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Két évvel n Moiszejev együttes szegedi szereplése után 

A TÁPÉI E G Y Ü T T E S N É L " " 
A Magyar Szörfét Barátsági 

Hónap Közeledtével nagy szeretet-
tel idézik fel a szegedi dolgozók 
azoknak a napoknak emlékét, ami-
kor szovjet vendégek jártak körük• 
ben. Felejthetetlen ünnep vott szá-
mukra a Mojszejev együttes 1951, 
évi áprilisi látogatása, örökre szi-
vükbe zárták az együttes tagjait, 
ukik művészetükkel a szovjet embe-
rek boldog életét, békeharcát fejez-
ték ki. Különösen feledhetetlen ma. 
rad szereplésük a tápéi együttes tag. 
jai számára, akik kivétel nélkül ott 
tapsoltak, éljeneztek a zsúfolásig 
megtelt színház nézőterén, ök már 
mint régi barátok üdvözölték a ven. 
digeket. Budapesten azokban a na. 
pókban zajlottak le az első orszá-
gos kultúrverseny döntői, amikor a 
Mojszejev együttes hazánkba érke-
zett. A tápéiak dallal, tánccal kö. 
szöv/ötték őket az állomáson és 
már olt megbonthatatlan, örök ba. 
rútságot kötöttek. 

Nagy megtiszteltetés volt számuk-
ra, hogy Szegeden bemutathatták a 
„Tápéi lakodalmas" című számukat 
a vendégeknek, akik elmondták, 
hogy jól tudják hasznosítani ma-
gyar népi tánc feldolgozásukhoz. 
Mnjszcjevék nagyszerű szereplésé-
ből sokat tanultak a tápéiak. Tőlük 
tanulták meg azt, mennyi mindent 
lehet színpadra vinni, hisz a nagy 
sikert aratott ,JÍ aljba" című tán-
cuk csak egyszerű krunvpliültetést áb-

rázolt. Ez adta meg a lápéiaknák 
azt a gondolatot, hogy munkájuka ' 
elevenítsék meg. így született meg 
az azóta nagy sikert aratott „Sodró-
fonó" című népi játékuk, amely a 
falu apáról fiúra szálló mesterié, 
ílét, a gyékényszövést mulatja he. 
Legjobban az ragadta meg a tápéiak 
figyelmét, hogy míg ök összekötő 
szöveggel magyarázták meg a tán-
cok tartalmát, a szovjet művészek 
arcjátékukkal, mozdulciaikkal töké-
letesen kifejezik mondanivalójukat. 
Azóta ez a jelszó a tápéi együttes-
nél: „a színpadon nemcsak táncol-
ni, hanem élni kell". 

Alict egy évvel Mojszejevék lá-
togatása után ismét szovjet embe. 
rektöl kaptak segítséget a tápéiak. 
Az Uráli Állami Népi Együttes mű-
sorát valamennyien végignézték Bu-
dapesten és egy egcsz napon át 
együtt próbáztak az együttessel. 
Tőlük elsősorban azt tapu/ták meg, 
hogyan kell a népi alkotó művésze-
tet felhasználni, ök hívták fel 03 
együttes figyelmét arra, hogy pél-
dául a 70 éves Ács Gyuri bácsi 
nemcsak egyszerű táncos, hanem al-
kotó művész, akinek minden lépése 
újat jelent Azóta a tápéiak még 
jobban felismerik és megbecsülik, a 
népi művészek alkotásait. 

A szovjet tapasztalatok hasznost, 
fásával megerősödött, mórt már lto 
tagú együttes nagy lelkesedéssel 
készül a megyei bemutatóra. A szín-

pompás népviseletű énekesek, tánco-

sok már a járási bemutatón is 

megérdemelten arattak nagy sikert, 

kedves, mozgalmas új népi játékuk-

kal, a „Merigetős"-sel. A darab a 

Tisza partján játszódik le és első 

részében Tápé múltját idézi fel, 

amikor még nem volt ártézikút a 

faluban és a Tiszára jártak vízért 

a „merigetős"-höz. Itt találkoztok 

fiatalok és öregek, itt születtek is. 

meretségek, szerelmek. A szerelmes 

párt; a gazdag leányt és a szegény 

legényt társadalmi helyzetük elvá-

lasztotta egymástól. A leány vízbe, 

ölte magát, a legény pedig a betyá-

rokhoz szegődött: 

Szőke Tisza még most Is 
ott folyik TáDé alatt, 
De a meriqetösnek 
már csak emléke maradt. 

A tápéiak megváltozott, új boldog 
életéi tükröző népi dalokra vígan 
folyik a tánc, majd a fiatal párt: a 
marokszedésben élenjáró leányt és a 
Hajójavító sztahánovistáját köszön-
tik. 

Lvlltesen folynak a próbák a 
lápéi iskolában. A megyei dörJön 
be akarják bizonyítani, jól megáll-
ják helyüket, jól tudták hasznosf. 
tani a szovjet nép baráti segítségét. 
Azon az úton haladnak, amely a 
szocialista, realista művészet fj>ié 
vezet. 

A Szegedi Filharmonikus Zenekar 
keringő matinéja 

A szegedi Nemzett Színházban 
tartotta meg ti Szegedi Filharmó-
nikus Zenekar keringő-matinéjét. A 
hangversenyre szép számmal jöttek 
cl dolgozóink, hogy felüdüljenek a 
könnyű, vidám muzsika hangjai mel-
lett. Ámde a kétórás hangversenyen 
a sok keringő kissé egyhangúriak 
hatott. A kerlngök hangulati eleme 
elveszett. Több keringő nem is ha. 
totl serkentően, felvidltóan. A sze-
gedi Állami Filharmőmkus Zenekar 
már sokszor igen komoly zenei él-
ményt nyújtott Szeged közönségé-
nek és képes a legkomolyabb zene-
kari feladatok megoldására. A jövő-
ben azonban több nevelöhatást vá. 
runk működése nyomában. 

Szilvissy Margit énekes művésze-

tével meg volt elégedve a matiné 

közönsége, azonban túlzottnak lát-

tuk mozdulatait és arcjátékát. Meg 
kell dicsérnünk Koltay Valéria sze-
rénységét, gondos művészi énekét, 
fejlett zeneiségét. Szövegkiejtésén 
azonban még javítania kell. Remscy j 
Győző igen tehetséges fiatat művé 
szünk. Hangjának kellemes csengése, 
kifejező képessége, éneidechnikai J 
felkészültsége sokat igérö. A na-
gyobhivü dinamikai fokozásokat és 
halkitásokat azonban néhol nem si-
került tökéletesen megoldania. 

Hacsaturjdn: Álarcos bál kerin-
gője hatott a legfrissebbnek a mű-
sorban. Egészséges, népi optimiz-
must sugárzott. A műsoron Dánffy, 
Fali, Gillet, Jakobi, Kálmán, Le-
hár, Puccini, Schubert, Supjié, 0. 
Strauss és J. Sttauss művet szere-
peltek. A zenekart Nagypál Béla 
vezényelte. 

Garamszegi József. 
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Az olajlen vetése 
A Magyar Népkörtársaság Mi-

nisztertanácsának határozata előír-
ja, hogy az 1953. évi tavaszi mező-
gazdasági munkák előkészítése és 
végrehajtása során az olajlen veté-
sét legkésőbb március 15-ig végre 
kell hajtani-

A minisztertanácsi határozat ide. 
vonatkozó része az olajlen termesz-
tés löbb évtizedes tapasztalatain 
alapszik. Szakszerűen végrehajtott 
kísérletek igazolják, hogy n len ve. 
tésének 8—10 napos késése az olaj. 
lenmag termés 40—45 százalékos 
csökkentését is elődért e- Az olajlen 
egyike a legkorábban vethető növé-
nyeinknek, mert a kikelő növények 
a 4—4 és fél fokos fagyokat rs ve-

szély nélkül elviseli. 

Az olajlen vetéséi a lehető legko-
rábban kell elvégezni. Arra azonban 
mégis ügyeljünk, hogy a talaj fel-
színe ne legyen fúl nedves, sáros, 
mert az ilyen talajban a mag nem 
tud erőteljesen csirázni. s ezáltal 
a növény elsatnyul, elpusztul. Ha 
a talaj felszíne annyira megszlk. 
kadt, hogy n vetőgópre való vetést 
nem akadályozza, azonnal vetni 
kell. 

Az olajle,, vetése csak olyan terü. 

leten eredményes, ahol elvégezték 

az őszi mélyszántást. Tavaszi szán-

tásba meg se in szabad kísérelni a 

len termes:lést, mert annak csak 

az eredménytelenség, a balsiker 

lehet a LJ/stkczménye. A tavaszi 

talajmunka csupán talajégyengetés-

ből, a talaj felületének, a sok őszi 

és téli csapadék okozta tömődöttsé-

génck megszüntetéséből állhat. A 

talajfelszín porhanyítása azonban 

soha sem legyen mélyebb a vetés 

mélységénél. Kataszteri holdanként 

00 kilogramm fém zárolt olajlen 

vetőmagot vessünk. Agyagosabb ter. 

mészétü talajon 1.5—2 centiméi©., 

könnyebb természetű talajokon leg-
feljebb 2.5—3 centiméter mélyen A 
vetőgépet borona ég könnyű henger 
kövesse. 

A lentermés nagyságái nagymér-

tékben befolyásolja az elővotemény 

és az elgyomosodás nagysága. Leg-

célszerűbb a lent kalászosok közül 

a búza, vagy a kapások közül a 

kukorica után vetni. Mind a két 

esettben a talaj gyomtalanítására — 

már az elővetemények betakarítása 

után — megfelelő talajmunkákkal 

nagyon ügyeljünk. A len. a táp-

anyagban gazdag, de nem elgyomo. 

sodott talajok növénye. Gyomos ta-

lajba ne vessünk lent, vagy ha ezt 

elkerülni nem lehet, vessük a lent 

kapásan: dupla gabonasor távol-

ságra, vagy ikersorosan. Ez utóbbi 

esetben a vetőgépbeu minden har. 

madik sort elzárunk, vagyis kélt 

sor vet, egy sor pedig nem. Az ily-

módon vetett olajlen gyomirtását 

részint kapálással gyorsabban elvé-

gezhetjük, csupán a sorokat gyom-

láljuk, részint több ízben a maga-

sabbra nőtt lentáblát is gyomlálhat, 

juk anélkül, hogy a növényzet leta. 

posásával kárt okoznánk, A ritkább 

soros vetéseknél is 60 kilogramm 

vetőmagot kell elvetni kataszteri 

holdanként, mert így érjük el a kí-

vánj eredményt. 

Mohácsi Tivadar, 
a Szegedi Mezőgazdasági K i . 
sérleti Inrézet osztályvezetője 

IDOJARASJEL ENTÉS 
Várható Időjárás 

péntek estig: Erő-
sen felhót. ködös 
Idő. Sokfelé ki-
sebb havazás, ha 
vasesfl. Mérsékelt 
déli. délnyugat i 
szét. A hőmérséklet 
kissé csökken. 

Várható hőmér-
sékleti értékek az ország területére 1 
Péntek reggel mínusz 1—mínusz 4. 
délben 0—plusz 3 fok között. A vár-
hat* napi középhőmérséklet február 
13 án, pénteken négy fok alatt. 

MOZI 
Szabadsági Egyetemeim (február 

17-lg). 
Vörös Csillag! Hegyi emberek (feb 

rv 4 r 17-ig). 
Fáklya: Békét a világnak (február 

15-ig). 
Az előadások fél 8 és fél 8 órakor 

kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 
Este 7 óra: Fáklyaláng. József At-

tila bérlet (7). Bemutató előadás. 
MUZEUM 

Fejlődéstörténeti kiállítás: Móra Fe-
renc-emlékklállltás Fehértó élővilága 
kiállítás: hétfő kivételével minden-
nap 10 órától este 8 óráig. 

KBNYVTAR 
Somogyi: Délelőtt 10-től este 7.1a, 

ÍKönyvkőlcsönzés: délután 2-től eete 
8 óráig.) 

Gorki) (Horváth M..U. 3. MS'ZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőt, 10-tól 
2 lg: délután 3-tól 7-lg. Könwkól-
csönzós. 

Az Egveteml Könyvtár nyitvatartási 
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem dél. 
előtt 10-től este 9-ig; hétfőn 2-tól es-
te 9-ig Kölcsönzés 12-tót este 8-tg. 
hétfőn 2-tól este 8-tg Vasárnap nyit. 
va 9-től 13 óráig. 

MSZT HIREK 
Móraváros I. MSZT szervezete. Hal-

na) utca 27. szám alatti helyiségében 
14-én este 7 órakor műsoros kultúr-
estet rendez, melyre a tagságot el-
várja « a vendégeket szívesen látja 
a vezetőség. 

MNDSZ HIREK ' 
Hámán Kató c.-oport. 6 órakor ter 

mészé (tudományi előadást. Belváros 
V. Felsőváros !•• Felsőváros II . Pos-
tás c.-oport. Március 8., Rókus. Bel-
város T. orvosi előadást. Petőfi II. 
telep nőnapot tart. Fodo-telepen a 
történelmi előadás elmarad. 

ELADÓ egy Argaman szőnyeg, 3x4 
méter és "egy üi sötétszürke férfi-
bunda. Megtek'nthetó 10 órától 3-tg 
Slneer. Kossuth Lajoe sgt. 34. 
KÁRPITOS munkát, olcsón háznál ké 
szilek. COnem: Apponvi u. 6, cipész. 
KOM BINÁLTSZEKR6NY Spitzer asztnr 
lo-mál készen kapható. Attila u. 16. 
XI. AUTÓJAVÍTÓ V. Szeged. Tolbuchm 
i-gt. 11. sz. vásárolna műszaki kének 
vetítése céljára epidiaszkópot (álló-
kép vetítőgépet). Ajánlatokat az üzem-
be kérjük. 

* Pártkirek 

Értesítjük a Bolsevik Párt törté-
net I. évfolyamának propagandis-
táit, hogy részükre 1953. I I . 14-én, 
szombaton délután 2 órakor konfe-
renciát tartunk a Radnóti gimná. 
ziumban. 

Értesítjük a Bolsevik Párt törté-
nej I I évfolyam hallgatóit, hogy 
1953 II- 14-én, szombaton délután 
2 órakor a szokott helyeken konfe. 
renciát (ártunk üzemekben és az 
Építőipari Technikumban. 

Értesítjük a Politikai gazdaságtan 
I. évfolyam hallgatóit, hogy ré-
szükre 1953 I I . 14-én délután 2 
órakor a Pártoktatás Házában kon-
ferenciát tartunk. 

Értesítjük a politikai alapismere-
tek azon propagandistáit, akik a 
11-én. szerdán megtartott propa-
gandista szemináriumon nem veitek 
részt, pótlólag folyó hó 13-án, pén-
teken délután 5 órakor a Pártokta-
tás Házában részükre foglalkozást 

tartunk. Kérjük az elvtársak pontos 

megjelenését. 

Értesítjük fe Sztálin életrajz pro-
pagandistáit, hogy részükre a so-
ronlévő anyaghoz az útmutató 
megérkezett, a Pártoktatás Házá-
ban átvehető. 

Értesítjük a Bolsevik Párt törté-
nete eisö évfolyam propagandis-
táit, hogy részükre a negyedik fe-
jezet anyagához az útmutató meg-
érkezett, átvehető a Pártoktatás 
Házában. 

Értesítjük az alapismereti, alap-
fokú és középfokú propagandista' 
szemináriumok vezetőit, hogy ré-
szükre, folyó hó 16»án, hétfőn dél-
után 6 órakor a Pártoktatás Házá-
ban előkészítőt tartunk a soronkö-
vetkező anyagból. Kérjük, hogy 
az útmutató alapján, felkészülten 
jelein jenek meg. 

Városi Pártbizottság 
agit. prop. osztály 

Vasárnap paraszlgyűléselc lesznek Szegeden 
Rövid idő választ el bennünket 

nttóL, hogy az ország — így Szeged 
— dolgozó parasztjai hozzákezdje, 
nek a tavaszi munkákhoz és azok 
időbeni elvégzésével biztosítsák a 
terméshozam emelkedését. Vasárnap 
délelőtt pa rasztgyűlésoken beszélik 
meg Szeged dolgozó parasztjai a 
legsürgősebb teendőket, átadják egy-
másnak tapasztalataikat, hogy a mi-
nisztertanácsi határozat szellemében 
végezhessék munkájukat. Vasárnap 
délelőtt 11 órakor Alsóvároson a 
Földműves.utcai szövetkezeti ven-

déglőben Nagy István elvtárs, a 
Városi Tanác3 VB. elnökhelyettese 
tart beszámolót. Délelőtt 10 órakor 
Molnár Vencel elvtárs, a tanács 
mezőgazdasági osztályának dolgo-
zója az új szegedi volt DÉFOSZ he-
liyioégöbein beszél a dolgozó paraszt-
ság legsürgősebb teendőiről. Bárá-
nyi Sándor elvtárs, a tanács mező-
gazdasági osztályának vezetője dél-
előtt 10 órakor n felsővárosi volt 
Csúri-féle vendéglő helyiségében 
tart előadást a gyűlésen megjelent 
dolgozó parasztságnak, 

Sajtófogadás a Szovjet 
A Szovjet Fi lm Ünnepe alkalmá-

ból a Magyar-Szovjet Társaság, az 
Országos Moziüzemi Igazgatóság 
'és a Mozgóképforgalmazási Vállalat 
csütörtökön délelőtt sajtófogadást 
rendezett a Művészerti Szövetségek 
Házában. A sajtófogadáson Szilárd 
György, az Országos Moziüzemi 
Igazgatóság vezetője számolt be n 
Szovjet Film Ünnepe előkészületei-
ről, programmjáról. 

Hazánkban Budapesten február 
13,-án, vidéken pedig 18-án kezdő-
dik a Szovjet Film ünnepe — mon_ 

Film Ünnepe alkalmából 
dofcta a többi között —, tavaly t i . 
zenöt ú j filmet mutattak be ha-
zánkban a filmünnepség során, idén 
18 ú j film és két már korábban be-
mutatott játékfilm szinkronizált 
változata szerepel a műsoron, 

A községek dolgozóinak kérése tel. 
jesült azáltal — mondotta a továb-
biakban Szilárd György —, hogy 
községi mozibérletet bocsátanak ki. 
Ez is lehetővé teszi, hogy dolgozó 
parasztságunk minél nagyobb szám-
ban láthassa a haladó filmművészet 
legújabb alkotásalt. 

SPORT 

Szállítást éa betonozási mun-
kákra férfi 

SEGÉDMUNKÁSOKAT 
felveszünk Jelentkezés Épület, 
denigyár munkaorögazdálkodA-
sáruit Bp. XI. Budafoki út 78. 
Vidékleknek szállást havi 10 
forintért, napf háromszori ét-
kezést 7.40 Ft-ért biztosítunk. 

Nagy nyeremények 
a 

T O T Ó B A N 
a 6 fogadási héten. 12 talá-
lat '= 15.975 Ft. 11 találat = 
797 Ft, 10 találat = 81 FI. 
Ezen a héten is a labdarugó 
Lokomotív Kupa mérkőzései-

re tippelhet. 
TOTÓZZON! NYERHET ! 

Az Sz Petófl hírei 

A Szakszervezeteik Országos Taná-
csa határozatot hozott, amely szerint 
a Helyiipari és Városgazdasági Dol 
gozók szakszervezetének tagjai a Jö-
vőben a Petőfi Sport Egyesületben 
sportolnak, örömmel üdvözöljük a 
SZOT határozatát, mert ezáltal Igen 
sok ipari munkás kerül sorainkba, 
akikkel sportkörünk összetétele és 
szervezettsége erősödik. Sportlétesít-
ményeink és szakvezetőink az ú| ta-
gok rendelkezésére állnak. Kérjük 
őket, minél többen támogassák sport-
munkánkat, hogy közös erővel még 
Jobb eredményeket érhessünk el. 

A Petőfi SK vezetőségo értesíti a 
Helyllparl éa Városgazdasági Dolgo 
zók szakszervezetéhez tartozó sport-
fololösöket és dolgozókat, hogy a 
Sport Kör klubhelyisége Vörösmarty 
utca 5 szám alatt, van, ahol hivata-
lin órát délután 5-töl 9-ig tartanak. 
Hivatalos óra alaitt a telefonszám 
36—29. napközben 31—4.5. 

Dr. Bodóczky László 
sportköri elnök 

Szondi István olimpiai beszámolója 
Szondi István, az olimpiai bajnok-

ságot nyert öttulízó csapat tagja 
február IS-én, csü'-örtífkön este 6 
órakor olimpiai beizáiro'ct tart az 
Ady-téri egyetem aulájában 
Vörös Lobogó sportkörök labdarugó 

mérkőzései 
A c6ongrádmegyel Vörös Lobogó 

Sport Körök labdarugó csapatai ré-
szére vasárnap éremmérkozéseket 
rendeznek az úlszegedi Kender- és 
Lonszövőgyúr pályáján. A selejtező 
mérkőzések délelőtt 1 1 órakor kez-
dődnek a következő sorrendben: 
Szegedi Jutafonó—Szegedi Ruhagyár, 
Nagylak—Szegedi Kender: Újszeged— 
Szegedi Textilművek (a Hódmezővá-
sárhelyi Vörös Lobogó csapata erő-
nyarí) 

Rudics Ferenc elséosztályú versenyző 
tolt 

Rudics Eerenc, az Sz Honvéd Jóké-
pességű versenyzőjét az OTSB ren-
deletére elsőosztályú versenyzővé mi-
nősítették. 

Röplabda hírek 
A Székesfehérvári Honvéd férfi és 

női röplabda csapala vasárnap d. o 

DÉLMAGYARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOM8OR1 JÁNOS 

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

Telefon: 35—35 és 40—80 
Kiadóhivatal! Szeged. Lenin-u 8. 

Telefon: 31—10 és 35-00 

Csongrádmegyei Nyomdalpart 
Vállalat, Szeged 

Felelős vezető: Vinrzs Györgv 

barátságos mérkőzést játsizJlc a Sze-
gedi Honvéddal a Radnóti gimnázium 
tornatermében. A női mérkőzés 8 
órakor, a férfi mérkőzée XI órakor 
kezdődik. 

A Röplabda Társadalmi Szövetség 
elnöksége felhívja a Játékvezetők és 
az edzők figyelmét. hogy ma eete 
pontosan 6 órakor Jelenjenek meg a 
VTSB ben. 

A röplabda edzőtanfolyam hallga-
tói részére ma este 7 órakor elmé 
letl előadást tartanak a Mérey utcai 
iskolában. 

Jő sportmunka a mórahalml 
általános Iskolában 

Mint t^neretea, a mórahalml általá-
nos Iskola tanulói ée tantestülete pá-
rosversenyre hívta, kl a Járás összes 
általános Iskoláit nz LMHK testneve-
lési rendszerrel kapcsolatos sport f el-
lesztés feladatainak végrehajtására. A 
JTSB e'len őrzést tartott és megálla-
pította, hogy a mórahalml lds pajtá-
sok é* a Wnteelület tagjai szorgalma-
san készülnek az elsiség megszerzé-
sére. A tornaórákon az úttörők lel-
kesen végzik a gyakorlatokat és tel-
jes számban réeztvesznek az LMHK 
kötelező előadásokon. 

A JTSB agit. prop. b>zot',sáq» 

A Járási sakkcsapatbajnoksáq hfrel 

A Járási sakkcsnpatbajnolcság első 
fordulójában Szatymaz (Vzcntiváu 
csapatát 6:2 arányban győzte le, a 
Szőreg—Sándorfalva mérkőzés 3:3 
arányban végződött, mert mindkét 
csapatból hiányzott 2—2 Játékos. A 
mórahalmalk Dorozsmára utaztak, de 
a vervenyt nem tudták lejátszani, 
inert a dorozsmaiak a megbeszélt 
időben nem fogadták a vendégcsapa-
tot. 

Az országos sakkbajnokság elő-
döntőinek eddigi eredményei ' 

Szegeden folynak nz OTSB rende-
zésében az országos aakkbffjnokse g 
elődöntőinek küzdelmei. Az eddigi 
mérkőzések alapján 1—2. Forintos ét 
Konrád 3.5-3.5; 3. Rédei 3 (1 füg-
gő; 4. Tarnai dr. 2.5; 5—6. Koczáha 
cs Rostáé 2—2 ponttal. 

A rendezőség értesíti a dolgozókat, 
hogy vasárnap nem délután, hanem 
délelőtt 8 órakor kezdődnek a mér-
kőzések. 

A RÁDIÓ M A I MŰSORA 

Február 13. péntek ' 
KOSSUTH RADIÖ 

5 Reggeli zene. 5.30 Hlrck, 915 
Anszonyrovaj, 6 Falurádió, 6.45 Lap-
szemle. 7-05 Hang-emezek. 7.45 Le-
velezők (elentik, 8.C5 Hanglemezek. 
11.30 irodalmi összeállttá.:. 11.50 
Operettrészletek, 12 Hírek. 12.30 Ze-
nekar, 13 Népzene. 1330 Operett-
részletek, 14.15 Rádiócgyültcs, 15 
Úttörő híradó, 15.30 Zenekari művek. 
16.20 Gyermekrádió, 16.30 Úttörő 
sporthíradó, 16.45 Orosz nyelvlecke. 
17 Hírek, 17.15 Előadás. 17.35 Béke-
dalok, 17.55 Előadás. 18.10 Táncze-
ne.' 10 Hangos újfág. 20 Tlz porc 
külpolitika. 2010 JutalommOeor, 20 
óra 45 Elbeszélő'. 21 Hangverseny. 

22 Hírek, sport, 22.25 Opertrrészlo-
tek, 23-25 Szórakoztató zene, 24 Hí-
rek. 

PETOF1-RAOIÖ t 
6 Alexandrov-együttes, 6.45 Torna, 

7 Saljapin énekel, 7.35 Hanglemezek, 
8.15 Operák balettrészletei, 920 
Gyermekrádió. 10 Hírek. 10.10 Ének, 
10.30 Óvodások műsora, 10.50 Gyer-
mekrádió, 11 Wagner műveiből, 15 
Albán műdalok, 16 Előadás, 16 20 Ecr 
gácsl népdalok, 16.50 Szív küldi, 17 
óra 30 Előadás, 17.45 Bolgár muzsi-
ka. 18 Egy falu — egy nóta, 18.45 
Katonadalok, 19 Lehár operettjeiből. 
19.15 Hegedűművész előadása, 10 45 
Sportneeyedöra. 


