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H Í R E K 
A sándorfalvi általános iskola 

úttörőcsapata pénteken, december 
11-én a szegedi Tisztiklub helyisé-
gében — a téli csapatgárda tanfo-
lyam költségeire — téli babavásárt 
rendez, melynek megnyitója pén-
teken délután 5 órakor lesz. 

A Szegedi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Karának 
Tudományos Bizottsága f. évi de-
cember 11-én, pénteken az Állam-
és Jogtudományi Ka r I I . számú 
tantermében (Sztálin-krt. 50. I. 
emelet) vitaülést rendez. Vitabeveze-
tő előadást tart Martonyi János 
egyetemi tanár, a jogi tudományok 
kandidátusa: „Az államigazgatási 
aktus fogalmi köre" címmel. A vi-
taülés — a meghívón feltüntetett 
időponttól eltérően — az említett 
napon déli 12 órakor kw.dődik és 
ebédszünet után délután fél 4 óra-
kor folytatódik, 

A teherfuvarozásban ú j rend-
szert vezettek be. A közlekedés- és 
postaügyi minisztériumban egy 
munkabizottságot megbíztak azznl, 
hogy az ország különböző részeibe 
fuvarozó TEFU gépkocsikat disz-
pécser-rendszerrel irányítsa. Ez azt 
jelenti, hogy a Budapestről induló 
tehergépkocsiról értesítést külde-
nek abba a vidéki városba, ahová 
a teherautó szál l í tmánnyal indul 
hogy ott biztosítsák visszafelé is a 
fuvart. Ezzel a módszerrel meg-
szűnik az üresjárat, jobban ki lehet 
használni a gépkocsikat és komoly 
üzemanyagmegtakarítást lehet el-
érni. Havonta több mint egymill ió 
kilométer üresjáratot takarítanak 
meg, 

Szerdán délután fél 5 órai kez-
dettel az Egyetemek és Főiskola 
Diákklubjában a Természettudo-
mányi Kar ankétot tartott a Revi-
zor és a Nem magánügy című szín-
házi előadásokról. A vitában részt-
vettek a két színdarab szereplői, a 
színház vezetői, a TTK professzo-
rai és hallgatói. Az ankét érdekes-
sége még közelebb hozta a színház 
és az egyetem dolgozóit és hallga-
tóit egymáshoz. A színház dolgozói 
segítséget kaptak munká jukhoz és 
az egyetem Természettudományi 
Karának dolgozói még jobban meg-
ismerhették a színház munká já t . 

A népművelési minisztérium és 

a Szakszervezetek Országos Taná-
csa december 15-én és 16-án ren-
dezi a kultúrotthon igazgatók or-
szágos értekezletét Budapesten az 
EFEDOSZ székházában Napirend-
ben szerepelnek a kultúrotthonok-
nak — mint kulturál is központok-
nak — problémái. Előadó Jánosi 
Ferenc, a népművelési miniszter 
első helyettese. A napirendhez hoz-
zászól: Cseterki Lajos, a SZOT 
titkára. 

Az Ujszegedi Ládagyár javító-

műhelyének dolgozói két ú j széle-

zőfűrészt készítettek házilag, hasz-

nált anyagból. Ezek a gépek per-

cenként 2400-as fordulattal működ-

nek. Ez évben az Ujszegedi Láda-

gyárban 14 újítást nyújtottak be a 

dolgozók. A javaslatok nagy része 

a munkavédelmi berendezések tö-

kéletesítését, a munka biztonságo-

sabbá tételét szolgálják. 

A Szegedi Egyetemi Könyvtár 
1953 december 11-én, pénteken dél-
után 6 órára hirdetett irodalmi an-
kétja közbejött akadályok miatt 
elmarad. Az ú j ankét időpontját 
közölni fogjuk. 

Az Április 4. Cipőipari Szövetke-
zet tagjai megkezdték a halina-
csizmák gyártását. Ezek közül 3 
ezer párat készítenek az á l lami 
gazdaság dolgozói részére. 

A Német Demokratikus Köztár-
saság dolgozói a közelgő ú jév alkal-
mából országos akciót indítottak az 
Adenauer-rendszer börtöneiben 
sínylődő békeharcosok megsegité-
sére. 

Az Egyetemek és Főiskolai Népi 
Együttes 12-én, szombaton este 8 
órai kezdettel műsort ad a Köz-
ponti Egyetem dísztermében (Du-
gonics-tér 13.) a szakérettségis tan-
folyam és a Kossuth Zsuzsanna 
ápolónőképző iskola hallgatói ré-
szére. Műsor után tánc lesz. 

* Pártkire I, 

Értesítjük az elvtársakat, 
hogy ma délután 16 órától 20 
óráig a Pártoktatók Házában 
elméleti tanácsadó: dr. Szi-
lárd János elvtárs, a Városi 
Pártbizottság egyetemi fele-
lőse. 

Nyolcan-fdJrncen 
szunyókáltak kedden 
éjfélkor a Szeged-ró-
kus i váróteremben. 
Ki a padon aludt el-
nyúlva, mint a zsák, 
ki úgy bókolt nyug-
talan álmának, ahogy 
éppen leült Egy ko-
pottas külsejű, nyú-
lánk férfi rábukott 
a széles öntöttvaskály-
hára és aludt, mint a 
tej. Néha egyet ug-
rott, s azután újra 
elaludt. Antikor el-
aludt, megrogyott a 
lába, de az ébrenal-
vás józansága min-
dig csak állva tartot-
ta. Megrogyott... ug-
rott ... aludt, — « 
azután kezdte újból az 
egészet. 

Egyszerre nz ajtó 
óvatosan kinyílt, s hal-
kan bejött rajta kék 

A rendőr 
egyenruhájában a 
rendőr. Katonás tar-
tása, ruhája, fegy-
vere keménységről 
beszélt. De ahogy 
jött, s amint körül-
nézett, szinte atyai 
simogatás volt az az 
alvóknak, akik észre 
sem vették jelenlétét. 

— Erős széngáz van 
itt — jegyezte meg 
suttogva a rendőr. — 
Megfájdul a fejük ... 

Az utasok némán 
bóbiskoltak tovább. 
Csupán az egyik pa-
don ülőnek billent le 
a feje, mintha jóvá-
hagyta volna a halk 
megjegyzést. A rend-
őr — továbbra is óva-
tosan, vigyázva az 
emberek álmára — 
megvizsgálta a kály-
hát, megpiszkálla, az-
után a zaj miatt fel-

ébredő két-három 
utastól megkérdezte: 

— Megvan már a 
menetjegyük1... 

Nemsokára jön a vo-
nat ... 

A kopottruháju er-
re hirtelen kisietett a 
váróteremből. A töb-
biek meg — miután a 
rendőr is távozott — 
még nyugodtabb és 
még mélyebb álomba 
merültek. Olyan nyu 
godtan aludtak, mint 
a kisgyermek, aki-' 
nek álmát jóságos 
kéz, éber szem őrzi. 

Újra csendes lett a 
váróterem. Kint az 
ablak előtt egyenletes 
lépteivel sétált, őr-
ködött a rendőr. 

A nép fia vigyázott 
a népre ... 

if— KACZUR -) 

A belügyminisztérium tűzrendészet! 
parancsnokságának közleménye 

A belügyminisztérium tűzrendé-
szet! parancsnoksága közleményt 
adott ki, amelyben a tűzvédelem-
nek fokozottabb biztosítása, a tűz-
esetekből keletkező anyagi károk 
csökkentése érdekében a többi kö-
zött az alábbiakra hívja fel a la-
kosság figyelmét: 

Ne tároljanak a tűzhely közvet-
len közelében tüzelőt, vagy más-
féle könnyen gyúló anyagot (ruha-
neműt, szalma, kukoricaszárt, stb.) 

A hamus salakot csak bádog-

edénybe gyűjtsék és kiöntés előtt 

vízzel áztassák át (a hamuban, sa-

lakban lévő parázs meggyújthatja 

a fából készült edényt, vagy kiön-

tés után — különösen szeles idő-

ben — tüzet idézhet elő az udva-

ron). 
Padláson, kémény melletti tér-
ségben ne tartsunk gyúlékony 

anyagot. 
Takarítsák ki udvarukról a feles-

leges lim-lomokat, mert ezek tűz-
veszélyt jelentenek. Tartsanak ké-
szenlétben legalább 200 liter oltó-
vizet, szikracsapót és létrát. 

Baromfiólakban, pajtákban, 
széna-, vagy szalmakazlak kö-

zelében ne dohányozzanak. 
Tűz esetén azonnal értesítsék a 

tűzoltóságot. 
Fiatalok! Jelentkezzetek a köz-

ségi önkéntes tűzoltóság soraiba, 
vegyetek részt otthonaitok, termei-
vényeitek tűzvédelmi munká jában . 

PÉNZÜGYT. Jogi. kötbéren. SZTK szak-
ember álltáét váltéi. Teefor.': 49—21. 
KO LÖNBFJA B ATU bú orozott szobát 
keresek He! váróéban. értesítést ké. 
rek 21—29 te'efonon. Jancsik névre. 
AriDIC 250.es motor e'ndő, vagy hí-
zott disznóért etreeréthe ö. Remény u. 
46 pzám. vasárnap eeész nap. 
SZÉNFOTP.3ES. na-yteljesítményű Ka-
lor kálvhát megvétc re keresek. Csa-
nádi De' orácló. Klauzál tőr 7. 
3+1_OH SIEMENS gvér mányú rádió-
készülék cladö. Berzsenyi u. 2. szám. 
Érdeklődni egész nap Szurmayr.it. 

Nagy Tofo-nyereménvek! 
37.125 Ft 

1 032 Ft 
106 Ft 

1 2 ta-á'at: 
11 talttat: 
10 ta|álat 

Érdekes és vá'torn'oo a Totó 
eheti mfleora. 

Tippeljen mielőbb 3 rorln* 
30 fillérért I 

NYERHETI 

Szén- éa aalakszálliásra 

BÉRLET I SZERZŐDÉST KOT 
ktzárélag kordöllyal a Szegedi 
Kenderfonőgyár, Anyagbeszerzé-
si Otsztály Szeged, Londoni krt. 

3. azám. 

KIFOGÁSTALAN 125-ös export Cse. 
pelt veszek. Címeket Fekete, Hullám 
u 3. szám. 
SZÉNSZÁLLÍTÁSRA ajkaimra kétkere. 
kii bi' 'enő kordélyt megvételre keres 
a Szegedi Kenderfonőgyár, Szeged, 
I-ondoni krt. 3, 
BOITI kereskedő-segédeket, tervsta. 
kztikHst. asztalost ée kőművest keres 

a Szegedi Fö dművesszövetkezet (Kos. 
suth La|os sírt 25.) Jelentkezni kérünk 
szombatot1 délelőtt 12—1 óra közét. 
APRIIJS 4 Elfő Szegedi Cipész Kis. 
Ipari Itsz Központi Javitóia egv "tó-
ba, konyha és mek'ékhe yieégekbőj 
ái'ö lakást keres megvéte're A'ánla. 
toka Leneve! u. 26. szám alatti köz. 
ponti tavPőhoz kérjük. 
A S7EGEDI Erőmű VA/tolat kétszobás 
összkomfortos lakást keres azonnali 
meevé'elre. Alán'a, okat hivatalos Idő 
n'att féi fi—4-ig Kossuth Lajos sgt. 
89 szám aiatt elfogad. 
TROAR7TAI.OKAT kifogástalan- állapo'-
ban megvételre keres a Szegedi Ken. 
derfonógyár Szeged, Londoni krt. 3. 
anva gbeszerzési osztály. 
120_kg-os ZSIRSERTÉS eladó. Kéri 
Sándor. Újszeged, (vo't bikatstáliő). 
TÖBBÉVES gyakorlattal Január l-re 
bérelszámoló állás' keres, ki a mező. 
gazdasági bérezésben' t» gyakorolt. 
Ludányi Mihájyné. Szeged, Veresács 
u. 10/a. 
3+2 SIEMENS rádió, aamottos kályha, 
ebédlőasztal, párnázott székekkel, nagy 
réztlst eladók. Móna u. 36. 
ENDLIZÖ varrógép, nagy eaekrény, 
konyhaasztal eladók. Petőfi. Sándor 
ígt. 23. -z-

Értesítjük a Bolsevik Pár t törté-
net I. évfolyam propagandistáit és 
az S Z K P történet I I . évfolyamá-
nak hallgatóit, valamint az SZKP 
történet I. éviolyamon tanuló poli-
tikai iskolavezetőket, hogy részükre 
az ű j ú tmutató megérkezett. 

Kér jük , vegyék át a Pártoktatók 

Házában, 
Agit.-prop. osztály 

IDO JÁRÁSJELENTÉS 
Várható -dőlárás 

péntek estiq: Fel-
hős, párás, helyen-
ként ködös idő. 
Néhány helyen 
ködtzitáiás. vagy 
eső Mérséke't léq. 
áramlás. A hőmér. 
fék et ajiq vá l o-
Zlk. 

Várható hömérsék'eti értékek az 
ország terű'étére; Pénteken reggel 
nyugaton plusz 1—plusz 4, keleten 
0 mínusz 3. Dé|ben 5—8 fok között. 

* 

A fűtés ajapjául szo'gáió várható 
napi középhőmérséklet pénteken 4 
fok fe'.ett lesz. 

MOZI 

Szabadság: A város alatt. — 6:3 
(Ango -magyar labdarugó mérkőréi) 
(december 13_ig). Az előadások kez_ 
dete: fél 6 és fél 8. 

Az emel© 1 kultúrteremben minden 
nap déután 3-tó', vasárnap délelőtt 
10+01 este 9-ig: Híradó mozi. 

Vörös Csillag; Szünet. 
Fáklya: Föltámadott a tenger — 

6:3 <Ángo|-magyar labdarugó mérkő-
zés) (december 16Jg). Az előadás kez. 
deto; este 7 óra. 

SZÍNHÁZ 

Es'e 7: Nem maqánüqy. Gorkij bér. 
let (4). 

TAJSZINHAZ 
Baláetya: Vándordiák. 

MUZEUM 
Alföldi festett paraszt bú torolt ki-

áll 1 ás, Fetlődéstöténett kiállítás, Mő. 
ra Ferenc-em'ékkiállftás, Fehértó élő-
világa kiá/'ítáe (Kultúrpalota, Roose. 
we'l tér)- hétfő klvételéves minden-
nap délelőtt 10 őrá ó' 6 éráig. A Mú-
zeumi Képtár (Horváth Mihály u cai 
üvegcearnok): hétfő kivételével min-
dennap délelőtt 10 órától délután 2 
óráig. 

KÖNYVTAR 
Somogyi; Délelőtt 10 órátől ette 

7-tg. (Könyvkölcsönzés: délután 2_től 
este 6 óráig). 

Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 
ideje: Olvasóterem; lO'öl 21 óráig, 
hétfőn: 14"töi 21 óráig: vasárnap 
9-től 14 óráig Kölcsönzés: 12_töi 20 
óráig; hétfőn: 14_től 20 óráig vasár-
nap 9-től 13 óráig. 

Járási Könyvtár (Sz álin krt. 54. 
sz.): Kölcsönzés felnőtteknek "zerda 
kivéteével minden hétköznap d. u. 
4 tői este 7 óráig Vasárnap délelőtt 
9—12 éráig. 

Gorkij Könyvtár: Nyitvatartási tde-
e: hétfő. kedd. szerda, péntek reg-
gel 8 órától 12"ig. délután 1-tőt fél 
4 ig. csütörtökön, szombaton délelőtt 
10-től 2-ig, délután 3.tól 7 óráig 

MNDSZ HÍREK 
Ma délután 6 órakor a Március 8. 

csoport a Postás csoport, a Fodor-
telepi csoport, Fetsöváros II. és a 
Martos Flóra csoport nögyű'ést. tart. 

GYÁSZHÍR. Krementfé, szül. Tóth MA. 
ria nyug. tanítónő elhunyt. Temetése 
f. hó I l .én délután fél 4 órakor a 
belvárosi i emetőber,-. 

DÉLMAGYARORSZAS 
politikát napilap 

Felelős szerkesztő és kiadót 
ZOMBORI JÁNOS 

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

Telefon: 35—3.5 és 40—80 
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 3. 

Telefon: 31—18 és 3.5—00 ' 

VESSÜK ÖSSZE 

Gondoskodás as emberről 

Ez az épület kevésbbé hasonlít egy newyorki felhőkarcolóhoz. 
Egy alabamai néger munkás „házát" ábrázolja képünk. A falakat tele-
ragasztották a gyógyszeripari tökcsek reklámaival. 

1952-ben több mint 25.000 új lakást adtak át a csehszlovák mun-
kásoknak. További 31.000 lakás építés alatt van. Képünk a moráviai új 
lakóhazakat mutatja be. ; 

SPURI 

Uj vezetőséget választott a Mórahalmi Sportkör 
A Mórahalml Sportkör sportolói éfi 

tagsága, Jót előkészített vezetőségvá-
asztó aggyűlé-en megválasztotta az 

ú.l sportköri e.nökséget é» a szakosz-
tályvezetőké. Ennél a kiváló ered. 
ményeket elért spor körnél az ut jbbi 
Időben a vezetés és az eredményesség 
terén Je'emtös visszaesés állott be. 
Ezért szükségé látták, hogy a köz. 
ségi spor kör irányítására a szocialis-
ta szektorok vezetőit jelöljék, akiknek 
munkájától várnak a Jövő évre sike. 
resebb szereplést, a labdarugó, sakk, 
teke. röp abda, asztali enisz, stb. 
sportágakban. A taggyűlésen többen 
értékes hozzáseó áeokkai mutattak rá 
a hibákra ée azok megjavításának le. 
hetőeégelr®. A he'yi pártszervezet és 

a tat ács, az új vezetőségnek a 'cg" 
messzebbmenő támogatást és .egitséget 
adja. Az ÚJ* vezetőség szociális össze, 
tétele biztosi ék arra. hogy a Jövő 
évben Mórahalom ismét a Járás leg. 
Jobb eredményeliet elérő községei kö-
zött az étén haladjon. Az új vezető, 
séget; a agság egyhangúlag az aláb-
biakban vála?zto la meg: e'nök Var" 
ga Ar.drás, e'nök helye'les Wrnna Ma. 
rian, gazdasági fe'.elős Varga József, 
szervezésfelelős Berentós Béla és Doez. 
tig Ferenc. Ppropagnndafe'e ős Komó-
csin Mária, okta á fele'ős ICnnya Fe. 
renc. Eilenőrzőblzottság e'r.öke Dudás 
István, ellenőrzűblzottsági tagok: Jő. 
Járt Bólia, Jójárt István és Rigó Arr 
taL 

Dani Imre 

AZ ÖTTUSA VILAGBAJNOKSAG 
NEGYEDIK NAPI VERSENYÉNEK 

EREDMÉNYEI 
Az 1953. évi ö "tusa világbajnokság 

4. számát — a 300 méteres úszást — 
szerdán rendezték meg Rocas Santo 
Domingoban. A versenyt Harmany 
(Brazília) nyerte, maga mögé utast va 
az olimpiai bajnok svéd Há.It. 

Úszásban: 1. Harmany (Brazília) 
3:57.9 p. 

2. Ha|,| (Svédország) 4:04.7 p. 
3. Tasnády (Magyarország) 4:14.3 P. 
Az egyéni összetett bajnokság ál-

lása a 4. versenyszám után; 

Csongrádmegyei Nyomdaipari 
Vállalat Szeged 

IWoMi xozetöj Vlncze György! 

1. Benedek G. (Magyarország) 21 
por.t. 

2. Szor.dy I. (Magyarország) 28 
pont. 

3. P. O. Nflsson (Svédország) 33 
pont, 

BENEDEK GÁBOR NYERTE CHILÉBEN 
AZ 1953 ÉVI EGYÉNI ÖTTUSA 

VILAGBAJNOKSAGOT 
A chilei Rocas Santo Domingoban 

megrendezett 1953. évi öttusa vi ág-
bajr.okság küzdemei csütörtökön be-
fejeződ ek. Ezen a napon az utolsó 
versenyszámot, a 4000 méteres terep, 
futást bonyolították le. 

A versenyen ha almas magyar győ. 
zelem szüetett: Benedek Gábor nagy-
szert) futással megszerezte az e'sfl-
séret és ezzel biztosító ta magának nz 
egyéni összetett verseny világbajnok, 
ságá t. 

4000 m.ee terepfu árban 1. Benedek 
Gábor 'M:igvaror<zágl 13:60 p. 

2 Andre (Egvesü t A lamok) 13:54 p. 
3. Cortes (Chile) 13:55 p. 

Teremröp'abda bajnoksáq 
A rókuei tornacsarnokban vasárnap 

rergei 8 órátől rendezik meg a vá-
rosi férfi és női teremröplabda baj. 
r. ctkeágok fordulóját. 

Ma labdarugó oktatófilm etöadás 
A Szegedi Építők rendezésében má 

délután 5 órai kezdet ei spör(filmet 
mutatnak be az Sz. Építők Tolbuchin 
sugárút 14. szám alatti udvari kul úr . 
termében. A ff'men az e mult évek 
váogatott labdarugó mérkőzések leg. 
Jobb részié ei, az élvonalbeli labda-
rugótok edzésirendFzere látható, napry. 
részt lassított fe vételben. A film 
szakszerű okta, ó magyarázatait Mo)_ 
nár Ignác e'vtárs, állami labdarugó 
edző tartja. Az összes labdarugó ed-
zők. Játékvezetők ós tátékosok megje. 
lenését elvárják. Érdekiődőke szive, 
sen látnak. A belépés díjtalan. 

Városi kosárlabda bajnoksáq 
A rókusi tornacsarnokban szomba-

ton este tartják meg a városi erem. 
kosárlabda bajnokság fordulóját. 6 
órakor Lokomotív—Pedagógiai Főlsko. 
la női. 7 órakor Lokomotív I—P.xdás 
I. férfi, 8 órakor Lokomo Ív III—Ha-
ladás m . férfi mérkőzések kerülnek 
sorra. 

Ma fontos O'ést tart a Vízi Sportok 
Társadalmi Szövetsége 

Ma este fél 6 órakor a VTSB.ben a 
Vízi Sportok Társadalmi Szőve sége e1. 
nöksége részére rendkívüli for.tos ér-
tekezletet tart. A megjelenés köte. 
lező. 

Teremkézll.zbda vlj'ám'orna 

A rökusl tornacsarnokban vasárnap 
dé'utár- 2 órától férfi teremkézilabda 
villámtornát tartanak. 

Szegedi birkózók Pécseit 

Vasárnap onszágos ifjúsági szabad, 
fo' ású birkózóver enyt rendeznek Pé-
csett. A nagyszabásúnak Ígérkező bir 
kózóversenyen Szegedről több Jóké. 
peeaégű ifjúsági versenyző vesz részt. 

B A D I Ó M O S O B 

December 12, szombat 
Kossuth rádió 

4.30 Regge'i zene, 4.50 Hirek. 5.30 
Lapezemle, 6 Falurádió, 6.45 Lapis-
mertetés, 7 Hírek, 7.10 Kórus, 7.55 
Da'ok, 11.30 Népi zene. 12 Hírek, 
lapszemle, 12.15 Szórakoztató zene, 
13 Opere trész]etek, 13 30 Fúvószene, 
14.15 Zenei újság, 15.30 Szív küldi, 
15.50 Regényrészlet. 16 20 Operett, 
réezietek. 16.40 Válasz leve'ekre, 17 
Hírek, 17.10 Hanglemez. 17 15 Ének, 
17.30 Szövetkezeti híradó, 18 Egv t'n„ 
lu — eav r.óta, 19 Da'ok, 20 Hírek, 
20.10 Műeorlsmerte és, 20.15 Vtdám 
zenée műsor, 22 Hírek, 22.20 Tánc-
zene. 23.Q5 Hírek a nagyvilágból, 24 

tHiqek. , , _ . 

Petőfi rádió 
0 Népi muzsika, 6.30 Kisiskolások 

műsora. 6.45 Tctrna, 6.50 Operarósz-
ietek, 7.10 Hang'emozek, 8.20 Zene. 
kari muzsika, 9.20 Úttörő híradó. 9 

> 45 o«rög uvermekek műsora, 10 
Hírek, 10.10 Zongora, 10.28 Szórakoz. 
ua.ó zer.e, 11 Hangtémezek, 14 Népi 
zene, 14.45 Szórakoztató zene, 15.20 
Zenei előadás. 16.20 Előadás, 16 40 
Nérvek dalai, 17.10 Külpo'i lkai e l ő a d á s , 
17.20 Tanuljunk énekszóra oroszul, 
17.40 Tánczene, 18 Moszkvai rádió 
összeállítása, 18.45 Szív küldi. 19 
Har.gos út«áq, 19.30 Sporthíradó 

Kísérleti adó műsora 
20 Hanglemezek, 21 Dalok 2" H f 
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