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Honvédek, tisztesek, tiszthelyettesek, tisztek, tábornokok!
Munkásőrök!
Elvtársak!

A Fegyveres Erők Napja alkalmából köszöntjük Önöket, szeretett hazánk, szo
cialista társadalm i rendünk, békénk és biztonságunk fegyveres védelmezőit.

Fegyveres erőink hagyományos ünnepén hálával, tisztelettel és megbecsüléssel 
emlékezünk szabadságharcos és forradalm ár elődeinkre, akik hősies önfeláldozással, 
a legnehezebb körülm ények között is kitartóan küzdöttek a függetlenségért, a sza
badságért, népünk társadalm i felemelkedéséért.

Jelképezi ez a nap a dolgozó millióknak azt a szilárd eltökéltségét, hogy min
denkor készek drága hazánk, szocialista vívmányaink, a társadalm i haladás, a béke 
ügyének védelmére.

A Fegyveres Erők Napján szocializmust építő népünk megbecsüléssel köszönti 
a néphadsereg katonáit, a határőröket, karhatalm istákat, rendőröket, munkásőröket, 
akik hűségesen védelmezik a m unkásosztály államát, szocialista vívm ányainkat, ha
zánk függetlenségét, területi sérthetetlenségét, belső rendjét.

A haza fegyveres védelmezői számára ez a megtisztelő megbecsülés hazafias és 
internacionalista kötelességünk teljesítésének egyik legfontosabb erőforrása. Fegy
veres erőink személyi állománya — mélyen áthatva a dolgozó nép ügye iránti fe
lelősségérzettől, a szocialista hazafiság és proletár internacionalizm us forradalm i esz
méitől — híven követik pártunk  útm utatását, becsülettel teljesítik  szent kötelessé
güket.

Fegyveres erőinket szilárd helytállásra kötelezi a felszabadulásunk óta eltelt 
több m int negyedszázad történelm i vívm ányainak védelme és az előttünk álló 
újabb nagyszerű társadalm i feladatok. Dolgozó népünk napjainkban arra összponto
sítja erejét, hogy sikeresen megvalósítsa a pártunk  X. kongresszusa által m eghatáro
zott társadalm i program ot; m agasabb szinten dolgozik tovább a szocializmus teljes 
felépítésén.

M egnövekedett feladataink megoldásában felbecsülhetetlen segítséget jelent, 
hogy tagjai vagyunk a szocialista országok testvéri közösségének, s az élet minden 
területén m egbonthatatlan elvtársi kapcsolatok fűznek igaz barátunkhoz, a kommu
nizmust építő Szovjetunióhoz. Közös az u tunk  a Szovjetunióval, a testvéri szocialista
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országokkal és közös a harcunk is a békés építőm unka nemzetközi feltételeinek biz
tosításáért, a biztonság m egszilárdításáért, a nemzetközi imperializmus agresszív ter
veinek és tetteinek m eghiúsításáért.

A közös harc sikerét tanúsítják napjainkban az európai béke és biztonság meg
szilárdítása érdekében, — a Szovjetunió és az európai szocialista országok kezdemé
nyezése nyomán elért biztató kezdeti eredmények. A nemzetközi imperializmus, 
m indenekelőtt az am erikai im perialisták nyílt és burkolt agressziói, a háborús tűz
fészkek fenntartását szolgáló m esterkedései azonban egyértelm űen igazolják, hogy 
az im perialisták továbbra sem m ondtak le a népek leigázásának, a szocializmus, a 
társadalm i haladás feltartóztatásának bűnös szándékáról.

Ezért a szocialista országok történelm i kötelezettsége, hogy a politikai, gazdasági, 
kulturális és diplomáciai erőfeszítések m ellett állandóan gondoskodjanak védelmi 
erőik magas szinten tartásáról. Az agresszorok megfékezésének, a szocialista orszá
gok védelmének, a viiágbéke megőrzésének nélkülözhetetlen tényezője a Varsói 
Szerződésben töm örült szocialista országok ereje és összefogása, katonai együttm ű
ködése, fegyveres erőik harci felkészültségének növelése. Dolgozó népünk áldozatos 
m unkájának eredm ényeként pártunk és korm ányunk m inden szükséges feltételt 
biztosít ahhoz, hogy fegyveres erőink a testvéri szocialista országok fegyveres erőivel 
karöltve m aradéktalanul teljesíthessék a szocializmus, a társadalm i haladás, a béke 
védelm ét szolgáló feladataikat.

Elvtársak!

A pártunk  X. kongresszusa által m eghatározott feladatok megvalósítása tőlünk, 
a haza fegyveres védelmezőitől azt követeli, hogy kitartóan dolgozzunk fegyveres 
erőink harci készenlétének, felkészültségének további növelésén. A szocializmus tel
jes felépítéséhez vezető nagyszerű célok lelkesítsenek m indannyiunkat feladataink 
még eredm ényesebb megoldására. Erősítsük tovább dolgozó népünk és fegyveres 
erőink összeforrottságát; szilárdítsuk együttm űködésünket és fegyverbarátságunkat 
a Szovjetunió, a szocialista országok testvéri fegyveres erőivel.

Az előttünk álló megtisztelő feladatok megoldásához kívánunk Önöknek erőt, 
egészséget.

Éljen szocialista hazánk, a Magyar Népköztársaság!

Éljen népünk forradalmi vezetője, a Magyar Szocialista Munkáspárt!

Éljen a testvéri szocialista országok népeinek és fegyveres erőinek megbont
hatatlan, örök barátsága!

CZINEGE LAJOS vezérezredes s. k., BENKEI ANDRÁS s. k.,
honvédelmi miniszter belügyminiszter

PAPP ÁRPÁD s. k.,
a munkásőrség országos parancsnoka

Kapják: V. típusú elosztó szerint, közvetlenül.
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