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Rákosi Mátyást R tavalyi május elseje óta hatalmasa! fordult a magyar demokrácia sorsa 
Méltóan Ünnepelték meg a világ dolgozói 

a munka gyönyörű Ünnepét 
Soha ilyen szép májust! — 

mondotta 'önfeledten az ujsse-
nedi gyepen egy idősebb, tag-
baszakadt dolgozó Aki részt-
vetl a május 1. reggeli fel-
vonulásán, déil csapatsaemló-
jén. délután pedig a nép gyö-
nyörű. vidám ujszegedi öröm-
ünnepén. könnyen megállapít-
hatta. hogy ez a város Ilyen 
lelkesen, Ilyen gondtalanul, 
felszabadultan még soha Hcm 
ünnepelt. De befutnak sorjá-
ban a Uélinagyarország szer-
kesztőségébe a Magyar Táv-

irati lroua tudósításaiból a 
budapesti, moszkvai, belgrádi 
valamint a többi népi demo-
kráciák városainak jelentései, 
amelyekbői ékesen tűnik ki, 
hogy' immár a fasizmus és ka-
pitalizmus béklyóitól mind-
örökre megszabadult dolgozók 
milliót mindenütt mámoros lel-
kesedéssel üiték meg a munka 
gyönyörű ünnepéit. De meg-
mozdult e napon szerte a vi-
lág ott ls, ahoi még nem a 
népé az ország, ott is, ahol az 
elnyomó halalom még aka-
dályt gördített a legszebb 

inuukásúnnep elé, ott is, ahol 
még nem együtt finnepeit a 
rendőr és a katoua a dolgo-
zóval. Proletár és proletár kö-
zött nincs és nem tehet kü-
lönbség, dolgozzék az akár 
Newyortkban, akár a brazíliai 
őserdőben, akar Szegeden és 
azoknak a nyugaleurópal, vagy 
itáliai dolgozóknak májusi ün-
nepéből, akik móg nem ugy ün-
nepeilfettetk:, mint az Igazi népi 
demokráciáik népe, kicsendült 
a vágy a szabadság, * béke, 
az igazi május 1 utón. 

Igy ünnepelt Szeged 
Szeged városa már pénteken 

ünnepi diszt öltölt. A középü-
leleken és a magánházakon 
piros-fehér-zöld és vörös zász-
lókal lengetett a szél. \ főbb 
utcákon hatalmas transzparen-
sek hirdették május elseje jel-
szavait. Péntek este hatalmas 
csoportok hallgatták a város 
négx pont ján a Kolozsvári-té-
ren. rj-léren. Szabadság-téren, 
Osoniogvilelopeu a különböző 
kullurgárdák ZfiicVirnk pom-
pás műsorát 

Már lóval kilenc óra előtt a 
város hét . különböző pontján 
gyülekeztek az ünnepi felvo-
nuláshoz. A különböző mene-
tek kilenc órára a Széehenyi-tér 
egyik sarkán összpontosultak, 
és innen óriási emberfolyam-
fcénl hömpölygött cl a város-
háza előtt felállított tribün 
előtt. 

\ tribünön Szeued politikai, 
közéleti kulturális és gazda-
sági éleiének icgjobnjai. a hi-
vatalok és szervezetek, testű-
lelek képviselői, valamint nz 
államositolt vállalatok vezetői 
foglallak helyet. Később 

a mriirlltííl kiváltak a; ez-
évi május hősei, a kilün-
leietl szegedi éliniiiikások is. 
hogy a tribünön lielvcl fog-
lalva egyszerre az érdeklő-
dés. a nie-hocsiilés és sze-
relel kö/ponljália kerülje-
nek. 

A felvonuló negyvenezer em-
ber egy szívvel ünnepelte él-
munkásainkat. 

»A reakció szája — látva 
marad máina« — hirdette egy 
ötletes tábla a menet első so-
miban Es valóban munkánk, 
törekvéseink eredményeit becs-
mérlő hangok varázsütésre el-
hallgattak az első igazi, bol-
dog május egyel ünneplő, 
eggyé forrt Szeged láttára 

Yehéz a felvonulást mél-
tóan leírni. Elsőnek a vegyi 
ipari középiskola ötletes au-
tója kelt feltűnést. A Szegedi 
Kénderfoaó hatalmas tömegét 
a gyufagyáriak követték Dü-
börgő tapsok közlzen a dohány-
gyár dolgozói jönnek. Menetük 
élén 

mini az ország ve/elő dn-
hánnvgyára bű ./kén hor-
dozzák az élmunkás jel-
vény nngyitn!l mását. 

A gázgyárai a lemczgyár 
kövéffe. ötletesen qnpközi 
otthonul Jakóít is díszes 
kocsira, rakták ' —- »a T.e-
inezgvár ulánpőtlása« — 
hiV.v'-éV-vV!! i'ö'-yp,) \7 

Angol-Magyar Jutafonó 
után az MNDSz sürü töme-
gei következnek. Piros és 
fehér virág díszlik Szeged 
öntudatos asszonyai mellén. 
Külön dübörgő taps fogad-
ta. az id Komócsin Mihály 
vezetésével felvonult szak-
szervezeti munkástömeget, 
a muzsikáló szervezett ze-
nészekéi. A villamosvasút 
fegyelmezett csoportja után 
a nap többi hősei, 

a piros dresszben, har-
sogó indulóval felvonuló 
hidmunkások következ-
tek. 

Éljenzés, lelkes taps tört ki, 
amikor az egymás hátán 
zsúfolódó tömeg megpillan-
totta a munkások által vitt 
közúti hid modelt. A ma-
gánalkalmazotti szakszerve-
zel sürü, zárt sorai után az 
egyetem dolgozói jönnek. 
Fehér köpenybe öltözött 
egészségügyi alkalmazottak, 
ápolónők után az egyetemi 
lanáes, tanári kar lépdelt 
Székely István rektor veze-
tésével. 

•Éljenek a Kossuth-díjas 
tudósaink!« 

— harsogják a nézők Az 
egyelem fizikai dolgozóit az 
ujszegedi Iád a gyár követi. A 
munkájuk eredményeit jel-
ző lábiákat büszkén muto-
gatják a tömeg felé. Ötle-
tes a nyomdászok felvonu-
ló csoportja is. A csopor-
tok élén zárt sorban leá-
nyok haladnak. Mindegyik 
mellén hatalmas nyomtatott 
betü. Nyomdászok-könyv-
kötők olvassák a nézők" A 
mozialkalmazottak hatal-
mas mozijegyeket hordoz-
nak. Táblájuk hitet tetl a 
haladó filmek mellett, őket 
valóban impozáns látványt 
nyújtva, az egyetemi ifjúság 
követte. Az élen a kari szer-
vezetek vezetői, a SZElSz 
,<>giobbj3; ha latinak kéz a 
kézben. Ulánuk az orvosok, 
bölcsészek, vegyészek, jogá-
szon, a pedagógiai főiskola 
diákjai, a Népi Kollégiu-
mok tagjai haladnák mun-
kabrigádok szerint. Piros 
tulipán diszit e napon min-
den szegedi egyetemistái. 

Az állami védőnőképző in-
tézet formaruhás tagjait a 
kiskereskedők, a KlSOSz 
többezres csoportja követte. 
Az UFOSz után a városi 
kertészet következett 

Szeged a rózsák 
városa lesz 

A hároméves tery végén 
Szeged a eósati városa lesz 
— jelentik be céljaikat. A 
piarista gimnázium után 
dörgő tapsot vált ki 

a honvédség. élén a 
Kossuth-cimert vivő negy-
vennyolcas és demokra-
tikus honvéddel. 

A menetben minden na-
'gyobb üzem élén egyenru-
hás SzIT ifjak haladnak.de 
a kerékpáros SzIT fiatalok 
külön lelkes tapsot kapnak. 
A rókusi pártszervezet után 
az ujszegedi kendergyár 
ezerhétszáz munkása dübö-
rög. Élükön Kiss József mű-
szaki vezető. Tábláik éltetik 
a munkát és élmunkásal-
kait A vegyészeti és műsza-
ki középiskola után az út-
törők kapnak lelkes tapsot. 
A taps a rendőrség zárt so-
rai láttára még fokozódik. 

Védjük a dolgozó nép 
rendjét! 

— hirdetik és fogadják a fel-
feltörő tapsokat. A tűzol-
tók után kővetkező nagyobb 
csoport a vasutasok cso-
portja. Gerő Ernő képe 
alatt menetelnek. A fűtőház, 
oszlálymérnükség, forgalom, 
a MAVAUT dolgozóit a 
nyugdíjas csoport követi. A 
kisvasútiak után a postások 
jönnek — megpecsételjük a 
reakciói — mondják ötlete-
sen A cserkészek valóságos 
tábort hoztak magukkal. A 
Lippai fürésztelep, a VAOSz 
majd a Nemzeti Szinház 
művész és műszaki személy-
zete, a Zenekonzervatórium 
vonul fel. A Nemzeti Pa-
rasztpárt csoportját az Ori-
on bőrgyár, majd a TIOSz 
fiatalok követik. A paprika-
készitök kocsiját ismét na-
gyobb csöpögj, a Páti Fe-
renc vezetésevei felvonult 
tankerü'eti főigazgálóság, a 

Klauzál és Baross gimnázi-
umok követik. A Kertész-
téglagyár büszkén jelenti be 
államosítását! A DÉMA 
munkásait ismét diákok kö-
vetik, majd délcegen lova-
golva a gyálai EPOSz fia-
talok jönnek. A női házi-
ipari foglalkoztatót a Belvá-
ros I. pártszervezet váltotta 
fel, majd hosszan hömpöly-
gött a szegedi iparos társa-
dalom. A szakmákat szim-
bolizáló feliratok, képek 
alól lelkes kiáltások hallat-
szanak. 

Szeged kereskedői után 
már az iparosok is meg 
teremtettek egységüket. 

A Maleosz gépkocsik után 
a többi szervezetek jönnek 
és a közel két és fél órás, 
lenyűgöző, színes felvonulás 
teljesen megtölti a Széche-
nyi-teret. Fél tizenkettőre 
kondul a városháza harang-
ja és negyvenezer embex 
(szorongott a hatalmas téren 
a tribün előtt. 

Felvirágozott zenélő 
villamos 

A szegcdi május 1. egyik 
jellegzetes eseménye voolt a 
zenélő villamos, amelyet 
Barta Béla elvtárs, a villa-
mosvasul uj vállalatvezető-

je még pénteken délután ul-
nakiudilolt. A felvirágozott 
kocsi pénteken délulúii és 
szombaton egész nap végig-
járta a vonalakat, négy hang-
szórója indulókal, néudalo-
kat, ismert slágerekel hnrso-

6>t! szét, oldalát pedig a, 
élmagyarország ízléses pla-

kátjai díszítették. A villa-
most minden állomásán nagy, 
lömeg vette körül,, amelyet 
a hangszórón át a Délma-
gyarország munkatársa üd-
vözölt, majd Barta Béla Ti-
szai Ferenc, Szilágyi And-
rás és Gáspár Jenő elvtár-
sak beszéllek az egybegyűl-
tekhez. 

Barta clvlárs igy nyilatko-
zott a Délmagyarország 
munkatársának 

— Mi, a szegedi közüli vil-
lamos dolgozói, lörheletlen 
hittel dolgozunk és harco-
lunk tovább. Legfőbb mun-
kánk arra irányul, hogy « 
Villamos gyors és kényel-
mes legyen Fzl ugy tudjuk 
keresztülvinni, ha Szeged 
zönsége hozzásegít bennün-
ket és többet használja a 
villamost. .Nem tudjuk sza-
vakban kifejezni, mennyire 
összekovácsolt bennünket a® 
a ludat, hogy a magyar dol-
gozó nép egy pártban egye-
sülve harcolhat a szocializ-
mus niegvalósitásáérl. 

Dr. Zö ld S á n d o r : Termetten M Szeqed 
minél főbb é l m u n R * " 

A rendőrzenekar Varga 
Lehel vezetésével a Him-
nuszt játsza, majd dr. Tóth 
László, a szegedi Nemzeti 
Bizottság elnöke nyitja meg 
a nagygyűlést. — A mai na-

Son — mondotta — minden 
olgozónak hitet kell tennie 

a béke és a nyugodt élet 
mellett. 

Szőczi Mihály elvtárB. 
nyomdász ezután nagy si-
kerrel mondja el Majako-
vszkij »Jínyém a május* ci-
mü lelkesítő hangú költe-
ményét. Most már dr. Zöld 
Sándor elvtárs, országgyűlé-
si képviselő, az MKP 
nagyszegedi végrehaítóbl-
zottságának titkára lép a 
mikrofon elé, hogy melegen 
üdvözölje Szeged dolgozó 
népét ezen az ünnepen, 
amelynél szebbet, meg-
hatóbhal sem a felszabadu-
lás előtt, sem után még nem 
ért meg ez a1 város. Az egész 
világ ünnepli most a sza-
badságot, a népek békéjét, a 
munka- diadalát. 

Ezután a Horthy-terror 
alatti májusokra emlékezte-
tett Zöld elvtárs, annikor a 
dolgozó nép csak titokban, 
eldugott helyeken ülhette 
meg legnagyobb ünnepét. 
A felszabadulás óta kitárt 
szivekkel, szabadon ünne-

pelhetjük e napot. 

Szeged dolgozói pártállás-
ra való tekintet nélkül 
még soha nem forrtak ugy. 
ftsszo az ünneplésben, so-
ha Ilyen lelkesedéssel nei* 
készültek ünnepre, mini 
most. 

j 
Ez az ünnep azL jelentL 

hogy végre zavartalauul 
folytatódhatik az a hatal-
mas épités, amelyet a ma-
gyar dolgozók a felszabadu-
lás után megindítottak A! 

kommunisták és szociálde-
mokraták legnagyobb rész® 
már a Magyar Dolgozói 
Pártjában egyesült és sora-
inkai többé nyilt vagy tit-
kolt romboló szándékkal' 
nem bonthatja meg senki 
Folyhat a munka a gyárat" 
ban, földeken, irodákban, 
tudományos intézetekben,, m 
nép elsöpörte a demokray 
tikus pártokban megbúvó efcó 
lenségeit. A két munkáspárf 
folyamatban lévő egyesülő" 
se döntő bizonyítéka annaK 
hogy a reakció soha többi 
nem támadhat fel 

Dr. Zöld Sándor a.tövéin 
biakban k 

a szegedi dohánygyári 
dolgozókról emlékezeti 
meg, akik az országos 
munkaversenyben az első 


