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íg még nem látott méretű és pompáfu 
lássál ünnepelte Szeged május 1-et 

Mantásoh, dolgozó parasztok és értelmiségiek tiz- és tízezres 

a Magyar Dolgozók Pártja által vezetett Népfront, eredményeink 

Eddig még nem tapasztalt 
színpompa, al, káprázatos jelvo-
riulásíai és sokáig emlékezetes 
hangulatú hatalmas ünnepéllyel 
emlékezett meg Szeged népe a 
munka ötödik szabad ünnepéről. 

Már szombaton este lázban 
volt az egész város apraja-nagy-
ja. Az egyes utcákban, a bel-
területen és < külterületen, az 
utolsó simításokat végezték el 
a hatalmas feliratokkal, zász-
lókkal. arcképekkel és temér-
dek világgal díszített középüle-
teken és magánépületeken. 

Mire besötétedett, már töme-
gével nyüzsgött a nép az enyhe 
utolsó áprilisi esten a tereken 
és utcákon. Nagy körök alakul-
lak a nagy napot vig, pattogó 
indulókkal köszöntő zenekarok 
körül a Somogyitelepcn, a Mó-
ravároson. Alsóvároson, Felső-
városon. Amikor a városháza to-
ronyórája elkongatta a nyolcat, 
utclt ház« volt a Széchenyi-té-
ren. Káprázatos látványt nytij-
i-dlak a tér és a távolabbi utcák 
feldíszített épületei. A Sze-
gedi Nemzeti Színházon 
többméteres latdmas ötágú 
csillag gyúlt ki égővörös fény-
ben. Fénye kilométerekre lát-
szott cl. Ugyancsak égővörös 
fényű csillag ragyogott az ÜVÉ 
csúcsán. A posta homlokzalán 
percenkint gyúltak és aludtak 
kt Rákosi elvtársat éltető jelsza-
vak. A Széchenyi-tér zöldelö 
vótánfai a'alt hossza sor alakalt 
ki a piros-kék-zöld-lila-sárga 
lampionok!:ól. Dörgő taps fo-
gadta a zenekarok számait. Utá-
na pedig e.z ifruság táncra-
perdüli. Az est hangulata már 
elő vetet fe az árnyékát a más-
napi ünnepségekre. Éjfél után 
kél órakor még mindenült embe-
rek nyüzsögtek az utcákon. 

Reggel öt órakor szapora ko-
pácsolás riasztotta fel az egyes 
házak lakóit. .4 ház.' cl lek néhol 
ugv érezve, liogv hiányos, a nap-
hoz nem méltó a kapubejárat di-
s-itése. ujabb és ujabb zöldága-
kat, világokat, képeket szögeltek 
fej. A kertek összes orgonái 
nagyjaink: Lenin, Sztálin, Rá-
kosi elvtársak képel, a három-
éves és ötéves terveket, a né-
pek békejrontját, a munkás 
nemzetkö'i égct és a küszöbön-
álló nagy népszavazást, a vá-
lasztást éltető felírások alá ke-
rültek 

A derült, üde májusi regge-
len az egyre melegebben sütő 
napsugár bearanyozta a szegedi 
utcák zászló és transzparensren-
ge'egét s reggel nyolc óra táj-
kan hét útvonalon megkezdődött 
a méretri'ien. szinesséaébsn, öt-
le'esséaé'rn 'envü'őő ragyf l-
vi itatás. Zúgó taps köszöntötte u 
járdák szélén álldogálók részé-
ről egy-egy különösen szép lát-
ványt nyújtó csoportot, különö-
sen az élilzemekst. 

Kilenc órára majd harmincezer 
ember összpontosult a hld körül 
lévő utcákra. A Roosewelt-térre 
n !elvonulásban résztvevő jár-
miivek zsúfolódtak össze. Az 
e• ész tcct be'ö '.ötték a külön-

böző nagyságú, figurákkal, jel-
képekkel ellátott jármüvek. A hid-
,ael önekahonvé sé;,az Állam-
védelmi Hatóság és a rendőrség 
nagyszerű látványt nyújtó dísz-
század ai vonultak fel. Utánuk 
a MAV és a Posta formaruhás 
dolgozói sorakoztak fel. A hid 
feljárófának jobboldalán disz-
emelvény állt. A hidon, a hid 
névadójának, Rákosi Mátyás elv-
társnak nagy arcképe, jobbról 
és balról pedig Révai és Gerő 

elvtársak arcképei voltak látha 
tők. A hídon vörös lepel takarta 
a kapuszerű részen elhelyezett 
felírást. 

A környékező utcákon elhelye-
zett felvonulási csoportokon vé-
gig-végig hullámzott az ütemes 
éljenzés, Kilenc óra után néhány 
perccel Komócsin Mihály elv-
társ, az MDP Nagyszegedi Párt-
bizottságána H titkárhelyettese 
állt a diszemelvény mikrofonja 
elé. , I 

Á s z e g e d i hidat nagy vezérünk 
Ríkosi Mátyás nevével ékesiiiük 

—> R mai napon, a munkásság 
nagg nemzetközi ünnepén, a ma-
gyar dolgozó nép ötödik szabad 
május elsején eddigi eredménye-
inket is ünnepeljük — mondotta 

áltás, majd a taps az emberer-
dön 

— Éljen az Em-Dé-PéL. Él-
jen a Népfronti... Lenin-Sztálin-
Réfcosl... — harsogtak az ujabb 

tok, értelmiségiek, dolgozó kis-
emberek között, akik felsorakoz-
nak a Népfront, pártunk épitő 
programja mögött! 

— Ez a hld, mely mától kezd-
ve bölcs és szeretett vezetőnk 
nevét viseli, figyelmeztessen 
bennünket eredményeinkre, fel-
adatainkra, harci felkészültsé-
günk szükségességére. Adjon aa 
ötödik szabad magyar május el-
seje ujabb lendületet, hogg pár-
tunk és Rákosi Mátyás elvtárs 
vezetésével biztosan haladhas-
sunk a megkezdett uton uj har-
cok, uj eredmények felé! — Je-
jezte be. 

A dübörgő taps és viharos él-
jenzés? újra végighullámzott a tö-
megen. 

As ünnepélyes szombati alapkőletétel után megkezdték a szegedi uj kombinálf fonó-
szövőüzem építésének munkálatait A három-, illetve ötéves terv során felépülő üzem 1200 
szegedi munkanélkülinek nyújt majd elhelyezést Középeurópa legmodernebb fonó-szövőüzeme 
lesz, amely évente 35 millió méter textilárut gyárt majd. A fóti képen az üzem tervrajza lát-
ható. 

Az ünnepélyes alapkőletétel alkalmából Szeged dolgozói a következő táviratot i n t é z t é k 
Révai elvtárshoz: . 

•Abból az alkalomból, hogy a Révai elvtárs segitségével Szeged dolgozóinak biztosított 
kombinált fonó-szövőüzem alapkövét leraktuk, szeretettel üdvözöljük és köszönetünket fejez-
zük ki Szeged iparositása érdekében kifejtett munkájáért. Szeged' dolgozói.« 

többek között —, ezt azonban 
,iem ünnepelhetnénk méltóbban, 
mint azzal, hogy épitö munkánk 
gyümölcsét, a szegedi hidat dol-
gozó népünk nagy és bölcs ve-
zére, Rákosi Mátyás elvlárs ne-
vével ékesítjük... 

— Éljen Rákosi, Éljen Rákosi! 
— viharzott végig az ütemes ki-

és ujabb jelszavak a beszédet 
hosszú percekre megszakítva. 

A hid felé tompa zúgással az 
aigyöi repülőtér sportgépei 
ereszkedtek le. A Tiszán, a lúd 
alatt a Révkapitányság szürke 
ro'arcsmakjai szintén tisztelet-
köröket irtak le. Messze lobog-
tatta a szél a csónak orrán a 
vörös és nemzetiszínű zászlókat. 

Szeged néne felsorakozik 

o Magyar Dolgozók Pártja 

és a Népfront mögé 

— Amikor ezt az ünnepséget 
tartjuk, egyúttal május egy je-
lentőségének megfelelően ké-
szülünk a nagy feladatok meg-
oldására — folytatta Komócsin 
elvtárs. 

— Uj, nagy feladataink nagy-
szerűsége csak népünk, hazánk 
ellenségeit nem lelkesítik. Bé-
kénk védelmében csak azok nem 
értenek egyet, akik a háború 

szörnyű puáztitásai révén sze-
retnék visszaállítani régi. ki-
váltságos életmódjukat. Szeged 
dolgozó népét nem ezeknek a 
táborában találjuk, hanem azok 
a magyar milliók között, akik 
május ló-én kinyilvánítják aka-
ratukat, akik helyeslik eddigi 
eredményeinket, az ötéves terv 
megvalósítását, a Léke megvédé-
sét Azok a munkások, parasz-

Béhegalamkoh 

a Tisza felett 

'A hídról, az emelvény előtti 
részről nagy szárnycsattogással 
többszáz galamb emelkedett a 
levegőbe, Pillanatok alatt jó'ma-
gasra repülve keringtek a szin-
te már vakító napsugárban a 
hld, a tér felett és eltűntek a 
széli ózva minden irányába, mint-
egy üzenetet vive a világtájak 
felé, hogy Szeged népe az épí-
tést és a békét választja. -

Ezután felcsendültek az In-
ternacionálé hangfai, majd pon-
tosam 9 óra 20 perckor az ünne-
pi felvonulás elindult a hidon 
Ujszeged felé. 

Fehér köpenyben 

A Gazdasági Vasút és a hon-
védkerületi parancsnokság dol-
gozói után az OTI hatalmas cso-
portja jött: orvosok, egészség-
ügyi alkalmazottak, mind fehér 
köpenyben. A l 'izmit, a peda-

íömege leli hilel 

és a béke meHeH 
gógusok, az MDP lel á.o isz r. 
vezetet után a SzIT diszizdtid 
jött a hatalmas SzIT csil'ig 
mögött. 

— Éljen Rákosi — harsogtak 
ox ifjúmunkások és virágot' szór-
tak az emelvényre. A Diáhs ö-
velség után vig induló csendült 
a r ut örök ajkáról. E után nvo c-
tizes ío:okban iöttek az ÉMI Sz. 
a Kotrótelep t óig ozói. Zugó t s 
köszöntötte a Tiszamenti Fiiré-
szek NV munkásait. A felvo-
nulók táliáin egyre több ötlt\ 
csillan, amely ujabb és ujabb 
tapsot vált ki. 

— Rákosi Mátyással a Nép-
front győzelméért — hirdette « 
KIOSz hatalmas vörös transz-
parense. Utána percekig vonul-
tak a külön' ö ö kisiparos s ak-
tnak. Az Orion, utána a Pick-
gyár munkásai lépdeltek tiszta 
fehér munkaruhában, piros vi-
rággal mellükön. Majd mind-
egyik csoport ujabb és ujabb 
virágokat szórt az em Ivénvre. 

A ötéoes tvrv pólyában 

Az egyetem Ttobiotói tö-ríiz'ii 
tréta • hosszúságú csoportban jöt-
tük. Elöl a bábaképző növendé-
kei, karjukon pólyában csecse-
mő: az ötéves terv. Orvosok, 
ápolók, mind tiszta fehérben.. 
Viharos taps fogadta a Ré'ai-
iskolásokat. Hatalmas betűkét 
vitlek a pedagógiai főiskolások. 
Az egyes betűk az iskola ne-
vét adták ki. — Szocialista ne-
velők leszünk — fénylett mesz-
szc táblájukról. Az egyetemi ta-
nárok után a MEFESz különbö-
ző csoportjai jöttek szivből, lel-
kesen. énekelve. Vegyészkör. Böl-
csészkor. Jogászkor — ez ecui-
egy tábla fe'irata 

V i r á g o s diadalív a'att 

Az MHK mozgalom résztve-
vői után a Szegedi Kenderfo-
nó ezres csoportja vonult fel. 
Elöl az egyenruhás dalárda, 
utána minden tiz lépésre virágos 
diadalivet vive, énekelve a mun-
kások jöttek. Egy-egy csoport 
egyforma ruhában. Nagy virág-
szőnyegként hatottak a fehér-
pettyes, piros- és kékruhás cso-
portok. A hid két oldalán egy-
re növekvő tömeg mind lelke-
sebben tapsolt. 

— Éljenek az élüzemek! -— 
kiáltották itt is, ott is, amikor a 
DÉMA munkásnöi egyforma pi-
ros ruhájukban megjelentek. Ar 
egyre vonuló-áradó csoportok 
közt feltűnt a Margit-utcai is-
kola. A népviseletbe öltözött 
lánykák május fát vittek. A bör-
tönörök nagy csoportja vígan lo-
bogó vörös és nemzetiszínű zász-
lók alatt jött. Messziről felcsat-
tanó taps fogadta a következő 
csoportot. 

Erőforrásunk i 

a vörös csillag 
Elől embernyi nagyságú he-

tüket vittek — MAGYAR KEN-
DER volt kiolvasható Így. Utá-
na nagy vörös csillagot vitt egy 

r munkás: Erőforrásunk! — e • vrít 
felirata. A következő munkás a 


