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Ml történt q külpolitikában ? 
Vasárnap írják alá az osztrák államszerződést 

A varsói értekezlet — amely a nem-
zeütözi közvélemény érdeklődésé-

nek középpontjában áll — eseményei mel-
lett világszerte nagy figyelem kíséri az oszt-
rák államszerződéssel kapcsolatos fejlemé-
nyeket és a külpolitika más kérdéseit is. 

A négy nagyhatalom bécsi nagyköve-
teinek értekezlete csütörtökön befejezte 
munkáját és az erről kiadott hivatalos köz-
lemény szerint a szerződés minden cikke-
lyét illetően teljes egyetértés jött létre. A 
világszerte nagy megelégedéssel fogadott 
hír különösen az osztrák fővárosban oko-
zott nagy örömet: az emberek énekeltek és 
táncoltak az utcákon. 

Az államszerződés aláírásával járó ün-
nepélyes szertartásra a tervek szerint va-
sárnap délelőtt kerül sor a Belvedere-paio-
tában. „Az egész világ — mondotta Raab 
osztrák kancellár csütörtök esti beszédében 
— úgy fogja megünnepelni ezt a vasárna-
pot, mint az öröm és remény napját, mivel 
remeny van arra, hogy az Ausztriával kap-
csolatos megegyezés előhírnöke lesz más 
fontos kérdésekben kötendő megegyezések-
nek." 

Pénteken délelőtt ismét összeültek a 
négy nagyhatalom nagykövetei és szakértői, 
hogy az államszerződés szövegén elvégez-
zék az utolsó simításokat, és hogy össze-
hangolják a négy nyelven készült szöve-
geket. 

A négy nagyhatalom külügyminiszte-
reinek Bécsbe érkezése ma reggélre vár-
ható. Tanácskozásaikat már ma délelőtt 
megkezdik. Ma este — mint a nyugati hír-
ügynökségek jelentik — a nyugati külügy-
miniszterek vacsorát adnak V. M. Aíoloíot' 
tiszteletére. A négy külügyminiszter — a 
jelentés szerint — már ezt az alkalmat is 
fel fogja használni arra, hogy részletes esz-
mecserét folytassoa 

A világsajtó továbbra is élénken fog-
lalkozik az ENSZ leszerelési bizott-

sága albizottságához benyújtott új szovjet 
javaslatokkal. A Német Szociáldemokrata 
Párt sajtószolgálata csütörtökön hosszabb 
cikkben kommentálja a szovjet javaslatot. 
i^z új szovjet terv — állapítja meg a Szo-

ciáldemokrata Párt sajtószolgálatának cik-
ke — jó kiindulópont a nemzetközi feszült-
ség csökkentését célzó tárgyalásokhoz." 

Eden angol miniszterelnök választóke-
rületében mondott beszédében ugyancsak 
foglalkozott a Szovjetunió leszerelési javas-
lataival. Mint mondotta, biztató, hogy a 
Szovjetunió e javaslatában tekintetbe veszi 
a nyugatiak elgondolásait. Remélhető — 
hangoztatta —, hogy „ezek a javaslatok 
hozzájárulhatnak .a leszerelés rendkívül bo. 
nyolult problémájának megoldásához. Azt 
hiszem, nyugodtan elmondhatjuk, hogy eb-
ben a pillanatban többet ígérő kilátásaink 
vannak, mint: eddig". 

f^ronchi, az Olasz Köztársaság új el-
nőke szerdán az olasz parlament-

ben — eskütétele alkalmából — feltűnést-
keltő beszédet mondott. „A munka világá-
nak jóváhagyása és közreműködése nélkül 
— mondotta többek között»— sem a nem-
zetek életében, sem a nemzetközi politiká-
ban nem lehet igazi haladást elérni. Szilárd 
meggyőződésem az. hogy a demokrácia 
alapvető érdeke békés úton megvalósítani 
a dolgozó tömegek bekapcsolását az állam 
politikai irányításába. Meggyőződésein az 
is, hogy ehhez csak a munka új jogainak és 
új helyzetének konkrét elismerésén keresz-
tül lehet eljutni." Gronchi beszédének to-
vábbi részében kijelentette, hogy „ki kell 
küszöbölni a magánkezdeményezésből ere-
dő óriási haszon és az emberi igazságosság 
és szabadság legszentebb jogai között fenn-
álló ellentmondást. Ez az ellentmondás ta-
gadhatatlanul megnyilatkozik azok miatt a 
törekvések miatt, amelyekkel a hatalmas 
gazdasági csoportosulások olykor még a 
közhatalommal szemben is túlsúlyra akar-
nak jutni. Ilymódon a monopolisztikus ál-
láspontok felszámolása világosan összefügg 
a köz érdekével". 

Az egész olasz sajtót és a politikai köz-
véleményt meglepte az a tény, hogy a köz-
társasági elnök beszéde nem»formális jel-
legű, és hogy az abban megnyilatkozó 
irányzat elsősorban a kormány politikájá-
val áll ellentétben. 

Francia hivatalos közlés szerint 

a Saar-megállapodás minden pontját 

tisztázták 
Párizs (MTI) A Nyugat-

európai Unió több mint négy 
óra hosszat tartó ülése után 
egy szóvivő hivatalosan ki-
jelentette: a Saar-kérdésben 
minden pontot tisztáztak. A 
létrejött megállapodás szerint 
a saarvidéki európai főbiztost 
olyan országokból választják, 
amely nem tagja a Nyugat-
európai Uniónak, tehát a fő-
biztos vagy svájci vagy 
skandináv lesz. 

A francia demokratikus 
sajtó szerint Pinay külügy-
miniszter újabb engedményt 
tett, amikor beleegyezett ab-
ba, hogy a saarvidéki főbiz-
tos hatásköre nemcsak kül-
politikai, hanem belpolitikai 
kérdésekre is kiterjedjen és 

joga legyen ahhoz, hogy 
megvétózza a saarvidéki kor-
mány döntéseit. ' 

A főbiztosra hárul többek 
között az á feladat is, hogy 
biztosítsa annak a megálla-
podásnak végrehajtását, 
amely a pángermán pártok 
propagandájára vonatkozik. 
Ez az intézkedés — mint a 
francia sajtó hangsúlyozza — 
különösen sérelmes Francia-
országra, 

A Liberation úgy értesül, 
hogy Faure miniszterelnök 
felkérte Adenauert, egyezzék 
bele a sérelmezett megálla-
podás megváltoztatásába, de 
Adenauer kancellár ezt meg-
tagadta, , 

Efsenhower nyilatkozata a négyhatalmi 
értekezletről 

A Dél-Vietnamról folyta-
tott angol—amerikai—fran-
cia megbeszélések során elvi 
megállapodás jött létre, 
amelynek értelmében a fran-
ciák meghajoltak Dulles 
amerikai külügyrhiniszter kö-
vetelései előtt. A megállapo-
dás pontjai: 

J. Bao Daj elméletben ál-
lamfő, de ezután is Francia-
országban marad. 

2. Ngo Dinh Diem, a viet-
nami leormány élén maradna, 
de kormányát — amely pil-
lanatnyilag a sajtójelentések 
szerint rokonaiból és legköz-
vetlenebb barátaiból áll — 
később kibővítenék. 

3. Az amerikai kormány 
„közbenjár" Di'emnél és fel-
hívja őt és híveit, „hagyják 
abba franciaellenes támadá-
saikat". 

Üzembebelyezték 
a báromszorosára 

bővített ajkai 
limföldgyérat 

Pénteken délután üzembe 
helyezték a háromszorosára bő-
vített ajkai timföldgyárat. 

A kibővített gyár üzeníbe-
helyezésével egyidőben ünne-
pelték negyedszer az élűzem-
kitüntetés elnyerését ls. 

A gyár nagy ünnepén meg-
jelent Rónai Sándor, az or-
szággyűlés elnöke. Nagy Dá-
nlet, az Elnöki Tanács elnökhe-
lyettese, Kiss Árpád vegyipari 
is energiaügyi miniszter, Szí-
jártó Lajos építésügyi minisz-
ter, Szabó Gergely, a Minisz-
tertanács titkárságának . veze-
tője. Házi Árpád, az Állami El-
lenőrző Központi elnöke. Az 
ünnepségen jelen adtak a 
Szovjetunió és a Csehszlovák 
Köztársaság magyarországi 
nagykövetségének képviselői 
és azok a csehszlovák dolgo-
zok, akik résztvettek a tim-
földgyár korszerű berendezé-
seinek szerelésén. 

Zentai József, a Veszprém 
megyei pártbizottság másod-
titkára ünnepi megnyitója 
után Kiss Árpád vegyipari és 
energiaügyi miniszter mondott 
beszédet és többek között • 
kővetkezőket mondotta: 

A mai üzemavatás kiemel-
kedő jelentőségű azért is, mert 
a kibővített ajkai timföldgyár, 
nehéziparunk újabb hatalmas 
létesítménye, s a nehézipar 
olyan ágában valósult meg, 
amelyben nagy hazai nyers-
anyagbázisokkal rendelkezünk. 
Hazánk alumíniumipara a ne-
hézipar egyik igen jelentős, 
nép gazdaságilag nagyfontos-
ságú ága. Magyarország vi-
lágviszonylatban is figyelemre-
méltó bauxitvagyonnal rendel-
kezik. Dolgozó népünk a párt 
kezdeményezésére igen nagy 
erőfeszítéseket tett és tesz, 
hogy a hazai nyersanyagbázis 
felhasználásával alumínium-
feldolgozó iparnnkat a baráti 
népi demokratikus országokkal 
együttműködésben mind job-
ban kifejlessze. 

Ez a hatalmas, új ipari léte-
sítmény legyen jelképe a ma-
gyar nép békés alkotó munká-
jának, a szocialista jövőbe ve-
tett törhetetlen bizalmának,' s 
egyben szilárd alapja orszá-
gunk erejének, védelmi képes-
ségének. Hirdesse ez az alko-
tás a szocialista építőmunka 
sikerét, a béketábor országai-
nak testvéri összefogását, te-
gyen bizonyítéka népünk mind 
jobban erősödő egységének, a 
győzelmeket szervező pártuJt 
és a nép szoros és megbontha-
tatlan egybeforrottságának. 

R középiskolai DISZ-fialaiok megyei ének-
zenei versenyének eredményei 

és 

Az ifjúsági kulturális se-
regszemle keretéből rendez-
ték meg Szegeden a középis-
kolás DlSZ-fiattúok ének- és 
zene-hangversenyét. Énekka-
rok, zenekarok, zongora és 
hegedűszámok, magánénekek 
váltakoztak a gazdag műsor-
ban általában jó, hellyel-
közzel magas színvonalom A 
versenyjellegen túl hasznos 
volt -ez a találkozó abból a 
szempontból is, hogy a fiata-
lok egymás számait hallgat-
hatták és ezáltal bizonyos ér-
telemben tapasztalatcserére 
is alkalom nyílott: közelebb 
kerültek egymáshoz a fiata-
lok is és őszintén elismerték 
egymás sikereit. 

Méltán kapott meleg ün-
neplést Rozmen Melánia, a 
szegedi Zeneművészeti Szak-
iskola növendéke énekszóma-
iért. A szegcdi Radnóti gim-
názium zenekara (vezényelt 
Belle Ferenc) szép crescen-
dóival és a makói gimnázium 
zeneitara (vezényelt Domokos 
Géza) lelkes igyekezetévej ós 
lendületével tünt ki. Az ének 
karok közül a Szegedi Taní-
tónőképző Mihálka György 
vezetésével és a Vásárhelyi 
Tanitónő- és Óvónőképző 
énekkara Stróhner József ve-
zetésével emelkedett ki. Az 
előbbi Monteverdi: Ünnepel-
jünk, az irtóbbi Kodály: Esti 
dal-ának előadásával szere-
pelt. A Vasútforgalmi Tech-
nikum énekkarának lelkesítő 
tömegdalaiból szocializmust 
építő országunk derűje áradt. 
Az egyéni számokból Balázs 
Árpád (saentesi gimnázium), 
Kojis Éva (szegedi tanítónő-
képző) és Vásárhelyi Endre 
zongoraszámai, valamint Ke-
rek György (makói gimná-
zium) hegedűjátéka emelke-
dett ki. 

A bíráló bizottságnak komoly 
gondot okozott a két tanító-
nőképző (szegedi és hmvósár-
helyi) énekkara teljesítmé-
nyének rangsorolása. Mind-
két énekkar kiemelkedőt 
nyújtott, s az erények és a 
hibák mindkét együttesnél 
körülbelül egyenlő súllyal es-
nék a latba — így teljesítmé-
nyük egyenlőnek mondható. 
A hosszas vitát követő sza- • 

vazás azonban mégis úgy 
döntött, hogy a szegedi Taní-
tónőképző kapja az elsőségei 
jelentő nagyobb, a vásárhelyi 
Tanítónőképző pedig a ki-
sebb. de szebb kivitelű kris-
tályserleget. 

A bíráló bizottság a követ-
kező sorrendet állapította 
meg: 

Énekkarok: l. Szegedi Ta-
nítónőképző, 2. Hmvásárhelyi 
Tanítónőképző, 3. Szegedi 
Vasútforgalmi Technikum, 4. 
Szentesi Altalános Gimnázi-
um, 5. Makói Általános Gim-
názium. 

Zenekarak: 1. Szegedi Rad-
nóti Altalános Gimnázium, 
2. Makói Altalános Gimná-
zium. 

Egyéni zongora: 1. Balázs 
Árpád (Szentesi Altalános 
Gimnázium), 2. Kojis Éva 
(Szegedi Tanítónőképző), 3. 
Vásárhelyi Endre, 4. Ördögi) 
Klára (Szegedi Tanítónők éi* 
zö), 5. Tóth Ilona (Szegedi 
Tömörkény Gimnázium). 

Egyéni hegedű: 1. Kerek 
György (Makói Altalános 
Gimnázium). 

Egyéni ének: 1. Rozmen 
Melánia (Szegedi Zeneművé-
szeti Szakiskola), 2. Csöke 
Mária (Szentesi Altalános 
Gimnázium). 

Az eredmények alapján 
megállapítható, hogy me-
gyénk középiskoláiban a 
szakavatott vezetők keze 
alatt komoly ének és zenei 
munka folyik, mely az eszté-
tikai nevelést szolgálja. Ez-
úton is köszönetet mondunk 
azoknak a karvezetőknek, 
akik a megyei versenyen köz-
reműködtek. 

Ha a középiskolai DISZ-
szervezetek a jövőben még 
jobban foglalkoznak a fiata-
lok esztétikai nevelésével, 
tartalmasabbá, színesebbé te-
hetik a szervezeti életet. Az 
éneken, a zenén keresztül sok 
fiatal kerülhet közelebb « 
DISZ-hez. A megyei DISZ-
bizottság hangversenyeken ée 
bemutatókon módot akar 
nyújtani ezután is a fiatalok-
nak ének és zenei kultúrájuk 
fejlesztéséhez. 

DISZ Csongrádmegyei 
J9 izottsiga 

2182 forint megtakarítás 
Az élüzem Szegedi Közle-

kedési Vállalat dolgozói a má-
sodik negyedévi terv túltelje-
sítéséért újult erővel indultak 
harcba. Jó munkájukat siker 
koronázta, felújítási tervüket 
129 százalékra teljesítették. 'A' 
személyforgalom 106, a teher-
forgalom 114, a műhely 126.2, 
a pályafenntart&s 113.7 száza-
lékra teljesítette áprilisi ter-

vét. A Gazda-mozgalom kere-
tében 2182 forintot takarítot-
tak meg. Ezt a szép ered-
ményt nagyban elősegítette a 
forgalomnál Kurai Ferenc, 
Szabó J. Pál, Gaál József, Bo-
dor Ferenené és Dudás Fe-
renc sztahanovista kocsiveze-
tők, valamint Molnár Irén és 
Takó Mária sztahánovista ka-
lauzok. Vida György 

Ábrahám Ambrus: 

A szovjet biológusok és a magyar biológiai kutatások 

Eisenhower, az Egyesült 
Államok elnöke legutóbbi 
sajtóértekezletén a négyha-
talmi értekezlettel kapcso-
latban töbtoék között kijelen-
tette, hogy ő a kormányfők 
rövid, valamelyik semleges 
országban tartandó értekez*-
letére gondol, amelyen meg-
vitatják majd az egész vilá-
got érintő kérdéseket, azzal 
a céllal, hogy megállapítsák, 
lehet-e enyhíteni a nemzet-
közi feszültségen. Megje-
gyezte: az egész világon fo-
kozódik az érzés, hogy egy 
ilyen értekezlet bizonyos elő-
nyökkel járhatna. Ugyanak-

kor kijeién tette, hogy az 
egész folyamat kutatójellegű 
volna és nem biztos, hogy 
az értekezletet összehívják. 

A -négy nagy* feltételezett 
értekezlete az elnök szerint 
csupán meghatározza majd 
azokat a területeket, ame-
lyeken meg kell kezdeni a 
cselekvést. Az értekezlet cél-
kitűzései — mint mondotta 
— 1. meghatározni a külügy-
miniszterek vitájának irá-
nyát, 2. meghatározni az ál-
láspontokat és 3. tanulmá-
nyozni a megvitatandó kér-
déseket. 

(2) 

Országos tiltakozás Japánban 
az amerikai tüzérség gyakorlatai miatt 
Peking (Üj Kína) Tokiói 

sajtójelentések szerint Ja-
pánban országos támogatásra 
talált az Egyesült Államok-
nak a Fuzsijama lábánál ren-
dezett tüzérségi gyakorlatai 
ellen indított harc. A Fuzsi-
jama közelében élő falusiak 
százai szerdán áttörtek atűz-
votialon és ülő tüntetést ren-
deztek az amerikai ágyűk 
állásai körül. A tüntetőkhöz 
csatlakoztak Jamanasi pre-
fektura szakszervezeti tag-
jainak tömegei is. 

A képviselőház ülésén több 
képviselő szólalt fel annak a 
megállapodásnak a módosítá-

sát követelve, amely megen-
gedi az Egyesült Államoknak 
tüzérségi gyakorlatok rende-
zését. 

Az Aszahi Szinbum azt 
írja, hogy az Egyesült Álla-
mok *arcátlanul semmibe ve-
szi a nép érzelmeit*. 

London (TASZSZ). Május 
12-én Wadsworth amerikai 
képviselő elnökletével ülést 
tartott az ENSZ leszerelési 
albizottsága. A következő 
ülés május 17-én lesz. 

K szovjet biológia a miesu-
rini biológia jegyében indult, 
annak a biológiának a jegyé-
ben, amely az elméletet szo-
ros kapcsolatba hozta a gya-
korlattal, s amelynek szép ered-
ményei mutatkoznak a Szovjet-

unióban mindenütt és nálunk 
is, főleg a gyümölcsnemesítés, 
a gyümölcstermelés, a mező-
gazdasági növények — répa, 
kukorica, gabonafélék, dohány 
stb. — nemesítése, termesztése 
és terméshozamának emelése 
terén. Természetesen vonatko-
zik mindez az állattenyésztés-
re is, ahol agronómusaink meg-
kapták azokat a jól bevált el-
járásokat, tapasztalatokat és 
módszereket, amelyek a Szov-
jetunióban a több és jobb ter-
meléshez vezettek és egyúttal 
azokat a gyakorlati útmutatá-
sokat is, amelyeknek az alkal-
mazása állattenyésztésünkben 
erősebb csontozaíú, nagyobb 
testű, speciális céloknak meg-
felelőbb. fajták és formák kite-
nyésztéséhez vezet. Ezeknek a 
tapasztalatoknak és tanácsok-
nak az átvétele, általában a 
biológiai tudományoknak a 
gyakorlat felé való irányítása, 
az elmélet és a gyakorlat kö-
zötti bensőséges kapcsolat ki-
hangsúlyozása vezetett sok 
vonatkozásban oda, hogy ha-
zánkban is megalakultak a kü-
lönböző biológiai kutató in-
tézetek. Ezekben — ma már 
az országban nagyon sokfelé 
— hozzáértő szakemberek el-

méleti úton is foglalkoznak a 
több és jobb termelés kérdési-
vej, Illetőleg a centrális hely-
zetű, nagyobb és elméletileg 
súlyosabb intézetekben azzal, 
hogy a gyakorlati problémák 
megoldásához hogyan lehet 
megadni a legmagasabb szín-
vonalú. a legjobban használha-
tó, s a legértékesebb elméleti 
vonatkozású segítséget. Nem 
túlzás, ha elismerjük, hogy ez 
az irány a maga célkitűzései-
vel, sokoldalúságával, a maga 
egészében a szovjet biológiai 
kutatások eredményeivel ér-
kezett hozzánk. 

De emellett a szovjet bioló-
gia nem elégedett meg azzal, 
hogy irányait, eredményeit át-
adja nekünk, hogy használjuk, 
fejlesszük és eredményeinkkel 
tökéletesítsük, hanem időnként 
maguk a szovjet biológusok is 
ellátogattak hozzánk, sőt egye-
sek huzamosabb ideig itt is ma-
radtak nálunk, hogy iskolát 
nvlrsanak és egyes valóban 
erősen elhanyagolt területeken 
u'at mutassanak. 

Mindjárt az elsők között ér-
kezett hozzánk Gluscsenko, a 
botanikus, növénynemesftő és 
biológus, aki sorbajárta ilyen 
irányban dolgozó tudományos 
intézeteinket, megtekintette az 
ott folyó munkát, ahol szük-
ség volt, tanácsokat adott, 
ahol eredményt látott, elisme-
rését nyilvánította. Ugyan-' 
ilyen célzattal és segíteni aka-
rással érkezett nemsokára Ba-
ranov, a neves botanikus, aki 

itt, Szegeden is járt, megnéz-
te a növénytani intézetet, utá-
na nálam is látogatást tett és 
ennek eredményeképpen hosz-
szas és mindenre kiterjedő bo-
tanikus beszámolójában a kö-
vetkezőket mondotta: „A sze-
gedi egyetemnek két biológiai 
intézetét láttam, a növénytani 
intézetet és az állattani inté-
zetet. Mindkét intézet jobban 
fel van szerelve, mint a moszk-
vai egyetem hasonló intézetei 
és jobban, mint a lenini főis-
kola, amelynek tanára vagyok". 

Baranovot követte SzkrjatÜn 
Sztálin-díjas akadémikus, a 
neves helmithológus, a szovjet 
kultúrküldöttség vezetője, aki 
az országnak több egyetemét 
és kutatóinKzetét meglátogatta 
és különösen közegészségtani 
téren mindenféle bölcs tanácso-
kat osztogatott. Szkrjabin aka-
démikus Szegeden is megfor-
dult az állattani intézetben, a 
mikrobiológiai intézetben és a 
közegészségtani intézetben. 
Legtöbbet időzött az állattani 
intézetben, ahol nagy érdeklő-
déssel és hosszasan nézegette 
az ott folyó tudományos mun-
kát és különösen sok időt szen-
telt arra, hogy az intézet igaz-
gatójának idegszövettani pre-
parátumait megnézegesse. A 
látogatás napján este az egye-
temi tanács, a párt és a város 
vezetősége előtt kritikailag ér-
tékelő beszámolót tartott, 
amelyben az állattan! intézet 
igazgatójának a munkásságá-
ról a következőket mondotta: 
„Ábrahám professzor több mint 

25 évi munkával összegyűjtött 
idegszővettani készítményei a 
világ legnagyobb ilyen termé-
szetű gyűjteményét alkotják. 
Véleményem szerint a profesz-
szornak komoly monográfiát 
kellene írnia, mert ilyen ideg-
szövettani monográfia eddig 
még nincs a világirodalomban. 
Ezzel Ábrahám professzor nem-
csak a népi demokratikus Ma-
gyarország, hanem az egész vi-
lág orvostudományát gazdagí-
taná". 

Talán mindjárt a következő 
évben érkezett hozzánk Jas-
csenkó rosztovi biológus. Jas-
csenkó hat hónapot töltött Ma-
gyarországon. Ez alatt az idő 
alatt felkereste az összes ma-
gyarországi biológiai intézete-
ket, egyetemeket, kutató és kí-
sérleti telepeket és mint a mi-
csurini tanoknak kitűnő isme-
rője számos helyen, több -al-
kalommal előadásokat tartott. 
Ezekben az előadásokban fő-
leg a micsurini materialista bio-
lógiai tételeit Igyekezett közzé-
tenni és megmagyarázni. Emel-
lett, mint kitűnő kísérleti em-
ber a mezőgazdasági kísérleti 
biológusoknak nyújtott sok se-
gítséget és adott hasznos ta-
nácsokat. Jascsenkd ilyen irá-
nyú tevékenykedése nem volt 
eredménytelen. Az 5 tanácsai 
nyomán kitűnő kezdeményező 
sek születtek, amelyek, mint 
az elmúlt évek tapasztalatai 
megmutatták, a növénynemesí-
tés terén szép eredményekhez 
vezettek. 

(Folytatjuk.) 
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