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(Folytatás az első oldalról) 

tyet nekünk, a koreai népnek nyúj-
totok. 

Előttünk csak a győzelemhez 
vezető út áll 

— Amikor visszatérünk hazánké-
ba, őszintén el fogjuk mondani né-
pünknek, hogy ti hogyan harcoltok 
Koreáért. Ez kétségtelenül ,meg 
fogja sokszorozni népünk szilárd 
akaratát a győzelemben. 

— Népünk akaratából mondjuk el 
nektek azt, hogy nekünk, a ko-
reai népnek még mélyebben kell 
megerősíteni az elszakíthatatlan ba-
rátságot a szovjet nép, a kínai nép 
és a népi demokratikus országok 
népei iránt, még magasabbra kell 
emelnünk a nemzeti felszabadító 
harc zászlaját és szétverni az ame-
rikai barbárokat hazánk területén. 
Előttünk csak a győzelemhez veze-
tő út áll. 

— Éljen a szoctaltzsnwsi! építő 
magyar nép és az amerikai Impe-
rialisták e'ten fegyverrel harcoló 
koreai nép barátsága! 

Éljen a magyar nép szeretett 
vezére. Rákosi Mátyás elvtárs! 

Éljen a koreai nép szeretett ve-
zére, Kint Ir Szen elvtársi 

Éljen a kínai nép szeret©®! ve-
zére Mao Ce Tung elvtársi 

Éljen a vi lág dolgozóinaik ve-
zére, tonitóia és legjobb barátja, 
a nagy Sztá'im! B 

Csín Ban Szu elvtárs beszédélt 
6zűnni nem akaró tapssal fogad4 a a 
nagygyűlés közönsége. Dolgozóink' 
felállva percekig ünnepelték a 
koreai nép nagy vezérét, Kim Ir 
Szen elvtársat, a magyar dolgo-
zók vezetőjét. Rákosi elvtársait, 6 
fokozódó kapásai tüntettek a ma-
gyar és koreai nép barátsága mel-
lett éltetve a Szovjetuniót és an-
nak nagy vezérét, Sztálin elvtársat. 

Sikereket kívánunk a koreai 
népnek a további harcban 

Csín Ban Szu elvtárs beszéde 
után Szeged dolgozói nevében La-
csán Mihályné elvtárSnó üdvözöl-
te a koreai küldötteket. Tolmá-
csolta Szeged dolgozóinak harcos 
üdvözletet!, sikereket kívánt • ko-

reai népnek a további harcban a 
átnyújtotta Szeged dolgozóinak 
ajándékait. 

Fodor Gábor elvtárs aárószavai 
Után a Nemzeti Szinház művészei-
nek és a szegedi üzemek kujtúreso-
portjainak műsorát a Városi Ta-
nács énekkara nyitotta meg a Bé-
ke-dallal, ma jd K im I r Szem elv-
társitól szóló koreai dalt énekellek. 
A közönség hosszantartó tapssal kö-
szöntötte a K im I r Szen elvtársról 
szóló, magyarra fordított, j ó l is-
mert koroai dalt. Mihá ly Katal in, 
a Szegedi Kenderfonógyár dolgozó-
jának szavalata következett Fehér 
K lárá tó l „Korea messzi fö ld" című 
versét adta elő. Megrázó erővel tük. 
rözte vissza a koreai nép szenvedé-
seit a versen keresztül. A szegedi 
Nemzeni Sídnház zenekara a Szabad 
szél nyi tányát játszotta, Paulusz 
Elemér vezénylésével, ma jd két dal 
következett: „Veled vagyunk Ko-
rea" és a „Vén káp lá r " Pataki 
Béla, a szegedi Nemzeti Szinház 
művészének előadásában. Nagy si-
kert aratott Államvédelmi Hatósá-
gunk és a Jutafonógyár együltes 
népi tánccsoport:a. A lelkes fiata-
lok hévvel táncoltak s a közönség 
hosszantartó tapssal jutalmazta já-
tékukat. Köles Zoltán, a szegedi 
Nemzeti Színház operaénekese Er-
kel Ferenc örökéletű darabjából, a 
Bánk bánból nagy sikerrel énekelte 
a híres Hazám, hazám című áriát. 
Bódi József, a szegedi Nemzati 
szinház művésze a közönség nagy 
tetszése mellett a jólismert Missi-
sipd dal t énekelte. Ugyancsak nagy 
sikert aratott Kenéz Ernő, a Nem-
zeti Szinház művésze Lehár Volga-
dalával . Ma jd egy szavalat követ-
kezett. Csobán Gabriellától „Meg-
védjük Koreát" Sebők Ilona, a 
M Á V dolgozójának előadásában. 
Tur j án V i lma és Szabadi István 
Kodá ly : H á r i Jánosából kettőst éne-
kelt. Katona András, a Nemzeti 
Színház művésze a Szabad szél da-
lát énekelt®, majd az Államvédelmi 
Hatóság és a Jutafonógyár népi 
tánccsoportjának műsora követke-
zett, amellyel iámét nagy sikert 
aratták. Az ünnepi műsort a Szín-
ház zenekara Hacsaturján Kard-
táncának előadásával fejezte be. 

A koreai háború kérdése a Béke Világtanács előtt 
A pénteki ülésen Jean Laffitte, a 

Béke Világtanács főtitkára bejeién-
tette, hogy odáig 1081 üdvözlőlevél 
és távirat érkezett a berlini béke-
értekezlethez a vi lág minden tájá-
ról. 

A Béke Világtanács csütörtök 
esti ülésén útiért a napirend máso-
dik pontjának tárgyalására, a ko-
reai háború megszüntetését elősegítő 
akciók megvitatására. 

A kérdéshez elsőnek Kuo Mo-Zso 
professzor, a kínai delegátus szólt 
hozzá és a következő pontokban 
foglalta össze a koreai és a kínai 
nép követeléseit, amelyek egyben az 
egész békeszerető emberiség követe-
lései is. 

1. Az amerikaiak és csatlósaik 

és tartsa be az 1925 ben kötött genfi 
egyezményt, amely megtiltja a bak-
tériumfegyverek használatát. 

2. Haladéktalanul véget kell vet. 
ni Koreában a békés polgári szemé, 
lyek meggyilkolásának, a békés vá-
rosok és falvak önkényes lerombo-
lásának. 

3. Meg kell szüntetni Koreában a 
hadifoglyoknak a nemzetközi jogba 
ütköző bántalmazását és meggyilko-
lását. 

4. A fegyverszüneti tárgyaláso 
l:at azonnal megegyezéssel kell be-
fejezni. Mindkét fél feltétel nélkül 
és az 1949, évi genfi egyezménynek 
megfelelően bocsássa haza az őrize-
tében lévő hadifoglyokat. 

5. A fegyverszünet megkötése 
szüntessék meg azonnal a baktéri. után az egyenjogúság alapján és a 
umfegyverek alkalmazását. Vu'a- józan észnek megfelelően azonnal 
mennyi ország kormánya ratifikálja rendezni kell a koreai kérdést. 

Ezután Han Szer J a koreai dele-
gátus köszöne'.et mondott az egész 
békeszerető emberiségnek azért a 
hathatós támogatásért, amelyben a 
hazája szabadságáért és független-
ségéért harcoló koreai népet része-
síti. Majd beszámolt arról, hogy az 
amerikai barbárok már hosszabb 
ideje bakteriológiai háborút folytat-
nak Koreában. 

Elmondotta, hogy a koreai nép 
számos ország tudósainak támoga-
tásával hősi harcot folytat az ame-
rikaiak terjesztette járványok, a 
settenkedő ha lá l ellen. 

Végül azzal a felhívással fordult 
az amerikai néphez: kezdjen küz-
delmet az Egyesült Államokban az-
ért, hogy Washington vessen véget 
azoknak a szörnyű bűncselekmé-
nyeknek, amelyeket az amerikaiak 
Koreában elkövetnek. 

A koreai műszak eredményeként napról-napra növekszik 
a napi terv teljesítése a szegedi üzemekben 

H I R E IC 
a Szovjetunióból és a népi demokráciákbői 

például az 'Hőirányzott 48 nap A Z E N E R G I A G A Z D Á L K O D Á S I 
GÉPESÍTÉS leningrádi kísérlett 
üzemének dolgozót gépe* kószíte. 
nek, amelyet az elektromos távveze. 
fékek építéséhez használnak majd 
fel. Az új gép 18. sok munkát 
Igénylő munkafolyamatot végez el. 
Az új gép hernyótalpon mozog és 
mocsaras vidékeken is tud közlc. 
kcdnl. 

A láwezetéle-építő gép körülbelül 
háromszáz ember munkáját^ helyet-
tesíti és egy nap nlatt tíz kilométer 
hosszú magasfeszültségű távvezeté-
ket tud megépíteni, 

A LENGYEL LÉGIFORGALMI 

VÁLLALATOK repülőgépeit nö-
vény betegségek leküzdésére is 
felhasználják. Opoíe, Katowice és 
Koszalin vajdaságban legutóbb 864 
tonna rovarlrtószert permeteztek 
33 ezer hektár erdőségre. 

Szczecin, Kőszálin és Zielona 
Gora vajdaságokban a kolorádó-
bogár elleni harcban segédkeznek 
a repülőgépek. 

ősszel megkezdik a kísérletet 
arra hogy műtrágyát szórjanak 
le repülőgépről az állami gazda-
ságok és termelőszövetkezetek töld-
jére. 

A Szovjetunióban már régóta ál-
ka;mázzák jó eredményekkel a trá-
gyázásnak ezt a módját. 

A HUSZ L E G N A G Y O B B SANG-
HAJ I szerszámgépgyár gyors ütem-
ben gyárt gépeket a HuaLfolyó sza. 
bályozásí munkálatai számára. A 
Pa j Sa víztároló számára például 
hatalmas zsilipkapukat gyártanak, 
amelyek egyenként több min t 36 
tonna súlyúak és ezer alkatrészből 
állnak. 

A sanghájl acél ipari do lgozók 
nem riadnak vissza a reájuk hé. 
ruló hatalmas feladatoktól, hanem 
nagy lelkesedéssel végzik munkáju-
kat. A sangháji acélművek dolgozói 

„ he-
lyett 80 nap alatt végezték el a zsi-
l ipkapu gyártását- A többi sanghaji 
szerszámgépgyárban is kiemelkedő 
munkasikereket érnek el a dolgo-
zók. 

N E M EGÉSZEN H Á R O M HÓ-
N A P J A alakult meg Magyarorszá. 
gon a helyitpari minisztérium la-
boratóriuma. Hivatása: a hulládé, 
kok feldolgozása, ötletek, újítások, 
modellek, szabványok kidolgozása. 

Eddigi munkája során a labora-
tórium három nagyobb jelentőségű 
újítást dolgozott kl. Az egyik: új-
faj ta gumitalp hulladékanyagból, a 
másik: olcsó és jómlnőségű ttízalá-
gyujtó, a harmadik: helyi anyagok-
ból előállított bntorpée. 

A laboratórium dolgozót a koreai 
műszak alatt még szorosabbra fű-
zik kapcsolataikat a helyiipari vál. 
Iatatokkn! és szövetkezetekkel, hogy 
még több cs még jobb tanáccsal se. 

aíthessék elő a termelés sikerét. Je . 
lenleg a többi között a Patyolat szá-
mára vidéken víz vizsgálatokat vé-
geznek s a vizsgálatok alapján meg-
álapítják a vízhez legalkalmasabb 
mosástechnológiát-

Karlovó Varybcm július 12-én 
nyílik meg ünnepélyes keretek 
között a Vll. nemzetközi tilmfesz-
tlvái a kővetkező jelszóval: „A 
békéért, az új emberért, a tökéle-
tesebb népért." Eddig 21 dllo-n 
jelentette be részvételét az, idei 
karlovó vary.t filmfesztiválra, A 
Szovjetunió a Hímek versenvében 
többek között az „1911 lelejt'.clit. 
len év", (rendező M. Csiaurelt, zene 
D. Sosztakovics) valamint a ,-Ta. 
ras Sevcsenko" és a „Vidék i or-
vos" című Hímekkel vesz részt. 

A csehszlovák filmtermelést a 
S7tólin-dijjas „Holnap mindenütt 
táncolni fognak" című izines és 
„Megmozdult a föld" című filmje 
képviselt. 

A szocialista építés úíabb sikerei 
a Bolgár Népköztársaságban 

elö talajjavító Szótia (TASZ&Z). A felszabadulás 

ólia nagyarányú talajjavítóéi mun-

kálatokat végeztek a bolgár fal-

vakban és ezzel lerakták a szá-

razság elleni küzdelem alapjait. A 

vracai kerületben például csaknem 

tízezer hektár aszályos földet tet-

tek alkalmassá mezőgazdasági 

müvelésre. A kerületben 

készítenek elő talajjavító mun-
kálatokra. 

Sok kerületben halad sikere-
sen a kisebb víztárolók építése, 

A szegedi üzemek dolgozói lelke-
sen csatlakoztak a Budapesti Duo-
fos Gépgyár dolgozóinak felhívásán 
hoz és a „Koreai műszak" ideje 
alatt minden erejükkel és tudásuk-
kal azon iparkodnak, hogy minél 
szebb eredményt érjenek el. Tudják, 
ezzel is békénket erősítik és hatal-
mas csapási mérn..: a háborús 
uszító imperialistákra. Tudják, hogy 
ezzel támogatják a koreai nép har-
cát, azt a harcot, amely a mi bé-
kénkért, a mi boldog jelenünkért éx 
jövőnkért is folyik, 

A Szegedi Kenderfonógyárban 

a dolgozók százai vállalták, hogy 
a koreai műszakban termelésük fo-
kozásával segítik a hős koreai nép 
harcát. 

Az egyes dolgozók és az üzemré-
szek teljesítménye már az első nap-
tó^ kezdve ál landóan emelkedik. 
Számos dolgozó má r túl is teljesí-
tette vál la lását . Ennek eredménye, 
hogy aimig az előfonó üzemrész 
például június 30-án 107 százalék-
ra teljesítette napi tervelőirányza-
fát, 

a koreai műszak első napján 
már 1201 kilóval, a péntek reg-
geli értékelés szerint a csütör-
töki három műszakban pedig 
1372 kiló fonallal termelt töb-

bet, mint június 30-án 
A koreai műszakban legjobb ered-

ményt elért dolgozója-ó] munka 
közben fényképfelvételt készítenek, 
amelyet borítókban, ünnepélyesein 
adnak át nekik. Eddig 28 kimagasló 
teljesítményt elért dolgozóról ké-
szítettek felvételt. Közöttük van 
Dékári Istvánné sziahánovista fo-
nónő, aki vál lalta, hogy teljesítmé-
nyét 131-ről 132 százalékra emeli 
és pénteken már 141 százalékot 
ért el. 

A legjobb eredményt elérő dolgo-
zókat a hangos híradón kívül az 
üzom 15 tagú zenekara is köszönti. 
Pénteken délben többi közölt 

Kónya Jolánt 182 százalékos 
eredményéért és Fábián Sándor 
sztahánovislút 188 százalékos 
norraateljcsítéséért köszöntötte 

a zenekar. 
Az üzem dolgozói kimagasló tor. 

melési eredményeik mellett példát 
mutatnak a hős koreai nép anyagi 
támogatásában is. Az iflmunkásoik 
közű] az előfonó üzemrész Komszo-
mo] ifibrigádjánalt tagjai fejeziélt 
ki legjobban szeretetüket és együtt-
érzésüket a hcs koreai nép iránt. 

Balog Mati'd, Szabó Júnosné és 
Szabó Katalin ifjúmunkások ha-
vi keresetük öt száza'íkSt, 30— 
30 forintot adtak koreai bé-

lyegre. 

Túlteljesítették munkaié i ajánlású-
kat ÍR. Vál lalták, hogy átlagtelje-
sítményüket a koreai műszak során 
százról 108 százalékra emelik s pén-
teken má r 105 százalékos eredményt 
értek el. 

Szép példáiét adta a koreai nép 
iránti szolidaritásának Beveczki 
Lászjóné ccrnázónő is, eiki nyolc 
élö gyermeke boldog, békés életé te 
gondolt akikor, amikor 

liovl 700 forintos kerpsefe mel-
leit 40 forint értékű bélyegei 

vásárn't 

tagjai 138 százalékot értek el a mű-
szak első napján. Román Sándor és 
Szemerédi József szalagszabászok 
135, illetve 132 százalékra bejjesí-
tettók normájukat. Dongó József 
fagyopoiigyárló brigádja több, mint 
9 százalékkal emellé teljesítményét 
a műszak első napján. 

Szerdán reggeli, amikor értesülitek 
a dolgozók arról, hogy Duclos elv-
társ szabad, örömükben ú j lendület, 
tel kezdtek munkához 'ás újabb hő. 
sök születtek a munka frontján. 

Simon István és Simon József, 

akik előző napon 126 százalékot 

érlek el, a hlr hallatára 174 

százalékos átlag teljesítménnyel 

fejezték be a munkaidőt. 

Bata József és brigádja 150 szá-

zalékra. a szélezö brigád tagjai pe-

dig 148 századukra teljesítették nor. 

májukat . E z a lendület fokozódott 

az if júmunkások között is. Példa 

erre Szalma István i f júmunkás, aki 

nemrég mint segédmunkás dolgo-

zott az üzemben s most a gép mel. 
lett 145 százalékra teljesítette elő-
irányzatát-

A Szegedi Textilművek 

dolgozói is nagy lendülettel és tat-
toesedésscl indultak harciba a koreai 
műszak sikeréért. Lelkesedésüknek 
ma már meg van eredménye, 
mert számosain vannak olyanok, 
akik nap, mint nap eddigi teljesít, 
m'ényoket túlszárnyalva fejezik b® 
napi munkájukat. 

Juhász M á r a négy.gépotdalaB 
gyűrűsfonó vállalta, hogy 115 kilo-
grammos teljesítményét UC-ra 
emeli. Ezzel s/emben a legutóbbi 
értékelés szerint 122 ki logrammot 
teljesített Fehér Irén 121 kfler 
gramm helyett 127, Pintér Márta 
120 helytett 122 kilogrammot termej 
naponta Bugyi Mária két gépes Hő . 
fonó 10.50 km fonal helyett 10-06 
km fonalat termelt. Szakács Ká~ 
rodyné kétgépes előfonó normá já t 
125 Bakai íy Vera pedig normájá t 
126* százalékra teljesítette a 
utóbbi értékelés szerint. 

Több mint ezer népnevelő vesz részt 
a koreai gyűjtésben 

Az MNDSZ és a többi lőmcgszer-
vezetek népnevelőinek, ezrei végez-
nek felvilágosító munkát, hogy a 
dolgozók minél szélesebb tömeged 
győzzék meg a hős koreai nép meg-
segítésének jelentőségéről. Szegeden 
már az elmúlt héten nagyakliva ér-
tekezletet tarfotlnk, amelyen, meg-
beszélték a gyűjtéssel kapcsolatos 
feladatokat. Kedden a város 203 
kerületi hékebizottságának több 
mint 700 aktívája és az MNDSZ 
több mint 300 nőnevelője vett részt 
a gyűjtésben, A Belváros I . MNDSZ 
szervezet „Kossuth Zsuzsa" csoport-
ja a békebizottság'í lagok segítségé-
vel már kedden délután több mint 
700 forint értékű bélyeget adott el. 

A Belvárost I . alapszervezet 
egyik csoportja « békebizotlsággnl, 
a Városi Eékezcnekar több tagjá-
val az MSZT tánccsoportjával és 

úttörőkkel együtt kultúrműsort ad-

tak az egyik lakóházban. A műsort 

több, mint százan nézték meg, na-

gyobbrészt háziasszonyok. Többen 

az előadás után bejelentették, hogy 

koreai bélyeget szeretnének vásárol-

ni A kerületben néhány 6r« alatt 

közel ezer forint értékű bélyeget 

adtak eü, Martucz Pmréné — a bé-

lyeg árának kifizetésekor — kije-

lentette. nekem kilenc gyermekem 

van, forintjaimmal — a koreai 

gyermekek megsegítése mellett — 

úgy gondolom, hogv saját gyerme-

keim békés életének biztosításához 

is hozzájárulok. Martuczné maga 

is beállt a népnevelők közé. Az 

alapszervezetben a jő felvilágosító 

munka eredménye az, hogy két há-

ziasszony a bélyegvásárlás mellett 

az MNDSZ-be is belépett. 

Hz ameiMa' ! kimentették: a hasfifottolvlíérilésfien 
hailantSdk a fegyverszüneti szerződés tervezetének 

51. szakasza alapién tárgyalni 
Keszon. Az „Uj-Kína" hírügynök-; nem érlek el semmiféle elóreha-

ség tudósítója jelenti: i 'adást, mert az amerikai fél 

A koreai fegyverszüneti tár- volt hajlandó érvelni, vagy 
gyalésok teljes küldöttségeinek jú . gyalni. 
lius 1-i ülésén az amerikaiak ki-1 Nam Ir tábornok javallatot tett, 

nem 
tár-

jelentették, hogy „őszintén óhajt- hogy a fegyverszüneti szerződés 
ák a fegyverszünet megkötését és tervezetének 51. és 52. szafcaszá-

a koreai vérontás megszüntetését." ban foglalt elveknek mcgfele ően 
Elismerték, hogy a h a za t e l ep í t i osztályozzák újra és ellenőrizzek a 
kérdés megoldásának „észszerű két fel őrizetében lévő hadifoglyok 
mér ékben eleget kell tennie mind- ; névsorát, a hadifog yok nemze e 
két fél kívánságainak". Utaltak és lakóhelye szerint, hogy haza-
arra is, hogy készek észszerű meg-, 'érhessenek és békés élete* foly-
ál'apodásra ju'nl a hadifoglyok ha- j tathassanak. 

j zatedepitésének kérdésében a fogy- A koreai-kínai küldöttség ve-
verszüne'i megállapodás terveze- zeiője irdí 'ványozta továbbá, hogy 

| téraek 51. szakasza alapján. ennek a javaslatnak a két fél kö-
A csütör öki ülésen Nam Ir tó- zött történő alapos megvitatása 

bornok, a koreai-kínai küldöttség céljából a t,árgya'á«okaít zárt <ilé-
' vezetője örömmel üdvözölte az sen folytassák. 
, amerikai fél nyitatkozat-át. amely . Az amerikaiak pénteken délelőtt 

Annikor ez újságban olvasom készségét fejezd ki a tárgyalásra. 111 óráig haladékot kértek, hogy 
hegy az amerikai fenevadak ojeve- Rámutatott, hogy a tárgyalások az tanulmányozhassák a koreai-kínai 
non temetik el az ár'.tatlIn gverme- elmúlt két hónap folyamán azért fél nyi'a'kozialá-. 
keket — mondja Bereczki Lászjóné 

Vasá rnap nyílik meg a Somogy] Könyvtár 
koreai könyvkiá i l í tása 

Jú'Ius 6-án, vasárnap 
j 11 órakor nyíl ik meg a 

a síró anyákra é ' saját gyerme-
keimre rondol ok. Tudom, hogv az 
Imperialista gazemberek ná lunk is 
Koreát akarnak csiná'ri s tudom, 
hogy nekem is hozzá kelj j áru lnom 
a béketábor erődítéséhez 

délelőtt háborús gyújtogatok, az imperia. 
Múzeum listák ádáz tevékenysége tükrö-

Bereczki Lászjóné vál la l ta , hogy ^ f T ™ ^ 1 A ^ l t . ^ I ^ f e 
amely egy-két faíuhoz tartozó föl- 9 C r 6 1 i óo százalékra emeli teljesít- Könyvtár „Koreáért, a 

' " V - - J i~ ményét és pénteken má r 105 száza- konyykialh tasa 
- 1 Ir- r\ r-.rt.ai Irín 01 tnrT AnolrQ •vrorvadr 

dek öntözésére szolgálnak. Az idén 
egyedül a szarazagorai kerület-

o ben hal*van víztároló épí'ését fe-

összesén ' J®®k b e é s ú í a b b 1 4 víztároló épí-
tését kezdik meg. Nagyiarányú ta-

„ a 

hálózatok pveleni. sztálini, ruszoi és más 

terűletet | kerüktokbeu ta, , j 

522 kilométer hosszúságban léte- j l a j j a v ( l ó munkálatok "folynak 

eitettek öntözőcsatorna ^ i t a t t a t 

Je len leg 3400 hektárnyi 

bé- ] A kiállítást a 
A : ság képvise'öje 

Városi 
nyitja 

Pártbizft-
meg, a 

jékos eredményt éri ej. 

Az Ujszegedi Ládagyár 
. értékes műveken kívül 
a könyvtár a napjaink Koreájára 
és Kínájára vonatkozó könyveket, 

dolgozói má r a műszak első nap- a békeirodalom legújabb köteteit, 
j á n kimagasló eredményt értek el. \ Korea népének hősi harca, a kínai 
A „Sántha" anyaglehordó brigád i önkéntesek testvéri seaitéMt «, 

kiállította | mogyi Könyvtár vezetője tárlat--
veze'ésen mutatja be a kiállítást. 
Hétköznapokon a könyvtári, vasár, 
nap a múzeum nyttvatarlájsa ide-
jében díjtalanul megtekinthető a 
kiáll ítás. 


