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Az április 4-i felvonulás utvonala 
A harmadik] fáklyás felvonuló 

psoportok a város öt irányából in-
dulnak ki és a Széchenyi-térre, a 
szovjet hősi emlékművekhez vonul-
nak fel zenekarok vezetésével. A 
fáklyás felvonulási csoportok indu-
lási helyei: 

1. Rókus állomástól. 
2. Szeged állomástól. 
3. Újszegedről. 
4. Fodortelepről. 
5. A Tiszamalom elől. 
'A' csoportok úgy induljanak, 

hogy 8 órára beérjenek -a Széche-
nyi-térre, tehát a gyülekezések leg-
későbbi időpontja 7 óra legyen. 
Az április 4-i felvonulás útvonala: 

Az április negyecliki 
felvonulás utvonala: 

1, sz. útvonal: 'Alsóváros, Sár 
kány-utca, Főldmives-u, Mátyás-tér 
Szent Eercnc-u., Bo!dogasszony-su 
gárút, Gizella-tér, Jókai-u., Kárász-
utcán be a Széchenyi-térre. z 

Indulás: fél 8 óra. Induláskor a 
Sárkány-u. és Földműves-u. sarká-
nál gyülekezés. 

Az Alsóváros I., II . szervezete a 
menetet a Mátyás-tér sarkánál 
várja. 

Háromnegyed 8 órakor alsóváro-
si általános iskola, zárda. A fel-
csatlakozás minden alkalomkor há-
tulról kezdődik, tehát a felcsatla-
kozásnál az előlállók azonnal in-
dulnak. 

8 órakor. A Szent Ferenc-utcán 
arccal a Boldogasszony-sugárút fe-
lé, MÁV Fűtőház, Tisza pályaudvar, 
MÁV forgalom, nyugdíjasok. Kis-
vasút csatlakoznak a menethez. 

Fél 9 órakor. 'A Boldogasszony-
sugárút elején levő hősök kapujá-
nál a Délmagyar pártszervezet, a 
Belváros V., VI., OTI, Apáthy kol-
légium, kollégiumok, tanárképző fő 
Jskola, Piarista gimnázium, egyete-

mi pártszervezetek, Vizmütelep, 
Honvédség csatlakoznak. 

A menet éle tél 9 órakor, amikor 
az alsóvárosival találkozik, megin-
dul a Jókai-utcán, Kárász-utcán ke-
resztül a Széchenyi-térre. 

2. sz. útvonal. Algyői országút, 
Vásárhelyi-sugárút, i>zent Gyöigy-
utca, Sztálin-sétány, Vörösmarty ut-
ca, Széchenyi-tér. Indulás fél 8 óra-
kor az algyői országútról, Ujpetőfi-
telepről. 

Innen indulnak: Uj Petőfi-telepi 
MDP I. szervezet, Tölgyes-utcai sa-
rok 8 óra 10 perckor csatlakozik 
Fodor-telepi MDP pártszervezet, Fel-
sővárosi iskola, Felsőváros MDP I., 
II., Posta. 

8 óra 20 perckor a Nagykörút 
sarkánál, Szilléri-iskola, Szt György 
iskola, Dugonics polgári csatlakoz-
nak, 8.40-kor Sztálin-kőrútnál Klau-
zál-gimn., Kereskedelmi fiú iskola. 
Belváros I, II, I II , szervezet felcsat-
lakozása után 8 óra 50-re beérnek 
a Széchenyi-térre. 

3. sz. útvonal. Ó-Petőfi-telepi vám-
ház, Felsőtiszapart, Sztálin-kőrút, 
Dózsa Gy.-utca, Arany János-utca, 
Horváth M.-utca, Széchenyi-tér fel-
mennek egész a postáig, a postánál 
bejönnek a Kárász-utcába. 

indulás a vámháztól fél 8 órakor. 
Indulnak: Ó-Petőfi-telepi MDP I. 

II. Kotrótelep, Tiszamenti Fűré-
szek szegedi telepe, Petőfi-telepi ál-
talános iskola, 8 órakor a Nagy-
kőrútnál csatlakoznak Felsővárosi 
cipőgyár, Orion bőrgyár, Pick sza-
lámigyár, Első Szegedi Cipőgyár, 8 
óra 40 perckor a Felsőtiszapart és 
a Sztálin-körút kereszteződésnél 
csatlakozik hozzájuk a Pénzügy 
igazgatóság, utána a KIOSz és az 
MSzT. 

4. SE. útvonal. Kecskéstelep, Pető-
fi Sándor-sugárút, Dugonics-tér, Ká 
rász-u. 

Indulás fél 8 órakor Kecskés-te-
lepről. 

MINSz-SzIT HÍREK 
Értesítjük alapszervezeteinket, 

hogy az április 3-i fáklyás felvonu-

lásra az újságban előírt helyen 7 

órára jelenjenek meg. mindegyik a 

szervezetből csoportosan odavonul-

va. 

Az április 4-i ünnepi gyűlésre 

minden szervezet a megjelölt útvo-

nalon a felvonuló csoportokhoz 

csatlakozva jőn a Széchenyi-térre. 

Felhívjak a SzIT alapszervezeti 

vezetők figyelmét, hogy a hétfői re-

szortűlések az ünnepség miatt szer-

dán ugyanabban az időben lesznek 

megtartva. 

Értesitjük az tfinapi előadók, ta-

nulókörvezetők, hathetes MINSz-

iskolát végzett elvtársakat, hogy a 

hétfői értekezlet elmarad, helyette 

szerdán délután 6 órakor tartjuk 

meg. Pontos megjelenést kérünk. 

Felhívjuk a SzIT^egyenruhások 

figyelmét, hogy az április 4-i ün-

nepségekre ,,díszszázad" vonul fel 

és ezért megjelenni tartoznak 

reggel 8 órára a MINSz-székház 

előtt 

Itt jönnek: Kecskés-telepi MDP, 
Kecskés-telepi általános iskola, há 
romnegyed 8 órakor csatlakozik a 
vágóhíd, 8 órakor a Tiszamalom, 
Faiudi inalom, a óra 10 perckor a 
Szivárvány-utca saroknál Móraváros 
II., 8 óra 20 perckor a Petőfi-sugár® 
út és Nagykörút saroknál Móravá-
ros I., Déma cipógyár. Szab. harc 
szöv. 

A menet a felcsatlakozások után 
a Pugonics-téren keresztül a Ká-
rász-utcába megy. Beér 8 óra 50 
percre a Széchenyi-térre. 

5. sz. útvonal. Kálvária-tér, Kál-
vária-u., Dugonics-tér, Bajcsy-Zsi-
linszky-utca, Kígyó-utcán keresztül 
be a Széchenyi-térre. 

Indulás a Kálvária-térről három-
negyed 8 órakor. 

Itt jönnek: Textilkombinát, Gyár-
épftő NV. Háromhónapos iskola, 
Késárú NV., Felsőipar, Gyufagyár, 
Móravárosi áU. iskola, Honvédkór-
ház, egynegyed 9 órakor a Kálvária-
utca és a Nagykörút sarkán a Sze-
gedi Kenderfonó, a Börtön és a 
Margit-utcai iskola csatlakozik, fél 
9 órakor a Sztálin-kőrúton csatla-
koznak a szakszervezetek, MNDSz 
és az OKISz. 'A' Széchenyi-térre be-
érkeznek 9 óra előtt 10 perccel. 

6. sz. útvonal. A dorozsmai el-
ágazástól. Kossuth Lajos-sugárút, 
Korzó Mozi előtt be a Széchenyi-
térre. 

Indulás fél 8 órakor a Lemez-
gyártól. 

Itt jönnek Lemezgyár, Magyar 
Juta, 8 órakor csatlakoznak rókusi 
állomás. Villamosvasút, Konzerv-
gyár, Rosmann-gyár, Hűtőház, 8 
óra 15 perckor, a Gázgyár, Dohány-
gyár, Winter kefegyár, 8 óra 30 
perckor a Nagykörút saroknál csat-
lakoznak a rókusi MDP I. IL I I I . 
szervezetek, a határrendőrség, a 
rendőrség, Csongrádi-súti ált. isk. 
Az Anna-kutnál 8 óra 40 perckor a 
MÁV UV., Leány kereskedelmi, Tűz-
oltók. Csatlakozás már a rókusi pá-
lyaudvarnál arccal a Kossuth Lajos-
sugárút felé a jelzett időpontokban 
történik, hogy a csatlakozáskor in-
dulni lehessen. 

7. sz. útvonaL Temesvári-kőrút, 
Szőregi-űt, hídon keresztül Széche-
nyi-tér. 

Indulás: 8 órakor. 

Itt jönnek: ÁVI. Kertészet, Tani 
tóképző, József-telepi MDP a Sző-
regi-út saroknál felcsatlakoznak 8 
óra 20 perckor, Ujszegedi Gőzfű-
rész és Ládagyar. Magyar Kender, 
Ruházati NV., Rostkikészítő NV. 
Ujszegedi MDP. a hídnál pedig a 
KISOSz csatlakoznak fel. Beérkezés 
a Széchenyi-térre háromnegyed 9 
órakor 

Város! díszközgyűlés 
a felszabadulás évfordulója alkalmából 

Szeged város Törvényhatóság i Bizottsága hétfőn 12 órai 

kezdettel az ország fe lszabadí tásának 5. évforduló ja a l ka lmábó l 

ünnep i díszközgyűlést tar t . A z ünnep i díszközgyűlésen ünnep i 

beszédet mond i f j . K o m ó c s i n M ihá l y elvtárs , a Magyar Dol-

gozók P á r t j a Szegedi Pár tb izo t tságának t i tkára . 

Felhívás szeged dolgozóihoz ! 
Hazánk felszabadításának ötödik 

évfordulója alkalmából a polgár-
mester felhívja Szeged város lakos-
ságát, hogy házaikat lobogózzák 
fel és díszítsék ki. 

Külön felhívják a házfelügyelők 
figyelmét arra, hogy a házak kör-
nyékének, gyalogjárójának tisztán-

tartásáról gondoskodjanak, a ház 

külsejét annak lakóival együttesen 

csinosítsák ki. Mindenki járuljon 

hozzá, hogy legnagyobb nemzeti ün-

nepünkön, ápri'is «-én a terek és 

[ utcák külső képe méltó kifejezőin 

1 legyen ünnepi érzéseinknek. 

Letették az esküt a bíróság népi ülnökei 
A szocializmus építésének 

egyik igen jelentős eseménye 
játszódott le szombaton reggel 
8 órakor a megyei törvény-
szék ünnepélyesen feldíszített 
szakszervezeti helyiségébea. 
Elekor tették le a bíróság népi 
ülnökei az ünnepélyes esküt. 

Az ünnepségen megjelent 
Pamuh István elvtárs, az 
MDP Szegedi Pártbizottsága 
képviseletében, Sólymán Pál 
az igazságügyminisztérinm 
képviseletében, valamint a 

felsőbíróság, megyebíróság, 
járásbíróság és a tömegszer-
vezetek, közületek képviselői. 

Lakatos István elnöki meg-
nyitója után a 40 népi ülnök 
letete az esküt. Az ülnökök 
feladataira Sömlyén Pál mu. 
tátott rá, majd a megjelen-
tek üdvözölték őket, sok si-
kert kívánva munkájukhoz. 
Az üLnökök Kiss Dezső me-
gyebíróság elnök útmutatásá-
val azonnal meg is kezdtek 
működésüket. 

SS moszkvai egyetem 
üdvözletét tolmácsolta Szegeden 

ünpllogev professzor 
Szombaton délelőtt Szegedre érke-

zett az egyetemi orosz intézet meg-
hívására Anpilogov szovjet törté-
nész-professzor. a moszkvai egye-
tem tanára, aki jelenleg a buda-
pesti orosz intézetben tart rendsze-
resen előadásokat. 'AMpilogov pro-
fesszort nagy lelkesedéssel fogadták 
az intézet hallgatói és hosszan el-
beszélgetett velük. A megjelentek, 
— akik között ott voltak a szegedi 
iskolák orosz szakos tanárai is, — 
nagy érdeklődéssel hallgatták meg 
a kiváló szovjet professzor előadá-
sát „A Szovjetunió népeinek törté-
netéről" címmel Az előadásban II. 
Iván korától indult ki és részlete-
sen foglalkozott az orosz nemzeti 
állam megalakulásával. A hallgató 
ság nemcsak magából az előadót' 
anyagból tanult igen sokat, de rend 
kívül hasznosan alkalmazhatják to-

vábbi munkájuk és történelemszem-
léletük során azt a világos tudomá 
nyos módszert, amellyel a marxiz 
mus-leninizmus élenjáró elméletét 
alkalmazta a történelemre. 

Nagy tapssal fogadta a hallgató-
ság Anpilogov professzornak azt ű 
bejelentését, hogy a mosz'kv a< 
egyelem tanárai és diákjai üdvöz-
letüket küldik a szegedi orosz in. 
özet tagjainak. Igen közvetlen kap 

csolat alakult ki Anpilogov profesz 
szor és hallgatósága között. Hosz 
szan elbeszélgetett az orosz szako? 
egyetemi hallgatókkal, érdeklődőt 
tanulmányaikról, munkájukról és 
hasznos útmutatásokat adott nekik 
Megígérte, hogv ininél gyakrabbai 
'"jön Szegedre és hozzásegíti az if 
óságot a Szovjetunióról szerzet! is 

mereteinek és az orosz nyelv elsa 
•átfté'ának tökéletesítéséhez 

Édesanyám! 

Tudatom veled, hogy jól vagyok. 

A gyerekek is egészségesek. Itt van-

nak mellettem mind a ketten és 

azon vitatkoznak, melyiké legyen a 

cukor, melyiké a csokoládé, mert 

most már válogathatnak is a kis 

csibészek. Persze, nem tudják, hogy 

mi volt ezelőtt és nem emlékeznek 

arra, amikor velünk együtt kenye-

ret és krumplit ettek heteken ke-

resztül. Dehogy jutott még akkor 

cukorra vagy csokoládéra, örültünk, 

ha meg tudtuk venni a napi két kiló 

„ella" krumplit, kevés kenyeret, 

hogy éhen ne haljunk. 

De igy volt és nem lehetett más-

ként, hiszen Rosmann úrékat nem 

olyan fából faragták, akik megfizet-

ték a dolgozókat. 

Tudod anyám, éveken ke-

resztül nem volt új ruhám, új cipőm 

és használt, ócska holmikban jár-

tam, hiába dolgoztam és izzadtam. 

De azt hiszem, ezt nem is kell na-

gyon részletezni előtted, hiszen Te 

is nagyon jól tudod. Apám hagyta 

rám örökségül ezt a sorsot, mert ő 

is éppen ezt a kálváriát járta. Vé-

gigharcolta a múltban a fél orszá-

got a kenyérért, kalapot gyűrve, 

megalázkodva azért, hogy néha szo-

bánkba néhány kiló fával, csikorgó 

léiben belopja a meleget s hogy asz-

talunkra meleg étel kerülhessen. És 

ez/ csinálta egészen addig, amig 

össze nem rogyott és el nem ment 

tőlünk... Hős volt az apám, olyan 

nagy hős, mint a többiek, akik a 

múltban szegénynek születtek. Mert 

anyám, hős volt az, aki a házat épí-

tette, a mozdonyt készítette, aki az 

utat kövezte, aki a _ vasat öntötte, 

aki a gép mellett görnyedt és hős 

volt mindenki, aki dolgozott és al-

kotott. Csak akkor úgy volt, hogy 

ezeknek nem volt szavuk, hanem 

azok beszéltek helyettük, akik do-

logtalanul éltek és tobzódtak azon a 

pénzen, amit ezek a hősök kerestek 

meg egészségük, sokszor életük 

árán. A dologtalanok mondogatták 

egymásnak büszkén, mellet verve: 

VASARNAPI LEVÉL 
„Az én földem, az én gyáram, az én 

gépem, az én pénzem" és így to-

vább 

Ha ssólni mertek a dol-
gozók, hogy kevés a kenyér, elküld-

ték őket s egy-egy koldussal több 

lett az országban. 

Most azonban megváltozott a 

helyzet. A többi dolgozóval együtt 

más az én helyzetem is. Tudod, 

olyan jó látni, hogy akiket ismerek, 

akikkel együtt dolgoztam, egyszer 

új ruhában, majd áj cipőben látom, 

moziból, színházból kijönni. Emlék-

szem még arra az időre, amikor ők 

is ugyanúgy számolták meg és osz-

tották be fillérjeiket, mint én. Ha 

beszélgetek velük, észreveszem azt, 

hogy sokkal igényesebbek, mint az-

előtt. Bírálják a filmet, a színház-

ban a darabot, válogatnak a ruhák-

ban és hosszan tanácskoznak a ros-

kadásig megtömött kirakatok előtt 

azon, hogy vájjon melyik a fino-

mabb falat, hogy azt vegyék meg. 

De ugyanúgy vagyunk mi is. Én 

is ruhát, cipőt vettem a gyerekek-

nek, feleségemnek és magamnak. 

Feleségem nemrég lepte meg magát 

tavaszi kabáttal. Legközelebb én is 

veszek. És hogy ez a vágyam is tel-

jesül, biztosra veszem, mert most 

már módomban áll. 

De anyám, nemcsak nekem, ha-

nem valamennyi dolgozónak nagyot 

változott a helyzete. Nem irigység-

ből, henm éppen büszkeségből mon-

dom, hogy sokan vannak olyanok, 

akik többel keresnek, mint én. Ott 

van Szénási Zoltánné a Dohány-

gyárban, Slisszer Adolf a Tisza-

menti N. V-nál, Kertes Endre a Ru-

házati N. V-nál és ezenkívül száz 

és száz nevet tudnék itt felsorolni. 

És ez a hatalmas változás mindösz-

sze néhány év eredménye. 

Ez a fejlődés nem áll meg 

egy pillanatra sem. Rohamléptekkel 

I haladunk a felemelkedés felé. Na-

ponta újabb eredmények születnek 

a termelés frontján és az árak ál-

landóan csökkennek. 

Tudod mi ez anyám? Ez nem cso 

da és nincs benne semmi isteni Sok-

szor (talán sokaknak furcsán) tö-

mören fogom meg a kérdést, de 'ia 

eszembe jut mindez, egyszerűen ez-

zel adok választ magamnak: Sztálin 

— Rákosi és a Párt... 

De ugy gondolom, ha tö-
mören is, ezzel mindent kifejezek. 

Minderre ok az is, hogy szeretem 

ezeket a neveket és szeretem eze-

ket az elvtársakat. Talán úgy tet-

szik, szárazon fejezem ki magamat, 

amikor azt mondom; szeretem. 

Persze ebben a szeretetben benne 

van a munka, a ragaszkodás, a kö-

szönet, a tanulás, a hála és minden. 

Ma április másodlka van. Negye-

dikén felszabadulásunk ötödik év-

fordulóját ünnepeljük. Ezt ünnepli 

az egész ország minden dologzója. 

Szeged már készülődik. Itt-ott ké-

pek kerülnek fel a gyárkapukra és 

az épületekre. A vörös drapériák 

hosszan, simán tapadnak fel a fa-

lakra. Sok helyen szorgalmas kezek 

jelszavakat szögeznek ki a falakra, 

amivel a dolgozók az ünnep jelentő-

ségét fejezik ki. Szép szavakat, 

őszinte tartalmat és meleg szeretetet 

sugároznak ezek a mondafok: 

„Örök hála és hűség a felszaba-

dító Szovjetunió, a dicsőséges Szov-

jet Hadsereg, népünk barátja és ta-

nítója, a nagy Sztálin iránt," — 

„Kiváló munkával ünnepeljük ápri-

lis negyedikét" Éljenek a béke, a 

nemzeti függetlenség, a szocializmus 

élharcosai, a testvéri kommunista 

pártok", „Éljen győzelmeink szerve-

zője és motorja, a Magyar Dolgo-

zók Pártja". 

Olyan szavak ezek anyám, 

amelyek már nem a „nem-nem-soha" 

módjára kerültek ki a gyárak, a 

házak falára; kényszerből és ma-

szájból. Ezek a szavak nem a ka-

pitalisták akaratából, hanem a dol 

gozó nép szivéből fakadtak, melyek 

tiszták, őszinték. Forró szeretet 

ezeknek a szavaknak a gyújtópont-

ja, amelyben a magyar dolgozó nép 

hűséget, ragaszkodást igér Sztálin, 

Rákosi elvtársak és a Párt iráni. 

Mert nekik köszönhetünk min-

dent, ami az életünkben történt. 

Sztálin elvtárs vezette és irányí-

totta hős hadseregét, hogy felszaba-

dítson bennünket az elnyomás alól. 

Sztálin elvtárs parancsát és akara-

tát a hős Szovjet Hadsereg 1945 áp-

rilis negyedikén tökéletesen végre-

hajtotta. A Párt és Rákosi elvtárs 

bölcsen irányított bennünket és ez-

ért épül országunk és ezért emel-

kedik állandóan az életszínvona-

lunk. 

Április negyedikénél nincs na-

gyobb ünnep a magyar dolgozók 

számára. Régi ezeréves álmokat vál-

tott valóra ez a nap. Április negye-

dikének köszönhetjük, hogy a többi 

ünnepeinket is szabadon ünnepel-

hetjük. Amikor boldog újévet kívá-

nunk egymásnak, ma már tudjuk, 

hogy nem a világbaszórt szavak és 

kívánságok azok, amit mondunk. 

Mert igenis boldogabb lesz minden 

évünk, minden hónapunk, hetünk, 

napunk, óránk és percünk. Űj gyá-

rak, új házak emelkednek a magas-

ba. Űj traktorok, gépek robognak 

a földekre a parasztság megsegíté-

sére. Űj eredmények születnek és a 

dolgozók fizetése újra és újra emel-

kedik. 

Tavasa van. Öt éve annak, 

hagy felszabadultunk. Körülöttem 

lázasan lüktet az élet és az alko-

tás. Űj nevek kerülnek ki az üzemi 

táblákra, új barázdákat hasit a bő 

termést ígérő főidben a Sztálinyec, 

a Hoffherr és munkára vár a szín-

ben a kombájn. Az üzemek kattogó 

gépei mellől vidám dalt röpít há-1 

tán a tavaszi szél. A. Négboltokból' 

hatalmas csomagokkal özönlenek k 

a dolgozók A Tiszaparton, a kor 

zón kacagva sétálnak az emberei 

A játszótereken boldogan sikongat 

nak az apró gyermekek 

Űj világ ez, anyám! Űj, amely 

szépségtől, alkotástól terhesen, dt: 

san lüktet az áprilisi tavaszban E 

a világ él, ez a világ élni akar < 

mert alkot, ennek a világnak var 

létjogosultsága. 

Kedden virág- és zászlódíszbe öl 

főzik a város, az ország. Fent o 'c 

lakon Sztálin és Rákosi elvtársa 

díszlenek majd millió-millió zászk 

virág és feliratok között. Ragyogó 

szemű dolgozók, dolgozó nők, ifjú-

munkások és úttörők vonulnak fel 

dalolva és boldogan ünnpelik Szid 

lin elvtársat, a hós Szovjet Hadse-

reget, Rákosi elvtársat és a Pártot. 

Nagy ünnep ez anyám! És 

hogy milyen nagy ünnep ez, a dol-

gozók kedden fogják bebizonyítani. 

Millió és millió büszke torok kiáltja 

kedden szerte a világba, de úgy, 

hogy a nyugati bitangok, a háborús 

uszítók hangja elakad és remegve 

bújnak össze. 

— Nem akarunk háborút, békét 

akarunk! Békét és szabadságot kö-

vetelünk minden elnyomott népnek, 

mindegy, fehér, sárga, vagy fekete! 

Követelünk és nem könyörgünk! 

Aki ezt nem érti, vagy nem hallja 

meg, az ostoba, vagy gazember! És 

cz ilyeneknek pusztulni kell, az 

ilyenek pusztulni fognak/ 

Mindezeket azok követelik majd 

akik szeretik Sztálin elvtársat, kö-

vetelik Rákosi elvtárs és a Párt irá-

nyítását, azok, akik mögött ott ál' 

az igazság, az erő; Nyolcszázmillió 

becsületes dolgozója a világnak 

Olyanok lépnek fel ilyen követelé-

sekkel, akik számára ma már a 

munka becsület, dicsőség és meg-

tiszteltetés, akik szebb világot épí-

tenek maguknak, akik a szocializ-

mus felé vezető úton haladnak, akik 

a Szovjetunió támogatásával, Rá-

kosi elvtárs irányitdsáojl soha sem 

hátra, hanem mindig előre és felfelé 

mennek. 
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