
II. évfolyam 98. szám Szeged, 1945. május a, csüförtök Egyes szám ára 6 9 fillér 

a M a g y a r N e m í e i i F ü g g e t l e n s é g i F r o n t L a p j a 

Hatvanezres tömeg ünnepette Szegetlen 
az első szabad május elsejét 
Leleplezték az orosz hősök emlékmiiveit 

A szabadságol és a munkáspártok harci egységéi üdvözölte Kéthly Anna 
Gerö Ernő a magyar dolgozók négy győzelméről és négy uj feladatáról 

Szeged demokratikus népének hálája a felszabadító hősök iráni 
Vörösben uszoll a Széchenyi-lér. A 

park virágai közül vörös belük é s 

Íiártjelvények hirdették a harcos pro-
etárünnepet. A házak erkélyeiről, ab-

lakaiból, a gázoszlopok tetejéről, a 
Iákról a magyar dolgozók harci jel-
Szavait hirdetlek a lábiák. Vörös lo-
tiogók százai lengtek az e n y h e má-
jusi szélben. A városháza előtt Wiii-
Llcr festőművész alkotása hirdette a 
felszabadulás örömét. Virágok, vörös 
Selymek és szőnyegek diszitették a 
dobogót, ahonnan áz ünnepség szó-

Eiokai szóltak a hatalmas ünneplő é s 
ünlető tömeghez. 

A gyülekezés már a hajnali órák-
ban megkezdődön. Kilenc órakor kez-
flödöll a felvonulás. A dolgozók párt-
jaik. üzemeik előtt sorakoztak és on-
tinn zárt négyes sorokban vonullak a 
Széchenyi-térre zászlóikkal és uj har-
tot hirdető jelszavas tábláikkal. A 
felvonuló lömeg lelkesen lüuletclt a 
Körös Hadsereg és annak nagy ve-
Sőre: Sztálin marsall mellett, a ma-

Í;yar reakció ellen, a szegcdi Népbi-
ósag ellen, követelte az igazolások 

megszigorítását, ünnepelte a 'munkás-
partok harci egységét , éltette a tüg-

geilen, szabad demokratikus Magyar-
országot és a magyar munkásosztály 
nagy vezérét: Itákösi Mátyást. 

Az e lső szabad május Szegeden 
még solia nem látott tömegeket vo-
nultatott az utcára. A zárt sorok fe-
gyelme, az ünnepség izléscs, fegyel-
mezett külsőségei bebizonyították a 
szegedi demokrácia hatalmas erejét, 
amely ismeri feladatait, vállalja a 
reáháruló épités nagy munkáját é s 
elsöpör útjából minden akadályt. 

Pontosan 10 órakor jelenik meg 
Carjev tábornok kiséretevel a tiszti 
emlékmű mellett felépitelt emelvé-
nyen. Mögölle a Magyar Kommunista 
Párt, a Szociáldemokrata Párt, a szak-
szervezetek, a varos képviselői, Chaj-
lovics alezredes, városparancsnok 
nyitja meg néhány ünnepélyes szóval 
az ünnepséget, átadja a szót Carjev 
lúbornoknak, aki sokszáz kilométert 
ulazolt Auszterlicből Szegedig, liogy 
leleplezze a Szegeden eleseit orosz 
hősök emlékművet és lerójja a. szov-
jet n é p háláját liös fiainak emléke 
iránt. 

A tábornok szavait magyarra for-
dítják 

Cárjev tábornok beszéde 
' — Elvtársak, a Vörös Hadsereg ka-
tonái, lisztjei. Szeged város polgárai! 
' — Összegyültünk, liogy leleplezzük 
h szovjet hazáért áldozatul e s c ü hő-
sök emlékmüvét, akik életüket adták 
Et szabadságért és hazájuk független-
ségéért. 

— A német fasiszta banditák meg-
támadták a Szovjcluniót, hogy akadá-
lyozzák népének fejlődését és éleiét . 
'A németek szörnyű rabságba akar-
ták sodorni hazánk népét és az egész 
szovjet népet Hitler rabszolgájává len-
ni. A szovjet nép azonban szereti sza-
badságát, nagy hazájának független-
ségét, melyet nagy áldozatokkal é s 
•óriási munkával alapilott. 
i — A szovjet hazának ez a forró 
Szerelőié többmilliós népünket harc-
Fa szólította, harcra a hazáért, a sza-
badságért, az életért é s a mi gyö-
nyörű jövőnkért. 

— A mi szeretett vezérünknek, had-
Seregünk főparancsnokának, Sztálin 
hivó szavára a Szovjetunio minden 
legyes polgára elfoglalta helyét a fron-
ton és a front mögött, hogy hűségesen 
ps becsületesen szolgálja drága ha-
záját a győzelemért és á gyűlölt e l-
lenség leveréséért. A fasizinjus barna 
pestise nemcsak a mi hazánkat fenye-
gette, hanem az egész v i lág 'munka-
szerető népét. i 
• — A huszadik század barbárj'ai, 
Hitler hóhérai a népek kulturáiát 
akarták megsemmisíteni. A német fa-
siszta uralom a történelem legborzal-
taasabb napjait jelenti. A hóhérok, 
Szadisták, gyújtogatok é s bujtogatok 
ivad tobzódásainak évei. Varsót, Kievel, 
Budapestet é s Bécset a németek bar-
bár módon szétrombolták, megsem-
misítettek sokezer várost, nem kímél-
e k az emberiség legszentebb érzé-

seit, sem templomokat, sem nagy em 
berek alkotásait, mint Tolsztoj é s 
Gsajkovszki müveit. Gyermekek, asz-
szonyok és aggok halála és szenve-
dése örök gyűlöletre és utálatra kész-
tet a majdaneki fülök, ártatlanok gyil-
kosai iránt. 

— A Vörös Hadsereg, a Szovjetunió 
népe megértette, milyen veszedelmet 
jelentenek a hitleristák az emberiség 
számára é s halálrohamra indullak a 
fasiszla barbárok el len hazájuk é s 
a világ civilizációjának védelmében. 

— A Vörös Hadsereg évekig tarló, 
még soha nem látóit harcai e s küz-
delmei széjjelrombolták Hitler legerő-
sebb hadseregét, a szovjet hazát meg-
tisztította az ellenségtől és most együtt 
szövetségeseivel befejezi a hitleriz-
mus. szétzúzásának munkáját. Győiel-
mitnk zászlaja a bandita Németország 
fővárosa felelt lengedezik. 

— A Vörös Hadsereg vitéz és hő-
sies küzdelmének, a nagy áldozatokat 
hozott szovjet népnek köszönheti az 
emberiség, hogy megmenekült a né-
met rabság borzalmaitól. 

— A mai tavaszi ünnepnapon le-
leplezzük azoknak az emlékmüvét, 
akik harcoltak é s elestek a szovjet 
hazáért é s az emberiség boldogsá-
gáé^ . 

rj- Ezek az emlékmüvek emlékez-
tetni fognak jtzokra, akik elestek é s 
akiknek vérével .oly drága áron véte-
tett meg a béke é s a szabadság. A 
hősök nevei, akik a hazáért küzdöt-
tek é s az egész föld szabadságáért 
és boldogságáért ontották vérüket, em-
lékezetünkben é | sziveinkben marad-
janak halhatatlanok. Áhilatfel fog a 
magyar nép. nevQikrőí megemlékezni 
és áhítattal gondol egész Európa fel-
szabadítot t uép.a a szabadságért é s 

életért vivott harcban elesett hő-
sökre. 

— A győzelem napján, amely már 
közel van, a szovjet nép é s a sza-
badságot é s békét szerelő emberiség 
megemlékezik hazájának hős fiairól, 
akik életüket adták az örömteljes élet 
jogaiért, a haza szabadságáért és füg-
getlenségéért. 

— Örök dicsőség a szabadságért é s 
hazánk függetlenségéért e leset i hő-
söknek I 

— Halál a német rablókra! 
Az üncplő tömeg megilletődve hallc 

galja a szovjet hősök hallhatatlanságát 
hirdető mondatokat. Az ünnepélyes 
meghatódott csendben a szovjet had-
sereg egy tisztje, majd egy altisztje 
emelkedik szólásra. A hallgatóság nem 
érli orosz szavaikat, de átérzi azoli 
lortalmál, amely nem lehet más, mint 
baj társi lnicsu az itt elhantoltaktól, az 
örök emlék ígérete. Szeged demokra-
tikus népe soha nem felejti el ezeknek 
a hősöknek sírját virágokkal borítani, 
A város és a magyar kormány nevé-
ben Valentiny Ágoston igazságügyim-
niszler vette át a két emlékmüvet. 

Valentiny Ágoston beszéde 
— Vörös Hadsereg hős Katonáit 

Szeged népe! 
— A diadalmas Vörös Hadsereg em-

lékmüveket állit felvonulásának ulján. 
Mi magyar, dolgozók eszméljünk rá, 
liogy ezek az emlékmüvek számunkra 
a leiszabadulás és a szabad májusok 
uljelzöi is. 

— Egyült ünneplünk ma a Vörös 
Hadsereg katonái és az első szabad 
május elsejét köszöntő magyar dol-
gozók. Gondoljunk hálával azokra az 
elesett hősökre, akik önfeláldozással 
megnyitották számunkra a felszaba-
dulás útját é s a győztes Vörös Had-
sereg minden katonájára. Állítsunk 
róluk szivünkben örök emléket. 

— A szabadság levegőjétől és a 
tavasz fuvallatától megihletett ma-
gyar dolgozók részére felejthetetlen 
marad e felemelő ünnepség, ugy is 
mint a nagy Szovjetunió megérló jó-
indulatának és a magyar dolgozók 
egységének ünnepe. 

— Amikor az Ideiglenes Magyar 
Nemzeti Kormány, é s Szeged város 
közönsége nevében az emlekinüvekct 
megőrzésre átvesszük, legyünk foga-
dalmat arra, hogy mindenkor eme 
emlékművekhez járulunk erőt meri-
leni a magyai" nép teljes szabadságá-
hoz vezető ulon, valamint a szebb és 
boldogabb jövő felépítése ulján. 

— Magyar dolgozók! Az e lső szabad 
május e lseje ünnepi hangulatában 
kiáltsuk a .Vörös Hadsereg hős kato-
náival együtt lelkesedéssel: 

. Éljen a hatalmas Szovjetuniói • 
Éljen a diadalmas Vörös Hadsereg! 
Éljen a nagy Sztálin marsallI 
Éljen a szabad és független Ma-

gyarországi 

Halál a német fasizmusra! 
Felhangzik az orosz himnusz, vi-

gyázzállásba merevedik a lömeg. A 
szemekben ott ragyog a fogadalom, 
nem felejtjük el felszabadítóinkat! A 
májusi napnál jobban inelegit a lé-
lekben felgyűli szerclct a Szovjet-
unió népei és katonái iránt, akik el-
hozlak nekünk a májusi ünnep sza-
badságát is. Carjev tábornok helyez! 
cl az emlékműveken az első koszo-
rúkat. A gyászinduló hangjai közben 
tisztelgő sorlüzek dörrennek az ég 
felé. A tábornok ulán a pártok, n 
város, az üzemek, a rendőrség ko-
szorúit helyezik el az emlékműre, 
amely mellett magyar és orosz kato-
nák közös gárdája ad diszőrséget. A 
magyar hadsereg nevében örley ez-
redes helyezi el a hatalmas vörös 
koszorút. A Nemzeti Bizottság nevé-
ben Donászy Kálmán viszi fel Szeged 
koszorúját. Hosszú sorban hozzák a 
koszorúkat a falvak, a városok dol-
gozói, a Nemzeti Segély elárvult pesti 
gyermekvendégei, a demokratikus if-1-
juság, a Demokratikus Nők Szövet-
sége, a szakszervezetek hosszú sora, 
postások, vasutasok. Virágdomb, ko-
szoruerdő magasodik az emlékművek 
körül. Szeged népe szeretetének f « 
hálájának megnyilatkozása ez. 

Az emlékmű elől a városháza elöttt 
emelvényre szerelik át a mikrofont. 
Megkezdődik a május elsejei politikai 
népgyűlés. A munkásdalárda májusi 
dala ulán Tombácz Imre lép az emel-
vényre. 

Valentiny miniszler beszéde ulán 
még Kapusztyin százados é s Natak 
csciiko őrmester mondott rövid be" 
szédet. 

Tombácz Imre beszéde 
Munkások! Elvtársak 1 Szeged és 

környéke dolgozói I 
Köszöntöm harcos soraitokat a vö-

rös május elsején. Magyarország pro-
letáriátusa hosszú idő ulán ma először 
ünnepli nemcsak szivében, hanem kül-
sőségeiben is szabadon a munkásság-
nak ezt a nemzetközi ünnepét. A ma-
gyar dolgozók számára külön jelentő-
sége van 1915 május elsejének. Nem 
mint elnyomottak, hanem mint vezető 
osztály szerepelünk most. A hős szov-
jet katonák emléke előtt hálás szívvel 

tiszteleg Szeged dolgozó népe. Szabaú 
május ünnepén megemlékezünk azok-
ról, akik életüket áldozták a szocializ-
musért. Testvéri üdvözlet azoknak, 
akik még mindig fasiszta rabságban 
sínylődnek. Üdvözletünket küldjük a 
Szovjetunió népeinek és minden ország 
proletariátusának. 

A három rendező szerv: a Magyat 
Kommunista Párt, a Magyar Szociál-
demokrata Párt és a Szabad Szakszer-
vezetek nevében üdvözlöm az ünnepi 
nagygyűlés résztvevőit: Carjev tábor-


