
Hivatalos közlemény 
a' lakosságot nyugtalanító ál hírekről 

és ellen forradalmárok, fegyveres banditák 
ártalmatlanná tételéről 

Az utóbbi napokban ellenséges elemek különféle provokációs cél
zatú, valótlan hírek terjesztésével nyugtalanítják a közvéleményt 
és igyekeznek zavart kelteni. Többek között azt az. álhírt ter
jesztik, hogy az országban tömeges letartóztatások folynak, fiata
lokat és más személyeket a Szovjetunióba szállítanának ki. 

Ezekkel az álhírekkel kapcsolatban a kormány szükségesnek 
tartja közölni a lakossággal a következőket: 

A dolgozó nép érdekeinek védelme napjainkban a hatóságok kü
lönösen fontos kötelességévé teszi az ellenforradalmárok, terro
risták, társadalomellenes uszítók, a munkahelyek környékén 
időnként felbukkanó, a dolgozókat a munka megindításában és 
folytatásában fenyegetéssel és terrorizáíással gátló fegyveres ban
diták felkutatását és ártalmatlanná tételét. Hasonlóan parancsa van 
hatóságainknak a még mindig jelentős számban garázdálkodó rab
lók, fosztogatók és más, az ország törvényes rendjének helyre
állítását gátló, a közbiztonságot és köznyugalmat fenyegető közön
séges bűnözők ártalmatlanná tételére. 

E feladat mielőbbi és teljes megoldása érdekében hatóságainknak, 
valamint a karhatalmi szolgálatot ellátó katonai egységeknek 
őrizetbevételeket kell foganatosítaníok. 

Az őrízetbevettek Szovjetunióba való kiszállításáról terjesztett ál
hírek a mind erőtlenebbé és tehetetlenebbé váló ellenfor
radalmi körök által kiagyalt provokációk, A valóság a/., 
hogy egyetlen őrizetbe vett személyt sem szállítanak ki Magyar
ország térületéről. E provokációs álhírek célja egyrészről az, hogy 
bizalmatlanságot keltsen a kormány iránt, zavarja a lakosság nyu
galmát és a tcrmalést, másrészről az hogy ilymódon kíséreljék 
megrontani a viszonyt a lakosság és a szovjet hadsereg egységei 
között. 



Az őrizetbevételekkel kapcsolatban a valóság továbbá az, hogy 
minden egyes őrizetbe vett személlyel szemben gondos vizsgála
tot folytatnak le, Amennyiben kiderül, hogy az illető főbenjáró 
bűnt nem követett el, a társadalomra veszélyes tevékenységet nem 
fejtett ki — rövid úton szabadon bocsátják. 

Amennyiben a vizsgálat során az őrizetbe vett személyről az de
rül ki, hogy főbenjáró bűn terheli, a törvényes eljárás lefolytatása 
céljából illetékes magyar ügyészségnek, illetve bíróságnak adják áí. 

A kormány felhívja a lakosságot, hogy a provokációs célzatú ál-
híreknek és rémhíreknek ne adjon, hiteit, az ilyen hírek terjesztői
nek ne üljön fel, hanem, velük szemben lépjen fel erélyesen és 
ha a szükség megkívánja, hatóságok segítségét is vegye igénybe, 

a Magyar forradalmi Munkás-Paraszt Karain? 
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