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Maros-ártéren

Vörüs Ferenc elvtárs, háromholdas ujgazda
egy évvel előbb szüretel, mint
társai

A jövő vasarnap tartja az UFOSz
vezetőségi választásat

Egy évi kemény munka ulán vagyis a helyi vezetőségek újraA magyar iparban lelkes, öntudatos munkások keze alól hanem itt is szívhassa. Ezenkíegyre több találmány kerül ki. A termelést újításokkal, leegyvül megkönnyíteni a gyökerek az UFOSz nem csak az ujbir- választását, minden helvi csoszerűsi le 11 mnn ka módszerekkel fokozzák. A gyárban
dolgozó
kibúvását. A vesszőt körülvevő tokosok, hanem az egész, dol- port 1948 február 29ten, vamunkások méltó társa Vörös Fe renc kászomborí ujgazda, aki a
hajon keresztül a
gyökerek gozó parasztság hatalmas érdek- sárnap tartja meg. Rendkívül
mezőgazdáságban ujitotl. A de mokráciitól kapott szöllőjében könnyebben kibújhatnak. Már képviseleti szervvé fejlődött ki. fontos, liogy ezeken a választási
egy évvel hamaránp szüretel.
az első évlxni a vessző tőkés Szükséges tehát, hogy a jövőben gyűléseken olyanokat válasszai
lesz és a második évben már nem csak az uj, de a régi nak ugy a helyi, mind a megyei vezetőségekbe, akik l>ecsübirtokos demokratikusan gondol- letességüknél,
Iteggci 8 óra. A makói Maros készített vesszőt döntésszerücn fürtöt kell hoznia.
szorgalmuknál,
—
Ez
az
egész,
fejezzük
he
kodó
parasztsága
is
miinél
naIlidtől aliig fél kilométerre ta- a gödörbe rakja ugy, liogy a
népszerűségüknél fogva méltók
a
beszélgetést.
—
Az
ember
gongyobb számba tömörüljön szer- a bizalomra. Gondosan vigyázni
láljuk Vörös Ferenc »birtokát*. felső szem a föld színétől egy
dolkozzon ós a többit elvégzi vezeteikbe. A szövetség az alap- keli arra, hogy a vezetőségbe
1945-ben 3 hold ártéri homokos ujjnyival feljebb kerüljön.
a természet.
földet kapott 25—30 beteg diószabályokban foglaltak értelmé- az arra alkalmas asszönyok, va— Azután tócsirkézem
fával. 1946-ban ezen egy holben az egész országban meglévő lamint a demokratikusan gondat szöliővea ültelelt be és ar- folytatja. 8 nap után kibontom,
Igeik Vörös Ferenc kiszom- szervezeteiben uj
vezetőséget dolkodó régi birtokos dolgozó
hogy
a
szem
fölött
csak
kél
ról a mull évben már szüretelt.
hori ujgazda elviárs gondolko- választ. Az cz évi tisztújítás, parasztok is jielyet kapjanak.
ujjnyi
homok
maradjon.
Ismét
Ez korai szüretelés, mert a szozott és iifHoll. Elsősorban sajál
kásos körmösluróval való ül- 8 napra teljesen kibontom és érdekéből, de — ahogy monS z a b a d F i ú d O t i E s t e K <%zornboron
tetés után a szöllő csak a har- az ültetés — 99 százalékos biz- dotta — a gyorsabb, nagyobb
madik. negyedik évben hoz tor- tonsággal — sikerült. A két termés érdekében is. Ezzel beNagy hallgatóság előtt tar- A téli estékkel kapcsolatosan
mási. Vörös Ferenc ezt az időt szem Között azért sértem meg sorakozoll az ipar: feltalálók és
tották
meg kedden a Szabad- Móricz Zsigmondról tartott
a
szöllő
haját,
liogy
a
nedvesmajdnem a felére rövidítette le.
iij'iók országotcp'íö nagy táboséget
ne
csak
a
vessző
végén.
föld
Téli
Estét Kiszomboron. jólsikerüli előadást Markosrába.
Vörös Ferenc ujbirtokos elvné tanítónő. Előadása
után
iárs nagyon szűkszavú, amikor
Ady-versieket szavalt. A mámódszere
után érdeklődünk.
sik előadás Rózsa Sándorról,
Egy-két, szerinte lényegtelen
A hároméves terv során a puszták királyáról szólt,
dolgot említ, de már ebből is
utána magyar népi táncokat
inegál lapíthatjuk, hogy
nem
egyszerű földművessel, hanem
mulatott be Kiszombor patényleg mezőgazdasági újítóval
raszt fiatalsága Az előadás
állunk szemben.
befejezéseként Erdős József
Va 1 aíuikor vincellér-iskóláállalorvos velitcttképes előba jártam, — mondja — de
adásban mutatta be álmagyar
onnan
a többi
hallgatóval
színes tábla üli meg a szeműn- lótenyésztés múltját és jövőHideg szél fuj be a katóálunegyütt elszöktem. Nem volt egy kon és fázósan huzódunk össze, kapóit erre a célra a szegedi ket- Rajta felirat:
talpalatnyi íöldem se, mit ér- amint Aisóközpont után Szék- közmunka- és építésügy: igaz— A hároméves terv megva- jét. Á hallgatóságnak a lóiem volna az iskolával. I)e is- sóslónál kiszállunk az autóból. gatóság'. Ezl az összeget csak a lósításán dolgozunk! A szeged- tenyésztésről tartott (előadás
fordítani,
kola nélkül is foglalkoztatott a A földeken azonban a csípős fizetésekre szabad
hogy
vidéki ánnentesilő és belvizsza- annyira megtetszett,
szöllő mii ve Lé se és gyorsabl>á idő ellenére is hősies munka úgyhogy összesen 17539 munka- Itályozó társulat dorozsma—ha- kérlék annak megismétlését.
napol
aoigoztak
a
munkások,
szerettem volna tenm.
kéjx- lárul elénk. Kirepedezett
44781 folvóméler csa- lasi—majsai főcsatornájának épíAmint tudják, sokhelyütt kézzel 54 kubikos és 10 napszá- összesen
tornát
tísztTottak
ki és 47517 tése az építés és közmunkaügyi
A kecskeméti gazdák
körmösfuróval ültetik a szöllőt. mos markolja keményen az köbméter föld kiásásával
minisztérium által rendelkezésÉn ásóval ültetem,
mutatja. ásót, csákányt, mások a kiásott tettek uj csalornarészeket. épíelfogadták a s z e g e d i
re
bocsátott
pénzből.
A
Ásójával 40— 50 centi méfy iyu- földdel teli' taiieskákat tolják. szegedi szakigazgatóság 90 ezer
A tábla ulmutatása
szerint gazdák versenykihívását
kal váj a földbe, majd vesszőt Csaturnái ép'leuek vízben, fagyföldmunkát végezte- behajtunk és itt is az előbbi
metsz le a tőkéről, közvetlenül ban. latyakban. Ruhájukon bi- köbméter
Megírtuk, hogv a szegedi
kép, a termőföldért való hősies
a szem alatt. A vessző bőrét két zony legtöbbjének át-át fuj a tett el az elmúlt év folyamán.
küzdelem képe tárul elénk. De gazdák mezőgazdasági
verszem közötti részen
felvágja szél, cipőjükön pedig becsurog
Jelenleg a különböző szeged- nemcsak it van ez igy. Hasonló senyre hjvják ki Kiskunhalas
ugy, hogy a vessző fás rétegét a fagyos talajvíz. A' fekete ci- környéki
csatornaépítéseknél munka folyik Domaszéknél, a
ne sértse meg. Ezt három, négy pők legnagyobbrésze e mellett 250 'munkás dolgozik, mégpedig dorozsmai fürdőnél, Zsombónál és- Kecskemét gazdáit. A kihívást Kecskemét gazdái elhelyen megismétli. Az igy ei- szinte egészen fehér a szdik.es- szegedi és dorozsmai munkanél- és Kísleniploniianyánál
is.
a
küliek közül.
meszes nedvességtől.
Amint megtudjuk, még össze- fogadták és értesítették
A csákányok nyomán hatal- sen ezer kilométernyi szakasz mezőgazdasági verseny szege— .Nem fáznak itt nvolc órán
kerülnek kiépítése van hátra a hároméves di bizottságát, hogv a közelkeresztül a szabadban? —- kér- mas mészkődarabok
Énekkarok orsxógos
elő a földből, mintha sziklás terv keretében Szeged1 környé- jövőben egv gazdaküldöttség
dezzük.
i
középdöntője
- Hát kimelegszünk a mun- vidéken folyna a munka. Nem kén. A munkák során még ösz- utazik Szegedre, a versenyA 48-as kulturverseny Nagy- kában — válaszolják derűsen. is gondolnánk, ho^y a kőnól- szesen négymillió köbméter föl- fel 'étetek
összeegyeztetése
— Csak minél több munka külinek hitt Alföld belsejében det akarnak megmozgatni. Kor- céljából A szegedi Versenyszegedi Rendező Bizottsága ma
ennyi
köves,
kemény
terület
Jeszerűsíteni
akarják
a
vesszősi
legyen.
állandóan,
hogv
ne
madélután fét i órai kezdettel renbizottság megvárja Kiskundezi meg az énekkarok országos radjunk megint kenyér nélkül, gyen. A szorgalmas munka nyo- uj szivattyútelepet és a tápéi halas válaszát a vcrsiennyel
mán
ezek
a
földek
most
mind
szivattyúi iis.
középdöntőjét. Ilyen
arányit' — mondják innen is, onnan is.
A hároméves terv keretében kancsolatbnn s útára, amenyverseny Szegedien még nem volt,
Örömmel végzik a munkát, termőtalajjá változnak, amelyek
ezért külön is tol lmjuk ra a csakhál egy kicsit nagyobb fi- több kenyeret, jobb megélhetést mindenütt folyik a munka és az nviben Kiskunhalas is elfoközönség figyelmét. Békés, Csa- zetést szerelnének azért. Szíve- adnak a parasztságnak és ezzel évszázadok óta kopár, »acatos» gadja a versenyre való kihíi területeken rövidesen gyümöl- vást, a három városr verseny^
nád, Csongrád és Nagyszeged sen dolgoznak igy is, mert tud- az országnak.
vármegyék legjobb férfi-, ve- jak, vannak, akiknek ennyi sincs
Továbbhajtunk a széksóstói csösök és búzatáblák hirdethetik bizottsága meghatározza a
gyes- és ifjúsági épekkórusai és tisztában vannak munkájuk csatornaépítéstől és az ország- a tervszerű munka diadalát.
versienv kezdetét és befejezéL. Z. sét.
versenyeznek nz országos dön- jelentőségével is. Alig néhány idon egyik beágazásnál
nagy
tőbe való továbbjutásért.
14 esztendővel ezelőtt ugyanis ezen
énekkórus jön Szegedre, több a vidéken, de Szeged környékén
Kötelező
majdnem mnilcnült közel ezer Jói akar
Jöjjön
a
mint ezer szereplővel.
szórakozni
f
napraforgótermeszfés
A 48-as kulturverseny jelen- (anya itáz dőlt össze és száztőségét mutatja cz a nagy szám ezer hold állott v'i alatt a váA fölomüvelésügy* miniszter
is. Azt tehát, hogy a 48-as szel- ratlaniit lezudult árvíz, talajvíz
elrendelte, hogy ezentúl az
lemben a centenáriumi meg- következtében.
ország területén minden
Kiiiüitö sajdltermésU borok, kisüsti pálinkák. Igen mérséke1* egész
mozdulás az egész országra, a
— Átlag 6—7 évenként szokott
földdel rendelkező személy száárak.
Szolid,
pontos
kiszolgálás.Minden
reggel«»
órakor
nyilás
nép minden rétegérc kiterjed. Halas felől a víz errefelé lehúntára kőtelező a napraforgóterKezdés a nagy műsorra való zódni és ilyenkor elborítja ezt
mesztés. Az idén legalább 490
tekintettel is pontosan fót 4 óra- az egész területet — magyarázza
ezer hómat kell napraforgóval
kor. Belépőjegyek 3 forintos ár- Bokor Mihály főmérnök, a szeCsongrád megyére ebSzeged, Tisza Lajos-körut 59. (Voll Szántainé vendéglő) bevetni.
gedi ármentésitő társulat elnöből 33700 hold esik. A rendelet
ban a helyszínen válthatók.
ke, aki Zs'dav Imre építésügyi V a j a s F e n c I é s z e n e k a r a m u z s i k é i
értelmében az öt holdnál kisebb
főigazgatóval és Csontos Dezső
területtel renaclkező
gazdák
szegéi ynöv énykén t
k ö telesek
á k ö c z ) F i l m s z í n h á z eh társ építési igazgatóval jött
ki ellenőrizni a munkálatokat.
vetni,"a nagyobb földbirtokkal
Alsóvárosi Kulfurház (Mátyás-tér)
rendelkezőknél pedig a gazda— Ez .a viz teljesen használhasági felügyelőség jelöli ki, hogy
Ma délután 5 és tél 8-kor tatlanna leszi ezt a területet,
mekkora területet vessenek be,
mert az áradás "dején a víz
miatt
nem
lehet
termelni*
sémünnepélyes
in "I, máskor meg a szárazság
Az MKP politikai akadémiá- nagyobb a forgatom. Kérték,
miatt pusztul k' nitáden. Ezen jára Szegedre érkezett Antos hogy a megállapodást e helyett i » Alföld legnagyobb tibiea helyzeten segítünk a Szeged j István elvtárs, pénzügyi állam- a mull egész évi 1 Kivétel egy- Vreg- é» üvegáru nagvteresketfés, üvegezés! vállalata
környékén megindult csatorná- titkárt felkereste Demény Ala- i hónapi átlaga alapján kössék
legnagyobb magyar film
zásokkal. A felső nagy vizek , jos iparkamarai főtitkár, a ke- 1 meg. Antos eivtárs igérelet adott
ugyanis így zárt mederben le- reskedelmi érdekelLsóg nevében
r>
•»
n
vezethetők a Tiszába való el- pedig Aczéi Atlréd elvtárs. A ja rendele Inc.; ilyen értelemben
vezetést lehetővé tevő zsilip- és szegedi kereskedők panaszait jvaló módosítására. Úgyszintén
szivattvurendszer révén. Más- tárták elő és kórlék annak a megígérte annak a rendeletnek léray-otca 5. Tetafaa: i—87.
részt a csatornákon lévő zsili- rendeletnek
megváltoztatását, megváltoztatását is, amelynek
jK-kkel és a két oldaton lévő amely az 1948. év első felére alapján a kereskedők saját beFőszerepben:
i
szegélytöltésekkel vissza tudjuk szóló adóiközösségi egyezséget a vallása szerint vetik ki az adótartani a szükséges vízmennyi- mull év második felének jöve- közösségi illetéket. Ez ugyanis
Szörény* Éva,
séget, amely tavasszal a sem- delme alapján akarja megkötni. számos visszaélésre adott volna
Nagy István.
lvékek eláztatásához gazdasági- Ez ugyanis töbnletkiadást je- alkalmat és éppen a becsületes
Felhívjuk m'mhizon szeméSom la,v Artúr,
lag kívánatos. Ezáltal jó termő- lentene a kereskedőknek, meri kereskcdÖKlkerültokvolna miatta
lyeket, akik múltban éleszElőadások hétfőtől:
területeket tudunk fdé
vará- az év másodix felében mindig hátrányos helyzetbe.
liielosztó magánkereskedőkzsolni. mert a fölösleges vízté< 4, fél 6, fél 8 érakor.
nél voltak alkalmazásban,
hasonló munkakörben törII el várak: 1—8 tortáig. mennyiséget a zsilipek megnyitásával bármikor te lehet veténő alkalmaztatásuk véNézőtér kellemesen fűtve.
zetni és igy a vízgazdálkodást
gett, sajál érdekükben azonhatalmas területen tudjuk kéznal jelentkezzenek.
Csütörtöktől a
ben tartani.
City
Jazz!
Záróra
reggel 5 órakor I
MOSzK kirendeltség
— A hároméves terv keretében tavaly májustól idén feb- I n g u » z
Ida é s Z o m b o r y A n n y énekel
Tiszapélyaudvar
ruár elejéig 354 ezer férjitől

Csatornaépítésekkel termőtalajjá változtatják
a szegedkörnyéki szikeseket
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