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A nyugati Küldőitek célja Párisiian nem a béke biztosítása 
hiUügyminiszterhelyeltcsük értekezleten Gromiko •eiirbars világos, érveléssel szállt síkra 

a béke megvédésére törekvő szovjet tavaslatok elfogadtatása mellett 

Március 17-én. a külügyminiszter, 
helyettesek tanácskozása tovább 
folytatódott. 

b nyugati hatalmak képviselői fel-
szólalásaikban tovább védelmezték 
* március 15-én általuk beterjesz-
tett napirendi pontokat, amelynek 
az volt a célja, hogy helyettesítse 
a szovjet napirendi tervezet máso-
dik pontját. Mint ismeretes, a Szov-
jetúnió küldötte az előző üléseken 
'behatóan megvizsgálva a három ha-
talom javaslatát, rámutatott, hogy 
nz nem kielégítő és nem oldja meg 
.a kérdést. 

Parodi, Franciaország képviselő-
je. mivel nem talált egyetlen, leg-
alább némileg komoly indokot a 
három hatalom javaslata érdeké-
ben. azt állította, hogy a három 
hatalom által javasolt napirend 
alapján a miniszterek tanácsa sike-
res vitát folytathatnak, mig a szov-

, Jet napirendi javaslat alapján a vi-
ta — szerinte — csak ..propaganda-
célokat" szolgálna. 

Ilyaiódon Franciaország képvise-
lője fejetetejére állította az egész 
.kérdést. 'A' szovjet napirendi terve-
zel konkrét és érett problémákat 
tartalmaz, melyek megoldásától függ 
a jelenlegi európai feszültség meg-
szüntetése, mig a nyugati hatalmak 
küldöttségei olyan ködös és larta-
lomnélkiili napirendet javasolnak, 
melynek célja elterelni a miniszte-
rek tanácsának figyelmét azokról a 
konkrét és megérett kérdésekről, me-
lyeket a Szovjetúnió küldöttsége 
vetett fel, valamint az a célja, 

hogy a vitát .általános" kérdő, 
sckröl folytatott eredménytelen 

szószaporítás útjára terelje. 
Davies, Nagyforilanuia képviselő-

je, az előző napi ülésen kijelentet-
hogy a három hatalom küldött-

ségei ..eljutottak az engedmények 
határáig". Most azonban a Szovjet-
unió küldöttének felszólalása után 
kópmutatöan kijelentette, egyetért a 
szovjet küldöttnek azzal » nyilat-
kozatával, hogy a napirendnek a 
tanácskozás valamennyi résztvevője 
összeegyeztetett álláspontját kell je-
lentenie. 

Davies azonban tovább is ma-
kacsul kitartott a három hata-

lom javaslatai mellrtl, 
j>ár ez a javaslat nem veszi figye-
lembe a szovjet küldöttség állás-
pontját és megkerüli azokat a kér-
déseket, amelyeket a Szovjetúnió 
küldöttsége javasol a miniszterek 
tanácsa napirendjére. 
Davies cinikusan kijelentette, hogy 
a Szovjetúnió küldöttségének 
javaslata megakadályozná a 
három hatalmat abban, hogy 
megvalósítsák Nyugat-Németor-
szág felfegyverzésével kapcsola-

tos intézkedéseiket. 
Kijelentette, hogv semmiféle napi-
rend sem változtathatja meg ebben 
a kérdésben Nagybritannia politi-

Gromiko elvtárs válaszolva a há-
rom hatalom képviselőjének felszó-
lalására, kijelentette: a három ha-
talom javaslatának célja lényegében 
megakadályozni, hogy a külügymi-
niszterek tanácsának ülésszakán 
megtárgyalják a potsdami egyez-
mény végrehajtásának kérdését. 

Németország lefegyverzésének 
és a négy hatalom fegyveres 

erői csökkentésének kérdését. 

— Bárhogyan is változtatják önök 
javaslataikban a pontokat és alpon, 
fokai, a vesszőket és írásjelekel — 
mondotta Gromiko elvtárs —, egy 
világos, lia önök nem akarják elfo-
gadni a Szovjetúnió küldöttségének 
arravonatkozó javaslatát, hogy a 
miniszterek tanácsán vitassák meg 
Németország lefegyverzésének és a 
négy hatalom fegyveres erői csök-
kentésének kérdését, 

ez annyit jelent, hogy önöknek 
valamely más céljaik vannak, 
hogy önöknek egyéb terveik 

vannak. 

Parodi felszólalásával foglalkoz-
va. Gromiko elvtárs rámutatott an-
nak következetlenségéi* és ellent-
mondásaira. 

— Eddig — mondotta — Parodi 
azt a látszatot keltette, müitha a 
szovjet javaslatoknak az lenne a cél. 
ja. Iiogv előre meghatározzál; a mi-
niszterek tanácsának döntését. Most 
pedig Parodi ellenkezőleg új. ko-
holt érveket ráncigál elő. azt állít-
ván. hogv ha elfogadnák a szovjet 
napirendi javaslatot, akkor a mi-
niszterek tanácsa „protiagnndu jolle. 
gű" vitával foglalkoznék. 

Mióta propaganda Németország 
deinilitarizú'ásH kérdésének meg-

tárgyalása? 
Ha ezl propagandának tartják, ak-
kor a potsdami értekezleten is, a 
berlini ellenőrző tanácsban is és 
mindenütt, ahol a négv hatalom 
Németország demilitarizálásának 
kérdését tárgyalta, az , említett ha-
talmak képviselői propagandái foly-
tatlak 

A ..propagandáról" szóló dajka-
meséket szívesen hangoztatják olyan-
kor. amikor 

meg akarják akadályozni a bé-

ke biztosítására Irányuló szov-
jet javaslatok elfogadását. 

Ehhez az eljáráshoz folyamodtak 
több esetben a Szovjetúnió képvise-
lőivel szemben a közgyűlés üléssza. 
kain, a Biztonsági Tanácsban és az 
ENSZ egyéb szerveiben. Sajnos, a 
három hatalom képviselői a mi ta-
nácskozásunkon is ehhez a kipró-
bált módszerhez folyamodnak. Né-
metország demilitarizálásának kér. 
dése túlságosan komoly, semhogy 
„propagandának" nyilvánítsák azt. 

E kérdés megoldásának fontos 
jelentősége van a nemzetközi 
béke megszilárdítása szempont-

jából. 

A három hatalom küldöttségei 
azért helyezkednek szembe a Szov-
jetúnió javaslataival, mert meg 
akarják akadályozni, hogy Német-
ország demilitarizálásának kérdését 
a miniszterek tanácsának üléssza-
kán megtárgyalják, 

— Azok az állítások, amelyek 
szerint a Szovjetúnió küldöttsége 
lekicsinyelni igyekszik a nemzetközi 
feszültség okai kérdésének jelentő-
ségét. egyáltalán nem felelnek meg 
a valóságnak. 

— Tény azonban az — mondta a 
továbbiakban Gromiko elvtárs —. 
hogy a három hatalom küldöttségei 
minden alap nélkül továbbra is 
szembehelyezkednek azzal a szovjet 
javaslattal, hogy a miniszterek ta-
nácsa megtárgyalja Németország 
demilitarizálására vonatkozó pots-
dami egyezmény megvalósításának 
kérdését, sőt 

szem behelyezi, ed a/A a nemzet-

közi feszültség okaival foglal-

kozó kérdéseknek azzal a meg-

fogalmazásúval is, amelyet 

március á-éo a húrom nyugati 

hatalom küldöttségei terjesztel-

tek elő és amelyet teljes egé-

szében felvettek a Szovjet ja-

vaslatok megfelelő pontjába. 

Davies kijelentésével, valamint 

Jessup előző napi ama kijelentésével 

kapcsolatban, hogy a szovjet napi-

rendi javaslat elfogadása akadá-

lyozná azokat az intézkedéseket, 

amelyeket a három hatalom ho-

zott Nyugat-Németország felfegy-

verzése érdekében, Gromiko ezt 

mondta: 

— Ez nagyon nyílt kijelentés. 

Davies elég nyíltan elismerte, 

hogy a három nyugati hatalom 

kormányának az a szándéka: 

folytassa Nyugat-Németország 

újrafelfegyverzésével kapcsola-

tos intézkedései megvalósítá-

sát. 

— Mi határozottan megbélyegez-

zük a három hatalom által Nyu-

gat-Németország újrafelfegyverzé-

se kérdésében folytatott politikát, 

a német militarizmus újjáélesztésé-

nek politikáját. 

Ez a politika durván megszegi a 

potsdami egyezményt. A Szovjet-

A békeharc újabb, győzelmes csalójáért 

unió kormánya megbélyegzi ezt a 

politikát, mert 

ez a politika a béke aláásására 

és új háború kirobbantására 

irányul. 

A béke megszilárdításához nem 

fegyverkezési versenyre és nem 

Németország újrafelfegyverzésére 

van szükség, hanem a fegyverke-

zés csökkentésére és Németország 

lefegyverzésére. 

Ez az oka annak, hogy a Szov-

jetunió küldöttsége azt javasolja, 

tűzzék a miniszterek tanácsának 

napirendjére a négy hatalom által 

Németország lefegyverzésével kap. 

csolatban vállalt kötelezettségek 

teljesítésének kérdését. Magától 

értetődik, hogy ezeket a kötelezett-

ségeket úgy kell teljesíteni, ahogy 

azt ,a béke megszilárdításának ér-

dekei, az európai népek alapvető 

nemzeti érdekei és köztük a hitle-

rista egressziótól szenvedett népek 

érdekei megkövetelik. 

A német militarizmus újjászü-

letésének megakadályozása 

megfelel a német pép alapvető 

érdekeinek is. 

— Én azt szeretném — mondta 

Gromiko elvtárs — , ha a három 

hatalom képviselői felhagynának 

azzal, hogy a dolgot úgy állítsák 

be, mintha nagylelkű gesztust ten-

nének a Szovjetunió küldöttsége 

felé, amikor beleegyeznek abba, 

hogy javaslatukban említést te-

gyenek — hangsúlyozom, csak em-

lítést — Németország lefegyver-

zéséről és a fegyverkezés csökken-

téséről. A kérdés lényege nem az, 

! hogy vájjon tartalmaz.e a három 

hatalom javaslata ilyen emlitést, 

hanem az, hogy 

a valóságban akarja-e a három 

hatalom ezeket a kérdéseket a 

külügyminiszterek tanácsának 

ülésszakára tűzni megvitatás 

céljából. 

Mi elfogadjuk, még hozzá az ő 

megszövegezésükben, a három ha-

talom alap javaslatát az európai 

nemzetközi feszültség okai kérdé-

sének napirendre iktatásáról. 

A három hatalom képviselői 

viszont szembehelyezkednek az-

zal. hogy a napirendbe beik-

tassák a Németország lefegy-

verzésére és a négy hatalom 

fegyveres erőinek csökkentésé-

re vonatkozó szovjet javasla-

tokat. 

— Magától értetődik — mon-

dotta Gromiko elvtárs —> hogy 

Németország lefegyverzése kér-

désének a miniszterek tanácsa na-

pirendjére tűzése megkönnyithetné 

azoknak az egyéb kérdéseknek a 

tanulmányozását is, amelyeket a 

tanácskozás résztvevői javasolnak 

napirendbe iktatásra. 

A felszabadulás óta 80.000 kötettel gyarapodott 
a szegedi Egyetemi Könyvtár 

A 310.000 kötetes Szegedi Egye-
temi Könyvtál a felszabadulás óta 

hatalmasat fejlő-
-dött. 1945 óta 80 
ezer kötettel gya-
rapodott á könyv-
tár állománya. A 
könyvek nagyrészét 

az Országos Központi Könyvtártót 
kapták, de jeientős mennyiség ér-
kezett a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájától, a VOKSZ-tól és a 
leningrádi akadémiától. Az egyete-
mi főiskolai és középiskolás ifjú-

ság és Szeged dolgozói megtalál-

hatják a tudományos, művészeti és 

technikai könyvek mellett a legkü-

lönfélébb folyóiratokat és szépiro-

dalmi alkotásokat is. 

A könyvtár fejlődését híven 

tükrözi az olvasók számának évről-

évre való emelkedése. 1940-ban 

7000, 1947-ben 8600, 1948-ban 

11.700, 1949-ben 16.000 és 1950-

ben 22.200 olvasója volt a könyv-

tárnak. Ezenfelül az 1951.es évben 

közel 9000 könyvet kölcsönöztek ki. 

fi terv ideelőifi teljesítésével, takarékossággal készülnek 
a szegedi üzemek dolgozói április 4-re 

A szegedi üzemek dolgozói a kon-
gresszusi versenyben elért eredmé-
nyeik továbbfejlesztésével, még több, 
és még jobb munkával ünneplik meg 

évfordulójuk M B I 
A MÁV Fűtőházban Csóti elvtárs, üzemfenntartó brigád Selmeci fő-
élnmnkás cszlercálvos felajánlotta gépésszel karöltve felszabadulásunk 

jos, Förgeleg Szilveszter és Sörös 
Ferenc, akik kongresszusi eredmé-
nyeik 10—15 százalékkal való fel-
iiveik liz-tizenöt százalékkal va. 
ló felemelését vállalták. Az 

élmunkás esztergályos felajánlotta 
április 4-re, hegy a gőzturbók víz-
me+esí lésére újításként lapátos 
kereket készít, ami azonnal 

vízmentesíti a turbót. 

Ezáltal nem állhat elő üzemzavar 
és a mozdony világítását is bizto-
sítják. 

A szegedi Ételgyár dolgozói el-
határozták. hogy üzemüket maguk 
meszelik ki április 4-re, így 200 
forintot takarítanak meg. A Tisza -
menli Fűrészek szegedi leiepének 
dolgozói is nagyjelentőségű fel-
ajánlásokat lettek. Az üzem dolgo-
zói vállalták, hogy tervük április 
8-ig előirányzott részéi 

április l-re befejezik. 

Az egyéni felajánlók közül kiemel-
kedik Lendvai Márton, Hlebák La-

gépésszel 
évfordulójára felajánlotta, Iiogv a 
túlórákat 50 százalékkal csökkenti, 
valamint a szükséges takarékossá-
gi intézkedésekel szigorúan ellen-
őrzi és végrehajija. A felajánlások 
alkalmával az üzem minden gépen 
dolgozó munkavállalója elhatározta, 
hogy április 4-re a Nazarova-
mozgalom keretében 
szerződést kötnek egymással. 

Az üzemi iűzoltók Szeged vala-
mennyi tűzoltóját kihívják ver-
senyre. 

A Pick Szalámigyár dolgozóinak 
egy része kongresszusi eredményé-
nek 5 százalékos felemeléséi vállal-
ta, a löbbi dolgozók pedig megtart-
ják a kongresszusi versenyben el-
ért eredményeiket. Felajánlották 
ezcnkivül a selejl félszázalékos 
csökkentéséi és a minőség további 
javítását. 

.,A béke fennmarad cs tartós 
lesz, ha a népek kezükbe veszik a 
béke megőrzésének ügyét "és végig 
kitartanak mellette. A háború el-
kerülhetővé válhat, ha a háborús 
uszítóknak nem sikerül haziigsá. 
gaikkat behálózni a néptömegé -
ket. megtéveszteni és új világhá-
borúba sodorni őket. Ezért a szé-
leskörű békekampánynak, amely 
eszköz a háborús uszítók bűnös 
mesterkedéseinek leleplezésére, ma 
elsőrendű jelentősége van". Sztá-
lin elvtársnak ezek a szavai világ, 
szerte ú j lendületet udtak a béké-
ért folyó harenak. Sztálin elvtárs 
szavai hatják át a Béke Világta-
nács berlini ülésszakának határo-
zatait is. amelyek minden eddigi-
nél konkrétebb, széleskörűbh fel. 
adatokat jelölnek meg a béke biz-
tosításáért folyó harcban. 

Mindenütt a világon, így Ma-
gyarországon is a dolgozó "ép 
nagy lelkesedéssel fogadta a Béke 
Világtanáes felhívását. Nem kétsé-
ges. hogy a békeegyezmény meg-
kötéséi követelő felhívást milliók 
és niMliók írják alá. kifejezvr bé-
keakaratukat. Ez az aláírásgyűj-
tést kampány, éppúgy mint az 
atomfegyver betiltását követelő 
aláírásgyűjtési kampány Is újabb 
komoly figyelmeztetés lesz az im-
perialisták számára, bűnös hú bo-
rús torveik mcggátlására. 

Sztálin elvtárs nyilatkozatát és a 
Béke Világtanáes határozatait kö-
vetően szerte a világon fellendült 
a békéért folytatott harc. francia , 
országban, Amerikában és a többi 
nyugati országokban sztrájkokkal 
tiltakoznak a dolgozók az impe-
rialisták háborús tervei elten. Bar-
celona dolgozói komoly figyelmez, 
telest nyújtottak tömegmegmozdu-
lásukká! a fasiszta Franco.rend-
szernek, A Szm jctúnióhan és a né-
pi demokratikus országokban más 
formában, de ugyanolyan lendü-
lettel és elszántsággal folytatják a 
dolgozók a békéért folytatott bar. 
cot, amelynek jelentőségteljes ál-
lomása lesz Magyarországon áprl . 
lis 8-án meginduló aláírásgyűjtési 
mozgatom is. 

Az aláírásgyűjtő kampányban ko-
moly feladat vár minden beesiile-

ies dolgozóra Komoly feladat var 
elsősorban bekiblBUttnágaml ca »"• 
üzemekben, falvakban fa hivata-
lokban egy urául. Arról van szó. 
hogy az aláírásgyűjtő kampányt az 
eddigi né! szorosabban kell ftssac-
knpesulni a felvilágosító munká-
val. Minden egyes a áírásnál még 
jobban él kell mélyítenünk a dol . 
gozókban a békéért (folytatott harc 
jelentőségét. Egyénenként kell 
megmagyaráznunk a dolgozóknak, 
hogyan harcoljanak saját munka-
területükön a békéért, hogyan tel-
jesíthetik Sztálin elvtárs útmuta-
tásait. amely szerint a népeknek 
kezükbe kell venniük a béke meg-
őrzésének ügyét és végig ki krtl 
tartamok mellette. Békebizottsá. 
gaink mnnkája akkor tesz valóban 
eredményes, ha minden egyes alá-
írás abból a szilárd meggyőződés-
ből fakad, hogy az aláírás tulaj-
donosa elszántan, keményen for-
gatja a békeiiare fegyverét az 
üzemben, a falun, vagy ejtyéb 
munkaterületen. 

A szegedi békeblzotiságok is ké-
szülődnek már a nagy feladatra. 
A szegedi Gyufagyárban heten-
ként, üzemrészenként tartanak 
kisgynlésckct a békebizotfságok. A 
békehíradó, az üzem hairgos hír-
adója is minden nap foglalozik 
már az Hláírásgyüjlő kampány 
fontosságával. A Faleniezgyárhan 
az ebédidőt is felhasználják a lié-
kehare felvilágosító munkájára. A 
hékebizottságok élenjáró tagjai 
szorosan összekapcsolják a békéért 
l'olyó harcot a termelésben vég-
zett jó munkával. A Gyufagyárban 
például Plszlinger Istvánné békr-
bizottsági lag vállalta, hogy a hé-
keharo fokozása érdekében 5 szá-
zalékkal teljesíti túl eddigi ered-
ményét, Móricz .1 nlín hékebizott-
ságt tag három százalékos teljc-
sitméiiyemetkedést vállalt. 

Rékchlzollságitfuknak az április 
8-ig hátratévő időt fel kell hasz-
nálóink arra, liogy alaposan felké. 
szüljenek az aláírásgyűjtő kam-
pányra. Nagymértékben békehi. 
zotiságsink jő munkáján múlik, 
liog.v uz aláírásgyűjtő kampány si-
kere a békehare újabb döntő győ-
zelme legyen itt Szegeden is. 

A kato l ikus papok országos békebizottsága 

csatlakozott az a lá í rás i mozga lomhoz 

A katolikus papok országos bé-
kebizottsága hétfőn délelőtt ülést 
tartott. 

'A' békebizottság tagjai egyhangú-
lag határozati javaslatot fogadtak 
el. A határozati javastat kimondja, 

Iiogv a katolikus papok országos 

békebizottsága csatlakozik az or-

szágos béketanács határozatához és 

részt vesz az április 8-án meginduló 

aláírási mozgalomban. 

SZOVJET MÜVEKET MUTATOTT 
A VÁROSI ZENEKAR 

BE 

.4 Magyar-Szovjet Baiátság 
Hónapja szegcdi kuUúreseményei 
között kiemelkedő jelentőségű volt 
a Városi Zenekor hangversenye, 
amelyen két új értékes és Szege-
den még ismeretlen szovjet müvet 
mulattak be. 

Az egyikei Dmitrij Kabalevszkij 
írta, akinek nevét a napokban ol-
vashattuk n legújabb Sztálin-dija-
sok névsorán. Termékeny, sokrétű 
zeneszerzői munkásságáért, de el. 
söso-rban a ..Tarasz családja" cí-
mű operájáért kapta a Sztálin-dijat. 
A most bemutatott hegedűversenye 
már a Bolsevik Párt ismert, zené-
vel kaiicsolatos határozata, Zsdánov 
elvtárs iránytmulató zenei felszó-
lalása idún készült. Igy a hegedű-
verseny stílusában a zenei realiz-
must képviseli, különösen a lassú 
•2. tétele finom, poétikus szólamve-
zetőével aratott nagy sikert. A ver. 
senyniűvet kiváló hegedűs, Gu.-ay 
György szólaltatta meg, aki techni-
kai érettségével, tiszta, finom já-
tékmódjával méltó tolmácsolója volt 
Kabalc. vszkkj alkotásának, 

A ma tik szovjet zenemű, Pro-
kofjeff „Péter és a farkas" cimü 
programzenei alkotása, szintén 
most hangzott el Szegeden először. 
Ezt a kedves, bájos zenei mesejá-
tékot Prokofjeff egyenest az ifjú-
ság számára írta, nevelő és hang-
szerismerlető célzattal. Rendkívül 
szines és kifejező hangszereléssel a 
zenekar a szövegmondó nyomán 
Péternek, az ügyes kis úttörő-paj-
tásnak farkaskala.ndját meséli el. 
A szövegmondó. Kollár Livia, a 
Szegedi Nemzeti Színház tagja, 
igen hatásosan dramatizálta a me-
sejáték programját. A „Péter és a 
farkas" ebben a formájában rend-
kívül alkalmas arra. liogy a zenei, 
realizmus jegyében nevelje nz if-
júság zenei ízlését, ezért külön if-
júsági, úttörő-hangversenyen is be 
kellene mulatnia a Városi Zene-
karnak, 

A műsor keretében elhangzott 
egy Masszőrgszkij-mií is, a haladó 
orosz muzsika forradalmár vezéré-
nek „Éj a kopár hegytetőn" cimü 
rituóz zenekari alkotása, amelyei 
Musszorgszkij egy orosz népmonda 

alapján komponált, A mai. magyar 
zenél Weiner Magyar Szvil-je kép-
viselte, amely uz ismert szerző 
egyik legérettebb alkotása. Wei-
ner alkotómunkájában gazdagon 
hasznúi fel magyar népi dallamo-
kat, a Magyar Szvit motivum-
anyagál a Néprajzi Múzeum Vi-
kár-féle fonográf'-gyűjteményéből 
merítette. Ez a fonográfra rögzített 
népzenei anyag ügy őrizte meg a 
régi magyar tánczenét is Weiner 
zenekari feldolgozásában is úgy 
hangzik, ahogy az valójában élt n 
nép, a szegénypaiasztság, n dudá-
sok köréhen. 

4 Városi Zenekar lelkesen 
készült a hangversenyre, v müve-
ket azok nehézségei (pl. a Weiner-
mii) ellenérc szépe a kidolgozva mu-
tatták be, A műsort vezénylő Va-
szy Viktor a közelmúltban sok si-
kert aratott a budapesti operában 
a nagy Mitsseorgszkij-népdiáma, " 
Hovanscsina dirigálásával. Vetsz// 
alapos művészi munkával készítette 
elö a hangversenyt, irányítása 
alatt a bemutatott szovjet művek 
minden színe, szépsége és zenekari 
csillogása gazdagon érvényesült. 

Király József. 

Segédkeznek 
o villanysrerelési munkákban 
Gyálarét dolgozó paraszfiai 

Gyála dolgozó parasztsága tár-

sadalmi munkával segiti a vil any 

mielőbbi beszerelését. Brigádokba 

tömörülve segítenek a villanysze-

relőknek és az osz opok kihordásá-

val gyorsitják meg a munkát, Üze-

mi konyhát is állítottak fel, ame-

lyen a villanyszerelőket naponta 

Ízletes és meleg étellel látják el. 

Ezzel is segitik a szerelési munkák 

mielőbbi elvégzését s bizttositják, 

hogy hazánk felszabadulásának év-

fordulójára kigyúljon a villany 

Gyálán, 


