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A földművelésügyi minisztérium 
és az állami gazdaságok és erdők 

minisztériumának közleménye 

Rombolt a fagy q Táncsics tszcs földién, de 

A SZORGALMAS MUNKA GYŐZEDELMESKEDIK 
A TERMÉSZET SZESZELYE FÖLÖTT 

' Kihalt a Táncsics-ts-zcs udvara. 
Mindenütt rend, tisztaság, A ti-
aztató kifutójában hosszan elnyúl-
va fiatal 6üldök napoznak. Élvezik 
a hideg éjtszaka utián a meleg 
déli napsütést. Az épület! mögött 
a padon ülve Katona elvtárs be-
szélget falatozás közben két cso-
porttaggal. Miről is folyhatna most 
a szó másról, mint a fagy okozta 
kárról. Sóhajtva emlegetik. mi-
lyen szép volt a sok zöldségféle, 
melyben kárt okozták az éjtszakai 
fagyok. 

Mutatják a szabad földbe kiülte-
tett korai tökpalántákat, melyek 
elfeketedve hevernek a földön. 
,,Pedig már virágoztak!" A másik 
percben azonban már büszkén mu-
latják a hatalmasra nö'Jt primőr 
uborkákat. 

Az uborkát megmentettük — 
mondja Katona elvtárs. — Egy 
kicsit megfázott ugyaít, de 

hamarosan kiheveri 

'és szállítani tudjuk továbbra Í6 a 

palántának való uborkát. 

A csoportnál valóban van _ fagy-
kár, de csak az első nap lálszott 
súlyosnak. A csoport tagjai kis6é 
elcsüggedtek, látva a rombolást. 
Nem is tudták hirtelen, mihez 
kezdjenek, maga a pártvezetöség i s 

tanácstalanul állt. 
— Hát érdemes volt a sok mun-

kánk, fáradozásunk? — keseregtek 
különösen az asszonyok, kik a ker-
tészetben dolgoztak. 

De jött hamarosan a segítség, i 
Most is megmutatkozott, hogy pár-
tunk, mennyire szívén viseli a 
termelőszövetkezetek sorsát. Már, 
első nap kintjártak a PártbizoM-' 

l ságról, a pártvezetőségnek, taná-
csot adtak, segítséget nyjijtoítak, 
hogy minél e'őbb leküzdjék a 

, csüggedt hangulatot. A szabad-
pártnapra küldött elvtárs is új 
munkára, új lendületre, a aehézsé- | 
gek leküzdésére 

mozgósította a tagságot. 
Ilt megvitatták, ki hogyan látja a 
feladatokat, hogyan lehet jóvá-
tenni minél előbb a fagy-okoztia 
kárt. Az elvtársak fe'vOágosító 
munkája nyomán mind bizakodóbbá 
vált a hangulat, 6 mint többet be-
széltek a munkáról. Egymást biz-
tatták: „Nincs elveszve semmi! 
Ha keményen megfogjuk a munka 
végét, bepótolhatjuk azt., ami most 
elveszett!" Megszülettek az új 
munkafelajánlások is. 

— Ugy készülünk méltóan a 
békela'álkozóra, hogy június el-
sejéig bepótoljuk a kifagyott nö-
vényeket — vállalták a brigádok. 

A kertészeti brigád jó előre 
gondolt. Számítva a kisebb fa-
gyokra, több palántát termeltek, 
mint amennyire eredetileg szük-
ségük lelt volna. Igy most van 
miből pótolni a kiveszett paradi-
csompa'ántákal. Ezen a téren tehát 
nincs hiány. Feladat, hogy 

minél előbb kikerüljenek 
a földbe 

a fagyveszély elmultával. A sza-
badföldi dinnye, tök pótlása még 
a feladat. A kertészeti brigád 
tagjai vállalták, hogy pótolják jú-
nius l-ig a kifagyott palántákat és 
amit lehet, megkapálnak. 

A növénytermelő brigád sem 

maradt tétlen. Azonnal hozzáfog-
tak a kukorica beáztatasához és 
pénteken már megkezdték az el-
fagyott kukoricatövek pótlását. 
Beáztatlak a kukoricát, hogy mi-
nél előbb kikelve, hamarosan utol-
érhessék a megmaradt töveket és 
időben beérhessenek. Ezenkívül 
vállalták, hogy gondosan megka-
pálják a burgonyát, a megmaradt 
kukoricát, hogy minél előbb fej-
lődésnek induljanak ezek a nö-
vények is. 

Folyik szépen a munka a cso-
portban. Mind bizakodobbá válik 
munka közben a hangulat, de az-
ért hiányosságok is mutatkoznak, 
különösen a munkafegyelem lerén. 
Egyes csoporttagok a háztáji föld 
-endbehozását fontosabbnak tart-
ják, mtat a közös földön való 
munkát. Ebbe a hibába még egyes 

vezetőségi tagok is beleestek. Pé'-
dául Báiintné intézőbizottsági lag 
csütörtökön és pénteken is távol-
maradt a munkából. A rossz példa 
pedig ragadós és 

különösen kóros most 
a mulasztás, 

mikor a csoportban szükség van 
minden munkáskézre. 

A csoport pártszervezetére vár 
a feladat, hogy felvegye a harcot 
a munkafegyelem terén megmutat-
kozó hiányosságok ellen. Az ö 
feladatuk, hogy továbbra is harcol-
janak a csüggedés ellen és a nép-
nevelőkön, saját példamutatásukon 
keresztül buzdítsák a dolgozókat 
fokozottabb munkára, harcra, hegy 
bepótolhassák minden területen a 
fagy okozta kárt. 

Szeged életének fejlődését tükrözte 
a Városi Tanács idei harmadik rendes ülése 

Szeged Város Tanácsa, most tar-
totta meg a Tanácsháza nagyter-
mében exidei harmadik rendes ülé-
sét. Dénes Leó elvtárs, a VB el-
nöke tartott beszámolót. Dénes elv-
társ a többi között beszélt arról, 
hogy a szegedi üzemek dolgozói ho-
gyan harcolunk több és jobb mun-
kával. a június 1-i béketalálkozóra 
való készülődéssel a békéért. El-
mondotta. hogy a 

Szegedi Kendergyár dolgozói-
nak 82, az Ujszegedi Kender-
gyár dolgozóinak 94.5 százalé-
ka tett értékes felajánlást a jú-
nius l-l béketalálkozó tisztele-

tére. 

A tanács munkájának értékelése so-
rán elmondotta, hogy a tavaszi me-
zőgazdasági munkálatok kezdetén a 
dolgozó paraszt tanácstagok nem 
vettek kellő számban részt a la-
nács munkájában. Az utóbbi időben 
azonban a titkárság a paraszt ta-
nácstagok közötti jó felvilágosító 
munkával szép eredményeket ért el. 

Az állandó bizottságok munkájá-
ról szólva bírálatot gyakorolt a 
pénzügyi, a mezőgazdasági, az ipari, 
az egészségügyi és az oktatási ál-
landó bizottságok munkája felett, 
s-kik nem minden esetben töltik be 
feladatkörüket. 

Dénes elvtárs ezután a március-
ban tartott tanácsülésen _ elhangzott 
javaslatok végrehajtásáról, kivitele-
zéséről számolt be. Elmondotta, 
hogy a 

napközi otthonos óvodák hely-
reállítása és tatarozása 80 ezer 
forintos költséggel mcgindu't. A 
Sztálin-sétányon lévő varrom 
kitakarítását és lezárását is 

végrehajtották 

A különböző osztályok végzett 
munkáját is ismertette. Az Ipari 
Osztály munkájának értékelésénél 
elmondotta, hogy az osztály támo-
gatásával megalakult az Őrajavttó, 
a Kályha- és Tűzhelyjavító, vala. 
mint a Gyermekkocsikészí lő Kisipa-
ri Termelő Szövetkezet s ugyanak-
kor megalakították a szegedi Közü-
leti és Lakáskarbantartó Vállalatot 
is. Az elmúlt kél hónapban még 54 
kisiparost szerveztek be a KTSZ-
ekbe. Említette azt is Dénes elv-
társ. hogy az Egészségügyi Oszlály 
is jó munkát végzett az elmúlt két 
hónap alatt.. Az Egészsétriigyi Osz-
tály segítsége ós támogatása tetie 
lehetővé, hogy a Petőfi Sándor-su-
gárúti körzeti orvosi rendelőt, az 
egyetemi bölcsődét és az Alkot-
mány-termelőcsoport bölcsödéjét 
időben át tudták adni rendeltetésé, 
nek. A négy iskolaorvos havonta 
2000 tanulót vizsgál meg, a négy 
iskolafoga sz pedig 600 tanulót ke-
zel átlagosan. A védőnők 3100 csa-
ládlátogatást végeztek az elmúlt 
időben^ Beszélt ezután még az f.pí" 
tési és' Közieke déri Osztály, a Te-
rületrendező Intézet, a Víz- és Csa-

Itornamű Vállalat, a gépkocsiközle-
i kedési, a Szegedi Villamosvasút 
Vállalat és a lakásgazdálkodási 
osztály jó munkájáról és eredmé-
nyeiről. 

Dénes Leó elvtárs beszámolója 
uián Molnár András elvtárs szá-
molt be a mezőgazdasági állandó 
bizottság munkájáról. 

Beszámolt arról, hogy 
a nyári mezőgazdasági munkák 
zavartalan menetének biztosítá-
sa érdekében a város területét 
körzclckre osztották és minden 
körzet élére az Állandó Bizott-
ság tagjai, llietve az albizott-
ság tagjai közül körzetfelclősö-

ket állítottak. # 

A fagykárral foglalkozva Molnár 
elvtárs elmondotta beszámolójában, 
hogy a néhány éjtszakai talajmenti 
fagy valóban károkat okozott a me-
zőigazdasági növényekben. Ugyanak-
kor felhívta a figyelmüket a jelen-
lévő paraszt tanácstagoknak arra: 
kövessenek el mndent, hogy dolgo-
zó parasztjaink a megmaradt és az 
újravetett növényeket még jobban 
és gondosabban ápolják. 

Molnár elvtárs beszámolója ulán 
Kiéin Sándor elvtárs, a terv. és 
statisztikai állandó bizottságának 
elnöke tartotta meg beszámolóját. 
Elmondotta, hogy 

a Városi Tanács felügyelete alá 
tartozó ipari vállalatok első ne-
gyedévi tervüket átlagosan 96.49 

százalékban teljesítették. 
— Az iparagak megoszlását te-

li :nt ve — mondotta Klein elvtárs, —-
ez a szám a könnyűipar 89.1 szá-
zalékos tervtől való lemaradása 
m att alakult így. A nehéziparba 
tartozó vállalatok tervüket 105.1. a 
könnyűipar 89.1, az építőipar 157.7, 
az élelmezési inar pedig 100.2 szá-
zalékra teljesítették. Beszélt ezután 
a közlekedési vállalatok, a szolgál-
tató vállalatok és a Szegedi Köz-
tisztasági Vállalat jóval 100 száza-
kon felüli tervteljesítéséről is. 

A beszámolók után a jelenlevő 
tanácstagok közül számosan szó-
lottak fel és értékes hozzászólásaik-
kal, javaslataikkal egészítették ki a 
tanácsülés munkáját 

Bozsár József elvtárs felszólalá-
sában felhívta a Tanács figyelmét 
arra, hogy addig, míg a becsületes 
dolgozó parasztok minden talpalat-
nyi fö'del megművelnek, az ú.jszc-
gedi részen, a Fürj. a Csalogány-
utcában és a József-telepen még 
n.indig szépszámmal akadnak gazos 
kertek, amelyeket nem ástok fel, 
riem vetették be, sőt a kertekben 
lévő gyümölcsfák 'is gondozatlanok. 
Iteízélt még a-ról is, hogy a TÜZÉP 
te'epeinek dolgozói gorombán inté-
zik el a vásárló dolgozók kéréseit 
és kérte a Tanácsot, hogy az álta-
la felvetett problémákat vizsgálja 
f -iül és szüntesse meg ezt az áldat-
lan állapotot. 

Dr. Zápori Dezső az Egészségügyi 
állandó bizottság munkájáról Szá-

molt be, majd G. Fazekas Erzsébet 
elvtársnő felszólalásában javasoita, 
hogy a Tanács tegye lehetővé a 
napközi otthonos óvodák eddigi 
nyitvatartásának meghosszabbítását, 
illetve délután 5 óra helyett 7 óráig 
tartsák nyitva a napközi otthono-
kat. Javaslatát azzal indokolta meg, 
hogy vannak olyan dolgozók, akik 
nem fejezik he 5 óraikor munkáju-
kat, úgy a két órás meghosszabbí-
tás is a dolgozók érdekeit szol-
gálná. 

A tanácstagok közül felszólaltak 

még Gallé László, Komócsin Antal, 

Kassai Tibor, Gazdag János és ífj. 

Savanya József elvtárs, akik vala-

mennyien értékes javaslatokat tet-

tek egy-egy felvetődött kérdésben. 

A felvetett javastatokat a tanács-

ülés elfogadta, majd a Tanács mun-

kájának megjavítása érdekében 

határozatot hoztak. 
A határozatban leszögezték, hogy a 
VB. a tömegekkel való kapcsolat 
elmélyítése érdekében az állandó 
bizottságok akttvahálózatát június 
30"ig 30 százalékkal növelje, fordít-
son nagy gondot a vállalati ver-
senymozgalom kiszélesítésére a kis-
ipari termelőszövetkezetek terén. 
Ellenőrizze a vállalatok tervteijesí-
tését. A begyűjtési terv teljesítése 
érdekében támogassa a versenybi-
zottságot és különös gonddal ke-
zelje és segítse a tojásbegyüjtési 
terv teljesítését. A Terményforgal-
mi Vállalatnál gondoskodjon a 
szükséges raktárhelyiségek felkuta-
tásáról és azok megjavításáról. 
Szervezze ineg mór most a nyári 
tűzvédelmet és a tüzfigyető szolgá-
latot. Biztosítsa a mezőgazdasági 
munkák időre való elvégzését, gon-
doskodjék a fszcsk munkafegyelmé-
nek megjavításáról és a mezőgazda-
ságban folyó munkaverseny kiszé-
lesítéséről. Gondoskodjék továbbá a 
betakarítási munkák jó megszerve-
zéséről, menetközben eltenőrizze a 
folyó munkákat, gondoskodjék a ta-
nácsanparátusban dolgozók szakmai 
és politikai nevetéséről és vésrii' a 
dologzö nép érdekei ellen vétőkkel, 
az OsZtálvcilenséggel szemben a leg-
erélvesebben, minden eszközzel lép-
jen fel. 

Az amerikai megszálló katonaság 
pusztítja a fe'sőausziríaí ve'éseket 

Az amerikai megszálló katonaság 
a felsőausztriai Stadl Paura közelé-
ben fekvő lamba'chi erdőben hadgya-
korlatokat rendezett. A gyakorlato-
kon résztvevő katonaság tüzérségé-
vel és harckocsijaival tönkretette a 
környék vetésének nagy részét- Az 
egész környék katonai táborhoz ha-
sonlít. Az utakon minden közlekedést 
lehetetlenné tettek. 

Az elmúlt napok hideg időjárása 
következtében az ország egyes terü-
letein a vetések több-keve:ebb fagy 
kárt szenvedlek. Főleg a kerti ve c. 
mények és a kapások sínylették meg 
a hideget, a gabonafélékben azon-

- ban a fagy nem okozott különösebb 
kárt. A bőséges májusi eső és az 
idő felmelegedése segítségével a 
fagy okozta károkat mindenütt tel-
jes sikerrel le lehet küzdeni és 
megfelelő módszerek alkalmazásá-
val a kárt szenvedett területeken is 
jó termést lehet elérni. Ezért a 
lermelőszövelkezelek. az állami gaz-
daságok, a gépállomások és az 
egyénileg gazdálkodók, valamint a 
helyi irányító szervek feladata a 
most következő napokban mindazok-
nak a munkáknak a gondos elvég-
zése, amelyekkel a hideg időjárás 
okozta károkat helyrehozhatják. 

Ahol kárt szenvedeti a nüvény-
zel, mindenütt arra kel! törekedni, 
hogy a vetéseket helyreállítsák. Se-
holsem engedhető meg a vetések 
meggondolatlan kikapálása. vagy 
különösen kiszániása, hanem az el. 
pusztult növények mielőbbi pótlásá-
ról, vagy helyreállító vetésekről kcil 
gondoskodni. Emellett a legfonto. 
s&bb feladat a növények erőteljes 
fejlődése érdekében a növényápolás 
meggyorsítása. Ennek megfelelően 
a földművelésügyi minisztérium, 
valamint az állami gazdaságok és 
erdők minisztériuma a hideg idő 
kártételeinek gyors megszüntetése 
érdekében az egyes növényeknél a 
következő munkákat tanácsolja: 

Különösen nagy gondot kell for-
dítani a kárt szenvedeti lcukorica-
vetések helyrehozására. A kukorica 
levelén*!: elfagyása általában nem 
jelenti a növény elpusziulását. Ez-
ért mind az erősebben, mind a ki-
sebb mértékben károsodott kukorica-
földeken haladéktalanul meg kell 
kezdeni a kapálást, hogy ezzel a 
növények fejlődését elősegítsük. A 
foltokban jelentkező hiányokat mi 
előb kiegészítő vetéssel kell pótolni. 
A kukorica újravetésére csak ott 
van szükség, ahol 6—7 nap múlva 
kélségtelenül megállapítható a nö-
vényzet teljes pusztulása. 

A gyapotvetéseknél, amennyiben 
a fagy a növényzetet megritkította, 
de a sorokban méterenként legalább 
3 növény maradt, nincs szükség 
másra, mint a lehető leggyorsabb 
és leggondosabb kapálásra. Ha a 
táblán foltokban nagyobb kifagyás 
van, akkor ezekre a helyeikre sű-
rűbb. elsősorban a még egyeletlen 
részekről gyapotnövényeket kell át-
paiánlázni, vagy ha ez nem lehetsé-
ges, a hiányt vetéssel kell pótolni. 

A burgonya, bármilyen állapot-

A földművelésügyi miniszter, va-
lamint az állami gazdaságok és er-
dők miniszterének jelentése alapján 
a Népgazdasági Tanács 1952. évi 
május 24"én határozatot hozott a 
fagykárok kiküszöbölésére. 

A földművelésügyi szervek, a ta-
nácsok, a termeltető vállalatok és 
i tudományos szakemberek he'jszi-
nj vizsgálatai alapján a Népgazda-
sági Tanács megállapította, hogy 
egyes helyeken a vetések löhb-keve-
sebb fagykárt szenvedlek, de •> ke-
nyér- és takarmánygabona-félékben 
számbajövő kár nem esett, az egyéb 
növényekben esett károk pedig jó 
agrotechnikával és szorgalmas mun-
kával kiküszöbölhetők és azokat 
feltétlenül ki is kell küszöbölni. A 
Meteorológiai Intézet gyors és meg-
bízható jelzései alapján igen sok 
helyen már megelőző intézkedések-
kel elejét vették a nagyobb károk-
nak, Emellett az áltatni gazdasá-
gok, termelő szövetkezetek és a 
dolgozó parasztság nagvrésze önte-
vékenyen védekezett a fagykár el-
len és a jó termés biztosítása ér-
dekében megkezdte a károk helyre-
hozását. 

A Népgazdasági Tanács elrendel-
te. hogy az állatni gazdasagok, a 
termelőszövetkezetek és az egyéni 
gazdálkodóik egyaránt kötelesek a 
fagykárokat kíüszöbölni és a jó ter-
mést szorgalmas munkával és fej-
lett agrotechnikával biztosítani A 
jó termés legfőbb biztosítéka a nö-
vényápolási munkálatoknak időben 
és rendben történő elvégzése. A 
földművelésügyi minisztérium s az 

ban van a földfeletti része, általá-
ban kihajl és jó tö mést hoz. Ezét't 
a kártsaenvedett burgonyatcrüle le-
ket haladéktalanul meg kell ka-
pálni és az új hajtások kifejlődése 
után kell töltögetni. 

A dohányt minden ese'ben kapál-
ni kell és ha néhány nap múlva 
kétségtelenül megállapítható a kár, 
palántázással kell a hiányt pótolni. 
Ezért különös figyelemmel kell a 
gazdaságokban a meglévő palántá-
kat gondozni. 

Napraforgó-, bab-, szójabab- és 
ricinusvctések~nél erős rilkulás, vagy 
teljes kifagyás esetén azonnal végre 
kell hajlani a növények új'taveté-
sét. Az újravetést általában az ere 
deti vetés sorai mellett helyes vé-
gezni. 

A paradicsomnál, paprikánál és 
más zöldségféléknél a fagyok miatt 
elpuszlult növényeket mindenütt mi-
nél előbb a szokásos módon új pa-
lántákkal, uborkánál, dinnyénél pe-
dig áztatott vetőmaggal történő ve-
téssel kell pótolni. Ahol nem állna 
elegendő palánta rendelkezésre, fel-
tétlenül helyes még későbbi ültetés-
re is új palántákat nevelni. 

A szőlőkben és a gyümölcsösök-
ben elsősorban is a so-onkövetkezó 
permetezésekre és a növényápolásra, 
kel] fokozott gondot fordítani. A 
szőlőkben kisebb kár esetén a fa-
gyott hajtásvégeket a fürtkezdemé-
nyek felett el lehet távolítani és a 
felesleges, nem termő hajtásokat is 
le lehet metszeni. Nagyobb kár ese-
tén termelőszövetkezetek a járási 
tanács, állami gazdaságok az illeté-
kes tröszt, egyénileg dolgozó parasz-
tok pedig a községi tanács engedé-
lyével végrehaj thai ják a szőlő teljes 
vísrzrimel'izését. 

Pótlólagos és helyreállító vetések-
hez elsősorban a gazdaságokban 
lévő készletből, szerződéses növé-
nyeknél pedig a szerződtető válla-
latok útján ke'l beszerzni a vetőma-
got. A helyi tanácsol; a miniszté-
riumok utasításainak megfelelően 
segítsék elő a szükséges vetőmag 
leggyorsabb helyszínrtszállúását. A 
károsodott terülteken a növe'nyek 
fejlődését fejtrágyaként alkalmazott 
műtrágyázással is helyes elősegíteni. 
Ezért a kapásnövényeknél a fé-
szek- és a fejtrágyázást is fokozni 
kell. 

A mezőgazdaság vezetői és dolgo-
zói tartsák legfőbb kötelességüknek, 
hogy határozottan és eredményesen 
küzdjek le a rossz időjárás okozla 
nehézségeket. Időben "és gondosan 
végezzék el a tanácsolt munkákat, 
é"r ezek segítségével minden egyre 
kárt szenvedett táblán és parcellán 
biztosítsák a tervszerinti jó termést. 

áilanti gazdasúgok és erdőik minisz-
tériumának a napilapok szombati, 
május 24-i számában közzétett köz-
leményében foglalt tanácsok betar-
tása nemcsak az állami gazdaságok-
ra és termelőszövetkezetekre. liá-
néin az egyénileg gazdálkodókra is 
kötelező. A földművelésügyi mi-
niszter rövidesen még további rész-
letes agrotechnikai utasításokat is 
ml ki. 

A pótvetések és úiravetések vető-
magszükségletét elsősorban a ter-
melők kötelesek biztosítani. Emel-
lett azonban a Népgazdasági Ta-
nács a szükséghez képest az állami 
készletekből is segítséget nyújt a 
gazdálkodóknak. Elrendelte, hogy a 
szerződéses termelést irányító mi-
nisztériumoknak a termeltető vál-
lalatok útján díjtalanul a termelök 
rendelkezésére kell bocsájlani a 
fagykárt szenvedett szerződéses nö-
vények pót-, illetve újravetéséhez 
szükséges vetőmagvakat A terniel-
telő válta'a tok a gyapotmagvaknt 
május 27-ig, az egyéb magvakat pe-
dig június 2-ig kötelesek a terme-
lőkhöz kiszállítani. Ezen túlme-
nően a termelőszövetkezetek és az 
egyéni gazdálkodók részére napra-
forgó vetömacoi is ke'l adni az ál-
lami készletekből kg-ként egv fo-
rintos úron A termelőszövetkeze-
tek és az állami gazdaságok leuko-
ricavetőmngot is kanhafflak. 

A fagykárok kikiiszöbö'éséhcz és 
a növénvápolási munkálatok meg-
szervezéséhez a he'yi Innávta ad-
janak messzemenő irányítást és 
segítséget a termelőknek. 

Amerikai h'va'a'os sscmé'v séqek 
beismerései a puszani vérengzésről 

Tokió (TASZSZ). A Reuter Hír-
ügynökség tokiói tudósítójának je-
lentéséből kitűnik, hogy emeri-
kai hivatalos személyiségek beis-
merték: a puszani hadifogolytábor-
ban az okozta a zavargásokat, 
hogy a hadifoglyok ellenálltak a 
kényszcr--.rostáJásnak", amellyel 

a liszinmanista és kuominlang-rsa-
palokban va'ó szolgálatra tokár, 
jók kényszeríteni a hadifoglyokat 

A jelentésből az is kitűnik, hogy 
a puszani tábor vezetősége egy hét-
ig nem adott enni a hadifoglyok-
nak. 

A Népgazdasági Tanács határozata 
a fagykárok helyrehozásáról 


