizsi kiütéssel győzött Oláh Kh. 
Kinizsi ellen. It. Szabó Kh. Kinizsi e(. 
len Bódi Sz. Kinizsi feladta a küz-
delmet. Az eleö két menetben vezető 
Bódi állandó hajigazítás miatt, szen-
vedett vereséget. Kiss Sz Kinizsi ki-
ütéssel győzött. Huszár Kh. Kinizsi 
el'en. Huszár többször földre kerül!, 
Kise erőteljes ütéseitől. Strió Kh. Ki-
nizsi ellen Horváth Sz Kinizsi ncr,i 
állt ki a küzdelemre. Süki Sz KiniZél 
pontozással győzött Blrő Kh. Klnizct 
ellen. 

Lezuhant egy francia 
éa egv amerikai 

B J „ I V r 
r e p u l o g e p 

A ..AFP" jelentése szerint szom. 
Iraton a franciaországi Eysines kö-
7elében lezuhant egy Dc—4 típusú 
szállítógép. Négy személy meghalt, 
nyolcan megsebesültek, 

A ,,DPA" jelenti, hogy Nyugat. 
Anglia fölött lezuhant egy B—3ö-os 
típusú amerikai bombázógép. 

Február 11-től ú j tavaszi me_ 

netrend a 

ÉL 
FORGALOMBAN 
Napi két járat. Felvilágosítás, 

helyfoglalás, jegyeladás, áru-

felvétel, MASZOVLET UTAS-

ÉS ÁRUFORGALMI I RODA 

Klauzál.tcr 2 Telefon: 31-32, 

HASZNAI.T szorzó- és öeszeffdógépet 
megvételre keres a Szegedi Kender-
fenógyár Szeged, Londoni krt. 4-
EI.ADÓ egy mély gyermekkocsi. Mó-
ricz András, Cserzy Mihálv u. 25. 
TAKARÉKTŰZHELY. jókarban. eladó. 
Feltámadás u. 30. I. 4. 
EGY szép rekamié eladó. Gyöngytyúk 
u. ,14. JlegLckin'bető délután -1—6 
között. 
EGY ágy dolgozó nő részére ©Hadé-
Móricz Zsigmond rakpart 4, I, 1, 

Sz. Honvéd-Hmv. Dózsa 1:0 (0:0) 

A Szegedi Honvéd a tavaszi idény 
el-ő barátság™ mérkőzésén csak nagy 
küzdelem után tudott gy<"«ni a lel-
kes Hmv. Dózsa ellen. A Honvéd csa-
pat a játékidő legnagyobb részében 
fölényben volt, azonban a támadó 
sorának nem ment. a götlövés. A mér-
kőzés egyetlen gólját a második fél-
idő 6. percében Böjtös szögletéből 
Rózsavölgyi fejelte. Az Sz Honvéd-
ban Eodzsár, Baráth, Csáki és Ma-
csali Játszottak Jól. 

Sz Lokomotív—Ceglédi Lokomotív 
3:0 (1:0) 

A Szegedi Lokomotív első szegedi 
„lokomotív Kupa" mérkőzésén biz-
tosan győzött, Hajós, Dimák és Bek-
tcer góljaival. A szegedi csapat leg-
jobbjai Veres II, Uhrin, Bekker éa 
Dimák vo'.tak. 

Az Aqtt.-prop. bizottság értekezlete 

A VTSB melleit működő agitációs 
és propaganda bizottság szerdán es-
te 6 órakor értekezletet tart a VTSB-
ben. 

Sportegészségügyi közlemények 

A következő héten az atléták, ke-
rékpárosok, kosárlabdázók és moto-
rosok vizsgálatára kerül sor a Sze-
gedi Testnevelési én Sportegészségügyi 
Intézet Április 4. útja 15. szám alatti 
rendelőjében az alábbi beosztás sze-
rint: 

10-én: VLSz. Kender kerékpáro-
sa! és kosárlabdázói. 11 én: Sz Hon-
véd motorosai és kosárlabdázói, 12. én: 
Sz. Dózsa motorosai ős Sz. Postás 
kosárlabdázói, 13-án: Sz. Lokomotív 
mofjoroeai és kosárlabdázói ís az MTSK 
kosárlabdázói. 14-én: Sz. Zalka Máté 
motorosai és Sz. Haladás kosát lab-
dázó! 

A rendelés Időnpiitja délelőtt 9-től 
l-ig és délután 4-től fél 8-ig. 

Ma kézilabdázók értekezlete 

A Kézilabda Társadalmi Szövetség 
elnöksége felhívja a szakosztályveze-
tők. intézők és Játékvezetők figyel-
met, hogy mai est© 7 ónakor fontos 
érekczletet tartatnak a VTSB-ben. 

Kézilabda 

Megkezdődtek a városi terem kézi-
labda bajnokaiig küzdelmei. Az e.'ső 
forduló eredménye!: Honvéd T—Fáklya 
36:j3 (18:3): Honvéd Il-Petőfi 22:7 
(15:7); Haladás 11-Spartacus 12:11 
(8:6); Haladás I-Épitők 20:18 (8:11). 
Női mérkőzések: Építők—Kinizsi 17:3 
(lf :l); Haladás—Bőrösök 16:3 (11:0). 

Nemhivataios totónyeremények 

12 találat 3 darab, egyenként kb. 
15.750 Ft; 11 ta'álat 60 darab, egyen-
ként kb. 787 50 Ft; 10 találat 789 da-
rab, egyenként kb. 75 Ft. 

Totóeredmények 

2, x, 1, 2, 1, l , 2. 1, 2, 2, 1, x 

Torna 

Az alapfokú tornász csapatbajnok-
segok három területi döntő mérkőzé-
séi tartották meg Szegeden. A Vörös 
Lobogó férfi területi döntőiét s VLSz 
Kender csap a) a nyerte, 281.5 ponttal 
A női ifi csapatok küzdelmében a 
VLSz Kendor győzött 269.5 ponttá) 
Második KiSkirálvság 225.5. A női 
felr.ött csapatgyőztes a VLSz Kender 
285 ponttal A Lendület területi dön-
t ő j é t a Szegedi Lendület női csapata 
nyerte 257.7 ponttal. 2. Makó 249,6; 
3. Szolnok 203-9. A Postás női fri 
nott területi döntő győztese Szeged 
I. csapa ta 274.5 ponttal, 2. Szarvas 
262,2 ponttal; 3. Szeged II. csapata 
249.2 ponttal. 

Kosárlabda eredmények: Sz Postás 
—Sz Haladás Tudományegyetem 77: 
33; Sz Honvéd—Sz Haladás Pedig. 
Főiek. 81:49. 

A RÁDIÓ M A I MŰSORA 

Kedd, február 10. 
KOSSUTH-RÁDIÖ < 

5 Reggeli zene. 5.30 Hírek. 6 Fa-
lurádió. 6.45 Lapszemle, 7 Hang'erne-
zek. 7.45 Levelezők jelentik, 8.05 
Hanglemezek. 11.30 Asszonyrovat, u 
óra 50 Szlovák népdalok, 12 Hirek, 
12.30 Zeneszerzők müveiből, 13 Szó-
rakoztató zene. 13.30 Népi zene, 14 
óra 15 Kla.isziku« franci® operettek-
ből, lö.Oo Hanglemez. 15.30 K'nai és 
koreai dalok. 15.50 Vonósnégyes, 10 
óra 20 Gyermekrádió. 16.40 Orost 
nyelvlecke, 17 Hírek. 17.15 Egy fal i 
— egy nóta. 17.45 Termelési híradó. 
18 Dalok. 18.20 Előadás, 19 Hangos 
újság. 20 Hírek, 20 10 Tánczene, 20 
óra 50 Operárószletek, 22 Hírek. _'.! 

Olvasd a 
-—I Hl 

T r i r s i i d Q l n i i f e o f í i i f í 
minden szániát. 

[ Etrnéleti fejlődésedet segftt riőí 

óra 20 Hangverseny, 23.20 Népi ze-
ne, 24 Hírek. 

PETÖFl-RADIÓ ' 
6 Dalok, 6.35 Népdalkantáta. 6.45 

Torna, 7 Filmzene. 7.35 Magyar nép-
dalok, 8.30 Szimfonikus zene, 9.20 
Gyermekrádió. 9..10 Gyermekzene, 10 
Hírek, 10.10 Román, lengyel o pe re t t -
muzelka, 10.25 Ilegedüművek, 10.40 
Zenekari művek, 15 Hegedű, 15,14 
Hárfaművok, 15.25 Rádióegvüttce, 16 
óra 10 Mesélő muzsika. Í7.10 Népi 
rene, 18 Előadás. 18-15 Dalok, 18.43 
Szív küldi, 19 Előadás, 19.30 Vidám 
muzsika, 19 45 Sportnegyedóra. 

DÉLMAGYARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JANOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11. 

Telefon: 35—35 és 40—8P 
Kiadóhivatal: Szeged. Lenlnu 

Telefon: 31-16 és 35-00 

Csoagrádmegvel Nyomdaipart 
Vállalat, Szeged 

Felelés vezető: Vlncze György , 


