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A Magyar Kommunista Párt délmagyarországi napi lapfa 

Ünnepel ül ma 
hatalmas szomszédunk, a baráti szov-
j e t nép: a nagy, szocialista forrada-
lom évfordulóját. Ma 28 éve, 1917 
Hóvember. ,7-én az orosz munkásosz-
tály végleg széttörte a kapitalizmus 
b lincselt és kezébe vette azt ál lam -
h dalmat. Megalkotta a világ első 
munkásallamát, amely most már 28 
rszleudeje virágzik a földnek több 
mint egy halod részén. A hatalmas 
o; osz nép bebizonyította az egész 
viiágnak a szocializmus legyőzhetet-
len' erejét azzal, hogy egyszersmin-
n tikorra megszüntette az clnyömást, 
& válságokat, a nyomort, a munka 
n iUüliséget, a tudatlanságot. Bebizo-
n ilolla azzal, liogy a rabló impe-
rialislák elleni háborúban győzelme-
ié'a megvédte a dolgozók "szabad ha-
l iái. 

A nagy októberi forradalom évfor-
U dója nemcsak a szovjet nép ün-
ii pe. .Vele együtt ünneplik ezt 28 
ív óla a világ minden nemzetének 
ti ilgozói. A szocialisla forradalomnak 
tumzclközi jelentősége van, ezzel a 

ppal az emberiségnek uj korszaka 
k ülődött. A bolsevik párt által ve-
t lett orosz munkásosztály, amikor 
l> szegénynaraszlsággal szövetségben 
n 'g+eremlcttc az első szocialista 
l ívjelállamot, megszüntette íí" "föld 
l i .dosuri tulajdonát, társadalmi (u-
!: donna lette a termelőeszközöket, 
c /ben a nemzetközi proletariátus 
s Imára is megmutatta a szocializ-

Í
nas felé vezető ulat. Nekünk azon-
»;:n még sokat kell dolgoznunk, mig 
•átérhetünk arra nz Hlra , ' amelyen 

n • orosz nép már 28 esztendeje ha-
tod. 

; Ez a 28 cszlendő a Szovjetunióban 
fi szocializmus fclépilésénck ideje 
\ t. Ezalatt Magyarország elnyomott 
dolgozói a Horthy-fasizmus 'igájában 
Szenvedlek. De szenvedéseik elvise-
l i éhez, harcaik megvívásához hitet 
C erőt adott nekik a Szovjetunió 
p Idája. A magyar dolgozók érezték, 
hogy hatalmas szövetséges á l l mel-
le lük: orosz munkás- és parasz'ltest-
V '.-cik, a dicső szovjet nép. 

i A két nép közötti kapcsolat nem-
es ik érzésben, fianem harcos Teltek-
fe< a is megnyilvánult. Á magyar la-

csközlársasag komoly segítséget 
hu ujlolt a fiatal szovjelállamnak az-
jpa1, hogy a szovjclellenes 'beaválko-
fcás élét saját lestévéi fogta fel. Az 
O! ász "polgárháborúban időnkint húsz-
ezer, hadifogoly is harcolt önkéntes-
kánt a forradalom oldalán. Végül pe-
;«li: a fasizmus elleni nagy honvédő 
má ború során is segítséget nyújtottak 
ja magyar dolgozók orosz testvéreik-
nek. A Magyar Kommunista Párt vc-
fec lésével szabotázsakciókat hajtottak 
W gre, partizánharcoT folytattak a né-
met rablók.ellen, ma jd a felszabadu-
lás u l án 'hadianyaggyártással segítet-
ték elő a Vörös Hadsereg diadalát. 

• A moszkvai rádió a napokbán beje-
lentette, hogy azok' között a zászlók 
k i zötf, amelyekkel a szovjet nép no-
vember 7-én felvonul a forradalom 
ü; néplésére — az fegyik a magyar 
népnek szóló üdvözletet fogja jelké-
p< zni. Hozzátette, hogy ez az üd-
vözlet annak a magyar népnek szó!, 
amely szakított, a német fasizmussal 
év fegyvert fogót! ellene. Igen, élv-
társak, ez áz üdvözlet nem a németek 
lakájainak, nem az árulóknak, a be-

hódolóknak és a mcglapulóknak, nem 
a szmokingos, egyenruhás, reverendás 
vagy tányérsapkás reakciónak szól, 
hanem népünk legjobb fiainak, akik 
a szabadság zászlaja alatt negyed-
század óla küzdenek együtt a szovjet 
néppel a szabadságharc frontján. 

Testvéreink, elvtársaink, a baráti 
szovjetállam munkásai, parasztjai, ér-
telmiségiéi, katonái! Ünnepetek a ml 

ünnepünk is! Együtt ünnepeljük ve-
letek a szocialista forradalom évfor-
dulóját és válaszul üdvözletetekre 
megfogadjuk: Miként ti, ugy mi sem 
fogunk egy pillanatra sem megtánto-
rodni a népünk szabadságáért folyó 
harcban. Fogadjuk, högy nem isine-
rünk megállást vagy visszakozást a 
magyar népfdemokrácia kiteljesítésé-
hez veze'tő uton. Fogadjuk, hogymint 

t 
a múltban, ugy ezután is veletek! 
vállvetve fogunk küzdeni a szabad-
ságért, démokráciáért, békéért. Fo-
gadjuk, hogy mégerősitjük a munká-
sok, parasztok" és haladó értelmisé-
giek pártját , a Magyar Kommunista 
Pártot, amely büszkén vftlljá magát ai 
ti lenini—sztálini bolsevik pártotok! 
testvérpártjának. 

Ttálmárt Endtfe 
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Kilenc kommunista, két szociáldemokrata, 
két parasztpárti, tizenhét kisgazda 

mandátnm a károm délmagyarországi 
vármegyéken 

1 8 : 1 7 arányban győzlek a munkáspártok a kisgazdákkal szemben 
November '4-én tartották meg ;az 

egész országban az első demokrati-
kus általános, titkos választásokat. Az 
eddig beérkezett 'jelentések szeriát a 
választások egy-két reakciós provo-
kációtól eltekintve rendben és fegyel-
mezetten folytak le. Végleges e r e d m é -
nyék még nincsenek, de annyi máris 
megállapítható, hogy a nagyüzemek 
munkásai, bányászok, szögénvparasz't-
ság, az u j gazdák nagy íomegeí sza-
vaztak a Magyar Kommunista Pártra. 
Különösen a bányászok tettek ki ma-
gukért. A magyar ujjáépitós legáldö-

zalosabb és legönludatosabb munká-
sai a Magyar Kommunista Pártot jut-
tatták győzelemre. Imponáló nagy 
számban állt ki a .Viharsarok öntu-
datos parasztsága," valamint Cson-
grád-, ."Csanád-, Békésme'gyében mint-
egy százezer gazda szavazott pár-
tunkra. Komoly győzelmet értek el a 
munkáspartok a Budapestet körül-
ve\ő munkáslakla városokban és köz-
ségekben is. A szavaYalok összeszám-
lálása' egyébként még folyik. Végleges 
eredményekre előreláthatóan csak 
szerdára lehet" számítani. 

h á r o m 

A csanád-c&ongrádi kerületben a MKP 
a második legerősebb párt 

(Szeged, november G) A városházán, 
a központi választási bizottság helyisé-
gében hétfőn délután fejeződött be a 
szegedi választás eredményének végső 
összegezése. Délután 3 órakor futott be 
az utolsó körzet: Királyhalom urnája. 
Ezzel most már mind a 129 választási 
körzet eredménye ismeretessé vált és 
össze lehetett állítani a végleges ered-
ményt. Eszerint a 

Nemzett Parasztpárt 2839 ( 3 5 °/o) 
Polg. Dem. Párt 1419 ( 1-9 %) 
MKP 9053 (12T %) 

Parasztpárt Polg. Dem. 
Szeged 2639 1419 
Hmvásárhely 1527 358 
Szentes 517 312 
Csongrád város 492 717 
Csongrádi járás 1346 46 
Mindszenti járás 851 189 
Klcdorozsmai járás 2070 240 
Makó város 856 468 
Makói járás 1351 281 
Iíiszombori járás • 6t>9 199 
Batlonyai járás 1548 311 
Mezőkovácsházi jár. 332 77 
Eleki járás 507 205 

Függ. Kisgazda 46550 (ó2 4 %) 
Szoc. dem. 14016 (20 %) 

szavazatot kapott. 

A központi választási bizottság egész 
délután, sőt este is perinanenciában 
maradt, mert a kerületből még várta 
a végleges eredmények beérkezését. A 
késő esti órákban valamennyi megyei 
körzet eredménye együtt volt, ezekből 
a csongrád-csanádi választókerületben 
a következő végleges eredmény ala-
kult ki : » 

.9 
17 
t 

MKP 

0053 
7507 
5953 
1812 
1463 
5637 
276 ( 
3979 
4973 
2143 
5260 
1038 
4974 

Függ. Kisg. 
46650 
15728 
7818 
7543 
G612 
5733 

11752 
10382 
8312 
6083 
5846 
1214 
3878 

Szocdetu. 

14936 
9519 
4671 
3669 
1432 
2718 
2586 
4285 
3104 
1649 
4608 
473 

2371 

Összesen: 15667 5149 62496 141475 58667 

Ebből a kimutatásból megállapítható, 
amint már tegnap is jeleztük, hogy 
a Magyar Kommunista Párt a csongrád-

csanádi választókerületben örvendelescn 
előretör, és megszerezte a második he-
Iget a Szociáldemokrata Párt előtt. 

A Kommunista Párt képviselői 
Csanád-Csongrádban és Békésmegyében 

munkásság zász-(Szeged, november 6) A délmagyar-
országi képviselőválasztások a munkás-
pártok örvendetes győzelmét hozták. 
A három dél magyarországi vármegye, 
Csongrád, Csanád és Békés népe, a 
a mezőgazdasági és ipari dolgozók 

diadalra juttatták 
laját. 

A három vármegyében 18 a mun-
káspárti niaudátumok száma a 17 
független kisgazdapárti mandá-

tummal szemben. 

A mandátumok megoszlása i 
megyében a következő: 

Nemzett Parasztpárt 
Magyar Kommunista Párt 
Független Kisgazdapárt 
Szociáldemokrata Párt 

mandátum. A Polgári Demokrata Párt 
a három vármegyében nem kapott 
mandátumot. 

Békésmegyében a Kommunista Párt 
négy. képviselői mandátumot kapott 
Pártunk 'listáján ebben a kerületben 
képviselők lettek : 

Rákosi Mátyás 
Szirmai István 
Gy'uska János (Békéscsaba) 
Birkás lmrt'(Orosháza) 

A csongrád-csanádi kerület öt kom-
munista képviselőt küld a parlamentbe. 
Az öt képviselő a következő; 

Révai József 
' Keresztes Mihály 

Komócsin Mihály 
Kiss Imre (Makó) 
Dadi Imre (Szentes) 

A központi, párlvezetőség rövidesen 
dönt afelett, hogy az esetleg több he-
lyen megválasztottak közül ki melyik 
mandátumát tartja meg. A központi 
vezetőség döntésétől függően a három 
megye képviselői névsorában még vál-
tozások lehetségesek. 

Szerdán hirdetik ki 
a kerüteti választások 
hivatalos eredményét 
(Szeged, november 6) A szegcdi vá-

rosházán levő központi választási iro-
dán Berey Géza elvtárs, elnök vezeté-
sével még kedden is egész nap folyt n 
választási eredmények összeszámlálásaj 
egyeztetése és ellenőrzése. Több megyei 
körzetből kedden délelőtt még mindig 
nem érkezett meg a hivatalos ered-
mény, de már jelezték, hogy útban van, 
a mai napon tehát végleges lesz a 
megyei kerületek eredménye. A végle-
ges szegedi és kerületi eredményt szer' 
dán délelőtt 9 órakor hirdetik ki » 
városháza közgyűlési termében. 

Választási eredmények 
az ország minden 

részébőt 
Az ország egyes vidékeiről már be 

érkeztek a választási eredmények, ame-
lyeknek összesítése még a mai nap fo-
lyamán megtörténik. A végleges és hi-
vatalos eredményt valószínűleg holnap 
hirdelik ki. Az kiig beérkezett v 51 osz-
tási eredmények-


