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Mi történt a külpolitikában ? 

Az ENSZ leszerelési albizottsága 
rövidesen folytatja munkáját 

lyá in t arról híreinkben beszámolunk, a Jugoszláviában 
I 1 tartózkodó szovjet kormányküldöttség a Jugoszláv 

Szövetségi Népköztársaság kormányának meghívására má-
jus 29-re virradó éjszaka Belgrádból Brioni szigetére utazott. 
A szovjet és a jugoszláv kormányküldöttség e szigeten foly-
tatja az eszmecserét azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, 
amelyek a szovjet—jugoszláv megbeszélések tárgyát alkotják. 
A Brioni szigeten folytatandó megbeszélés u tán a szovjet 
kormányküldöt tség megtekinti Jugoszlávia több városát és 
ipari objektumát , m a j d Belgrádba tér vissza, ahol tovább-
folytatja tárgyalásait a jugoszláv kormányküldöttséggel. 

l y i á j u s 28-án ült össze a bolgár nemzetgyűlés rendkívüli 
ülése és Vlko Cservenkov, a bolgár minisztertanács 

elnökének beszámolóját követő felszólalások után hatalmas 
lelkesedéssel, egyhangúlag ratifikálta a varsói szerződést. 

Tiranából érkező TASZSZ-jelentés szerint az Albán 
Népköztársaság nemzetgyűlése ugyancsak m á j u s 28-én fog-
lalkozott a varsói szerződés rat i f ikálásának kérdésével. 
Mehmet Shehu, a minisztertanács elnökének beszámolója 
után a nemzetgyűlés egyhangúlag ratifikálta a szerződést. 

Ezzel a varsói értekezleten résztvett valamennyi ország 
nemzetgyűlése elfogadta a lengyel fővárosban aláírt barát-
tági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződést. 

U i v a t a l o s a n is közzétették az angol általános választások 
• • végeredményét. Eszerint a Konzervatív Párt 344. a 

Munkáspárt 277, a Liberális Párt 6, a Sinn Fein (ir párt) 
pedig 2 mandátumot szerzett. Az alsóház elnökének mandá-
tumával együtt az angol alsóháznak 630 képviselője van. 
A Konzervatív Pártnak az új alsóházban 59 mandátum-
többsége lesz az együttes ellenzékkel szemben. A válasz-
tások során a konzervatívok 20 ú j kerületben nyer tek a 
Munkáspárt ta l szemben. 4 régiben pedig elvesztették man-
dátumukat . A Munkáspár t 4 ú j mandá tumot szerzett, 19 
régit pedig elvesztett. A választási részvétel átlaga 74 szá-
ttalék volt az 1951-es 82.8 százalékkal szemben, 

U olnap, június 1-én az ENSZ leszerelési albizottsága 
I I Londonban ismét fo lyta t ja munká já t , miután a Szov-

jetunió legutóbbi, ismeretes javaslata u táp a bizottság a 
javaslat tanulmányozása végett mintegy két héten á t nem 
ült össze. Most, hogy az ülések újból megkezdődnek, a nyu-
gati ha ta lmak képviselőinek nyilatkozniok kell a Szovjet-
unió javaslataival kapcsolatos ál láspontjukról . Orehov, a 
Pravda londoni tudósítója beszámol arról, hogy —< mint 
londoni újságírókörökben megál lapí t ják — a nyugati ha-
talmak szinte lázasan keresnek egy olyan választ a szovjet 
javaslatokra, amely nem lenne e javaslatok nyilt vissza-
utasítása, de ugyanakkor hozzájárulás sem lenne a fegyverzet 
csökkentésére és az atomfegyver eltiltása kérdésének meg-
oldásához. Az, hogy egyes amerikai személyiségek — Gruen-
ther tábornok, Georges szenátor — nyilatkozataikban a fegy-
verzet csökkentése és az atomfegyver eltiltása ellen foglal-
nak állást, bizonyítja: a londoni újságíró körökben hallható 
szóbeszédeknek, amelyeknek egyébként nem kellene fon-
tosságot tulajdonítani, van alapjuk — szögezi le végső kö-
vetkeztetésként Orehov, 

A szovjet—jugoszláv tárgyalások 
a tökéletes kölcsönös megértés 

szellemében folynak 
Moszkva (TASZSZ) J. Zsu-

kov és V. Majevszkij a Prav-
da belgrádi tudósítói a lap 
hétfői számában cikket ír tak 
S,A szovjet—jugoszláv tárgya-
lások a tökéletes kölcsönös 
megértés szellemében foly-
nak" címmel. 

A tudósítók a szovjet kor-
mányküldöttség és a jugo-
szláv kormányküldöttség 
brioni szigetére érkezéséről 
ezeket í r j ák : 

A kormányküldöttségek •— 
miután befejezték a belgrádi 
tárgyalások első szakaszát — 
most nagyobb útra indultak az 
országban. Mint az utazást 
kezdeményező jugoszláv rész-
ről hangsúlyozzák, ez az út 
lehetővé teszi a Szovjetunió 
kormányküldöttségének, hogy 
megismerkedjék az országgal 
és meggyőződjön arról, mi-
lyen barátságos magatartást 
tanúsítanak Jugoszlávia né-
pei a Szovjetunió iránt. 

A 6zovjet és a jugoszláv 
küldöttség háromízben talál-
kozott a belgrádi Gárda-pa-
lotában. A jugoszláv lapok 

kiemelik, hogy ez a három 
ülés a tárgyalások első sza-
kaszát jelentette, majd meg-
állapítják, hogy a tárgyalá-
soknak ez a szakasza ered-
ményesen végződött. 

A jugoszláv sa j tó kifej t i 
azt a feltevését, hogy a t á r -
gyalások eredményeként kö-
zös szovjet—jugoszláv ok-
mányt dolgoznak ki, amely-
ben megfogalmazzák m a j d a 
fontosabb nemzetközi problé-
mákkal , úgyszintén a szovjet 
—jugoszláv kapcsolatok kér-
désével kapcsolatos közös 
nézeteket. 

Szovjet részről megelége-
dést fejeznek ki a szovjet— 
jugoszláv tárgyalások fej le-
ményeit illetően. A tárgyalá-
sok a tökéletes kölcsönös 
megértés szellemében foly-
nak. Jóllehet most még korai 
felbecsülni az elért eredmé-
nyeket, mert a tárgyalások 
még nem fejeződtek be, már 
az eddigi eszmecserék meg-
mutatták az ilyen találkozók 
hasznos és célszerű voltát. 

Kiutasították a Kínai Népköztársaságbúi 
a z Egyesült államok négy elfogott repülőjét 
Peking (Üj Kína) A Kínai 

Népköztársaság Legfelső Nép-
bíróságának katonai törvény-
széke m á j u s 24-én mondott 
ítéletet négy amerikai repülő 
felett, aki katonai repülőgé-
pével behatolt Kína légiteré-
be, hogy ott zaklató- és pro-
vokációs cselekményeket kö-
vessen el. 

Bűncselekményeikkel ve-
szélyeztették Kína biztonsá-
gát és a kínai nép békés éle-
tét. Kína Legfelső Népbíró-
ságának katonai törvényszé-
ke a négy vádlottat, Roland 
Parkst, Iyle Cameront, Edwin 
Hellert és Harold Fischert a 
Kínai Népköztársaságból va-
ló haladéktalan kiutasításra 
ítélte. 

A kínai népi felszabadító 
hadsereg légvédelmének és 
légierejének egységei lelőtték 
a Kínai Népköztársaság ellen 
zaklató és provokációs cse-
lekményeket elkövető repülő-

gépeket és a fentemlítet t 
négy vádlottat letartóztatták. 
Parks, Heller és Fischer vád-
lottak elfogatásukat megelő-
zően több ízben behatoltak 
Kína Liaotung és Kirin tar-
tománya fölé, zaklató- és pro-
vokációs cselekmények elkö-
vetése céljából. 

Az Amerikai Egyesült Ál-
lamok budapesti követsége 
má jus 30-án emlékünnepélyt 
rendezett a II. világháború 
alatt Magyarországon elesett 
amerikai katonák budaörsi-
úti emlékművénél. Az ün-
nepségen részt vettek: C. M. 
Ravndal, az Amerikai Egye-
sült Államok rendkívüli kö-
vete és meghatalomazott mi-
nisztere, valamint az ameri-
kai követség tagjai. Az ün-
nepségen a külügyminiszté-
r ium is képviseltette magát. 

Szeged készül 
a Pedagógus Napra 
Ebben az évben is orszá-

gosan június 5-én rendezik 
meg a Pedagógus Napot. 
Szeged már készül e r re a 
mindig kedves ünnepre, hogy 
méltóan kifejezésre juttassa 
szeretetét és megbecsülését 
pedagógusaink iránt. 

A tervek szerint az ünne-
pélyes nagygyűlés június 
5-én délelőtt 9 órákor kez-
dődik a Szabadság Filmszín-
házban, ahol Dénes Leó vb. 
elnök mond ünnepi beszé-
det, m a j d megjutalmazzák a 
munkában élenjáró pedagó-
gusokat és á t ad j ák az -Ok-
tatásügy kiváló dolgozója" 
kitüntetéseket. 

A ju ta lmak kiosztása u tán 
a szegedi út törők és DISZ-
szervezetek, az MNDSZ és 
az üzemek küldöttei köszön-
tik a pedagógusokat, ma jd 
kul túrműsor kezdődik, me-
lyen az énekkarok mellett a 
szegedi Nemzeti Sz ínházmű-
vészei is fellépnek. 

Este pedig több mint 600 
terítékes vacsora lesz a Hun-
gária Étteremben, ahol az 
Oktatásügyi Minisztérium, a 
Pedagógus Szakszervezet és 
a tanácsszervek l á t j ák ven-
dégül a pedagógusokat. 

A Pedagógiai Főiskola énekkarának 
nagysikerű hangversenye 

Vasárnap délelőtt a Szabad- Bárdos műnek, Különösen a 
ság Filmszínházban tartották a 
Főiskolai napok megnyitó ün-
nepélyét, mely a főiskola ün-
nepségeinek leggazdagabb és 
legkomolyabb műsorszáma volt. 
A megnyitó ünnepély műsorán 
a zeneszámok domináltak; így 
ezt az ünnepélyt elsősorban, 
mint hangversenyt kell méltat-
nunk. A hangversenyen részt-
vett Bárdos Lajos Kossuth-dí-
jas, a Magyar Népköztársaság 
érdemes művésze. 

Kétségtelen, hogy a legna-
gyobb várakozást kiváltó mű-
sorszámok Bárdos „A haza min-
den előtt", „Körtánc" és „Sze-
ged felől" című kórusművei vol-
tak, amelyeket a szerző maga 
vezényelt. Mindhárom mű ko-
moly élményt jelentett a hall-
gatóknak, de a legmaradandóbb 
minden bizonnyal Kölcsey kis 
kétsoros versének feldolgozása: 
„A haza minden előtt" című 
kórusmű volt. Különösképp 
élvezetes volt a mű biztos vo-
nalvezetése, szólamainak vál-
tozatossága, amelyekből tiszta-
kemény csengéssel bontakozott 
ki a főtéma. Emellett szintén 
nagy sikere volt a másik két 

Körtáncnak. A „Szeged felől" 
sikere Szegeden pedig már ha-
gyományos. 

A másik élmény — szintén 
új mű — szépségeivel méltán 
aratott sikert. Szeghy Endre 
kórusműve ez, az „Édesanyám-
hoz". Bensőséges, meleg szere-
tet és gyermeki tisztelet ötvö-
ződik dallamában. Ugyanak-
kor a hagyományok, a népdalok 
közvetlensége és egyszeríj tisz-
tasága jellemző rá. Mindez 
nagy finomsággal egységbe 
fogva kellemes, de mélyen meg-
ható érzelmekkel tölti el a hall-
gatót. Garamszegi József — 
aki vezényelte a müvet — ezt 
a gazdagságot, az érzelmi mély-
séget és a gondolati finomságot 
igen szerencsésen tolmácsolta a 
nagy kórussal. 

Muradeli „Ifjú békeharcosok 
dala" című közismert művének 
előadása igen lendületes, erő-
teljes volt. A főiskola és a gya-
korlóiskolák együttes kara 
énekelte. Erdős János vezény-
letével. Ugyancsak ő vezényelte 
Bartók Béla „Csujogató"-ját is, 
melyet a főiskola női-kara adott 
elő. Kodály „Lengyel László"-

Szlovákia rohamos fejlődése 
Szlovákiát a múl tban min-

denüt t a nyomor, a munka -
nélküliség, a kivándorlás or-
szágának tekintették. És jog-
gal: elegendő csak annyit 
megemlíteni, hogy 1935 ja-
n u á r j á b a n több min t 121.000 
ember lézengett m u n k a nél-
kül. De ezt t anús í t ja az a 
200.000 kivándorló is, ak i a 
mindennapi betevő fa la t biz-
tosítása érdekében 1919— 
1936 között mondott búcsút 
szülőföldjének. 

Az ország tőkései n e m 
tudtak megélhetést biztosí-
tani Szlovákia népének. Hi-
ába tel tek-múltak az évek, a 
szlovák n é p sorsa egészen a 
második világháború befeje-
zéséig változattan maradt.. 
1945 nemcsak a felszabadu-
lást, hanem Szlovákia soha 
nem látott felvirágzását is 
magával hozta. 

Szlovákia ipari termelése 
1954-ben 4.67-szerese volt az 
1937. évinek. 1945-től 1955-ig 
288 üzem kezdte meg terme-
lését. A gyorsütemű iparo-
sítás eredményeként az ipa-
ri termelés részaránya az 
össztermelésből az 1937. évi 
40 százalékról 1953-ban 70 
százalékra emelkedett . 

Az első ötéves te rv évei-

ben több mint 74.000 lakást 
ad tak át a dolgozóknak. Ez 
a la t t az idő a la t t több min t 
száz kórházat, egészségügyi 
intézetet létesítettek, illetve 
építet tek ú j já . A kórházi fé-
rőhelyek száma 1948-tól 
1953-ig 4400-al növekedett. 

De nemcsak az ipar és az 
egészségügy terén tör téntek 
hatalmas változások. Kul tu-
rális téren is messzemenő át-
alakulások mentek végbe. 

Szlovákiában 1937-ben 232 
polgári iskolában összesen 
71.272 tanuló tanult . Ezzel 
szemben 1954-ben m á r 927 
nyolcosztályos iskolában több 
mint 300.000 diák tanult . A 
második világháború előtt 
Szlovákia területén összesen 
57 gimnázium működött . Ma 
103 tízéves iskola áll a t a -
nulók rendelkezésére. Az 
ipari és a szakiskolák hallga-
tóinak száma 1945-höz viszo-
nyítva meghatszorozódott. 
1937-ben Szlovákiában mind-
össze egy főiskola működött , 
3 fakultással. Ma 12 főiskola 
31 fakul tásán nyerhetnek fő-
iskolai végzettséget a to-
vábbtanuló diákok. 1953-ban 
a Szlovák Tudományos Aka-
démia is megkezdte működé-
sét. 

Rövid külpolitikai hírek 
Bonn (Reuter) Adenauer 

kancellár törvényjavaslatot 
terjesztett a szövetségi tanács 
elé „önkéntes csapatok" to-
borzásáról. Ez a javaslat — 
mint a Reuter-hírügynökség 
megállapí t ja — Nyugat-Né-
metország első törvényhozói 
lépése a párizsi egyezmények 
végrehajtása céljából. A j a -
vaslat „átmeneti jellegű", 
mer t csak jövő év március 
31-íg marad érvényben és azt 
jelenti, hogy a nyugatnémet 
haderő megteremtése „ön-
kéntes alakulatok" létrehozá-

sával kezdődik. A bonni kor-
mány bejelentette, hogy ha-
marosan, talán már június-
ban, törvényjavaslatot kíván 
beterjeszteni a széleskörű 
fegyverkezésről és 500 ezer 
főnyi katonaság fizetéséről. » 

London (MTI) Hetvenezer 
angol mozdonyvezető és fű tő 
szombatról vasárnapra vir-
radóra sz t rá jkba lépett, mi-
után a vasutasok szakszerve-
zete és az Országos Szakszer-
vezeti Szövetség vezetői 
szombaton 14 órai tárgyalás 
u tán sem tudtak megegyezni. 

A népi demokrat ikus rend-
szer a Szlovákia területén 
élő nemzetiségek számára is 
teljes egyenjogúságot bizto-
sít: a lengyel nemzetiségű 
gyermekek 126 iskolában ta-
nulha tnak sa j á t anyanyelvü-
kön. A magyai- a j k ú tanulók 
122 nyolcosztályos, négy ipa-
ri, 3 gazdasági és több me-
zőgazdasági iskolán részesül-
nek sa já t anyanyelvű oktar 
tásban, 

jának és Vörösmarty verse után 
szerzett „Liszt Ferenchez" cí-
mű műve előadásának színvonala 
már valamivel ezek alatt ma-
radt. 

Mészáros Emma Liszt XV. 
magyar rapszódiáját adta 
elő. Zongorajátékával sze-
rencsésen kel te t te életre ezt 
az érdekes Liszt-művet. Nem 
sikerült azonban a mű egy-
ségét érzékeltetnie, az egyes 
részek szinte külön-külön él-
tek inkább az előadásban. 

A hangverseny mellett 
közbeiktatva néhány szava-
lat is elhangzott a műsor-
ban. A szavalatok kevésbé 
sikerültek. Ügy tűnik, neim 
ter jedt el a szavalók széle-
sebb körében az ú j előadóstí-
lús. Az a tanulsága ennek, 
hogy többet és szakszerűb-
ben kellene foglalkozni szé-
lesebb körökben a szavalás-
sal. 

Szerepelt a műsorban a 
főiskola színjátszóegyüttese 
és tánccsoport ja is. A szín-
játszók Gorki j "Ellenségek" 
című művéből ad tak elő 
részleteket, igyekezettel, 
megfelelő készséggel. Azzal 
a hata lmas feladat tal azon-
ban —* melyet a d a r a b sa-
játosságai á l l í tanak a sze-
replők, az együttes elé —• 
nem tudtak tel jes mér ték-
ben megbirkózni. A népi 
tánccsoport a "Tápéi sodró-
f o n ó i t ad ta elő nagyon lel-
kesen, ügyesen. 

A műsor gerince a hang-
vereeny volt. Ügy látszik: e 
tekintetben legerősebb a fő-
iskola. S ha ezt megállapít-
juk, fel tét lenül az éne-krzene 
tanszék munká já t , tanárai 
igyekezetét kell keresnünk a 
siker mögött. Az énekkar 
nagy sikere az ő s ikerük is. 

(— n c — ) 

Több szegedi kereskedelmi vállalat 
elnyerte a „Kiváló Vállalat" címet 

A Szegedi Élelmiszer Kis-
kereskedelmi Vállalat az 1. 
negyedévben elért eredmé-
nyei a lap ján a "Kiváló vál-
la la t" kitüntetésben része-
sült. A vállalat dolgozói 
szombaton este a Szegedi 
Kenderfonógyár Kul túr te r -
mében vették á t ünnepség 
keretében a ki tüntető címet. 
Több dolgozót megjutalmaz- _ 
tak ez alkalommal és bősé- évfordulóját és 
ges vacsora után vidáman 
ünnepeltek a vállalat dolgo-
zói, 

Ugyancsak szombaton este 
vacsorával egybekötött ün-
nepséget ta r to t t a Szegedi 
Vegyi anyag Nagykereskedel-
mi és a Szegedi Üveg- és 
Porcelánértékesítő Vállalat: 
ők is elnyerték a "Kiváló 
vál lalat" címet. A Délma-
gyarországi Textil- és Felső-
ruházati Nagykereskedelmi 
Vállalat pedig m a este ün-
nepli 6 éves fennál lásának 

"Kiváló 
vállalat" cím elnyerését a 
KPDSZ Tolbuchin sugárúti 
kul túr termében, 

10 kilogram vassal a vasárnapi mozijegvért 

HÍREK 
— A Tiszatáji Magvető — 

az írószövetség szegedi cso-
por t ja könyvkiadójának első 
kiadványa, Móra Ferenc 
"Hannibál föltámasztása« cí-
mű regénye m á r elkészült a 
gyomai nyomda hagyomá-
nyos t ipográfiájával, f inom 
papíron s á ra mindössze 9.50 
forint. A könyvhéten már a 
szegedi dolgozók rendelkezé-
sére bocsát ják a könyvet. A 
Tiszatáj i Magvető következő 
kiadványai is hamarosan — 
a könyvhét u tán — megje-
lennek: Lődi Ferenc: "Érlelő 
évek* című verseskötete a 
gyomai nyomda és Dér End-
re "Az első próba* című kis-
regénye a Szegedi Nyomda 
Vállalat dolgozóinak munká-
jaként. 

ERKEL Bánk bánjának 
moszkvai bemutatójára ez év 
novemberében kerül sor a 
Moszkvai Állami Nagyszínház-
ban. 

— Békebizottsági értekez-
let lesz az üzemi és hivatali 
békebizottsági t i tkároknak 
június 1-én, szerdán délután 
5 órakor a Városi Békebizott-
ság termében. Tekintettel a 
feladatok fontosságára, min-
den béket i tkár munkatársa t 
szeretettel vár és megjelené-
sükre feltétlen számít a Vá-
rosi Békebizottság. 

— A világűrhajózásról tart 
előadást dr. Kunfalvi And-
rás t anár ma, kedden este 
fél 7 órakor a Postás Kul-
túrot thonban. Az előadás 
után a "Csillagok világa" 
című kisfi lmet vetítik. Belé-
pés dí j ta lan. 

— *A magyar könyv sza-
bad tíz éve« címmel kiállí-
tás nyílik Szegeden a Haza-
fias Népfront helyiségében a 
könyvhétre. A kiállítást a 
TTIT és a szegedi könyvtá-
r a k rendezik. 

Amint már a Délmagyaror-
szág hírűi adta az I. kerületi 
Hazafias Népfront-bizottság 
kezdeményezésére Szegeden a 
gyermekeknek június 5-én va-
sárnap délelőtt bemutatják „Én 
és a nagyapám" című színes 
rnasyar filmet, amelynek a be-
lépődíja 10 kilogramm hulla-
dék vas. 'A kezdeményezés már 
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Ballagás a Dolgozók 
Óvónőképzőjében 

A Dolgozók Óvónőképző 
növendékei 3 év után elér-
keztek az utolsó naphoz: 
szombaton délután 4 órakor 
búcsúztak. 42 óvónő búcsú-
zott a tanároktól, az iskolák-
tól. Van közöttük olyan, aki 
jelenleg gyári munkás, admi-
nisztrátor vagy már tisztelet-
dí jas óvónő. 

Megkezdődött a ballagas. 
Minden 3 éves növendéket 
egy másodéves kísért. "Elme-
gyek, elmegyek . . . " hangzott 
végig a folyosón, utcán, ad-
dig, míg az óvodához nem 
értek, ahol gyakorlataikat 
végezték. Ott apróságok áll-
tak egyesével és minden *kis 
óvónéni"->hez csatlakozott 
egy óvodás. A nagy foglal-
kozó teremben ők vezették 
a búcsúzókat. Tíz emberpa-
lánta állt a növendékekkel 
szemben és elköszöntek. 

Azután visszavezették az 
óvónéniket az iskolába s ott 
folytatódott az ünnepség. Bú-
csúztak a növendékek a ta-
nár i kartól, az osztálytár-
saktól. Majd dr. Téglás Jenő 
Béla, a Dolgozók Óvónőkép-
zőjének igazgatója intő sza-
vai indították el az ú j élet 
felé az ú j óvónőket. 

Katona Györgyné 

láthatóan helyeslésre talált és 
nagy népszerűségre tett szert. 
Az újszegedi átvevőtelepen, a 
Jókai utcai, a Szent István téri 
MEH gyűjtötelepeken már egy-
más után jelentkeztek a fiata-
lok: „Mi is akarunk menni va-
sárnap moziba, hozzuk a va-
sat". Az újszegedi általános 
iskolában már 30 jegyre „elője-
gyeztek" az úttörők és hasonló 
jelenség van szerte a városban. 
Természetesen, ha annyi vasal 
gyűjtenek a fiatalok, hogy a 
kapott jegyekkel nem férnek be 
a moziba, okkor két előadás 
lesz. 

A szegedi áttörök, mint már 
annyiszor, most is meg akar-
ják mutatni, hogy milyen lel-
kesen gyűjtik a vasat és ebben 
az esetben 3-as célt érhetnek el: 
a versenyben növekedik a 
pontszámuk, filnielőadást is 
nézhetnek, amelynek ellenérté-
ke magasabb, mint a beadott 
vas ára és az ügyesek még szü-

' leiket is megajándékozhatják 
mozijeggyel. 

Valamennyi MEH-telep már 
el van látva moziutalványokkal. 

]amelyeket a 10 kilogramm hul-
ladékvas ellenértékeként adnak. 

]A Fáklya-mozi pénztára az 
utalvány ellenében kiadja a 
vasárnapi előadásra szóló je-

* gyeket. Igyekezzünk tehát mi-
, hamarább minél több mozije-
gyet szereznil 

— Szombaton és vasárnap 
délután nagy sikerrel muta t -
ta be a "Keméndy Nándor-
né* Tanítónőképző Gyakorló 
Általános iskola a "Népdal 
elkísér egy életen á t " című 
műsorát az iskola növendé-
kei népi játékokat , népi t án-
cokat, népdalokat muta t tak 
be eredeti népi öltözékben. 


