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Az ÁIB delegációjának 
lengyelországi 
megbeszélései

November 26. és 29. között látoga
tást tett Lengyelországban az Álla
mi Ifjúsági Bizottság dr. Nagy Sán
dor, az ÁIB titkára vezette delegá
ciója. A küldöttség tárgyalásokat 
folytatott a Lengyel Népköztársaság 
Minisztertanácsa mellett működő 
Állami Ifjúsági Bizottság Andrzej 
Ómat miniszter vezette delegációjá
val a két ország közötti ifjúsági kap
csolatok erősítéséről.

Az ÁIB küldöttségét fogadta Wal- 
demar Swirgon, a LEMP KB titká
ra, és Mieczyslaw Rakowski minisz
terelnök-helyettes .

A delegáció csütörtökön hazaérke
zett. (MTI)

ÜDVÖZLŐ TÁVIRAT. Losonczi Pál, 
az Elnöki Tanács elnöke táviratban 
üdvözölte Mathieu Kerekout, Bénin 
Népi Köztársaság elnökét az ország 
nemzeti ünnepe alkalmából. (MTI)
A NÉPFRONT jövő évi feladatairól 
tanácskoztak csütörtökön a HNF bu
dapesti bizottságának székházában 
az ifjúsági fórum részvevői. Az esz
mecserén Pozsgay Imre, a HNF Or
szágos Tanácsának főtitkára tartott 
bevezető előadást, majd válaszolt a 
kérdésekre.
MAGYAR—SZOVJET barátsági na
pok kezdődtek csütörtökön Gödöllőn. 
Ebből az alkalomból a Ganz Áram

H Í R E K
KITÜNTETÉS. Az Elnöki Tanács 
Csonka Ferencnek, az Állami Pénz
verő vezérigazgatójának, több évti
zedes eredményes gazdasági mun
kássága elismeréseként, nyugállo
mányba vonulása alkalmából a Szo
cialista Magyarországért Érdemren
det adományozta.
ÜNNEPI TANÁCSÜLÉSEN adták át 
Pécsett a tanács által alapított Pro 
Űribe Pécs emlékérmet a közösség 
javára végzett kiemelkedő gazdasá
gi, társadalmi és 'kulturális munka 
elismeréséül. A tanács határozata 
alapján öt kollektíva, illetve személy 
kapta meg a legmagasabb városi ki
tüntetést.
KOZMOSZ—1612 jelzéssel a Szov
jetunióban kedden új mesterséges 
holdat bocsátottak Föld körüli pá
lyára. Kezdeti keringési ideje 98,1 
perc, a Föld felszínétől mért legna
gyobb távolsága 1231 kilométer, leg
kisebb távolsága 130 kilométer. A 
berendezései rendben működnek.

TIZENHÉT HÚSIPARI VÁLLALAT 
és a Húsipari Kutató Intézet együttes 
termékbemutatóját rendezte meg a 
Budapesti Húsnagykereskedelmi Vál
lalat csütörtökön. A szállító vállala
tok ezekben a napokban kötik meg a 
szerződéseket a nagykereskedelem
mel; ehhez nyújtott segítséget a kí
nálat ismételt és együttes bemutatá
sa.
EGYÉVES FELÚJÍTÁS UTÁN csü
törtökön megnyílt Budapesten a Mát-

HORVÁTH JÁNOSNE (KASZÁS 
VILMA), a Szocialista Hazáért Ér
demrend kitüntetettje, aki 1940- 
től volt a párt tagja, 84 éves ko
rában elhunyt. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása december 6-án, dél
után három árakor lesz a Rákos- 
keresztúri új köztemetőben. — 
Az MSZMP XIV. kerületi Bizott
sága.

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS. Budapes
ten, a IV. kerület, Nyár utca 4. szám. 
alatti általános iskolában felavatták 
csütörtökön Lakatos Bélának, az új
pesti partizánok egykori parancsnok
helyettesének, a magyar néphadse
reg volt tábornokának emléktáblá
ját. Ebből az alkalomból a Lakatos 
Béla nevét viselő úttörőcsapat ünne
pélyes csapatgyűlést tartott.
JOSEF SASKA CSEH KÉPZŐMŰ
VÉSZ grafikai alkotásait bemutató 
tárlat nyílt meg csütörtökön Buda
pesten a Csehszlovák Kulturális és 
Tájékoztató Központ Népköztársaság 
úti helyiségeiben.
ISMÉT ÜZEMKÉPES az a Krisztina 
Távbeszélő Központhoz tartozó 1600 
telefon, amely kedden a Széna tér és 
az Ostrom utca sarkán eltörött víz
cső Okozta kábelbeázás miatt némuilt 
el. A kábelfenntartó üzem szakem
berei éjszakánként is dolgozva a 
tervezettnél előbb, tegnap reggelre 
fejezték be a hibaelhárítást.

HOLNAPI SZÁMUNKBAN:

A  K I !  i r á n y e l v e i  a z  M S Z M P  

X I I I .  k o n g r e s s z u s á r a
Mint ismeretes, a Magyar Szo

cialista Munkáspárt Központi Bi
zottsága november 15-i ülésén 
megtárgyalta és elfogadta a kong
resszusi. irányelvek tervezetét, és 
úgy határozott, hogy a vita alap
ján véglegesített szöveget nyilvá
nosságra hozza. A dokumentum, 
amelynek címe: „A Magyar Szo

cialista Munkáspárt Központi Bi
zottságának irányelvei a párt 
XIII. kongresszusára”, a Népsza
badság szombati számában jele
nik meg. (Kérjük olvasóinkat, 
hogy a füzetszerűen tördelt nyolc 
újságoldalt vegyék ki a 24 oldalas 
lapból, hajtsák össze füzetméret
re, és vágják fel a fölső szélénél.)

Befejeződtek a magyar—NDK kulturális 
és tudományos tárgyalások

Csütörtökön befejeződtek a Ma
gyar Népköztársaság és a Német 
Demokratikus Köztársaság kulturá
lis és tudományos együttműködési 
bizottságának XII. ülésszaka. A ta
nácskozás végeztével a Művelődési 
Minisztériumban jegyzőkönyvet írt 
alá a bizottság két elnöke, Drecin 
József művelődési minisztériumi ál
lamtitkár és dr. Herbert Krolikows- 
ki, az NDK külügyi államtitkára.

Az NDK kulturális napjairól — 
amelynek eseményei ezekben a na
pokban zajlanak Magyarországon — 
a bizottság megállapította, hogy a 
rendezvénysorozat gazdagítja né

peink kulturális életét. Ezt kíván
ják szolgálni az 1985-ben a Német 
Demokratikus Köztársaságban meg
rendezendő magyar kultúra napjai
nak eseményei is.

Dr. Herbert Krolikowskit ma
gyarországi tartózkodása alatt fo
gadta Tétényi Pál, az MSZMP KB 
osztályvezetője, Várkonyi Péter kül
ügyminiszter és Köpeczi Béla műve
lődési miniszter. E találkozókon a 
két testvéri ország kapcsolatainak 
időszerű kérdéseiről folytattak véle
ménycserét.

Az államtitkár csütörtökön eluta
zott Magyarországról. (MTI)

Január 1-től emelkednek az újságárak
Az Országos Anyag- és Árhivatal közleménye

mérőgyárban két fotódokumentációs 
kiállítás nyílt meg. Az egyik Gödöllő 
és a vonzáskörzetéhez tartozó telepü
lések üzemeinek szovjet kapcsolatait 
mutatja be. A másik a szovjet meg
rendelésre készülő termékekkel is
merteti meg a látogatókat.
SZLOVÉN DIAKKORUS, a jugoszlá
viai Cetje város egyetemének vegyes
kara tartott hangversenyt csütörtö
kön a békéscsabai városháza díszter
mében. Ma Békésen lépnek fel: ven
dégszereplésükkel avatják fel a zene
iskola hangversenytermét.
TERMELŐSZÖVETKEZETI ORVO
SOK tanácskoztak csütörtökön Bu
dapesten. Az értekezleten hangoz
tatták: az üzemorvosi hálózat figyel
met keltő munkája mindjobban ösz
tönzi a tsz-eket az üzemegészségügy 
fejlesztésére. A munkához a TÓT is 
támogatást ad.
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ OKTATÓ
BÁZIST adtak át Sajóbábonyban, az 
Észaik-magyarországi Vegyiművek
nél. Régi épület átalakításával és bő
vítésével alakították ki a vegyipari 
szakma színvonalas elsajátítására al
kalmas helyet a gyár területén.

Segélykérő telefonok  
Budapesten

Budapesten a mentők 04, a tűzol
tóság 05 és a rendőrség 07-es tele
fonszáma pénzérme bedobása nélkül 
hívható a piros készülékekkel ellá
tott nyilvános távbeszélő állomások
ról. A kijelölt fülkéket „Érme nél
küli, segélykérésre alkalmas távbe
szélő készülék” felirattal látták el.

ra mese- és ifjúsági mozi. Az átépí
tésénél korszerűsítették az új néző
teret és gépházat, a hagyományos fű
tési rendszert gázfűtésre cserélték. A 
sötétbarna faburkolatú nézőteret a 
mesevilágot idéző díszítés teszi von
zóbbá.
MOST JELENT MEG: Germanus 
Gyula: Gondolatok Gül Baba sírjá
nál. Művelődésitörténeti tanulmá
nyok. Vál. és szerk. Antall József. — 
Ritoók Zsigmond—Sarkady János— 
Szilágyi János György: A görög kul
túra aranykora. Homérosztól Nagy 
Sándorig. 2. átd., bőv. kiad. (Gondo
lat). — Nemes György: Elefánt a 
könyvesboltban. — Mátray Gábor: A 
Muzsikának Közönséges Története és 
egyéb írások. Vál. és sajtó alá rend. 
Gábry György; Várnai Péter kiegé
szítésével. Magyar Hírmondó (Mag
vető) .

Magyar melléklet 
a bécsi Die Pressében

Gazdasági partnerünk, Magyaror
szág címmel magyar mellékletet je
lentetett meg csütörtökön a bécsi 
Die Presse. A 32 oldalas mellékle
tet Beck Tamásnak, a Magyar Ke
reskedelmi Kamara elnökének és 
Rudolf Sallingernek, az osztrák Szö
vetségi Gazdasági Kamara elnöké
nek cikke vezeti be, majd több 
magyar és osztrák szerző tárgyalja a 
két ország gyorsan fejlődő kereske
delmének, gazdasági együttműködé
sének kérdéseit. (MTI)

A  budapesti színházak mai műsora
Erkel Színház: A próba (IV. béri., 2. 

ea., 7). Zeneakadémia: A Pécsi Szim
fonikus Zenekar hangversenye (Verseny
müvek 3., fél 8). Zeneakadémia Kiste
rem: Horváth Anikó estje (Csembaló
estek 2., fél 8). Pesti Vigadó Hangver
senyterem: A MÁV Szimfonikusok
hangversenye (MÁV béri. B/2., fél 8). 
Kamaraterem: Porosz Qartett (a Theater 
im Palast vendégjátéka, 7). Mátyás
templom: Achim Erzsébet orgonaestje 
(8). Nemzeti Színház: A fizikusok (7).
Katona József Színház: Üdvözlet Marx
nak (a Theater im Palast vendégjátéka, 
7). Vígszínház: II. Richárd (Varsányi I. 
béri., 2. ea., 7). Pesti Szinház: Jóccakát, 
anya! (8). Madách Színház: A salemi bo
szorkányok (Bemutató, 7). Madách Kama
ra: Egyedül (7). Hofélia (éjjel fél 11). Fő
városi Operettszínház: A denevér (7). Jó
zsef Attila Színház: Mahagonny (7).
Thália Szinház: A kék madár (6). Vidám

Színpad: Hajrá, magyarok! (7). örült 
nők ketrece (éjjel fél 11). Mikroszkóp 
Színpad: Bal? Jobb? Bal!! (fél 8). Rad
nóti Miklós Színpad: Wiener Walzer.
Ünnepi ügyelet (7). Játékszín: János
vitéz (du. 3). Tóték (7). Józsefvárosi 
Színház: Delila (Bemutató, 7). Egyetemi 
Színpad: Maszk nélkül (7). Tomas Co- 
macho műsora (az Aulában, fél 8). 
Szkéné Színház: Heideger (8 és fél 10). 
Lézerszínház: Eroica (fél 8). Az utolsó 
óra (3). Hököm Színpad: Gellérthegyi
álmok (7). Centi Színpad: Gyönyörűség 
ketrece (fél 8). Folklór Centrum: A Va
sas Művészegyüttes műsora (háromne
gyed 9). Budapesti Gyermekszínház: Me
se a halászlányról (de. 10). Scapin fur- 
fangjai (du. 3). Állami Bábszínház: 
Odüsszeusz, a tengerek vándora (Nép- 
köztársaság útja 69., du. 3). A három kis
malac (Jókai tér 10., de. 10).

Ködszitálás, zú zm arakép ző d és
A különböző nedvességtartalmú és hő

mérsékletű levegőhullámok a Brit-szige
teket és szárazföldünk nyugati partvidé
két érintve haladnak a Skandináv-fél- 
szigiet felé. Hatásukra az említett terü
leteken sokfelé esik az eső, illetve az 
északibb vidékeken a hó. A Szovjetunió 
európai területén rendkívül hideg van. 
Európa középső és déli vidékeinek idő
járását magas nyomású légköri képződ
mény határozza meg, ezért párás, sok
felé napközben is ködös az idő. Ahol 
tartósan megmarad a köd, ott napköz
ben is fagypont körül mozog a hőmér
séklet, ahol viszont korán megritkul, ott 
a csúcsértékek az évszaknak megfele
lően alakulnak. A Kárpát-medence és 
környéke is ehhez a területhez tartozik.

Hazánkban csütörtökön párás, helyen
ként napközben is ködös idő volt. A köd 
sokfelé zúzmaraképződéssel társult. Ahol 
kisütött a nap, ott délután 7—9 fokot 
mértek; a napközben is ködös részeken 
kora délután is csak nulla—plusz két 
fokot mutatott a hőmérő.

Előrejelzés ma estig:
Párás, többfelé tartósan ködös idő. 

Szórványosan ködszitálás, zuzmarakép- 
ződés. A déli, délnyugati szél csak kissé

1984. november 29., csütörtök, 13 óra.

hideg irenlit meleg iiendél i—^
■ ■ ■ í h  e hideg n e meleg levegő véleiilOvooele (front) 
^ eső de hó =  hód cOa felhői iwpo* változó

élénkül mag. A legmagasabb hőmérsék
let a tartósan ködö9 helyeken nulla fok 
közelében, máshol öt fok körül alakul.

A Duna vízállása Budapestnél tegnap 
102 centiméter volt, mára 190 centiméter 
várható.

*
Á ram szolgáltatási zavar  

Nógrád megyében
Áram nélkül maradtak csütörtök 

délelőtt 37 percre — 10.09-től 10.46-ig 
— Nógrád megye több településének 
kommunális és ipari fogyasztói. Az 
Országos Villamos Teherelosztó köz
lése szerint az üzemzavart az okozta, 
hogy az Országos Villamostávvezeték 
Vállalat nagybátonyi nagyfeszültségű, 
120 kilovoltos alállomásának egyik 
úgynevezett gyűjtősínére rászakadt a 
balassagyarmati távvezeték.

A szakemberek ugyan igyekeztek 
mihamarabb' elhárítani a hibát, en
nek. ellenére az áramszolgáltatás za
vara károkat okozott több ipari 
üzemben is.

A károk felmérését mindenhol 
megkezdték, s hozzáláttak a veszte
ség pótlását szolgáló intézkedések 
kidolgozásához. (MTI)

A lapok és folyóiratok fogyasztói 
ára 1985. január 1-től átlagosan 25 
százalékkal emelkedik. Ezen belül az 
árnövekedés eltérő mértékű. A poli
tikai napilapok ára hétköznap az 
eddigi 1,40 helyett 1,80; hétvégén és 
ünnepnap 1,80 helyett 2,20 Ft lesz.

A képes hetilapok ára átlagosan 1,50 
Ft-tál; a tudományos és szaklapoké, 
a szórakoztató lapoké átlagosan 30 
százalékkal növekszik.

Az előfizetési díjak a fentieknek 
megfelelően változnak. (MTI)

Véget értek a kairói magyar napok
A kairói Meridien szállóban csü

törtökön bezárt a Mai Magyarország 
című kiállítás, s ezzel befejeződött 
az egyhetes magyar rendezvény, 
amely egyaránt kínált gazdasági, 
kulturális és gasztronómiai progra
mokat.

A Magyar Kereskedelmi Kamara 
szervezte 12 előadáson, több mint öt

százan vettek részt, s igen sokan ér
deklődtek a magyar árubemutató 
iránt is. Elkészült a Hungexpo kiál
lítási gyorsmérlege: öt nap alatt 
3500 üzletember kereste fel a ma
gyar árubemutatót, amelyen 30 vál
lalat termékeit vonultatta fel a 
Hungexpo. (MTI)

Vádemelés a Pilisvörösvár határában 
elkövetett rablótámadás tettesei ellen

K Ö Z L E M É N Y E K
SPORTARUHAZ — CSAK AZ ÜNNE

PEKRE. Ideiglenes jelleggel' isiportáruház 
nyílik szombaton Budapestem, a VII. 
kerületi Kertész utca 13. szám alatt. A 
nyoícszáz négyzetméteres — korábban 
raktárként használt — helyiségben de
cember 213-ig árusít a TRIÁL téli sport
eszközöket, ruházati cikkeket. Az üzlet 
hétfőtől csütörtökig 15-től 20 óráig, pén
teken 14-től 20 óráig, szombaton és va
sárnap pedig 10 és 18 óra között várják 
a vásárlókat.

A KÉPZŐMŰVÉSZETI KIADÓ húsz
millió színes karácsonyi képeslapot ho
zott forgalomba. Az üzletekben, árusító
helyeken kapható több mint százféle 
színes karácsonyi lap közül 13-féle új, 
most először kerül az üzletekbe.

AZ I. KERÜLETI MŰVELŐDÉSI HÁZ
BAN Üj utak címmel dzsesszhétvége 
lesz. Ma este fellép a Dresch együttes, a 
Szabados trió, szombat este pedig a 
Szinopszis együttes, a Binder szextett, 
S'zakcsi Lakatos Béla és a Krencsó trió. 
Mindkét esti program fél 8-kor kezdődik.

A Szentendrei Városi Ügyészség 
vádiratot nyújtott be a Szentendrei 
Városi Bírósághoz Horváth Lajos és 
társai, csobánkai lakosok ügyében.

A vádlottak 1984. november 9-én 
este ittas állapotban Pilisvörösvár 
felé közeledtek két, írendszám, nél
küli motorkerékpáron; az egyiken 
hárman, a másikon négyen utaztak. 
Pilisvörösvár határában az elöl ha
ladó motorkerékpár — amelyen hár
man ültek, és amelynek vezetője 
szintén ittas volt — hátulról az előt
te haladó személygépkocsinak haj
tott, melyben egy házaspár és 13 
éves gyermeke utazott. Az ütközés 
következtében a motorkerékpárról a 
három férfi az árokba esett. A há
zaspár segítségnyújtás céljából meg
állította a személygépkocsit, s ki
szállt. Ekkor a gyanúsítottak — 
az időközben odaérkezett másik mo

torkerékpár négy utasa is — a sze
mélygépkocsit vezető férfit, több sú
lyos sérülést okozva neki, együttesen 
bántalmazták, s az asszonnyal ketten 
durván erőszakoskodtak. A gyanúsí
tottak közül ketten a gépkocsiból 72 
ezer forintot eltulajdonítottak.

Az ügyészség a 18 éves Horváth 
Lajos, a 23 éves Vastag György, a 
fiatalkorú H. József, a 23 éves Oláh 
Kálmán, a 18 éves Oláh József, a 19 
éves Horváth János és a 20 éves Vas
tag János ellen különös kegyetlen
séggel elkövetett súlyos testi sértés 
bűntette, ezenkívül Oláh Kálmán és 
Vastag János ellen erőszakos nemi 
közösülés bűntette és ittas járműve
zetés vétsége, Oláh József és Hor
váth Lajos ellen kifosztás bűntette, 
Vastag György ellen járművezetés 
tiltott átengedésének vétsége miatt 
emelt vádat. (MTI)

A RÁDIÓ  ÉS A TELEVÍZIÓ M ŰSORÁBÓL
________________________________ ______________________________________i----- _ ----------------------------------------------

KOSSUTH RÁDIÓ
8.25: Az NDK iszociálpolitikájáról. 
8.55: Jemeni népzene.
9.05: Operaáriák.
9.30: Óvodások műsora.

10.05: Váci Mihály versei.
10.10: Nóták.
10.40: Iránytű. Szórakoztató magazin. 
12.45: Könyvszemle.
12.55: Muzeális lemezeinkből.
14.10: Kamaramuzsika.
15.00: Erről beszéltünk. Válogatás a 

Magyar Rádió körzeti stúdiói
nak műsorából.

15.30: Gyermekzenei magazin.
16.05: Csöpp Mattén és a fehér kagy

ló. Rádiójáték.
17.00: olaszországi útijegyzet.
17.25: Operaáriák.
19.30: Magyarország ’84. Dunaújváros. 

Riport.
20.30: Wilhelm Furtwangler vezényel. 
21.30: Választóvonal. Riport.
22.25: LaoszrőJ.
22.35: Vicsek Ferenc sorozata.
23.05: A Belgrádi Filharmonikus ze

nekar játszik.
0.10: Chopin-noktürnök.

PETŐFI RÁDIÓ
8.05: Hervé operettjeiből.
8.50: Tíz perc külpolitika.
9.05: Napközben. Zenés délelőtt. Szt. 

12.10: Magyar fúvószene. ISzt.
12.25: Édes anyanyelvűnk.
12.30: Cigánydalok, csárdások. Szt. 
13.05: Pophullám. Szt.
14.00: Péntektől — péntekig. Ajánló

műsor sok muzsikával.
17.30: ötödik sebesség. Szt.
18.30: Fiataloknak! Szt.
Közben:
19.05: Tudósítás a jégkorong bajnoki 

mérkőzésekről.
20.00: Régi nóta, híres nóta. Szt. 
21.05: Lehetne vallomás. Vámos Mik

lós hangjátéka.

21.58. Operettrészletek.
23.20: Dzsesszfelvételek. Szt.
24.00: Éjféltől — hajnalig. Szt.

3. MŰSOR 
9.08: Iskolarádió.
9.38: Az MRT szimfonikus zenekara 

játszik. Szt.
10.51: Kamarazene.
12.00: Operarészletek. Szt.
13.05: A befejezetlen mondat. 12. rész. 
13.38: Kórusainknak ajánljuk. Bárdos 

Lajos—Weöres Sándor: Ne félj. 
14.12: Embertől—emberig — párbeszé

dek zenével.
15.02: Szimfonikus zene. Szt.
17.00: Kisiskolások műsora.
17.30: Zenei Lexikon.
18.03: A kamarazene kedvelőinek. Szt. 
18.50: Könyvszemle.
19.05: Opera-művészlemezek. Szt. 
20.00: Szimfonikus könnyűzene. Szt. 
20.30: Fiatalok a seregben.
21.00: Dzsesszhangverseny. Szt.
21.50: Bach: C-dúr szvit. Szt.
22.14: A képtárban. Kishangjáték. 
22.35: Kamarazene. Szt.

TELEVÍZIÓ
8.00: Tévétorna.
8.05: Iskolatévé. Fizikai kísérletek II. 
8.15: Kémia (I. o.).
8.25: Német nyelv.
8.45: Magyar irodalom (1—4. o.).

Játsszunk mesét!
9.05: Fizika (7. o.) (ff). Áramkörök. 
9.35: Magyar nyelv (3. o.). Szó-ra- 

ka-té-nusz.
9.50: Lottósorsolás.

10.00: Európa bölcsője. NSZK doku
mentumfilm. Perzsia (ism.). 

11.00: Játékos időtöltések. NSZK—ka
nadai—francia rövidfilmsorozat. 
Xim/5. rész: Skócia (ism.).

11.25: Képújság.
14.30: Iskolatévé. Deltácska (ff). Nap

rendszerünk.

14.50: Az energia I. Energiaváltozá
sok.

15.15: Játék műalkotásokkal. VHI/7. 
rósz: Kinn és benn.

15.35: Móricz útja a Hét krajcárig (ff). 
(A 8. osztályos magyar iroda
lomhoz.)

16.10: Hírek.
16.20: Szigorúan ellenőrzött vonatok. 

Csehszlovák film (ff). (Közép- 
iskolásoknak ajánljuk a Kame
ra XII. 6-i adásához.)

17.50: Képújság.
18.00: Ablak.
19.10: Tévétorna.
19.15: Esti mese.
19.30: TV-Híradó.
Kb. 20.10: Csak ülök és mesélek. Vit- 

ray Tamás műsora.
21.10: A hét műtárgya. A Szentlélek 

eljöveteie-oltár (Magyar Nem
zeti Galéria).

21.20: Ilyenek voltunk. Amerikai film. 
(14 éven felülieknek.)

23.15: TV-Híradó 3.
2. MŰSOR

16.50: Képújság.
16.515: Magyarország—Jugoszlávia So- 

piane Kupa férfikézilabda-mér
kőzés. Közvetítés Pécsről.

18.15: Don Quijote. Spanyol rajzfilm
sorozat. XXXIX/8. rész: Csata a 
birkanyájjal.

18.45: Az állatok nyomában. Francia 
filmsorozat, xin/6. rész: Izland 
moraja (ism.).

18.55: Természetbarát. A Telesport tu
risztikai magazinja.

19.15: Csali. Horgásztizperc.
19.25: Népszerű balettrészletek (ism.).
20.00: A válás. Jugoszláv tévéjáték.
21.35: TV-Híradó 2.
21.55: „Belepasszolok a bőrömbe.” 

Beszélgetés Benoslk István 
szobrászművésszel.

22.45: Képújság.


