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ellenséges kapitalista környezet 
lendorkodásait ée szocialista ha. 
zajukat mindenkor készek meg-
védeni bármiféle agreszorral 

szemben. 
Mi, szovjet emberek, jói ismer-

jük a magyar népnek békéé alkotó, 
munkában elért nagyszerű sikereit 
— folytatta. — Országuk képe tel. 
jesen megváltozik. A magyar dolgo. 
zók csatornákat építenek, termé, 
kénnyé teázik az Alföld puszta terü-
leteit, s gyors ütemben építik az öt-
éves terv legnagyobb létesítményét: 
a Sztálin Vasművel, s mellette Sztá-
linvárost, amely a magyar nép leg-
jobb barátjának, az egész haladó 
emberis^ vezérének. Sztálin elv-
társnak nevét viseld, A szocializ-
musnak Magyarországon való föl-
építéséért vívott harc közben teljes 
ragyságában bontakozik ki a fel-
szabadított magyar nép tehetsége. 
Uj, szocialista magatartás születik 
a munka iránt és a szocialista tár. 
sadalom újtipusú embere kovácso. 
lédik ki. 

Rámutatott a sztahánovista moz-
galom jelentőségére, majd elmon-
dotta, hogy a Szovjetunióban jart 
magyar parasztok maguk győződhet-
tek meg a kolhozparasatok számá-
ra kulturális és jómódú életet biz-
tosító szocialista mezőgazdaság elő. 
nyeiröl. 

Egy év választ c3 bennünket a 
lrgu tóbbi Magyar-Szovjet Barátsá-
gi Hónaptól. Azóta méginkább meg-
szilárdult a Szovjetunió népei és a 
magyair nép közti barátság és to-
vább bővült a kulturális együttmű-
ködés. A népeink közti kulturális 
kapcsolatok megerősítésében tiszte, 
l' treméltó feladat hárul a Magyar-
Szovjet Társaságra, amely segítsé-
gükre van a magyar dolgozóiknak 
abban, hogy megismerhessék a szo-
cialista építés szovjet tapasztalatait. 

— Népeink barátságának és kul-
turális kapcsolatainak megszilár-
dításában nagy jelentőségük van 
a különféle küldöttségeknek, ame-
lyek különösen az ulóbbi időkben, 
mind gyakrabban követik egymást. 

— A Magyarországon járt szov-
jet tudományos és kulturális kül-
döttségek megismertették a ma-
gyar dolgozókat a szovjet tudomány 
és kultúra sikereivel. 

— A szovjet emberek — akiket 
Lenin és Sztálin pártja a né. 
pek barátsága Ideológiájának 
szellemében, a proletár inter. 
nacionalizmus szellemében ne-
ve) — testvéri rokonszenvvel és 
őszinte érdeklődéssel figyelik a 
valóban népi alapokon fejlődő 

magyar kultúra sikereit. 
A Szovjetunióban a magyar írók 
és köttök müveit óriási példány-
számban adják ki orosz nyelven és 
a szövetségi köztársaságok népei-
nek nyelvén. A szovjet emberek 
igen kedvelik Liszt Ferenc, Bartók 
liéln, Kodály Zoltán és a többi 
nagyszerű magyar zeneszerző mű-
veit. 

— A tnutt évben a Szovjetunió-
ban óriási sikert aratott a Magyar 

Film ünnepe. Egyedül Moszkvában 
több mint 2 millió szovjet mozilálto. 
gató nézte meg a legjobb magyar fil-
meket. 

A mult évben Moszkvában ren-
dezek magyax képzőművészeti ki-
állítást a szovjet közvélemény nagy 
érdeklődéssel fogadta. A szovjet 
emberek megismerkedtek Magyar-
ország mai képzőművészeinek al-
kotásaival, valamint Munkácsy 
Mihálynak, a XIX. század nagy 
magyar realista festőjének és a 
mult több más művészének alko-
tásaival. 

— A moszkvai rádió naponta szá-
mol be a magyar nép újabb mun-
kasikereiről, Magyarország tudo-
mányos, kulturális és művészeti 
életének eredményeiről. A Szov-
jetunióban megrendezésre kerü'.ö 
Magyar-Szűvjet Barátság Hónap-
jára utazó magyar kulturális és 
művészeti küldöttséget lelkes fo-
gadtatásban részesíti majd a 6zovjet 
nép, amely kellőképpen értékeli 
kimagasló kutturálie és művészi 
sikereit. 

Az immár hagyományossá vált 
Magyar-Szovjet Barátság Hónapjá-
nak óriási jelentősége van a Szovr 

jetunió é6 Magyarország közötti 
megbonthatatlan baráti kapcsolatok 
fejlesztésében. 

Reméljük, hogy ez a hónap 
amely a Szovjetunió és a Ma-
gyar Népköztársaság közti ba-
rátsági. együttműködési és köl-
csönös segélynyújtási szerződés 
aláírásának negyedik évforduló-
ján kezdődik, hozzájárul majd 
ahhoz, hogy a demokrácia, a 
szocializmus és „ béke javára 
tovább erősödjék népeink ba-
rátsága és kuihirátis kapcsolata. 
— A Magyar-Szovjet Barátság 

Hónapja napjaiban a szovjet tár-
sadalom újabb sikereket kíván 

I magyar barátainak a szocializmus 
felépítésére irányuló nagyszerű al-
kotó munkájukhoz és a világ béké-
jéért vívott harcukhoz. 

Ezután Erdei Ferenc javasolta, 
hogy a Magyar Szovjet Barátság 
Hónapja ünnepi megnyitásáról küld-
jenek üdvözlő'iávlratot a forrón sze. 
retelt nagy Sztálinnak. 

A távirat szövegét Kristóf István, 
a Magyar Dolgozók Pártja Politikai 
Bizottságának tagja, a SZOT főtit-
kára ismertette: 

Távirat Sztálin elvtárshoz 

„DRÁGA SZTÁLIN ELVTÁRS! 
Az egész magyar nép nevétieu forró szeretettel köszöntjük önt, a 

hazánkat felszabadító Szovjetunió nagy vezérét, a Magyar-Szovjet Ba-
rátság Hónapjának megnyitásakor. Köszöntjük önt a békéért küzdő em-
beriség reménységét és nagy tani tóját, sokat szenvedett népünk leg-
szebb álmainak beteljesítőjét. legnagyobb barátunkat. Hazánk és né-
pünk szubadságának, az országunkban épüiő szocializmusnak sziklaszi-
lárd talpköve a magyar nép és a szovjet nép örök barátsága és szö-
vetsége, ametyet ma négy esztenfl'je pecsételtek meg Moszkvában, a bé. 
ke fővárosában, a barátsági, együtt működési és kölcsönös segélynyúj-
tási szerződés aláírásakor. Ez a ba rútság és szövetség azt jelenti né-
pünk számára, hogy nem vagyunk egyedül, a legyőzhetetlen Szovjet-
unió hatalmának pajzsa védelmez, a Szovjetunió szövetségeseként a 
világot átfogó 800 milliós béketábor megbecsült tagjaként küzdünk a 
békéért, országunk függetlenségéért, az új háborút előkészítő, hazánk 
ellen is acsarkodó imperialistákkal szentben. Ez a barátság és szövet-
ség azt jelenti, hogy nem ketl töret len úton járnunk. A Bo'sevik Párt 
bárral, á Szovjetunió példája, az Ön tanításai megvilágítják boidog jö-
vőnket. A magyar emberek ezrei gy őződhcttrk meg a Szovjetunió föld-
jét járva, saját szemükkel » szocialista társadalom, a szocialista Ipar, 
mezőgazdaság és kultúra fö'ényéről, minden eddigi, volt társadalmi rend. 
szerrel szemben. Eljöttek hozzánk a szovjet nép kiváló fiat és leányai, 
hogy közvetlenül segítsék építő mun kánkat. A magyar munkások, a dol 
gozó parasztok, értclm'ségliek, akik Pártunk és Rákosi elvtárs vezetésé-
vel hazánkban a szocializmus építésén, ötéves tervünk végrehajtásán 
dolgoznak, szabadon meríthetnek n nagyszerű szovjet tapasztalatok kin-
csestárából és újra, meg újra meg győződhetnek róla, hogy csak a szo-
cialista társadalom talaján nőhet o lyan naggyá az ember, liogy le. 
győzze az elnyomást, megzabolázza a természetet és solia nem ismert, 
ragyogó, békés éietet teremtsen a fö'dl'Jn. 

— Most újra |ft vannak hazánkban az épülő kommunizmus orszá-
gának küldöttel. a kiváló szovjet tudósok sztahanovisták, mezőgaz. 
dászok, írók és művészek. ígérjük, hogy jól fogjuk felhasználni a ka-
pott segítséget, hogy még nagyobb lendülettel építsük a szocializ-
must és a béke nagy műveit hazánkban. Köszönjük önnek, akinek 
szivében elfér a világ minden dolgozójának gondja és öröme, hogy 
szüntelenül segíti új országot építő népünket. Megfogadjuk, hogy mél-
tóak leszünk erre n segítségre. Nem kímélve erőt fáradtságot, munkát 
és áldozatot, építjük és védelmezzük drága hazánkat, őrizzük a bé-
két és tovább erősítjük, szüntelenül ápoljuk a szovjet és magyar nép 
Igaz, örök barátságát." 

A megnyitó ünnepség résztvevői hatalmas lelkesedéssel fogad, 
ták el a Sztálin generalissz|muszhoz intézett távirat szövegét majd 
utána felcsendii'tek az Internacionálé hangjai. 

Az ünnepi beszédek elhangzása után magasszlnvonatú ku'tur. 
műsor következett. 

Ünnep i gyű lésse l nyí l t meg Szegeden 
A MAGYAR-SZOVJET BARÁTSÁG HÓNÁPJÁ 

Vasárnap délelőtt a Szegedi Nem-
zeti Színházban az MSZT Városi 
Titkársága a Magyar-Szovjet Barát, 
súg Hónapjának megnyitására ün-
nepséget rendezett. Szeged dolgozói, 
MSZT alapszervezetei régóta készül, 
tek erre az ünnepségre és a Magyar-
Szovjct Barátság méltó megünnep 
lésére. 

A magyar és szovjet himnusz el 
hangzása ulán Pásztori Béliné clv-
Vársnö, az MSZT városi titlkúra mon-
dott ünnepi beszédet. 
— Ez évben a Magyar-Szovjet Ba-

rátság Hónapja megnyitásának nap 
ja egybeesik a magyar-szovjet ba-
rátsági és kölcsönős segélynyújtási 
szerződés megkötésének negyedik 
évfordulójával. Négy évvel czelő'it 
vált Magyarország a hatalmas Szov. 
jetunió, á világbéke fáklyavivőjéne-k 
szövetségesévé — emelte ki a nap 
jelentőségét —, majd így folytatta: 

Erről a barátságról, amelynél 
nagyobb tincse nincs is a magyar 
népnek, a nagy Sztálin 1946-ban 
tgv beszélt: 

..Mi most barátságról beszé-
lünk a Szovjetunió é.s Magyar-
ország közölt... í-ls ha ml ba-
rátságról beszélünk, mi ezt ko-
molyan Is vesszük. Ml azt ért. 
jiik rajta, hogy készek vagyunk 
áldozatokat Is hozni ezért a ba. 
rútságért, hu vulukt meg akar-

ná zavarni." 
— Soha, történelmünk során nem 

volt ilyen igaz barátunk, érdekeink-
nek ilyen ollalmazója, mint a Szov-
jetunió. A haladás és béke ellen-
ségei, az imperialisták megakadá-
lyozták. hogy az ENSZ-ben a ma 
gyar nép képviselői helyet kapja-
nak. De a Szovjetunió a mi sza-
badságunkért, békénkért, független-
ségünkért és az ENSZ-ben való 
részvételünkért is harcol ezen a 
nemzetközi küzdőtéren. 

Rámutatott Pásztoriné elvtársnő, 
liogy a Magyar Szovjet Barátsági 
Hónap különböző rendezvényei nem. 

csak az eredményeiket tárják a ma. 
gyar dolgozók ebé, hanem bemutat-
ják a szovjet nép harcos útját, 
amely a sikerekhez vezetett. 

Megismertetik dolgozóink külön-
böző rétegeit: az üzemek dolgo-
zóit, a dolgozó parasztságot, ér. 
teliniségiinket azokkal a munka, 
módszerekkel, amelyek segítségé, 
vei példaképünk, a sziavjet nép 

eredményeit elérte. 
Az MSZT egész országunkat beháló-
zó szervezetei e példák követésére 
ösztönzik népünket. 

Az ünnepség (közönsége a beszéd 
során lelkesen ünnepelte népünk 
nagy barátját, SztiViin elvtársat és 
legjobb magyar tanítványát, har-
caink és győzelmeink nagy szerve 
zőjét, Rákosi elvtársat. 

Az ünnepi beszéd után 
a szegedi Béke.zenekar és a Tá-
pét Népi Együttes műsorszámai 

következtek. 
A Béke-zenekar Kéhler vígjáték-nyi. 
lányát és Sosztákovie.s ,,Valse" jét 
játszatta, Zsiga Ernő karnagy ve-
zetésével. A zenekar színvonala, mű-

vészi munkája állandóan fejlődik, 
mostani szereplésük alkalmával is 
melegen megtapsolta őket az ün-
nepség közönsége. 

A Tápéi Népi Együttes műsorát 
verses köszöntővel kezdte. A kö-
szöntö a magyar-szovjet barátság 
tartalmát fejezte ki s jól foglalta 
keretbe a Magyar Szovjet Barátság 
Hónapja megnyitó ünnepségének 
műsorát. Az együttes lánczenekara 
és énekkara szintén komoly fejlő-
dést mutat. Különösen az énekkar 
számai mutatják, hogy nem álltak 
meg az eddigi eredményűiknél, ha-
nem a munka minőségének fokozá-
sával állandóan javítják az együt-
tes művészi színvonalát. Az együt-
tes énekkarát Waldmann József ve 
zette. 

A megnyitó ünnepség színvonalá-
ban és anyagában méltó volt a Ma. 
gyar.Szovjet Barátság Hónapja meg-
nyitásához, kifejezte. — különösen 
a Tápéi Népi Együttes beköszöntő-
jében —, hogy népüntk mit köszön 
het a Szovjetunió állandó, önzetlen 
támogatásának. 

Havonta S és fél vagon ócskavasat küldünk 
Hódmezővásárhelyről kohóinknak 

Kedves ünnepség színhelye volt 
pénteken délután „ Melléktermék 
és Hulladékgyűjtő Vállalat vásár-
helyi kutturhelyisége. Az általános 
iskolák legjobb úttörő pajtásai ju_ 
t-aiomkiosztási ünnepségre gyűltek 

_ösBze. 

Az úttörők megértették a hulla-
dékgyűjtés fontosságát, hogy a 
hulladékgyűjtéssel ötéves tervünket 
segítik elő. Az ócskavason kívül 
minden hulladékot gyűjtenek és 
például a négy Abonyi testvér több 
mint 10 mázsa makkot gyűjtött, 
yalámint több mázsa, más hulládé. 

kot. Abonyi Margitka, aki az osz-
tály legjobb tanulója, jutalmul töl-
tőtollat kapott a vállalattól. Szabó 
Zsuzsa, a Malom-utcai iskola ta-
nulója egyedül 190 kiló vasat gyüj 
tött 

Ezek az eredmények azonban csak 
egyéni eredmények, mert a hulla-
dékgyűjtésbe a nevelők nem kap-
csolódtak be eléggé, holott a ver-
seny megszervezése a nevelők fel-
adata lenne. A hulladékgyűjtés az 
egész megye területén állandóan 
tort. ;. 

Befejeződött az élenjáró gyapottermelők 

II. országos tanácskozása 
Kitüntették a gyapottermelésben legjobb eredményt elért 

dolgozókat 

Az élenjáró gyapotte.melöK kés 
napos országos tanácskozásán Ta-
tár Imre beszámolója uián megin -
dult a vita 

Az á'lami gazdaságok küldötte: 
közül Milics Mária. a gy^potssedéj 
mestere, a sátorhelyi á ami gazda, 
ság eredményeit ismenette. A sze-
désnél a sátorhelyi gazdaság dol-
gozói voltak a megyében az elsők, 
akik a szovjet kétkézi szedést al-
kalmazták s ennek eredményeként 
12 gyapotszedőmester lett a gazda-
ságban — mondotta a többi kö-
zött. 

— Eleinte, hogy minél előbb meg-
tanuljak két kézzel szedini — csak 
bakézzel szedtem. Áttérve a két-
kezes szedésre, már az első napok-
ban 48 kilót tudtam szedni. Mun-
kám napról-napra javult és egyik 
szedési bemutatón legjobb eredmé-
nyem 321 kiló volt-

Több értékes hozzászólás után 
felszólalt A. A- Szkobljikov, szovje: 
gyapotszakértő. akitől a magyar 
gyapoUermelők már eddig is szám-
talan értékes útmutatást kaptak. 

Megállapította, hogy a lehetőség 
megvan nálunk a bő gyapottermés 
eléréséhez, de 

ezt a lehetőséget nem minde-
nütt használták ki. Sok még a 
kiaknázandó „rejtett tartalék". 

Ezt bizonyítja Békés megyének, az 
ország legfontosabb gyapottermelö 
megyéjének példája. Itt nagyon sok 
állami gazdaság és termelőszövet-
kezet nagy területen 5—6. sőt en-
nél is több mázsa gyapottermést 
ért el. Vannak viszont a megyében 
olyan gazdaságok is, amelyek a.zo. 
nos éghajlati és talajviszonyok 
mellett nem érték el a három má-
zsás termést- Pest és Hajdú megye 
sikeres gyapoiszüretének eredménye 
alapot ad arra a feltevésre, hogy 
a gyapot termőterületének határa 
továbt 'eszthető északkelet fe'é. 

— A multévi eredmények bizo-
nyítják. hogy ott ahol időben 
vetettek, nagyobb termést ér-
tek mint ott. ahol elkéstek 

— ir. oíta. — Feltétlenül bizto-
sítani keli az őszi mélyszántás 
koratavaszi boroiválását. A gyapot 
vetésterü'eténí'k lazának, gyom. 
mentesnek kell lennie. Vetés előtt 
4—5 cm mélyen kel! kultivátorozni. 
Vetni akkor kell amikor a talaj 
kellően felmelegedett és nedves. 

Kitért A. A. Szkobljikov az ön-
tözött gyapot kérdésére is. A bala. 
tonújhelyi állami gazdaság két hol-

don termelt öntözött gyapotot. Kéf 
holdról 14.6 mázsa termést taka-
rítottak be. A közelében lévő Dó-
zsa-termelőszövetkezet nem öntö-
zött gyapot terűletrő holdanként csak 
3.6 mázsa gyapotot szedett. Tehát 
magyar viszonyok között is kétség-
telenül nagyobb termést ad az ön. 
tűzött gyapot-

Szóit a szakértő arrő] is. milyen 
nagyszerű eredményeket értek el 
a szedésnél azok a nők, akik a 
szovjet szedési módszerek szerint 
a kétkezes szedést alkalmazták. 

A tonácskozás végén Keresztes 
Mihály, a földművelésügyi minisz-
ter első helyettese kiosztotta a 
gyapobtermelésben országos vi-
szonylatban is kiemelkedő ered-
ményt elért dolgozóknak a Népköz-
társaság Elnöki Tanácsa kitüntető, 
seit. 

Ezután a földművelésügyi mi-
niszter első helyettese átadta a vö. 
rös selyem zászlót és 4—4 ezer fo-
rint jutalmat az ország legjobb 
gyapottermelő állami gazdasága, 
termelőszövetkezete, községe és 
gyapot-termeltető vállalati kiren-
deltsége képviselőjének. 

Az ország legjobb gyapottermelö 
állami gazdasága címet a surjánt 
állami gazdaság az ország legjobb 
gyapottermelő szövetkezete címet a. 
bucsai Petőfi-termelőszövetkezet a2 

ország legjobb gyapottermelö köz-
ségének címét a békésmegyei 
Szarvas község és a Gyapotterme!, 
tető Vállalat legjobb kirendeltségé-
nek címét a szolnokmegyei nyerte 
el. 

Miniszteri elismerésben részesült 
a Gyapottermeltető Vállalat békés, 
megyei kirendeltsége, amely min-
den 'tekintetben nyomában járt a 
szolnokniegyei kirendeltségnek. 

Ezután 18 gyapotszeidőnőnek adta 
át a földművelésügyi miniszter első 
helyettese a „Gyapotszedés mes-
tere'1 kitüntetést: oklevelet és jel-
vényt. A kitüntetett gyapotszedők 
között van Csongrád megyéből: 
Kutasi Mátyásné kutasi-úti állam: 
gazdaság. Ludányi Júlia a gorzsai 
állami gazdaság és Szabó Arnna a 

szentesi Felszabadulás.tsz dolgo-
zója. 

Népköztársaságunk Elnöki Taná-
csa a gyapottermelésben országos 
viszonylatban is kiemelkedő ered-
ményt elért dolgozókat magas ki-
tüntetésben részesíti- Számos dol-
gozót munkaérdemrenddel tüntet-
tek ki. 

Művészi Bartók-Kodály-est 

a múzeumi vasam a műsorán 
A szegedi múzeumi vasárnapok 

során legutóbb Bartók-Kodály estre 
került sor. Ez nemcsak egyike voll 
e helyes és bátor vállalkozás sike-
resebb estéinek, de újat jelentett 
abban is, hogy a műsor legnagyobb 
vészét a szokástól eltérően nem 
hanglemezek, hanem S. Papp Jú-
lia, Pataki Béla a szegedi Nemzeti 
Színház és a gyakorló általános is-
kola úttörő énekkara fellépésével 
„élő zene" képviselte. A múzeum 
kiállítási termét zsúfolásig megtöltő 
közönség lelkesen ünnepelte a köz-
reműködő művészeket és az egész 
est hibáiban is tanulságos teljesít-
ménye híven érzékeltette Barink és 
Kodály muzsikájrfnak szellemét, 
ugyanakkor kielégítő zenei élményt 
nyújtott. 

S. PaPP Júlia énekének, hibátlan 
intonáción és hangjának szépságén 
túl legnagyobb érdeme volt, hogy 
elődásában tökéletesen tudott alkal-
mazkodni a népzene szetteméhez. 
Minden póz nélkül énekének ko-
molyságával és ahogyan közismert 
népdalainkat előadásában újabb és 
újabb szépségekkel gyarapította, 
vagy ahogyan rubato dalaink im-
bolygó ritmusát érzékeltette, a a 
zárlatok bravúros technikájú meg-
szólaltatásával egészen ujszínüvé 
varázsol la népdalainka t. Pataki Bé-
la lelkesen és sikeresen működött 
közre. Hibája volt azonban az a 
magatartás, amellyel népdalaink fe. 
lé fordult. Technikailag — úgy lát-
szott — túl könnyű feladatnak te-
kintette a népdaléneklésl. így nép-
dalaink legfeltűnőbb, legnyilvánva-
lóbb jellegzetességeit vette csak ész-
re és emelte ki. Éneke ezért kissé 
felületesnek hatott. Elmélyült tech-
nikai kidolgozás — ég talán készü-
lés — esetéhen hizftü.váxa nejm kö-

vetkezik be az „El kéne indulni" 
című dal semmiképpen nem helye, 
selhető túl játszása sem. 

A gyakorlóiskola kitűnő úttörő 
énekkarának szereplése és Garam, 
szegi József előkészítő munkája 
minden dicsérelet megérdemel. Bar. 
tók bravúros technikai felkészült, 
séget igénylő kórusai minden tekin-
tetben kiválóan szóltak a gyermek-
kar előadásában. Fegyelmezett, de 
határozott szólamvezetés, ragyogó 
dinamikai megoldások — ezek azok 
a legfőbb értékek, melyekot a kó-
rusnak ápolnia kell, hogy példaké-
pül állhasson továbbra is a szegedi 
iskolák énekkarai előtt. 

Feltét lenül helyes volt, hogy a 
rendezőség gondoskodott Bartók és 
Kodály zeniéjének ismertetéséről. 
Hangversenyeinken — sajnos — 
méig nem általános szokás ez de 
egyre jobban terjed. Éppen ezért 
most már foglalkoznunk kel ma-
gukkal az ismertetőkkel ig. Helyes 
volt például, hogy rámutattak a két 
nagy zeneszerző úttörő munkássá-
gára a nemzeti zene kialakításának 
területén, de hiányoljuk, hogy netn 
esett szó a népdal felé fordulás 
társadalmi jelentőségéről, haladó 
vonósáról. Sajnálatosképpen elma-
radt arjnak méltatása is. hogyan 
szolgálta Bartók és Kodály zenéje 
a mai magyar, szocialista zenemű-
vészet megteremtését. 

Végül: pontos kezdés és öl perc 

ízünet nem ártott volna. 

A Múzeumi Vasárnapok fontos 

feladatot szolgálnék és eredménye-

sen segítik a dolgozó nép zenei ne-

velését. Éppen ezért szükséges lenr.e, 

hogy az egyes üzemek kuttúrfölelé-

sei többet foglalkozzanak népszerű-

sítésével. 

( ökrös) 


