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K edves olvasóinknak 

kellem es karácsonyi 

ü n n ep ek e t k ívánunk .

.4 M agyar N em zet 
szerkesztősége

— A  MAGYAR NEMZET kö
vetkező száma decem ber 28-án, 
csütörtök reggel jelenik meg.

— T atjána Szamojlova szov
je t filmszínésznő, aki a „Száll
nak a darvak” című film után 
világhírűvé vált, nem sokára 
ú jra  m egjelenik a filmvásznon. 
Az ukrán filmesek elkészítet
ték a „Hosszú út egy rövid ita
lión” című alkotást, am ely a 
szovjet tudom ány . művelőiről 
szól, s T atjána egy ku tató in té
zet tudományos m unkatársnő
jé t alak ítja  benne.

— Üjabh 206 lakás készült
el Kecskeméten. Az új város
központban épülő 288 lakásos 
szalagházban 80 tanácsi érté- 
késítésű — szövetkezeti — la 
kás műszaki átadását kezdték 
meg. Az óriási szalagház többi 
‘lakását 1973-ban fejezik m ajd 
be. A megyeközpont legna
gyobb új városnegyedében, az 
ütemesen épülő, terebélyesedő 
Széchenyí-városrészen 126 á l
lami bérlakás készült eL

— A m agyar Om ega-együt
tes nagy sikerrel lépett fel L ip
csében. M int a Leipziger
Volkszeitung m egállapítja: „az 
öt művész az öt koncerten tem- 
p'éramentumával és magas fo
kú technikai tudásával magá
val ragadta a közönséget”. Az 
Ómega-együttes túrnéjának 
következő három  állom ása: 
Magdeburg, Meissen és Drezda.

— A rrr művészeti szakosztálya
á Balázs Béla Filmklub új soroza
tát Indítja meg. A négy előadás új 
magyar és külföldi filmek bemu
tatója. Ugyancsak négy előadás
ból álló sorozaton mutatják be 
Alain Resnais filmjeit. Az "előadá
sokat szombatonként, délután 4 
órái kezdettel tartják meg a Ter- 
tnészétüdömányi Stúdióban fBp. 
XI., Bocskai u. 37.). Az első elő- 
adás január 20rán lesz.

— 16 ú j -város jelenik meg
Lengyelország térképén a  ja 
nuár elsejével életbelépő köz
ség-közigazgatási reform ered
ményeként, jelentik Varsóból. 
Egyidejűleg megszűnik 53 fa
lu. A közigazgatási reform m al 
a  mostani 4627 faluközpont 
helyébe 2380 nagyközséget hoz
nak létre. Lengyelországnak 

, jelenleg 834 városa van.
— Ű.j 50 pennys pénzérmék

kibocsátásával ünnepli közös 
piaci tagságát Anglia 1973. ja 
nuár 1-én.

— Nőknél hamarabb észrevehető 
az artcöhol hatása, mint férfiaknál

. — álla oltotta meg egy svájci or- 
vo^gyűléis. Harminc gramm alko
hol elfogyasztása után (ez megfe
lel egy pohár bornak), a férfiak
nál 0.55. a nőknél 0,9 ezrelék al
koholt találtak a vérben. Az orvo
sok a ’ különbséget azzal magya
rázzák, hogy a férfi testének na
gyobb a víztartalma: a víz felhí
gítja az alkoholt. Pontos mérések 
szerint a ferfitest 65—70 százaléka 
vízben gazdag szövetekből áll. a 
nőké csak 50—60 százalékban.

— Kihalófélben van a tigris.
Ma m ár az egész világon 
■mindössze alig ötezer példány 
él,-holott 50 évvel ezelőtt csak 

a Indiában 40 ezer tigrist ta rto t
tak nyilván Ma m ár az Amúr 
és Usszuri környékén élő tig
riseket törvény védi. Tilos a 
vadászatuk és csupán a külön
böző állatkertek  részére fog
nak  be e<?v-két példányt, ö t  
évvel ezelőtt Indira Gandhi 
Is betiltotta a  tigrisvadászatot 
Ugyancsak törvény tiltja  In 
diában a tigrisbőrök és tró 
feák kivitelét.

— KIINDULD SZEMÉLYVONAT
BA UÓROTT FEL A XI., Kelenföl
di pályaudvaron Ki«ss Árpád 42 
éves budapesti lakos. vissza
esett és a kerekek halálra gazol
tak. A rendőrség vizsgálatot foly
tat a baleset ügyében.

— „VéfHétek meg a sfindisz- 
nócsemetéket" — ezzel a fel
hívással fordult egy nyugatné
m et lap olvasóihoz. A sünöket 
— írta —. s főleg a kicsinye
ket, a tél nágvon igénybe ve
szi. sok pusztul el. Fogadjuk be 
lakásunkba, s védjük meg 
őket. A lan kioktatja olvasóit, 
hogyan kell velük bánni.

A  h i d e g  t o v á b b  t a r t

Várható időjárás az ünnepekre: 
a hideg idő tovább tart, kevés fel
hőre számíthatunk, néhány helyen 
ködkéoződéssel. jelentős .havazás 
nem lesz. A hajnali hőmérséklet 
mínusz 4—mínusz in fok körül, a 
nappali hőmérséklet mínusz 4— 
plusz 1 fok .körül alakul. .Gyenge 

“Havazást a távproffnózio osztálya 
csak az ünnepek utánra jósol,

— A százéves óriásfenyő te l
jes ünnepi díszében tündököl a 
Parlam ent kupolacsarnokában 
A tűzoltók több napig tartó 
m unkával díszítették fel a ha
talm as fá t fő ékességével, a 70 
kilogramm szaloncukorral. 
Ezen kívül 300 ragyogó mű
anyag dísz pompázik az ága
kon, s 200 színes égő. A kisdo
bosok és úttörők parlam enti fe
nyőfaünnepségére hatezer bu
dapesti és vidéki kisdiák ka
pott meghívót.

— Egészen rendkívüli fa él
Indiában. Ha valaki hozzáér, 
áram ütést érez. A fa „elektro
mos potenciálja” a nap folya
mán többször is változik. A 
legmagasabb feszültséget a  déli 
órákban, a legalacsonyabbat 
pedig éjfél körül észlelték,

— B íróság e lé  Idézték Paul 
M cCartneyt, a Beatles-együt- 
tes volt tagját, m ert egy skó
ciai farm on állítólag m arijua- 
nát term esztett.

— A te lev íz ió  m ű sora  vasárn ap:
Ml-00: Csak gyerekeknek! Filmösz- 
szeállítás. 11.15: Kincskereső kis
ködmön. Ifjúsági tévéfilmsorozat 
(ism.). 4. Megy a ködmön világgá. 
14.20: Papírsárkány. 14.50: Kará
csonyi dallamok, zenés angol film. 
15.40: . Delta. Tudományos.-. híradó. 
16.15: Milyenek a franciák! Miért 
épnen Áuvergné? Riportfilm. 16.40: 
Műsorainkat ajánljuk. 47.05: Hogy 
volt?! Olimpiai kívánságműsor I. 
rész. 17.50: A tűz balladája. Mese
játék. 19.15: E6ti mese. 19.30: Hírek. 
19.35: J. S. Bach orgona- és csem
balóművei. 20.20: 80 nap alatt a 
Föld körüL Amerikai film.

— A  te lev íz ió  m űsora h é tfő n :
9.40: Aszfaltmese. Tévéfilm (ism.). 
10.05: „Róka, rege, róka.”. Zenés, 
verses műsor gyerekeknek. 10.2 0 : 
Kincskereső kisködmön. Ifjúsági 
tévéfilmsorozat (ism.). 5. A kis bi- 
ce-bóca. 10.40: Koldus és király
fi. Csehszlovák játékfilm. 1. A ki
rály halála. Mark. Twain regényé
nek filmváltozata. 13.20: Nótaszó. 
13.45: Családi szilveszter. Szőttjét 
tévéfilm. 14.55: Georgine Fame és 
Alaine Price műsora. 15.25: ..Ének 
a végekről.” Dokamentum-riport- 
film n . rész. Meg lehet szokni . . 
15.55: Flugos futam. Amerikai rajz
film. 16.20: Milyenek a franciák? 
Monsieur Pichot. Riportfilm. 17.00: 
Heltai: Kiskirályok. I. Family Ho
tel 18.15: Hogy volt?! Olimpiai kí
vánságműsor n . rész. 19.00: Ki mit 
tud? Zenés útifilm a győztelek ju
goszláviai és olaszországi útjáról. 1. 
rész. 19.40: Esti mese. 19.55: Hírek. 
20.00: Huszka Jenő: Bob herceg. 
Operett. 21.30: Kicsoda — micsoda? 
Fejtörőjáték. 22.20: Szereti ön
Brahmsot? Amerikai film.

— A te lev íz ió  m űsora k ed d en :
9.40: Kincskereső kisködmön. If
júsági tévéfilmsorozat (ism ). 6. Az 
égbelátó. 10.05: A lipcsei Tamás- 
templom kórusa énekel. Az NDK 
Televízió műsora. 10.50: Koldus és 
Királyfi. Csehszlovák játékfilm. 2. 
A királv trónralépése. 14.10: Hős
tett a jégtáblákon. Szovjet doku
mentumfilm. 15.00: Kovács Aopol- 
lónia műsora (ism.). 15.30: Üzenet 
a jövőből. (A Mézga család külö
nös kalandiai (ism.). 12. Csodabo
gyó. 15.55: Eueene Fodor (USA), a 
genovai Papnnini-verseny győztese 
hegedül. 16 30: Milyenek a fran-- 
ciák? A dienne-i búcsú Riport
film 17.10: Heltai: Kiskirályok. II. 
rész. vn. Emánuel és kora. 18.13 - 
Hogv volt?! Olimpiai kívánságmű
sor in. rész. 19,00: Ki mit tud? Ze
nés útifűm a győztesek ittgoszlá- 
viai és olaszországi útiéról, n  
rész. 19 40: Esti mese. 19.55: Hírek. 
20.00: Az ing. Anatole Francé el
beszélésének tévéfi'mváltozata. 
21.05: Kónya Sándor Puccini-áriá- 
kat énekel. 21.35: M'nden lében két 
kanál. Angol tévéfilmsorozat, fin
nen, mint én . . . 22.25: Költői tér
kép. összeállítás 15 szovjet köztár
saság líráiéból, a Szovjetunió meg
alakulásának 50. évfordulóiéra. 
23.00: Mai magyar egyfelvonásosok 
a képernyőn. Szakomyi Károly: 
ítéletnapig.

— A  te lev íz ió  m ű sora  szerd án :
9.01: Telizsák. Óvodáskorúak mű
sora. 9.20: A Türkmén Szovjet
Szocialista Köztársaság. Dokumen
tumaim. 10.10: Séta a berlini vi
dámparkban. NDK film. 10.45: 
Tartson velünk a zselici ren”“te”- 
be! Dokumentumfilm. 17.25: Hirek. 
17.30: Leonard Bemsieifi a muzsi
káról. 18.20: Hovv volt? Olimolti 
kívánságműsor TV. rész. 1945: Es
ti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: A 
tejesember. Tévénovellák. 20 50’ 
Száz nép uniója. I, rész. 21.15: Te- 
lscsetepaté. '■; Tv-Mradó — 2.
Ictrdés — Kísérleti (2.) műmet 
20.06: Minden ember álmodik. Do
kumentumfilm. 20 50: Tv-Mzpdó — 
1. kiadás ism. 21.20: .Fee-ttnál ü .v -  
rákesben. Francia filmsorozat. 5. 
rész. 21.50: Látóhatár. Egy folyó
irat születése.

— Korszerűsítik a felügye
leti rendszert az alsó és közép
fokú oktatási intézményekben, 
a művelődésügyi miniszternek 
most m egjelent utasítása sze
rint. Az utasítás célja vaz ellen
őrző m unka hatékonyságának 
növelése, az intézm ények veze
tésének fokozottabb segítése, a 
pedagógusok m unkájának szín
vonalasabb támogatása. A fel
ügyelet új rendszerét 1973. 
szeptember 1-ig fokozatosan 
vezetik be.

— Tokióban a levegő szeny- 
nyeződésénefc mostani üteme 
m ellett az egész zöldterület 50 
év m úlva elpusztul, állapítja 
meg Japán  tudományos és m ű
szaki kérdésekkel foglalkozó 
igazgatóságának jelentése. A 
városban levő füves és fásí
to tt területeket nagyobb ré
szükben olyan károsodás érte, 
hogy term észetes úton már 
képtelenek regenerálódni,

— AZ ELMEOSZT ALTON, IL
LETVE ALKOHOLELVONÖ OSZ
TÁLYOKON történő elhelyezés 
törvényességének ellenőrzését ren
delkezésben szabályozta az igaz
ságügyminiszter. Az elmeosztályon, 
illetve ideg- és elmeosztály elme
részlegén gyógykezelés céljából 
történő elhelyezés törvényességé
nek ellenőrzése m területileg ille
tékes járásbíróság hatáskörébe tar
tozik. A járásbíróság az orvosi fe
lülvizsgálat befejezése után, vagv 
esetenként külön kérelemre jár- el. 
elsősorban a beutalás és benntar- 
tás törvényességének, szükséges
ségének megállapítása céljából. Ez 
a helyzet az alkoholelvonó osz
tályon elhelyezett alkoholista, vagy 
elmeosztályon kezelt kábftőszer- 
élvezö esetében Is. Ha az alkoho
lista nem tesz eleget a gyermek- 
tartási kötelezettségének, a bíró
ság elrendelheti, hogy munkabéré
nek meghatározott részét a gyer
meket gondozó másik szülőnek, 
vagy más hozzátartozójának fizes
sék ki. Ilven indít'ány megtételé
re egyedül az ügyész jogosult.

— Zajtalan építőgépek és be
rendezések gyártására specia
lizálta m agát az egyik svéd cég. 
Míg a közönséges légkalapá
csok zaja több lakótömbnyire 
is elhallatszik, az ú jfa jta  svéd 
fejtőkalapács működése nem 
kelt nagyobb zajt, m int az asz
falton elhaladó személyautó.

— A csonttollú m adarak csa
patosan tűntek fel az elm últ 
napokban a m adárvilág közép- 
európai menedékhelyén, a Ba
latonon. A hidegebb Vidékek
ről megérkeztek a m agyar ten
gerhez a kék jégm adarak is.

— Nudistáknak készült uszo
dát avatott fel az angliai 
Spendboroughban a város pol
gármestere. Megnyitóbeszédét 
a szokástól eltérően nem sötét 
ruhában, hanem Ádám-kosz- 
tüm ben ta rto tta  meg.

— Villamos elé lépett Mis
kolcon — szabálytalan helyen, 
a zárt pályatesten — Kui And
rás 50 éves helybeli segédmun
kás és a szerelvény halálra 
gázolta. j

— A GYALOGÁTKELŐN g a - 
ZOLTA EL teherkocsijával Rich- 
ter János 40 éves budapesti lakost 
a XI., Karolina út és Bocskai ut
ca kereszteződésénél Varga László 
25 éves budapesti gépkocsivezető. 
A gyalogost súlyos sérüléssel szál
lították kórházba. Varga ellen eljá
rást indított a rendőrség.

— Változóan elsötétülő szem
üveget gyárt a Jenaer Géas- 
werk Schott und Genossen ne
vű NDK-beli állami vállalat 
Normális megvilágítás esetén 
az üveg színtelen, erős fénysu
gár hatására azonban négy 
perc a la tt annyira elsötétül, 
m int a közönséges napszem
üveg. Ha a fény ereje megint 
csökken, akkor az ellenkező 
folyamat játszódik le. •

— Dr. Galambos József osztály-
vezető plasztikai sebész főorvos te
lefonja megváltozott. Üj szám: 215 
—807. Rendelés változatlanul szerda 
du. 5—7 óra között. X

— A Budapest Tourist értesíti 
kedves vendégeit, hogy nemzetközi 
szilveszteri bált rendez a Citadella 
éttermében és báriában. 'Asztalfog
lalás: V., Roosevelt tér 5., VI. Baj- 
csy-zs. út 55,, vili.,, Baross tér 3. X

— Minden száz alkalm azott
ra  egy m unkanélküli esik az 
NSZK-ban. Októberben 214 900 
m unkanélkülit tarto ttak  nyil
ván. Ez a szám novemberben 
235 600-ra növekedett

— Jövő évben nyílik meg az
ausztráliai Sydney város ope
raháza, am elyet 1959 óta épí
tenek. A Z  építkezés azért hú
zódott ennyire, m ert a techni
ka fejlődésével m inden szín
padi ú jítást alkalm azni akar
nak az új színházépületben.

— A legkisebb infláció a Kö
zös Piac országaiban Belgium
ban volt, ahol az elm últ évben 
az árak  „mindössze” 5,3 száza
lékkal emelkedtek.

— London belvárosában ti
zenhárom m éternél hosszabb 
tehergépkocsik nem közleked
hetnek. Az intézkedést azért 
hozták, m ert ezek az autók 
sokszor okoznak forgalmi aka
dályt a város szűkebb útjain.

— Karácsony a szeretet ün
nepe. Ilyen feliratú  táblák alatt 
gyűjtöttek ezekben a napokban 
a szegények szám ára Zürich 
utcáin. Nagy kondérokat á llí
tottak fel az utcákon s ide kel
lett bedobni a pénzdarabokat, 
vagy valami más hasznos tá r
g y a t

— T IZ E N H A T A N  EL T E K  T Ü L  K I 
ok tób er  13-an az A ndok ban  lezu 
h an t urugu ayi rep ü lőgép  k a taszt
rófáját. M im  h írt adtunk  róla, az  
utasok  közü l k é t fia ta lem b er tíz 
napos fárad ságos gya lo g lá s  után. 
leso v á n y o d v a , k iéh eze tten  e lérte  az  
A ndok  lábánál fek v ő  e g y ik  k is  h e 
g y i fa lu t, s  r iasztotta  a m en tőszo l
gálatot. A  gép  sérü lt u tasa i közül 
n y o lc  m ár kórházban  van . A többi 
n yo lc  sérü lt p én tek en  m ég a  s z e 
ren csé tlen ség  szín h e ly én  vo lt, m ert 
a  k örzetben  d ü höngő íté letid ő  
m iatt a  ch ile i m en tőszo lgá la t h e li
k op tere i n em  tu d ták  m ásodszorra  
m egk özelíten i a  terep et. A  n yo lc  
sérü lt m egm en tésére  ú jabb k ísér 
le te t teszn ek .

— Holdutazásra 90 ezer je 
lentkezőt ta r t számon eddig a 
Pan American Airways, bár a
XXI. század előtt egyáltalán 
nincs k ilátás ilyen kirándulás
ra. Az első tíz jelentkező kö
zött van egy philadelphiai déd
nagym ama is.

— Légi házasságkötést kínál 
a fiataloknak egy japán légi- 
társaság. Az anyakönyvbe tö r
ténő bejegyzés a  repülőgépen, 
a Csendes-óceán fölött, tízezer 
m éter m agasban történik. Ed
dig m ár kétezer fiatal pár vette 
igénybe a szolgáltatást, s 
m ondta ki az égben a boldogító 
ig en t

— A IJBL-AFRIKABAN ÉLŐ V A D 
ÁLLATOK ván d orlásán ak  ú tjá t ta 
n u lm án yozó  b io lógu sok  m in iatűr  
rádi M ead ő-állom ásokat erősíten ek  
az á llatokra és a rád iók  je lzése it  
sp ec iá lis  á llo m á so k o n  vesz ik . A 
legb on yo lu ltab b  p rob lém a a  leendő  
„rád iós” e lfo zá sa . Az orrszarvúkat 
alta tószerrel te li am p ullával k áb ít
ják  e l, az am p u llák at term észe te 
sen  b izton ságos távo lságb ó l löv ik  
k i. A  gazellákat sö té tb en  ejtik  fog-  
lv u l. au tók  reflek tora it irányítják  
ráju k , s az á lla tok  a fén y b en  m eg
b én u lva  en ged ik  m egfogn i m agu
kat.

— Fának ütközött személy-
kocsijával Szigethalorr) hatá
rában Jablonskv Zbbiwnov 35 
éves lengyel állam polgár, bu
dapesti lakos gyorshajtás, s fi
gyelmetlen vezetés közben. A 
balesetnél a kocsi utasa, Sinka 
József né 30 éves budapesti la
kos életét vesztette. Az autó 
vezetőjét súlyos, két m ásik u ta
sát könnyebb sérüléssel szál
lították kórházba.

— ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZE- 
MELYKOCS1 a n . .  P asaréti út és 
Radna utca  k ereszteződ éséb en , 
m ert D orozsm ai Antal 66 év es  bu 
dapesti n vu gd íjas  n em  adta m eg  
az e lső b b ség e t a  m ásik  k ocsinak . 
D orozsm ai utasai közü l M eleg 
G vuláné 46 éves  bu dapesti p ed a
gógu st sú ly o s . Fóhl A ladárné 52 
év es  bu dapesti ne*agóe»i«t nedi'” 
k ön n veb b  sérü lésse l szá llíto tták  a 
m en tek  kórházba. D orozsm ai e l
len  e ljárást in d íto tt a ren dőrség .

— Figyelmetlenül vezette 
személykocsiját Szekszárd h a
tárában Vajda László 55 éves 
öcsényi lakos, s elgázolta az 
ittasan a kocsi elé lén5 ifiú 
Nagv Ferenc 25 éves szek
szárdi lakost. A fiatalem ber 
kórházba szállítása után meg
halt. A személykocsi vezetője 
ellen eljárás indult.

— HALÁLOZÁS. Dr. K ossu th  F e-
rencné Szurmay Edit december 
18-án elhunyt. Temetése december 
23-án fél 3 órakor lesz a Farkasréti 
temetőben X

— A gyászoló család ezúton érte
síti szomorú szívvel a régi munka
társakat. barátokat, ismerősöket, 
hogy dr. W allner Em il belgyógyász 
főorvos, a veszprémi kórház volt 
igazgatója 1972. XII. 18-án. 93 éves 
korában csendesen elhunyt. Veszp
rémben a Dózsa városi temetőben 
helyezzük örök nyugalomra. X

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatonl. hogv drága jó férjem, dr. 
Szirmav György orvos, hosszú 
szenvedés után elhunyt. Temetése 
1972. december 27-én fél 12 órakor 
lesz a Farkasréti temetőben. Gyá
szo ló  fe le ség e  é s  rokonaL  X

MENNYBŐL AZ A N G Y A L ...

SZÍNHAZAK h e t i  m ű s o r a
Állami Operabált ▼: Nincs elő

adás — H: A  diótörő (Béri. szü
net) (de. 11); Hovaruscsioa (Béri. 
szünet) (7) — K : A  diótörő (Béri. 
szünet) (de. 11); Orfeusz (L. béri. 
4.) (7) — Sze: Nincs előadás —
Cs: Székely fonó, Pomádé király 
új ruhája (M. béri. 3.) (7) — P: 
A kékszakállú herceg vára, A fá
t ó l  faragott királyfi, A  csodálatos 
mandarin (Könnyei béri. 3.) (7) — 
Szó: Díszelőadás Petőfi Sándor
születésének 150. évfordulója al
kalmából (7) — Jövő V: A  va- 
ráasfuvola (Béri. szünet) (de. 11); 
A szevillai borbély (Béri. szünet) 
(7).

Erkel Színház: V: Nincs előadás 
—• H: Hunyadi László (Béri. szü
net) (de. 11); leestek  a téli havak 
(du. 3); Pillangókisasszony (Béri. 
szünet) (7) — K: János vitéz (Béri. 
szünet) (de. 11); Otelló (1. béri. 3.) 
(7) — Sze: Nincs elaődás — Cs: A 
csengő. Giannl Schicchi (Venczell 
béri. 3.) (7) — P: Díszelőadás a 
Szovjetunió megalakulásának 50. 
évfordulója alkalmából (6) — Szó: 
Bohémélet (Rékay béri. 5.) (7) — 
Jövő V: Porgy és Bess (Béri. szü
net) (de. 11): Denevér (Béri. szü
net) (7).

N em zeti S z ín h áz: V; S zó : Nincs 
előadás — H: VH. Hadrian (7) — 
K: Mózes (de. fél 11); A z utolsó 
utáni éjszaka (7) — Sze: A bűn
beesés után (7) — Cs: Mózes (7)
— P: Az utolsó utáni éjszaka (7) — 
Jövő V: Amphitrypn — Kényeske- 
dők (7).

K atona J ó z se f  S z ín h á zt V, Szó: 
Nincs előadás — H, J ö v ő  V : Az 
utolső hősszerelmes (7) — K:
Döglött aknák (du. fél 3); Medea 
(7) — Sze, P: Mukányi (7) — Cs: 
Döglött aknák (7).

Madách Színház: V: Nincs elő
adás — H: A hattyú (du. fél 3); 
Péer Gynt (fél 8) — K: Black Co- 
medy (du. fél 3): n . Lajos király 
(7) — Sze: A pillangók szabadok 
(Uray béri.) (7) — Cs: H. Lajos 
király (7) — P. Jövő V: A hattyú 
(7) — Szó: Sirály (7).

M adách K am ara Szính áz: V:
Nincs előadás—  H: Szellemidézés 
(du. fél 3); Zendülés a  Calne ha
jón (7) — K: Candida (du. fél 3); 
Libikóka (7) — Sze: Zendülés a 
Calne hajón (7) — Cs: Szellemidé
zés (7) — P: Candida (Horváth 
Jenő béri.) (7) — Szó: Libikóka 
(7) — Jövő V: A bolond lánv (7).

Vígszínház: V: Nincs előadás — 
H: Bella (7) — K, Cs: Bolha a 
fülbe (7) — Sze: Három nővér (L. 
béri. 2.) (7) — P, Szó, Jövő V: 
Keresztül kasul (P: Bem béri. 3.; 
Szó: F. béri. 3.) (7).

P esti S z ín h áz: V: N in cs  e lőad ás
— H: Nagyvizit (7) — K: Adáshiba 
(du. fél 3); Vidám kísértet (7) — 
Sze: Macskajáték (7) — Cs: Vi
dám kísértet (7) — P: F.gy őrült 
naplója (7) — Szó, Jövő V : A kör 
négyszögesítése (7).

Thália Színház: V: Nincs elő
adás — H : Arisztokraták (7); Tü- 
z,et viszek (8) — K, Sze: Csusingu- 
ra (7) — Cs, Szó, Jövő V: Arisz
tokraták (7) — P: Tigris és hié
na (Bemutató, 7).

József Attila Színház: V: Nincs 
előadás — H: Motel a hegyen (du. 
fél 3): Svejk (7) — K: Motel a 
hegyen (du. fél 3): ígéretek, ígé
retek I (7) — Sze, P : Cyrano de 
Berfferac (Sze: E. béjrl- Ka
rinthy béri. 15 (7) — Cs: Makra

(7) — Szó: A kőszobor léptei (M. 
bért. 3.) (7) — Jövő V: Motel a 
hegyen (7).,

Fővárosi Operettszínbáz: V :
Nincs előadás — H: Mágnás Mis
ka (du. fél 3); Sybill (7): Fantasz
tikus (fél 8) — K: Csárdásklnály- 
nő (du. fél 3); La Mancha lovag
ja (7) — Sze: My Fair Lady (7)
— Cs: West Side Story (7) — P, 
Jövő V: Mágnás Miska (P: Komb. 
4. béri. 2.) (7); Jövő V: du. fél 3 
és 7) — Szó: Sybill (du. fél 3); 
Mágnás Miska (R. bért. 1 .) Cl).

Vidám Színpad: V: Nincs elő
adás — H: Részeg éjszaka (du. 
fél 4); A szülő is ember (fél 8) — 
K: Egy fiúnak négy mamája (du. 
fél 4): Kiskapu (fél 8) — Sze, P: 
Részeg éjszaka (fél 8) — Cs: Kis
kapu (fél 8) — Szó: Ide figyelje
nek emberek! (du. fél 4); Kalóz
kisasszony (fél 8) — Jövő V: Ré
szeg éjszaka (du. fél 4); Kiskapu 
(fél 8).

Irodalmi Színpad: K , Pest-Bu
dától Budapestig (du. fél 4).

Egyetemi Színpad: H, K: A
Taurus Ex T 25—75—82 hangv. 
(du. fél 4); A Lokomotív GT 
Együttes hangv. (tél 8) — Sze: A 
Szabados Quintett Jazz hangv. (7)
— Cs: Mensáros László előadóest
je (7) — P: Psyché (7) — Szó: Sán
dor György új szerzői estje (7).

Kamara Varieté: Egész héten: 
Vízum nélkül (du. 6 és fél 9: H, 
K, Jövő V: du. S-kor Is) — V, Sze; 
Szünnap.

Fővárosi Nagycirkusz: Egész hé
ten: A pofond Ifjú csillagai (V: 
du. fél 4; H, K. Jövő V: de. 10, 
du. fél 4 és fél 8: Cs: fél 8; P, 
Szó; du. fél 4 és tél 8) — Szerdán 
szünnap.

Bartók Színház: V: Csipkerózsi
ka (de. U) — H; Csipkerózsika 
(de. 11); Brummogó , és Dinnye 
(du. 3) — K: Brummogó és Dlny- 
nye (de. fél 11) — Cs. P: Koldus 
és királyfi (du. 3).

Mikroszkóp Színpad: V: Nincs 
előadás — H, K. Sze, Cs, P, Szó, 
Jövő V: Tiszta vizet a felekbe 
(fél 9; H. K, Szó, Jövő V: du. 4- 
kor is).

Állami Bábszínház: V: Gldahá* 
az erdőszélen (de. fél 10 és fél 12); 
Öz, a nagy varázsló (du. fél 4) — 
H: A kacsalaki rejtély (de. fél 10 
és fél 12); Aladdin csodalémpája 
(du. fél 4) — K: Öz. a nagy va
rázsló (de. fél 10 és fél 12); Háry 
János (fél 8) — Szó: Az obsitos 
és a hegyieárkány (du. fél 4) — 
Jövő V: A kacsalaki rejtély (de. 
fél 10 és fél 12): János vitéz (du. 
fél 4).

Déryné Színház (Kullch G y. té
ren): H: Peti kalandjai (de. fél 
11); Rab Ráby (7) — K: Mézeska
lács (du. fél 4): A néma levente 
(7) — Jövő V: Tizenévesek (7).

Zeneakadémia: Sze: Magyar
Állami Hangversenyzenekar (vez.: 
Ferencslk János, közr. a Buda
pesti Kórus) (Téli béri. C/T. sor.) 
(fél 8) — Cs: MÁV Szimfoniku
sok (vez.: Oberfrank Géza, közr.: 
Gabos Gábor) (Téli béri. A/I. sor.) 
(fél 8) -  P : Kovács Dénes kama
raestje (Évszázadok muzsikája 5.) 
(fél 8) — Szó: Magyar Állami
Hangversenyzenekar fvez.: Fe-
rencsik János, közr.: Kocsis Zol
tán és a Budapesti Kórus — Sztra
vinszkij-est) (Ferencsik J. öt
hamgv. 2 .) <féü &i.

K I Á L L Í T Á S O K
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM:

Magyarország népeinek története 
a honfoglalás koráig. — Magyar- 
ország története a honfoglalástól 
1849-ig. — Török lovas bőrköpeny 
a mohácsi csatából. (Nyitva: hét
fő kivételével 10— 18 óráig.)

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA: 
Magyar festészet a XIX. és a XX. 
században. — Magyar szobrászat 
a XIX. és a XX. században. — 
Sós László és Kemény Éva gra
fikusművészek politikai plakát
kiállítása. — A Kelet-magyaror
szági Területi Szervek képzőmű
vészeti kiállítása. (Nyitva: hétfő 
kivételével 11—19 óráig.)

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM:
Egyiptomi kiállítás. — Régi Kép
tár. — Modern külföldi képtár. — 
Modem szoborkiállítás. — Régi 
magyar művészet. — Zene és 
színház a grafikában. — Pesti ki
állítások képei 100 évvel ezelőtt.
— Kubai primitív festők kiállítá
sa. (Nyitva: hétfő kivételével 10— 
18 óráig.)

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
Móricz Zsigmond emlékkiállítás.
— Radnóti Miklós emlékkiállítás.
— „Szabadság — szerelem” — Pe
tőfi kamarakiállítás. — Ady End
re relikviái. — A Nyugat — em
lékkiállítás. (Nyitva: hétfő kivé
telével 10—18 óráig.) A Magyar 
Nemzeti Múzeum kosztüm- és 
textilkiállítása. (Nyitva: kedden 
10—12 óráig.)

KAROLYI MIHÁLY EMLÉKKIÁL
LÍTÁS (Bp„ V., Károlyi Mihály 
u. 16.). (Nyitva: hétfő kivételé
vel 10—18 óráig.)

BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚ
ZEUM: Középkori királyi palota.
— Fővárosunk ezer éve. — Ré
gészeti ásatások Budapesten. 
(Nyitva: hétfő kivételével 10—18 
óráig.)

KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁ
GI PÁRTJA MEGALAKULÁSÁ
NAK EMLÉKMÚZEUMA (Bp., 
XIII., Visegrádi u. 15.): A Kom
munisták Magyarországi Pártjá
nak megalakulása. — Megemlé
kezés Sallai Imréről és Fürst Sán
dorról. (A Magyar Munkásmoz
galmi Múzeum kiállításai.) (Nyit
va: hétfő kivételével 10—18 óráig.)

MŰCSARNOK: A Szovjetunió meg
alakulásának 50. évfordulója al
kalmából rendezett kiállítás. — 
Breznay József festőművész kiál
lítása. — Bálint Endre festőmű
vész kiállítása. — (Nyitva* hétfő 
kivételével 11—19 óráig, vasárnap 
10—19 óráig.)

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM: Euró
pai kerámiaművészet. — Európai 
és magyar csipkeművészet. — 
Kaukázusi szőnyegek és hímzé
sek. — Az európai iparművészet 
remekei. — Mai magyar iparmű
vészet. — Művész az iparban, 
üveg-, porcelán- és kerámiakiál
lítás. (Nyitva: hétfő kivételével 
10— 18 óráig.)

HOPP FERENC KELET-ÁZSIAI 
MŰVÉSZETI MÚZEUM: A mú
zeum legszebb műtárgyai. (Nyit
va: hétfő kivételével 9—17. vasár- 
nao 10—18 óráig.)

KÍNA MÚZEUM: A kínai rekesz- 
zománc művészete. — Janán mű
vészete a Meidzsi-korszakbar. 1868 
—1912. (Nvitva: hétfő kivételével 
9—17. vasárnap 10—13 óráig.)

NAGYTÉTÉNYT KASTÉLYMÚ
ZEUM: XV—XVTT. századi búto
rok. — XIX. századi bútorművé

szet. — Magyar bűtorművészet a 
XVIII. században. — Lapidárium.
— Kályha- és kályhacsempe be
mutató. — A kínai porcelán. 
(Nyitva: hétfő kivételével 10— 18 
óráig.)

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI 
MÚZEUM: Képek a gyógyítás 
múltjából. — Magyar patikaedé
nyek. (Nyitva: hétfő kivételével 
10.30-tól 18 óráig.)

MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM: Er
dészeti, borászati, halászati, va
dászati, mezőgazdasági kiállítás.
— Lótenyésztési kiállítás. — A 
magyar fűszerpaprika. (Nyitva: 
hétfő kivételével 10—17, vasárnap 
10— 18 óráig.)

MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÚ
ZEUM: Üjjárendezett állandó ki
állítások. — így utaztunk hajda
nában. (A Prágai Nemzeti Mű
szaki Múzeum vendégkiállítása. 
(Nyitva: hétfő és péntek kivéte
lével 10—18 óráig.)

FÉNYES ADOLF TEREM: Halmy 
Miklós festőművész kiállítása. 
(Nyitva: hétfő kivételével 11—19 
óráig.)

SZERB EGYHÁZTÖRTÉNET!
GYŰJTEMÉNY (Szentendre). 
(Nyitva: hétfő kivételével 11—13 
óráig.)

KULTURÁLIS KAPCSOT,ÁTOK IN
TÉZETE: Kiállítás ’72. (Nyitva! 
hétfő kivételével 11—19 óráig.)

FERENCVÁROSI PINCETARLAT: 
Gyeney Judit szobrászművész ki
állítása. (Nyitva: hétfő kivételé
vel 14—19. vasárnap 10—12 óráig.)

HELIKON G ÁLÉRT A : Szántó PJros- 
ka festőművész kiállítása. (Nvit
va: hétfő kivételével 10—79 órá*<L)

FIATALOK STÚDIÓJA (Dürer Te
rem) : Kovács Imre grafikusmű
vész k1'állít *sr. (Nyitva: vasárnap 
kivételével 9.30—18, szombaton 9— 
14 óráig.)

CSÓK ISTVÁN GALÉRIA: K ér d 
és iparművészeti bemutató. (Nyit
va: vasárnap kivételével 9.30—18, 
szombaton 9—14 óráig.)

ERNST MÚZEUM: Stúdió ’72. Fia
tal Képzőművészek Kiállítása. 
(Nyitva: hétfő kivételével 11—19 
óráig.)
A múzeumok és kiállítótermek 
december 24-én, vasárnap l*-ig 
nvitva, h étfő n : zárva, k e^ en :  
nyitva, szerdán és csütörtökön 
újból zárva tartanak.

— Januártól kezdő, haladó jóga-
tanfolyamok! Jógatúrák! .Tógatá
borozások! Jógaelőadások! Egyesü
leti tagság! Je’entkezés: hétfőn,
kedden, csütörtökön. pénteken 20 
órától. Vidékiek levélben ielentkez- 
zenek! Budaoest. XIII., Fürst Sán
dor u. 9. Vezető: Dély Károly. X

— A Főváros! Nagycirkusz igaz
gatós ága közli, hogy a december 
24-re meghirdetett déUűáni fél 4 
órai előadás, a közlekedés korai le- 
áüá«m miatt, délután 2 órakor kez
dődik. X

— Az Állami Bábszínház igazga
tósága az 197.7. évadban indu’ó fel
sőfokú bábs~ínészkénző tanfolya
méra meghallgatást Ivrdet. Feltéte
lek: középiskolai végzettség, 30
éves korhatár, színészi és bébmoz- 
gatá«!l kéjese*®. énektudás. Trés
ben jelentkezések, röv^d cle+rajzzal 
1972. december 30-íg (Bo., VI., Jó
kai tér io.). A bemu+atko^s és az 
első felvételi vizsga időpontjai: 
1973u január 13. és SQL X
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