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Elsöprő győzelmet aratott az Albán Demobratikus 
Arcvonal a választásokon 

A z albániai választások végleges eredménye 
A Központi Választó Bizott-

ság az egyes válnsztókerii e 
tok jegyzőkönyveinek átvizs-
gálása a lap ján közzétette a 
május 28-i albán nemzetgyűlési 
választások végső eredményé'.. 

A névjegyzékben szereplő 
641.241 választó közül 637,578 
vett részt a szavazásban, va. 
gyis 09.43 százalék. 

Az Albán Demokrat ikus 
Arcvonal jelöltjeiro 626.005 
szavazatot adtak le, a leadott 
szavazatok számának 98.18 
százaléka. 

Az 1945 december 2 1 és az 
1950 má jus 28-i választási 
eredmények összehasonlító táb-
lázata a következő: 

A nyilvántartott választójo-

gosultak száma 1945-ben 
603.566, 1950-ben 641.241. 

A szavazók száma 1945-ben 
542.400, azaz 89.86 százalék, 
1950-ben 637.578, azaz 99.43 
százalék. 

A Demokratikus Arcvonal-
ra szavazott 1945 ben 500.304, 
vagyis 93.16 százalék, 1950-ben 
626.005, vagyis 98.18 százaléka 

Az angol kormány nem vesz részt 
a Schuman-terv tárgyalásain 

Az angol kormány bejelentette, 
hogy nem vesz részt a Schuman-terv 
előkészítő tárgyalásain, A hivata-
los nyilatkozat közli, hogy az an-
gol kormány nem fogadhatja el a 

francia kormány feltételeit tárgya-
lási alapul, mert ez alapelveinek 
feladását jelentené. 

Az angol kormány nyilatkoza-
tával egyidőben a francia kül-

tfa tartja hangversenyét a szegedi Főiskolai Kamarakórus 
kö. Loebl, Bach, Gastoldi, Lassus, 
Musszorgszkij, Bartók, Bárdos La-

Ma, vasárnap este fél 8 órai kez-
dettel a szegedi Pedagógiai Főiskola 
dísztermében a Dolgozó Ifjúság Szö-
vetsége megteremtésére és a szocia-
lista énekkultúra továbbfejlesztésé-
re tett munkafelajánlásként hang-
versenyt rendez a Főiskolai Kama-
rakórus dr Szeghy Endre vezény-
lésével Műsorukon Alexandrov, Ha~ 
csaturján, Novikov, Zsdánov, Bür-

A M a g y a r Z e n e m ű v é s z e k 
S z ö v e t s é g é n e k p á l y á z a t i 

f e l h í v á s a 

A Magyar Zeneművészek Szövet-
sége pályázatot hirdet olyan zene-
müvek megírására, amelyek d vl'áa 
dolgozóinak » béke megvédéséért 
tolyó harcát a művészet erejével 
fejezik ki. Ezt a célt legközvetle-
nebbül vokális Jellegű, tehát szőve 
gcs müvek szolgálják, de résztve-
het a pályázaton minden más zene-
mű is, amely a fenti eszmei kívá-
nalmaknak megfelel-

A műveket jeligével, hangszerelés 
nélkül, 1950 július 15-ig kdl be-
nyújtani a Magyar Zeneművészek 
Szövetségéhez, (Budapest, VII- Ker-
tész-u. 36.). A leg'obb müveket a 
szövetség I. 1 darab 5000 forintos, 
II. 2 darab .3000 forintos, III. 3 di-
rab 1000 forintos, IV. 4 darab 500 
forin;os pályadíjjal Jutalmazza. 

jos Halmos, Horváth, Kadosa, Ko-
dály, Szeghy, Székely szóló. és kar 
művei szerepelnek. 

ügyminisztérium is közleményt 

tett közzé. Ebben bejelentik, 

hogy a nyugateurópai kisállamok 

behódoltak az amerikai követe-

lésnek. A francia kormány és a 

.öb'bi nyugati kisállam rövidesen 

megkezdi a tárgyalásokat a szén-

és acélipar „közös irányítás alá 

helyezéséről". Majd az angol 

kormány nyilatkozatát ismertet-

ve utal a közlemény arra, hogy 

az angol kormányt „tájékoztat-

ni" fogják a tárgyalásokról. 

Megindult a szakmai továbbképzés 
a MÁV-nál 

(Tudósítónktól.) Az üzem sze-
relői, az ifjúmunkások és segéd-
munkások nagy örömmel vették 
tudomásul a napokban beinduló 
szakmai továbbképzést. A müsza. 
ki vezetők fáradtságot nem ki-
méivé, munkaidő u'.án összejön 
nek, hogy tanítsák és oktassák a 
fiatalokat. Mind a műszaki ve-
zetők, mind az elosztó-hálózati 

dolgozók megértették, hogy öt-
éves tervünk sikeréhez szükség 
van a minél alaposabb szakkép 
zésre. Éppen ezért már az első 
előadást is nagy figyelemmel ki-
sérték a dolgozók és megismer, 
kedhettek a magasfordulatú tur-
binákkal és precíziós mérőmű-
szerekkel, valamint azok kapcso-
lásaival. Bálint istváu 

Megalakult a Szegedi Operatív 
Bizottság 

Jutalmat kapnak a kongresszusi mező-

gazdasági munkaverseny legjobbjai 

A falvak fiataljai nagy lelkese-
déssel csatlakoztak a Ganz tla.ó-
gyár Ifjúmunkásainak kongresszusi 
versenyfelhívásához. A gépállomá-
sokon, állami gazdaságokban ís ter-
melőszövetkezeti csoportokban jobb-
nál-jobb brigáderedn-.ények és egyéni 
teljesítmények szüle'-nck a növény-
ápolást munkák során- A szocializ-
must építő fa'usl fiatalok nemcsak 
szervezetük megerősítésével, de jó 
termelő munkával is a kongresz-
szusra készülnek. A Földművelés-
ügyi minisztérium most értékes dí 
jakat fűzött ki az ifjúság kongresz-
szusi versenyben kitiint legjobb me-
zőgazdasági brigádvezetők, brigád-
tagok és brigádok megjutalmazá-
sára. 

Az ország legjobb mezőgazdasági 
brigádjának brigádvezefője egy 
-Kék-csoda" kerékpárt, 60 könyvet 
és egy fényképezőgépet kap. A bri-
gád tagjai egy-egy „Kék-csoda" ke-
rékpárt és 20—20 könyvet kapnak. 

R E N D E L E T E K A H V A T A L O S L A P B A N 

Monny) a z s á k o k k ö i c s ö n d i f a ? 

Az Országos Tcrvhivaital az idén 
is idejében gondoskodik a zsákok 
külcsüudijának ügyében a cséplés 
időtartamára (június 20-tól október 
20-ig). 

A rendelet értelmében a Tcr-
niányíorgalmi NV-fől a főlüműves-
szövítkezetek, önd.ló termelőszö-
vetkezetek, termelőszövetkezeti cso-
portok, vehetnek kölcsön zsákot, 
melyekért a cséplés időszakára da-
rabonként napi bét és fél fillér 
kölcs'indijat fizetnek. 

A földművesszövetkezcttőh ön-
íttó termelőszövetkezeti csoporttól, 
termelőszövetkezettől kölcsönvett 
zsákokért a kölcsönvevő gazdá na-
ri IS fülért tartozik fizetni. A lég-
ii i-ebb kö'csönz-csi határidő három 
nap. 

Csóplési rósz 

A Tervhivatal újabb rendelete 
szerint a búza, rozs, kétszeres, zab 
es köles csépléséért a következő 
csápíési rész követelhető: 

Ma, az üzemanyagot a csépclteíö 
adja, 3.6 százalék, ha a cséplögép-
lulajdonos adja 4-6 szá7-aiék géprész 
Jár. 

Kúzatós gépeknél ha, az üzem-
anyagról, vontatásról a csépcitctö 
gondoskodik ,3.1 százalék, ha csak 
a vontatást végzi 4.1 százalék, ha 
pedig az üzemanyagról és vontatás-
ról is a bércsépíő gondoskodik 4.6 ' esak 
százalék bércséplési rész illeti meg. 
F.hliez elevátor használata eseten 
0.5 százalék számítható, ugyancsak 
0.5 százalék számítható fel azon a 
vidéken, ahol tanyarendszer van, 
vagy hosszú vontatásokat kell ten-
ni. Erre azonban a Megyei Tanács 
(amíg ez nem alakult meg. a mezó-
gazda -ági igazgatóság) kfllön ese-
tenkénti írásbeli engedélye szüksé-
ges. 

Vontatási többletet nem lehet fel-
számolni ott, ahol a cséplés szérűn 
történik. 

Ezen járandóságon kívül semmi-
lyen címen nem lehet többet felszá-
molni ős a gépész (fűtő) valamint 
az irnok járandóságát a bércséplési 
rC-szbö' kell kifizetni. 

A cséplőgépre szerződtetett dol-
gozók részére az Országos Munka-
búr Bizottság határozata szerint 
járó munkabért a megállapított bér-
cséplési résztől függetlenül kell a 
csépelretőnek kiszolgáltatnia. 

A brigád kollektív díjazásban is 
részesül; egy röplabda-felszerelést 
kap. 

A legjobb gépállomás), állami 
gazdasági és termelőszövetkezeti 
csoporti ifjúsági brigád brigádve-
zetöi egy-egy „Kék-csoda" kerék-
párt és 50—50 könyvet, a brigádok 
tagjai egy-egy fényképezőgépei és 
90—30 könyvet kapnak. Kollektív 
díjuk: egy futball-felszerelc» 

A második legjobb gépállomási, 
állami gazdasági és termelőszövet-
kezeti csoporti ifjúsági brigádok, 
vagy munkacsapatok vezetői egy-
egy néprádiót és 25 könyvet, a bri-
gád tagjai pedig egy-egy .35 köte-
tes könyvtárat kapnak. Kollektív 
díjuk: egy kézilabda -felszerelés. 

A harmadik legjobb gépállomási, 
állami gazdasági és termelőszövet-
kezeti csoporti ifjúsági brigád, vagy 
munkacsapat vezetői egy-egy fény-
képezőgépet és 20—20 könyvet, a 
brigád tagjai pedig egy-egy 25 kö-
tetből ál'ó kiskönyvtárat kapnak. 
Kollektív díjuk: egy asztalitenisz 
felszerelés. 

A kongresszusi versenyben kUfltt 
tíz legjobban dolgozó fiatal egyéni 
díjazásban is részesül. A díjak a 
következők: 1. egy 125 kem-es 
Csepel motorkerékpár, 2- egy „Kck-
csoda" kerékpár és 15 kötetből álló 
könyvtár, 3. egy néprádió, 4. 50 
kötetből ál'ó könyvtár, 5. egy kar-
óra és öt könyv, 6. 35 kötetből ál'ó 
könyvtár, 7. egy kar.óra, 8. egy 
fényképezőgép cs 10 könyv, 9. egy 
fényképezőgép, 10- 25 kötetből álló 
könyvtár. 

Brígádvczefólc, brigádtagokE'ő-
re a magasabb, tenmeshozamérí, 
kongresszusunk sikeréért! 

Az ara'ási, cséplési éa ter-

ménybegyüjtési munkák, a mi-

nisztertanács határozatának mi-

nél előbbi sikeres elvégzése ér-

dekében Szegeden is megalakult 

a Központi Operatív Bizottság. 

Az alakuló ülést ta városházán 

tartották meg. Szili Antal elvtárs 

— a Szegedi Pártbizottság tagja 

— ismertette a legsürgősebb ten-

nivalókat a munkálatok zavarta-

lan lebonyolítása érdekében. A 

bizottságban a DÉFOSz, MNDSz. 

MINSz, földművesszövetkezet, a 

város, a közellátás, a Mezőgaz-

dasági Igazgatóság, a Termény-

forgalmi NV, a deszki és dorozs-

mai gépállomás, a rendőrség, és 

a tűzoltóság egy-egy képviselője 

vesz részt a Szegedi Pártbizotte 

ság termelési osztályának vezető-

jével az élen. 

A Szegedi Operatív Bizottság 

minden héten rendszeresen ülést 

';art és a Párt irányításával a 

népnevelőkön, falujárókon ké-

résziül is minden lehetőt elkövet 

a most követkenő rendkívül fon-

tos mezőgazdasági munkálatok 

rákeres lebonyoii'ására. 

Ma ismét megrendezik Illés Béla 
„Fegyvert s vitézt éneklek" c. müvének 

ankétján 
Vasárnap délelőtt 9 órakor az 

MSzT székházban a dolgozók kí-

vánságára újra megrendezi az MSz T 

szegedi titkársága Illés Béla „Fegy-

vert s vitézt éneklek" című köny-

vének ankétját. 

A szegedi dolgozók nagy érdek-

lődéssel tekintenek az ankét elé, 

amelyen keresztül azo'k a dolgozók 

is megismerkednek Il'és Bé'a mü-

vével, akiknek eddig nem volt mód-
jukban elolvasni. 

A Magyar-szovjet Társasig sze-
gedi titkársága kéri a dolgozókat, 
hogy minél nagyobb számban je-
lenjenek meg az ankéton és a 
könyv Ismertetése után minél töb-
ben szóljanak hozzá- hogy ezzel is 
értékesebbé, színesebbé váljon az 
ankét, amely elősegíti Szeged dol-
gozóinak irodalmi fejlődését-

Büszkén mondjuk el, hogy 
a mi iskolánkból mindenki továbbtanul 

Népi demokráciánk biztosította 
mindannyiónk számára a továbbta-
nulást. Tudjuk, milyen nagyjelentő-
ségű dolog ez a múlthoz viszonyítva, 
amikor csak a gazdagok gyermekei 
tanulhattak. Kötelességünk megra-
gadni ezt az alkalmat, hiszen nem-
csak, hogy ragyogó jövőt biztosítunk 
magunknak, hanem szocializmust 
építő országunknak egyre több ta-
nult, szakképzett emberre van szük-
sége. 

Mi, a Juhász Gyula-utcai áVclá 
nos iskola nyolcadikosai álérezzük, 
hogy milyen nagy dolog az, hogy to-
vább tanulhatunk s büszkén mondiuk 
el. hogy a mi iskolánkból — egy ki 
vételével, aki egészségügyi okok mi-
att nem folytatja tanulmányai{ — 
mindenki továbbtanul Igazgatónk, 

Jjéliány héttel ezelőtt 
ifjúmunkások, szta-

hanovisták is éltaiiuló di-

fclszabadulás előli 
Megbeszéltük a jövőnket... kiálltatok a mérhetetlen 

Karmester elvtársnál, hogy \ talanill nyúltunk 
elbeszélgessünk vele a 
Dolgozó Ifjúság Szövetsé-
ge szervezeti kérdéseiről, 
problémáiról, az előliünk 
á!Ió feladatokról. Voltunk 
vagy tizen. Néhányat már 
ismertem közülük az új-
ságból, tudtam róluk, hogy 
a termelés és a tanulís 
élenjárói, akiknek a fel-
szabadulás előtt éppen 
úgy, mint minden mun-
ká'szülő gyermekének a 
nyomor és a nincstelen-
ség volt a sorsa. Ma már 
velem együtt rendes em-
beri életet élhetnek. Már 

néha emlékeznek 
vissza a mullra, nélin jut 
eszükbe u mérhetetlen ki-
zsákmányolás. így vagyok 

I ho 
1 tal 

étvágy-
éi a 

gyepen, hogy pihenjünk 
egy fél órát. Az ebédidő, 
bár egy óráig tartott, a 
„pallér urak" inár fél 1-
kor zavartak bennünket 
maltert keverni. Sokszor 
nem is jutott idő megen-
ni a kevés zsíros vagy 
lekvároskenyeret. I.eiilnl a 
segédmunkásoknak? No 
esak azt látta volna meg 
Likora főpnllér úr! Ne-
gyedóra múlva már állás 
nélkül kívülről nézhette 
volna a munkát bárki Is, 
aki ezt megtelte volna. De 
erre senki részéről nem 
kerülhetett sor, mert ak-
kor a hatvan fillér óra-
bér is nagy pénz volt. 
Húr a munkánk ezzel fé-
lig sem volt megfizetve, 

ezzel én Is Most, amikor de tűrnünk kellett, hogy 
itt egymás közölt beszél- Likora vagy Berkes úr — 
gélünk, visszaemlékszem a vállalkozók — külön 
1942-re, amikor e'ősz'Jr ben beszéljen a kutyája 
do'goztam építkezésnél. 

Tizenhárom éves vol-
tam mindössze. 1 

vul. mint velünk. 
Egy alkalommal Berkes 

úr arra vetemedett, 
•nunka reggel 7-től este 6 hogy még tíz fillérrel le-
óráig tartott. Alig vártuk, szállította órabérünket. 

Nagyon elkeseredtünk, de 
a kubikosok . megvigasz-
taltak bennünket. Mond-
ták nekem is: 

— Nem kell hagyni kis-
örsém, majd mi segítünk. 

Ők mór látták azt, — 
amit mi fiatalok esak a 
felszabadulás után vet-
tünk észre, — hogy van 
egy olyan ország, ahol ez 
már régen nem igy van, 
ők már ismerték a Szov-
jetuniót s érezték az li-
legális Kommunista Párt 
nagy erejét. Minden sza-
vukból érzett a biztos rél-
tudal, amely serkentett 
engem is, hár még ak-
kor nem tudtam, inil je-
lent. 

U ost csak ezt mondón 
, n tóm nekik: 
— Hálás vagyok ne* 

lek öreg kubikos és kő 
míves elvtársak és neked 
Csűri szaktárs, aki ma 
már munkástanácsnak 
vagy és Krim szaktárs, 
aki a kommunista munka 
végzése közben hallói 
meg. Értem már, mit je-
lentett az a céltudat, ami-

kizsákmányolás ellen. A 
Párt volt az, amely ek-
kor is vezetett benneteket 
és most Ide vezetett min-
ket is, ahol ma már a se-
gédmunkást Is nagyon 
megbecsülik. Hálás va-
gyok n Szovjetuniónak és 
a Szovjet Hadseregnek, 
hogy ezt lehetővé telle 
részünkre. 

U i hálánkat nem sza-
vakkal akarjuk be-

bizonyítani. Mi Inbblerme-
lésscl és jobb tanulással 
fejezzük ki hálánkat ezért 
a segítségért és kitünteté-
sért. Ez kötelességünk Is, 
mert esak igy válhatunk 
azokká, akikké Pártunk 
nevel bennünket: n ter-
melés rohamcsapalává, a 
magyar kommunista ifjú-
sággá. 

Erről beszélgettünk Dé-
nes elvtárssal. Visszaem-
lékeztünk a mullra, meg-
beszéltük a jövőnket, 
amely máris sokban ha-
sonlít a hős lenini Kom-
szomol fiataljai életéhez. 

Fehér Dénes 
szte.hínovlsta, habarcs-

keverő. 

Ipolyi Béla pajtás szivén viselte, 
hogy mindenki továbbtanuljon, kuz, 
dött a lemorzsolódás ellen s mikor 
egyidőben egyik pajtás sokat hiány 
zott, saját maga járt utána, hogy• 
pajtásunk ok nélküli hiányzásai meg. 
szűnjenek s minél jobb eredményt 
tudjon elérni a tanulásban Tanára-
ink megbeszélték velünk, hogy kinek 
mihez van kedve, melyek az esetle-
ges akadályok, hogyan lehei ezeket 
leküzdeni s nálunk ma már minden, 
ki tudja, mi akar lenni, melyik is-
kolában akar továbbtanulni. S olyan 
jól esik hallani, mikor mondogatják: 
én gépészmérnök leszek, én trakto-
rista, én tanár, én vegyész . . . és fel-
sorolnak számtalan szebbnél-szebb 
foglalkozást. 

ilyenkor elgondolkodom Ez a pajj 
tás talán élmunkás lesz, vagy szta-
hánovista is kerül ki közülünk, de ta-
lán még Kossuth-dijas is Ezek a: 
álmok most már nem elérhetetlenek. 
Mindenkj olyan pályára megy, ami-
lyenhez éppen kedve van s mindany. 
nyiónknak egy a célunk: építeni a 
szocialista hazát, 

CSEH ÉVA. 

a Juhász Gyufa-utcai általános 

iskola V / / / . oszt tanulója. 

R Szegedi 
Fcldmíivesszövetkezet 

felhívja a figyelmet, hogyi 
termény féleségeket esak júni-
us 18-ig vásárol fel. A t©> -
mén y fel vásárlás jún ius 18-tcl 
j ú l i us 2-ig szünet©!. A terme-
lők és vámőr lő üzemek eseti 
leges készleteiket j ún ius 18-ig 
a Szt István-téri szövetkezeti 
raktárba vigyék be. 

Az ú j termés után ú j „T" 
uta lványok lesznek. A régit 
a posta j ún ius 24-ig vá l t ja be. 
A be nem váltott uta lványok 
értéküket veszt: k. 


