
Támogatás 
a nyárfa- könyvkiállítás 
telepítés-

hez 
A Magyar Közlönyben meg-

jelent a mezőgazdasági és élel-
mezésügyi, valamint a pénz-
ügyminiszter együttes rende-
lete. amely a mezőgazdasági 
cclluloze-nyár telepítését sza-
bályozza. 
A felmérések szerint ugrás-

szerűen nő a hazai papírfel-
használás, és ezzel együtt nő 
a papíripar alapanyagszük-
séglete. Hazánkban jelenleg 
80 000 hektárnyi nyárfást tar-
tanak számon. Ennek eddig 
csak kisebb része fordult 
termőre, s az állomány ele-
nyésző hányadát értékesitik. 
Egyelőre azonban bizonyos 
esetekben még értékesítési 
nehézségek adódnak. Gyöke-
resen megváltozik ellenben a 
helyzet a következő években, 
amikor várhatóan megnöve-
kedik az ipari kapacitás és 
ennek megfelelően alakul 
majd a belső piac igénye. 
Több. a szabványméretnek 
megfelelő minőségű nyárfá-
ra lesz szükség: az erdészeti 
szakemberek ügy számítják, 
hogy 1975-ig a nyárfás terü-
let eléri majd a 100 000 hek-
tárt. Akkorra már minden 
szempontból jövedelmező, ki-
fizetődő mezőgazdasági ága-
zat lesz a nyártermesztés. 

A most kiadott rendeletre 
lényegében azért van szük-
ség, mert a nyárfa 15 év 
alatt fordul termőre, a ha-
szon későn jelentkezik és 
emiatt a mezőgazdasági nagy-
üzemek saját üzemviteli ke-
retükből nem tudják fedezni 
az addig fellépő költségeket. 
Ezért a jövőben a nyártele-
pítéshez célcsoportos állami 
beruházási hitelt vehetnek 
igénybe. A rendelet ugyan-
akkor számol a várhatóan 
magas minőségi követelmé-
nyekkel is, ezért előírja, hogy 
csak fajtahasznos, minősí-

tett és ellenőrzött ültetési 
anyagot lehet felhasználni. 

A Magyar Tudományos 
Akadémia szegedi központ-
jának klubjában tegnap dél-
ben ünnepélyesen megnyitot-
ták azt a szovjet könyvkiállí-
tást, amelyet az Akadémia 
Kiadó moszkvai és kijevi 
könyvkiállításának viszonzá-
saként a moszkvai Nauka és 
a kijevi Naukova Dumka tu-
dományos könyvkiadó rende-
zett. A mintegy 650 műből 
álló gyűjteményt először — 
szeptember 6 és 12 között — 
a magyar Akadémiai Kiadó 
székhelyén, Budapesten mu-
tatták be. 

Az ünnepélyes szegedi 
megnyitón dr. Budó Ágoston 
Kossuth-díjas akadémikus, a 
MTA szegedi bizottságának 
elnöke mondott beszédet. Me-
leg szavakkal köszöntötte a 
kiállítás szovjet vendégeit, 
Alexandre Mihailovics 
Szamszonov akadémiai leve-
lező tagot, a Nauka kiadó 
igazgatóját, Jefim Szemjono-
vics Lihtenstein egyetemi do-
censt, a Szovjet Tudományos 
Akadémia könyv és folyó-
irat szerkesztő bizottságának 
tudományos titkárát. Ezután 
a többi között rámutatott, 

hogy a szovjet és magyar 
tudományos élet sokoldalú és 
mindinkább fejlődő kapcso-
lataink egyik kifejezője ez a 
most megnyílt kiállítás is. 

— Immár több mint két 
évtizede fokozott figyelem-
mel kísérjük — mondotta dr. 
Budó Ágoston — a szovjet 
és magyar tudományos könyv 
és folyóiratkiadás erősödő 
kapcsolatait. Nagy örömünk-
re szolgált, amikor kitűnő 

szovjet munkákat olvashat-
tunk magyar nyelven, s 
másrészt nagy megtisztelte-
tésnek vettük, amikor a 

Szovjetunióban megjelentek 
hazai tudósok munkái, töb-
bek között Riesz Frigyes és 
Szőkefalvi Nagy Béla köny-
ve. 

A megnyitó szavakra A. 
M. Szamszonov válaszolt és 
bemutatta a megjelenteknek 
a kiállítás gazdag anyagát, 
mely felöleli a társadalomtu-
dományok és a természettu-
dományok nagy részét. 

A kiállítás mindennap dél-
előtt 10 órától este 6-ig te-
kinthető meg és a könyvek a 
helyszínen megrendelhetők. 

Termő kakaófa a füvészkertben 

I Botanikai ritkaság szemtanúi a Szegedi József Attila 
Tudományegyetem füvészkertjének látogatói. Most első 
ízben hozott itt termést a kakaófa. A szubtrópusi leve-
gőjű üvegházban levő mintegy húszesztendős fa niás 
években is virágzott, termés azonban még sosem fejlő-
dött rajta. Hosszas kísérletezések után sikerölt megta-
lálni a növény legjobb elhelyezését, olyan kedvező kö-
rülményeket biztosítani, hogy végülis termést neveljen, 
amely most uborka nagyságú és zöld, de k'ésöbb meg-
sárgul. Dr. Király László, a kert vezetője elmondotta, 
hogy tudomása szerint valószínűleg nemcsak Szegeden 
hanem Magyarországon is ez az első eset, amikor kakaó-
fa terem. 

Együttérzö 

őrangyal 

Mássalhangzótorlódás 
Gabi barátom — azaz Gá-

bor, mivelhogy ha Gabi-nak 
becézem, igen kategorikusan 
közli velem mindig, hogy 
„én nem vadok Gabi, én Gá-
boj vadok!" — igen alkalma-
tos médiuma lehetne egy 
olyan nyelvtudósnak, aki 

édes anyanyelvünk sajátossá-
gai terén végez kutatásokat. 
Mert benne még érintetlenül 
élnek és uralkodnak ezek a 
sajátosságok, Irtózik például 

Újjáalakult 

a Balázs Béla Színpad 
Szeptember idusa körül 

tartotta újjáalakuló ülését a 
Balázs Béla Színpad, a 
KISZ Szeged városi bizottsá-
gának irodalmi színpada. Üj 
seprő jól seper — s az 
együttes élére került művé-
szeti vezető, Csernák Árpád 
színművész tervei közt — a 
szakmai képzés; beszédtech-
nika, színpadi mozgás stb. 
mellett —máris olyan elkép-
zelések szerepelnek, hogy 
fiatal színészekkel esetenként 
felerősítve az együttes foko-
zatosan nagyobb feladatokra 
is alkalmassá váljék. Prog-
ramjuk a színjátszó-irodalmi 
színpaddá fejlődés tenden-
ciájára utal: novemberben 
versektől a prózáig, doku-
mentumoktól újságcikkekig 
terjedő műfaji skálán irodal-

mi műsort rendeznek, a feb-
ruári Karinthy-esten már je-
leneteket, drámarészleteket 
is bemutatnak, míg májusra 
háromfelvonásos drámát 
(vagy három egyfelvonásost) 
visznek színre. 

Mint a KISZ-bizottság 
égisze alatt működő szinpad, 
tagjai aktuális ünnepségekre, 
politikai megmozdulásokra is 
készülnek az Ifjúsági Házban 
hétfőn esténként tartott pró-
bákon. A régi törzsgárdából 
kevesen maradtak, s a szep-
tember 23-i tehetségkutató 
meghallgatáson rátermett 
fiatalokkal akarják kibőví-
teni az együttest. És persze a 
további próbákon, ahova 
szintén várják a jelentkező-
ket. 

a mássalhangzók torlódásá-
tól, és a világért ki nem 
mondana több mássalhang-
zóval kezdődő szót. Klárika 
nővérkéjét például követke-
zetesen Kájikának hívja, a 
skatulyát iskatujának, ami 
némi támpontot adhatna ama 
titok megfejtéséhez is, hogy 
miképpen lett a latin scola-
ból a magyar iskola. 

A legtöbbször a „strand" 
szó körül támad nyelvészeti 
vita közte, meg apukája kö-
zött, aki fejébe vette, hogy 
törik-szakad, hozzáidomítja 
fia makrancos nyelvét ehhez 
a kegyetlen szóhoz. Ezen a 
szép, meleg, koraőszi vasár-
napon tanúja lehettem az 
egyik kísérletnek, amely imi-
gyen folyt le. 

— Hová megyünk Gábor? 
— A tandja — válaszolta 

ujjongva a legényke. 
— Hová? 
— A tandja. 
— Nem a tandja, hanem a 

strandra! Mondd szépen igy, 
hogy strand! 

— Tand. 
— Strand! 
— Tand. 
— Figyel jól rám: s .. ,t... 

r.. .and 
— Tand. 
— Gábor! Ha nem mon-

dod szépen, itthon maradsz! 
Mond hát: s ... t... r... and. 

— Tand. 
A gyerek pici szája gyanú-

san görbülni kezdett. 
— Figyelj rám, fiacskám, 

így mondd: sssö... -trand. 
Strand! 

Gábor szeme fölragyogott, 
mint akinek hirtelen égi vi-
lágosság gyúlt a fejében, és 
büszkén kivágta: 

— Sssssö . .. sárga! 
Magyar László 

— Tizenhárom liter vért 
adott Szegeden 75 nyomdai 
dolgozó. Egy hatéves kisfiú 
különleges műtétéhez tizen-
három liter a-pozitív vérre 
volt szüksége a Vöröskereszt 
szegedi szervezetének. A Sze-
gedi Nyomda dolgozóihoz 
fordultak, adjanak vért a 
gyermeknek. A felhívás nem 
maradt eredménytelen: a 
nyomdászok közül hetven-
öten adtak vért. 

— A müncheni egyezmény 
30. évfordulója alkalmából 
csütörtök este filmbemuta-
tót rendeztek a Csehszlovák 
Kultúra Rózsa Ferenc Utcai 
klubhelyiségében. A nagy-
számban megjelent közön-
ség előtt levetítették a Lud-
vik Svoboda csehszlovák 
köztársasági elnökről készült 
portréfilmet, majd a Jan 
Drda novellájából készült, 
Magasabb elv című, egész 
estét betöltő játékfilmet. 

— Vásárnyitás Helsinki-
ben. Csütörtökön Urho Kek-
konen finn köztársasági el-
nök nyitotta meg a 4. nem-
zetközi vásárt, amelyen 30 
ország cégei állították ki 
termékeiket. „Napfénnyel, 
gyümölccsel, virággal yárja 
önt Magyarország" — ez a 
felírat fogadja a helsinki 
nemzetközi vásár magyar 
kiállításának látogatóit. 

— Franz Köhler, a Német 
Demokratikus Köztársaság 
budapesti nagykövetségének 
volt sajtóattaséja csütörtö-
kön sikerrel védte meg dok-
tori disszertációját a lipcsei 
Kari Marx egyetemen. A 
diplomata disszertációja té-
májául magyar vonatkozású 
anyagot választott: a leg-
utóbbi évek magyar gazda-
sági újságírásának jellemző 
vonásait és fejlődésének irá-
nyát elemzi doktori érteke-
zésében. 

— Jüan Rodriguez Grillc, 
Spanyolország első újszívese 
csütörtökön röviddel déli 12 
óra előtt meghalt. A halál alig 
egy nappal a műtét után, a 
veseműködés elégtelensége 
következtében állott be. 

— Négyesikrek születtek 
egy stockholmi kórházban 
szerdán. Valamennyi iker 
lány, súlyuk 90—100 deka-
gramm. Az anya jól érzi 
magát a szülés után. Az 
ikrek állapotáról nem érke-
zett jelentés. 

— A „Megkezdődtek az 
őszi sorozások" című, az 
MTI által szeptember 18-án 
kiadott hírben technikai hi-
ba folytán téves közlés je-
lent meg. Az a mondat, 
amely a tartalékos katonai 
szolgálatot teljesítők fizeté-
sére vonatkozik, helyesen a 
következőképpen hangzik: 
„A tartalékos katonai szol-
gálatra behívottakat a szol-
gálat idejére is ugyanaz a 
fizetés és egy juttatás illeti 
meg, mint a bevonulás előtt 
a munkáltatótól (szövetke-
zettől) kapott. Ebből csupán 
a t í z n a p o t meghaladó 
tartalékos katonai szolgálat 
esetén az élelmezés költsé-
gét és a katonai illetmény 
összegét vonja le a munkál-
tató". (MTI) 

— Fegyveres rablótáma-
dást hajtott végre csütörtö-
kön délelőtt Marseille-ban 
három álarcos bandita. Egy 
páncélozott pénzszállító au-
tó sofőrje kiszállt kocsijá-
ból, hogy a bankba bevigye 
a pénzeszsákot, amikor a 
banditák megtámadták. 
Megkaparintották a zsákot, 
majd zsákmányukkal a já-
rókelők tömegében eltűntek. 

— A budapesti művészeti 
hetek nyitánya. Csütörtökön 
este az Erkel Színházban 
ünnepélyesen megnyitották 
a III. budapesti művészeti 
hetek — egyszersmind a 
X. budapesti zenei hetek — 
október végéig tarló ese-
ménysorozatát. 

— A Vaskapu-erőmüvet 
építő jugoszláv beruházó és 
illetékes szovjet szervek 
újabb felszerelések szállítá-
sára kötöttek megállapodást. 
Az újabb szállítmány annak 
a 40 millió dolláros hitelnek 
a része, amelyet a Szovjet-
unió már régebben jóvá-
hagyott a Vaskapu körüli 
energetikai és hajózási rend-
szer építésére. 

Gyászközlemények 

A Szegcdi Konzervgyár gya-
korlattal rendelkező gyors- és 
gépírót keres felvételre. Jelent-
kezés a vállalat személyzeti osz-
tályán. XS. 57 334 

Gépírót felveszünk. VÖRÖS 
CSEVE SZERKESZTŐSÉG, Újsze-
ged! Kendergyár. Jelentkezni 
du. 2—4-ig. 

Beruházási, illetve tervezési 
gyakorlattal rendelkező építesz, 
gépész, mélyépítő, elektromos 
mérnököket, technikusokat, va-
lamint szerkesztőket és műszaki 
rajzolókat felvételre keresünk. 
A jelentkezéseket írásban kér-
jük az Igények megjelölésével 
Csm-i Beruházási Vállalat, Sze-
ged, Postafiók 392 számra meg-
küldeni. xDK. 885 

A Nagyalföldi Kőolaj- és Föld-
gáztermelő Vállalat azonnaU be-
lépéssel felvesz: fiatal érettségi-
zett férfi munkaerőket rim-
desen beinduló gázüzemhez, va-
lamint kútkezelőket, kútjavító 
segédmunkásokat, gépkocsiveze-
tőket, elektroműszerészt és 
mechanikai műszerészt. xDK. 886 

A Szegedi Nemzeti Színház 
PISZI FTEZÖI és KAZÁNFŰTŐI 
munkakörbe férfi munkaerőket 
cs vizsgázott kazáufütóket vesz 

Munkásokat, alkalmazottakat keresnek 

fel. Jelentkezőket a színház por-
tájára kérjük. XDK. 884 

Minőségi Cipőgyár Szegedi 
Gyáregysége felvételre keres 
NOI, FÉRFI SZAK- ES SEGÉD-
MUNKÁSOKAT. Kedvező mun-
kakörülmények. 44 órás munka-
hét biztosítva. Kereset kollektív 
szerződés szerint. Jelentkezés: 
Szeged. Római krt. 21. II.K. 336 

Azonnali belépéssel ASZTA-
LOST keres az ÜJ Elet Mgtsz, 
Szeged, Mihálytelek. 

Takarítónőt 4, illetve 5 órára 
és két hétre beteghordozót azon-
nali belépéssel az I. Belklinika 
felvesz. Jelentkezés a gondnok-
nál. XS. 57 319 

Érettségizett, gépírni tudó 
pénzügyi adminisztrátort felve-
szünk. "jelentkezés: Szegedi Tej-
üzem, Szeged. Párizsi krt. 16„ 
szeptember hó 24-én, kedden 
délelőtti órákban. x. 6731 

Gyakorlattal rendelkező mér-
legképes főkönyvelőt keres bel-
kereskedelmi agazatú vállalat, 
önéletrajz mellékelésével aján-
latot kérünk „Szegedi központ 
57 316" jeligére a Hirdetőbe, x 

A nyergesújfalui Magyar Vis-
cosagyár felvételre keres férfi 
betanított cs segédmunkásokat 
különböző munkakörökbe, vala-
mint lakatosokat és villanyszere-
lőket. A munkaidő heti 40, illet-
ve 42 óra. Munkásszállást bizto-
sítunk. Munkabér a kollektív 
szerződés és megállapodás sze-
rint. Napi egyszeri kedvezmé-
nyes étkeztetést biztosítunk. Je-
lentkezés a vállalat munkaügyi 
főosztályán, munkaerő-gazdálko-
dás! csoportnál, hétfőtől pénte-
kig: 9 órától 12 óráig. 

xS. 57 116 
16 évet betöltött lányokat szö-

vőnek felvesz a Pamutlextiimü-
vek Jacquard Szövőgyára, A be-
tanítási idő 12 hét. Ezen idö 
alatt havi ezer forint fizetést és 
napi 1 forintért ebédet biztosí-
tunk. Lakást — minimális térí-
tés mellett — leányottlionszerü 
elhelyezésben adunk. Kiképzés 
után igen jó kereseti lehetőséget 
nyújtunk. Jelentkezés írásban: 
Jacquard Szövőgyár üzemgazda-
sági osztályán. Budapest XIII., 
Szekszárdi út 19—25. 

Tudatjuk. hogy DORO JÓ-
ZSEFNÉ Sirokmán Márta el-
hunyt. Kívánságára elhamvasz-
tatjuk. Búcsúztatása hamvasztás 
után lesz. A gyászoló család, 
Bocskai u. 14. T. 1509 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
liogv szeretett testvér, nagynéni 
és rokon, özv. PINTÉR KÁROLY-
NÉ hosszú szenvedés után el-
hunyt. Temetése szeptember 
2l-én 11.30 órakor lesz az alsó-
városi temető ravatalozójából. A 
gyászoló család, Aradi vértanúk 
tere 5. X. 1508 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága jó férj, édesapa, nagyapa 

Építész technikusokat kere-
sünk szerkesztői munkakörbe, 
Szegedi Tervező Szövetkezet, 
Mérey u. 8. XS. 57 273 

Szegedi Építő Ktsz, Brüsszeli 
krt. 8. villanyszerelő raktár ke-
zelésére nyugdíjas dolgozót 
azonnali belépésre felvesz. 

XS. 57 277 
Szegedi Építő Ktsz, Brüsszeli 

krt. 8., kőműves, ács szakmun-
kásokat. segédmunkásokat azon-
nali belépéssel felvesz. 

xS. 57 276 
Szegcdi Építő Ktsz, Brüsszeli 

krt. 8. portásokat, éjjeliőröket 
azonnali belépéssel felvesz. 

xS. 57 312 

Férfi segédmunkásokat és 6 
órás munkára fiatalkorú fiú dol-
gozókat azonnali belépéssel fel-
vesz a Tisza Bútoripari Vállalat 
3. sz. Gyáregysége, Szeged, Le-
nin krt. 25. XS. 57 304 

A Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat központi gyára azonnali 
belépéssel felvesz SZAKKÉP-
ZEIT KERTÉSZ munkavállalót. 
Fizetés megegyezés szerint. Je-
lentkezni lehet a vállalat mun-
ktierőgazdálkodójánál, Újszeged. 

XS. 57 321 

és dédapa. KÖRMENDI RALMAN 
életének 79. évében hosszú szen-
vedés Után elhunyt. Temetése 
szeptember 20-án 13 órakor lesz 
az újszegedi temető ravatalozó-
jából. a gyászoló család, Tanács 
u. 31. 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett édesanya, nagymama és 
dédmama, özv. BOZSO IMRÉNK 
életének 84. évében hosszú szen-
vedés után elhunyt. Temetése 
szentember 20-án 14 órakor lesz 
a Gyevi-temető ravatalozójából. 
A gyászoló család, Kisteleki u. 
17. T. 150G 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett férj, édesapa és 
nagyapa. KRABÖT PAI- életének 
64. évében hosszú szenvedés 
után elhunyt. Temetése szep-
tember 20-án 12 órakor lesz az 
alsóvárosi temető kápolnájából. 
A gyászoló család, Mihálytelek. 

T. 1501 
Mély fájdalommal tudatjuk, 

hogy szeretett feleség, édesanya 
és nagymama KOSA SANDOR-
NÉ Prunkl Margit 73. évében 
hosszú szenvedés után elhunyt. 
Kívánságéra el ilamv asz tatjuk. 
Búcsúztatása hamvasztás után 
lesz. A gyászoló család, Csong-
rádi sgt. 76. T. 1503 

Szomorú szívvel közlöm, hogy 
j szeretett feleségem. GRüNEK 

MARCELNE Váradl Szidi hosszas 
i szenvedés után Budanesten kor-

házban elhunyt. Hamvasztás 
után áldott porait a szegedi 
zsidótemetőben helyezzük el. 
Grüner Marcel. Dk. 10 930 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
liogv szeretett feleség, testvér 
és rokon, THURINGER IMRÉNÉ 
Tóth Anna életének 59. évében 
elhunyt. Kívánságára elhamvasz-
tatiuk. Búcsúztatása hamvasztás 
után lesz. A gyászoló család. 
Április 4. u. 47. Dk. 10 926 

Talált tárgyak 
A Szegedi városi és járási 

rendőrkapitányság igazgatacren -
dészetl alosztályára augusztus 16 
óta az. alábbi talált tárgyakat 
szolgáltatták be: 19 db féríi-
kerékpár. 8 db nőt kerékpár . 1 
db férf i zakó. 1 db barna puló-
ver, 5 db aktatáska különböző 
szerszámokkal, iratokkal, tan-
könyvekkel. 3 db táska. 2 db 
úszómatrac. Rácz Sándor névre 
szóló elszámolási lap cs bettzin-
jegyek. 4 db pénztárca pcnzzel 
és iratokkai, fényképekkel. 6 db 
kulcs. 2 db orkánkabat . 2 Őb 
férfi karóra. 1 d b női kardra. 1 
db esernyő. 1 pár s trandpapucs, 
1 pár gyermekcipő. A talált tá r -
gyakat igazolt tulajdonosaik át-
vehetik. 

Indiai írók Szegeden 
A Kulturális Kapcsolatok 

Intézetének vendégeként 
tegnap háromhetes magyar-
országi látogatásra hazánkba 
érkezett két indiai író, Va-
sat Bapat és P. Padmaraju. 
Az indiai írók magyarorszá-
gi kőrútjukat szegedi láto-
gatással kezdték. Délelőtt a 
sajtóházban találkoztak a 
Tiszatáj szerkesztőségének 
tagjaival, délután a szabad-
téri játékok igazgatóságára 
látogattak. A következő na-
pokban találkoznak a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem vezetőivel, professzorai-
val, oktatóival, közöttük az 
Indiában járt szegedi egye-
temi tanárokkal, valamint a 
szegedi írókkal. Ezenkívül 
megtekintik a színház új 
évadjának nyitóelőadását, és 
a szegedi kiállításokat. író-
vendégeink vasárnap utaz-
nak el Szegedről. 

Száz rendőr 

— egy bűnöző 
Szerdán délután rendőrök 

igazoltatták a 28 éves John 
James-t és nem találták 
rendben gépkocsivezetői jo-
gosítványát. A fiatalember 
erre habozás nélkül pisz-
tolyt rántott elő, majd fa-
képnél hagyva a meghök-
kent rendőröket. elhajtott. 
Hazaérkezve Shrewsbury 
környéki házába, eltorlaszol-
ta a bejáratot és feleségét 
valamint négy kisgyermekét 
túszként használva megál-
lásra kényszerítette a le-
tartózta tására érkező rend-
őröket. 

Az éjszaka folyamán már 
száz rendőr vette körül a 
magányos házat, amelynek 
egyik emeleti ablakából Ja-
mes eddig öt lövést adott 
le és az egyik lövéssel meg-
sebesített egy tűzoltót. A 
rendőrség szóvivője közölte, 
hogy katonaság bevetését 
fontolgatják. 

Katonai filmfesztivál 
Veszprémben csütörtökön 

este ünnepélyesen megnyi-
tották a Varsói Szerződés 
tagállamainak III. katonai 
filmfesztiválját. A megnyitó 
ünnepség előtt Halász Anlal 
ezredes sajtótájékoztatón is-
mertette a fesztivál prog-
ramját. A tájékoztatón részt-
vettek a baráti hadseregek 
magasrangú tisztjei, a kato-
nai stúdiók vezetői és a 
filmek alkotói is. 
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