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H Í R E K 

Jcannc Bergé francia békeharcos-
nőt 3 évi fogvatartás után szerdán 
egészségi ál lapotára való tekintet-
tel szabadonbocsátották. Jeanne 
Bergét 1951 februárjában tartóztat-
ták le Indokinában azzal a váddal, 
hogy részt vett a vietnami békéért 
folyó harcban. A szaigoni katonai 
törvényszék 1951 decemberében a 
háborús törvények törvényellenes 
alkalmazásával 20 évi kényszer-
munkára ítélte. 

A földművelésügyi minisztérium 

rcakoktatási intézmények főigaz-
gatósága február és március hó-
napban az agrártudományi egyete-
men növénytermesztő és állatte-
nyésztő, a kertészeti és szőlészeti 
főiskolán gyümölcs- és szőlőter-
melő szakemberek, az állatorvostu-
dományi főiskolán pedig állatorvo-
sok számára továbbképző tanfolya-
mokat rendez. Továbbképzés idő-
tartama egy év. 

Az ŰjsBegedi Kender-Lenszövő 

Vállalat eérnázó üzemrésze mellett 

van a lift-bejárat, amely eddig a 

szabadba nyílt, s ha az üzemrész-

ből árut akartak elhelyezni a lift-

be, akkor a munkaterem ajta ját 

kinyitották és azon hideg levegő 

áramlott be. Az újesztendő első 

napjaiban készült el egy védőfal, 

amely megvédi a beáramló hideg 

levegőtől a munkaterem dolgozóit. 

Ugyanebben az üzemrészben ja-

nuár 11-én 50 darab vesszőkosarat 

kaptak az anyagok tárolására, 

Egyiptomi lapjclentések szerint 
az Arab Liga politikai bizottsága 
január 12-én hozzálátott a Jemen 
kormánya által előterjesztett kér-
dés megvitatásához, amely Angliá-
nak az Arab-félsziget déli része el-
leni agressziójával foglalkozik. A 
iemeni kormány nyilatkozata hang-
súlyozza, hogy Anglia birtokába 
akarja keríteni Jemen területének 
déli részét kilenc protektorátusból 
álló szövetség létrehozásával, ame-
lyeket *angol stratégiai támaszpon-
tokká" akar változtatni. Az angol 
hatóságok terrorhadjáratot folytat-
nak a szultánok és a sejkek ellen, 
akik visszautasítják az úgyneve-
zett szövetségbe való belépést. Az 
angolok fegyveres erőszakkal akar-
ják kényszeríteni őket az angol 
uralom elismerésére. A politikai bi-
zottság elhatározta, delegációt 
küld Jemenbe, hogy a helyszínen 
Ismerkedjék meg a helyzettel. 

54 ezer forintos beruházással el-
készült a Tüdőbeteggondozó ár-
nyékkép szolgálata, amely egy hor-
dozható röntgengépből és a f i lm 
előhívásához szükséges felszerelé-
sek összességéből áll. A hordoz-
ható röntgenfelszereléssel vidéki 
falvakban, községekben is végez-
nek majd szűrővizsgálatokat. 

Szeged termclőcsoportjai közül a 
Felszabadulás, a Haladás és a Tán-
csics megkezdték a trágyakihor-
dást. Elsősorban a melegágyakat 
lát ják el kellő mennyiségű trágyá-
val, készülnek a korai palántane-
velésre. 

Válaszolnak az illetékesek 
A ..Dé|magyarorszácj" 1953. 

december hó 2_i számában cik-
ket körölt ..Jobb minőcégű é e" 
|eket készítsenek az Oremélel. 
metési Vállalat konyháin* clm. 
met A cikk megjejenéje után a 
Dé magyarországi üzeméelmczé_ 
si Vállalat vrze ói a következő 
levelet küldték szerke. ztöséqünk-1 

neki 
„Vál lalatunk által készített ételek 

mennyiségileg és minőségileg is ja-
vultak a bírálat óta. Azonban ez a 
javulás korántsem érte el azt a fo-
kot, amelyet a dolgozók joggal meg-
követelnek. A cikk által felvetett 
problémák helytállóak, valóban sok 
hiányosság mutatkozik a szállító 
vállalatok munká jában . Az is tény, 
vál lalatunk munká jában rengeteg 
hiányosság volt. Az előkészítő egy-
általán nem felelt meg a követel-
ményeknek és nem felel meg még 
ma sem, habár azóta sok előnyös 
változás történt. 

A megfelelő felszerelési tárgyak-,, 
ról, szállító edényekről azóta már 
gondoskodtunk. A jelenlegi előké-
szítő teljes rendbehozása a lehető-
ségekhez képest rövidesen befeje-
ződik. Ez az üzemrész csak átmene-
tileg dolgozik. Ez. év végére ugyan-
is felsőbb szerveink intézkedése 
alapján teljesen modern ú j épület 

épül, többszázezer forintos beruhá-
zással, amelyben az előkészítőt, a 
cukrászdát, az irodákat stb. helye-
zik el, A nyersanyagok több eset-
ben valóban késve érkeztek ki 
egyes konyhákhoz. Ennek több bel-
ső hibából eredő oka volt. Ezt a 
hiányosságot is sikerült már , ha 
nem is száz százalékig, de nagyrész-
ben megszüntetni. 

A cikk által felvetett hibákat, 
amelyek természetszerűleg a dolgo-
zók étkeztetését hátrányosan befo-
lyásolják, a cikk nyomán, de egyéb-
ként is ismerjük és azok kijavítá-
sára minden erőnket összpontosít-
juk. Vál la latunk egyike azoknak a 
vállalatoknak, amelyek a legközvet-
lenebbül tudják éreztetni a dolgo-
zókkal az életszínvonal javulását. 
Mi ennek a feladatnak a legjobb 
tudásunkkal igyekszünk eleget ten-
ni, azonban sok esetben, min t azt a 
gyakorlat többször bebizonyította, 
saját erőnk ebben nem elég. Éppen 
ezért több segítséget kérünk társa-
dalmi szervektől, a szállító vállala-
toktól, hogy munkánkat a kor-
ma nyprogrammnak megfelelően, az 
eddiginél jobban, közmegelégedésre 
tud juk végezni. 

A Délmagyarországi Üzemélel-
mezési Vállalat vezetősége 

Január 24-től 31-ig béke-hetet rendeznek 

Kislelek községben 
Kistelek község dolgozó paraszt-

jai most a téli hónapokban sokat 
beszélgetnek a békéről. Réti László 
17 holdas középparasztot, a község 
békebizottságának t i tkárát gyak-
ran hívják meg otthonukba dolgo-
zó paraszttársai. Legutóbb az egyik 
békebeszélgetésen azt kérdezték 
tőle, hogyan élnek Vietnamban a 
dolgozó parasztok és mit termel-
nek. Réti László legközelebb már 
világpolitikai térképet vitt magá-
val és elmagyarázta a vietnami 
helyzetet. 

A napokban a község legjobb 

békeharcosai, köztük Korpa Károly 

egyénileg dolgozó paraszt, Susán 

Géza, a Felszabadulás tsz tagja, 

Ágoston Lajos tanító elhatározták, 

hogy január 24-től 31-ig békehetet 

rendeznek. A békehét január 

23-án este a Szegedi Kenderfonó-

gyár kú l túrgárdá jának ünnepi elő-
adásával kezdődik. 

Ezen a héten még több szó esik 
ma jd a békéről. A község élenjáró 
dolgozó parasztjai azt is megfo-
gadták, hogy a béke szavát elvi-
szik a legeldugottabb tanyába is. 
A földművesszövetkezeti boltok ki-
rakatversenyt rendeznek. A leg-
szebb kirakatot rendező boltot a 
megyei békebizottság versenyzász-
lóval jutalmazza. A béke-hét alatt 
az árudák minden zacskóra, cso-
magolópapírra bélyegzőt tesznek 
ezzel a felírással: "Községünk bé-
kehete j anuár 24-től 31-ig. Mi a 
béke mellett vagyunk és a békéért 
harcolunk*. A község dolgozóinak 
kérésére ezen a héten a moziban 
»Róma* H óra* és a "Maksz imka* 
című filmeket vetítik. A békehét 
j anuár 31-én békenagygyűléssel 
zárul. 

A Komlói Szénbányászati Tröszt 
üzemeihez nagy számban Telvesz dolgozókat. A szorgalmas. Jó dolgo-
zókból 3 hónap alatt betanítót: munkásokat, egy éven belül szakmun-
kásokat. vá|nrokat képezünk kt. 
Kereset a bányász kollektív szerint. Földn-ta ti munkánál ehhez min. 
den dolgozónak 20—30 százalék tol dalattl pótlék Jár. Minden komlói 
dolgozó ehhez külön külön f'ze lésének 10 százalékát .,kom|ói pót. 
|ék-' elmén kapja. A nfi* és család oe do gozók, családfenntartók évi 40 
q ingyen Miotményez.énbrn részesülnek. A hiány nélkül dolgozók min-
den év el elte után egy teljes re nd „hüségrulját'' és földalatti pót-
lékkai nftvo't alapköre-élének 3—5 százn.;ékig terjedő összegben hű ég-

ju almát kapnak. Napi 3.70 Ft ért háromszori bő.éges kosztot blztosL 
tunk. Legényszállás díjtalan 
A nem önkényesen kilépettek és nPm elbocsájtottak — orvost vlzsgá, 
lat után - nvomhan szerződést köthetnél: és 600 Ft toborzási lu ál-
mát kopnak. A bevitt dolgozók Jelentkezhetnek vájár tanfolyamra és 
letehetik n vijárvlzfgát Az. újonnan fejve t vájárokr.aik az év I. negye, 
dében, mig a löbbl földalatti családos dolgozóknak — amennyiben 
megfelelően do'go'r ak — nz év második felében btzteeüunk lakást. 
Az M T határozata szer'n Komló ra munkára Je-cntkezőket az üzem. 
vezetők kötelesek e'engedr.l. 
Jelentkezni lehet Kombin a Szénbányáéra-! Trösztnél, vagy a budapesti 

klrer.deltségen (Bp V. Tanács ^ I t t ) s z énb ányá s z a t i t r ö s z t 

A jó munka ju ta lmául jelenleg 
306 termelőszövetkezeti tag pihen 
az ország legszebb üdülőhelyein. A 
Szabadság-hegyen például 64-en 
töltik kétheti szabadságukat a ha-
zánk különböző tájairól érkezett 
termelőszövetkezeti tagok. A tél fo-
lyamán mintegy 1300 tsz-tag része-
sül kétheti ingyenes üdülésben. 

Január 12-én elindult Párizsba a 
Szovjetunió "V. P. Cskalov* köz-
ponti repülőklubjának: küldöttsége, 
hogy részt vegyen a Nemzetközi 
Repülőszövetség ejtőernyős-bizott-
ságának ülésén. A küldöttség tag-
jai J . N. Sztyepanov és P. J. Tur-
csina. 

Szeged üzemeinek kultúrcsoport-
jai közel kerültek a kultúrverseny 
kerületi döntőjéhez. A kultúrcso-
portok nagy lelkesedéssel készül-
nek erre a versenyre. Még négy 
hét á l l kultúresoportjaink előtt, ez-
időt használják fel arra, hogy a 
készülés közben felmerült hibákat 
kijavítsák. Bizonyítsák be azt kul-
túresoportjaink jó felkészülésük-
kel, hogy szocialista kul túránk har-
cos katonái. 

Az Építőipari Műszaki Egyetem 

rektora pályázatot hirdet az Építő-

ipari Műszaki Egyetem építész-

mérnöki karán az I. középületter-

vezési tanszék, a lakóépületek tan-

szék és az ipari épületek tanszék 

egy-egy docensi állására. A pályá-

zatokat 1954 február 15-ig kell az 

Építőipari Műszaki Egyetem épí-

tészmérnöki karának dékánjához 

benyújtani (Budapest, X I . , Buda-

foki-út 4. Központi épület). Rész-

letes felvilágosítást az építészmér-

nöki kar dékánja, illetőleg a dé-

káni t i tkár ad. 

* P á r t k i r e h 

Értesítjük a Politikai Gaz-

daságtan I . évfolyamán ta-

nuló elvtársakat, hogy ré-

szükre 15-én, pénteken dél-

után 16-tól 20 óráig a Párt-

oktatók Házában Lakó Fe-

renc elvtárs, a Megyei Elmé-

leti Tanács tagja elméleti ta-

nácsadó órát tart. 

Városi Pártbizottság 

Agit.-Prop. Osztály 

N A P I R E N D 
I D Ö J A R A S J E L E N T É S 

Várható időjárás 
pénlek estig: Bo. 
ru|t 'dő, sokfejé 
havazás, hávaseso. 
Megélénkülő dé|i_ 
dó nygat i , majd 
különösen a Du-
nántúlon erős nyu" 
qa i szél Az éj. 
szükai hideg mér-

séklődik, a nappali hőmérséklet a[ig 
változik 

Várható hőmérsékleti értékek pén-
tek reggel nyugaton minusz agy mi" 
nusz négy, ke-elen minusz 7—minusz 
10. délben nyugaön 0—plusz 3 kele. 
ten minusz 3—minuSz 6 fok között. * 

A fűtés alapjául szolgáló várható 
középhőmér-éket pénteken a Tiszán, 
túlon éi Borsod Abaúj-Zemplén me. 
gyében minusz 5 fok alatt. másho| 
minusz 1—minusz 4 fok között. 

MOZI 

•Szabadság: Tavasz a jégen (január 
2C„ig). 

Vtrös csillog: Tavasz a jégen (ja. 
nuár 17-ig). 

Fáklya: Kíváncsi vőlegény. Kísérő, 
műsor: az osztrák magyar labdarugó 
mérkőzés (január 17 ig). 

Az elftadáok a Szabadság.mozban 
fél 6 és fél 8 órakor kezd dneik. 

A Fáklya-mo-ibau 5 és 7 órakor 
kezdődnek az efőadáaok. Vanárrap én 
ünnepnap 3, 5 és 7 órakor. 

SZÍNHÁZ 

Este 7: Boci-boci tarka Déryré bér. 
let (5). 

Ette 7 kor a Közalkalmazottak Szak_ 
szervezete kul űrotthonában: Vándor, 
diák. 

MUZEUM 
Fejlődéstörténeti kiállítás. Móra Fe 

renc Emlékkiállítás, Fehértó élővi'átra 
kiál'ítás (Kultúrpalota, Roosewett tér) 
hétfő kivételével mindennap délelőtt 
10 órától 6 óráto. a Múzeumi Kép-
tár (Horváth Mihálv utcai Cvegesar. 
nokl hétfő kivételével mindennap 
délután 2 órától 6 óráig. 

KÖNYVTAR 

Somogyi: Délelőtt 10 órától este 
7 lg. i Könyvkölcsönzés: délután 2_tőj 
este 6 óráig). 

Járási Kör yvtár (Sztár i n krt. 54. 
ez.): Kölcsönzés felnőtteknek ezei-da 
kivé elével minden hétköznap d. u. 
l-fől etto 7 óráig. Vasárnap délelőtt 
9—12 óráig. 

Gorkit Könyvtár: Nyitvatartási Ide-
je- hétfő. kedd. szerda;, pér.-ek reg-
gel 8 órától 12_ig, délután l.'ói fél 
4 ig csütörtökön, szombaton délelőtt 
10 töl 2_ig délután 3 tói 7 óráig. 

Áz Egvetemt Könyvtár nyitvatartási 
Iriele- O'vasóterem 10-töi 21 óráig, 
hétfőn: 14.IŐ1 21 óráig: vasárnap 
9 tői 13 óráig. Kölcsönzőé: 12 töl 20 
óráig; hétfőn: 14 öj 20 óráig. vasár-
nap 9-től 13 óráig. 

SPOR1 

Az Edzők Tudományos Tanácsa a szocialisfa sport 
továbbfejlesztéséért 

A felszabadulás után hazánkban a 

sport a széles tömegek közkincsévé 
váj . Ha a tényleges eredményeket 
nézzük minden ör te;lség nélkül meg. 
á Iaplihatjuk, hogy hazánk a munká-
ban és a epor'.ban elért eredmér.yei. 
vei magára! vonta a világ dolgozóinak 
figyelmét. Ezek a sikere,k azonban 
nem tehe nek elbizakodottá, hanem 
még nagyobb eredmények elérésére 
ke]], hogy késztessenek bennünket. 
Ezeket szem előtt tartva, határozta el 
a Szegedi Tesineve|é4 és Sportblzott 
eág a Szegedi Testnevelés, ér Sport, 
egészségügyi In ézeMej karöltve, hogy 
létrehoz Szegeden egv olyan irányíló 
szervet, melynek főfeladata az ifjú-
ságunkká] foglalkozó edzők munkájú 
nak egységesítő e és magasabb szín. 
vor a'ra való emelése. 

Ahhoz, hogy a szerv a cé«ul kitű-
zött feladalokat megvalósíthassa, fel-
tétlenül szükségéé hogy az eddig 
végze t módszertani munkát a -udo 
mányos elméleti munkával összekösse 
és így a gyakorlati eredményeket 
növelje. 

Az Edzők Tudományos Tanácsát 
mind szakmai, m-nd pedig egészség, 
ügyi részről a legjobb szakkáderekböl tefTa^tolat átad álra 
attlottuk össze. A Tudományos Ta-
nács munkájának elvégzéséhez fel-
használja. a sportorvosi tudomány és 
az élettan jegúiabb megáilnpít.ánait, a 
Szov'etunló kivá'ó sportok atóin-k la 
pa;sztala,talt a szakirodalom megiemer_ 
teléeévei s nem utolró sorban a ha. 
zai kiváló spor nevelőink és oktatóink 
útmutatásait. Ahhoz, hogy ez a tanács 

eredményt érjen el foltétlenül szük-
ség van arra, hogy kiváló spor olóir.k 
egyéni tapasztalatait ls felhasználja. 
Munkájának eredményeit, elősegíti az 
is, ha a dolgozó sportkedvelök fi-
gyelemmel kísérik munkáját ér kér. 
déseikkel, tanácsaikkal támogatják. 

A tanács fe(adat tesz, hogy megold. 
Ja az edzők munkájával! kapc-olatos 
súlyos problémákat Meg kell szün" 
teinl azt az á]lapoto', hogy vannak 
még — bár már egyre kevesebben 
— akik féltve őrzik edzési módsze-
reiket és egyéni célok, érdekek miatt 
r.em törődnek a közönséggel, akarat-
lanul 1* s7embená|lnak a tömegek 
érdekeivet, hazánk érdekeivel. Nekünk 
nem egy, vagy két kiváló nevelőre, 
edzőre var.' csak szükségünk, hanem 
igen sokra, mert názunk a sport nem 
a kiváltságosok szóra kozási lehetősé, 
ge, rem kereseti fórrá), hanem a dol-
gozók nagy tömegének nvújt mun-
ka után fe'üdülést. Ahhoz pedig, 
hogy a spor ot célszerűvé is tegyük'. 
Jó] képzett Irányító személyekre van 
szükségür k Ahogy a munkában » 
fels zabadu'ás után megszüntettük a. 
„szabadalom" eszméjét s rátértünk a 
• ^ •HHMÉMMMM^Hugya i . úgy ezt 
sportvorajon is követnünk keli. Ezt 
meg kell értenie minden edzőnek. 

Az Edzők Tudomár.Ovs Tanácsának 
további működését a sajtóban ájfan. 
cióan ismertetjük a spor otókkal és a, 
sportkedvelő dolgozókká). 

Kun L»Joi 
VTSB elnöke 

'A VTSB felhívása 

A VTSB felhívja az M H K ellen-
őrző bizottsági tagok figyelmét, 
hogy ma este 6 órakor fontos érte-
kezletet tartanak a VTSB helyisé-
gében. Kérik a tagok pontos meg-
jelenését. 

'A Tudományos Edzők 

Tanácsának ülése 

A Tudományos Edzők Tanácsa 

ma este fél 7 órai kezdettel fontos 

értekezletet tart a sportorvosi in-

tézetben. 

Téli védekezés a gabonazsizsik ellen 
A legveszedelmesebb magtári kár-

tevőnk a gabonazsizsik. Jelenleg 
kártevése szünetel, mert már plusz 
4 fok alatti hőmérsékleten a bogár 
és kukaca hidegmerevségbe esik. 

A bogár télre a padló, faburkolat, 
gerendák, oszlopok stb. résébe, hé-
zagába húzódik, de elrejtőzik a ga-
bonagarmadák és ocsúhalmok aljá-
ba, valamint zsákok, szalmarakások, 
deszkák s a magtárakban található 
egyéb anyagok és eszközök alá is. 
A magvakban rejtőző különféle fej-
lődésű ivadéka: kukaca is hidegme-
revségbe esik, tehát sem a bogár, 
sem a kukaca ilyenkor nem táplál-
kozik. Csak tavasszal, az emelkedő 
hőmérséklettel éted fel a bogár és 
kukaca is. Ellenben akkor, ha a ga-
bonagarmadákban a hőmérséklet 
télen is 4 Celzius fok fölé emelke-
dik, a bogár és ivadéka folytathatja 
pusztítását, tehát ne engedjük a ga-
bonagarmadákat négy foknál ma-
gasabbra felmelegedni. Ezt pedig a 
gabonának gyakoribb mozgatásával 
főleg a téli hideg napokon érhetjük 
el. Egyébként is a gabona forgatása 
a rendes magtári kezelésnek is elő-
írása. Ne feledjük: hogy a gabona-
mag nem hóit anyag, hiszen benne 

' rejtőzik a leendő növény, amely 
időközönkint szellőztetést kíván. 

A bemelegedés káros következ-
ménye még a dohosodás is. A do-
hosság nem gyógyítható. 

A garmadák szakszerű átlapáto-
lása megköveteli, hogy azok helyét 
is változtassuk, mert csak így ér-

hetjük el a teljes szellőződést egy-
részt má r a lapátolás során, más-
részt pedig azzal is, hogy a garma-
da felső része az ú j helyen alulra, 
a volt alsó része viszont felülre 
kerül át. 

A gabonazsizsik elleni téli véde-
kezéshez tartozik még a feltalálha-
tó, addig be nem tömött rések meg-
felelő betapasztása (gipszszel, gittel, 
polyvás agyaggal, enyves fűrészpor-
ral stb.) Ezzel egyébként más mag-
tári kártevőket is megfosztunk bú-
vóhelyüktől. Ugyancsak toljuk cl 
helyükről a magtárban található 
deszkákat, eszközöket is és seperjük 
össze a helyükön megbújt bogara-
kat. 

A gabonazsizsiket télen is be-
hurcolhatjuk magtárunkba idegen 
helyről származó zsizsikes gaboná-
val. A gabonában élettelenül heve-
rő, elhullottnak látszó bogár a me-
leg idő beköszöntésével életre kel. 
A magvak belsejében rejtőző tojá-
sok, kukacok és bábok pedig nem 
is láthatók. Ezek is felélednek 
majd. Az olyan gabona, amelyben 
élettelennek látszó zsizsik található, 
teljes bizonyossággal fertőzöttnek 
mondható, mert ha még tényleg 
döglött volna is a zsizsik, ivadéka 
láthatatlanul ott rejtőzik a magban. 
Egyébként könnyen meggyőződhe-
tünk arról, hogy dög-e vagy csak 
merevségbe esett-e a talált zsizsik 
olymódon, hogy pohárba téve me-
leg szobába visszük; ugyanis ott rö-
videsen felenged merevsége. 

A SZEGEDI Cipőgyár szakmunkám, 
kat (saabászt, uljamunkást, tüzönöt) 
azonnal felvesz. Cim: Szeged Ró-
mai krt 21. 
SZERSZÁM és géplakatosokat felvesz 
a Szegedi Kéziszerszámgyár. Rigó u. 
38. reám. 
VESZÜNK 95_ös vagy 100 a« szalagfű-
részt. Erdőgazdaság, Szeged, Roose. 
welt tér 14 
1RÖASZTALOKAT megvé ©iro kérő-
iünk. Belsped. Balcsy.Zí. u. 
GYAKORLOTT s'atiezóikust fölveszünk. 
Ajánlatokat postafiók 15"re kérjük. 
HÉTVEZÉR utca 44. a|iatt 160 kg o-
hízo'tsei-és e'adó. 
FOTELAGY eladó. Nem használt, a, 
legmodernebb esetleg disznóért cse. 
ré hető. Kigyó utca 1. UT. em. 
ELADö egy világvevő rádió, cim Ve. 
resács utca. 7. 
120 kg KÖRÜLI ztt'rser'és eladó. Po-
zsonyi Ignác utca 21. 
TRICIKLIT ves-ílnk. Gyógyszertan In-
tézet, Beloiann'nz tér. 
ZONGORA egveneshúrrd o'ödó. Jóst. 
te: utca 31 Te-efon: 40—06. 
JÖKARBAN lévő piupinó eladó. Fel«ö 
tiszapart 22. 

BÖRKBABAT alakítás, javítás vlzhat. 
iar.' festéssel C-ordás bőrruhakészttö-
né< Szent Miklós utca 7. Foltőváro*. 
180 kg.os HIZOTTSERTÉS fe'e eladó, 
Tolbuchin sgi. 1C4. Kombináttal szem. 
ben. 

FOLYő hó Ki-ár' 9 órakor a vágóhíd 
mögötti serlés piactéren a Szegedi 
Vágóhíd selejtezett igüs-ovalt a :eg 
öbbel Ígérőnek szabadkézből eladja. 

Sokan soka! nvertek 
ezen a héten a To'on! 

Közel 200.000 drb szolvényt 
Uü dlek be a pályázók sokkal 
tóbbet. mint az e'mult öt év 

hasonló idózakábap. 
A 2. hét nyerem'n eí : 

12 ioiá-atos szelvény nem ak-dt 
11 íalálat = 8112 Ft 
10 talá|at = 605 rt 
9 t-'á'St = 95 Ft 

TOTOZZÖN! NYERHET! 

A R Á D I Ó M Ű S O R A ! 

Január 16. szombat 
Kossuth rádió 

4.30 Reggeli zene. 4.50 Hfrek, 5.30 
Lapczemle, 6 Falurádió 6.45 Lapis 
mertetés. 7 Hírek 7.10 Hano" emezek, 
7.55 0peret,'részletek, 11.30 Népi tnu 
zslka, 12 Hírek, 12.15 Kórushangver. 
reny. 13 Könnyű dalok. 13.30 Füvéé, 
zerekari hangverseny, 14.15 Előadás, 
14 45 Vidám népdalok 15.20 Sziv 
küldi. 15.50 Hang-"mezek. 16.20 Szim-
fónikus zene 16.40 Levelekre válasz, 
17 Hirek, 17.10 Néndalok Pe őfi ver 
seire, 17.30 Szövetkezeti híradó, 18 
F-zv falu — egv nóta. 18 30 Mo zkvai 
rádió összeállítása. 19 Hcngvcr-env. 
20 Hirek. 20.10 Műeortemertetév 20 
óra 15 liar elemezek. 21 Müvéazcti 
híradó 22 Hírek, 22 20 Tánczene, 24 
Ilirek. 

Pelöfl rádió 

6 Népdalfeldo gozások. 6.30 Kisis 
kel árok műsora 6 40 Torna 6.50 
Hanglemez, 7.10 Dalok. 8.70 Zene. 
kari muzsika, 0.20 üt ör« híradó. 9 
óra 45 Görög gyermekek műsora, 10 

Hírek, 10.10 Vfglátókrész-etek, 11 17 
Keleti zene, 14 Népi zene. 14 45 Szim-
fórlkus zene 15.20 Előadás 16 J0 
Icmeretter.leeztö e.]ődás 16.40 Albán 
zene. 17 10 Tfz jíerc közgazdaság, 17 
óra 20 Tanu'Junk énekszóra oroszu', 
17.40 Tánczene 18 Rcgér yré-zle' 18 

35 Szív küldi, 19 Hangos újság, 
19.30 Spor híradó. 19.50 Hanglemezek, 
21 Ének, 21.50 Induló, 22 Operarész 
letek. 

OÉl MAG YAR0RSZA3 
politikát napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti • a szerkesztőbizottság 
szerkesztőség: Szeged Lenin u. l t 

Telefon: 35—35 és 40 80 
Kiadóhivatal: Szftged Klauzál lér 3. 

Telefon: 31-18 és 35-00 

Csongrárimegvel Nyomdaipart 
Vállalat Szeged 

Felelős vezetői Viaczo György 


