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K Ö N Y V S Z E M L E
(Folytatás q

ftiink kulturális felemelésének 'eszkö-
zévé teltük.

—- Az idei könyynap azonban uem- 
csak az ellenséges ideológia elleni 
bare terén jelent komoly sikert. Si-
kert jelent azért is, mert komoly 
segítséget nyújt szocializmust építő 
népi demokráciánk további kulturá-
lis fejlődése szántára és azért Is, 
mert eredményeket mutat fel iro-
dalompolitikái célkitűzéseink szem-
pontjából.

— Dolgozó népünk kulturális fel-
emelésének, szocialista nevelésének 
nélkülözhetetlen eszköze a jó könyv. 
A míiveletlenség összeférhetetlen a 
szocializmus építésének hatalmas fel-
adataival í— mondotta Itákosi Má-
tyás. — A szneializjjms építése egyre 
komolyabb és bonyolultabb feladatok 
elé állítja a dolgozókat. A béke vé-
delme, a helytállás a munkában, az 
építésben, a termelésben megköveteli 
art, bogy tájékozódni tudjunk a 
nemzetközi helyzetben, Ismerjük 
más népek helyzetét és életét, tágít-
suk szemhatárunkat. Műveltség nél-
kül, amely megszerzésének döntő 
eszköze a jó könyv, ez lehetetlen. 
Szemben a háborára készülődő im-
perialista kalandorokkal, akik a 
könyvet az új háború előkészítésé-
nek, a dolgozók öntudata incgniéte- 
íyezésének, a barbárságnak és a zül-
lésnek eszközévé alacsonyítják, mi 
-  az élenjáró szovjet irodalom pél-

dáját és útmutatását követve — azt 
hirdetjük: „Jó könyvvel, tudással a 
békéért, a szocializmusért!“

*

A Könyvnapokat megnyitó köz-
ponti ünnepség után Budapest külön-
böző pontjain még egész sor könyv-
napi ünnepség folyt le.

A Magyar Szovjet Társaság az Er- 
zsébet-körúti Bástya mozi elölt állí-
totta fel könyvpavillon ját, ahol 

Vas Zoltán,
* Tervhivatal elnöke méltatta a 
könyv-napok kulturális jelentőségét.

3, oldalról.)

A1 Magyar* Szovjet Társaság 
könyvsátránál különösen ki kell 
emelni — mondotta ez a társaság 
arra hivatott, hogy megismertesse a 
dolgozó, néppel a Szovjetunió kultú-
ráját, eredményeit, a szocialista épí-
tés sikereit. Tanuljunk a szovjet kul-
túrától, a Nagy Bolsevik Párt tapasz-
talataiból és ezzel a könyvnappal is 
vigyük egy lépéssel előbbre a magyar- 
szqvjet barátság ügyét.

A MINSZ központi pavilionjál a 
Nemzeti Múzeum szomszédságában 
állította fel, ahol

Kádas István.
a MINSZ főtitkárhelyettese lueszéit.

— A Dolgozó Ifjúság Szövetsé-
géért, a Párt ifjúsági szervezeté nek 
megteremtéséért vívóit küzdelemben 
— mondotta — a fiataloknak se-
gítő harcos társai a haladó jó köny-
vek. Ezért nyúlnak a fiatalok mind 
többen fegyverként a könyvhez.

A honvédség központi kflnyvsátrá- 
nál, az Apponyi-téren

Nógrády Sándor
altábornagy beszélt a Könyvnap je-
lentőségéről.

— A Néphadsereg katonái és liszt-
jei között rendkívül nagy a tanulási 
vágy —- hangoztatta — és éppen a 
honvédségnek komoly igényei vannak 
a haladó magyar írókkal szemben 
Elérkezett az ideje, hogy íróink, köl-
tőink, zeneszerzőink legjobbjai u 
hadsereg felé forduljanak és müveik-
kel segítsék a honvédség niagasfokú 
kultúrájának és harcos szellemének 
kifej|ődését-

A Szakszervezeti Tanács könyvsát-
ránál Iiarustyák József, az MNDSZ 
könyvsátránni Jóború Magda, az 
óbudai Flórián-téren a Szikra könyv- 
pavilonjánál Nezvál Ferenc alpolgár-
mester, Csepelen a Rákosi Mátyás 
Művek ipartelepén rendezett könyv-
napi ünnepségen Váczi Miktósné, a* 
MSZT főtitkárhelyettese beszélt.

„Tépjétek le 
a sötétség bilincseit"

XVIII. századi magyar rüpiralok 
a feudális Egyházról

A középkor IMyuináu az Egyház 
harcait a pápaság és császárság kö-
zötti hatalmi versengés, a püspöki szé-
kek (és hatalmas jövedelmek) jutta-
tási joga körüli küzdelem; később — 
a z  európai cgyliatalmi rendszer fel-
bomlása idején _  a pápai széknek a 
francia, spanyol, németbirodaltni, il-
letve itáliai politikával való azonosu-
lására irányuló törekvés determi-
nálja. Az újkor szabadabb gazdasági 
és társadalmi életformáiból követ-
kező kritikai gondolkodása hozta 
létre az akkor feltétlenül a haladás 
vonalát jelentő reformációt, mely 
már kívülről támadta ai Egyházat.

Magyarország periferikus helyzete 
és mind külső, mind izedig belső ne-
hézségei folytán az egyházi kérdések 
vitás dogmatikai és hatalmi pontjai 
iránt, szélesebb tömegeket megmoz-
gató módon, csupán a reformáció 
idején mulat érdeklődést: a XVI. és 
XVII. század folyamán mind ma-
gyar, mind latin nyelven számtalan 
hitvitázó irat- röplap, felvilágosító 
magyarázat és támadó leleplezés je-
lenik üteg mind kalaliku-s, mind pe-
dig protestáns részről.

A nemzeti felkelések leverése, illet-
ve azoknak a* időlegesen hozzájuk 
csatlakozott arisztokrácia által tör-
tént elárulás után a hitvita eltűnik a 
felszínről és a kát. Egyház az állam-
vallás minden előnyét élvezve, igen 
jelentős hatalomra lesz szert. E hata-
lom nemcsak lelkiekre, de világi ja-
vakra is kiterjedő, — az Egyház az 
ország első gazdasági tényezőjévé vá-
lik a püspöki és szerzetesrendi tulaj-
donban lévő latifundiumok és külön-
böző feudális természetű juttatások, 
tizedek folytán.

Természetesen ez nem magyar sa-
játosság, ugyanez, vagy még rosszabb 
a helyzet a többi túlnyomóan kato-
likus többségű országban, Francia-
honban, Portugáliában és legfőkép-
pen Spanyolországban is.

Az Egyház egyeduralmi törekvése, 
nagyfokú gazdasági hatalma, egyes 
rendek kizsákmányoló üzletpolitikája 
ellen a támadás a XVIII. század má-
sodik felében két oldalról indult 
meg: felülről az ú. n. „felvilágosult 
ábszolutizmns* képviselőiként jelent-
kező uralkodók és politikusok óhajt-
ják a reformtörekvéseikkel szembe-
helyezkedő egyházi erőt megtörni és 
gazdasági hatalmát megnyirbálni; — 
alulról viszont a nép és a vele szinte 
egyszinten élő alsőpapság támadja 
kíméletlen erővel a magas klérust és 
annak politikáját

E harcnak egyes állomásai és ese-
ményei igen figyelemreméltóak és ta-
nulságosak mg is: hasznos volt te-
hát, hogy az idei Könyvnapon megje-
lent a XVI11. századvégi, a feudális 1 
Egyház elleni röpiratgyüjtemény.

A bevezető tanulmány, mely Kató 
István műve, rövid pár oldalon fel-
vázolja a kötetben foglalt röpiratok ] 
korának szociológiai és történelmi 
hátterét; sajnálatosnak tartható azon-
ban, hogy nem fektetett kellő súlyt 
az európai összefüggések és párhuza-
mok kidomborítására: a jezsuitarend 
kiűzetéseinek és feloszlatásának, III. 
Károly spanyol király és Aranda mi-
niszterelnökének harca a spanyol egy-
házzal, az osztrák felvilágosodás 
egyes kiváló képviselőinek tevékeny-
sége oly lényeges az összeurópai fej-
lődés szempontjából, hogy nélkülük 
aligha lehet teljes a magyar felvilá-
gosodás képe-

Kétségtelenül jelentős periódus Ma-
gyarországon a XVIII. század utolsó 
évtizede, szellemi termékei feltétlenül 
részei haladó hagyományainknak. 
Nem véletlen tehát, hogy a polgári 
történetírás e kornak csupán rendi-
nacionalista mivoltát hangsúlyozta: 
az ezen túlmenő törekvéseket vagy 
agyonhallgatta, vagy képviselőit, mint 
Martinovicsot, hátrányos, hamis meg-
világításba állította.

A kötetben foglalt eredeti szövegek 
értéke és érdekessége természetesen 
változó, — válogatása értő kézre vall, 
a közöli anyag a kor általánosan 
dívó dagályos stílusa ellenére sem 
válik unalmassá; plasztikusan bonta-
koznak ki a panaszok és kívánságok, 
a fájdalmak és reménységek.

E röpiratok túlnyomó részben nem 
vallásellenesek, hanem a vallásos hit-
ben élő emberek jóhiszeműségét ki-
zsákmányolok ellen íródtak — s ép-
pen ebben rejlik korukon túlmutató 
aktualitásuk.

Irodalomtörténefileg is fontos mo-
mentum, hogy a jegyzeteket össze-
állító Tárnái Andornak sikerült első-
ízben Batsányi János „Bosszús tűnő-
dés“ című költeménye helyes és hi-
teles szövegét kutatásai során első-
ízben megállapítani. Figyelemreméltó, 
hogy Batsányi 1793-ban az „ámító 
szenteskedő“-kel így aposztrofálja:

„Nézd, a régi homályokra szokott 
sok gyáva miképen 

Üldözi mindazokat, akikről a józan 
oJé&tMtÓtit

Élesztő tüze súyárit tündökölni 
látja!

Nézzed, az ostobaság véres zászlói-
hoz esküdt

Vakbuzgók mi dühös-lörekedve ro-
hannak elünkbe!

Sziveiket vad gyülöttség mérgével
, itatván
A szeretet szolgái mikéül gerjesztik 

őket!
Mint fenekednek! mint hányják a: 

Czerngi kelepcét
Üjra, hogy a szabod észt szűkebb 

korlátba rckesztvén.
Népünket levétett alacsony járo-

mokba szorítsák!“
Az igényes kiállítású, facsimilék-

ké! gazdagított gviijleményt értékessé 
teszi bő jegyzetanyaga: - « kiadott
művek pontosabb könyvészeti meg-
határozása. talán még helyt talált 
volna. (Hungária kiadása.)

(o. m.|

EGY SZEGÉNY ASSZONY 
ÉLETE

Tolsztoj Léó regénye
(Franklin kiadás)

Tolsztoj Leó 82 évre terjedő élet-
pályája a változások szinte átfogha- 
tatlan változatosságát és a fejlődés 
váratlan meredekeit mulatja. Az 
1859-i krimi háború fiatat, rohamra- 
kész tisztje aligha ismerne magára az 
nsztapovói állomás szakállas, a világ 
mindenütt nehézséget támasztó szorí-
tásából és a család nyűgös kötelé-
kéből menekülni óhajtó öreg muzsik-
jában. Mégis egy nevezőn azonosul az 
ifjonti hevesség és a Kreutzer-Szonáta 
írójának tudatos lemondása; a világ-
nézeti ingadozás és a vallás formaliz-
musának megvetése, a paraszti élet-
forma egyedül boldogító tudatába ve-
tett hit —• mindezen változások és 
önmarcangolások közös célja, ériel-
me és forrása Tolsztojnak az orosz 
nép iránt érzett eltéphetetlen szerelete 
és rajongása. Tolsztoj élesen látta, 
hogy az akikori orosz uralkodó osz-
tály — melynek maga is előkelő tagja 
voít — nem jelenti az orosz népet, 
ez utóbbi sorsának javítását, gondo 
lati és erkölcsi tartalommal való telí-
tését, szinte mondhatni megváltását, 
tűzte ki célul maga elé.

A történelmi fejlődés saját belső j 
törvényszerűségei szerint más irányi I 
vett, nem a Tolsztoj által elképzelte! I 
— mégis igen döntő jelentőségű az | 
ő életműve: hatalmas tehetségé, ‘
plasztikus ábrázolökészsége az elnyo-
matás idején, a cenzúra bilincsei kö-
zölt képessé telte öt, hogy az orosz 
é'etnek kendőzetlen bemutatása során 
a legélesebb kritikát gyakorolja a 
cárizmus korrupciója, a középosztály 
képmutató erkölcse és a parasztság-
nak gazdasági helyzete és kulturális 
elmaradottsága által determinál el. 
esettsége fölött.

„Egy asszony élete“ című kisregény 
nem tartozik Tolsztoj főművei közé; 
magyarnyelvű megjelenése mégis ör-
vendetes eseménye az 195«. évi 
könyvnapnak. Az első személyben 
előadott történet, mely a XIX. század 
hatvanas éveiben játszódik le, kímé-
letlen pontossággal mutatja lie a sze-
gényparasztság kiszolgáltatottságát és 
kizsákmányoltságát, mind az állam- 
hatalom, mind pedig a birtokospa-
rasztság, kulákság által. A jobbágy-
felszabadítás alig változtatott helyze-
tükön, a földcsúr rabságából újabb 
rabságba estek; „ ...E z  már a job-
bágyfelszabadítás után volt, mégis 
ugyanúgy szolgálatba jártunk, mint 
azelőtt, hogy megkeressük kenyerün-
ket“ — mondatja a szerző a föszc- 
méliyel, Anyiszja Szkvorovcovával.

Szándékosan használom a fösze- 
mély — és nem főhős — kifejezést, 
mert e regény szereplői valóban nem 
bősök, sőt gyarló, olykor bűnöző 
emberek: a férj betörés és lopás

mialt kerül Szibériába“, maga Anyiszja 
pedig egykedvű beletörődéssel, a lá-
zadás, ellenállás minden gondolata 
nélkül viseli nehéz sorsát: mégis erő-
teljesebb vádirat ez számialán más 
leírásánál; a való életnek ez a reális 
ábrázolása éles kontúrokban mutatja 
bs az elnyomás kiváltotta - szenvedés! 
és íhagárahagyaiotlságot: — a kép 
.sötétsége és emltermivollunkban meg-
alázó volla teszi teljesen érthetővé 
számunkra, hogy Anyiszja és a többi 
anyiszják fiai és unokái alig néhány 
évtized múltán már nem passzív 
rezignáeióval viselték sorsukat, ha-
nem harcos magatartással vívták ki 
boldogabb, szabott életüket.

A fordítás nem emelkedik túl » 
középszerűségen. Sajnálatos, hogy :i 
kiadó nem jeJöli meg az első orosz 
kiadás évét, hasonképen ivem kapunk 
tájékoztatást az igen sikerült borító- 
rajz alkotójának személye felöl sem.

(o. m.)
Czibor János: Gábor Aroif. (Répái.) 

A film egyre nagyobb .térhodfljjtsii a 
népi kultúrákban új irodalmi műfaji 
termel; a filmregényt. Czibor János 
regénye is, amylyben Gábor Áron tör-
ténetét. az 1848-—19-es Erdélyt, kö-
zelebbről Háromszéket mutatja nieg, 
ilyen.

A filmregény a könyv lapján is 
képekéi tár az olvasó elé. Nem .lehet 
mély medrü. nem mélyítheti él az 
eseményeket, magyarázatokat nem 
fűzhet hozzájuk, csak megmutathat, 
mindent képekbe* vetíthet gyors egy-
másutánban a szemünk elé. A fan-
tázia szárnyalásának azonban hő le-
hetőséget nyújt a filmregény és Czi- 
bor János jót is él ezekkel a lehető-
ségekkel. A kis könyv Ifit képe Gá-
bor Aron 1847-es hazatérésétől az 
ágyúgyártási kísérletiekén át, Sepxi- 
szentgyörgy védelméig és Bemnek 
odaérkeztéig pergeli az eseményeket, 
vannak benne jóllátott és jól látta-
tott alakok özönnel, az ember szinte 
már vásznon szeretné látni az olvu- 
sottakal. De olvasva ezt a könyvel, 
ereznünk kell — hiszen kísérletről 
van itt szó —, hogy a film mégis sok-
kal több, mint a filmregény. A film-
nél a színésznek nagyon nagy a sze-
repe, ö tölti meg igazi élettel a ké-
pek egymá-Hiláni sorát, ö valószctű- 
síti a történetet. Mindenesetre érde-
kes olvasmány így is ez a munka, 
amely azonban regényként megírva 
olvasmánynál többet nyújtott volna.

S. B.

Mégy évvel ezelőtt, iúnius 3-án 
halt meg Kalinin, 

a Bolsevik Párt kiváló íi a
Négy évvel ezelőtt, június 3-án halt 

meg Mihail Ivanovics Kalinin, a szov-
jet állam és a Bolsevik Párt egyik 
kiváló vezetője. A leningrádiak mé-
lyen tisztelik Kalinin emlékét, aki na-
gyon sokat tartózkodott Lejvingrád- 
ban. A múlt század végén esztergá-
lyosként dolgozott a ieningrádi gép-
építő üzemekben. A földalatti moz-
galomban a marxista-leninista elmé-
letet propagálta és a péfervári mun-
kásokat a Bolsevik Párt harci lobo-
gója alá tömörítetté. A Nagy Októ-
beri Forradalom győzelme után Ka-
linin gyakran járt Leningrádban fel-
kereste az üzemeket, tömeggyőlése- 
ken szólalt fel és találkozott régi ba-
rátaival — a pétervári munkásokkal.

•Ma Leningrad üzemeiben estéket 
rendeznek a nagy forrada'már emlé-
kének tiszteletére. Az Engels nevét vi-
sed gépépítő gyárban Mihail Alexan-
drov. az öreg csiszolómunkás számol 
be ma emlékeiről. Alexandrov ugyanis 
Kaiininne! együtt dolgozott az üzem 
szerszámkészítő műhelyében. At ifjú-
ság érdeklődve tanulmányozza az 
üzem történelmi ’albumát. Itt őrzik 
Kalinin esztergályos bérelszámoló 
könyvének fényképmásolatát.

Óriási érdeklődés mellett 
zajlott le a Könyvnapok első napja

Pénteken a késő délutáni órákban 
iűrü embergyűrü vette körül a könvv- 
mpi sátrakat, megkezdődött a vásár-
ás. Minden könyvsátorban egvönte- 
ücn megállapították, hogy a Könyv-
lap első napján Rákosi Mátyás új 
niívét vitte haza a legtöbb dolgozó.

Legnagyobb volt a forgalom _ a 
iz.ikra Nemzeti Színház előtt álló sál-
ánál. Itt sokan egyszerre vásárolták 
neg Sztálin összegyűjtött müveinek 
Iső húrom kötetét. Sok példány fo- 
;yott el Révai József és Horváth 
járton könyvnapi könyveiből.

A Népszava könyvsátránál az egyik 
?gkapósabb könyv volt Borisz Pole- 
ojnak „Egy sztálingrádi munkás 
léte“ című regénye.
Az ideológiai és szépirodalmi mű-

iken kívül sok népszerű szakkoáyvet 
dtak el.
Az MSZT sátrában Illés Béla „Víg- 

zinházi csatárjából a készletben 
ívő példányok délután léi 6-ra el- 
jgytak. A Madách-téri Szabadság-
arcos könyvsátorban sokan vették 
“jodorov „Partizánok útja“ című 
önyvét és a „Volokalamszki ország- 
t“-al.
A Kálvin-téri MINSZ könyusólornál 

tár délután 4 órára, az ünnepélyes 
íegnyitásra mintegy 60 példány fo- 
yolt el Lenin és Sztálin „Az ifjú- 
tgról“ szóló, a könyvnapra meg-
fent művéből) „A Komszomol Kar-
os útjá“-ból délután 4-ig 40 példányt 
ettek meg az egységes ifjúsági szö- 
etség megteremtésére készülő fiata-
jk. Szépen fogytak a Természet- 
idományi Kis KöiyVtár füzetei is.
A Köztársaság-tér sátra köré az ú t-1

I törők nyakkendői vontak piros kere- 
1 tét. Fél 2 körül csapatokban érkez-

tek a pajtások. Oszajcv „IV/B“-je és 
Balandina „Moszkvai úttőrők“-je mel-
lett sok pajtás vásárolta meg Fehér 
Klára „Első hél“ című könyvét, mely 
délutánra már el is fogyott. /

A Váci-út vidéke sátrakkal és 
könyverdővel van tele., A Váci-út és 
Dagály-utca sarkún az Acélöntő és 
Csőgyár állított fef Szikra-könyvsát- 
rat, amelyben már az első órában 
sok példány fogyott el Rákosi Má-
tyás új könyvéből és — a többi kö-
zött — Avro Manhattan könyvnapra 
megjelent „A Vatikán a haladás el-
len“ című tanulmányából.

1 Az üzemi és hiixtiali sálrak száma 
jóval nagyobb, mint tavaly volt.

A Láng Gépgyárban délután 5 óra-
kor nyitották meg a bönyvsátrat. Itt 
bábcsoport adott műsort: „A könyv 
nevenapja“ címmel, emellett önálló 
kis színmüvet is írtak és mutattak be 
a Könyvnap megünneplésére. Pjítás 
az is, hogy gumikerekű könyves ké-
zikocsit indítanak majd cl a műhe-
lyekbe, amely minden dolgozó mun-
kahelyére elviszi a könyveiket.

A hivatalokban és egyetemeken is 
megjelentek a könyves asztalok. A 
népjóléti minisztérium előcsarnoká-
ban felállított könyvsátorban például 
ebédidő alatt olyan nagy volt a for-
galom, bogy a két eladó mellé még 
segítséget kellett állftani.

A Könyvnap sikeréhez nagymér-
tékben hozzájárultak az üzemek és 
iskolák kultúrcsoportjaj. Vidám han-
gulatuk magávalragadta a könyvsát-
rak körül összegyűlt dolgozókat.

Megjelent a „farlés békéért, 
népi demokráciáért“ legújabb száma

„A szakszervezetek a békéért vívott 
rcban“ című vezércikk a Szakszer-
iét! VUágszö vétség végrehajtóbi- 
tlsága budapesti ülésszakának hatá. 
citaival foglalkozik. Megál'apitja, 
gy milyen rendkívüli nagy jelentő-
be van a Szakszervezeti Világszövet- 
; végrehajtóbizottsága ama határo-
lónak, hogy minden, a Szakszerve- 
T Vi'ágszövetség kötelékébe tartozó 
nkszervczeti központ forduljon a; 
>bi szakszervezeti központhoz és 
tetőikhez indítvánnyal a stockholmi 
hívás aláírására és ha a vezetők 
•gtagadják az aláírást, vagy tartói-
dnak tőle, követeljenek tőlük nyíl- 
nos magyarázatot, miért nem száll- 
k síkra az atomfegyver eltiltása 
lekében.
1 lap első oldalán „Tiltsák et az 
■mfegyvert — követelik Olaszor- 
g kimagasló közéleti tényezői“ 
ímel annak a gyűlésnek a lelhívá- 

közli, melyet a béke hívei moz- 
ma olaszországi bizottsága kezde- 
nyezésére tartottak, 
jgy an csak az első oldalon találjuk
o-Mo-Zsoyak, a Kínai Békevédel- 

Bizottság elnökének, valamint 
n-Szer-Janak, a koreai békevédel- 
bizottság elnökének cikkét, jelen-

eket a békcmozgalomról Francia- 
zágból és Lengyelországból, 
k iafi terjedelme» c.ii&ct Jüftpl

Eugene Dennislől, az Amerikai Kom-
munista Párt főtitkárától, aki cikké-
ben hangsúlyozza, hogy az USA kom-
munistái és antifasisztái előtt fő- 
feladatként széleskörű egységes és népi 
harci front, harcos, népi. háború- és 
monopóliumellenes koalíció kiková-
csolása áll.

Mauro Seoecimorro, az Olasz Kom-
munista Párt vezetőségének tagja cik-
kében elemzi azt a mély válságot, 
melybe marshutlizáll vezetői juttatták 
az országot.

Francois Billou.c, a Francia Kom-
munista Párt Politikai BisoUságának 
tagja, „A Schuman-terv a háború és 
á nemzetárulás terve“ címmel írt cik-
ket. E. Polák a csehszlovákiai nem-
zeti bizottságok fejlődéséről számol 
be. Jelentést közöl a lap a Szlovák 
Kommunista Párt IX. kongresszusá-
ról. a Svéd Kommunisla Párt Köz-
ponti Bizottsága teljes ízléséről, a né-
met ifjúsági találkozóról, a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaságról, 
ezenfelül Lengyelországból. Bulgáriá-
ból, Romániából, Magyarországról, az 
USA-ból, Angliából és Ausztráliából

— A Seovjefúnié kUWŐtte a Ku
mintang-klikk képviselőjének jelei 
léte miatt elhagyta ae ENSZ gyén 
kági tanácsát.

szerezzünk ürömét a gyermekeknek. 

AiándéUwzzMiU édcssífye-t!


