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H I R E K 
Herczeg Ferenc, a neves író szer-

dán délben 91 éves korában meg-
halt. 

Fodor Gábor elvtárs, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező 
tagja, Kossuth-díjas, a Szegedi Tu-
dományegyetem rektora, szerdán 
este elutazott a Svájci Kémiai Tár-
saság február 28-án Zürichben 
kezdődő kongresszusára. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor nyí-
lik meg a Magyar-Szovjet Barát-
sági Hónap keretében az MSZT 
székházban ©A szocializmusban 
legfőbb érték az ember* c ímű ki-
állítás. 

Az *Imroz© című Iivp közli: a pa-
kisztáni kormányon belül a pakisz-
táni-török katonai és politikai 
egyezmény kérdésében komoly el-
lentétek merültek fel, amelyekkel 
kapcsolatban Zafrul lah khán kül-
ügyminiszter beadta lemondását. 
Zafrullah khán ellenzi a pakisztáni 
török szerződést. 

21 amerikai és egy angol volt 
hadifogoly — aki megtagadta a ha-
zatérést — szerdán délelőtt Ke-
szonból vonaton Antungba érke-
zett. Ugyancsak szerdán érkezett 
Antungba az a két belga katona 
is, aki a kumhvai arcvonalon öt 
nappal a fegyverszüneti egyezmény 
aláírása után átment a népi erők 
oldalára. A két belga katona a kí-
nai népi önkéntesek felszólítása 
ellenére sem akart visszatérni az 
amerikai félhez. Kijelentették, 
hogy nem k ívánnak Belgiumba 
menni, amely ©gyors ütemben vá-
lik amerikai gyarmattá*. 

Nyugat-Berlin reakciós szenátu-
sának intézkedésére április elsejé-
től 30 százalékkal emelni akar ják 
a legsilányabb minőségű szürke ke-
nyér, az úgynevezett szegények 
kenyere árát. A nyugatberlini 
munkanélkül iek érdekvédelmi szö-
vetsége a szenátushoz intézett be-
adványában éles hangon tiltakozott 
a kenyér megdrágítása ellen és a 
munkanélkül i segélyek 25 száza-
lékkal történő felemelését köve-
telte. Hasonló beadvánnyal fordult 
a szenátushoz a hadirokkantak és 
hadiárvék szervezete is. 

A francia kormány elhatározta, 

hogy leállítja a Salsigny-i arany-
bányák üzemét azzal az ürüggyel, 
hogy a termelés folytatása már 
nom kifizető. A francia sajtó hír-
adása szerint csütörtökön a bá-
nyák 1200 munkása a szomszédos 
községek lakosságának képviselői-
vel együtt Salsignyből Aude-me-
gye székhelyére, Carcassone-ba 
gyalogol, ahol éhség-felvonulást 
rendez a mindennapi kenyér vé-
delmében. 

A Szegedi Cipőgyárban ebben az 
évben nyolc újítást adtak be a 
dolgozók. Ezek legtöbbje anyagta-
karékosságra vonatkozik. Az új ítók 
közül a legjelentősebb és a legér-
tékesebb javaslatot Fenyvesi Sán-
dor nyújtotta be. 

Az Olcsó Könyvtár sorozait ne-

gyedik köteteként megjelent Heltai 

Jenő vidám, fordulatos regénye, a 

©Jaguár*. A regény egy mú l t szá-

zadvégi szenzációhajhászó napilap, 

a ©Krajcáros Igazság* születésének 

és elmúlásának, egy újságíró-

társaság mulatságos kalandjainak 

története. 

A Magyar-Szovjet Barátság Hó-
napja alatt a rádió zenei műsorá-
ban felcsendülnek az orosz klasz-
szikus és szovjet zeneszerzők alko-
tásai: Gl inka, Csajkovszkij* Musz-
szorgszkij, Borodin művei, Soszta-
kovics, Prokofjev, Hacsaturján és 
Mejtusz szerzeményei. Az Ale-
kszandrov-, Pjatnyickij- és más hí-
res együttesek műsorai mellett fel-
hangzanak a nagysikerű szovjet 
operettek, a *Nyugtalan boldog-
ság©, a *Havasi kürt©, a *Szabad 
szél©, továbbá a szovjet f i lmek ze-
néjének legszebb részletei, vala-
mint közkedvelt szovjet dalok és 
táncszámok. 

A Szegedi Hűtőipari Vállalat 
dolgozói egymás után másodszor 
nyerték el a büszke élüzem címet. 
Az élüzem ünnepséget február 
27-én, szombaton délután 8 órakor 
tart ják a Hajnóczi-utca 10. szám 
alatt lévő kultúrhelyiségben, 

így szüleinek uilá a japán irösziök 
Az *Aurorc» c ímű francia burzsoá lap érdekes cikke Japánró l 

A legújabb tókiói hírek szerint 
arra lehet számítani, hogy Jqszida 
japán miniszterelnöknek ideiglene-
sen le kell mondania vi lágkörüli 
út járól , amelynek során megláto-
gatná az Egyesült Ál lamokat, Nagy-
Britanniát, Franciaországot, Német-
országot, Indiát , Indonéziát és a 
Fülöp-szigeteket. Nézzük meg, m i 
borítja fel esetleg a japán külügy-
miniszter terveit? Két súlyos pénz-
ügyi botrány. 

Néhány magasrangú tisztviselő 
és számos képviselő menthetet-
lenül kompromittálva van, az 
előbbiek azért, mert hatalmas 
pénzeket vettek fel egy jelen-
leg szorult helyzetben lévő 
banktól, az utóbbiak pedig 
résztvettek egy olyan vállalko-
zásban, ahol az állam pénzével 
állítottak lábra egy hajózási tár-

saságot. 

Joszida kétségtelenül k ívül ál l e 
két ügyön. Szerencsétlenségére 
azonban nem ez a helyzet több po-
litikai barátjával. Itt van például 
Ikeda volt pénzügyminiszter, majd 
kereskedelemügyi miniszter, aki 
nyakig merült ebbe a mocsárba. 

Ikeda volt Joszida személyes 
küldöttje, aki Washingtonban a 
japán felfegyverzés előkészüle-
téről tárgyalt Dulles-szel. így 
tehát érthető a japán kormány 

fejének zavara. 
Japán jelenlegi erkölcsi süllyedé-

sét lényegében a négy „dzaibacu", 
a hatalmas családi trösztök feltáma-
dása vált ja ki, amelyek mindig a 
háborús terjeszkedés hívei voltak. 
A vereség után a győzők megpa-
rancsolták e trösztök végleges fel-
számolását! A valóságban azonban 
más volt a helyzet. Mintegy varázs-
ütésre kelnek életre és az ameri-
kaiak ezt nem akadályozzák meg. 

Sőt éppen ellenkezőleg! Az ameri-
kaiak fel akar ják fegyverezni azt 
a távolkeleti országot, amely — vé-
leményük szerint — képes szembe-
szállni Kínával* 

A japán nép, amelyet kegyet-
lenül sújtott a vereség és még 
mindig nem felejtette el Hiro-
simát, nem mutat túlzott lelke-

sedést. 

Csupán a magasrang.i tisztek és a 
nagyiparosok vannak tele tűzzel. 
Égnek a vágytól, hogy ú jra össze-
kovácsolják vagyonukat, hadianya-
got és felszerelést gyártva. Ezért 
engedi Washington, hogy ú jra fel-
virágozzék a négy „dzaibacu" a tör-
vény megszegésével. A „Micubiszi" 
torpedóhajókat tud gyártani, a 
„Szumitomo" puskákat és ágyúkat, 
a „Micui" robbanóbombákat, a „Ja-
szuda" pedig repülőgépeket. Az 
amerikai hadügyminisztérium tom-
bol örömében. A külügyminiszté-
r ium szemethunyt; 

És ami még ennél is több! Ugy-

látszik az angol külügyminiszté-

rium, félve a japán konkurenciától, 

a világpiacon, titokban örül, látva, 

hogy Japán elfordul a békés ter-

meléstől, hogy egy hatalmas há-

borús üzemmé vál jék újra; 

A közelmúltban aláírt „fekete 

paktum", amely megnyitja a brit 

nemzetközösség piaeait a japán áru-

cikkek előtt, elkeserítette az angol 

nagyiparosokat, Nos, J apán irány-

változtatása megnyugatathatja őket. 

Am i pedig ennek a hazárd kez 

deményezésnek távolabbi eredmé-

nyeit illeti, arra jobb nem is gon 

dőlni — ír ja a francia burzsoá lap. 

* V u r m i r e í 

Értesítjük a pártoktatásban 

rész Ive vő elvtársakat, hogy 

ma délután 16 órától 20 óráig 

a Pártoktatók Házában Bá-

rány János elvtárs a nem-

zetközi kérdésekről tart el-

méleti tanácsadót. 

Értesítjük a Bolsevik Párttörté-
net I I I . évfolyam propagandistáit, 
hogy 1954 I I . 27-én, szombaton dél-
után 14 órakor a Pártoktatók Há-
zában a soronkövetkező anyagból 
konferenciát tartunk. 

Értesítjük a Politikai Gazdaság-
tan II . évfolyam hallgatóit, hogy 
1954 február 27-én, szombaton dél-
után 14.30 órakor a Pártoktatók 
Házában konferenciát tartunk. 

ÉrtesitjUk az S Z K P történet I I . 
évfolyam hallgatóit, hogy részükre 
a X I I I . és X IV . téma tanulmányo-
zásához az ú j ú tmutató megérke-
zett, melyei a Pártoktatók Házában 
átvehetnek. 

Felhívjuk a politikai iskola I I . 
évfolyam szeminárium vezetők és 
hallgatók figyelmét, hogy 1954. feb-
ruár 26-án, pénteken délután 5 
órakor a Pártoktatás Házában a 
„Nep kérdése hazánkban" című 
anyagból Ritter József elvtárs kon-
zultációt tart. 

Kér jük , hogy a konzultáción az 
elvtársak minél nagyobb számban 
vegyenek részt. 

Városi Pártbizottság 
agit.-prop. osztálya 

n a p ' r e n d 

1954 
FEBRUÁR 

26 
PÉNTEK 

K é p p s h í r a d ó 

Tavaszi előkészületek 

A berdi szovlioz munkásai és szakemberei készülődnek a ta-
vaszí vetésre. Traktorvcntatású hóekékkel végzik a hóvisszatartó 
munkálatokat , átvizsgálják a gabona, az évelőfüvek, a zöldség- és ta-
karmánynövények vetőmagjait. Ü j gépeket kapott a szovhoz, többek 
között «DN—54©-típusú traktorokat, burgonyaültetőgépeket, sorközmű-
velő kultivátorokat, silószecskázó és más gépeket. A szovhoz gépkeze-
lői már előkészítettek a traktorál lcmányt a tavaszi munkálatokra. 

A képen: a berdi szovhoz javítóműhelyében. 

DCapfiatita 

SZEGEDT Gázmű lehetőleg vifanyeze 
relfi; képesítéssel rendelkező 1-nkaos 
szakmunkást keres azonnali fe'véttelre. 
A SZEGEDI földművesszövef,kezet ér-
tesíti a termelöket, hogy rostién éa 
kenderre vor.atkozó termelési szerző 
dé ok Kossuth Lajos sgt. 25. szám 
a'ntti irodájában ée Teréz u. 2. szám 
alatti rak árában kölhetők. E két nö-
vényféleség ipart fermeésünk fontos 
nyersanyaga, melyek termelésére kor. 
mányzatunk nagy 6űlyt helyez és a 
t-zerzödé-ekei nagy kedvezmények Jut. 
tatárával siet e'ősegíteni. Siess rost-
len és ker derteiTne ési szerződért kö ni 
a fő'dművesszövetkezelnél. 

KÖNYVSZEKRÉNY. fotelek. lámpák, 
fogas eladók. Április 4. útja 19. az. 
1. em. 
KÜLÖNBEJARATU bútorozok szobát 
keres magánvo* férfi lehető eg nagy-
körúton belül. C!m: Jóslka u. 22. em-
TRÁGYÁT veszek hetyetfnre száHUvn. 
Szentháromság u, 17. Sándor. . 

250xl4-es AKACOSZLOPOK eladók. Ri 
gó u. 21. szám. 
GYORSÍRÓ és gépíró tanfolyamok kez-
dődnek március 3-án a felnőttek aziak 
iskolájában. léauzáj tér 3. 

Rövid időn belül 
Szegeden-, Lenin u. 13. szám 
alatti Sportfogadás, Kirendet'ség 
Je'igéJével már másodszor érjek 

e! Totó főnyereményt. 

A 8. hét nyereményei: 
12 taiá'at, 18 217 Ff 
11 találat: 695 F| 
10 találat: 70 Ft 
Ezút a] ts csaknem negyedminő 
sze'vér. y érkezett be s ez bizo-
nyltja hogy mind népszerűbb 

jesz a Totó. 

IDÖJARASJELENTES 
Várható időjárás 

pénfek est'q: Fejhö. 
sebb párás, ködös 
idő, holnap legfel-
jebb néhány he-
lyen. a Dunántúlon 
és északon kisebb 
havazás vaqy ha-
vaserő. Mérséke't 
déli-délnyuqati szél 

A híímérséktet emekedík. 

Várható hőmérsékleti értékek: Pén-
teken regg© nyugidon minusz 6— 
minusz 9, keleten minuSz 14—minusz 
17, délben minusz 1—plusz 2 fok kő-
zött. 

* 

A fűfés alapjául szolqáló várható 
középhímérséktot: Pétieken a fövá-
rosbén és a Dunintú'on m'nusz 1— 
mtousz 4 fok közölt, másutt minusz 5 
fok alatt Jesz. 

MOZI 
Szabadság: öt bárét (március 3-ig). 

Izga'mas szerelmi film örténet, mely 
a mat Franciaországban lájczöd'k ie. 

Vörös Csjllag: Szerzője ismereten 
(március 3-ig). UJ csehszlovák zenés 
filmvígjáték. 

Fáklya: Máqnás Miska (február 
28-ig). Zenés magyar fi'mvígjá ék. 

Az előadások a fílm-zínházakban fél 
6 és fél 8 óraikor kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 

Este 7: Nem m&qánüqy. Bér-Jelszü-
net. 

MUZEUM 
Fejlődéetörléne i kiállítás Móra Fe-

renc emlékkiáktt e Fehértó é'őv'laga 
kiállítás (Kultúrpalota. Roorewelt tér) 
hétfő kivételével mjndennap déle'őtt 
10 órától 6 óráig. A Múzeumi Kép-
tár (Horvá h Mihály utcai üvegerar. 
nok) hétfő kivételével mjndennap 
délután 2 órát© 6 óráig. 

KÖNYVTARAK 
Eqyefemi: O'vatóterem tO-'ől 21 

óráig: hétfőn 14 tői 21 óráig; vasár-
nap 9-föi 13 órájg. Kölcsönzés 12-től 
20 órájg; hétfőn 14-tő| 20 óráig; va. 
sárnap 9-'ől 13 órájg 

Somogyi: Olvasóterem 10-fBl 19 
óráig. Kö csönzés 13 t.ól 18 óráig 

Gorkij: Hétfőn, kedden, ezerdán, 
pénteker.- regge] 8_(ól 12-ig és délután 
1 t© fél 4-ig: c?ü önökön és szómba, 
ton délelőtt 10-től dé'után 2-ig. dél-
után 3 1ŐI es'e 7 óráig 

Járási Sz'á'in krt. 54.: Kölcsönzés 
fe'r ötleknek szerda kivételévé' minden 
hétköznap délu'én 4-ffil esf.e 7-ig; vá-
sárnap délelőtt 9 tői 12-tg. 

A VÁROSI TANACS végrehajtó bl 
zottságának 1151—2'8/1054. VB. szá-
mú határoza'a alapúin közhírré te-
ezem. hogy a, Tanács a szemét, tör-
melék föld és minden néven neve-
zendő anyag 'erakását (rn=belj enge-
délyhez kötötte. Az engedélyt a Kom 
munáMs osz'álytól kell kérni. Az en-
gedély nélkül vagy annak feltéte'ejvei 
ellenkező modor- történő anyaglerakáe 
közrendi kihágást képez és az ©kö-
vetők eHen a kihágást e1 táráét meg 
fogóm indítani. VB. e"nök. 

özv. SZÖGI FERENCNÉ. Újszeged, 
nvug fíimozdoryveze ő özvegve feb-
ruár 25-én megha'+. Temetése aleó 
városi temetőben 27-én 2 órakor. 

BEJARASOS, va/aminfc bentlakásom 
évfolyamoka' indít a szegedi Kossuth 
Zsuzsanna Ápolónőképző Intézet 1954. 
márciusában- Jelentkezhetnek mind. 
azok a 17—35 éve® egészséges nök. 
akík kedvet éreznek az ápo'ónöj pá. 
lyüra Az iskola 2 éves. a hal'gatók 
nak biztosit lakás', ellátást, havi 116 
forint tnnu'rmvr.yl segé'vt Lehetővé 
teszi a bejáráét az Iskolára azok ré-
szére akik a kötelező bentlakást vál-
lalni nem tudták. A szükségéé e-'őkén. 
zet'ség 'ega'ább 6 elemi. Tratok azon 
ral beküldhetők Szeged. Tolbuchtn (gt 
1. szám Szüksége®: ezü'etéej. i-kolart, 
vagyont bizonyítvány, munkakönyv 
Bővebb felvi'ágosi ást ad az Intézet az 
érdek'(időknek. 

Miérí ég 250 villanyégő a Vörös Csillag mozinál? 

A bányák mélyén hősies erőfeszítéseket tesznek a bányá-
szok a több szénért. Ki ne tudná, hogy a szén az ipar 

kenyerei Szén kell ahhoz is, hogy villanyáram legyen; szóljanak a 
rádiók, s világosak legyenek az utcák. Szcn kell ahhoz is. hogy köz-
lekedjenek a vonalok. Nem egy szegedi üzem gépeit az áram hoz-
za mozgásba. S igaz az is megtörténik: nincs elég áram és hcsszú 
tízpercekre leállnak a gépek — szünetel a termelő munka. 

Üzemben, irodában, családi o'lhonokban — mindenütt — fon-
tos az árammal való takarékoskodás. E téren szép eredményeket is 
értünk el. azonban még több hiba mutatkozik. Egyet közülük: a sze-
gedi Vörös Csillag-mozi bejáratánál, a homlokfalon esténként a 
vil'.an'/égök valóságos füzére világít órákon át. Az égők száma le-
het vagy 250. Felesleges, áramot tékozló kivilágítás ez, melyet a mozi 
vezetőinek meg kell szüntetni! Nem egy szegedi dolgozó jogosan 
megállapította: „Minek világít az a sok égő, miért pocsékolják az 
áramot/" 

Tévedés ne essék: nem arról van szó, hogy sötét legyen a mozi 
előtere. Legyen jól megvilágítva, égjenek a neoncsövek is. De két-
ségtelen, hogy a 250 égőre, áramp ocsékolásra nincs szükség. 

SPORT 

Egy „barátságos" labdarugó mérkőzés 
A Sz. Haladás NB I e? labdarugó • 

csapata a közo gű tavaszi jdényre vájó 
készülődés során r-zerdán a Kecske-
méti Honvéddel játszott ..barátságos" 
labdarugó mérkőzés: Kecskeméten. A 
mérkőzés nagy küzdelem után 1:1 
(1:0) arányban döntetlenül végződött. 

A mérkőzéaen a kecskemétiek n".'gy 
erőbedobással*, durván, kíméletlenül 
játezotak. A hazai csapat i'yeri játék-

modora következtében a szegedi 
együttes több tagja könnyebb, Bojtos 
pedig súlyos sérülés'- szenvedett. EöJ-
tös a pályán ájlva kapta a rúgást. A 
Kecskeméti Honvéd minden,' Játékosa 
nagy ambícióval ée le'kesedés«n küz-
dött mert a több. mjnt 40 Játékosból 
álló keret minden tágját kipróbálták 
az edzőmérkőzésen és természe eser; 
mind bo akart kerülni a ceapatba. 

EGYSZERŰ családhoz gyermekek mel 
'é ber.t'akó állandó mindenest kere-
sek naponta 17 órától. Bocskai u. 4. 
földszint 3-

A Sz. Petőfj pálya vasárnapi mű ora 
A Sz. Pe őfi NB Il-es labdarugó csa-

pata vasárnap délután 3 óraj kezdet-
te' a Kiskunhalasi Dózsával Ját zik ba. 
rátságoe labdarugó mérkőzést az új-
szegedi Sz Petőfi pályán E öt o 1 óra-
kor Sz Petőfi II—Sz Építők barájsá,. 
gos mérközéa kerül sorra. 

Ma labdarúgópálya baosztó értekez'ej 
A VTSB a labdarugó pi'yáva] vairy 

'abdarugó szakosztáillyal rendelkező 
spor körök részére pályabeosztó érte-
kezletet tart ma dé utáp 5 órakor a 
VTSB hivatalos helyiségében. 

Ma befejeződnek a télj úszó pont. 
versenyek 

Az Sz Petőfi és az Sz Ha'adás közös 
rendezte éber.' ma, es'e 7 órai kezdet-
tel kerül eor a té'i úszó pontversenyek 
negyedik, egyben utolsó részére a 
felnőttek nőt és férfi úszóver.enyére a 
Városj Gőzfürdő uszodájában. 

Ma a VLSz Kender taggyűlése 
A VLSz Kender Sportk r ma déju'án 

5 órai kezdetfe| tartja taggyűlését a 
Pacsirta utca 31. szám a,la ti klubhe. 
'ytségében. Nnn'iendi portok: 1. Bs-
számo'ó a7, 1953. évi munkáról az 
1954. évi fejadatok, 2. Mér'egbe'zá-
moló. 3. Az elnökség kiegészítése 4. 
Díjkiosztás, 

Ma MHK ellenőrző bizottság; taqok 
értekez|ete 

Az MHK ellenőrző btzobtsági tagok 
ma este 6 órakor fontos érlekez eten 
jetenjenek meg a VTSB-ber.'. 

HIREK A LABDARUGÓ VILÁG. 
BAJNOKSAG ELŐKÉSZÜLETEIRŐL 

Paraguay válogaio t labdarugó csa. 
pata hétfőn Santiago de Chilében ját-
szotta második világbajnoki selejtező 
mérkőzésé' Chi-'e együttesével. 

A találkozó Paraguay 3:1 (1:1) ará-
nyú győzelmével végződött. Az első 
mérkőzést ie a paraguayiak nyerték 
4:0 arányban. Paraguaynak még két 
mérkőzése van hátra Brazília el'en. 
Ezeken' a ta'álkozókon dől e|. hogy a 
ké' csapat közül melyik jut a Í6-OS 
vi ágbajnokj döntőbe. 

* 

,A világbajnoki selejtező X. csoport. 
Jában Jugoszlávia vezet, 4 pont|a] Gö-
rögország (2 pont) elő f. A görögök 
még abban reménykednek hogy már-
cius 28-án Athénben sikerűt vissza, 
vágr.iok a- jugoszlávoknak a Belgrád-
ban eszenvedett 1:0 vereségért e ak. 
km- a harmadik mérkőzésen esetleg 
kiharcolhatják a döntőbe Ju ást. Ezért 
a görögök tel'een átozervezik csapa--
lukat. 30 főnyi váto-mtot* keretük 
február 3-a óla edzőtáborban- készü. 
lődik. 

A R Á D I Ó M Ű S O R A : 

Február 27, szombat 

Kossuth.rádjó 
4.30 Reggel zene 4.50 Hírek. 5,30 

Lapezem e 6 Falurádió, 6.45 Lapi«-
mertetés, 7 Hírek, 7,10 Hanglemezek 
8.20 Zenekari hangverseny 9,20 Ut' 
törő híradó, 9,45 Gyermekene 10 Hi-
rek, 10.10 Hanzvercr v 10 35 Fúvó--
zene. 11 Szímfónikus zene, 11,30 Ope 
ren'éez]e'ek, 12 Hírek. laps-emte 12 
óra 15 Hangverseny. 13 Hangleme-
zek, 1320 Érek 13.30 Fűvó.r-ene 14 
óra 15 E'őadá®. 14.45 Ének, 15,20 
Szív kii di. 15.50 Költemények. 16 °5 
Rádiójátékbó' rézz'.etek, 16.40 Levelek, 
re vájasz. 17 óra Hírek, 17 
óra 10 Dalok. 17,30 Szövetkezeti hír 
adó, 18 Egv fa'u — egy nóta 18.30 
Hangos újság 19 Szórakoztató zene 
19 óra 30 Opereftrós-letek, 20 óra 
Hírek. 20.15 Zené? iroda mi műsor 21 
Tánczer e, 22 Hfrek, 23 Hírek a nagy-
világból, 24 Hírek. 

Petőfi.rádió 

6 Népdalok. 6,30 Klépkoláeok mű-

sora 6,40 Torna. 6.50 Operarész'etek, 
7 10 Hanglemezek 14 Da'ok, 14.45 
Hanovereny. 15.20 Zenei Ismertetés, 
16 20 Előadás, 10.40 Ér ekkr.ri hang-
verseny. 17,10 Tiz perc közgazdaság, 
17.20 Tnnutunk énekszóra oroszul. 
17.40 Tánczene, 18 Irrxja'mt műsor 18 
óra 30 Szív kü'dl IDdO Moszkvai rá-
dió összeál'ítá.a. 19.40 Sporthíradó. 
20 Szőra'-ozintó zene, 21 Dalok, 22 
Operarészlefek. 

OÉLMAGVARORSZAÜ 
politikai napilap 

Felelő? sz©: kes/tö és kiadót 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség Szeged I enin u 11 

Telefon 35-35 és 40 80 
Kiadóhivatal Szeged Klauzál tér 9. 

Telefon: 31-16 és 35-00 

Caongrádmetn-e' Nyomdaipari 
Vél'alat Szeged 

Felölöe vazetili Vlncza OvSrsv 


