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A könyvek ünnepén 
/ r t o ; S imon István Kossuth-díjas költő 

4 r. ünnepi könyvhét lassan már olyan megszokott lesz 
hazánkban, hogy évről évre szinte a népszokások sok 

évszázados hagyomanyaival vetekszik. Nagy városok ut-
cáin, vagy a legtávolabbi tanyavilág valamelyik útke-
reszteződésénél klasszikusaink és élő i rodalmunk reprezen-
tánsai adnak frissen megjelent műveikben találkozót az ol-
vasóközönséggel. Ez a közönség nemcsak számszerűségben 
nőtt hata lmasra az elmúlt tíz esztendőben, hanem igé-
nyességben is. A könyvekben a mai olvasóközönség a való 
világ és élet művészi tükörképét keresi, az igazságkeresés 
küzdelmét tiszteli. Választ vár az írótól a lelkében felme-
rülő kérdésekre, melyeket a kor vet fel napról napra, s 
melyekre az ember a jövő szempontjából is érvényes, hat -
1 latosan segítő válaszokat szeretne kapni. A jó könyv, az 
igaz írás adhat minderre lehetőséget. 

S hogy valóban a lehetőségből real i tás legyen, vagyis 
el juthasson a könyv asztalunkig, könyvkiadásunk nagy 
erőfeszítéseket tesz — kettős értelemben is. Egyrészt ko-
moly anyagi áldozatoktól sem ret ten vissza, másfelől igé-
nyes válogatásra törekszik, hogy valóban i rodalmunk je-
lentős értékeit csoportosítsa évenkint a könyvhétre, úgy 
irányítva ezt a folyamatot, hogy klasszikus i rodalmunk is, 
mintegy a mainak alapja, jól tar thassa a föléje emelkedő, 
egyre növekvő ú j a t T e h á t ha valaki évenként a könyv-
héten csak az ünnepi a lkalomra megjelentetet t klasszikuso-
kat vásárol ja meg, alig egy évtized alat t egész i rodalmunk 
gerincét, mintegy a keresztmetszetét szerezheti meg könyv-
tárának. Nyilvánvaló, ez is a t i tka a könyvhét sikerének, az 
olvasói közvélemény ezért v á r j a a széles terítésből oly jó 
válogatási lehetőséget a könyvsátoroknál. 

Az ilyenkor megnyilvánuló érdeklődés és olvasási kedv, 
az emberek szeretetteljes vonzódása a könyvhöz már ön-
magában is felkeltheti a felelősségérzetet az íróban, még 
hathatósabban sugallja, milyen kötelezettségei vannak em-
bertársaival , az egész társadalommal szemben. Érzi, segí-
tenie kell a helyes eligazodásban, hiszen az író hivatástu-
datából eredően eleve az élet, a társadalom bonyolult tör-
vényeit ku ta t ja s művészi szintézisben muta tha t j a föl ol-
vasójának. S ilyenkor, a könyvhét napjaiban, személyes 
találkozásokkal jó kapocs teremtődik író és olvasó között, 
mintegy a személyes emlék is hitelesíti az ünnep meghittsé-
gét ma jd később a hétköznapokban. Amikor kezünk a 
könyv után nyúl, hogy pihenve művelődjünk, szórakoz-
zunk, tel í tődjünk a művészet szépségeivel. 

Ha szimbólumot keresnénk, amely hűen kifejezi korunk 
szellemiségét, keresve se ta lá lha tnánk j obba t mint az ol-
vasó ember képét. Különösen a könyvhét táján, amikor ez 
a szimbólum meg inkább megelevenedik. 

Képes Regénytár-sorozat 
Új szépirodalmi könyvök 

A Szépirodalmi Könyvki-
adó Magyarországon új , de 
a világ könyvkiadásában 
már ismert, közkedvelt 
könyvtípus megjelentetését 
kezdte meg. Képes Regény-
tár gyűjtő címmel. Kötetei-
ben a cselekmény minden 
lényeges mozzanatát képek 
illusztrálják, a kép és a 
szöveg egymást kiegészítve 
jeleníti meg az elbeszélt 
történetet. 

A Kepes Regénytár soro-
zatot jól olvasható, nagy-
betűs szedésű és színes ké-
pekkel gazdagon illusztrált 
izgalmas elbeszélésekből ál-
l í t ják össze és két változat-
ban jelentetik meg. Az 
egyik változatban körülbe-
lül 160 oldalas hosszabb el-
beszélések és kisregények 
lá tnak napvilágot, nyolc ol-
dalanként egy-egy egészol-
dalas képpel, a másik 60— 
80 oldalas elbeszéléseket 
részben egészoldalas, rész-
ben szövegközti illusztráci-
óval. A Képes Regénytár 
két t ípusának kötetei ha-
vonként vál takozva jelen-
nek meg. Legújabban Mó-
ricz Zsigmond Mese a zöld 
füvön című kalandos műve 
után Honoré de Balzac: A 
vörös vendégfogadó című 
regénye látott napvilágot 
Gyergyai Albert fordításá-
ban Szántó Piroska élveze-
tes rajzaival . 

Idén még a következő 
műveket vehetik kezükbe a 
Képes Regénytár olvasói: 
Prosper Mérimée Tamavgo, 
Karikás Frigyes Korbély 
János. Jókai Mór A két 
menyasszony, valamint Mik-
száth Kálmán A beszélő 
köntös, Szép Ernő Mátyás 
király tréfái, Jack Ixmdon 
A vadon szava és Puskin A 
kapitány lá nya. 

A Szépirodalmi Könyvki-
adó a közelmúltban a ha-
zai szépirodalom több jeles 
ú j művével, s régebbiek 
ú j a b b kiadásával jelentke-
zett, amelyek egy része 
könyvheti olvasmány is. 

Barabás Tibor 
Éjjeli ő r j á ra t 

című, élvezetes olvasmányt 
nyúj tó m u n k á j a Rembrandt 
é le t ra jzát adja . Tula jdon-
képpen regényes életrajz, 
amelyet azonban tárgyi meg-
bízhatósága avat kórtörténe-
tileg és a festőóriás élettör-
ténetét is nyomon követve 
hitelessé. 

Szabó Magda: 
Alvók fu tása 

az ismert írónő első elbeszé-
'éskötete. Megdöbbentő is-
meretlen vilSsot tár eiénk. 
A nála megszokott kiváló es 

mélyreható pszichológiai ér-
zékkel elemzi öregek, gyer-
mekek, életerős felnőttek 
együttlétét. Az írónő sokol-
dalú tehetségének szép pél-
dá j a ez a kötet, amelynek 
érdekessége és művészi szín-
vonala legjobb regényeivel 
egyenrangú. 

Tamási Aron: 
Jégtörő Mátyás 

kötete a címadó kisregényt 
és a Ragyog egy csillag cí-
mű regényét tartalmazza. A 
valójában egybefüggő két 
mű Tamási jól i smer t ízes, 
tündéri realizmusával idézi 
meg népi hőseinek, elsősor-
ban Mátyásnak és Már tának 
emberi történetét. Szerel-
mük, házasságuk, a nehéz 
élettel birkózásuk eposzát 
veszi kézbe az olvasó. 

Heltai Jenő versel 
már harmadik kiadásban 
látnak napvilágot. A köny-
nyedén szellemes, de mély, 
átélt humanizmusú, sajátos 
színű költő pályakezdő ver-
sei, s az egykor népszerű 
Kató-versek, valamint hu-
moros portréi és az 1947-ben 
megjelent Elfelej tet t versek 
mellet t a kötet á tnyú j t j a a 
csak újságokban megjelent 
verses krónikáinak legszebb 
darabjai t , az utolsó évek ki-
adat lan verseit és műfordí-
tásainak legjavát is. (Az íz-
léses kiállítású kötet egyéb-
ként a Szegedi Nyomdában 
készült.) 

Áprily Lajos: 
A kor fa lá ra 

címmel megjelent kötete ed-
digi verseinek leggazdagabb 
válogatása. A nagy életmű-
vű, a két világháború élmé-
nyeitől megrendült , elégikus 
és bú j káló szomorúságú köl-
tőnek szinte te l jes é le tút ja 
és költői arculata rajzolódik 
ki e lapokról. A versek őr-
zik a tá jak , évszakok han-
gulatait, de ezekkel együtt a 
nagy történelmi események 
emlékeit is. 

Űjabb érmeft a gyulai diáknapokról 
(Munkatársunk telefonje-

lentése.) Csütörtöki tudó-
sí tásomat ott fejeztem be, 
hogy a vers- és prózamon-
dók vetélkedőjében 14 sze-
gedi diák szereplésének ér-
tékeléséről csupán annyit 
tudtunk meg: egy aranyér-
met biztosan szereztek. Teg-
nap reggel kiderült, ez volt 
az utolsó is. A zsűri meg-
lehetősen fukarkodot t az 
érmek osztogatásával. fgy 
Pusztaszeri Emíliának (Ság-
vári gimnázium) ezüst, Ba-
logh Tibornak, Kovák Zol-
tánnak (Radnóti), Szabó Ol-
gának (Ságvári), Tessáry 
Judi tnak (Tömörkény), Zá-
dori Fekete Máriának (Ró-
zsa Ferenc) és Szele Zsu-
zsának (Mii. M. 600-as ipa-
ritanuló-intézet) bronz pla-
kett jutott . 

Mint várható volt, a pén-
teki versenynap legnagyobb 
érdeklődéssel kísért esemé-
nye a tánczenekarok, éne-
kesek bemuta tó ja volt. 
Nyolc beat-együttes lépett 

mikrofonok, erősítők mögé, 
köztük a szegedi Ságvári és 
Tisza-parti gimnázium le-
génysége. A zsűri végered-
ményben a két szegedi 
együttesnek ezüst é rmet 
adott, az énekesek kategó-
r iá jában Benyus Aranka 
(Tisza-parti) ezüst, a Halász 
Anikó—Bodor Judi t (Ság-
vári) duó bronz érmet 
nyert. 

A városi tanácsháza épü-
letében jóval szerényebb 
zenekísérettel léptek par-
ket t re az amatőr és klub-
közi társastáncverseny részt-
vevői. Utóbbiak közül a „D" 
kategóriában Szegedről Pa-
lánkai László—Molnár Má-
ria (Radnóti) nyert a rany-
é r m e t két kettős pedig 
bronzérmet ; „C" kategóriá-
ban a Törökgyörgy József 
—Kiss Gyöngyi (Mü. M. 
600.. illetve Tömörkény) pá-
ros aranyérmes, s két ezüst -
és két bronzérmes pár ke-
rül t még Szegedről. 

A zeneiskolában 19 kama-

raegyüttes találkozott, s a 
Tömörkény gimnazisták 
most is kiemelkedő tel je-
sítményt nyúj tot tak. Az Al-
doboly Nagy Magda—Sín 
Katal in—Kerek Ferenc trió, 
a Dömötör László—Ürmös-
sy Károly, valamint a Ga-
rassy Károly—Fekete Éva 
szonátapárok arany- , az Vd-
vardy Éva—Sín Katalin— 
Erdélyi Ilona; a Garassy 
Károly—Mátyai Katalin— 
Udvardy Éva—Sín K a t a l i n -
Dömötör László együttesek 
ezüst, a Faragó Éva—Ke-
mény Erzsébet szonátapár 
bronzérmet nyert. A Ságvá-
ri gimnázium kamarazene-
kara, valamint a Papp Ma-
riann—Fráter Gizella és a 
Gombai I ld ikó—Újházi 
Gyöngyi zongorakettős is 
bronzérmet kapott. A szel-
lemi öttusa versenye, lapunk 
zártakor fejeződött be, s a 
Radnóti gimnázium csapata 
győzött a hódmezővásárhe-
lyi Bethlen Gábor gimná-
zium előtt. 

Nikolényl István 

A szatymazi „boszorkánykonyha" 
A történet 1957-ben kez-

dődött, amikor dr. Jancsó 
Miklós — az azóta elhunyt 
— szegedi Kossuth-dí jas 
akadémikus felkérte Tábi th 
Jenőt, az Országos Mező-
gazdasági Minőségvizsgáló 
Intézet (OMMI) kutatóját , 
hogy állítson elő a számá-
ra kr is tá ly® capsaicint. Ez 
a paprikaerezetből nyerhető 
rendkívül erős hatóanyag 
Jancsó professzor különfé-
le élettani kísérleteinek 
folytatásához vált szüksé-
gessé. 

Most tiz esztendő múl -
tán így emlékszik vissza 
az ügyre az OMMI kutató-
ja : 

— Számomra lekötelező 
volt Jancsó professzor a j á n -
lata, mégis alig mer tem vál-
lalni a munkát , mer t tud-
tam, hogy eddig capsaicint 
sehol a világon nem sikerült 
előállítani üzemi termelési 
módszerekkel. Csupán ve-
gyészeti laboratóriumokban, 
igen kis mennyiségben kris-
tályosították ki ezt a gyó-
gyászat számára sokat ígérő 
hatóanyagot. Förgeteg és 
Schaar kollégáimmal hosszú 
hónapokat töltöttünk el tü -
relmetlen kísérletezésekkel, 
mire végül is megszületett 
az első 100 mill igrammnyi 
capsaicin. 

Később a debreceni BIO-
GAL gyógyszergyár készít-
ményeként megjelent a Cap-
soderma nevű kenőcs. Izü-
leti bánta lmak, reumás, 
köszvényes megbetegedések 
jó gyógyszerének bizonyult, 
azonban capsaicin a lap-
anyag hiányában nem so-
káig folytathat ták a gyár-
tást Debrecenben. 

Miért maradt 
abba? 

Jogos tehát a kérdés a 
kutatóhoz: miért nem foly-
tat ták az ú j gyártástechno-
lógia ismeretében a mun-
kát? Hiszen egyetlen kilo-
g ramm capsaicinért 285 
ezer for intot fizetnek ma 
is. 

— A capsaicint korábban 
a szegedi csípős paprika 
kézzel kihasított erezetéből 
készítettük. Közben azonban 
a paprikafeldolgozó vállalat 
más, fe j le t tebb gyártás-
technológiát vezetett be. 
Nem hasítottak többé kéz-
zel az asszonyok. A gépi 
koptatás által keletkezett 
kefeporból pedig nem lehe-
tett gazdaságosan jó minősé-
gű capsaicint készíteni, te-
hát kényszerhelyzet elé ke-
rül tünk. De azért nem bíz-
tuk sorsára az ügyet. 

Egy tsz ajánlkozik 
Néhány hónappal ezelőtt 

történt: a szatymazi Béke 
Tsz vezetősége a ján la to t 
tett a debreceni gyógyszer-
gyárnak capsaicin szállításá-
ra. Az igazgatóság örömmel 
vette az jánlatot.. Az első 65 
grammnyi bemutató tétel-
ről március 9-én állította ki 
a gyár a „megfelelő" bizo-

nyítványt. Ezután kezdődött 
el az üzleti tárgyalás a bu-
dapesti Gyógyszeripari 
Alapanyagellátó Nagykeres-
kedelmi VáUalat és a Béke 
Tsz között. Egy ki logramm 
capsaicint rendel tek Szaty-
mazról, melyből 600 g ramm-
ra a hivatalos szállítási szer-
ződést is csakhamar meg-
kötötték. A további a j án la -
tok szerint — amennyiben 
a szatymaziak megbízható 
szállítónak bizonyulnak — 
1968-ban csupán a BIOGAL 
2500 gramm capsaicint fo-
gyaszt. De szó lehet külföl-
di megrendelésekről is. Tu-
la jdonképpen hogyan kerül t 
az ügybe a Béke Tsz? Ezt 
már Bérezi Béla f iatal gé-
pésztechnikus, az ügy egyik 
„megszállott ja" mondta el: 

— Tábi th Jenő Szatymaz 
szülötte. Kezdő kémia—bio-
lógia szakos t anár korában 
i t thon ls taní tot t va lamed-
dig. Mostanában is gene-
t ikus ta la j térképeket készí-
tett a szatymazi tsz-ek szá-
mára. E munka közben be-
szélgettünk arról, hogy a 
szatymazi földeknek nem-
csak az őszibarack-termesz-
téshez vannak kiváló adott-
ságaik. Tán még nagyobb 
haszonnal termeszthetnénk 
olyan gyógynövényeket, me-
lyeket ma még rendkívül 
drága áron szerezhet be a 
hazai gyógyszeripar. E nö-
vények termesztéséhez is 
fe la jánlot ta szaktudását a 
szegedi kutató. 

Díszpaprikából::: 
A tsz elsőként 40 ezer fo-

rintot adott a kísérleti gyár-
tás elkezdéséhez. A közgyű-
lés döntött abban is, hogy 
már az idén 5 holdon te r -
mesztenek paprikakülönle-
gességet, melyet eddig Sze-
ged környékén leginkább 
dísznövényként tar tot tak szá-

mon. A kutatók jelenlegi 
ismeretet szerint azonban ez 
a papr ika fa j t a rendelkezik a 
legmagasabb capsaicin tar-
talommal. Az 5 holdnyi te-
rületről számítások a lap ján 
körülbelül 5 ki logramm cap-
saicint lehet nyerni, mely-
nek összértéke egymillió 
290 ezer f o r i n t 

A vállakózás hí rére a Já-
rási tanács vb kiadta a gyár-
tás folytatásához szükséges 
ideiglenes engedélyt 

Bizonyítani kell! 
Szőlőskertek, gyümölcs-

fák rengetegében ütöt t-ko-
pott villácska áll, homlokát 
sűrű repkénybozót takar ja . 
Ebben kapott helyet a „bo-
szorkánykonyha". A laikus 
számára alig mondanak va-
lamit a sűrű vörös olaj jal 
telt tégelyek, a maró csí-
pősséget árasztó üstök, mo-
sógépek. Csak egyetlen kí-
vánsága támad a látogató-
nak: azonnal minél mesz-
szebbre elhagyni a helyet. 
Tábith Jenőnek és agilis 
technikus ba rá t j ának még 
csak egy pici tüsszentés sem 
hagyja el az a jká t . Talán 
bizony megszokták már ezt 
a kínzó környezetet? Nem. 
az ilyen körülményeket so-
hasem lehet megszokni — 
mondták —, de előbb bizo-
nyítani kell: gyár tanunk 
kell minél többet ebből a 
bűvös szerből és azután 
m a j d rendes üzemre is gon-
dolhatunk. 

Ma még ezernyi gond, 
probléma tornyosul az igazi 
üzemi méretű gyártás elő-
készítése, megszervezése, a 
szükséges anyagiak beszer-
zése körül. Aki azonban be-
leszagol a szatymazi „bo-
szorkánykonyha" fojtogató 
levegőjébe, csak azt mond-
ha t j a : jó ügy ez, érdemes 
segíteni. 

Csépi József 

Kiállítási 
csarnok épül 

A Szegedi Ipari Vásár és 
Kiállítás ú j pavilonnal gaz-
dagodik ebben az évben. A 
Szövetkezetek Csongrád me-
gyei Központja, a Pince • 
gazdaság és a Szeged m. j 
városi tanács közös fina ' -
szírozásával egy ál landó je 
legű, 400 négyzetméter alar -
területű csarnokot építene 
a Horváth Mihály utcába -, 
a Fáklya mozi kerthelyisi 
gében. i 

Az építkezést a napokbt í 
megkezdték. A csarnok te -
vezője és kivitelezője a F. -
városi Faipari és Kiállítás: -
kat Kivitelező Vállalat. A 
csarnok vasszerkezetű les . 
faburkolat tal és üveghor -
lokzattal. A kiállítási csr - -
nokban első ízben a bút< -
ipar muta t j a be terméke . 
ma jd őszibarack-, bor- > -
virágkiáll í tás kap helyet ; z 
ú j pavilonban. 

Zakopanéi fődíj 
— szegedi 
diákoknak 

A Lengyel Eszperan 'ó 
Szövetség zakopanei líceumi 
csoportja minden évben 
nemzetközi pályázatot h i r -
det a tanuló If júság számá-
ra. A pályázat elbírálásá-
nál a magatar tást , a tanul-
mányi eredményt, az eszpe-
rantó nyelvtudást és a nem-
zetközi levelezési kapcsola-
tokat is f igyelembe veszik. 

Idén nagy kitüntetés érte 
a szegedi Ságvári Endre esz-
perantó i f júsági csoportot, 
mer t a fődíjat , a 10 napos 
zakopanei eszperantó táboro-
zást, megosztva, két szegedi 
fiatal nyerte: Szaniszló Ka-
talin, a Radnóti gimnázium 
II. osztályos, és Zoltán Er-
na, a Ságvári gyakorló ál-
t a l án® iskola VII. osztályos 
tanulója. A dí jnyertes f i r -
tatok nyelvtanáruk. Székelv 
Imre veztésével június má-
sodik felében utaznak a 
lengyel Kárpátokba. 

Fejjelt zöldborsó 
Megállapodás jött létre 

tegnap a MÉK és a kon-
zervgyár között, hogy a tu-
lajdonában levő fej tógépen 
közvetlen felhasználásra is 
dolgozzanak fel zöldborsót. 
Egy-két hét múlva már na-
gyobb mennyiségű zöldbor-
sót tud felvásárolni a MÉK, 
s akkor naponta 15—20 má-
zsa fogy el a vendéglátó vál-
lalat, az egészségügyi intéz-
mények, a napközi otthonok 
és az üzemi étkezdék kony-
háin. 

Tervezik, hogy a boltok-
ban is forgalomba hoznak 
zöldborsót, s ezzel segítik a 
háztartási konyhák gazd-
asszonyainak munká já t . En-
nek egyelőre a megfelelő 
csomagolóeszközök és mód-
szerek hiánya az akadálya. 
Jó lenne, ha nem sokáig 
váratna magára a megoldás, 
s a kitűnő kezdeményezés-
nek a fogyasztók is hasznát 
látnák. 

Judi t érdekes 
lány. Számomra 

legalábbis. Mint 
mondja , szeret iste-
nien élni, cukin öl-
tözködni, meghökken-
tő szavakat használ-
ni, autózni, de nem 
bír ja az olvasást, és 
az írást sem neki 
találták fel. Fél éve 
küldött egy névnapi 
kártyát, amelyen eny-
nyi állt mindössze: 
„Laklisziasz." Elő-
ször azt hittem, t i t-
kos ta lálkára invitál, 

I csak később tud tam 
meg tőle, hogy a 
szóborzalom első fe-
le az én becenevem, 
a hátsó része pedig 
közvetlen hangú üd-
vözlés aka r lenni. 

Még alig látott 24 
tavaszt, de már fö-
béx-leti „bungalovja" 
van a Lilla-soron. 

— A faterom bu-
lizta ki — nyafogta, 
s rándí to t t egyet a 
vállain, mintha ez a 

Amerikai élmények 
csekélység nem is 
érdekelné. 

„Állat tan" szeret 
utazni. J á r t m á r Ka-
iróban, Párizsban, 
két hónappal ezelőtt 
pedig a New York-
ban élő grószmut-
terral meghívatta 

magát Amerikába. 
Alighogy hazaért, 
felkerestem. 

— Mesélj, mit lát-
tál odaát? 

Felvonta saépívű 
vékony szemöldökét 
és úgy válaszolt, 
mintha ismerője len-
ne a világ lényegé-
nek. 

— Mit mondhat -
nék én hapsikám 
egy bringán közleke-
dő magyarnak? Van 
neked dunsztod egy-
általán, hogy mi az: 
Amer ika? 

— Beszélj már, no. 
— Fogodzz meg — 

mondta és színes ké-
peslap csomagot lö-
köt t elém hanyagul 
az asztalra. Kék, sár-
ga, lila, meg bordó 
autók mosolyogtak 
rám. Az egyik kár-
tyán premier-plan-
ban, a másikon meg 
olyan mennyiségben, 
hogy káprázott bele 
a szemem. — Fran-
kók, mi? Pedig ezek 
régi tragacsok, a leg-
ú jabb t í p u s o k . . . 

— A nagymamá-
dék? 

— Nemrég vettek 
egy állati gyönyörű 
Fordot. Narancsszí-
nű. Oltári klassz. 

— A munkásokról 
mit tudsz? 

Kerekre tágult a 
szeme, mintha nem 
értette volna. De az-
tán az ő modorával 
válaszolt erre is. 

— Autója van 
mindegyiknek. 

— Mit láttál az 
autókon kivül? 

—• Leruccantunk 
Floridába is. Annyi 
volt ott az a u t ó . . . 

— Mit szólnak ott 
az emberek a vlet-
rami agresszióhoz? 

Judi t még nagyobb 
szemeket meresztett , 
de a tekintete most 
már némi sa jnálko-
zást fejezett ki. Egy 
pillanatig hallgatott, 
s az alsó a j k á t be-
harapva megkérdez-
te: 

— Akarsz egy ká-
vét? Amerikai. 

Mint látható, igen 
sokat tanul tam Ju -
dittól. Ez persze nem 
az ő érdeme. Jóság® 
rokonai mindent el-
követtek, hogy a 
kedves kis rokon-
lány minél alaposab-
ban megismerhesse 
az Egyesült Államo-
kat . . . 

F.N.I. 
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