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Elvtársak!

Államvédelmi Örök! Határőrök! Tiszthelyettesek! Tisztek!

Ma, egész dolgozó népünkkel együtt ünnepli az Államvédelmi Ható
ság Néphadseregünk Napját. Ezen a napon büszkeséggel gondolunk az 
1848-as honvédsereg hős katonáira, akik Pákozdnál fényes győzelmet 
arattak a hazánk területére betört rabló ellenség fölött.

Kossuth Lajos honvédeinek és az 1919-es Vörös Hadsereg katonáinak 
hősi példája arra tanít bennünket, hogy dicső Pártunk, a mi forrón sze
retett Rákosi elvtársunk vezetése alatt éberen őrizzük drága hazánk 
szent határait, védjük dolgozó népünk biztonságát, békés építő munkáját.

Az amerikai-angol imperialisták és csatlósaik új háborút készítenek elő 
a békeszerető népek ellen. Közvetlen szomszédságunkban legalávalóbb 
és legagresszívebb szolgájuk, Tito és bandája veszélyezteti a békét. Ez 
arra int bennünket, hogy legyünk még éberebbek az imperialista hábo
rús gyújtogatok és ügynökeikkel szemben. Még odaadóbban álljunk helyt 
a belső- és külső ellenség elleni harcban.

Erősítse ez a nap egyben a Magyar Néphadsereg és az Államvédelmi 
Hatóság harcosainak szilárd fegyverbarátságát. Mélyítse el szeretetün- 
ket felszabadítónk és példaképünk a dicsőséges Szovjet Hadsereg iránt.

A Magyar Néphadsereg Napján a soha el nem múló hála és ragaszko
dás érzésével fordulunk a 800 milliós, hatalmas béketábor nagy vezére, 
népünk igaz barátja, segítője és védelmezője, a bölcs Sztálin felé.
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Éljen a világ szabadságszerető népeinek reménysége, a kom
munizmust diadalmasan építő legyőzhetetlen Szovjetunió!

Dicsőség felszabadítónknak és példaképünknek, a hős Szov
jet Hadseregnek!

Dicsőség és hála, a magyar nép nagy barátjának, a haladó 
emberiség lángeszű vezérének, a nagy Sztálinnak!

Éljen szeretett hazánk, a Magyar Népköztársaság!

Éljen a Magyar Néphadsereg, függetlenségünk, szabadsá
gunk, békénk védelmezője, szabadságharcos őseink méltó 
utóda!

Éljen és viruljon a Magyar Néphadsereg és az Államvé
delmi Hatóság testvéri fegyverbarátsága!

Éljen győzelmeink szervezője, Néphadseregünk nevelője és 
lelkesítője, a Magyar Dolgozók Pártja!

Éljen a magyar nép bölcs tanítója, szeretett vezérünk Rákosi 
Mátyás!

PÉTER GÁBOR államvédelmi altábornagy s. k. 
az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

ÁBTL - 4.2 - 10/2672/1952 ÁVH T. biz. /2


