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Képek a százéves j 
gyárbél 
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í A kedvezményes 
sertésvásárlási 

akcióról 

B szocializmus, a nemzeti függetlenség j 
és a béke jelszavával indult 

győzelmes harcba pártunk 1918 őszén j 
Ünnepség a Kommunisták Magyarországi \ 

Pártja megalakulásának évfordulója 
alkalmából 

A Kommunisták Magyarorszagi Pártja 
megalakulásának 40. évfordulója alkalmá-
ból a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága szerdán este ünnepséget 
rendezett Budapesten az Erkel-színházban. 

Az ünnepség elnökségében helyet fog-
lalt Dobi István, az Elnöki Tflnács elnöke, 
Kádár János, az MSZMP Központi Bizott-
ságának első titkára, dr. Münnich Ferenc, 
a Minisztertanács elnöke, Apró Antal, 
Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Kál-
lai Gyula, Kiss Károly, Marosán György, 
Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagjai, Komócsin Zoltán és Nemes 
Dezső, a Politikai Bizottság póttagjai, a 
társadalmi és tömegszervezetek vezxtői. 
neves közéleti személyiségek, a magyar 
forradalmi munkás-paraszt kormány több 
kiváló régi hatrcosa. 

Az ünnepségen részt vettek az MSZMP 
Központi Bizottságának, a népköztársaság 
Elnöki Tanácsának, a kormánynak tagjai, 
a munkásmozgalom régi harcosai, a bu-
dapesti diplomáciai képviseletek több ve-
zetője és tagja. 

Az ünnepséget dr. Münnich Ferenc, a 
forradalmi munkás-paraszt kormány el-
nöke nyitotta meg. Szólott többek között 
arról, hogy több testvérpárttól érkezett 
üdvözlőtávirat. Ezután Komócsin Zoltán, 
az MSZMP Politikai Bizottságának pót-
tagja az egybegyűltek nagy tapsától kísér-
ve felolvasta a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának és a Kínai Kommunista Párt-
nak üdvözletét, majd viharos taps köze-
pette Kádár János, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizottságának első 
titkára emelkedett szólásra. 

Pálinka üzért 
lepleztek le 

ntirfirriiitin önt t i r t f i t tmini"* 

Emléktábla-avatás 
Tegnap bensőséges ünnep-

ség keretében Szeged dolgo-
zói emléktáblát avattak a 
Kossuth Lajos sugárút 5. 
számú házon, amelynek fa-
lai között negy évtizeddel 
ezelőtt megalakult a KMP 
szegedi szervezete. A fiata-
lok is virágokat helyez-
tek el a történelmi múltat 
őrző ház emléktáblájára. A 
KMP megalakulása évfor-
dulójanak helyi ünnepségei-
ről lapunk 3. oldalán köz-
lünk összeállítást. 

( ( L i e b m a n n B é l a i e l v . ) 

Kádár János elvtárs ünnepi beszéde 
Kedves elvtársak, elvtárs- ben a helyzetben, a szociál- tunk titkot abból, ellenkezö-

nők! Tisztelt ünnepi gyűlés, demokrata jobboldal osztály- en: büszkék vagyunk rá. 
barátaim! árulásával határozottan sza- hogy a Szovjetunió Kommu-

Ezekben az órákban szé- kítva, a megalkuvás erőivel nista Pártjától tanultunk, ta-
les néptömegek emlékeznek folytatott elszánt harcban nulunk és tanulni fogunk a 
meg hazánkban a lenini ti- hozták létre a magyar, jövőben is. Már a pártun-
pusú magyar forradalmi marxista—leninista munkás- kat megalakító első magyar 
munkáspárt megalakításának pártot. Ezzel olyan pártot kommunistákat is a Szovjet-
negyvenedik évfordulójáról, szerveztek és indítottak el unió Kommunista Pártja 
Valóban nagy, az egész nép történelmi útjára. amely példája ösztönözte. Negyven 
életére ható történelmi, let- azóta is dacol minden vihar- éven át vértezték fel a ma-
iét vittek végbe Kun Béla ral és halad előre a maga gyar kommunistákat az út-
vezetésével azok a kommu- győzelmes útján. törő, az előttünk járó idő-
nistává vált hadifoglyok, A könyörtelen osztályellen- sebb testvérpárt tapasztaia-
baloldali szociáldemokraták, ség, a burzsoázia, pártunkat tai. Negyven éven át ismin-
forradalmi szocialisták, akik megalapítása napjától rá- d j g j g y v o j x e z pártjaink kö-
1918. novemberében létrehoz- galmazta, gyalázta, sokszor _ * 1(,PK./orAK.,hh 
Iák a Kommunisták Magyar- holt hírét költötte. S mikor z m n w 18 a ^ ° 
országi Pártját. hatalmában állott, minden eszmei, elvtársi, baráti kap-

A magyar nép szenvedéseit elképzelhető eszközzel üldöz- csolatok kötik össze a Szov-
az elviselhetetlenségig fokoz- te a magyar munkásosztály jetunió Kommunista Pártját 
Iák akkor az első világhá- forradalmi pártját. A part 
ború gyötrelmei, az éhező tagjait évtizedeken át a leg- (Folytatás a 2. oldalon.) 
asszonyok és gyermekek lát- kegyetlenebb barbársággal 
ványa, a nép véréből meg- üldözte, kínozta és gyilkolta, 
gazdagodott hadimilliomosok Hol van már a burzsoázia 
tobzódása. A földesúri-tőkés hatalma? A magyar munkás-
uralkodó osztály politikailag osztály forradalmi pártja 
csődben volt, a nép fórra- viszont négy évtized viharain 
dal mi változás után sóvár- keresztül vezette és a Ma-
gott a revizionizmus és osz- 91tar Szocialista Munkáspurt-
tályárulás mocsarába süly- öan testet öltve ma is re-
lyedt szociáldemokrata jobb zeti munkásosztályunk, ne-
oldal pedig a tőkés rendszer púnk minden akadalyon dia-
megmentésére vállalkozott. dalmaskodó harcát az uj, 

A magyar munkásosztály szocialista társadalom megte-
Jegöntudatosabb emberei eb- remtéséért. 

Lenin eszméi és tanításai vezették 
pártunk alapítóit 

Az út hosszú, a harc ke- szolgáltak, hanem azért is, 
mény volt ama negyven év- mert személyükön keresztül 
vei ezelőtti naptól mostanáig a párt is, a nép is a legszebb 
és az úttörők közül sokan ki- erényt, a zászló iránti hűsé-
döltek a sorból a hosszú harc get és önmagát, saját múlt-
alatt. Sokat megöltek közű- ját becsüli meg. 
lük a fasiszta gyilkosok A Magyar Kommunista 
1919-ben, Horthy sötét ne- Párt születéséről szólva fel 
gyedszázada alatt és 1956 £e- kell idéznünk annak emlé-
hérterrorjának napjaiban, két. akiknek eszméi és taní-
Ritkította soraikat az ellen- tásai vezették pártunk a(a-
séges golyó a harctereken, pítóit. A nagy Lenin emléke 
ahol a nép szabadságáért előtf hajlunk meg mi, ma-
küzdöttek. Az elesett har- gyar dolgozók ezen a napon, 
cosok emlékét örökké őrizni aki annyi más történelemior-
fogja szívében a nép. máló műve között a munkás-

A párt alapítói, első harco- osztály újtípusú, a hatalom 
sai közül az élők ma is egy megragadÁsáTtt: a néptöme-
sorban küzdenek velünk. Ma " 
szeretet és megbecsülés, tisz- fiw* vezetőére alkalmas for-
telet övezi őket. Ennek a tisz- radalmi pártjának kovácsa, 
teletnek mindenütt és min- megalkotója is volt. 
denkor élnie kell a veterán Bensőséges szeretettel for-
harcosok iránt, nem is csak dulumk Lenin pártja, a Szov-
azért, mert erre ők a ma- jetunió dicső Kommunista 
guk személyében bőven rá- Pártja felé. Sohasem csinál-

flz SZKP Központi 
Bizottságának üdvözíti 

távirata az MSZMP 
Központi Bizottságához 

A Szovjetunió Kommunis-
ta Pártjának Központi Bi-
zottsága üdvözlő táviratot 
küldött a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bi-
zottságának az országgyű-
lési és a helyi tanácsi vá-
lasztásokon aratott nagysze-
rű győzelme alkalmából. 

A magyar nép egységben szavazott 
a népfront je löl t je ire 

Dr. Münnich Ferenc elvtárs nyilatkozata 
A Magyar Távirati Iro- pünk bízik a pártban és a — A november 16-i va-

da felkérte dr. Münnich kormányban, mert tudja, 1 osztásnak nemcsak belső, 
Ferencet, a forradalmi hogy igen nehéz politikai és de nagy nemzetközi jelen-
munkás-paraszt kormány gazdaság'i körülmenyek kty tősége is van. 
elnökét, hogy • mondja .el zött kezdte, meg munkáját 
véleményét a november.. 16-i és igeh rövid idő' alatt ki-
választásokról; A minisz-, vezette áz országot áz el-
tertanács elnöke a követ- léníorfad'alom okozta zűr-
kező nyilatkozatot tette: zavarból, rendet teremtett 

— November 16-i válasz- az országban, megvédte 
tások politikai jelentőségét szocialista vívmányainkat, 
mindenekelőtt • az szabja helyes politikával félszá-
meg. hogy ez az első vá- molta a gazdasági nehézsé- _ 
lasztás az 1956 -os ellenfor- geket, sőt népühk áldozatos szavazatukkal vasárnap 
radalom óta. A magyar nép munkájára és a téstvéri újabb súlyos csapást mértek 
impozáns egységben szava- szocialista országok segítsé- hazánk ellenségeire, akik a 
zott a Hazafias Népfrorft gére támaszkodva, jelenté- nemzetközi porondon még 
jelöltjeire. A választási kény életszínvonalemelke- mindig az úgynevezett ma-
eredmények cáfolhatatla- dést is biztosított. Az el- gyar kérdéssel operálnak, 
nul bizonyítják, hogy múlt két év alatt már ném- Eddig sem volt alapja az. 

a magyar nép egyetért a csak helyrehoztuk a káró- ENSZ-nek arra, hogy velünk 
Magyar Szocialista Mun- kat, de futotta erőnkből kapcsolatos bármilyen kér-
káspárt, a forradalmi arra is, hogy továbbfejlesz- dést napirendre tűzzön. De 
munkás-paraszt kormány szük a szocialista építés ha ma, a választások után, 
politikájával, eredményeit. ~ 

támogatja azt és az ország A választási 
vezetői élvezik a nép bi- nagyságát a _ 
zalmát. eredményeken túl aláhúzza erőszakolják a -magyar 

— A magyar dolgozó nép az a körülmény is, hogy a kérdés* tárgyalását, ki nem 
a november 16 -i választáso- választás a legnagyobb érti meg, hogy ezzel csak 
kon a népi hatalom meg- rendben, a titkosság legtel- a világszervezet tekintélyét 
erősítésére, a szocializmusra jesebb biztosításával zajlott rombolják. Milyen alapon 
adta szavazatát. Hitet tett le. Ezt a tényt nemcsak az merészelik kétségbevonni a 
a felszabadulás óta eltelt itt levő, mintegy 60 külföl- magyar kormány törvényes-
évek nagyszerű győzelmei di újságíró állapította meg ségét, miután a nép túlnyo-
mellett. teljesen egyöntetűen, de mó többsége titkos válasz-

A forradalmi munkás-pa- még olyan, irántunk érzett tásokon bizalmat szavazott 
raszt kormány kivívta a szimpátiával nem gyanúsít- a kormánynak? És hogy 
magyar nép megbecsülő- ható orgánumok is, mint a nem restelli ezt tenni ép-
sét és bizalmát. Szabad Európa Rádió, pen az Egyesült Államok 

Ezt a politikát csak csekély kénytelenek voltak szomo- kormánya, amelynek a leg-
0,4 százalék ellenezte. Né- rúan tudomásul venni. 

Végérvényesen bebizonyo-
sodott, hogy Magyaror-
szág dolgozó népe helyes-
li azt a politikát, amely-
nek alapja megbonthatat-
lan testvéri barátságunk 
a Szovjetunió vezette szo-
cialista tábor országaival. 
— A magyar dolgozók 

az Egyesült Államok nyo-
győzelem másáfa ismét sor kerül ar-

számszerű ra, hogy a közgyűlésre rá-

Holnap adják át a megbízóleveleket 
az országgyűlési képviselőknek 
3203 tanácstagot választottak meg Csongrád megyében 

Tegnap már közöltük az csin Zoltán. Szirmai István, pénteken, holnap délelőtt 10 
Országos Választási Elnök- Németh Károly, Nagy Dá- órakor adja át a megbízó-
ség jelentését az 1958. no- niel, Bódi László, Nagvis- levelet Hódmezővásárhelyen, 
vember 16-i országgyűlési íók József, Kurucz Márton, a megyei tanácsházán, 
és tanácsválasztás eredmé- Katona Sándor, Lele Fe- Csongrád megyében a 
nyéről. renc, Lacsán Mihályné, Pál Hazafias Népfront által je-

Az adatokból kitűnik, hogy János, Bodó Istvánné. Sza- lölt 3 205 megyei, járási, 
a választópolgárok megvá- lados Emil. városi és községi tanácstag-
lasztották a Hazafias Nép- Pótképviselők: Toldi Ist- jelöltből 3 203 tanácstagot 
front által Csongrád megyé- fán, Patai Sz. Sándorné, megválasztottak. Zsombón 
ben és Szeged megyei jogú Tóth László, Sajó Gjmla, és Derekegyházán egy-egy 
városban javasolt ország- Döme Mihály, Dovalovszki községi tanácstagjelölt nem 
gyűlési képviselő-. illetve János, ördögh András. A Kapta meg a törvényben 
pótképviselő-jelölteket. megválasztott országgyűlési előírt többséget. Ezeken a 

A megválasztott ország- képviselőknek és pótképvi- helyeken a törvényes elő-
gyűlési képviselők a követ- selőknek a Csongrád me- írások szerint pótválasztást 
kezők: Apró Antal, Komó- gyei választási elnökség tartanak. 

utóbbi amerikai választáso-
kon a szavazók többsége 
félreérthetetlenül bizalmat-
lanságot szavazott. Sajáto-
san értelmezik ezek az urak 
a demokráciát. 

A mi szocialista demokrá-
ciánkban csak olyan kor-
mány vezetheti az orszá-
got. amelyben a nép 
többsége megbízik. 
— A választások után a 

magyar nép még öntudato-
sabban és magabiztosabban 
halad előre a szocializmus 
építésének útján. Az ellen-
forradalom leverése óta 
végzett kemény munkában 
ieazolódott, hogy a Magyar 
Népköztársaságban megva-
lósult a dolgozók nagy 
nemzeti egysége. Ezért ara-
tott döntő győzelmet no-
vember 16-án a párt vezette 
Hazafias Népfront. S ez a 
győzelem egyben az elle-
nünk áskálódó antidemok-
ratikus. imperialista erők 
súlyos vereségét is jelenti. 


