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Jelentések a mezőgazdasági munkákról 
Másodvetés 

a Táncsics tsxben 

A szegedi Táncsics-termelőszövet, 
kezeiben serényen folyik az aratás. 
Arra törekednek, hogy a miniszter-
tanácsi hafároza|ban előírt h a t á r -
időre szemwsiteöéj nélküJ fejez, 
zék be az ősziárpa aratását. A ter-
melöszövetikezet és a brigádok ve 
zctői is a gondos gazda előrelátá-
sával, jólszervezett munkával gon-
doskodnak a larlóhántásról is. 

A tezJien nemcsak a nóvényftpo. 
]ási, a kertészeti, s az aratási mun-
kák folynak, hanem az aratással 
egyidöben azonnal hozzákezdtek a 
másodvetdshez is. Eddig több, min t 

két hold rövidtenyészUejíi kuko-
ricát és köles| vetettek (>i másod, 
növényként a Táncsict-isz tagjai, 
hogy a csoportnak minél több jö-
vedelme, az egyre növekvő állat-
állományuknak pedig minél több 
szemes takmrmúnya legyen. 

Az Alkotmány tszcs is 
megkezdte az ősziárpa 

aratását 
Az Alkotmány-termetöcsoportbar. 

Szorgalmasan végzik n növény, 
ápolási munkál, 3 e meltotl csütör-
tökön reggel megh.tz.lték az őszi. 
árpa aratását. Két munkacsapat 
hat kiaszapárral fogott hozzá uz ara-
táshoz. Ma reggel már 15 kaszapár 
folytatja az árpa ltvágúsá). 

Az aratásban réiatvevő csoport, 
tagok megfogadták, hogy az aratás 
mielőbbi befejezése érdekében va-
sárnap i.s aratnak. Vállalták, hogy 
keddig befejezik az ösziárpa ara-
tását. 

Több mint 300 kaszát 
vásároltok a szegedi 

egyénileg dolgozó parasztok 

Szeged egyénileg dolgozó pa. 
raaz(jai szorgalmasan készülnek ez 
araiásra. Az aratás megkezdésétől 
mindös«ze néhány r.ap választja el 
őket, a ezért gond-isan néznek széj-
jel a ház körül, mi hiányzik az 
aratáshoz. Az elmúlt két hét alatt 
a szegedi Vasáru Boltban több, 
mint 300 kaszát és közel 500 «ar-
lót vásároltak a drígczó parasz-
tok Hasonló mennyiségben vásá-
roltak dolgozó parasztjaink ka. 
S?A~ és sarlónyelet és egyéb aratás, 
hoz szükséges szerszámokat, kel. 
lékeket. 

Növényápolás 
az Uj Élet tszcsben 

Az Uj É'.ertermelöcsoportban a 

még megléfvő 14 holdnyi növény-

ápolásra szoruló területet gyoni-

tulanílják és ezzel i« biztosítják 

az aratásra a munkaerőt. Az Uj 

Élei-tazcs-ben a jövőhét elején kez-

dik meg az aratást és a tagság 
megfogadta, hogy aratásra n«m 
lesz egyetlen tenyérnyi gazos hely 
sem a csoport földjén. 

Mozgóboltok látogatják 
meg az aratókat 

A szegedi Földmű vessző vetkezet 
vezetősége jól felkészült az ara-
fásra. A szövetkezethez tartozó 
földterületek kalásznsnöv ényei.iek 
learalására már kijelölték az arn-
túpárokat, akik serény munkájuk-
kal biztosítják majd a ijyors ara-
tást. 

A szegedi Föidművssszövetkeze! 
azonban nemcsak saját gabonájá-
nak learatását hajtja végre, hanem 
segít a környék földművesszövet, 
kezeteinek is. Ezzel egyidöben e 
földmüvesszövetkezet kait úr- és 
tánccsopor'.ja az ebédidő alat| rö-
vid színes műsorral szórakoztatja 
majd a szegedi aratókat. hogy 
még vidámabban. még nagyobb 
kedvvel végezzék az aratást. A 
földmüvesszövetkezet vezetősége 
gondoskodott arról is. hogy a nagy 
meleg beálltával a, legmesszebbme-
nőkig kielégítse az ártók igényét. 
Ezért mozgóból tokát létesített, 
amelyek az aratókat cs a csépiő-
munkásokat naponta legalább két-
szer meglátogatják és hűsítő ita-
lokkal, üdítő cukorkákkal és do-
hányáruval lálják el őke». 

Hé he hanqveeienq DCiikundúrozimán 

Ha muzsikuséin ber 
betéved egy hangver-
senyre, néha fásul-
tan, kétségek közepet-
te foglal helyet. Sok-
szor azonban már az 
első szám után felvil-
lanyozva látja: itt ze-
nei élményben lesz 
részem. Igy jártam 
én Is Kiskundorozs. 
mán. a szegedi Fil-
harmónikus Zenekar 
és n szegedi Nemzeti 
Színház operaéneke-
seinek mintaszerűen 
rendezett esti szabad-
téri Béke-hangverse-
nyén. Amikor az első 
szám, Strauss: Henc. 
vér-nyitánya megszó-
lalt, az előadás meg-
győzött arról, hogy 
Itt művészi élményben 
lesz részünk. l)e vala-
mennyi s^ám erríil ta-
núskodott. A műsor 
Dunajevszkij, Milju-
tyin, Kodály, Farkas, 
Jacobi, Kacsó'-1, Le-
hár, Paulusz, Offen-
hach, Schubert, 

Strnuss legnépsze-
rűbb számalt kötötte 
díszes csokorba Mind 
a zenekar 50 tagja — 
élükön a vezénylő 
Pautasz Elemérrel, 
akit egyébként Cj ta-
vasz cimü dús mcló-
diájú, új utakon járó 

harmonizáclójú, ruti-
nos hangszerelésü be. 
kedalának e'ső bemu-
tatóul alkalmából is 
köszönthettünk — 
mind pedig a szólis-
ták: Iván Margit, S. 
Papp Júlia, Köles 
Zoltán. Paíaky Béta 
— akiknek értékes 
hanganyaga talán 
még sohasem érvénye-
sült szabudtéren igy. 
mint most — ludasuk 
legjavát adták. Inke 
László, a 
Színház 

Nemzeti 
művésze 

ötletcsen, 
konforál-

Dorozsma 

ügyesen, 
közvetlenül 
ta be a 
élenjáró dolgozóinak 
ajánlott müsorszámo. 
kai, s Lődi Ferenc 
egyik költeményét 
művészi átéléssel, az 
eszmei tartalom meg-
győző közvetítésével 
adta elő- Ritkán ha'-
lottunk Ilyen jól sike-
rült hangversenyt s 
ritkán láttunk ilyen 
mindvégig lelkesedő 
közönséget. 

Ml az előidéző és 
kiváltó oka annak, 
hogy most mindenki 
szivéből, lelkéből mr-' 
zsikált s a szabadteret 
teljesen megtöltő kö-
zönség felszabadultan 
gyönyörködött? Egy 

szív dobbanása volt 
ez, a béke vágya, 
reménye, megvalósu-
lásának optimista hi-
te. Igy köszöntötte 
innen színpad és né-
zőtér átfűtött és 
eggyé kovácsolódott 
szeretettel a Béke-
Világtanácsnak ha. 
zank fővárosába érke-
zett tagjait. Mind-
annyian éreztük, mily 
öröm és megtisztelte-
tés, hogy a Béke-Vi-
láglanács Budapestet 
választotta új üléssza-
kának színhelyéül; 
mily büszkeség, hogy 
a nemzetközi béke-
mozgalom vezérkara 
ezzel az elhatározásá-
val kitüntette a ma-
gyar nép békemozgal-
mát. A táviratok, le-
velek. béketarlsznyák, 
tulipánosládák, a do-
rozsmai Béke-hang. 
verseny muzsikusai-
nak, rendezőinek és 
közönségének lelkeB 

aktivitása mind a 
magyar nép ajándé-
kai színpompás vá'to-
ratban, melyekkel kö-
szöntik a Békc-VIlág-
tanácsot Es ezekben 
az üdvözletekben ben-
ne dobog minden ma-
gyar ember szive. 

Szeghy Endre 

» Parthireh 

Értesítjük a Bolsevik Párt törté, 
nct II évfolyam hallgatóit, hogy 
1953 június 20-án, szombaton dél-
u'án 2 órakor a szokott helyeken t s 

az Építőipari Technikumban konfe. 
rencíákat tartunk az ezévi utolsó té-
makörből. 

Pontos megjelenést kérünk! 
Városi Pártbizottság 

Oktatási Osztály 

KÖNNYŰ oldalkocsi, 50—20r« literesig 
hordók székek. aaztajok. eladók. C?e 
repessor 19 
ÚJSZEGEDEN O a i ádi utcában 1 szo-
ba konvh i s Itokóe költségmegléritéa. 
*e| á tadó Érr irkr idni : 8 és 17 ó ra 
között, Belkl inikán. 
BÚTOROZOTT szoba férf inek kiadó. 
Boross József u. 11. 
ELVESZTETTEM arany kai-órámat. 
Fe l támadás u lT.töi Hétvezér u.. 
Tavasz u „ Kossuth Lajos sgt. 69 ig. 
Kerom n becsületes megta Aló Kos-
tu l h t-a |os sgt. 69. ex... I leadni 
FETRÖI.EUMFÖZO „Pe l ro for" gázre-
zsó ogylángü eladó. Kossuth Lajos 
sgt. 20. fldszt 10. ajtó. 

Esztergályos, gvalús, lakatos ló 
SZAHM UN KASOKAT felvesz 
Epüteielemgyár. Jelentkezés: 
Erüietelemgyür, mur.kaerőgaz. 
riúlkodásán. Budapest, XI . Bu-
dafoki ut 70. sz Napt három-
szori ótkezés 7 40 Ft-ért, vidé-
kleknek szállást havi 10 Ft-ért 

biztosítunk. 

Betonozási és szállítási mun 
kára férfi SEGÉDMUNKÁSOKAT 

felvesz fSpfllo e lemgyár . Jelent 
kezés: Épil lelelenigyár munka 
erőgazdálkodásán Bp.. XI. Bu-
dafoki út 70. Napi három, 
szőri étkezés 7.40 Ft ért , vi-
dékieknek szállást havi 10 

Ft.ért biztosítunk. 

ELVESZETT szürke vászon táska szer-
számmal . Volt mérővel . Becsület! eis 
megta lá ló ju ta lomban részesül. Prá-
gai, Csaba u 58. 

EGY (esetleg kettő) nagyon szép fo. 
tel olcsón eladó. Magyarné, Móricz 
Zsigmond rakpart 3. 
JUNIUS 13-án a színház „C" ruha-
tárában elcseréltek egy ú,| drapp , 
férfi börber i ra« l án t . Kér jük azon 
egyént, aki a fenti kabátot tévédé,® 
bői elvitte és he yette a Baját kshát-
lát hagyta itt az elvitt kabátot 
hozza be haladéktalanul -, színház 
Igazgatóságához délelőtt 9—2 óra kö 
zött. 

IDÖJARASJELENTÉS 
Várható Idő járás 

péntek estiq: Fel. 
hősabb idő, több 
helyen főként pén 
leken, záporcső, z'r 
vatar Kissé é|én 
kebb szél. a meléq 
n y u q a o n má r 

csökken. keleten 
méq aliq változik. 

Várha tó hőmérsékleti értékek az 
orSzáq terii|etére: Pénteken reggel 
14—17. délben nyuqaton 22—25, ke. 
léten 26—29 fok között. 

MOZI 

I f jú zfvvel 

asszony 

(Június 

ál l ja a 

Szabadság: 
24-1 g). 

Vörös Csillag: Az 
szavát (Június 24-ig). 

Fáklya: Vadásztörténet. — A béke-
szerető szovjet nép hanqja . — Jalta 
(Júrlus 21.lg) I 

Az előadások háromnegyed 6 és 8 
ó rakor kezdődnek. 

Büffé-rendszer a Fáklya cukrászdában 
A meleg nyári napokon Szegeti dolgozói is nagy számmal ke-

resik fel a Szálloda és Vendéglátó Vállalat cukrászdáit, hogy egy-egy 
pohár, vagy töicsér hűsítő fagylaltot fogyasszanak el. Vannak, akik 
kérnek egy tö'csér fagylaltot és már is tovu sietnek, mások viszont 
asztalhoz ülnek, hogy kényelmesen fogyaszthassák el. 

A Horváth Mlhály-utcai Fáklya cukrászdában azonban csak fo-
gyasztanák az asztal mellett a fagylaltot, mert ha nem állnak sarkukra 
és nem követciődznek, annak ellenére, hogy senki sincs az üzletben, 
még csak azt sem kérdik, hogy miért iilnek asztalhoz. 

Csütörtökön a déli órákban törtónt Hárman ültek az asztalnál, 
vártak és vártak. A pult mögött foglalatoskodó beosztott, valóságos 
nagytakarítást végzett a pulton és csak a harmadik erőteljes felszólí-
tásra fordult azian „nyájas mosollyal" a vendégek felé: — Miért nem 
tetszenek a pulthoz fáradni? Igy észre sem veszi az ember, hogy 
benn vannak- Meg különben is ma már büffé-rendszer van. — Meg-
ütközve válaszoltak a vendégek: — Ml azt hittük olyan helyre jöttünk, 
ahol kedvesen, állami vállalatokhoz méltóan elégítik kl a dolgozók igé-
nyeit Vagy ez nem tartozéka a ..büffé rendszernek" vagy nem csak 
dísznek vannak az üzletben az asztalok. 

— Tessék panaszokodni a felettes szerveknél — csattant vissza! 
a válasz. — Felsőbb intézkedés, ml nem tehetünk semmit 

Szeged dolgozói nem így vélekednek. Ha a felsőbb szervek in® 
tézkedtek így. vaey a magukvezettc rendszer bevezetéséről van szó, 
mindkettő helytelen. Szocialista kereskedelmünket, váltatatainkat nem! 
az jellemzi, hogy visszafelé fejlődjenek, hanem előre és ez azt je-
lenti, hogy a Szálloda és Vendéglátó Vállalat üzleteiben is haladniok 
kell a dolgozóknak a korral Elégítsék ki a dolgozók igényeit, ami nem 
kerül külön fáradságba és még megerőltetésbe sem. 

Ankét a helyi ipar problémáiról 
A Tervgazdasági Könyvkiadó 

nagysikerű könyvankétot rendezett 
a Városi Tanács üléstermében. 
Az ankéton Nagy Józsefné, az Or. 
szágos Tervhivajal elnökhelyettese 
és Csikós Nagy Béla, a Helyi Ipari 
Miniszter első helyettese is 
megjelen'. Tombácz Imre elvtárs, 
•a Szeged Városi Tonács elnökhe-
lyettesének és Bánfi Ferenc elv-
társ, a Tervgazdasági Könyvkiadó 
igazgatójának megnyitó beszéde 
u;án Márton János elvtárs, az Or-
szágos Tervhivatal főosztályveze-
tőjének „A helyi ipar" ctmü mun-
kája került megvitatásra. Ezenkí-
vül Csikós elvlársnak „Szlálin taní-
tása alapján építsük e helyi ipart" 
című cikkét ismertették. 

Az ankéton a felszólalók elmon-
dották, hogy a megjelent könyv 

tanulmányozása igen "agy segíti 
ség munkájukhoz. A helyi ipar 
általános problémáinak felvetésé-
vei komoly segítséget nyújt 07.ok 
helyes megoldásához. Különösed 
Csikós elvtárs felszólalása volt 
az, amely értékelte a könyv ér-
demeit. A helyi ipar dolgozói 
állail elmondott észrevételek alap* 
ján a jövőben a folyamatos fejlő* 
dést figyelembe véve több szakiro-
dalmat bocsátanak rendelkezésükre. 

A Tervgazdasági Könyvkiadó 
nemcsak a szakkönyvek megjelenéstét 
tekinti nagy feladatnak. hanoim 
azt is, hogy közvetlen kapcsolatot! 
terc-misen az olvasókkal. Célul tűz. 
te ki, hogy megismerve vélemé-
nyüket, kívánságaiknak megfeleld 
könyvek kiadásával segíti további 
munkájukat. 

Felkészü l tünk az ú j gabona őrülésére 

Mi, a mórahalmi malom dolgozói 
nagy lelkesedéssel készülünk az ú j 
gabona őrlésére. Eddig már kime-
szeltük, fertőtlenítettük raktárain-
kat és már úgy állunk, hogy akár 
ezekben a napokban tudnánk őröl-
ni az ú j gabonát. 

Községünkben a gépállomás dol-
gozói sem maradtak le a betakarí-

tási munkákra való felkészülésben. 
A mórahalmi gépállomás kijavított 
la a kombájnokat, amelyek készen 
állnak a gabona cséplcsére és vár-t 
ják azt a pillanatot, amikor neki 
állhatnak ú j termésünk betakarít á4 
sához. 

Böröcz Dezső 

SPORT 

Ismét több mint 
200.000 Totc-sztélvényt küld-

tek be a pályázók. Tizenkét 

találat nem akadlt, de ennek 

ellenére mégis nagyok a nye-

reményeik: 

11 találat: 12.862 Ft 

10 találat: 900 Ft 

9 találat: 137 Ft 

Még ma vásárolja meg Totó-

szelvényeit! 

SZÍNHÁZ 

Ma nincs előadás. 

ÚJSZEGEDI SZABADTÉRI SZÍNPAD 

Este fé. 8 : A Szeqedi Lokomoliv 
opora operett estje. (Rossz idő esetén 
22-re hataejtva.) 

MUZEUM 

Szegedi iparfej lődés a céhektől » 
szocialista iparig; Fejlődéstörtér eti 
kiá l l í tás; Móra Fei-enc-emlékklállitáí; 
Fehértó élővi lága kiállítás; hétfő ki-
vételével m indennap 10 órától este 
6 órá i * . 

KÖNYVTAR 

Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 
tdels hétköznapokon: Olvasóterem dél . 
előtt 10. tői este 9 l g : hétfőn 2-től 
este 9 ig Kölcsönzés 12-től este 8-ig; 
hétfőn 2.tői este 8-ig Vasárnap nyit' 
va 9-től 13 órá i * . 

Somogvt: Délelőtt 10 órátó l este 
7-ig (Könyvkölcsönzés: délutáni 2-iőJ 
es'e 6 óráig). 

Gorktt (Horváth M.-u. 8. MSZT szék 
ház): Hétköznapokon délelőtt lO-iől 
2.1g: délután 3-tól 7 ó rá ig Könyvköb 
csönzés. 

Járás i Könyvtár (Sztálin krt . 54 
ez.) kölcsönzés felnőtteknek szerda 
kivételével mlnder.' hétköznap d. u 
4 tői este 7 ó rá ig Vasárnap d. e. 
9—12 óráig. 

I f júság részére szerda és vasárnap 
kivételével minden nap fél 2.tól 4 
óráig. 

MNDSZ HÍREK 

Ma dé lután 6 órakor Feleőváros H . 
Irodalmi előadást, H ámán Itató 7 
órakor tennészettudományt előadást, 
Be.város V. 6 órakor történelmi elő 
adást, Porttá.? 6 6 r a ko r történelmi 
előadást: Fodor lelep 7 órakor tör-
ténelmi előadást, Rókus 6 órakor r.ö. 
napot (politikai előadóvá.); Mó r áv á , 
rort 6 ó rakor természettudományi elő-
adást; Március 8. csoport 7 ó rakor 
nőnapot ; Feleőváros I 6 órakor me-
zőgazdasági előadást é« Belváros I. 
6 órakor nőnapot tart. 

VASARNAP SZ BASTYA SPORTNAP SZEGEDEN 

Az Sz. Lokomotív sportpá lyán v a . 
s á rnap dé.utárz 2 órátó l Szegedi Bás 
tya sportnapot tar tanak Szegeden. A 
sportnap Bp. Bástya—Szeged vá loga . 
tou ökö lv ívó mérkőzéssel kezdőd ik ; 
u tána Bp Bástya—Szeged válogatott 
b i rkózó ma jd kéz i labda és röp labda 
mérkőzések következnek. Ezután a 
Bp. Bástya sportolót cse.gáncs be . 

mutatót tartat.a,k. A bemutatót torna, 
szertorna', talajtorna, gúla ée MHK I. 
—II. a lapfokú tornabemutatókkal f<* 
Jezik be u l á n a fé 4 ó rakor Kőbá-
nyai Bástya II—Szogedl Bástva I . 
l abdarugó mérkőzés, fél 6 órakor 
Kőbányai Lokomotív—Szegedi Lokomo 
tlv NB Il-es mérkőzéssé, fejezik bei 
a sportnapot 

Június 20-161 napi négy járat Budapestre 
15.45 11-36 11 05 05.55 ind SZEGED érk. 08.20 13 30 14 00 18.00 
10.35 12.33 11,55 06.45 érk. BUDAPEST ind. 07.30 12 40 13.10 17.10 

Jegyelővétel, helyfoglalás, felvilágosítás, MASZOVLET Uta«- é3 Áru-
forgalmi Iroda, Szeged, Klauzál-tér 2. Telefon: 31-32. 

OÉLMAGYARORSZAG 
politikai nap i lap 

Felelős szerkesztő és fdadőt 
ZOMBORI JANOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. I I 

Te'efon: 35-35 é.« 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál-tér 3. 

Teleton: 31 — 16 éa 35—00 

Csongrádmegyei Nyomdaipart 
Vállalat,. Szeged 

Felélőé vezető: V i ncz j GyOrsrv 

Sz. Kinizsi—Sz. Petőfi b i rkó lóverseny 

A Tömörkér.y g imná z i um tornatér , 
rnében szombaton e*te 7 órai kez . 
dettel tar t ják meg a Szegerii Kinizsi 
-Szegedi Bástya sportkör i , felnőtt 
b irkózó csapatversenyé'. A Kinizsi 
birkózócsapat első szegedi szereplésén 
több ismert b irkózó vesz részt. 

Ma fejeződik be a megyei tenlsz-

bejnoksáq 

Az újszegedi teniszpályákon m a 

délután 5 órától tar t j ák meg a me-

gyei tenisz egyéni és csapatverseny 

döntőit. A döntők u tán körü .be lü l 7 

órakor kerü l sor a díjkiosztásra. 

Sz. Petőfi tekepályaavató 

Az Sz Petőfi SK rtzombaton dé lu 'án 
6 órait kezdettel bemutató Játékkal 
egybekötött négyes tekepályaavató 

ünnepséget rendez a Vörösmarty u t . 
cai székházában, u t ána fél 8 órakor 
műsorra] egybekötött sportbál 

Vasárnap dé lután 2 és 4 órai kez-
detiéi pá lyaavató mérkőzést t a r t anak 
a Bp. E'őre és az Sz. Petőfi női aa 
férf i tekecisapatal között. 

Szeged—Budapest válogloH kosár . , 

labda v is>z aváqó , 

Szeged vá'ogatott kosár, atoda c i a . 
pa ta vasárnap tálsza le Budapesten' 
a budapesti kosárlabda válogatott el-
leni visszavágó mérkőzését. , 

Labdarugó mérkőzést Játszik 
a szegedi sz.nház éa a kecskeméti 

színház csapata 

Hétfőn délután fé, 5 órai kezdet-
tel a ezegedi Nemzeti Színház ée a 
kecskeméti Katona Józvef Sz ínház 
I a bd a r ugó csapatai mérkőzik a z UJ, 
szegedi Vörös Lobogó pá lyán . 

A RÁDIÓ MAI MŰSORA 
to Jún ius 19. péntek 

Kossuth r ád i ó 

5 Falurádió, 5.30 Hírek, 5.45 Reg-
geli zene, 5.50 Torna 6 Leve.ezők 
Jelentik, 6 45 Lapszemle, 7.05 Hang-
lemezek, 8.05 Kórus. 11.30 Balett-
zene, 12 Hírek, 12.10 Zongoraszó, 
.ók, 12 30 Német dalok, 13 Népda-
lok, 13.30 Hanglemezeik, 14.15 Utc 

törő h íradó. 14.35 Rádióegyüttce, 15 
ó ra 30 Kórus, 16.10 Előadás, 16.20 
Gyermekrád ió , 16.30 Úttörő sport 
h í radó , 16.45 Orosz nyelvlecke. 17' 
Diszpécrtemzolgálát, 17.10 E őadás, 17 
óra 23 Da|ok a munkáró l , 18 Elő-
adás, 18 15 Tánczene 19 Har-gos ú i . 
ság. 20 Hangképek a BV tanács ülc. 
séröl, 21.30 Hírek. 21 40 Hangver-
seny, 23.30 Szórakoztató zene, 21 
Hírek, 

Petőfi r ád i ó 
6 Reggé.t zene. 6.45 Torn a , 7 Fú 

vószere. 7.35 Hangszerszólók. 8.15 
ezimfóntkus zene, 8,50 Hang) eme-' 

Hírek, 
müK>, 
Mese-
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kü 'd i . 

zek, 9.20 Gyermekrád lö , 10 
10 10 Dalok. 10 30 övodártok 
ra. 10.50 Gyermekrád ió , 11 
operákból , 15 Rád ió já ték , 
Enek- é« zenekar. 16.10 Szfv 
16.50 Szovjet napok — szovjet em 
berek, 17.05 Magyar muzs ika , 17.30 
Hírek, 17.40 Termelési híradó, 17 
ó r a 55 Svjesnyikov együttes műs\ 
rából . 18 Óra 40 Tár czene, 19 Kó-
rus, 19.10 Előatdás, 19 45 Sport 

nélkülözhetetlen az agitáció* 

munkában 


