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Elvtársak, rendőrök, határőrök, tűzoltók, tisztesek, 
tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!

A szocializmust építő Magyarország születésének 36. év
fordulóját ünnepeljük. E napon emlékezünk a dicsőséges 
Szovjet Hadsereg katonáira, akik életüket áldozva hoz
ták el népünknek a szabadságot, szétzúzták a fasizmus 
igáját.

1945. április 4 sorsfordulót jelent a szabadságért, nem
zeti függetlenségért és társadalmi haladásért vívott 
küzdelmeink sorában. Valóra váltotta azt az álmot, mely
ért legjobbjaink harcoltak hosszú évszázadokon keresztül.
Dolgozó népünk jól élt szabadságával e három és fél év
tized alatt. Újjáépítette a második világháború során 
romokba döntött országot, megteremtette a munkásosztály 
hatalmát, megküzdött a belső és külső reakció erejével, 
a Szovjetunió segítségével úrrá lett az 1956-os ellen- 
forradalmon. A marxista-leninista eszmék alapján álló 
pártunk vezetésével népünk lerakta a szocializmus alap
jait. Dolgozó népünk pártunk XII. kongresszusa határo
zatai alapján eredményesen munkálkodik a fejlett szo
cialista társadalom építésén.

Elvtársak !
Népünk alkotó munkájában mindig támaszkodhatott a Szov
jetunió és a szocializmust építő országok közösségére.
A marxizmus-leninizmus és a proletár internacionalizmus 
eszméje képezi együttműködésünk alapját, azt az erőt, 
amely kitűzött céljaink valóraváltásának záloga. A Magyar
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Népköztársaság a Varsói Szerződés országaival, a világ né
peivel együtt szilárdan harcol a békét veszélyeztető impe
rialista törekvésekkel szemben. Népünk támogatja azokat a 
célkitűzéseket, amelyeket az SZKP XXVI. kongresszusa fogal
mazott meg a fegyverkezési hajsza csökkentéséért, az enyhü
lés eredményeinek megvédéséért, egy nyugodt, békés világ 
megteremtéséért.

Elvtársak !

A Belügyminisztérium személyi állománya pártunk, kormányunk 
politikája alapján - együtt a társfegyveres erőkkel és a 
bűnüldöző szervekkel - védi hazánk állam- és közbiztonsá
gát, őrködik hazánk határai sérthetetlenségén. Ehhez a ne
héz, de megtisztelő feladathoz szilárd alapot nyújt a 
Szovjetunió és a többi szocialista ország, valamint ha
zánk fegyveres erőihez, fegyveres testületeihez fűződő 
testvéri barátság és dolgozó népünk odaadó támogatása.

A szocializmust építő hazánk felvirágoztatása érdekében 
ápoljuk ezt a fegyverbarátságot, magasfokú hivatástudat
tal, meggyőződéssel, önzetlen áldozatvállalással szolgál
juk népünk erőfeszítéseit.

Hazánk felszabadulásának 36. évfordulóján köszöntöm a 
Belügyminisztérium és szervei egész személyi állományát.

Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki önfeláldozó helyt
állásukért.

Éljen szocialista hazánk I

Éljen a Magyar Szocialista Munkáspárt !

Éljen a magyar és szovjet nép megbonthatatlan barátsága !

/ Dr. Horváth István / sk. 
belügyminiszter
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