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FELHÍVÁS
AZ ÁLLAMVÉDELMI hatóság valamennyi harcosához, 

tiszthelyetteséhez és tisztjéhez.

Kedves Elvtársak!

Elhunyt a mi forrón szeretett Sztálin elvtársunk. Megszűnt 
dobogni annak a férfiúnak a szive, aki Lenin halhatatlan müvének 
folytatója volt, aki a Szovjetunióban győzelemre vitte a szocializmust 
és akinek vezetése alatt a dicső szovjet nép a kommunista társadalom 
építésének diadalmas útjára tért.

Eltávozott tőlünk a dicső Szovjet Hadsereg megalkotója és 
vezére, akinek nevéhez fűződik az emberiség megmentése a fasiszta 
szolgaságtól.

Sztálin elvtárs halálával elvesztettük hazánk hős lelkű felsza- 
badítóját, népünk nagy barátját és segítőjét, a világ dolgozóinak bölcs 
tanítóját és vezérét, aki egész életét az emberiség boldogságáért folyó 
küzdelemnek szentelte.

A Szovjetunió népeivel, a világ minden dolgozójával és béke
szerető népével együtt a magyar népet is mély fájdalommal tölti el 
Sztálin elvtárs elhunyténak híre. Mi, az Államvédelmi Hatóság harcosai, 
tiszthelyettesei és tisztjei az egész magyar néppel együtt egy emberként 
ott állunk ezekben a nehéz napokban a nagy szovjet nép mellett. Meg
fogadjuk, hogy még hívebben követjük a halhatatlan sztálini eszméket 
s még szorosabban felzárkózunk a nagy Sztálin nyomdokában haladó 
Magyar Dolgozók Pártja, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a ma
gyar nép szeretett vezére Rákosi elvtárs mögé.

Sztálin elvtárs halála után változatlan elszántsággal, szilárdan 
haladunk tovább az Ő dicső utján. Az Ő tanítását követjük hűen, amikor 
pártunk és Rákosi elvtárs vezetésével leleplezzük és ártalmatlanná tesz- 
szük az imperialisták ügynökeit, terroristákat, kémeket, szabotőröket, 
az osztályellenség belső és külső erőinek mindennemű aknamunkáját, 
fokozzuk Népköztársaságunk szent határainak szilárd őrzését, belső kar
hatalmi alakulatainknak harci felkészültségét.
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Hazánk függetlenségének és szabad virágzó jövőjének legfőbb 
záloga szilárd szövetségünk a nagy szovjet néppel. Ezért tántoríthatatla- 
nul, még forróbb ragaszkodással fogjuk ápolni és erősíteni ezt a szövet
séget és széttéphetetlen fegyverbarátságot a dicső Szovjet Hadsereggel 
és példaképünkkel a szovjet állambiztonsági szervekkel.

Kedves Elvtársak! A mi forrón szeretett Sztálin elvtársunk 
eltávozott az élők sorából. De nagy eszméi tovább élnek hű tanítványai
ban, mindannyiunk mintaképében a Szovjetunió hatalmas Kommunista 
Pártjában. Tovább élnek a Kommunista- és Munkáspártokban, köztük nagy 
pártunkban, a Magyar Dolgozók Pártjában, a nemzetközi munkásosztályban, 
a népek százmillióiban. Az Ő bölcs tanítása változatlan erővel él és hat 
tovább az egész haladó emberiség üdvére. Ez a mi erőnk; ez jövő győ
zelmeink záloga.

Amikor nehéz szívvel búcsúzunk a mi forrón szeretett Sztálin 
elvtársunktól, megfogadjuk, hogy emlékéhez és tanításaihoz mindvégig 
hűek maradunk. Híven megőrizzük szivünkben Sztálin ragyogó nevét. 
Megfogadjuk, hogy államvédelmi, katonai és politikai tudásunk állandó 
növelésével még inkább fokozzuk a harcot hazánk szabadságára és füg
getlenségére, népünk szocializmust építő békés munkájára törő imperi
alista ügynökök ellen, állandóan szilárdítjuk dolgozó népünkkel való 
széttéphetetlen kapcsolatunkat, hűen követve a drága Sztálin elvtárs ál
tal nevelt szovjet állambiztonsági szervek dicső harci tapasztalatait. így 
leszünk méltóak a nagy Sztálin halhatatlan örökségéhez, a hatalmas 
szovjet nép barátságához, népünk és pártunk bizalmához.

Örök dicsőség felszabadítónk, barátunk és tanítónk, 
a nagy SZTÁLIN emlékének!

Éljen a Szovjetunió dicső Kommunista Pártja!

Éljen a hős szovjet nép és a legyőzhetetlen Szovjet 
Hadsereg!

Éljen a szovjet és magyar nép megbonthatatlan szö
vetsége és fegyverbarátsága!

Budapest, 1953. március 6-án.

PIROS LÁSZLÓ s. k.
áv. vörgy.

az Államvédelmi Hatóság h. vezetője.
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