
D E L M B G Y O R O R S Z B G KEDD, 1955 FEBRUÁR 1. 

H Í R E K 

A szegedi Nemzeti Színház szom-
baton mutat ja be *A kőszívű em-
ber fiai*-t. Jókainak ezt az izgal-
mas regényét Földes Mihály dol-
gozta fel színpadra s Pesten nagy 
sikerrel játszották a darabot. 

Az Ű j Élet Termelőszövetkezet 
tagjai a tavasz folyamán kétszáz 

darabból ál ló törzskacsatenyésze-

tet áll ítanak be. A TSZ már tavaly 

is foglalkozott kisebb mértékben 

kacsatenyészettel s a szép jövede-

lem láttán határozták el, hogy már 

az idén is és a következő években 

is sokkal nagyobb mértékben fog-

lalkoznak kacsatenyésztéssel, 

l Vasárnap délután a községi kul-
I túrotthon nagytermében választot-
ták meg Szöreg dolgozói békekül-

I
dötteiket a járási béketalálkozóra, 
majd az általános iskolai tanulói a 
Hamupipőke c ímű mesejátékot 
mutatták be. A látványos előadást 
— melyet Vetró Szilárd tanító ké-
szített elő a bemutatóra — a kul-
túrotthon nagytermét zsúfolásig 
megtöltő közönség nagy tetszéssel 
fogadta. 

Urbán Ernő: Hintónjáró szerelem 

című elbeszélése nyomán hasonló 

című ú j magyar f i lm készült. Az 

ú j filmet februárban mutat ják be 

a szegedi filmszínházak. 

Több mint száztagú ú'töröegYütfes alakult Szegeden 
Waldman József kitüntetett pe-

dagógus vezetésével több mint 
száztagú úttörőegyüttes alakult Sze-
geden. A gyermekek esténkint az 
Uttörőházban egész estét betöltő ú j 
műsort tanulnak. 

A hatvantagú ének- és zenekar 
a közel harminc szegedkörnyéki 
gyermekdalból adja elő a legszeb-

beket, amelyeket Waldman József 
gyűjtött össze a közelmúltban. A 
színjátszók és a tánccsoport kevés-
sé ismert régi szép gyermekjátéko-
kat és Vörösmarty: Szép Ilonka cí-
m ű költeményének színpadi átdol-
gozását mutat ja majd be hazánk 
felszabadulásának tizedik évfor-
dulóján. 

Háromhénapos méhész lovábblrépző tanfolyamot indít 

a földművelésügyi minisztérium 

* Paríhirek 

Értesítjük a Párttörténet L—I I . 
évfolyam, valamint a Politikai 
Gazdaságtan I .—II . évfolyam pro-
pagandistáit, hogy részükre a 3. sz. 
útmutató megérkezett, melyet a 
Pártoktatók Házában átvehetnek. 

Városi 
Párt-Végrehajtóbizottság 
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A' földművelésügyi minisztérium 
szakoktatási főigazgatósága febru-
ár 14-től május 13-ig háromhóna-
pos méhész továbbképző tanfolya-
mot indít a lengyoli mezőgazda-
sági szakiskolában. A tanfolyamon 
az oktatás é® az ellátás iixgyones. 

A feltételhez szükséges, hogy 
a jelentkezőnek legalább hat 
elemi iskolai végzettsége le-
gyen, továbbá kétéves méhé-
szeti gyakorlattal rendelkezzen. 

üelantkezni jöhet 17-től 48 éves 

korig. A felvételi kérelmeket a 

lengyel! (Tolna megye) mezőgazda-

sági szakiskola igazgatójához kell 

írásban: eljuttatni. A kérelemhez 

csatolni kell egy részletes önélet-

rajzot, az egyéni méhészeknél a 

tanács, vagy a méhész szakcsoport, 

a termelőszövetkezeti tagoknál a 

termelőszövetkezet, á l lami gazda-

sági dolgozóknál pedig az ál lami 

gazdaság vezetőségének Írásbeli 

javaslatát. 

Megérkezett Párizsba a Magyar Állami 

Népi Együttes 

A Magyar Ál lami Népi Együttes 
120 tagú csoportja vasárnap este 
különvonattal Párizsba érkezett. 

A magyar művészek a Trianon 

reggel már próbát is tartoltak a 
l 'Empire színpadán, ahol egyéb-
ként vasárnap este fejezte be nagy-
sikerű vendégjátékát a Román 

Palace-ban szálltak meg és hétfőn 1 Népi Együttes. 

Többszázezer naposkaesát juttatnak az idén . 

az állami gazdaságok a dolgozó parasztoknak 

Az ál lami gazdaságok az el-
múlt évben nagy arányban fej-
lesztették kacsalenyészottiket úgy. 
hogy a saját állomány növelésén 
kívül mintegy 250 ezer naposkaesát 
tudtak a termelőszövetkezetek és 
az egyénileg gazdálkodó dolgozó 
parasztok rendelkezésére bocsáta-
ni. Ezenkívül mintegy húszezer 
5—6 hónapos kacsát adtak át hiz-
lalásra. 1955-ben a tavalyinál jó-

val több naposkacsát keltetnek. 
Többi között mintegy százezer na-
poskacsát juttatnak a rizstelepek-
nek és a tógazdaságoknak. 

A rizsföldeken és a halastava-

kon a kiskacsák kevés takarmány-

nyal, könnyen és olcsón felnevel-

hetők- Az így felnevelt víziszár-

nyasok nyáron ós koraősszel ko-

rülnek fogyasztásra és kivitelre. 

Hogyan lehet naposcsibéhez jutni? 
Az elmúlt évek során a szegedi 

és a járási községek gazdái köré-

ben igen nagy népszerűségnek ör-

vendtek a megye baromfikeltető 

vállalatai által köztenyésztésre ki-

bocsátott naposcsibék. A keltető 

vállalatoktól egyedül csak a múl t 

évben több mint százezer darab 

naposcsibét vásároltak fel. A tava-

lyinál sokkal nagyobb igények mu-

tatkoznak most e téren, s már ed-

dig is többen fordultak kérdéssel 

szerkesztőségünkhöz, hogy a napos-

csibe igényléseket hol kell bejelen-

teni? 

A dolgozó parasztoknak és a ter-

melőszövetkezeteknek is naposcsibe 

szükségleteiket mindenütt a helyi 
tanácsoknál kell bejelenteni. A ta-
nácsok az igényléseket a felsőbb 
tanácsszerveken keresztül eljuttat-
ják a keltető állomásokhoz, me-
lyek biztosítják, hogy a naposcsi-
bék mindenhová időben eljussanak. 

A hódmezővásárhelyi baromfi-
keltető állomás jól felkészült a ta-
vaszi idényre. Biztosította, hogy az 
előző éviekhez viszonyítva minden 
igénylő termelőhöz jóval nagyobb 
számban eljussanak csibéi. A csi-
bék ára darabonkint 3 forint. Na-
gyon megéri, mert a termelők igy 
kicserélhetik régi, elkorcsosult, be-
tegségre hajlamos baromfiállomá-
nyaikat. 

FGY új telepes Orion rádió eladó. Érdek-
lődni lehet Laczl József. Oorzsa (anya 20. 
dűld, 541. szám. farkiréti körhöz közel. 
ÚJSZEGEDEN gyümö csöskert lakóházak-
kal elcserélhető. szoba-konyhával eladó. 
Bajcsy-Zs ti. 22. I I I . 26. Pap. 
SZABADSAJTO u. 73. számú ház lakás-
cserével eladó, gazdálkodónak is alkalmas. 
E-d.: Szivárvány u. 35. Katona József. 
EGY príma sezlon eladó. Párizsi krt. 43/b. 
udvarban. 
ELVESZTETTEM pénztárcámat Valéria tér. 
Tábor u., Mérey u.. Marx tér útvonalon. 
Kérem a becsületes megtalálót, hogy a 
benne lévő kulcsokat, zsebkést Juttassa 
el liozzám; a pénzt tartsa meg magának. 
Kucska János Szeged. Maros u. 16. 

EGY 140 kg sertés eladó és flthónapos ma-
lacok. Szabadsajtó u. 22. 
2 +l-es „STANDARD" rádió eladó. Kecs. 
kémét! u. 3/a. I. em. 
ELADÓ kombináltszekrény. kétrészes, 
masszív, 8 ajtós, délután 8-ig, Pusztaszert 
u. 26. 
KERTJET felásom, fáját kiásom. Gál, Bé-
csi krt. 32. szám. 
KERESŐNK megvételre betonáruk: kút-
gyűrűk, kádak, vályúk, csövek, cement-

| lapok és cementcserép gyártásához sablo-
nokat, sajtolókat, hasznait, vagy új álla-

I'pótban. Ajánlatokat: MEZOSZOV. Buda-
pest. V.. Deák Ferenc u. 23. sz. kérünk. 
ORIAS belga bakokkal párosítok. Pille u. 
11. szám. 

TERMELŐSZÖVETKEZETEK, EGYÉNI TERMÉLÖK ! 

kössetek 

SERTÉSHIZLALÁSI és B IKAH IZLA I .AS I 

szerződést az 

ALLATFORGALMI VAI .LALATTAL! 

IDŐJ A RASJ ELEN FES 
1 ható <dő|árás 

kedd estig: Ködös, pá-
rás Idő. Többfelé köd-
szitálás, eső. Mérsékelt 
déli szél. A hőmérsék-
let nappal olvadás-
pont felett. 

Várható legmaga-
sabb nappali hőmér-
séklet kedden észak-

nyugaton 0—plusz 3, máshol 3-6 fok 
között. 

* 
A fűtés alapjául szolgáló várható fcö 

zephömérséklet 0-plusz 3 fok között lesz. 

MOZI 

Szabadság: Negyed 6 és negyed 8' 
Verdi. - UJ olasz filmalkotás tfeb-uár 
2-ig) 

Vörös Csillag: Háromnegyed 6 és há-
romnegyed 8: Verdi. - UJ olasz filmalko-
tás (február 2-lg). 

Fáklya: Fél 6 és fél 8: Fekete ház. -
Angol film (február 2-!g). 

SZÍNHÁZ 

Este 7: Csárdáskirálynő. — Laborfalvi 
bérlet. 

A JUHASZ GYULA SZABADEGYETEM 

Este fél 7 órakor a Tudományegyetem 
Központi Egyetemének aulájában (Dugo-
nics tér 13.) Koch Sándor Kossuth-díjas 
egyetemi tanár A Föld felszínének kialaku-
lása. Kőzetek. Asványtársulások címmel 
tart előadást. 

Érdeklődők részére 2 forintos belépődíj-
jal tudnak helyet biztosítani. 

MUZEUM 

Fehértó élővilága (Kultúrpalota, Roose-
welt-tér); Múzeumi Képtár (Horváth Mi-
hály utcai flvegcsarnok) hétfő kivételével 
mindennap délelőtt 10 órától délután 6 
óráig. 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10-től 2t óráig, 
vasárnap 9-től 13 óráig. Szakkönyvek köl-
csönzése 12 órától 20 óráig, hétfőn 14-től 
20-ig; vasárnap 9-től 13 óráig. 

Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 órá-
tól 18 óráig. Az olvasótermi szolgálat a j 
építkezés miatt egyelőre szünetel. Hiú-
sági kölcsönzője (Takaréktár u. 8. sz.): 
kölcsönzési idő kizárólag 14 éven aluliak 
részére 12—4 óráig. 

Járási: Sztálin krt. 54. Kölcsönzés szer-
da kivételével minden hétköznap délután 
3 órától este 7-lg, szombaton délután 2-tfl 
7 óráig. 

Gorkij-könyvtár könyvköicsönzésl ideje: 
Hétfő. kedd. szerda, péntek: délelőtt 8 -
I2-lg. délután 13—15.30-ig: csütörtök, szom. 
ban: délelőtt 10-14-ig. délután 15—13-ig; 
vasárnap délelőtt 9—12-lg. 

Közalkalmazottak Szakszervezete „Ju-
hász Gyula" Kultúrotthona könyviárának 
kötcsönözésl Ideje: hétfő, szerda, szombat 
délután 2-től 6-ig. 

AJANDÉKMOSOR 

című, tápunk vasárnapt számában megje-
lent cikkben munkatársunk, Markovits Ti-
bor hibájából, mivel nem ellenőrizte ada-
tai helyességét, több név tévesen Jelent 
meg. A nevek helyesen a következők: Gyl-
kó Józsefné, Bálint Jánosné, Virág 
László, Jamniczki Jenő, Molnár Márton. 

VÁROSI TANACSTAGOK FOGADOORA1 

Ábrahám Józsefné, február 1-én, 5—7-ig, i 
Újszegedi Tanítóképző. 

Bárdos Miklós, február 1-én, 4—6-ig, Pe-
dagógiai Főiskola, Április 4 útja 6. 

Darázs Istvánné, lebruár 1-én, 5—7-lg. 
Sziltéri sugárúti iskola. 

Gugotya Lajos, február 1-én, 4—6-lg, 
Sándor u. és Nagykörút sarki MSZT. 

Dr. Kiss Istvánné, február 1-én, 5—7-ig, 
Dugonics leányiskola. 

Szilágyi Istvánné. február 1-én, 5—7-ig 
Szllléri sugárúti iskola. 

Vajda László, február t-én, 5—7-ig, Csa-
nádi u. óvoda. 

ÚJFAJTA szivacsot árusítanak rövidesen 
az lllatszerboltok. A „Luffa" elnevezésű 
szivacs anyagát egy főzötökhöz hasonló 
trópusi növény gyümölcsének rostjából 
nyerik, ame'yet a martfűi állami gazda-
ság és az orosházi Mezőgazdasági Tech-
nikum nagyobb mennyiségben termel. 

Szegedi egyetemisták előadták Csokonai 

„Karnyóné" című színdarabját 

A Szegedi Egyetem magyarsza-
kos hallgatói megalakították az Iro-
dalomtörténeti Intézet színjátszó 
csoportját és megtanulták Csoko-
nai Vitéz Mihály „Karnyóné" című 
színdarabját. A költő halálának 150. 
évfordulója alkalmából tartott em-
lékünnepélyeken Hódmezővásárhe-
lyen és Szentesen a TTIT segítségé-
vel elő is adták a színjátszók a da-
rabot. Az előadásnak — különösen 
Szentesen — nagy sikere volt. Az 
egész együttes — valamennyi sze-
replő — munká ja dicséretet érde-
mel. Emellett a darab sikerét nagy-

ban befolyásolta Szalontay Mihály 
ötletes rendezői munká j a is, mely 
a darab tragikomikus jellegét ki-
hangsúlyozta. Érdekessége még az 
előadásnak, hogy Karnyóné szere-
pét — az eredeti diákelőadáshoz 
híven — nem nő alakította. Ördögh 
Ferenc azonban sikeresen oldotta 
meg ezt a nem könnyű feladatot. 

Rövidesen Szegeden is be fogják 
mutatni a Karnyónét az egyetemis-
ta színjátszók, de az Irodalomtörté-
neti Intézet támogatásával máris 
ú jabb színmű betanulásához ké-
szülődnek. 

S P O R T 

Opera-ritkaságok 
mikrchanglemezrttf 

A Közalkalmazottak Szakszerve-
zete Juhász Gyula kultúrotthoná-
ban ma este fél 8 órai kezdettel 
mikrobarázdás hanglemezről I'ur-
cel „Didó és Aeneas" című kis-
operáját adják elő. Ez a ritkán 
hallható kisopera — amelynek tár-
gyát a szerző az antik irodalom-
ból merítette — legjelentősebb mű-
ve Henry Purcellnok, a 17. századi 
Angl ia legnagyobb s mindmáig 
utolsó nagy zeneszerzőjének. Zon-
goraműveinek értekére jellemző, 
hogy azokból Bartók Béla sokat át-
dolgozott és műsorára tűzött hang-
versenyein. 

A műsor keretében egy másik 
operaritkaság, Mozart gyermek-
operája a „Bastien és Bastienne" 
is előadásra kerül. Ezt az egy-
felvonásos kisoperát Mozart 12 
éves korában irta. A Szegedi Ál-
lami Zenekonzervatórium együtte-
se is rövidesen előadja e Mozart 
művet. A hanglemezesten előadás-
ra kerülő müveket Kirá 'y József 
egyetemi adjunktus ismerteti- „ 

SAKOVICS NYERTE MEG 

A „SPREAFICO" PARBAJTOR EMLÉK-

VERSENYT 

Milánó. Milanóban vasárnap folytatták a 
Spreafico-emlékverseny küzdelmeit. 

A kétnapos küzdelemsorozat végeredmé-
nye: 

1. Sákovlcs (Magyarország). 

2. Delfino (Olaszország). 

3. Queyroux (Franciaország). 

A hétfőn reggel megjelent olasz lapok 
egybehangzóan dicsérettel emlékeznek 
meg Sákovlcs Józsefnek a „Spreaflco" 
nemzetkőzi párbajtőrversenyen aratott 

győzelméről 

Különösen a La Gazetta Detto Sport ír 
hosszabb terjedelemben a versenyről és 
többek között megállapítja: „Sákovlcs 
nagy bajnokhoz méltóan győzött." 

ASZTALITENISZ 

A Magyar—Csehszlovák körmérkőzést 

Kóczián József és Gervainé veretlenül 

nyerte. A férfi körverseny végeredménye: 

1. Kóczián 13 győzelem, 2. Szepesi 10 győ-

zelem, 3. Vana (csehszlovák) 8 győzelem, 

4. Somogyi 8 győzelem, 5. Sidó 7 győze-

lem. A nőt verseny végeredménye: I. 

Gervainé 9 győzelem, 2. Simonné 7 győ-

zelem, 3. Kerekesné 7 győzelem, 4. Fan-

tusz 7 győzelem. 5. Sági 4 győzelem, 6. 

Krcicova 4 győzelem. 

Járást asztalitenisz bajnokság 

A Járást Testnevelést Sportbizottság va-
sárnap rendezte a Járást asztalitenisz baj-
nokságokat, melyen 80 faiusi fiatal vett 
részt. A verseny Igen színvonalas volt, 
az előző évekhez viszonyítva igen nagy 
fejlődésen ment keresztül a falu fiatal-
sága: Eredmények: Felnőttek: 1. Tóth (J. 
Tanács), 2. Péterffy (Kistelek). 3. Kulcsár 
(Mórahalom). Női egyes: I. Gerber Ilona 
(Kisteek). 2. Gerber Ágnes (Kistelek). 3. 
Bacsó Eszter (Kistelek). Ifjúsági: I. Vi-
lág (Kistelek). 2. Józó (UJszentiván), 3. 
Pigniczki (Kistelek). Férfi páros: 1. Tóth 
—Kemenes (J. Tanács), 2. Debreceni-
Szűcs (Mórahalom), 3. Péterffy—Kauczki 
(Kistelek). Vegyespáros: 1. Pigniczki -
—Gerber Ilona (Kistelek), 2. Tóth-Virág 
(Kistelek), 3. Gonda—Pataki (Algy'i). Az 
egyéni számok első három he!yezett|e kép-
viseli a járás színeit a Szentesen meg-
tartandó megyei bajnokságokon 

Magyarország—Bulgária 8:2. Vasárnap 
került sor a magyar—bolgár kötöttiogású 
birkózóviadalra. A viadalt hatalmas ér-
deklődés előzte meg és az a magyar csa-
pat főlényes győzelmét hozta. Lepkés ily: 
Baranya győz Bruszev e'.len, légsúly: Hó-
dos győz I'etrov ellen, pehelysúly: Po-
tyák I I . győz Penev ellen, könnyűsúly: 
Tar győz Jancsev ellen, váltósúly: Szil-
vás! győz Cs.fudov ellen: középsúly: Gu-
rics győz Dobrev ellen; félnehézsúly: Szl-
iakov győz Reznák ellen, Marinov győz 
Fülöp ellen. 

A Tfttó 12-es találatos szelvényét 

I, 2, x. 2, 1. x 1, törölve, 1, x, 2, 2. 1. 

Hivatalos totónyeremények 

Az I. nyerőosztályban 5-en értek el 12 
találatot. A nyereményösszeg egyenként 
65.020 Ft. 

A I I . nyerőosztályban 148-an értek el 
II találatot. A nyereményösszeg egyen-
ként 2196.25 Ft. 

A I I I . nyerőosztályban 1385-en értek el 
10 találatot. A nyereményösszeg egyen-
ként 312.50 forint. 

A 10 találatos nyeremények kifizetése 
február 3-án, a 11 és 12 találatosoké pedig 
február 8-án kezdődik. 

MATTHEWS NEGYVEN ÉVES 

1915 február elsején. 40 évvel ezelőtt 

született minden Jdők egyik legkiválóbb 

labdarugója, Stanley Matthews. 

Matthews 1934-ben húzta magára elC-

szőr a válogatott mezt. 

Azóta 41 alkalommal képviselte siker-

rel Anglia szinelt a nemzetközi mér-

kőzéseken. 

Matthews 40. születésnapja alkalmából l 

világ minden részéből özönlenek az üd-

vözlő táviratok a kiváló angol labdarugó 

lakhelyére, Blackpoolba. 

A magyar labdarugó válogatott Is el-

küldte Jókívánságait. A távirat szöissge: 

„Negyvenedik születésnapja alkalmából 

szeretettel üdvözli és sportslkerekben gaz-

dag további életet kíván a magyar labda-

rugó válogatott. 

Puskás Ferenc 

csapatkapitány." 

LEVÉL A HALADASHOZ 

örömmel értesültünk, hogy megalakult 

a Haladás Baráti Köre. Ml, a fzegcdl 

Fodrászat! Vállalat dolgozói, örő.nmel 

csatlakoztunk a Baráti Körhöz. Bár rosz-

szul érint bennünket, hogy nem láthatunk 

NB. l-es meccset, de lelkiismeretes, oda-

adó játékkal biztosak vagyunk, hogy a 
csapat vissza fog kerülni a magasabb 

osztályba. 

Fodrászipari Dolgozók 

B I R K Ó Z Á S 

Február 5-én és 6-án Budape |en 
rendezik meg a Petőfi SE országos 
birkózó bajnokságát. A Szegedi Pe-
tőfi fiatal birkózói szorgalmasan 
készülődnek a versenyre, sajnos 
meglehetősen mostoha körülmények 
között. Ugy látszik a Szegedi Pe-
tófi SE vezetősége nem viseli túl* 
ságosan szívén az egyesület birkó-
zó-szakosztályának ügyeit. Mivel a 
teremdíjat nem fizették hónapokig, 
egyáltalán nem is tudtak edzéseket 
tartani a birkózók. Jelenleg ugyan 
már folynak az edzések, de fűtetlen 
teremben és melegvíz nélkül. Min t 
az egyesület szakosztály vezetője 
Beke Mátyás mondja, a múl t 
ben is csak akkor tudták a meleg-
vizet biztosítani a fürdéshez, ha a 
birkózók maguk hordták össze a 
tűzrevalót. A Petőfi SE vezetősége 
helyesen tenné, ha szétnézne egy 
kissé birkózó szakosztálya körül és 
a lehetőségekhez képest mindent 
megtenne, hogy valamit segítsen a 
rendkívül mostoha körülmények 
között dolgozó birkózóinak helyze-
tén. Az egyesület fiatal birkózói a 
nehézségek ellenére elég szép szám-
mal látogatják az edzéseket és 
szorgalmasan készülnek a Petőfi 
bajnokságra. Csupa fiatal birkózót 
láthatunk a szegedi Petőfi edzésén, 
akik közt vannak egészen jóképes-
ségű, tehetséges ifjúsági verseny-
zők, mint Vi l lám Pál, Tóth, Kovács, 
Kosztor és mások. 

A csapat edzője teljes ifjúsági 
csapattal szándékozik elindulni a 
Petőfi SE országos bajnokságára 
és jó szereplést vár a fiataloktól 

B. A. 

A R Á D I Ó MŰSORA 

FEBRUÁR 2. SZERDA 

Kossuth-rídló 

4.30 Hírek, 4.40 Reggeli zene. 5.30 Falu-
rádió, 6.45 Lapszemle, 7 Hírek, 7.15 Hang-
lemezek, 8.30 Operarészletek, 9.20 Gyer-
mekrádió, 9.40 Daltanulás, 10 Hírek. 10.10 
Beszélgelés Oífenbachról és Johann 
Straussról. Andor Leon visszaemlékezése. 
10.30 Óvodások műsora, II Kórushangver-
seny, 11.30 Kórházban vagyok. Részlet 
Szabó Pál író Nyugtalan élet c. regényé-
nek I I I . kötetéből, 12 Hírek, lapszemle, 
12 15 Tánczene. 13 Szülőknek — nevelés-
ről Nemes János tanár előadása, 13.20 
Népi zenekar. 14 Hfrek. 14.25 Úttörő iiír-
adó, 14.50 Vavrinecz: I. rapszódia. Hege-
dül Bókay Csaba, 15 Az Jó hírért s névért 
Rádiójáték Balassi Bálintról. 16 Csajkovl 
szkij müveiből, 16.40 Válasz hallgatóknak, 
17 Hírek. 17.10 Riportszemmel a világ kö-
r ü l . . . Trieszt, 17.25 Hangverseny Lavot-
ta János verbunkosaiból, 18 A virágzó me-
zőgazdaság útján. Előadás, 18.30 Szív kül-
di. 19 Alesterházi Lajos jegyzetei. 19.15 
Ajándékműsor. 20 Esti hfradó. 20.20 Szi-
várvány. Zenés irodalmi tarkaest, 21.20 
Tánczene. 22 Hírek, 22.10 Tiz perc külpo-
litika. 22.20 Szimfonikus zene, 23.35 Liszt: 
F-dur legenda. Zongora: Marcel Ciainpi, 
23.44 Ének, 24 Hírek, 0.10 Népdalfeldolgo-
zás. 

Petőfl-rádlő 

6.30 Kisiskolások műsora 6.40 Torna, 6.59 
Csárdások, 7 Hanglemezek, 14 Művészle-
mezek. 14.40 Rádióegyüttes, 15.20 Részle-
tek Rékai Nándor Nagyidai cigányok c. 
dalmüvéből, 16.20 Északi fény. Szergej 
Antonov elbeszélése, 16.40 Népi zenekar, 
17 20 Orosz nyelvtanfolyam. 17.40 Hang-
'emez, 17.45 Kamarazene, 18.30 Az Ipar és 
a mezőgazdaság összefogása. Esze Zsuzsa 
előadása, 18.50 Operettrészielek, 19.30 
Moszkvai rádió összeállítása, 20 Külföldi 
kórusok, 20.20 Sporthíradó. 20.40 Francia 
operákból, 21.20 A hosszú élet titkai: A 
szabad levegő és turisztika hatása az em-
beri szervezetre. Dr. Nemessuri Mihály 
tanár előadása, 21.30 Vidám népdalok. 22 
óra 30 ÉJI zene. 

DELMAGYARORSZAQ 
• Magyar Dolgozók Pártja 
csongrádmegyei napilapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Pelelős kiadó: az MDP Csongrád-

megyei Bizottsága 
Szerkesztőség- Szeged. Lenln-u. I I , 

Telefon: 35—35 és 40-80. 
Kiadóhivatal- Szeged. K!auzál-téf l 

Telefon: 31—16. és 35—00. 

Csongrádmegyel Nyomdalpari Vállalat 
Szeged 

•MFE mtís. mezt IJORa " 


