
Dér István tárlata 
A Szegedi Nyári Tárlat murális feladatokra való rá- azok téri viszonylatában rej-

ntán nem is választhattunk termiettségéről tanúskodnak. 
volna alkalmasabb kiállítást, 
mint Dér István fiatal he-
lyi festőművész alkotásainak 
bemutatását. Ezt több szem-
pont is indokolja. Mindenek-
előtt az a változatosság, mely 
az évenként megismétlődő 
nagyszabású nyári tárlatok 
kollektív jellege és jelen 
esetben Dér önállóan rende-
zett gyűjteményes kiállítá-
sának egyéni sajátossága kö-
zött van. A tekintélyes mű-

A Nyárfák és a Tanyaudvar 
című kisméretű festményein 

lő gondolati tartalmakat ve-
títi kl. Az egyes képein áb-
rázolt házak, fák, kerítések 

is summázott színeket-for- ós alakok olyanok, mint 
mákat, valamint a szigorú 
rend érvényesítését látjuk. 

A Tél és Ártér című ké-
peivel a piktúrában kibonta-
kozó 

megannyi díszlet- és mono-
lógszereplők, melyek egy-
egy jelképes világ megterem-
tésével valóságos emberi és 

szimbólumrendszer természeti állapotokra utal-
egyik állomását éri el. A ki- nak. 
döntött és lenyesett koroná- zött 
jú füzekkel nemcsak a 
fák elhalásának szomorú 
sorsát, de az emberi remé-

vószgárdák szereplésénél bő- nyek végességét is jelezni 
séges tematikai, műfaji és kívánja. Az a megfigyelhető 
stílusbelileg ellentétes szem- szándék, mely az élettörvé- István volt. Képeit a városi 
léletű ábrázolások kerülnek nyek régi, allegorikus közié- tanács nem véletlenül jutal-
elénk. Valamely festő vagy sére irányul, Dér filozofikus, 
szobrász alkotásainak bemu- intellektuális szellemiségéből 

Ilyenek — többek kö-
az Öszi meditáció 

merengő nőalakja, és a Fák 
a kertben című alkotásának 
jelzés erejű tárgyai. 

Az idei Szegedi Nyári Tár-
lat egyik díjazott festője Dér 

mazta. A tehetséges művész 
nemcsak azzal hívta fel ma-

tatásánál viszont redtlkál- ered. Kompozícióinak néme- gára a figyelmet, hogy egye-
tabb érdeklődési körre szo- lyikén a körülhatároltság ér-
rítkozó műveket láthatunk, zetét kelti, mint a Három 
melyek kifejezésbelileg is kendermagos tyúk című far-
jóval megliatározottabb hang- mai és színellentéteket mu-
vételűek, mint amit a csoport- tató alkotásán. Az itt sugallt 
kiállítások szín- és forma-
egyvelege nyújt 

Dér István munkásságára ményén érzékelteti, melyen 
„„ . , . ég felé tekintő, szabadságra 

az az átfogó^ Szándék el-- v á g y ó l o v a k a t ' á b r á z o l 
lemzo, hogy őszintén akar D é r a p a r a s z t i é l e t é s k ö r _ 
vallani önmagáról és az ál- nvezet tartalmi vonatkozá-
tala ábrázolt valóságról. A sait a látvány elemeinek 
meleg tónusok Asszonyok és absztrahált sűrítésével éri 
Szénagyűjtők, valamint a el- A Talicska és az Udvar-

ául tudott alkotásaival két 
paravánfalat betölteni, ha-
nem termékenysége mellett 
ábrázolásainak élménygaz-
dagságával és kifejezésben 

zárt állapotból való kitörni súlyával is kitűnt, s így 
akarást egy másik fest- méltán sorakozott az orszá-

gos jellegű nyári tárlat él-
vonalbeli művészei közé. A 
Móra Ferenc Múzeum kép-
tárában most megnyílt gyűj-
teményes kiállítása — a vá-
sárhelyi és gyulai sikeres 
szereplések után — minden 
bizonnyal Szegeden is elis-

SZELESI ZOLTÁN 

Sok panasz 
— k e v é s k e í g é r e t 

barnás-kék Boglyarakók és vége című festményein az merést hoz számára. 
Fiú virággal című lágy ko- egyszerű munkaeszközök és ° r r r , T o c " 
loritú, puha előadású fest-
mónyeln már tökröződik a 
látványtól való elszakadás 
vágya, s a létet összefüggé-
seiben megjeleníteni tudó, 
új képi-világ kialakítására 
törő igyekezete. 

Az elemeiben már e mű-
veknél meglevő monumentá-
lis igény, struktív formaala-
kítás és színkontrasztokkal 
teremtett drámai feszültség 
— művészi előrehaladásának 
további eredményeként — to-
kaji tájaiban és alföldi ter-
mészetábrázolásaiban erő-
teljesen lép fel. Festményein 
a naturális részleteket mér-
tani alakzatokra bontja, és 
a szerkezetileg elemzett tár-
gyaknak téri elrendeződést 
ad. Az Alföld, tája ós népe 
iránti érdeklődése nem azo-
nos az etnográfiai témákat 
hajszolók olcsó felületessé-
gével. Alkotásain a sík vi-
déken élö parasztok mély 
ember- és természetanalízise 
tükröződik. Munkáit nézve 

az a benyomásunk, hogy 
falképszerű ábrázolások 
előtt állunk, melyek Dér 

A vásárlók nevében Nyit-
rai Antal tanácstag írt 1® 
velet szerkesztőségünkbe. A 
panasz: későn és rendszerte-
lenül kapnak kenyeret Ság-
vári telepen. A három iiz-

óráig előre sütött kenyeret 
is szállíthat Ilyen egyszer 
sem volt. Tizenkettőkor len-
ne a zárás, de nem tudok, 
mert várni kell a keny® 
rest s amikor megérkezik, 

letbe 12 és fél 1 körül ér sokáig tart, míg kiosztom, 
O'da a szállítás. Addig több- sokszor a délutáni nyitásig, 
szőrös sorállás és elkes® fél 3-ig is. Jó lenne, ha 8— 
redés van a boltok e lőtt A 9 órára ideérne, de még fél 
kenyér reggel kellene, de 11-re is, mint régen. Azt is 
még a délutáni műszakosok- inkább . . . 
nak sem tudnak kenyeret A másik üzletben ketten 
tenni. dolgoznak, most kerültek 

És ez így megy hónapok ide a szegedi üzletekből. Ezt 
óta. mondják: 

A 13tas bolt vezetője Bat- Dele Erzsébet: — 
tancs Ilona mondja: 

— Az FMSZ — akihez 
tartozunk — szerződésében 
olyan megállapodás is volt, 
hogy a sütőipari vállalat 9 

R Á D I Ó M Ű S O R 
Esti pihenő — muzsikával 19.25 
A Sza'oú csalácl. 19.55 Jó éjsza-
kát. gyerekek! 20.00 Esti króni-
ka 20.25 Népi muzsika 20.55 
A bál. Rádiójáték. 21.30 Könnyű-
zene 22.00'Hírek Időjárás 22.15 
Soorthírek 22.20 Könnyűzene 
22.50 Mai szemmel 23.00 Zene-
kari muzsika 24.00 Hírek Idő-
lárás 0.10-0.25 Filmzene. 

Petőfi Rádió 
4.30—10.58 Azonos Kossuth 

KEDI) 
Kossuth Rádió 

4.30 Hirek Időlárás 4.32 Haj-
naltól reggelig . . 4.15 Falurá-
dió. 5.00 Hírek. 5.30 Keaseli kró-
nika 5.00 Hírek 6.30 Hírek. 7.00 
Resseli krónika II 7.15 Körzeti 
időlárás 7.30 Ü.1 könyvek 8.00 
Hírek 8.05 Műsorismertetés. 8.20 
Goldmark operáiból 8.55 Nézze 
mee pénzt ad érte! 9.00 Harsan 
a kürtszól 9.49 Népi muzsika. 
10 00 Hirek 10.10 Operettrészle- . , , „ , . . _ . . . 
tek. 11.00 A kabát. 11.21 Zeneka- Ráció műsorával. Közben: 6.20-
ri muzsika 11.53 Hallgatóink 6.30 Torna. 10.00-l2.3fl Zenés m ű . 
figyelmébe! 12.00 Hirek 12.15 sor üdülőknek 13.45 Időjárás- és 
Tánczenei koktél 12.59 A buda- vízálláslelentés. 14.00 Zenekari 
pesti színházak mü jo ra 13.02 muzsika 14.50 A Párizsi t i ÍPl 
H'deg víz Karcolat 13.15 Orfe- Kórus énekel 15.00 Hírek Idő-
usz 14.00 Hírek 14.03 Népdal- járás 15.05 Könnyűzene. 16.40 
esokcr 14.45 Európa tengeri ka- Ooeraszerzők szövegkönyvirók. 
pul. 15.00 Népi muzsika 15.40 17.00 Hirek. 17.05 Az AUamI Népi 
A sziget Folytatásos regény. Együttes műsorából 17.40 Muri. 
16.00 Hírek 16.15 Fürgeszál Rá. kamerát 19«fl 17.50 Hangverseny 
dióiáték 16.54 Bárdos Lajos : a stúdióban 18.20 A bolgár kul-
Részletek a Kicsinvek kórusa I. t ú r a hete. 18.46 Könnyűzene. 19.00 
füzetéből 17.00 Zenekari muzsi- Hírek 19.10 A bolgár kultúra he-
ka 17.55 Hallgatóink figyelmé- te. Közben: 30.12—21.03 Könyves-
t e ' 18.00 Mi történt a nagyvt- polc. 21.03—21.08 Hírek. Időjárás. 
Iádban? 18.15 Hazánk hírei. 18.20 23.00-23.15 Hírek 

T E L E V Í Z I Ó M Ű S O R 
Magyar televízió részben A Vígszínház előadása. 

^ i.. / n felvételről A szünetben: kb 
8.05 Iskola-tv. Orosz nyelv. (Al- 2 1 2 3 A h é t k ö n v v e l K b 22.40 

talános lsk VI. oszt.) Köszön- Tv-hiradó n kiadás 
tűnk iskola! 9.00 Olvasás (Alt jugoszláv televízió 
lsk. n . oszt.) Barátválasztás. 9.55 15 0fl K Ö D l a b d a v b k ö z V e t f t é s e 
Fizika (Alt lsk. VI oszt.) Üí Prágából. 18.4n Hírek 18.45 Kis-
tantárgyunk: a fizika J.3.35 f i i m i g 1 5 part izándalok 19.40 

"" " Tv-hfradó. 20.00 Goncsarov: Ob. Orosz nyelv (Ism.i 14.30 Olva-
sás (Ism.l 15.25 Fizika (Ism.l 
15.45 Röplabda VB Közvetítés 
Prágából. 17.30 Hírek. 17.35 Az 
elmaradt randevú A Magyar 
Hirdető kisfilmle 17.50 100 kér-
dés — 100 felelet. 18.35 A szarvasi 
kísérlet Kisfilm. 18.55 A világ 
térképe előtt 19 05 Esti mese. 

lomov. IV 
Norvégiáról. 

rész 21.20 Kisfilm 
21.45 Hírek. 

Román televízió 7 
17.00 Gyermekműsor 18.00 Hí-

rek 18.15 Orvosi tanácsok 18.35 
Az állatok életéből 9.0n Sakk 
19 15 Lemezbolt 19.30 Tv-posta 

19.15 Tv-híradó. 19.35 Rácz 19.4n Az oltai hegyszoros 20.00 
Gvörev színházi iegyzete 19.45 Csehszlovák látékHlm 21.35 Tv-
Karenina Anna Tragédia két. híradó 21.45 Időiáráslelentés. 

Tragé-
dia itt a kenyó,rállapot. 
Nem tudunk becsukni dél-
ben. — De ez még hagy-
ján — így ifj Nagy István-
né. — Az emberek sem győ-
zik várni, tartani se tud-
nak hozzá. így beszerzik 
Szegeden, s nálunk meg 
még tegnap is megmaradt a 
kenyér javarésze. A péksü-
temény is csak 10 óra kö-
rül ér ide. 

Kiss Ferenc, az új önki-
szolgáló bolt vezetője: 

— A nyitástól számított 
két óráig a kenyér felét ki 
kellene hozni, a másik felét 
is fél 12-ig. De hát ilyen 
itt nincs. 

S mit mond a szegedi Sü-
tőipari Vállalat? 

Rővó Ferenc gyártásv® 
zető: — Kérem, mi sr»'z 
egységhez szállítunk. Ti-
zennyolc túrajárattal visz-
szük fél 6-tól kezdve a k® 
nyereket. A kocsik elromlá-
sa miatt vannak a késések. 
Több kocsit nem állítha-
tunk be a rossz kihaszná-
lás miatt. 

— De hát a déli. sőt dél-
utáni szállítást csak ki kell 
küszöbölni? Reggel kell a 
kenyér! . . . 

— Sajnos, ezt nem tudom 
ígérni. De legkésőbb 11 órá-
ig leszállítjuk.. . 

— És a kiflik? 
— E héttől kezdve azt is 

rendesen megkapják Ságvá-
ritelepen. Megígérem. 

Ezt az ígéretet még k® 
vésnek tartjuk! 

J. A. 

F m m f o g a d t a t á s 
* * teny e g t M i é f i t l 

A nikkelügy De Gaulle új-kaledóniai útján 

0 Párizs (MTI) vezetői hírek szerint azzal 
A nikke! probléma áll De fenyegetőznek, hogv ha a 

Gaulle elnök új-kaledóniai francia kormány nem telie-
megbeszélésének középpont- siti kérésüket. a területi 
iában. A csendes-óceáni szí- nemzetgyűlés esetleg ki-
get vezetői függetlenségi tő- mondhatja a sziget önkor-
rekvésektől és bizonyos ame- mányzatát sőt függetlensé-
rikai befolyástól is hajtva Két is. Nem ismeretes, hogv 
megkísérlik megtörni a fran- De Gaulle miként reagált 
cia Le Ni eke' társaság ha- ezekre a követelésekre, 
talmát Űj-Kaledónia ás- Mindezek ellenére, szemben 
vánvkincse felett. Azt kíván- azzal, ami Francia-Szomáli-
ják. hogy más vállalatok, parton történt, itt lelkes és 
mindenekelőtt az amerikai forró fogadtatás várta a tá-
International Nickel kapjon 
jogot e fontos érc kiterme-
lésére és feldolgozására. 

A sziget egyes politikai 

bornokot, aki beszédében 
Üj-Kaledór.iának Franciaor-
szághoz való tartozását hang-
súlyozta. 

Tito nyilatkozata 

a JKSZ átszervezéséről 
0 Belgrád (Tanjug) 
Joszip Broz Tito jugoszláv 

köztársasági elnök szeptem-
ber elsején Muraszombaton 
társadalmi aktívák és gazda-
sági szakemberek előtt nyi-
latkozott a iugoszláv belpo-

rehaitani a szilárd kommu-
nisták kiválogatását". 

Végül Tito elnök bírália 
a gazdasági életben elköv® 
tett hibákat és az iparban 
jelentkezett nehézségeket. 
Rámutatott: „Makacs vagyok 

litíka több időszerű kérdé- abban a követelésemben. 
sérőL hogy először meglevő ipa-

runk újjászervezését és kor-
Egy feltett kérdésre vála- szerűsítését kell sorra ven-

szolva Tito elnök kiielen- n ü n k és egyelőre el kell ha-
tette. hogy ..egyik légiont® jasztanunk a beruházásokat 
sabb problémánk, hogy a a b b a ^ iparba, amely csak 
Jugoszláv Kommunisták Szö- ö t _ t í z é v m ú l v a termel. E te-
vetségét új szervezeti ala- kintetben ellenállás mutat-
pokra helyezzük, s ezáltal k o z o t t mégpedig a párt leg-
hatékonyabb szerepet bizto- f e l s ő s z i n t ién . Egves ernb® 
sítsunk neki. Ügy véljük. r e k a J K S Z vezetőségében 
hogy az ősszel, szeotember tették lehetővé azt. hogy ne 
végén, vagy október eleién valósuljanak meg plénuma-
plenáris ülést hívunk össze i n k éa kongresszusaink ha-
és ezen előálltaik javaslata- tározatai. Ezért volt szükség 
inkkal." sebészeti beavatkozásra" — 

Rámutatott, hogv a párt- mondotta. 
ban komoly fogyatékosságok 
voltak. „A párttagság nem 
töltötte be az őt megillető 
szerepet. A Kommunisták 
Szövetsége, mint ideológiai 
irányító és eszmei vezető 
nem találta fel magát a gya-
korlatban és ezért környez® 
lében elvesztette befolyását. 
Hibásak voltunk mi is. A 
Központi Bizottságban ál-
landóan a szervezet klgsz-
szikus formájához tartottuk 
magunkat és olyan munka-
módszerekhez. amely nem 
felelt meg a dinamikus fej-
lődés mai szakaszán." 

Kívánatos lenne — mon-
dotta —. hogy a JKSZ Köz-
ponti Bizottságában a Vég-
rehajtó Bizottság mellett 
hozzanak létre egy széle-
sebb testületet — az elnök-
séget —. amely maid a p® 
litlka kidolgozásával foglal-
kozik. Az elnökség a politi-
kát megvitatja a végrehajtó 
bizottsággal, az oedig vég-
reiiajtia a határozatokat. 

Tito elnök hangsúlyozta, 
hogy alsóbb szinten is ta-
nácskozni kell az emberek-
kel a JKSZ átszervezéséről. 

A továbbiakban arról be-
szélt. hogy vannak a párt-
ban oda nem illő elemek is. 
..Az egyetemeken, az Isko-
lákban és egyéb területeken 
vannak emberek, akik a rri. 
szempontunkból osztály ide-
genek és mégis a pártban 
varrnak. Kommunista Szö-
vetségünket meg kell tisz-
títanunk ezektől az elemek-
től. de nem valamilyen kam-
pányszerű tisztogatással és 
felülről lövő adminisztratív 
úton. hanem alulról kell vég-

Wilson beszédével 
megnyílt 

a TUC tanácskozása 
@ Blackpool (MTI) 
Hétfőn Blackpool ban meg-

kezdődött az angol szakszer-
vezetek országos évi kong-
resszusa. Az ötnapos tanács-
kozáson közel 9 millió szer-
vezett dolgozót képviselő 
1052 küldött vesz részt A 
délutáni ülésen Wilson mi-
niszterelnök mondott beszé-
det. A munkáspárti kor-
mányfő drámai hangon ecse-
telte az ország 6Úlvos hely-
zetét ós a szakszervezeti 
mozgalom „hagyományos 1® 
jalitására" hivatkozva szólí-
totta fel a küldötteket a kor-
mánnyal való „önkéntes 
együttműködésre" a bérbefa-
gvasztás végrehajtásában. 

Wilson „munkaerő-átcso-
portosításnak" nevezte a 
deflációs intézkedések foly-
tán várható munkanélkülisé-
get és hangoztatta, hogy a 
szakszervezeteknek sokkal 
nagyobb arányú tömeges 
munkanélküliséggel és tör-
vényerejű kenvszerítő intéz-
kedésekkel kell szemben éz-
niök. ha csődöt mond az „ön-
kéntes bérszünet". 

Ma kezdődik 
a nemzetközösségi 

értekezlet 
0 London (MTI) 
Ma nyílik meg London-

iján a brit nemzetközösség 
kormányfőinek tíznapos ér-
tekezlete. A konferencia na-
pirendjén számos nemzetközi 
kérdés szerepel, de a rhod® 
siai probléma látszik a „leg-
rázósobbnak". 

Ben Barka-per 
0 Párizs (MTI) mint a szabadlábon védekező 
Hétfőn kora délután Pá- Marcel Leroy — fedőnevén 

rizsban a Szajna megyei es- Finville —, a S. D. É G E. 
küdtezék megkezdte Ben francia kémelhárító szerv® 
Barka elrablói perének tár- zat magasrangú tisztviselője, 
gyaiását Az ügy rejtélyessé- akit feljelentési kötelezettség 
gét fokozza, hogy a neves el- elmulasztásával vádolnak, 
lenzékí marokkói politikus Az ügyész rajtuk kívül vá-
llal tteste mindezádeág nem dal emelt a bűncselekmény 
került elő. hét másik részvevője ellen, 

A perben hat vádlott ül a ezek: a szökésben levő Geor-
vádlottak padján: Antoine ges Boucheselche, Dubail, 
Lopez, az Orly-repülőtér Palisse és Leny gengszterek, 
egyik vezető tisztviselője, a Stuki marokkói titkosrendőr, 
francia kémelhárítás ügynő- Ahmed Dlimi, a marokkói 
ke és Ufkir marokkőd bel- politikai rendőrség helyettes 
ügyminiszter jóbarátja; Louis vezetője, valamint Ufkir tá-
Souchon rendőrtiszt, a kábí- bornok marokkód belügymi-
t ós zorcsempészekkel foglal- ndszter. 
kozó csoport vezetője; Voitot A tervek szerint négy hó-
rendőrtiszt, Souchon jhelyet- tig tertó tárgyaláson az ér-
tésé; Philippe Bernier1 újság- dekes tanúk egész sarának 
író, a Magreb-kérdések szak- kihallgatására kerül sor. Az 
értője; El Mahi, Ufkir bel- első tárgyalásd nap lényegé-
ügyminiszter unokaöccse, ben a bíróság megalakulásá-
marokkói titkosrendőr, vala- nak formaságaival telt eL 

Bonn között Genfben tartotta első 
kongresszusát a Marx és 

A nj"Ugatnémet hatóságok Engels által létrehozott I. 
letartóztatták és a karlsruhei 
szövetségi bíróság elé állí-
tották Emil Brechtle-t, az 
ismert antifasisztát, aki sú-
lyos beteg. A nácizmus ül-
dözöttéinek bizöttisága és a 
magyar ellenállók nevében 
hétfőn táviratot küldtek Bu-
dapestről a bonni igazság-

Internacionálé. A kongresz-
szus 100. évfordulójáról va-
sárnap ünnepélyesen meg-
emlékeztek Genfben. 

New York 

Vasárnap reggel robbanás 
történt az Egyesült Államok 

Hidroglóbusz Algyőn 

azonnali belépéssel a'katonlt 
kőműves, ács szakmunkásokat, építőipari gép-
kezelőket, segédmunkásokat a szegedi, szaty-
mazi, kisteleki, ásotthalmi, kiskundorozsmai 
és üllési munkahelyekre. 

Teljesítménybérezés van, különélési pótlé-
kot fizetünk. Jelentkezni lehet: Csm-i Tanácsi 
Építőipari Vállalat Szeged, Tolbuhin sugárút 
73. szám alatt. x V 91 408 

(Tudósítónktól.) 
A napokban helyezték 

üzembe Algyőn az új, 34 
méter magas hidroglóbuszt, 
amelynek segítségével ezen-
túl a községben minden 
házban lehet víz. Az ÉM 
Gép- és Felvonószerelő Vál-
lalat dolgozói a község ap-
raja, nagyja szemeláttára 55 
perc alatt állították fel a 
száz köbméteres gömböt, 
amely a vizet 28 méter ma-
gasra tudja nyomni. 

A vízvezetékrendszer épí-
tésének, a csőhálózat lefek-

tetésének — amely több mil-
lió forintos munka lesz — 
ez a kezdeti munkaszaka-
sza volt. A hidroglóbusz lé-
tesítéséért 600 ezer forintot 
fizettek, a többi költséget is 
községfejlesztési hozzájáru-
lásból, a lakosság társadal-
mi összefogásából fogják fe-
dezni. 

Az olajfúró tornyok mel-
lett most már a messzire 
fénylő gömb is mutatja az 
utat a szépen fejlődő Al-
győre. 

Engi Ferenc 

ügyi szerveknek, amelyben Kommunista Pártja vezető-. 
tiltakoznak a letartóztatás ségenek helyisegében. Aid® 
miatt 
Brechti 
zését. 

és követelik 
szabadlábra 

Moszkva 

Emil 
hely® 

A VDK gazdasági kor-
mányküldöttsége Le Hanh 
Nghi-nek, a Vietnami Dol-
gozók Pártja Politikai Bi-
zottsága tagjának, a VDK 

Minisztertanácsa elnökhelyet-
tesének vezetésével. Moszk-
vába érkezett. A küldöttség 
az európai szocialista orszá-
gokat keresi fel, és átutazó-
ban van Moszkvában. 

zatok nincsenek. Az épület 
jelentéktelen kárt szenvedett. 

Bogotá 

Vasárnap Kolumbia fővá-
rosát. Bogotát erős földren-
gés rázta meg. Az első, hetes 
erősségű földlökést több má-
sik, gyengébb földlökés kö-
vette. A fél percig tartó föld-
rengésnek az első jelentések 
szerint nyolc halálos áld® 
zata és több mint negyven 
sebesültje van. 

Bagdad 

1866. 

Genf 
szeptember 

Aref iraki elnök vasárnap 
rendeleti úton szabadlábra 
helyeztetett 45 politikai fog-

3. és 3. lyot. 
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