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Néhány óra alalt 76 dolgozó paraszt jelentkezett 
termelőszövetkezeti tagnak Ásolthalmán 

Holnap nyílik meg az „Ötéves terv"-kiállítás 

(Asotthahní (flefonje/entés). Teg. 
napi számunkban már be?z,imoi-
tunk arról, hogy az ásotlhalmi dol-
gozó parasztok egyre nagyobi) szám. 
ban J.epnok a termelőszövetkezeti 
gazdálkodás útjára. 

76 dolgoió paraszt 
önként jelentkezik 

Tegnap már a kora reggeli órák-
ban népnevelők, a termelőszövetke-
zetbe már régebben bei épen dolgozó 
parasztok koresték fel Ásollhalma 
még egyénileg dolgozó parasztjait. 
Sokan azonban oz ásol I halmiak közül 
nem gyöziék várni a népnevelőket. 
Felkeresték a helyi tanácsot, párt. 
szervezeiel. termel őszövei kezetek 
irodáit és belépési nyilatkozatot kér-
tek. 

Különösen a kösépparaszlok vá. 
laszlotiák csütörtökön a közös gaz-
dálkodás jó mód felé vezető úlját. 

i Nemcsak a tszcs.tagok száma, ha. 
j nem a terrr.előszövelkezelbe bevitt 
'földterület nagysága is rohamosan 
növekedett csütörtökön Ásotihal. 
mán. 76 belépő összesen 660 ka-
tasztrális holdal vitt be a lermelő. 
szövetkezeibe. Ezzel Ásotlhaimán 
4885 holdra emelkedett a termelő-
szövetkezetek földterülete 

Dolgozó parasztok küldöttsége 
a Tanacsnál 

Déltájon a községi fanács elnökéi 
a dolgozó parasztok újabb küldött, 
sége kereste fel. Közölték a helyi 
lanács elnökével, hogy arra az el-

; határozásra jutottak: Termelőszö-
| vetkezelet szeretnének alakítani. Ké-
rik ehhez a tanács és a párt segít. 

I ségét és azt, hogy előadót küldje-
jnek ki hozzájuk. 

' A helyi lanács és a pártszervezet 

lermészelesen elegei tett a dolgozó 
larasztok kívánságának és csütör-
tököm este 7 órakor új termelőszö-
vetkezet alakult Ásolthalmán. 

Az ásotthalmi dolgozó parasztok 
építik új, szebb termelőszövetkezeti 
i életüket. Dolgozó parasztok, akik 
; tegnap még egyénileg müveilék 
! földjükéi, ma delelőt! beléptek a 
! termelőszövetkezetbe és délulán már 
a termelőszövetkezeti mozgalom 
népnevelőivé, propagandistáivá vál. 
tak és eslére kelve már újabb dol-
gozó paraszl társukat győzik meg a 
közös gazdálkodás helyességéről. 

Az újonnan belépők kisgyűlése. 
ken .szomszédolásokon felszólalnak, 
elmondják dolgozó paraszt'ársaik 
előtti, miért választották a nagyüze-
mi gazdálkodás úlját. Az ásotlhalmi 
népnevelök legfőbb érve — a pél-
damutatás. — Aranya* ér Ásott, 
halmán a népnevelök szava, mert a 

Az MSZT székház termei szinte 
ujjávarázso'ódtak. Drapp, kélt és 
vörös drapériák ölelik körül a fa-
lakat- A hatalmas ládákból egy. 
másután kerülnek elő a képek, a 
modellek, amelyek ötéves tervünk 
már eddig elért eredményeit és az 

elkövetkező években lé'rehozandó 
alkotásokat ábrázo'ják. Az egyik a 

tiszalöki duzzasztóg'tat ábrázolja, 
amellyel a makrancos folyóból en-
gedelmes. a termelés szolgálatába 
ó|l<5 óriást varázsolnak. Ezzel az 
„óriással" hatalmas területeket 
öntöztetnek, gépeket hajtatnak, vá-
rosokat és falvakat világíttatnak 
majd- Az „ötéves terv*' kiállítást 

I hét teremben rendezik meg. Már 
lehet látnj. hogy az egyik terem-
ben a nehézipar, a másik terem-
ben a könnyűipar, a harmadikban 
a mezőgazdaság eddigi eredményeit 
és az ötéves Terv keretében kelet, 
kező új alkotásait mutatják be a 
szegedi dolgosóknak. 

Ezt a nagyjelentőségű, szocia-
lista építőmunkánk erőfeszítésiét 
bemutató kiállítást szombaton, 
február 9-én nyi'ják meg s a kiál. 
iítás igen sok tanulságot oyujt 
majd Szeged dolgozóinak és újabb 
lendületet ad a további lelkes mun-
kához. 

A vállalás erős fegyver a desskiek kesében 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 

február 6-i hadijelentése 

Az elmúlt év tavasza ő'a nagyot 
változott megyénk sok határmenti 
községében az élet. Ekkor alakú 
át Szőreg. Deszk. Ujszentiván sz -
ve'kezefi községgé. Uj életet kezd-
tek a Tito-haiár innenső részén 
lévő dolgozó parasztok. 

Mi n-i a beteg testbe kerülő friss 
vér gyógyílja a vérszegényt, ugyan-
úgy megváltozott Deszk élete s az 
átalakulás óta. Vidámak, életükkel 
megelégedetteK a dolgozó parasz-
tok. 

A szövetkezeti gazdálkodás ered-
menyeképpen nagymennyiségű 
élelmiszer, búza, kukorica, zsir, 
kerüli a szövetkezeti tagok 

kamrájába. 
Sokat adott a párt a felszabadu-

lás óla Deszknek. A szovjet kato-
nák elhozták a szabadságot és a 
békés jövő épíiésének lehe'őségét. 
S ezt az alkalmat jói kihasznál, 
ták a deszki parasztok. Deszk köz. 

ség lakosainak 85 százaléka szövet-
kezeti tag. Most, hogy az ország 
pártunk nagy vezetőjének, Rákosi 
elvtársnak 60- születésnapi évfor. 
dulóját készül megünnepelni. a 
deszki dolgozó parasztok is elhatá-
rozták: jobb munkával, kötelessé-
gük határidő előtti elvégzésével ké-
szülnek március 9-re. 

Az elmúlt hót első napjaiba® 
történt 

AZ ELSŐ FELAJANLAS 

s ezt követte a második, harmadik, 
majd a többi. A termelőszövetkezet 
tagjai üzemi gyűlésen, a tanács, 
tagok tanácsülésen mondták el fel-
ajánlása ka t. 

„Én, Gángyán Imre. deszki I. 
típusú Béke-tszcs lagja válla-
lom. hogy sz 1952 es évi ba-
romfi és tojásbeadási kötelezett-

Egyre javul a munka a% úínzentiváni 
termelőcaoporlokban 

(Tudósítónkló!) „ígérjük Rákosi 
elvtársnak, hogy a munkafegyelmet 
megszilárdítjuk a terme'.őcsoporton 
belül". így beszélnek az újszent-
iváni Szabad Föld III-as tipusú és 
n Kossuth l-es lipu6Ú termelőcso-
port do'gozói. Rákosa elvtársnak a 
termelőcsoportok és gépállomások 
országos tanácskozásán elhangzóit 
•aozzászó'ása nyomán a Szabad 
Föld-lszcs dolgozói minden el-
maradt munkát elvégezlek. Levág-
ták a kendert, felszedték a vörös-
cék'át. A munkafegyelem megja-
vítása érdekében lett Ígéretüket is 
megtartják a dolgozó parasztok: 
napról-nanra nö a dolgozó tagok 
száma a terme'öcsoportokbam. 

Topcsiov Bonaventura a Szabad 
Föld-lszcs páxtlitkára megígérte 
Rákosi elvtárs születésnapjára, 
hegy a jól dolgozó csoporttagok 
sogtiieégével rendet teremt a ter 
me'öc-onortban, nem lesznek o'ya-
nok. akik nem vesznek tevéke-
nyen rész! a munkában. Ha még-
is előfordu'na ol/ar eset. hvg\ va-
lrki igazolatlanul távolmarad a 
munkától, akkor a legszigorúbb 
rends ahá! /ok it alka'mazzák a 
fegyetemsérlőkkel szemben. Mind-
két termelőcsoport dolgozói meg-
ígértek, hogy ezulán pontosan, 
rendszeresen eljárnak az alap- és, 

középfokú politikai oktatásra, hogy 
politikai tudásuk emelésével még 
jobb munkát végezhessenek. 

Annak következtében, hogy ter-
me'őc loport'ainkban e^yre javul 
a munkaf. yyclem, mind jobban 
megy a munka. A csoportonkívüli [ 
dolgozó parasztok mindjobban fel-1 
figyelnek a termelőcsoportok éle", 
tére. Ennek eredményeképpen a 
napokban a Szabad Fö'.d-termelö- j 
csoport három új taggal szaooro-
dott. Kiss János 9 ho'das dolgozó 
paraszt családjával együtt belépett 
a tszcsbe. Kiss János belépésekor 
elmondotta, hogy bár elég ké6ön, 
de meglátta hol van a helye Put-
nlk Mi'orád és Putnik Milos dél-
sz'áv dolgozók színién családjuk-
kal együtt belép.ek a termelőcso-
porlba. 

— Mi délszlávok itt a határszé-
len hűségünket, ragaszkodásunkat 
fejezzük ki Rákosi elvtárs iránt — 
mondották belépésükkor a dél-
szláv dolgozó parasztok. — Be-
lépésünkkel jó munkánkkal vála-
szolunk Titoék aljas bandájának. 

A tiermelőcsopreiba belépő dol-
gozó parasztok így biztosítják a 
nagyobb terméseredmények el 

Bégemet március 9-re teljesí-
tem — 

hangzott el az első felajánlás a 
Béke tszcs üzemi gyűlésén. 

— Az első negyedévi beadási 
tervem 100 százalékos teljesíté-
sé' vállalom Rákosi elvtárs 

szülelésnapjára 
— mondta Vukoszájev Vászó dél-
szláv tszcs tag. 

Markovjev Mikó I. tipusú tszcs 
tag a tavaszi munkák határidő előt-
ti elvégzését vállalta. Egymásután 
mondták el felajánlásaikat az egy-
szerű dolgozó parasztok. A saö-
vetkezetj tagok mögött nem marad, 
tak el az egyénileg gazdá'kodó 
dolgozó parasztok sem. 

Varga Ferenc középparaszt Ifj. 
Kiss Györgyöt hívta kl páros-
versenyre az egész évi baromfi 
és tojásbeadási terv március 
9-i teljesítésére. Rusz Ljubo. 
mlr a tojás- és baromfibeadási 
kötelezettség első negyedévi 
előirányzatának március 9-i tel-
jesítését vállalta. Oláh Gábor, 
s község apaállalgondozója 5 
száza'ékos darafelhasználási 
százalékemelést ég a fiaiási át-

lag növelését vállalta. 

Az I. tipusú Béke.termelőcsoport 
270 tágja lett felajánlást a tavaszi 
munkák határidő előtti elvégzésére. 

Egyszerű, de szívbőljövő szavak, 
kai mondták el érzéseiket a dél-
szláv és a magyar dolgozó parasz-
tok. A párt és Rákosi e'vtárs irán. 
ti szeretet megnyilvánulásai voltak 
ezek. 

Deszken aizonban nemcsak beszél-
nek, hanem 

Phenjan (TASZSZ). A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság 
néphadseregének főparancsnoksága 
jelenti február 6-án: 

A néphadsereg egységei, szoros 
együttműködésben a kínai népi ön-
kéntesek egységeivel, valamennyi 
arcvonalon továbbra is védelmi har-
cokat vívnak az ellenséggel. 

CSELEKEDNEK IS. 

éréséti, Így akarnak őrködni 
kénk felett a határszélen. 

bé-

Hornyák István 

Csongrád megyében 
több mint 3 ezer kai. holdat erdősiteiiek 

az öiéves lerv első két évében 
Csongrád megye két erdőgazda-

sága: a Tiszámén*! és „ Szegedi 
Erdőgazdaság az ötéves terv első 
és második évében több mint 3 ezer 
katasztrális holdon végzett fásí-
tást- A fásítások nagyrésze a Tisza 
és a Maros hullámterére esik. Az 
ide ültetett fák a levonuló ár rom-
boló hálását fogják fel. Régen erre 
a célra fűzfát használtak. Most — 
szovjet tapasztalatok alapján 
a lényegesen jobbminőségű, gyor-
sannövő nemes nyárfajtákat ültet-
nek. A fűzfa ugyanis lassan nő és 
csak gyongeminőségű tűzifának 
használhaió fel. Ezzel Szenrien a 
nemes nyárfajták egy év alatt két 
és félméter magasra nőnek és kl. 
váló minőségű szerfaként haszno-
síthatók. 

A két erdőgazdaság csemete-
kertjeiben az ötéves terv első két 
évében több minit 60 millió cse. 
metét és suhángot neveltek. Ezeket 
szovjet tapasztalatok alapján 60 cm 
távolságra ültetik és így a kapálást 
gépi erővel tudják végezni. Közü-
leti fásításra csupán a® elmuli 
évben közíl 2 millió csemetét és 
suhángot adtak. Ezekkel utakat, 
terekei fásítanak. 

Az 1952-es évben az erdősítési 
munkálatokat a Szovjetunótól ka-
pott gépek könnyítik meg. Cson-
grád megyében 7 darab szovjet 
csemeteül'etőgép áll az idén mun. 
kába. Egy ilyen gén naponta hat 
katasztrális holdat ülteti be, vagyis 
naponta száz ember munkája' vég-
zi eb 

A békéért folytatott harc hűséges segítőtársa 

• „TRRTÚS SÍKÉÉRT, NÉPJ DEMOKRÁCIÁÉRT" 
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Battancs István, a Koseuth-fer-
melőszövcikezei tagja, aki Kiss 
Mihályt hívta ki párosverseny-
re, január 4.ig teljesítette egész 
évi baromfi és tojásbeadási 

kötelezettségét. 
Gángyán Imre csoporttag egész 
évi 'ojásbeadását sz'ntén 100 
százalékra, baromflbeadását pe-
dig 80 százalékra teljesítette. 
A Damjanich, a Szabadság, az 

Előre, a Béke és a Kossuth tszcs 
tagjai egymással versenyezve tesz-
nek elege' vállalásuknak, A község 

Februárt 5-ém a fronton különő. 
sebb változás nem történt. 

Február 6-án az ellenséges repü-
lőgépekre vadászó lövészek lelőttek 
két ellenséges repülőgépet, amely 
résztvett az Észak-Korea békés la-
kossága ellen intézett támadások-
ban. 

Február 8-án lesz a koreai néphadsereg 
fennál lásának negyedik évfordu ló ja 

A koreai niép február 8-án ün. 
nepti néphadserege fennállásának 
negyedik évfordulójál. Az üzemek, 
ben munkaversennyel készülnek az 

évfordulóra. A front különböző sza-
kaszaira küldöttségek utaztak, hogy 
a dolgozók nevében ajándékokat és 
levelekel adjanak át a harcosoknak. 

Farban Mihály távirata Kim Ir Szetthez 

Kim Ir Szen Elvtársnak, 
a koreai néphadsereg főparancsnokának. 

Phenjan. 
Engedje meg, hogy a Koreai Néphadsereg Napja alkalmából 

mind a magam, mind a magyar né thadsereg katonái, tiszthelyettesei, 
tisztjei és tábornokai nevében forró testvéri üdvözletemet tolmácsoljam 
Önnek és a hős koreai néphadsereg minden harcosának. 

Kívánom, hogy Korea szabadságszerető népe és dicső hadsorege 
a* amerikai-angol imperialista ragadozók ellen folytatott karcban ni. 
nél előbb teljes győzelemre vigye szabadságának, függetlenségének és 
békéjének ügyét. 

Budapest, 1952 február 7-én. 

FARKAS MIHÁLY vezérezredes, 
a Magyar Népköztársaság 

honvédelmi minisztere. 

A koreaí-kínai küldöttség 

általános elvi javaslata 

az ötödik napirendi pont rendezésére 

BECSULETTABLAJÁN 

naponként váltakoznak a nevek. 
Mindenki azon iparkodik, hogy az 
ő neve is odakerüljön a felírás 
alá: „Akik már teljesítették Rákosi 
elvtárs 60. születésnapjára tett fel-
ajánlásukat." Most Novkov Mátyás, 
Szántai János és Novnov Szlávó 
dolgozó paraszt neve szerepel a 
táblán, de elsőségüket „veszélyez 
tetik*' a többi jólteljesítők. 

A község hangos híradója szinte 
szüntelenül sorolja a felajánlást 
teljesítők nevét. A rádió a napok, 
ban küldött üdvözlést a község dol. 
gozó parasztjainak. Külön üdvözöl, 
fék Török Andrást és Szőnyí Jó-
zsefet, aki a legpéldamuta'óbb tel. 
jesátők. 

A község dolgozó parasztsága 
lelkesen végzi felajánlása te'jesí-
téséf, de szaporodnak még a köte 
lezettségvátiaiások is. 

A község dolgozó parasztjainak 
az a véleménye, hogy minden be-
csületes dolgozó parasztnak köte. 
lessége, hogy jobb munkával, a be. 
adási kötelezettség határidő előtt, 
teljesítésével ünnepelje Rákosi elv-
lárs 60. születésnapját. Méltó vá. 
laszt adnak ezzel a határon túl 

, leskelődő Titónak. 
L cr. JO 

Keszon. Az Új Kína Hírügynök-
ség tudósítójánjak jelentése szerint 
a fegyverszüneti tárgyalásokat 
folytató küldöttségek teljes ülése 
február 6.án, szerdán megkezdte a 
napirend ölödik pontjának megvita-
tását. 

Nam Ir tábornok, a koreai.kínad 
küldöttség vezetője az ölödik napi-
rendi ponttal kapcsoiaiban a koreai 
kérdés békés rendezésének biztosí-
tása céljából javasolta, hogy a Ko-
reai Népi Demokratikus Köztársa-
ság kormánya és a Kíntai Népköz-
társaság kormánya, valamint az 
Egyesült Nemzelak Szervezetéinek 
oldalán érdekelt kormányok nevez-
zenek ki 5—5 képviselőt politikai 
értekezlet megtartására. Ez az ér-
tekezlet a koreai fegyverszüneti 
egyezmény aláírása és 'hatálybalé-
pése után három hónapon belül a 
következő kérdésekről tanácskozik: 

1. Az összes külföldi csapatok ki-
vonása Koreából, 2. a koreai kér-
dés békés rendezése, 3. a koreai bé-
kével kapcsolatos más kérdések. 

Az amerikaiak kijelentetlók, hogy 
a koreai-kínai küldöttség javasla-
tát részletesen tanulmányozzák. 

A küldöttségek újabb plenáris 
ülésének időpontját az összekötő-

lisztek megbeszélése ulán tűzik ki. 
A negyedik napirendi pontot tár-

gyaló albizottság ülésén a keroai. 
kínai küldöttség megbízottija hoz-
zájárult, hogy a negyedik napirendi 
pont gyors megoldása érdekében a 
két fél vezérkari tisztjeinek ülése 
elé terjeszti azokat a kérdéseket, 
amelyeket az albizottság már meg-
vitatott és amelyekben már megál-
lapodás jött léire. 

A koreai-kínai küldöttség megbí. 
zotlja hangsúlyozta, hogy még min« 
dig komoly nézetei I érések vannak 
a kél fél közöli a hadifoglyok sza-
badonbocsátásának és hazatetapílé. 
sénék kérdésében. A koreai-kínai 
küldöttség sziklaszilárd abban az 
álláspontjában, hogy fellélel nélkül 
szabadon kell bocsátaná és haza kell 
telepileni az összes hadifoglyokat. 

A ha.rmalik napirendi ponttal fog-
lalkozó vezérkari tisztek ülésén az 
amerikaiak közöl lék, hogy nincs©, 
nek újabb javaslataik a katonai 
személyek leváltásának és a mögöt-
tes területeken belépőállomámak 
minősülő helységek kérdésével kap. 
csolalban. Ebben a két kérdésben a 
nézeteltérések nagyok. 

A következő ülést február 7-én 
11 órakor tartják. 

Gyermekgondozónői tanfolyam indul 
Ötéves tervünk harmadik évének 

beruházásai erőteljesen fejlesztik 
| a bölcsődei hálózatot a nők fer-
I malőmunkájának, munkába állásá-
I nek megkönnyítésére. Az új böl-
csődéket a gyermekek szakszerű 
el'átása, gondozója érdekében 

; nagyszámú, jólképzelt gondozónó-
1 vei kell ellátni. Ezért az egészség-
ügyi minisztérium február végén 
gyennekgondozónói tanfolyamo-
kat indít Budapesten a VIII. Szent-
királyi-utca 7. és IV. Erkel-utca 26. 
szám alatt. A tanfolyamok idő-
tartama 10 hónap, amely idő alatt 
a hallgatok lakást, ellátást kapnak 
és havi 100 forint tanu'mányi se-
gélyben részesülnek. A felvételi 
kér-lm-ket február 10-ig kell be-
adni, A kérelemhez önéletrajzot, 

' vagyoni és iekolai bizonyítványt 
kell csatolni. A tanfolyamra 18—30 
éves nőket vesznek fel. A tanfo-
lyam sikeres elvégzése után az új 
gyermekgondozónők elhe'yezésé-
ről az egészségügyi minisztérium 
gondoskodik. 

Fénal Sándor részvUfáv'rafa 

az angol királynőhöz 

Rónai Sándor a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsánalt elnöke VI. 
György angol király elhunyta al-
kalmából táviratban fejezie ki rész-
vétét II. Erzsébet királynőnek 
(MTI) 


