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A deszki példa bizonyítja: 

Ha az igazgató felelősségének tudatában irányít és ellenőriz 
— teljesíti tervét a gépállomás 

Amikor a? utolsó csavarokat i® kák végrehajtása során, 

felszerelték a traktorokra a desz. I - A további eredményes mun. 
ki gépállomás szerelő-brigádjának kák biztosítása érdekében feltét. 
tagjai, amikor lpotajozták az utol. len szükséges gépállomásunkon a 
«o alkatrészeket is, még csak feb- jó munkaszervezés és a brigádber 

U / U u , V N é ? v n a p p a l a h a- cst ,á '*> — tái'ározta meg az üzemi 

v é n á v á , ' - S í ? 1 " * F y Ű i é s e , n V e t T Ó l 6 t v á n > 3 g é p á L , o t"szerelt és a kábelt hozzáérő, 
i i S toiíi gépjavítást. A lomás igazgatója. - Ha kapko. s íte lte a gyertyához. A hiba kija-

^ i n h c l m l * k m . U n ^ a k é " ?" n k- h a n e m '°9>uk ö s s : e 0 m u n - vitása után nyomban elindult a 
szen beálltak a gepszinekbe, hoev kaerőt, — nem inriiuh fo/ionífem 

* Párthirek 

több ilyen eset tőrtént. Vörös Ist-
ván traktorosnak a gvcrtyakábel 
felszerelésénél segített. A gyertya-
belet nem 6zorílo'ta le a csavar, 
igy nem ment a gép. Vetró elvtárs 
a gyertyabél végéhez egy dró-

gépszínekbe, hogy 
] mihelyt alkalma® lesz az idő, rög. 

főn megkezdjék a szántást. 

A féli gépjarílási terv határidő 
cl6"i megvalósítása után össze-
ültek a deszki gépállomás dol. 

, gozóí megbeszélni: milyen felada-
tok várnak rájuk a tavaszi mura 

nem tudjuk teljesíteni gép. 
tervünket. Pedig nem vallhat szé-\ . . . .. „ . , , 
gyent gépállomásunk a termelő-1 A brigádeUenórzések során gon-
szövetkezetekkel körött termelési d ° ' a r r a . j? Vetró elvtárs, hogy 

szerződésnél — azt minden má-
don teljesítenünk kell. 

A gépállomás vezetőségének ia. 
vaslatára még aznap megalakul' 

10 traktoros brigád. 

Vezetőkké ralegjobb. legtapasztal-
tabb dogozófnt választották meg, 
akiknek nagy része már elvégezte 
az öthónapos brigádvezetőfcépző 
iskolát. A brigádok egyrésze még 
azokban a napokban kivonult dol-
gozni; a partosabb részeken meg-
kezdték a szántás'. Ahogy javult 
az idő, ügy vonultak ki a többi 
brigádok i® a földekre. Jelenleg 
mind a tiz brigád dolgozik. 

A tavaszi tervtejjesités érdeké-
ben Vetró István ignzga'ó elvtárs 

• állandóa,, látogatja n brigádokat 
• és ellenőrzi munkájukat Tíz napon-
ként megbeszélésre hívja össze a 
brigádok vezetőit és beszámoltat-
ja őket a tervlcljesltésről, a ta. 
pa8ztalatokrál. Ezzel azonban még 
nem elégszik meg: váratlanul ott 
terem az egyik vagy a másik bri-
gádnál, 

• l U n ő r s i a u á n t é s m é l y s é g é i , 

beszél a termelőszövetkezet elnö-
keivel éa véleményt kér 'ölük a 
traktorosok munkájáról. Ellenőr, 
zl azt is, hogy a brigádvezetők ho-
gyan tö'fik be feladatukat; elő-
fordult ugyanis már olyan eset, 
hogy a brigádvezetők hanyagságá-
ból valamelyik brigád lemaradt 
a terve teljesítésével. 

A brigádmunka ellenőrzésekor 
egy-egy traktoristával hosszabb 
ideig beszélget az lgezga'ó elv-
társ. Megkérdezi: mi a panasza, 
ml a javítani való. Ilyen beszélge-
tés alkalmával hívták fel Vetró 

István brigádvezetó, amikor el-
romlott az egyik traktor gyertyá. 
ja, azt zsebre tette, azzal, hogy a 

gépállomásra megy kicserélni. 
Papp István azonban erről elfe. 
leitkezett. A traktoros mindaddig 
áll', míg a traktoros társai a gép-
állomás vezetőségétől új gyertyá' 
nem kértek. Vetró elv'árs szóvá 
tet'e ezt n brigádvezetőnek s 
azóta brigádjában ilyen eset nem 
is fordult elő. 

Az irányítás és ellenőrzés mel-
lett szakmai segítséget is nyújt n 
gépállomás igazgatója a brigádok 
tagjainak. Az elmúlt napokban 
történt meg, hogy a kübekházi 
Sarló és Kalapács tsz-ben dolgozó 
brigádnak elromlot. a vetógépje. 
Sehogv6en» tudták megjnvítanl 
a traktorosok Vetró elvtárs énpen 
arra járt és azonnal segített. Győr. 
san és 

hibátlanul beállította 
a tolóhengeres vetőgépel 

és aztán elmagyarázta, hogyan kell 

népszerűsítse a legiobb traklori 
tákot. Elmondja minden brigád, 
nál, hogy melyik traktorista érte 
el a legjobb eredményt eddig a 
tavaszi tervteljesítés során. Az! 
is tudatosítja, hogy melyik bri. 
pád az első o munkákban. Csikós 
Jánost, a Ságvári-brigád tagját 
hozza fel példaképül ezekben a 
napokban, aki 46 nonnálholdat 
szántott fel és ezzel tavaszi idény, 
tervének 57 százalékát teljesítette. 
A brigádok közül a Ságvári.brigá. 
dot népszerűsiti, mert a brigád 
120 normálholdat teljesített mái 
eddig. 

A brigádok és az egyének _ kö-
zötti verseny népszerűsítését is 
ellenőrzi oz igazgató elvtárs. Egy-
egy dekád ulán gondoskodik arról, 
hogy értékeljék, melyik brigád, ho-
gyan ál! a párosversenyben és az 
egyéni versenyzők eredménye ho. 
gy"n alakult ki. páronként, A ver-
seny eredményét természetesen 
mindenkor a dolgozók tudomására 
hozzák. 

Nem hiába mondják: ahol a ve. 
zetés Jó, ott lói is halad minden 
munka. A deszki gépállomás 
eredménveinek L, egyik legbizto. 
sabb záloga a lelkiismeretes ve. 
zetés, ellenőrzés Nem kerüli el 
semmi hiba Vetró István elvtárs 

Értesítjük a Politikai gazdaság, 
tan I .—I I , évfolyam, a Pártíörténei 
II- évfolyam propagandistáit és 
hallgatóit, _ valamint a Sztálin elv. 
Iárs ú j müvének tanulmányozására 
külön szervezett lanfolyam hallga-
tóit, hogy 1953 március 20-án, pén-
teken délután 6 órakor a Pártokta. 
tők Házában Szita János elvtárs, a 
Minisztertanács osztályvezetője, a 
Központi Előadó Iroda tagja a 
„Szocializmus gazdasági alap-örvé-
nye" címmel előadást tart. 

Közöljük az alapszervezeti tit-

kár elvtársaikkal, hogy 18-án, szer. 

dán 5 órai kezdettel a Kálvta-téri 

székházban saj'ófelelösi értekezle-

tet tartunk. Értesítjük erről a Saj-

tófelelőst. 

Értesítjük az alapismereti, alap-
fokú, középfokú propagandistákat 
hogy a vasárnap megtartott elő-
adásból s a folyó, anyagból már. 
cius 18-án, szerdáit délután a meg-
szokott helyeken és időben propa-
gandista szemináriumokat tartunk. 

Kérjük az elvtársak pon'os meg-
jelenésé'. 

Értesítjük a Párttőrténet I. év-
folyamának és a Sz'álin életrajz 
tanfolyam propagandistáit, hogy 
részükre folyó hó 19-én, csütörtö-
kön délután fél 5 órakor a Párt. 
oktutók Házában előkészítőt 'ar. 
tunk. 

Kérjük az elvtárwk pontos, fel-
tétlen megjelenését. 

Szeged Városi Pártbizottság 
Agit. Prop. Osztálya 

SPORT 

Szegedi Honvéd— Budapesti Postás OtO 

A Szegedi Honvéd idénynyitó NB 
l-es mérkőzésén Budapesten, nagy 
küzdelem után. döntetlen eredményt 
ért el a Bp. Postás ellen. Változatos, 
erős Iramú mérkőzésen mindkét csa 
patnak sok gólhelyzete voU. a szege-
di csapatban a mápodik féUdő 15-
percétől Czirákl helyett Böjtös Ját-

szolt. Az Sz. Honvéd védelme reme-
kelt a fedezetek Is megállték helyü-
ket, azonban a csatárok. különösen a 
kapu előtt eokat hibáztak. Az Sz. 
Honvéd legjobbjai: Palotai, Slpoe 
Mednyánszkl voltak de Faragó, Rá-
bai és Csáki is megfejeltek, 

JÓ EREDMÉNYEK A MEZEI FUTÓVERSENYEKEN 
Honvéd) 6:47.2: 2. Bullás (MTSK); 3. 
Várhelyi (Lokomotív); ceapatbaft 1. 
Lokomotív; 2. MTH; 3 Sz Honvéti. 
Férfi felnőit J. Bárkányi (Honvéd) 
9:58; 2. Beleznal (Honvéd): 3. Len-
gyel (Postás). Csapatban 1. Honvéd, 
2. Lokomotív; 3. Poetás. MTH ered-
mények: Női eerdülö 1. Balogh (Ma-
kó); 2. Fejér (Hódmezővásárhely): 3. 
Kovács (Szeged). Csapatban 1. Makó. 
2. Hódmezővásárhely. Női ifjúsági 1 
Mihály (Hódmezővásárhely) 1:58.6; 2. 

Vasárnap délelőtt rendezték meg a 
városi mezei futóbajnokságot, nagy-
létszámú résztvevővel melvhcz még 
az MTH területi bajnokság js csatla-
kozott. Eredménvek: Női eerdillő 1-
Aradi (Sz Petőfi) 1:50.8; 2. Haska 
(Sz Petőfi); 3. Pelhő (Sz Kender). 
Csapatban 1. az Sz Kender. Női, ifjú-
sági 1. Btélczer (Sz Postás) t:37.3; 2. 
Balogh (Sz Honvéd); 3. Keszeg (Tex-
til) csapatban 1. az Sz Postás. Női 
feltlőtt 1. Suták (Sz Lok.) 1:57.2: 2. 

az üzemi hibát kijavítani. Már figyelmét. 

Sajátj'ának érez minden aprá csavart, 

minden csepp olajat. A gépállo-
más minden dolgozójának mun. 
kájáért. a gépállomás egész mű-
ködésééri felelősséget érez. En-
nek nyomán a deszki gépállomás 
egyre nagyobb eredményeket ér 
el a tavaszi munkák során. Már 
580 holdat felszántottak, 40 holdat 

elvtér® "figyéiöiTÓt "arra, "hogy Papp 1 sünttóztak ós 100 holdon befejez-

ték a 'avaszi vetés'. Vetnek a gé. 
pek Kübekházán, Cszentivánon, 
Kiszomboron, Deszken. Megvaló-
sul n gépállomás dolgozóinak az 
az elhatározása, hogy a 'éli gép. 
javítási terv határidő előtti telje-
sítése után győzelemmel fejezik 
be a tavaszi idénytervüket ls. 

Tóth Józsel 

«Mátyás király könyvtárától 
a 3000-ik népkönyvtárig» 

címmel kiállítás nyílt a Szegedi Tudományegyetemen 
Vasáwap délben a Szeged; Tu-

dományftgyetem dísztermében ünne. 
pólyos külsőségek között nyílt meg 
n „Mátyás király könyvtárától n 
1',000-ik népkönyvtárig" cíniü kiál l E" 

. 'ás. A mepjiytió ünnepségen nagy 
' számban verdék részt a szegedi egye-

tem professzorai, hallga'léi, valamint 
nz üzemek ktVpviselől, üzemi könyv, 
tárosok. 

Dr. Fodor trábor akadémikus, e 
Szegedi Tudományegyetem rektora 
üdvözölte a megjelenteket, akik né-
ma felállással adózlak a csehszlovák 
testvérnép nagy Ualo"j<r, Klement 
Goítwald emlékéinek. 

Varjas Béla a z irodalomtudomá-

nyok kandidátusa, a í Országos Szé-

chenyi Könyvtár vezetője ünnepi be-

szédében rámutatott arra, hogy a 

felszabadult magyar nép milyen 

nagy érdeklődésiéi fordul a könyv 

felé. Jelenleg hantánkban több mint 
nyolc és félezer tömegkönyvtár mű-
ködik, amelyeknek látogatói havonta 
közel egymillió könyvet olvasnak eh 
Az összes könyvtárak száma pedig 
megközelíti a 17 ezret. Ez azt je-
lenti, hogy az országban majdnem 
minden 600 lélekre jut egy könyv-
tár. Varjas Bó!a ezután arról te. 

szélt, hogy amíg a felszabaduló® |cjmuJt évben. 

és a n n a k a békeharcnak, amelyet a 
Szovjetunió vezetésével a 800 mil-
lióé béketábor vív — mondotta be-
fejezésül, 

A lelkes tapssal fogadott meg. 
nyitó beszéd után az írószövetség 
szegedi csoportja versekből és fel-
olvasásokhói ál ló rövid irodalmi mű-
sort rendezett, majd a jelenlévők 
megtekintették a kiállítást. 

A k i á l l í t á s a m e j y a vidéki vá-

rosok közül elsőízben Szegeden ke. 

rült megrendezésre — bemutatja, 

hogyan jutott el a könyv Mátyás 

király udvarától a munkások, dol. 

gozó parasztok millióinak asztalára. 

A kiállítás híven tükrözi, hogy a 
szegedi dolgozók milyen hatalmas 
segítséget kaptak a Szovjetuniótól. 
A Szovjetunió kön yv tá ra j ánd éka i l a 
magyarra fordított szovjet szak-
könyvek és szépirodalmi művek a 
sziegedi dolgozók legkedveltebb ol-
vasmányai. Ezt bizonyítja az is, 
hogy Egyetemi Könyvtárat az 
1938. évi 27 ezer látogatóval szem-
ben 1952-ben közel 70 ezren lá(o. 
gatták. A Szegedi Múzeum helyisé-
gében elhelyezett Somogyi Könyv-
tárnak is 42 ezer látogatója volt az 

ID0 JÁRÁS tELENTÉS 
Várható időlárás 

kedd estig: Kevés 
felhő száraz idő 
mérsékelt keleti, 
délkeleti szél. A hő 
mérséklet lassan to-
vább emelkedik. 

Várható hőmér-
sékleti értékek az 
ország területére: 

Kedden reggel nyugaton minusz 3— 
mínusz 6. keleten mínusz 1—mínusz 

1953 
MÁRCIUS 

1 7 
KEDD 

H,rtá/z (Sz Lok.) 3. Csányi (Sz Lok). 
Csapatban 1. a Lokomotív. Férfi ser-
dülő 1. Gyarmati (Sz Lok) 3:23.4; 2. 
Baranval (Sz Petőfi); 3 Faragó (Sz 
Kender). Férfi ifjúsági Szemes (Sz 

Balogh; 3. Cuci, mindkettő (Hmv 
hely). Férfi ifjúsági: 1. Bullás (Sze-
ged); 2. Varga (Szeged): 3. Újvári 
(Szeged). Ceepatbn 1. Szeged, 2. Makó. 

Sz. Petőfi—Kőbányai Lokomotív 3:0 
(3:0) 

A Szegedi Petőfi Idénynyitó NB TT-es 
mérkőzésén korszerű csatárjátékkaí, 
már az első félidőben bebiztosította 
a győzelmet, Bánáti, Hujber és Gré-
czi révén" A második félidőre azon-
ban a szegedi csapat, érthetetlenül 
visszaesett, a közvetlen védelem ki-
vételéve!. A csapat legjobbjai: Cser-
halmi, Bitó, Törköly és Bénák vol-
tak. 

Bp. Szikra—SzeqedI Lokomotív 3:0 
(1:0> 

A minden osapat részében gyengén 
játszó Szegedi Lokomotív súlyos ve-
reséget szenvedett Budapesten. A 
üzegedi csapat idényelején mindig ne-
hezen lendül formába, csak Tóth I. ós 
Sebők nyújtott elfogadható Játékot. 

NB. l-es labdaruqó eredmények: 
Bp. Vasas—Csepeli Vasa® 2:1; Bp Dó-
zs.v-Dorogl Bányász 5:1; Bp Bástya-
Sztálin Vasmű Eoitűk 4:1; Salgótar-
jáni Bányász—Győri Vasas 0:0: Bp. 
Kinizsi—Szombathelyi Lokomotív 5:2. 

NB II.-es eredmények: Vasas Izzó— 
Bp. Előre 3:2; Orosházi Kinizsi—Szol 

4. délben 9-12 fok között. A várha- . no]<i Lokomotív o:0; Gyulai Épitők-
tó napi középhőrrérséklet március ceglédi lokomotív 4:0; Kiskunfélegy-
17 én. kedden Budapesten és a Du- I l á z j Vasas--Makót Varas 4:C'; Légi-
nától keletre 4 fok felett, a Dunán- ierők— Békéscsabai Építők 3:0: Kecs-

keméti Kinizsi—Vasas Dinamó 1=1. túlon 4 fok alatt lesz. 
MOZI 

Szabadság: Állami áruház (március 
24-ig). 

Vörüs Csillag: A tanító (ma utol-
jára.) 

Fáklya: Cirkusz (március 19-ig). 

Az előadások fél 6 éa fél 8 órakor 
kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 
Est© 7 óra: Háry János. József At-

tila bérlet (8). 

MUZEUM 
Szegedi Iparfejlődés a céhektől n Csongrádmegve és Hajdú-Bihar me-

szocialista Iparig; Fejlődéstörténeti gvék közötti válogatott vívóversenyen 
kiállítás; Móra Ferenr-emlékklillttáa: Csongrádmegye kardvívásban 10:6: 
Fehértó élővilága kiállítás: hétfő kl-1 nöi tőrvívásban 13:3 arányban gyö-
vételével mindennap 10 órától este 6 zött. A férfi tőrküzdelom 8:8 arány-

Labdaruqó eredmények 
Szegedi Haladás—Szegedi Vasas 

5:4. A Dorozsmán lejátszott osztá-
lyozó mérkőzésen az Sz. Haladás ha 
talmas küzdelem után győzött. A 
döntő mérkőzésre csütörtökön kerül 
sor a Haladás ellenfele a Nagylaki 
Sportkör tesz. 

Kari labdarugó bajnoki eredmények: 
Természettudományi Kar—Orvosok 3:1 
Pedagógiai Főiskola—Bölcsészkar 3:0. 

Vívás 

óráig. 
KÖNYVTAR 

elölt rendezet' kiállítások csak lát-

ványosságát nyújtottak, a mostani 

kiállításoknak komoly mondanivaló-

juk van. mert könyveink és könyv-

táraink ma már a dolgozó nép kö®. 

A kiállíté® látogatói sokáig időz-

tek azok elölt a képek és grafiko-

nok előtt, amelyek a falusi könyv-

tárak fejlődését Ismertetik. Vasár-

nap délulán sokszáz szegedi dolgozó 

kincsei. Ez a kiállttá* is szerves ré-jírta be nevét a kiállítás látogatási 

sze a magyar kulturfornidalomnuk' naplójába. 

Ötéves Tervkölcsön hatodik sorsolása 
Budapesten a Zeneművészeti Főiskolán 
március 19-én, csütörtökön délután 1—7 óráig ünnepélyes meg-
nyitó és sorsolás, március 20_án, péntek délután 1—7 óráig sor. 
solás, március 21-én, Bzombat délután 1—7 óráig sorsolás 
március 22-én, vasárnap (tételőtt 10 órától sorsolás. 

SZABAD BELÉPÉS! A SORSOLÁS NYILVÁNOS! 

Somogyi: Délelőtt tO.tőt este 7-ia, 
(KAnyvkölcsftnzés: délután 2-től eete 
6 Aráig.) 

Gorkll (Horváth M..U. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon riólelöti 10-tűi 
2-lg; dólulán 3-tól 7-lg. Könyvköl-
csönzéfi. 

Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 
idelo hétköznapokon: Olvasóterem dél. 
előtt 10-től este 9-lg; hétfőn 2-től ee-
te 9-1 g Kölcsönzés 12-tö| este 8-lg, 
hétfőn 2-tól e«te B-lg Vasárnap nvit. 
va 9 tői 13 óráig. 

BÉKEIRODA HÍREI 

Értesítjük a békeblzottságokat hogy 
a legújabb 7. számú „Békeharcos" a 
március második felében tartandó bé-
kekiegyűléaek anyaga megérkezett, 
amelyek a városi Békeirodán (Széche-
nyi tér 11.) átvehetők. 

Értesítjük a területi ós tezcs béke-
titkárokat, hogy március 18-án szer-
dán délután 5 órakor a, városi Béke-
iroda termében értekezletet, tartunk. 
Feltétlen 69 pontca megjelenést ké-
rünk. 

MNDSZ HIREK 

Ma délután 5 órakor titkári érte-
kezletet tartunk, meiyre kérjük a 
szülői munkaközösség elnökeinek is 
a megjelenését 

SZAKSZERVEZETI HIREK 
Az Orvosegéezeégügyi Szakszerve-

zet szegedi csoportja tudományos 
ülését 1953 március 18-án tartja a 
Bőrklinika tantermében. délután 6 

órakor, 

ban döntetlenül végződött. 

Kézilabda 
Város! teremkézilabda: bajnokság 

eredményei: Dózsa—Fáklya 22:11; 
Építők-Honvéd IL 19:10; Hnladá* 
Főiskola—Kinizsi 34:9; Honvéd I-Ha-
ladás Orvoskar 27:8. Női mérkőzés: 
Haladás—Kinizsi 11:11. 

Kosárlabda 
Barátságos mérkőzések: Vörös Lo-

bogó Magyar Pamut—Sz Honvéd 54: 
44; Sz Postás—Vörös Lobogó Magyar 
Pamut 53:43: (női mérkőzések); 8z 
Honvéd—Sz Postás 66:53 (férfi mér-
kőzés). 

Asztalitenisz 
A Haladás SF, - szegedi területi asz-

talitenisz bajnoksága: Férfi egyéni: 
1. Sebő (Főiskola): 2. Lukáca (Orvos 
Egyetem). Női egyéni 1. Sági (Főis-
kola); 2. ZaJándl (TTK). Női páros: 
Técsl—Fischerné (Orvosegyetem). Fér-
fi páros 1, Posta—Bálás ti (Jogikar). 
Vegyes pároa 1. Pécsi—Lukáca (Orvos-
egyetem). 

Március 18-án és 20-án rendezik 
meg nz Egyetem és a Főiskola a „tí-
zek bajnokságát". A küzdelem a nők 
és férfiak részére 6 órakor kezdődik 
a Gutenberg utcai általános iskolá-
ban. 

Ma Ifjúsáqi úszóbajnokság 
Ma este 7 órai kezdettel rendezik 

meg az úszók pontversenyének 3.' ré-
szét, az Ifjúsági úszóbajnokságot » 
városi gőzfürdő uszóddjában. Belépő-
díj nincs. 

Felhívások 
A VTSB értesíti a sportkörök elnö-

keit és a táraadaJml szövetségek el-
nökeit, hogy ma este fél 6 órakor az 
április 4-i sportműsor és felvonulás 
megbeszélésére jelenjenek meg a 
VTSB-ben. 

A Motoros Társadalmi Szövetség e'nök-
sége felhívja az összes motoros szak-
osztályok vezetőit, Intézőit edzőit, 
hogy ma este 7 órára a megyei mo : 
torosvervennyel kapcsolatban jelenje-
nek meg a VTSB-ben. 

A Kézilabda: Társadalmi Szövetség 
elnöksége felhívja a kézilabda szak-
osztályok vezetőit Intézőit ée edzőit; 
hogy hivatalos órát minden héteii 
kedd esto 7—8-ig tartja. 

A RÁDIÓ MAI MŰSORA 

* Kedd, március 17-
Kossuth rádió 

5 Reggeli zene, 5.30 Hlrelc lap-
szemle, 6 Falurádió, 6.45 Lapszemle, 

KÖZÉPTERMETRE férfiruhák, átmene-
ti kabát, székek, kis asztalok eladók. 
Dugonics tér 4, em. 
KEVESET használt 500 kg-os tizedes 
mérleg eladó. Újszeged, Jankovics u. 
1. szóm. 
EGYSZOBÁS lakás különbejáratú 
költségmegtéritéssel átadó. Bocekay u. 
1 /a. Ugyanott 1 drb 2 aknás zomán-
cos kályha oladó. 
EGY mély ós egv aportkocsi eladó. 
Héívezér u. 5. f'd'zt. 2. 
DOXA Agnemagnetikum karóra, or-
vosnak röntrenben alkalmas príma, 
eladó. Ko'suth Lajos sgt. 23 fldszi. 
10. ajtó. 
64-2-e* ORION csücsszuper (881). egv 
motorcsónak, 8 hónapé,© süldőit el-
adók Csongrádi sgt. 56. 
ALIG haeznált fehőr mélv gyermek-
korai eladó. Párizei krt. 30/c. 
EGY számviteli gyakorlattal rendel-
kező nőt és egy irodai gyakorlattal 
jő gépírással bíró női munkaerőt fel-
vesz a Szegedi Konzervgyár. Jelent-
kezni lehet reggel 8 órától. 

7.45 Levelezők jelentik. 8.05 Hang-
lemezek 11.30 Aeszonyrovat, 1150 
Szimfonikus zene, 12 Hírek. 12.10 
Szórakoztató zene, 12.30 Magvar nép* 
dalok. 13 Tömegdalok indulók, 13.30 
Szovtet népdalok, 14.15 Hangverseny, 
15.30 Kórusmüvek. 1548 Hangver-
seny. 16.20 Rádióláték, 16.43 Orosz 
nyelvlecke 17 Előadás 17.10 Egy 
falu — egy nóta, 17.30 Bányásznifi-
sor, 18 Diáklnduló, 18.20 Előadás ' 19 
Hangoz újsás. 20 Hírek. 2010 Elő-
adás. 20.40 Szórakoztató zene, 21.20 
Schumann müvek, 22 Hirek. 22.20 
Operarészletek 23 Zongora-hegedö 
23.38 Zenekart művek, 24 Hirek. 

Petófi rád'ó 
6 Operettrészle ek 6.3._> Népzene. 6 

óra 45 Zenekari muzsika, 7 35 Ma-
gyar népda'ok, 8.3C Szórakoztató ze-
ne. 9.20 Gvermekrádló, 9.40 • Zenélő 
doboz. 10 Ilírek, 10.10 Filmzene. 10 
óra 25 Gordonka, 10.43 Szórakoztató 
zene 15 Zongora 15.3C Rádióé gyüt-
tea, 16.10 Magyar népdalok. 17 Szim-
fonikus zeno 18 Előadás. 18.15 
Ének, 18.45 Szív küldi. 19 Zenés be-
szélgetés, 19.45 Spor'.negyedóra. 

Betonozási és ezálktáil mun-
kára férfi 

SEGÉDMUNKASOKAT 
felveszünk Jelentkezés Épület 
elemgyár munkaerögazdálkodá-
sár.ál Bp. XI. Budafoki út 78. 
Napi háromszori Ctkezé.t 7.40 
Ft-órt, vidékieknek szállást 
havi 10 Fi-ért biztosítunk 

OÉLMAGYARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő én kiadó: 
zombori j a nos 

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

Telefon: 35—35 éa 40-80 
Kiadóhivatal; Szeged, t^n'ji u 4 

Telefon: 31-16 és 35-00 

Csongrád megyei Nyomdaipari 
Vállalat. Szeged 

felelős vezető: Vincze György 


