
Nemzetközi vásár Novi Sadon Szegedi kórusok díszhangversenye 
ter i ja Színházi J á t ® Gross László vezérigazga- je, amely működésben mu- ö C D J A Steri ja 

kok után — amelyről la-
punkban helyszíni beszámo-
lót adtunk — most ú j abb 
ünnepi esemény kezdődik 
Újvidéken, a Vajdaság szék-
helyén. Ma, szombaton ün-
nepélyesen nyit ja meg ka-
puit a Nemzetközi Mező-
gazdasági Vásár. 

Az előkészületekről Gross 
László, a vásár vezérigazga-
tója adott Novi Sadon tá jé-
koztatást lapunknak. El-
mondotta, hogy először 
1930-ban rendezték meg itt 
a mezőgazdasági vásárt, 
amely a háborús évek szü-
netei után most 32. alka-
lommal nyílik meg. Főként 
a felszabadulás óta rendkí-
vül sokat fejlődött, és idén 
május 8-tól 18-ig 1300 ki-
állító, közte 250 külföldi 
részvételével rendezik meg. 

— Az a célunk — mon-
dotta —, hogy ezen a nagy-
szabású mezőgazdasági ren-
dezvényen megfelelően tük-
rözzük Jugoszlávia mező-
gazdaságának helyeztet, 
eredményeit , de a rész t ve-
vő országok kiállításai ré-
vén azok tapasztalatait , ter-
mékeit, mezőgazdasági 
gyártmányait is közreadjuk. 
A jelleg: kiállítás és vásár 
egyaránt. Ez utóbbit is na-
gyon fontosnak tar t juk, s 
ennek érdekében a kiállí-
tott áruk többsége belföldi 
és külföldi érdeklődők szá-
mára kereskedelmi cikket 
is jelent. 

vezérigazga-
tó elmondotta, hogy a ju-
goszláviai vállalatok mellett 
idén 19 ország kiállítói 
vesznek részt a Nemzetkö-
zi Mezőgazdasági Vásáron. 
Két pavilonban — a 10. és 
a 12. számú pavilonban — 
is láthatunk ma jd magyar 
cikkeket: az egyikben 20 
négyzetméteren a TECHNO-
IMPEX állit ki, a másik-
ban pedig a MEDIMPEX és 
a KOMPLEX külkereske-
delmi vállalataink. Az ed-
digi évekkel szemben idén 
elöször Magyarország nem-
csak kiállít, hanem üzleti 
félként is jelentkezik a vá-
sáron. Hazánk más módon 
is bekapcsolódik a mezőgaz-
dasági vásár programjába: 
több magyar szakember tart 
majd előadást, ezenkívül 
Magyarország csapata is 
részt vesz a 9—11-iki nem-
zetközi lóversenyen a vá-
sár bemutató terén. 

A vásár fejlődését mutat -
ja, hogy idén a külföldlek 
kétszer annyi területen állí-
tanak ki, mint tavaly. A 
többséget természetesen a 
jugoszláv bemutatók teszik 
ki, amelyek ugyancsak sok 
újdonsággal gazdagítják a 
vásár látnivalóit. Különösen 
büszkén említette meg a ve-
zérigazgató elvtárs, hogy két 
nagy érdekesség is lesz. Az 
egyik a Duna—Tisza—Duna 
csatorna nagyméretű ma-
kettje, a másik pedig a 
megépítésre kerülő Vaskapu 
Vízi Erőmű precíz modell-

je, amely 
ta t ja be ezt a nagy jelen-
tőségű, tervbe vett alkotást. 
Azért is muta t j ák be ezen 
a kiállításon, illetve vásá-
ron. mivel kihatásai — ön-
tözés, a Duna mellékfolyói-
nak vízbősége stb. — ré-
vén a mezőgazdaságot is 
jótékonyan segíti. 

— S ml lesz még látha-
tó a vásáron? 

— összefoglalva is sok 
minden. Külön csoportosí-
tott pavilonokban lá that ják 
az érdeklődők az élelmi-
szeripar, a mezőgazdasági 
ipari kombinátok terméke-
it, továbbá a különféle me-
zőgazdasági terményeket, a 
mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari felszereléseket, a vegy-
es növényvédelmi szereket, 
lesz ezenkívül borászati ki-
állítás, gyümölcslevek be-
mutatója. csomagolástech-
nikai bemutató, különféle 

takarmánykoncentrátumok, 
állatorvosi felszerelések ki-
állítása és külön pavilon-
ban muta t j ák be a jugo-
szláv szövetkezetek legjob-
ban és legeredményesebben 
dolgozó képviselői a szakte-
rületükön elért kimagasló 
eredményeket. 

A mai naptól bizonyára 
még jobban megélénkül No-
vi Sad, hiszen a Nemzetkö-
zi Mezőgazdasági Vásár ide-
jén számos mas rendezvény, 
Szakmai előadás, tanácsko-
zás, kulturális és sportese-
mény lesz a városban. 

L. Z. 

Csütörtökön este hét óra-
kor a József Atti la Tudo-
mányegyetem nagytermében 
hazánk felszabadulásának 
huszadik évfordulója alkal-
mából szegedi kórusok köz-
reműködésével a városi ta-
nács művelődésügyi osztálya 
díszhangversenyt rendezett. 
A műsorban fellépett: a 
MAV Hazánk Munkáskóru-
sának férfi- és vegyeskara. a 
rókusi általános iskola ének-
zenei tagozatának énekkara, 
a Ságvári gyakorló általános 
iskola kamarakórusa, továb-
bá a tanárképző főiskola I. 
számú gyakorló iskolájának 
énekkara, a Tömörkény gim-
názium női kara, a tanár-
képző főiskola női kara, a 
Zeneművészeti Szakiskola 
vegyeskara és a Szakszerve-
zetek Szegedi Általános 
Munkáskórusa. Az énekka-
rokat Kalmár Ferencné, Kiss 
Mária. Póczonyi Mária, Er-
dős János, Kardos Pál, va-
lamint dr. Mihálka 

taní tot ták be és vezényelték. 
Az énekszámokat Szőnye 
Katalin, Péter Józsefné, 
Nagy Kálmánné és Joó Ete 
kísérte zongorán. Szólót éne-
kelt Bús Ferencné. a Ha-

Joó Csilla, a Szakszerveze-
tek Szegedi Általános Mun-
káskórusónak tagja. Nagy 
sikerrel szerepelt a Tömör-
kény gimnázium női kara 
Poulenc Le petit garcon má-

zán k Munkáskórus és lade című énekszámmal. 

Atotat'áifctmes>e>U fotnutattya 
A Sógvári Endre kul turá-

lis szemle keretében teg-
nap délután tartot ták meg 
a Juhász Gyula Művelődési 
Otthonban az amatőrf i lme-
sek bemutatóját . A pályáza-
ton 10 rövidfilmet vetítettek, 
tíz rendező, illetve operatőr 
— Soós Attila, Varga Ist-
ván. Gaál Csaba. Rónyai 
Balázs, Berta Mihály, Racs-
mány Mihály, Kátai Vince, 
Toólcos György, Imre József 
és Németh András — mun-
káit. A bemutató végén a 

György zsüri Német András fi lm-

jeit (Művese. Fortitudo, Így 
éltünk Pannóniában 1964-
ben) kiemelt _ dí j jal jutal-
mazta. Díjat r.apott Gaál 
Csaba Vállalják a veszélyt 
című szatirikus hangvételű 
játékfi lmje, Soós Attila és 
Varga István hangulatos 
Vizsgák előtt című kisfilm-
je. Az operatőri munkáért. 
Racsmány Mihály és Kátai 
Vince Az állomás című 
fi lmje, az időszerű és fon-
tos témaválasztásért pedig 
Toókos György História 
profana című f i lmjét jutal-
mazták. 

A közvetlen demokrácia... 
Az Akadémiai Kiadó gon- valósulhat meg a közvetlen 

dozásóban megjelent dr. demokrácia vagy igazi nép-
Szentpéteri István, a József uralom. Kitűnő érzékkel — dolatgazdag, nagy tudomá-
Attila Tudományegyetem jo- tudománya eszközével — nyos felkészültséggel alko-
gi kari docensének „A köz- mu ta t j a ki, hogy ott, ahol tott munká t követi-e a 
vetlen demokrácia fejlődési megszabadulnak a tömegek vetkező. 
irányai" című könyve. az osztályellentétek kibékít- róeia 

Egyben azt a kérdést is 
fel tehet jük, hogy ezt a gon-

kö-
A közvetlen demok-

megvalósulásához ér-
Ilyen vaskos kötetről alig- hetctlenségétől és ennek for- lelődö feltételek közismer-

Nem hiányozhat a zsebből, táskából. . . 
A személyi igazo'ványokról, cseréjükről 

A személyigazolvány az a 
fontos okmány, amely soha-
sem hiányozhat a férf iak 
zsebéből, a nők táskájából. 
A nap minden időszakában 
bárhol szükség lehet rá. 

mikor azt átváltoztatták 25 
napi elzárásra. 

Ugyancsak sorozatos mu-
lasztás, nemtörődömség kö-
vetkezményeként bírságolták 
meg K. I.-né kisteleki lakost, 

Hogy ez tényleg mennyire amiér t 1963 szeptembere óta 
így van, azt azok tudnák 
legjobban bizonyítani, akik 
kellemetlen helyzetbe kerül-
tek mér azért, mer t nem 
volt náluk fontos személyi 
okmányuk. 

Ha l a j á r t . . . 

Az 1965-ben lejárt ha tár -
idejű személyi igazolványo-
kat fokozatosan kicseréli a 
Szeged városi és járási rend-
őrkapitányság igazgatásren-
dészeti alosztálya. A szegedi 
járás területén a kicserélést vigyáznak. 

nem cseréltette ki le jár t sze-
mélyi igazolványát, ö is ad-
dig húzta-halasztotla a dol-
got, amíg 600 forintra bírsá- rendőrkapitányságnak a csa-

hogy „az hivságos világi do-
log". 

Miérl „ v e s z t i k e l " ? 
Eléggé gyakori, hogy a 

nők, ha fér jhez mennek, 8 
napon belül nem jegyeztetik 
be személyi igazolványukba 
a névváltozást. Az anya-
könyvi hivatalból viszont 
minden esetben beküldik a 

golták. Ilyen esetben a pénz-
bírságolás legmagasabb ösz-
szege 3 ezer forint lehet. 

Ö r e g e m b e r 
l e g é n y * o r i k é p e 

Sajnos, vannak, akik e 
fontos okmányra nem eléggé 

június 15-ig fejezik be, Sze-
geden pedig ettől a naptól 
kezdik meg az ú j igazolvá-
nyok kiadását. 

A torlódás elkerülése és a 
gyorsabb munka érdekében a 
nagyobb üzemekben, intéz-
ményekben a helyszínen bo-
nyolít ják le az igazolványok válaszolta, hogy az üzemben 

Megrongálják, 
vagy úgy kezelik, hogy az 
szinte ronggyá foszlik. Má-
sok viszont sajátkezűleg be-
lejavítanak, mint például T. 
P. J. 23 éves szegedi textil-
gyári dolgozó, a Ü neve elé 
beírta: „if jú". Kérdezték tő-
le, hogy ezt miért tette. Azt 

cseréjet, s ennek befejeztével 
lakónyt lvíntar tás l körzetek 
szerint cserélik ki a kisebb 
üzemekben, hivatalokban és 
a háztartásban dolgozók sze-
mélyi igazolványát. 

H a n y a g o k 

Az igazgatásrendészeti al-
osztályon több száz kiállított 
igazolvány vár jogos tula j -
donosára hónapok óta. Gaz-
dáik az első értesítésre még 
nem jelentek meg. Ennek el-
mulasztása következménnyel 
jár, mert a második felszó-
lítás már idézés, amely után 
5(1 forint a bírság. A máso-
dik idézésre már 100 forint 
bírságot kell fizetni. Azt hin-
né az ember, hogy a nagyon 
is zsebbevágó felszólításra, 
idézésre mindenki megjele-
nik pontos időben. Sajnos, 
nem így van. A feledékeny-
ség, vagy nemtörődömség 
ilyen esetben több száz fo-
rintba is kerülhet. S. S.-né 
üllési lakosnak 1962-ben kel-
lett volna kicseréltetnie sze- szont a személyi igazolványok 

összetévesztik apjával , aki 
szintén ott dolgozik. Ez a ki-
fogás eléggé natv, a névjaví-
tás viszont 500 for int jába 
k e r ü l t 

Némely nő a hiúságára is 
rávesztett, mer t a születési 
évszámot megváltoztatta- Az 
idősebbek fiatalí tani szokták 
magukat a személyi igazol-
ványban ls. A fiatalabbak 
viszont azért javí t ják ki szü-
letési évszámukat a személyi 
igazolványban, hogy időseb-
beknek higgyék őket. Mások 
ezt azért is teszik, hogy el-
kerüljék az összeütközést a 
hatósággal, ha netán szeszes 
italt fogyasztanak nyilvános 
helyen, mert még nem nagy-
korúak. 

Egy idős deszki bácsi sze-
mélyi igazolványából vala-
hogy kiesett a fénykép. A 
rendőrök még most is de-
rülnek az eseten, ugyanis a 
bácsi legénykori képét ra-
gasztotta az elveszett helyé-
be. Egy csengetei gazdát, a 
nazarénus szekta tagját vl-

ládi állapotról szóló válto-
zást. G. Anna szegedi lakos 
egymás után kétszer ment 
fér jhez anélkül, hogy ezt 
személyi igazolványába beje-
gyeztette volna. 

Vannak nagyon is megfon-
toltan visszaélők, akik önké-
nyesen lépnek ki munkahe-
lyükről. Hogy ez a bejegyzés 
ne kísérje őket nyomon, 
egyszerűen „elvesztik" sze-
mélyi igazolványukat mun-
kakönyvükkel együtt, hogy 
ú jaka t kérjenek. Az ilyen 
„véletlenek" következménye 
a pénzbírság maximuma: 3 
ezer forint. Szerencsére ezek 
száma egyre fogy az egyéb 
feledékenyekkel együtt. Rá-
jönnek, hogy a személyi iga-
zolványt megbecsülni nem-
csak állampolgári kötelesség, 
hanem hozzátartozik a leg-
elemibb emberi tulajdonsá-
gokhoz. 

L. F. 

ha lehet viszonylag rövid rásától, a magántulajdon vi-
recenzióban átfogó, elemző szonyaitól. 
véleményt mondani, tarlal- Amíg ez nem történik 

tek. Ilyenkor a gyakorlati ho-
gyanok kimunkálására kei ül 
sor. Ebben is nagy szükség 

mi ismertetéséhez is kiadós meg, addig a közvetlen de- van társadalomtudósaink ak-
tanulmányra lenne szükség, mokrácia teóriája csak teó-
Csak vázlatos áttekintésre ria marad minden demokra-
fu t j a ez az írás. A könyv tikus látszat ellenére is. Jó 
első és második része a köz- érzékkel muta t j a ki, hogy a 
vetlen demokrácia polgári polgárság leveleit kliséit 
á l lamokban kialakult és el- vették fel a munkásmozga-
terjedt formáival foglalko- lomba. Nyugaton éppen úgy, 
zik, m a j d a közvetlen de- mint az ökonomisták Orosz-
mokrácia szocialista értelme- országban, 
zését vizsgálja. (Közvetlen Marx és Engels gúnyolta 
demokrácián a néptömeg ezeket a munkáspár tokat és 
közvetlen részvételét é r t jük vezetőit, hiszen az utópiz-
az állam igazgatásában.) mus ábrándja i t kergették és 

Érdekfeszítően mula t j a meg kergetik ma Is nyugaton, a 
a szerző, hogy az úgyneve- realitások vizsgalata és az 
zett klasszikus polgári de- objektív valóság forradalmi 
mokráciában a néptömegek megváltoztatása helyett, 
aktív közreműködése mögött A szerző a harmadik rész-
centrális akarat húzódik meg ben éppen azt magyarázza 
és érvényesül: a lermel® meg, hogy milyen aggályok 

tív közreműködésére. Mert 
sokan gondolkodnak ma már 
társadalmunk legjobb beren-
dezkedésének megoldásán. 

Szenlpéteri megjelent 
könyve persze ehhez is ad 
ösztönzést. Bizonyos érte-
lemben az egész gondolatme-
net oda vezet, hogy a mai 
demokrat ikus építés feletti 
problémák megoldására kész-
tesse az olvasót. Tanul junk a 
múltból, vegyük újból fon-
tolóra, hogy milyen tanulsá-
gokat szolgáltat, a szocialista 
államelmélet, és a szocialista 
forradalmi gyakorlat a pro-
letárállam közvetlen demok-
ráciájával kapcsolatban. Ezek 
tisztázzák előttünk, mennyi-
ben különböznek, illetve ki-eszközöket és a hatalmat éltek a marxizmus klassziku- vételasen hasonlítanak egy-

Jltá(íLS 29-én kezd"clik 

á'zeneden a könyvhét 

kezében tar tó polgárság saiban a polgári társada-
akarata . Gazdag konkrét lomban dicsőített „ideális" 
példákkal bizohyít. A sokat demokráciával szemben. Más-
emlegetett Svájc á l lamíor- részről azonban a klassziku-
májuban a közvetlen de- sok — elsősorban Lenin — 
mokrácia éppen olyan külső- ismételten azt Javasolták, 
ség, mint a hitleri uralom hogy a szocializmusban a 
„népszavazása", mert mind- közvetlen demokrácia mln-
kettő mögött a magántu la j - den eddiginél teljesebben 
dont birtokló polgárság ef- bontakozik ki. Szentpéteri 
fektív célja húzódik meg. >&y j " t el végső, legfonto-
Svájc esetében l iberál isa® s a b b tételéhez: a szocialista 
ban, Hitler esetében — szó forradalommal megkezdődik 
szerinti értelmezésben — — igazán azonban csak az 
gyilkosan. osztályok felszámolása után 

Szentpéteri tudománvos b i z o n y o s i d ö v e l bontakozik w - • i • ki — az a széles körű moz-pontossaggal íejez. k. a nyu- g a l o m < a m e l y m a i f e ) l e U 
gati a l lamformak „közvet- lűszonyoknak megfelelő 
len demokráciájá"-nak fik- közvetlen demokráciát ki-
cióját. Felteszi a kérdést, hol é p i t l . , 

E m u aktual i tását és je-
— lentőségét éppen e a ad ja ná-

lunk. Ezért ez a könyv nem 
egyszerűen jogi szakmunka. 
Igényes marxista logikájá-
nál és élvezetes stí lusánál 
fogva széles körű közönség-
érdeklődésre ta r tha t számot. 

mélyi Igazolványát. Ezt éve-
ken át elmulasztotta, nem 
törődött vele. Pedig f iatal-
asszony még, nem i.s otthon 
ülő, aki csak a szomszédba 
megy át, vagy a boltba, s 
ahhoz tényleg nem szüksé-
ges mindig magánál horda-
nia az igazolványt. S. S.-nét 
50(1 forintra bírságolták. En-
nek befizetésével sem sietett, 
noha kisiparos fé r je ismert a 
legfontosabb rendelkezéseket. 
Felesége mégis csak akkor 

kiadásának kezdetétől fogva 
évekig nem tudták rávenni 
arra, hogy kiváltsa a szük-
séges okmányt. Ezért súlyos 
pénzbírságot fizetett. -Ma-
kacskodását győzte is egy 
darabig pénzzel. Ostoba fa-
natizmusa elképesztő annál 
is inkább, hiszen gyermekei 
felvilágosult emberek, akik 
komoly beosztásban dolgoz-
nak, s apjuk miatt restell-
kedtek i.s. Makacskodása vé-
gül is megtört, csak ahhoz 
ragaszkodott, hogy fényképe 
ne legyen benne az igazol? 
ványban. A kérdésre. hogy 

fizette be a pénzbírságot, miért ne, azt válaszolta. 

Tegnap, pénteken a Ha-
zafias Népfront Vörösmarty 
utcai székházában ülést tar-
tott a Könyvbarát Mozgalom 
városi akcióbizottsága. A 
megbeszélésen ismertették 
az idei könyvhét helyi prog-
ramjának tervelt. Eszerint a 
könyvhét Csongrád megyei 
eseményei má jus 29-én kez-
dődnek Szegeden. E napon 
este 19 órakor a Tisza Szál-
ló koncert termében nagy-
szabású irodalmi estet ren-
deznek. Az est műsorában 
a Szegedi Nemzeti Színház 
művészei mai magyar írók 
műveiből adnak elő részle-
teket. A tervek szerint Vá-
ci Mihály Kossuth-díjas, 
Galambos Lajos. Papp La-
jos és Mocsár Gábor felol-
vasnak majd verseikből, il-
letve prózai munkáikból. 
Az esten Pándi Pál iroda-
lomtörténész a mai magyar 
irodalom időszerű kérdései-
ről tart előadást. 

A fegyveres erők helyi 
klubjában 30-án író—olvasó 
találkozót tartanak. Ezen 
részt vesz Váci Mihály, 

Andrássy Lajos, Galambos 
Lajos és Tóth Béla. A fő-
városi és a szegedi írók és 
költők ezen a napon a vá-
ros különböző pontjain a 
könyvsátrakban és könyves-
boltokban dedikálják mű-
veiket. 

A könyvhét további prog-
ramja szerint június 2-án a 
Somogyi Könyvtár gyermek-
könyvtárában magyar mese-
írók találkoznak majd ki-
csiny olvasóikkal. 4-én a 
Juhász Gyula Művelődési 
Házban Fenákel Judi t és 
Mocsár Gábor az SZMT ál-
tal szervezett író—olvasó ta-
lálkozón a szegedi üzemek 
munkásaival folytat beszél-
getést irodalmi kérdésekről. 

A könyvhéten a Somogyi 
Könyvtár könyvkiállításon 
muta t ja be a mai magyar 
írók és költök műveit. Jú -
nius első napjaiban a Sze-
ged környéki fa lvakban is 
több helyen rendeznek 
majd irodalmi esteket, író 
—olvasó találkozókat és 
könyvkiállításokat. 

máshoz a közvetlen demok-
rácia szocialista és a polgári 
ál lamokban működő formái. 
Hangsúlyosan mondom a 
formákat , mer t ezek hasonl® 
sága ellenére egészen más 
társadalmi és gazdasági tar-
talmat rej tenek magukban. 

A demokrácia mindenki 
ügye. elmélete, boldogulása, 
gondja, baja. mindenki prob-
lémája. A könyv az elmélet 
számára szánt mondaniva-
lón kívül a r ra akar serkente-
ni, hogy szociológus, törté-
nész, jogász és mindenki 
más. pártmunkás, tanácsi al-
kalmazott ie gondolkodjon a 
demokrácia nagy. alapvető, 
s egyszerű problémáin. Dc az 
e témával barátkozó és fog-
lalkozó embereknek követke-
ző mű is kell, amely éppen a 
szocialista államelmélet és a 
szocialista forradalmi gya-
korlat, a proletárállam köz-
vetlen demokráciájá t segíte-
né intenzívebben a megval® 
sulás ú t ján . S tis2táz m a j d 

Ha figyelembe vesszük, hogy olyan kérdéseket is, .amelyek-
ideológiai tevékenységünk- r e n e , r n mindig kapnak meg-
ben a tárradalom tudomá- nyugtató választ az emberek. 
nyokra jelentős feladat há-
rul. akkor „A közvetlen de-

lgy például: a szocialista de-
mokrácia állapota az osz-

mokrácia fejlődési irányai" tálytársadalmak megszűnése 
cimü munka válasz is erre 
a z igényre. Nálunk a közvet-
len demokrácia fejlődéséhez 
kedvezőek a társadalmi vi-
szonyok. mert a társadalmi 
osztályok antagonizmusa a 
múlté. A társadalmi osz-
tályszövetség a köztulajdonú 
gazdaságra épül. Tehát a 
mai társadalom igényei te-
szik igazán akluáiissá e 
könyvet. 

után közvetlenül hogyan ala-
kul: fejlődési tendenciái a 
szocializmus meg valósításá-
nak időszakára; s majd azt 
követően a kommunizmusba 
való átmenet idején hogyan 
formálódik? 

Szentpéteri István értékes 
könyve már e tekintetben is 
n-agy jelentőségű alkotás. 
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HIRDETMÉNY 
A Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalát felhívj* 
a lakosság figyelmét, hógy a Gyapjas Pál u .—Jank® 
vich u sarkon. valamint a Teréz u —Kossuth L. sgt. 
sarkon létesített vasházas t ranszformátor állomást, to-
vábbá a Cserzy M. u. 24. sz. alat t létesttett falazott 
t ranszformátor állomást 1965. má jus 8-án, illetve az 
utóbbi kettő t ranszformátor állomást május 15-én fe-
szültség alá helyezi. A feszültség alatt levő berende-
zések megközelítése 

é l e t v e s z é l y e s ó s t i los 
bárminemű megrongálásuk törvénybe ütköző cselek-
mény. k 3374 

4 DÉL-MAGYARORSZÁG Szombat. 1965. május 8, 


