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De Gasperi pártja 1,153.140 szavazattal kevesebbet kapott. 

mint három évvel ezelőtt 
Róma. (MTI). Május 31-én, uer-

í|án este nyilvánosságra kerüllek 
?? olasz tartományi választások 
Összesített végeredményei, amelyek 
minden hamisítási és leplezési kí-
sérlet ellenére világosan mutatják a 
Keresztény Demokrata Párt és a 
kormánykoalíció letörését és 

nz Olasz Kommunista Párt éa 
a Szocialista Párt növekvő ere-

jét. 

A válaszlá.sokon körülbelül tíz-
millió szavazásra jogosult közül 
valamivel több mint nyolcmillió 
adta le szavazatát. — 

a Keresztény Demokrata Párt. 
Rmely 1948-Imii 4,631.508 sza-
vazatot kapott, most csupán 
3,478.300 szavazatot szerzett, 

vagyis 1,153.148-cal kevesebb, mint 

három évvel ezelőtt. A kormány-
koalíció pedig a maga egészében 
955.915 szavazattal kapóit keveseb-
bet, mint 1948-bzn. 

A választási eredményeket szá-
zalékarányban kifejezve, az ered-
mény a következő: a kormányko-
alíció— maga egészében—62 szá-
zalékról 58 százalékra, a Keresz-
tény Demokrata Párt pedig 49.3 
százalékról 41.1 százalékra esett 
vissza. Ugyanakkor 

a Népi Tömb 30.8 százalékról 
36.3 százalékra tört előre. 

A pártok tényleges erőviszonyait 
azonban ezek az. adatok sem jut-
tatják egészen híven kifejezésre; a 
monarchisták és a neofasiszták 
nem állítottak önálló jelölteket és 
így a két párt szavazatait is a 

keresztény demokraták és általában 
a kormánykoalíció javára írták. 

Ezt a szempontot is figyelembi 
véve, 

a Keresztény Demokrata Párt-
ra esett tényleges szavazatok 
aránya alig haladhatja meg a 

38 százalékot. 

Még jobban kitűnik a Népi Tömb 
ereje a tízezer lakosúnál nagyobi) 
városok és nagyközségek választá-
si eredményeinek összesítése alap-
ján. Tízezer lakosúnál nagyobb vá 
rosokban 

a Népi Tömb a szavazatok 
negyvenkét egész öttized szá-

zalékát 

s a Keresztény Demokrata Párt 
mindössze a leadott szavazatok 38.5 
százalékát szerezte meg. 

100,000 forint rendkívüli jutalom és kitüntetés 

a fémgyűjtő ifjúság legjobbjainak 
A minisztertanács közleménye a fémgyűjtő hét eredményéről 

A fémgyüjtő héit során az üze-

mek. falvak és városi lakóterületek 

a menetközben felemelt gyűj-

tési tervet jelentősen túltelje-

sítették. 

Vasban az eredeti előirányzat 300 
százaléka, színesfémben 165 száza-
léka került begyűjtésre. 

A felemelt tervet vasban 222 
Százalékra, színesfémben 118 

százalékra teljesítették. 
A felemelt tervhez viszonyítva a 
városi és falusi lakóterületek a vas-
nak 253 százalékát, a szinesféanek 
208 százalékát gyűjtötték be. Le-
maradás mutatkozik az üzemi szi-
ndsfémgyüjtésben, ahol a teljesítés 
csak 88 százalékos. 

Jó munkát végeztek a fém. 
gyűjtésben a földmüvesszövet-
kezetek és a Melléktermék- és 

Hulladékgyűjtő Vállalat is. 
Kimagasló eredményt ért el az üze-
mek között a Rákosi Mátyás Mű-

1 vek, amely vasban 372 százalékra, 
színesfémben 270 százalékra telje, 
siíette felemelt előirányzatát, va-
lamint választervet dolgozott ki. 
•melyben vállalja, hogy az 1951-es 
vasbegyiijtési tervét 

9000 tonnáról 15.000 tonnára, 
színesfémtervét 1220 tonnáról 

1870 tánnára emeli fel. 

A fémgyüjtő hét nagy sikere 

elsősorban 

az ifjúság, különösen az úttö-

rők lelkes, odaadó munkájának 

köszönhető. 

A DISZ vezetése alatt a fiatalok 

százezrei veitek részt a fémgyűj-

tésben. Nagyban hozzájárult a 

fémgyüjtő hét sikeréhez a sajtó 

jó és eredményes, a sikereket nép-

szerűsítő és gyorsan ismertető 

munkája. 

A minisztertanács az ifjúság 

lelkes munkájának megjutal-

mazására 100.000 forint rend-
kívüli jutalmat szavazott meg. 

Ezenkívül megbízta a Népgazda-
sági Tanács elnökiét, hogy terjesz-
sze elő kitüntetésre a fémgyüjtő 
munkájában legjobb eredményt el-
ért néhány fiatalt. 

A fémgyűjtő hét megmutatta 
hogy még igen nagy mennyiség-
ben található az üzemekben, a la. 
kasokban, az udvarokon és a földe 
ken színesfémhulladék, ócskavas 
A fém és egyéb hulladékok gyfi ! 

tése a fémgyűjtő héttel nem éi 
véget, szívós, kitartó munkával 

a gyűjtést állandósítani kell. 
A minisztertanács felhívja az üze-
mek dolgozóit és vezetőit, a váro-
sok és falvak lakóit és mindenek-
előtt az ifjúságot, hogy továbbra 
is rendszeresen gyűjtsék a színes 
fémet, vasat és más hulladékot. A 
fiatalok munkájuk és tanulásuk 
mellett ezzel is járuljanak hozzá 
ötéves tervünk teljesítéséhez. 

Jlujvztbb a dawzMncU UcUcUban 

A JÓZSEF ATTILA-TERMELÖCSOPORT FÖLDJE 
A dorozsmai „József Atiila"-ter. 

melöszövetkezet már negyedik hete 
őrzi a járási tanács vándorzászla-
ját. A csoport 69 tagja 362 holdon 
gazdálkodik. A brigádok és mun-
kacsapatok 'párosversenyben van-
nak. A brigádvezetők hetenként be-
számolnak az igazgatósági tagok-
nak a végzett munkáról és megha-
tározzák a következő heti felada-
tokat. Szükség esetén egy napra 

munkaerőé tcsoportosítást hajtanak 
végre. 

Munkában a fűkaszáló gép 

Jó munkabeosztásuk és a fokozó-
dó verseny eredménye hogy föld-
jük a dorozsmai határban a leg-
szebb. A borsó, ricinus, napraforgó, 
burgonya másodszori, a cukorrépa 
harmadszori kapálását clvégzelék. 
A krumplit egyszer feltöltötték. A 

A minisztertanács ülése 

A minisztertanács pénteken dél. 
előtt Dobi István elnökletével ülést 
tartolt. 

A Népgazdasági Tanács elnöké-
nek előterjesztése alapján a mi-
nisztertanács megelégedéssel vette 
tudomásul a fémgyüjtő hét eredmé-
nyeit. 

A minisztertanács a Népgazda-
sági Tanács elnökének javaslatára 
határozatot fogadott el a takaré. 
kossági mozgalom fellendítéséről. 

valamint a munkafegyelem megszi. 
lárdításáröi. 

A honvédelmi miniszter előter-
jesztésére a minisztertanács min-
den év szeptember 29-ét, az 1848.as 
honvédek pákozdi győzelmének nap. | 
ját a néphadsereg napjává nyilvá. ' 
nította. 

A minisztertanács határozatot fo-

gadolt el tudományos kongresszu-

sok rendezéséről. 

A koreai néphadsereg f'őparanes nokságának 
hadi jelentése 

Phenjan, (TASzSz). A Koreai Né-
pi Demokratikus Köztársusság nép-
hadseregének főparancsnoksága 
közli, hogy a néphadsereg egysé-
gei, szoros együttműködésben a kí-
nai önkéntesekkel, valamennyi arc-
vonalon sikeresen visszaverik az 
amerikai-angol intervenciós csapa-
tok heves ellentámadásait, miköz-

ben emberben és felszerelésben sú-
lyos veszteségeket okoznak az el-
lenségnek. 

Nagy veszteségek árán az ellen-
ségnek sikerült előrehaladnia Hva-
cson (Kaszen) város térsége felé. 

Május 31-én Hamhim város fö-
lött négy ellenséges vadászrepülő-
gépet lőttek le. 

Előadás a szovjet családjogról 

A SZEGEDI SZOVJET JOGI TANFOLYAMON 

A Magyar Jogász Szöveteiig ás 
a Magyar-Szovjet Társaság állal 
rendezett szovjet jogi tanfolyam ke-
retében a legutóbbi előadást dr. Pó-
lay Elemér egyetemi tanár tartot-
ta „A szovjet családjog" címmel. 
Ismertette Engels ideológiai alap-
vetését, amely szerint a családtörté, 
neti jelenség az a bölcső, amelyben 
a magántulajdon megjelenik. 

A cirizmus feudálkapitalista, 
rendi és felekezeti családjogi rend-
szerének ismertetése ulán az elő. 
adó rálért a szovjet családjog fej-
lődéstörténetének vázolására. Ki-
emelte a győzelmes szocializmus al-
kotmányának: a Sztálini Alkot-
mánynak e téren is megnyilvánuló 
döntő jelentőségéi. A család, a szov. 

jet családjog tükrében a társada-
lomnak a kommunizmus építésére 
hivatott, szilárd erkölcsi közössége, 
mig a házasság az egyeiijogúvá 
lett nő és férfi önkéntes és szabad 
szövetsége, a kölcsönös támogatás 
és a gyermekek — mini leendő 
szovjet emberek — szocialista ne-
velése jegyébon. 

Befejezésül hangoztatta Pólay 
professzor, hogy a magyar család-
jog törvénybefoglalása küszöbön 
áll. Törvényhozóink e nagy fel-
adat megoldásánál útmutatóként 
tekintenek az engelsi ideológiai 
alapvetésen nyugvó és a szocializ. 
min elveinek következetes megva ; 

I l ó s i t á s á v a l m e g t e v e m t e í t . ú j t í p u s ú 

1 szovjet családjog rendszerére, 

répát, nagypraforgét kiegyelték. 
Az olajlen és a kalászosok gyomir-
tását, a búza rozsolását befejezték. 
Nyolcvan holdas legelőjük kaszálá-
sát a 25 éves kamatmentes hitelre 
vásárolt fűkaszálógéppel végzik. 
Ez egy nap alatt négy holdat ka. 
szál lc és 11 ember munkáját pó-
tolja. Holdanként átlagban 12 má 
zsa szénái takarítanak be. 

Újíláa a kapálásban 

A brigádversenyben a szőlészeti 
brigád vezet. Húsz holdon, kél 
munkacsapatban 11-en dolgoznak. 
A tőkéket időben kitakarták, le-
metszették. A lemetszett vesszőket 
a tőke mellé raktál;. Igy a kender-
bogarak nem a tőkére, hanem 
vesszőre mentek, ezt később etla. 
hárították. Most már másodszor ka-
pálnak és permeteznek. Sok tőkén 
20 fürt is van. A kapálásnál Bo-
zsák István munkacsapatvezető 
újítást vezetett be. Egyszer jobbra 
egyszer balra fordulva kapál. Igy 
az ulal egyszer teszi meg, nem fá-
rad el, meri váltott kézzel kapál 
Csapata módszerével 120 négyszög-
öllel előzte meg a Hegedűs munka-
csapatot. Másnap már Hegedűséi; 
is így kapállak. Nemcsak lemara. 
dásukat hozták be, hanem 40 négy-
szögöllel túlszárnyalták Bozsáké. 
kat. Most már napi másfél munka 
egységet ér el a brigád valamennyi 
tagja. 

Fokosoll munkafegyelem 

Sztankovics József kertészei; 
munkaosapatvezető is észszerűsílet 
te munkáját. A locsolást eddig e 
csatorna aljánál kezdte. Most a? 
ágyak felső végétől indul el, ezze' 
a víz szökését megakadályozza. Egy 
nap alatt most háromszor annyi 
ágyat locsol, mint azelőtt. Sztanko. 
vics Józsefnek már 217 munkaegy-
sége van. 

A csoport nagy gondot fordít a 
minőségi munkára. A legutóbbi köz-
gyűlésen elhatározták, kifogásol, 
ható munkáért nem fizetnek teljes 
munkaegységet. Mindenki s a j á t te-
rületéért felel. Ezt a munkacsa-
pat. és brigádvezetőn kívül egy 
igazgatósági tag is ellenőrzi. 

A fegyelem fokozottal) megszilár-
dítására elhatározták, hogy • beteg-
séget' csak orvosi igazolással fo-
gadnak el. Egy napi elmaradást 
előző nap a brigádvezetőnek kell 
bejelenteni. Többszöri távolmara-
dásra csak az igazgatóság adhat 
engedélyt. Aki hanyagságból nem 
egész nap dolgozik, annak munka-
egységét nem számolják el, D. J. 

Kalinin halálának öléves évfordulójára 
Öl évvel ezelölt. június ,'!.án 

all meg Michail Ivánovics Kali-
nin. a szovjet ifjúság nagy neve. 
lője Kalinin több. mint 20 évig 
voll a Szovjetunió Legfelső Taná-
csának elnöke. Lenin és Sztálin 
legrégibb munkatársai közé tartó-
tot! és mindvégig törhetelen szi-
lárdsággal követte a bolsevikok 
zászlaját, Lenin-Sztálin zászlaját. 

A marxizmus-leninizmus egyik 
egnagyobb propagandistája voll 
i szovjet nép és a szovjet i f . 
úság lángeszű nevelője. Ne-
velési elvei. módszerei — a 
marxizmus-leninizmus nevelési 
módszerei. Nemcsak a hataiamas 
szovjet ország, a szovjet nép 'szá-
mára érvényesek Kalinin tételei, 
érvényesek a világ minden részé-
ben, érvényesek azok, a mi magyar 
fjúsági mozgalmunkra is. 

Kalinin szenvedélyesen harcolt a 

marxizmus-leninizmus mechanikus 

alkalmazása ellen, a sablon ellen, a 

brosúra-műveltség ellen: 

,,Megtanulni a marxizmust és a 
leninizmust többé-kevébbé minden, 
ki képes, nehezebb a lényegébe be-
hatolni és megtanulni alkalmazá-
sát . . . " „A marxista- leninista el-
mélet nem a hit szimbóluma, nem 
dogmák gyűjteménye, hanem a cse. 
lekvés irányítója..." ,,Nem a bein 
a fontos a marxizmus-leninizmus, 
ban, hanem, ami benne a lényeg — 
a forradalmi szellem". 

Tanította Kalinin a szovjet ifjú-
ságot arra: hogyan kell alkalmazni 
a marxizmust; nevelte a szovjet i f . 
jóságot arra, hogy az elméleti tu-
dást a gyakorlat tapasztalataival 
állandóan gazdagítsa; arra nevelte 
a szovjet ifjúságot Kalinin, hogy a 
marxista-leninista elmélet és a gya. 
korlat elválaszthatatlan egymástól. 
Bolsevik szenvedélyességgel har-
colt ez a nagy szovjet bolsevik az 
opportunisták, a megalkuvók ellen 
és a megalkuvók táborába sorolta 
azokat is, akik a Párt elméletét bc-
türágóan. dogmatikusan akarták 
alkalmazni. 

,,Az opportunizmus nem okvetle-
nül Marx és Lenin elveinek egye-
nes megtagadásában nyilvánul 
meg: olykor a betűrágásban és az 
elmélet dogmatikus felfogásában is 
megmutatkozik. Gyakorlati kérdé-
seknek, a marxizmus-leninizmus lé-
nyegének igazi ismerete alapján 
való eldöntése — ez a bolsevizmus 
iskolája." 

A Párt propaganda munkájának 
megjavítását, kiterjesztését és ele 
vénebbé tételét tartotta élete egyik 
legfontosabb céljának. Ezért har-
colt nemcsak az elméleti elhajlások 
allén, hanem könyörtelenül irtotta 
az olyan módszereket, amelyek ele-
ven tudás helyeit kész formulákat, 
frázisokat használtak. 

„Tudják, mire való a kész for-
mulák használata? Arra, hogy az 
ember agya nem mozog, csak a 
nyelve, Kész frázisokkal nem ér-
nek el hatást: nem érnek el azért, 
mert azokat önök nélkül is ismerik. 
Attól félnek talán, hogy nem fog-
nak olyan jól hangzani, ha saját 
szavaikat használják? Tévednek! 
Szivesebben fogják hallgatni, mert 
beszédüknek áthatóbb ereje lesz" 
— így oktatta Kalinin a szovjet 
propagandistákat 

De vájjon ez az oktatás csak a 
szovjet propagandistáknak szól? 
Nem, ez nekünk is szól. Nálunk is 
sűrűn használják a frázisokai az 
leven élet egyszerű szavai helyeit. 

Nálunk is érthetetlenné válik még 
néha a propagandista beszéde, mert 
azt teletömködik: „kiértékeléssel", 
„döntő kérdéssel", „kikáderezéssrl", 
,,kipolitizálással" és „á-tpotitizálás. 
sal", „a kérdés felvetésével", annak 
„élére állításával" és „lekonkreti-
zálásával." A Szovjetunió akkori 
fejlődési időszakában hasonló je-
lenség ott is előfordult. Kalinin így 
oktatta a propagandistákat: „A 
természetes ember a maga benső 
érzéseit általában, saját egyszerű 
szavaival mondja el, nem folyamo. 
dik mesterkélt formulákhoz... A 
szavak nem meggyőzőek, ha nem 
saját verelűek, hanem készen ka-
pottak ..." „Kerülni kell a kész 
formulákat, amelyekért az ember 
csak az emlékezetére támaszkodik 

és nem gondolkozik uz agyával. Le-
gyen egyszerű a nyelv, amellyel a 
néphez szólnak." \ 

Megszívlelhetjük Kalinin monda-
tait nemcsak az ifjúsági propagan. 
dában, hanem a pártpropagandá-
ban is, a sajtó munkájában is. Ka-
linin nemcsak a sablon ellen har-
coll. hanem az ellen a helytelen fel-
fogás ellen is, hogy a marxizmn?-
leninizmus elsajátításához elegendő 
Marx. Engels, Lenin, Szlálin mű-
veinek tanulmányozása A nagy 
bolsevik nevelő megmagyaráz Yi, 
hogy általános •műveltség elsajátítá-
sa nélkül nem sajátíthatjuk el a 
marxizmus-leninizmust sem. Arra 
tanította a szovjet fiatalokai, hogy 
tanulmányozzák és marxista szem-
mel tanulmányozzák az orosz iro-
dalom, az orosz tudomány k las-
szikusait: Csevnüsevszkijl. Tol-
sztojt. Bielinszkijt. Kalininnak cz a 
tanácsa érvényes ránk, magyar 
finlalbkra is. Nekünk is tanulmá-
nyoznunk kell a marxizmus-leni-
nizmus klasszikusai mellett Kos-
suth iratait, Balassa és Petőfi, 
Mikszáth könyveit és mindazoknak a 
nagy íróinknak a műveit, akiknek 
álmait most a mai magyar fiatal-
ság, a Párt erejével valóra váltja. 
Szépirodalmi ismeretek nélkül iá 
propagandista-, vagy jó népnevelő-
munkát nem lehet végezni. Ezt a 
kalinini igazságot mi saját tapasz-
talatainkból ismerjük. Egy cson. 
grádkörnyéki tszcsben. amikor két 
évvel ezelőtt szabályellenesen akart 
eljárni a tszcs vezetősége, egy pa-
rasztasszony Solohov: „Ű barázdát 
szánt az eké".jével állt fel a köz-
gyűlésen és Solohovra hivatkozva 
bizonyította be: a tszcs vezetősége 
helytelen utakon jár . 

Rendkivül érdekes és a kommu-

nisták tömegek közötti munkájára 

vonatkozóan ma is megszívlelendő 

Kalinin következő intelme: 

„Ha munkába álltok, a tömegek 
előtt sohase büszkélkedj elek mű, 
veltségetekkel. Sohase! E tekintet-
ben a tömeg rendkivül érzékeny. A 
tömegekkel csak egyenesen és nyíl-
tan lehel beszélni ,azzal a fellevés, 
sel, hogy velünk egyenlő, józan-
eszű emberekhez beszélünk, akik ép-
pen olyan okosan el tudják dönteni 
a kérdést, mint maga a szónok, 
vagy író." 

A propagandista, vagy a népne-
velő tdhát sohasem lehet öntelt, 
sohasem lehet büszke műveltségére, 
amit a Párttól kapott, amit nem-
csak saját maga verejtékes mun-
kájával szerzett meg. hanem más, 
idősebb elvtársak verejtékével is. 

Nagyon tanulságos, amit az i f , 
júság viselkedéséről mond a neve-
lőkkel szemben. Arról írt Kalinin, 
hogy az if júság egy része megbot-
ránkoztató magatartást tanúsít ne, 
velőivel szemben. Példaképül az 
ókori filozófusokat állítja a szov-
jet if júság elé Kalinin és javasolja, 
hogy olvasgassák egy kicsit az 
ókori filozófusokat is és abból meg-
tanulhatják — mint mondja — , 
hogy mennyire szerették és tisztel-
ték az ókori tanítványok tanítóju-
kat. 

Kalinin életművének legfőbb ta-
nulsága: a nevelök elsősorban sa. 
ját példájukkal nevelhetnek és az, 
hogy semmiféle munka nem lehet 
sikeres, ha a bolsevik lelkesedés 
tüze nem halja át az alkotókat. Lel-
kesedés nélkül semmire se me-
gyünk. A bolsevikokat a lángoló 
lelkesedés jellemzi és nemcsak az 
ünnepnapokon, hanem az élet szür-
ke hétköznapjain is, 

„A jó pártmunkás legértékesebb 
tulajdonsága az, hogy ünneppé 
tudja tenni mindennapi munkáját 
és a hétköznapok egymást követő 
akadályait le tvdja gyűrni; hogy a 
gyakorlati élet napról-napra, őrá. 
ról.órára felmerülő akadályai nem 
fosztják meg lendületétől; hogy a 
hétköznapi akadályok hínárjában 
megnő, megerősödik akaratereje; 
hogy a napi munkában meglátja és 
sohasem téveszti szem elöl azt a 
végső célt, amelyért a kommuniz. 
mus harcol." 

Emlékezzünk Kalininre és tani. 
tásál valósítsuk meg életünkben 

Vasárnap tartják meg VII. összevont értekezletüket 

a „Délmagyarország" üzemi és falusi levelezői 

A „üelimsgyurország" iizemi és 

falus) levelezői vasárnap, június 

3-áu délelőtt 9 órakor tartják meg 

a VII. összevont levelezői értekez-

letüket a Déhnagyarország Nyomda 

ÁV. kultúrtermében 

Ezen az értekezleten a levelezők 

a szerkesztőséggel megbeszélik az 

esetleges problémákat és kiértéke-

lik a szerkesztőség és a levelezők 

eddigi munkáját. 

Az értekezleten résztvesz az MDP 

Központ! Vezetőség Sajtóosztálya 

és n Szabad Nép képviselője is. 

Az értekezlet végén ünnepélyes 

keretek kőzött osztják ki azok kö-

zött a levelezők között a jutalma-

kat, akik az utóbbi hdroin hónap 

alall legjobban kiveflék részüket a 

munkából. 


