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Bódi bácsi nem lép ki a termelőcsoportból 
"Tavaly léptem be az újszegedi 

Haladás-tszcsbe. Először furcsa 
volt a munka és nehezen szoktam 
meg a környezetet. De néh iny hét 
mú lva otthonosan mozogtam és 
megszerettem társaimat, mert lát-
tam, szorgalmas emberek és közö-
sen, a maguk, az egész csoport 
tagsága jobblétéért dolgoznak. Sok 
kívülá l ló dolgozó paraszttal be-
széltem. Nem mindnyá jan látták a 
csoport jelentőségét. Én azonban 
végeztem szorgalmasan munkámat . 
Nem vagyok már fiatalember, 07 
év ál l a hátam mögött. De bírom 
erővel és kedvem ls van dolgozni 
a csoportban. Látom azt, hogy a 
közös munka , a nagyüzemi gazdál-
kodás jövedelmezőbb, m in t az 
egyéni®, 

Így kezdte el a beszélgetést 
Bódi József, a Haladás-tszcs ker-
tészeti br igádjának egyik tagja. 
Bódi bácsit ismerik egész Újszege-
den. Tudják róla, hogy 

szorgalmas ember, 

komoly és alaposan megfontolta 
mindazt, amit tesz. Jó l meggon-
dolta ő azt is, amikor a csoportba 
lépett. Ez látszik a munká j án ls. 
Jó l bírja magát, örökké jókedvű 
és legyen az bármilyen munka — 
a fiatalok között is legény legyen a 

talpán, aki megelőzi. 160 munkaegy-
séget teljesített jú l ius végéig. 

A csoportban szépen megtalál ja 
a számítását. Az aratás derekán 
tartottak, amikor Bódi bácsi és a 
felesége összeültek. Bódi bácsi 
örömmel mesélt arról, hogy szé-
pen fizet a gabona, rohamosan gya-
rapodik a tszcs vagyona, szaporo-
dik a pénze. 

— Benn maradok a csoportban. 
A nagyüzemi gazdálkodás biztosítja 
egyedül gondtalan napjainkat. Ha 
szorgalmasan dolgozunk, nem ér-
zünk semmiben sem hiányt. 

Így acélosodott meg Bódi bácsi-
ban a végső elhatározás. Pedig ő 
is tétovázott nemrégen, az ellensé-
ges hangok hozzá is eljutottak. 
Másnap reggel aztán még vidá-
mabban ment dolgozni s az eddigi-
nél is lelkesebben, odaadóbban vé-
gezte munká já t . A csoport földjén 
egymásután emelkedtek ki a föld-
ből a gabonakeresztek és amikor a 
munka dandár jában volt a csoport, 
Bódi bácsi is kaszát ragadott. Ad-
dig nem aratott. 

— Az én gabonám ez — mon-
dotta mosolyogva és korát megha-
zudtolóan vett részt az aratásban. 
Egészen megváltozott: még szorgal-
masabban végzi munká já t , bírál is, 
ha a csoportban nem megy valami 
rendjén. 

— Akinek büdös a munka — 

mondja —, az ma jd októberben 
tovább állhat, de ne gondolja, 
hogy máshol dolog nélkül élhet, 

Bódi bácsi 

nem gondol már a kilépésre, 

hiszen a gabona elosztásakor, meg 
az előleg kiosztáskor megtalálta 
a számítását. 1120 forint előleget 
kapott, munkaegysége után eddig 
560 kg búza és 445 kg. árpában ré-
szesült. 

Ezzel még nem ért véget a Ha-
ladás-tszcsben a jövedelemelosztás. 
A konyhakertészet még mindég 
ontja a pénzt, de a többi termény-
féleségből is szép jövedelemre tesz-
nek szert a csoporttagok. Szerény 
számítás szerint is közel 20 forint 
jut ma jd egy-egy munkaegységre. 
Ugyanakkor számos terményből ré-
szesülnek még természetbeni jutta-
tatásban. 

Megtalálom a számításomat 
a csoportban és nincs az a pénz, 

amiért kilépjek innen. Nem is gon-

dolok én a kilépésre. Maradok a 

csoportban, mert látom, hogy igaza 

van a pártnak és az á l lamnak: ez 

az egyetlen igazi út minden dol-

gozó paraszt számára. 

Színes kuhttrmíí'or szórakoztatja nta 
Szeged dolgozóit 

Augusztus 20., a lkotmányunk 
finnepe. Üzemek, gyárak munká-
sai, dolgozó parasztok, értelmisé-
glek már hetekkel ezelőtt készül-
tek e nagy nap megünneplésére. 
Nemcsak a munka területén elért 
szép eredmények bizonyítják ezt, 
hanem a kultúresoportok lelkes 
munká j án is meglátszik az augusz-
tus 20-ra való készülés. 

Egésznapos kultúrműsor szóra-
koztatja az ünneplő Szegedet. Ko-
ra reggel zenés ébresztő köszönti 
a város dolgozóit. Délelőtt kultúr-
brigádok keresik fel a legkiválóbb 
ipari és mezőgazdasági dolgozókat, 
köszöntik őket jó munká j uk jutal-
mául . A Széchenyi-téren fél 12-kor 
a Postás Zenekar szórakoztatja az 
ünneplő dolgozókat. 

Délután 5 órakor nyíl ik meg 
Újszegeden a „November 7." kul-
túrházban az Épü lő Tiszatáj c ímű 
kiállítás. A kiáll ítás központja a 
Tiszalöki Vízlépcső. De nemcsak 
a Tisznlöki Vízlépcsőt mutat ja be 
a kiállítás, hanem az egész Ti-
szántúlt és a tiszakörnyéki váro-
sok, falvak megváltozott életét ls. 
A vidéki városok fejlődő Iparát 
ls bemutat ja a kiáll ítás, a szép 
nagy modern gyárakat, a Szege-
di Tcxtllművek-et, a Hódmezővá-

sárhelyi Mérleggyárat, a Hajdúsá-
gi Gyógyszergyárat. A kiáll ítás 
beszél a szegedi diákok és a tisza-
vidéki iskolák boldog életéről. A 
szegedi Haladás tszcs és a Tán-
csics tsz terményeit és a Tudomá-
nyos Eszlcözöket Termelő K S Z al-
kotásait is láthat ja a kiáll ítás lá-
togatója. Falitáblák szemléltetően 
muta t j ák Szeged fejlődését. 

Este fél 7 órai kezdettel a sza-
badtéri színpad is gazdag műsorral 
vár ja Szeged dolgozóit. A v idám 
est műsorából Erkel Hazám, ha-
zám című dalát Medgyesi Pál , Ke-
rekes Béke-dalát Pataki Béla, Lje-
pin: Moszkva keringőjét Olgyai 
Magda, Kodály Tiszán innen, Du-
nán túl c ímű dalát Tur ján Vi lma 
énekli. Kodály Hérl János c ímű 
daljátékából az Intermezzót játsza 
a szegedi Ál lami Nemzeti Színház 
zenekara, vezényel Paulusz Ele-
mér. Verseket mond Szemes Má-
ria, a Nemzeti Színház tagja és 
Murány i István. Táncokat a sze-
red! balettiskola növendékei, a 
MÁV, a Szegedi Központi Együt-
tes és a Szegedi Konzervgyár 
tánccsooortja mutat be. Tömegda-
lokat énekel a Szegedi Központi 
Együttes énekkara, vezényel Ha-
jabács Ernő. 

Ma déle lő t t ny i t j á k meg 
a J u l i ász? Gyula-utcai napköz i s óvodá t 

A Juhász Gyula utoa 7. szám 

alatt lévő iskolaépület átalakítása 
befejeződött. Uj , modern óvoda 
lett a régi épületből. Tága s játszó-
termek. hófehér falak és kicsiny 
bútorok várják a kis lakókat, akik 
a mai nappal tulajdonukba veszik 
ú j birodalmukat. E naptól kezdve, 
vidám gyermekzsivaj és kacagás töl-
ti be az edí íg csöndes termeket. 

Két óvoda, a színház é3 a Teleki 

utcai óvoda gyermekei leszr.ek az 

óvoda boldog lakói. Azonban m&r n 

környék fiatal mamái is felkeresték 

az óvoda vezetői4, hogy gyermekei-

ket beírassák az ú j évre. Itt is 

egész nnp vigyáznak a kicsinyekre, 

mint a legtöbb óvodában. Sőt, terv-

be van véve, hogy hamarosan ez az 

óvoda c9ta 10-ig lesz nyitva, hogy 

a délutáni műszakban dolgozó »z" 
lök gyermekei is adliig lehessenek 
ben11, m íg szüleik be nem fejszik a 
munkát 

Ma délelőtt fél 10 órai kezdettel 
lesz az ünnepi megnyitó, melyre 
már régóta készültok a gyermekek, 
az óvónők és a szülők egyaránt. Az 
óvodások műsora mellett, szere-
pel még a Dugonics utcai általános 
iskola énekkara, az Ultöröház tán-, 
csoportja és a Béke-zen'.kar. 

Az óvoda elkészülése is bizonylt-
ja, hogy népi demokráciánk milyen 
sokat áldoz a gyermekvéd lemre, 
biztosítja azt, hogy a szülök nyu-
godtan dolgozhassanak nz üzemek-
ben, azzal a tudattal, hogy gyer-
mekeik képzett nevelők, gontos fel-
ügyelete előtt töltik napjaikat, sze-
rctottcl, féltő gonddal nevelik őket. 

A SZEGEDI Hanrszerfcőezltő és Javító 
Vállalat keres tum; 'zerkéezitő, mfl-
bútora -italos éj egy-, h faipari w k . 
munkásokait azonnali belépése. 
MELY' gyermekkorai eiadó. Vadász 
u. 4 Szabó. 
BŐRKABÁT alakBAs. Invttá' vízhatlan 
Testéivel kúezül C. ordia bőrruhaké" 
azltönél. Szent Miklós u. 7. 
EGV drb lOO.ae Júva motorkerékpár 
eladó. Maró* u 44 Dobóiknál. 
FEHÉR mély gyermekkorai ,|óál|«pot. 
ban. o|csón eladó. Osztrovozky u. 
17/b I. cm. 6. 

JÖKARBAN lévő gyermek sportkocsi 
eladó. Jakab Lajos u. 10 
EGYETEMI hallgató különbe|áratü 
bútorozott szobát l-eres fürdőszoba-
használatai, Címeket kérném Len. 
gvel u, 12 Nede|kovtcs Miklúe névre 
küldeni. 

Kormányzatunk tnkáspro-
grrtmtnlánnk SZEGEDEN való 
megval teltásához nz, É M. 
85/1. Építőipari Váilnjat kú. 

műves 
mza 1- nt un kurnahni 

éa afgédmunl/áaol at 
koriában számban felvessz. 
Je'en Htcznl lehet fe|vó'e]re: 
Szeged, Klauzál tér 3. szám 
aput n fenli vállalat munka, 
erő gazdáikod ónál. 

VAGONRAKASHOZ MUNKÁSO-
KAT felvesz a Keramit Tégla-
gyár, Szeged, Bajai út 2-4. 

Nincsen még Jerékpár'a? 
A azenteal Ünnepi Vásár lo- ; 
helCeégot ad arra,, hogv a ma 
már minden dolgozónak nél 
kliiözhetenen kerékpárt beeze j 
re-he; se Egv ló kerékpár 
nemcsak a napi munka el-
végzését köonvtti meg ha 
nem sport, ezórnkozás' lehe 
lóságot le biztosit. VEGYEN 
TEHÁT SAJAT MAGA ÉS CSA-
LADJA RÉSZÉRE C S E P E L 

KERÉKPART. 

KOKSZOS. ÉS FASKOSARAKAT 

azonnali szállításra vásárolunk 

Tüzelőanyag Szállítási Válla-

lat, Budapest, VII. Thököly u. 

18. ezám. 

* Párthirel 

Értesítjük az összes párt 
és D ISZ propagandistákat, 
akik bármilyen ok miatt a 9 
hetes nyári propagandista 
előkészítés tanfolyam első 
konferenciáján — elmúlt hét 
szombatján tartottunk meg — 
nem vettek részt, hogy 1953 
augusztus 22-én, szombaton 
délután 15 órakor az Építő-
ipari Technikumban pótkon-
fcrcnciát tartunk számukra. 

Aglt.-prop. osztály 

Értesítjiik az alapszervezetek pro. 
pagandistdit, hogy a nyári elöké. 
szítö anyaga megérkezett. Kérjük 
a legsürgősebben vegyék át a Bórt. 
oktatók Házában. 

Városi Pártbizottság 

Agit-Prop. Osztály 

IIDŐJARASJELENTÉS 
várható Időjárás 

csütörtökön esllgi 
Felhőátvonulások, 

néhány helyen kl. 
sebb esö, esetleg 
zivatar. Mérséke't 
szál. A meloq 
északon kissé mér-
£ k : ^ t o 7 , k m á s u t ' 

Várható hőmérséklet' értékek az 
ország terű jelére: Csütörtök reggel 
nyuqaton 11—14, ke;e cn 13—16. de|-
hen északon 20—29, délen 28—31 fok 
közölt 

MOZI 
Szabadság: Róma. 11 óra (Bzeptem-

bor 2.ig). 
Vöríx Csillag: Veszélyes őrjárat 

(au'ZUi-Ttus 23-ig). 
Fáklya: Janika (ma utoljára): pén-

tektől; Különös házassáq (augusztus 
23.ig). 

Az előadások ma fói 4, háromne-
gyed 6 & 8 órakor: hétköznap há-
romnegyed 8 és 8 órakor ke'dődnok, 
n Fáklya mozi 8 óráa előadása a 
Kert-moziban. 

Ma dé'előtt fél 11 óraikor matiné a 
Fáklya moziban: Ve-zé!yes ér/árat. 
UJSZEGEDI SZA-ADTÉRI SZÍNPAD 

Ede fút 7: ünnepi műsor a Nem-
zeti Színház művészeinek és üzemi 
kultúresoportnak feliép'ével. 

MUZEUM 
Szeged) Iparfejlődés a céhektől a 

szocialista Iparig Fellődéslöiléneti kl-
álütae; Móra Ferenc emlóklúá lilás) 
Fehértó élővilága kiállítás: hétfő kl 
vótelévei mindennap 10 órától este 6 
óráig 

KÖNYVTÁR 
Könyvtári szo'gálot rendje a szegedi 

l'rvo'eml Könyvtárban a nyár) szün-
időben: 

Könyv kölcsönzés: keddet- 7 öráiől 
* óráig pénloken 12 órától 7 óráig. 

Olvasótermeink a szünidő alatt zár 
va vannak 

Járást Könyvtár (Sztálin krt 54 
7..) kölcsönzés felnőtteknek szerda 

kivételével mindet hé'kö nnp d. u 
4 töl este 7 óráig Vasárnap d. e 
U—13 órrtlg 

Somonvi Dé'elött 10 ér.ótoi este 
Mg (icönvvkolcaönzés: déluiát 3-trt) 
este H óráig), 

A Somogyi könyvtár fiókjának 
nvilvafartás' Idele Petőiitelcpi (X, 
utcát fiók szerdán. szombaton eete 
5-8 g MúravArusi rtók (Hslnal.utcnl 
kedden pén eken 5—8 lg Rókusi r'ók 
(Ifovutli L sugárút 71) szerdán péf 
telten 5-7 lg Újszegedi Hfu lürhát) 
fiók kedden pinteken este 8—fl-ÍR 
Április 4 fltm 12 szerdán pénteken 
este 5-7-lg PnrlfOrdö fiók d*lf|ó!» 
11 -tő! e»te 7-ig (va árnap Is.) Fe'sö 
városi fiók 'Gál útra): jzerdán ée 
nénteken ette 6 8-lg. 

Gorkll (Horváth M u 3 MSZT 
"zékháO Hétközt ápolton délelőtt 10-
'öl 2-ig. délután 3-tól 7 óráig könyv 
Irőlrsönzés 

íflóság részére Bzerda és vasárnap 
Hv'te!ével minden nap fél 2-től 4 
óráig. 
EGY oldalkocsis motorkerékpár el. 
adó. Hattyú U. 33. 

jTRAGYA, vegyes, 15—20 kocsira való 
eladó. Újszeged, Töltés U. 57. 

Egy angol újságíró válaszlevele 
szegedi békeharcos társához 

KEDVES SIPRIKó GYULA BARATOMl 

7V7 agyon köszönöm Önnelc, hogy elkiildötte levelét a Béke-Világ• 
' ' tunács budapesti ülése alkalmából. Nagyon kedves v ili 

öntől, hogy írt nekem, és engem roppantul érdekelt az, hogy mit olva. 
sok gc Önök munkájáról és a népi Magyarország felszabadulás ulárú 
fejlődéséről. » 

Bennünket nagyon segít ez, ha megismerjük a különböző or-
szagokban lévő hékeszcrclö emberek támogatását és érzéseit. 

A mi országunkban — ámbár a békemozgalom, hosszú időn ót <t 
meg nem értésnek és a bírálatnak a céltáblája vott ellenségeink részé-
ről és azok részéről, akiket ellenségeink befolyásuk citált tartanak, 
— népünk ma már kezdi a bekesserető világ javaslatait elfogadni, 
hogy a konfliktusokat meg kell szüntetni és hogy a nagyhatalmak kö. 
zötti megegyezés'- tárgyalások útján rendezni kell. Fontos, hogy min. 
dig több és több nő válik béketörekvéseink harcosává. 

Szegednek, mint ismerős kü'döm üdvözletem, minthogy Szege, 
det 1923-ban — éppen 30 évvel ezelőtt — már meglátogattam. Va-
lóban az ottani Múzeumban valószínűleg meg fogják találni azok. 
nak a vakond föld'úr ásóknak az agyag-mintáit, amely elcet Vásár, 
helyen tanulmányoztunk, amikor én ott a British Múzeum számára tu-
dományos munkát végeztem. — Állattani egyetemi hallgató voltam 
azokban az időkben és ezt az ajándékot a Szegedi Múzeumnak juttat. 
tam. Azóta megváltoztak a viszonyok, jobbra fordullak az Önök 
országában. 

London, 1953. július 20. 
I Sok jókívánsággal, őszinte híve: 
I IVOR MONTAGU 

Pénzjutalmai, sztahánovista jelvényt és oklevelet kaptak 
a Szegedi lexiíimüvek élenjáró dolgozói 

A Szegedi Textilművekben a 
Zsédely-mozgalom kiszélesítése so-
rán olyan ellenőrzési rendszert ve-
zettek be, amellyel a fonódában 
gépenkint és egyénenkint meg le-
het ál lapítani a minőséget, ö t mi-
nőségi fokot állapítottak meg s 
minden dolgozó minőségi munká j a 
a lapján kerül valamelyik kategó-
riába. A legjobb az ötös kategó-
ria. Ez azt jelenti, hogy aki ezt 
eléri, kiváló minőségi munká t 
végzett. 

Szerdán délben ünnepség kere-
tében osztották ki a legíobb minő-
ségi munká t végzett dolgozóknak 
a pénzjutalmakat, a sztahánovista 
jelvényeket és okleveleket. Az 
üzem dolgozói közül 30-an része-
sültek pénzjutalomban, 12-en szta-

hánovista jelvényt és 14-én szta-
hánovista oklevelet kaptak. A ju-
talmazottak között van Virágh 
Már ia fonónő, aki az a lkotmány 
ünnepének tiszteletére indított ver-
seny során csak k ivá ló minőségű 
fonalat gyártott és 108.8 százalé-
kos termelési eredményt ért el. 
Bakacsl Jú l ia az előfonó egyik 
legjobb dolgozója, sztahánovista 
oklevele mellé most megkapta a 
sztahánovista jelvényt is, mert 
már hónapok óta 113 százalékos 
átlagteljesítménnyel dolgozott. 
Ra j tuk kívül Nagy Ju l ianna , Var-
ga Ilona, Hódi Már ia és még töb-
ben részesültek ju ta lomban és ki-
tüntetésben, mert nemcsak normá-
jukat teljesítették túl , hanem je-
lentősen emelték a minőséget is, 

SPORT 
A MAI ÜNNEPI SPORTMŰSOR » 

A eze-gedi dolgozók szórako'tatá=á. 
ra, alkotmányunk ünnepének tirttele-
tér® augurzluB 20-ra a VTSB vá|to. 
zalos sportműsort rendez Szögeden. 
Az ünnepi sportműsor kiemelkedő 
eseménye az alkotmány staféta lesz, 
több sportág részvételével. Indulás 
11 óra 30 perckor az újszeged: ver-
senyuszodában. ahol négy üsző 100 
mólért úszik, majd négy atléta vá)t|a 
fel okik az uszoda mögötti utcán 
ás a stafétát a töltésnél négy kerék. 
Párcttnak adják, altik a Bertalan szo-
borig vfcflk. Innen négy kajakos vi-
szi a Béke.stnandig, it t négy atlé'a 
a Sztálin sétányon keresz'ül Lenin 
é-s Sztálin elvi árts szobrát megke-
rülve a pártbizottság c]é fut, ott 
négy motorosnak adja ét. e.klk a 
Vásárhelyi sugárút, Br,3 szeli kör-
úton keresztül, a Koseu'h Italos BU. 
ff árút warkánil lévő patikánál négy 
kerékpárodnak adják át, akiket oz 
Anna-kútnát né>?y atléta váll fel. 
Ezek a Széchenyi . téren befordulva. 

; a Tanácsháza elé futnak é« ott a fo-
gadó bizottságnak piros virágcsokrot 

, nyújtanak át. 

A Lokomotív és a Textiles pályán, 
Alkotmány Kupa céllövő csapatver. 

isenyt rendeznek déle'őtt 9 órai kez-
!do"el Szeged valamennyi lövés-köré-
nek részvételével A Széchenyi lé 

' ren délelőtt 9-tőt fél 11 óráig úttörő 
roller én háromkerekű kerékpár ver-
senyt tartanak. Ugyancsak a 8zé. 

Ichonyi téren fél 11-től fél 12 óráig 
: vívó. torna, súlyemerő és ökölvívó 
bemutatókat rendeznek. 

] A Hajadéi teniszpályán délelőtt fél 
9 órai kezdette! villámtorna tenlsz-
ver.enyt rendeznek női, férfi egyé. 
ni és csapats tárnokból Délután fól 
4 órai kezdettel a páros és a ve-
gyespáros küzdelmekre kerül s°r. 

Az ú szegődi Petőfi pályán a Pelöfi 
Sportkörhöz tartozó ho!y(!pa»-| üze-
mek r í ré re labdarugó és röplabda 
körmérközése'-et rendeznek reggel 7 
órától 12 óráig. 

A Városi S t'npd rűrdőn reggel 9.tö] 
röptén sz mérkőzések Icznek. 

A rókusi torpa-cenirnokban reggei 
8 érától férfi és női minősítő asz-
talitenisz versenyt rendeznek ntinö-

sftéwel nem rendelkező versenyzőit 
részére. 

A Kálvln.térl Építők pá|yá|án dél-
után 5 órától Alko'mány Kupa röp-
labda mérkőzéseket tartanak Sopron, 
Szombathely, Budapest, Miskolc, DIók-
Wyőr, Nyíregyházit. Ifeo kémét. Ua.|a, 
Martfű és S'egod teapatainak rész. 
vételével. A mérkőzéseket a nagy-
számú nevezésekre vajó tekintettel, 
21-én éa 22.én reggei 8 órától 1 
óráig é- délután 5 órától 10 óráig 
fo'ytatták. 

Az úpzegedi versenyuszodában dél-
után fél 5 órai kezde'tel, ajkotmá. 
nyunk tiszteletére. egvesü etek kö-
zötti Üszóverrenyt. rendeznek úttörő, 
serdülő, felnőtt, férfi és nöl verseny-
zők részére. Nevezni délelölt 11 öráJg 
Gnjlov Rezsőnél a heiwzfrien lehet 

Az Sz Postás teltenáJválán retgrol 
8 órai kezdettel tekeversenyt larta. 
nak 50 éven felüllek rézére. 

Járási sportműsor: A szegedi Járás 
ösezes községeiben MHK versenyeket 
és eporthemutatókat rendeznek au-
gusztus 20án. 

Kivzomboron kerü' porra Szeged Já. 
rás—Makó lárás vá'oga'ott labdarugó 
mérközé', előtte a két Járás ifjúsági 
válogatottja mérkőzik. 

Az Sz. Építő sportolók Jó szereplése 
A Szegedi Építők tornárzcsapaita ée 

magasuTőI a Békéscsabán magtár, 
to'.t építők területi versenyén kimar 
gar'ó eredményeket értek el. A női 
tornáezteapat n békéscsabai, debrece-
ni és kecskeméti tornászokat meg. 
előzve. 180.8 pontszámmal megnyer-
te n versenyt. Kitűnően czerepeltek 
n magasugrók Ir. akik közül Tóth 
Ilona 142 cm; Sóh Ferenc 175 cm-cs 
eredménnyel győztes lett 

Magyar vízilabda csapat veresége 
Nymwegenben a hat ország v züab-

da csapatának tornáján, a magyar 
csapat 6 5 (2:2) arán:, ban vereséget 
szenvedett a Jugosz'nvolttól A soa 
nyol Játékvezető téves ítélete! a ma-
gyarokat fú'totta r emiatt negv zer 
kerültek emberhátrányba A mérkö 
ző* után a holland kö-'öns'g kifü-
tyülte a spanyol Jd ékvezetdt és meg-
tapsolta a magyar csapatot 

A RÁD IÓ MAI MŰSORA 
Auqusztus 20, csütörtök 

Kossuth rádió 
stadion megnyttő ünnepségéről 15 

« •• „ „„ , . „ i öra 30 Vidám történél. 16 Népi 
6 Reggel! zene 6 45 Lapszem'e. 7, együttes. 16.30 Közvetítés lahdarug.V 

Hanglemezek. 7A0 Ének. és zenekar, mér közterői 17 Hanglemezek 17.20 
„ - , Sprzrtdatok. 17.40 Kőzve'" .- lobdaru 

• 7k ?" A Csárdások. 10 gómőrkö ósről. 18.30 Fúvó tnduók, 19 
í , r5 G"erU!?UTdcI10' 1 0 ' 5 0 f ú v 6 T Iti'ngvetvcnvi 20 Hnngképak. 21 Tánc-
indulók. I I Előadás. 12 Mlrok. 12.05 zene 21 Hirek 
Közvetítés a Népstadion ünnepségé. 
ről. 1.3.20 Zente Irodalmi miiror, 14 
óra 15 Opereitré'z'e'ek 14.4C Iro-
dalmi riport, 15 Közvetítés a Nép. 

BEMUTATÓ CSILLAGVIZSGÁLÓ 
Egyetem, Bíkeépli'et 

zene 24 Hirek. 
Petőfi rádlő 

8 Mnsrvor népzene. 9 Hanevotfenv. 
10.30 Román zene, 11.35 Kórusmű, 
vek. 12.20 Zenés Irodalmi miVor. 12 
őrn 50 Népi zenekar 13.35 Kamara-
kórus, 13.50 Fi'm-ene. 15 Hegedű 15 
óna 20 Bzlv küldi, 15 Fe'o'vnsáe, 
18 GyermekűIsám 16 4P E'he.-7é'és, 
17 Csárdások. 17.30 Ének '8.40 VI. Ma e-.lo fél 8 órá'ó] a Ho'd. Sza 

turnusz, Ard;omédia-i<őd, cslttagha!- lám történe.ok, 19.10 Tánczene 
rrazok, kettős cs'llaqok távcsövet 
megfigyelése A be-nut3!áSok e;6tt 
rövid beve-e'ő előadást lartunk. A 
belépés dlftalan 

Társad lom. és Tcrmés'e'-
tudományl Lmerettorjesztő 
Társu'at. Csillagászati Szak-

otztájy 

MNDSZ HIREK 
Augveztue 21-én dé'után 6 órakor 

Rókus II nőnappi tarfi bíke utca : | 
tárnál egybekötve. « HámAn IbUö-c»o-

' port 7 órakor nőnapot tart. 

OSI MAGYARORSZÁG 
politikai nnpilsp 

Felette sz-u kesztö e, -ladó 
ZOM0ORI JÁNOS 

5zerke.s7.tl a szerkesztőbizottság ' 
-zerkesztőség Szeepd t enm ti 11 

Te'efun 35 -.35 40 80 
Kiadóhivatal Szeged Klauzá' tér 8. 

Telefon 31-16 15—00 

Csongradniegye' Nyomdaipari 
Vállalat Szeged 

Felelős vezetői Vincze György 


