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Bajtársak!

Honvédek, Tisztesek, Tiszthelyettesek, Tisztek, Tábornokok!

Hazánk felszabadulásának hatodik évfordulóját ünnepeljük ma.

Hat esztendeje annak, hogy a dicsőséges Szovjet Hadsereg hazánk egész terüle

téről kiűzte a német fasisztákat és véget vetett Hitler magyar cinkosai véres, népellenes 
uralmának.

Az elmúlt hat esztendő alatt győzelmesen küzdöttük le belső ellenségeinket, a régi úri 
rendszer, az imperialista háborús uszítok becstelen ügynökeit, biztosítottuk hazánk gazdasági 
fellendülését, emeltük dolgozóink jólétét, megszilárdítottuk népi államunkat, erőteljessé fejlesz
tettük békénk őrét, a néphadsereget. Hat év alatt hatalmas lépéseket tettünk a szocializmus 
építése útján.

Mindezt a felszabadító Szovjetunió, a nagy Sztálin állandó baráti segítségével, 

Pártunk és szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs bölcs vezetésével értük el.

A mai nap' - a magyar szabadság és függetlenség nagy, történelmi napja Ezen a na
pon az egész magyar nép hálájának és szeretetének forró érzései szállnak felszabadítónk, 
a dicső Szovjet Hadsereg, nagy szövetségesünk és segítőnk, a Szovjetunió és népünk igaz barátja, 
a világ dolgozó népeinek bölcs vezére, Sztálin generalisszimusz felé.

A szocializmust építő dolgozó népünkkel együtt ünnepli hazánk felszabadulásának 

hatodik évfordulóját Honvédségünk is, amely büszke arra, hogy fegyverbarátságban nagy pél
daképével, a felszabadító Szovjet Hadsereggel erősíti a hatalmas béketábor igazságos ügyét.
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Az évforduló alkalmából

megparancsolom :
Hazánk fővárosában 1951. évi április hó 4-én tüzérségi dísztűz - 24 löveg 

20 össztüze - köszöntse hazánk felszabadulásának hatodik évfordulóját.

Éljen felszabadítónk és dicső példaképünk - a Szovjet hadsereg!

Örök dicsőség a hős szovjet harcosoknak, akik életüket adták népünk 

szabadságáért!

Éljen és virágozzék a Szovjet Hadsereg és a Magyar Honvédség rendít

hetetlen fegyverbarátsága!

Éljen a magyar nép igaz barátja, a világ dolgozóinak lángeszű vezére, 

a béke ügyének tántoríthatatlan védelmezője: Sztálin generalisszimusz!

FARKAS MIHÁLY vezérezredes s. k.
a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Minisztere.
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