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FÖLTÁMADOTT 
Az „ IGAZSÁG" és a „Hétfői HirIop"-ból. 

1956. október 31. 
A TENGER! 

EI*I*© vagyunk 
a legbüszkébbek! 

Vasárnap délután az IGAZSÁG szerkesztősége üzenetet ka
pott a KILIÁN Laktanya hőseitől, a nemzetmentő, fegyveres 
népi forradalom legjobbjaitól. Az üzenet így hangzott: 

„Egyetlen példány jutott be hozzánk a lapotokból. Ezt a 
kormos, véres papírcafatot kézről-kézre adjuk, felolvassuk a 
haldoklóknak is, azoknak a bajtársaknak, akik nem vesznek 
magukhoz élelmet, mert ez már nem jelenthet életet a szá
mukra . . . 

EJ. vagyunk szánva a végső győzelemre, — vagy a halálra. 
Üzenjük nektek: méltón fogunk küzdeni, ha kell meghal

ni. Nem hozunk szégyent, csak dicsőséget arra az egyetlen 
újságra, amelyik kiállt melleitünk. Küzdjetek ti is éret
tünk, mert bennülik a magyar nép jövője ölt testet ! . . . " 

Könnyes büszkeséggel hallgattuk a hősök elismerését sze
rény munkánkról, újságírói kötelességteljesítésünkről. 

Drága szabadságharcos véreink ! Nem fogtok, nem fog a 
magyar nép sohasem csalódni bennünk ! 

' . Az IGAZSÁG 
szerkesztősége 

CSAK ÁTCSOPORTOSÍTÁS? 
A londoni rádió kommentára 

•— aki közismert tárgyilagossá
gárpi — hétfő este ismertette 
Sepilov szovjet külügyminisz
ter és Zsukov szovjet hadügy
miniszter nyilatkozatát. Sepilov 
kijelentette, hogy a szovjet csa
patokat csak akkor vonják ki 
Magyarországról, ha teljesen 
helyreállt a rend. Zsukov azt 
mondotta, hogy a Szovjetunió 
nem küld újabb csapatokát 
Magyarországra, mert - az ott 
állomásozó haderő elegendő" 
ahhoz, hogy megfékezze a Ma
gyarországi zendülést. A szov
jet csapatokat viszont csak ak
kor vonják ki az országból, ha 
ezt a varsói szerződést aláíró 
többi állam kormánya is kéri. 

Nem kétséges, hogy a fenti 
nyilatkozatok valóban elhang
zottak és hivatalos szovjet ál
láspontot fejeznek ki. 

Hogyan tekintsük hát e nyi
latkozatok tükrében Janza mi
niszternek azt a tájékoztatá

sát, hogy a szovjet csapatok 
megkezdték kivonulásukat Bu
dapestről ? Vajon, csupán azért 
ömlött és ömlik hőseink vére, 
hogy a szovjet hadvezetőség 
bizonyos átcsoportosításokat 
hajtson végre hazánk földjén ? 
Hogyan higyjünk a kormány 
őszinteségében, mikor azzal 
próbál megnyugtatni bennün
ket, hogy tárgyalásokat ígér a 
szovjet kormánnyal, a szovjet 
csapatok kivonásáról hazánk
ból ? Hiszen a szovjet kormány 
merőben más álláspontot — és
pedig rendkívül különös állás
pontot — foglal el a varsói 
szerződést illetően. Magyaror
szág független ország akar len
ni és saját maga akarja eldön
teni, hogy megtűr-e földjén 
idegen haderőt, vagy sem. Azt 
várjuk a Független Nemzeti 
Kormánytól, hogy bontsa fel a 
korábbi bűnös kormányok által 
kötött varsói szerződést, amely 
a blokkon kívüli békés életet 
biztosítja nekünk és amely haj

landó függővé lenni más or- Ide tartozik még az is, hogy 
szagok — a varsói szerződést a londoni rádió jelentése sze-
aláíró — kormányaitól, hogy rint Lloyd angol külügyminisz-
a szovjet csapatok Magyaror- ter kijelentette, hogy újabb 
szagon maradjanak-e, vagy szovjet csapatok érkeznek Ma-
sem. gyarországra. 

A munkásmozgalom eddigi* 
legnagyobb tragédiája 

Pietró Nenni, az Olasz 
Szocialista Párt főtitkára, az 
„AVANTI" című lap vasárnapi 
számában cikket írt a magyar
országi eseményekről. 

Cikkét ezzel a felszólítással 
kezdi: Le a fegyverekkel, az 
elnyomás fegyvereivel ! Le az 
idegen intervenció vegyverei-
vel! 

Megállapítja, hogy a test
vérharc választóvonala nem a 
szocializmus hívei és ellensé
gei közt húzódik, hanem egy
részt diákok és munkások, 
másrészt azok a régi kommu

nisták csoportja között, akik a 
politikai vezetés tévedéseire, 
saját hibáikra rálicitálva szov
jet csapatokhoz fordultak. 

Nenni véleménye szerint a 
munkásmozgalom soha nem 
élt át a magyar tragédiához 
hasonlót. A tévedésekért fize
tett ár borzalmas, de nem 
olyan, hogy a munkás és néV-
pi mozgalom új áramlata ne 
jutna túl sikeresen a tévédé-, 
sek és a vérontás szakadékain, 
— fejezte be cikkét Pietró 
Nenni. 

Bécsből Magyarországra érkezett 
kér gyógyszerszállífó repülőgép 

Bécsből jelenti az MTI: Egy 
magyar repülőgép, amely va
sárnap este érkezett Bécsbe, 
megrakodott az.osztrák Vörös 
Kereszt" által szállított gyógy
szerekkel és vérkonzervekkel, 
majd 21 óra 15 perckor visz-
szaindult Magyarországra. 

A gép felség jelzésként csak 

piros-fehér-zöld 
selt. 

színeket vi-

Nem sokkal ezután egy má
sodik repülőgép szállt le a 
Bécs-Schwechat-i repülőtéren 
és a Vörös Kereszt újabb szál
lítmányával rövidesen vissza
indult Magyarországra. 

Szabadságot 
a bebörtönzött f iataloknak! 

Az ÁVH börtöneiben és 
másutt a fiatalok, az ifjú ma
gyar forradalmárok százait 
tartják még fogva. 

Az elmúlt este tankok fede
zete mellett teherautókon 
mintegy kétszáz szabadsághar
cost kísértek a József Attila 
utcában. 

Vajon hová ? Vajon mi lesz 

ezeknek az elfogott forradal
mároknak a sorsa? Eletükre 
nem sok biztosíték van mind
addig, amíg egyetlen fegyve
res államvédelmi van a fővá
rosban. 

Éppen ezért azonnali intéz
kedést várunk a Belügyminisz
tertől, az elfogottak haladék

talan szabadonbocsájtására ! 



Á magyar ügy 
a Biztonsági Tanács előtt 
Az ENSZ-rádiő összefoglaló jelentése 

* New Yorkból jelenti az 
MTI: Az ENSZ-rádió a Biz
tonsági Tanács vasárnapi 
üléséről a következő össze
foglaló jelentést közölte: 

A Biztonsági Tanács — a 
Szovjetunió tiltakozása elle
nére — elhatározta, hogy 
Franciaország, Anglia és az 
Egyesült Államok együttes 
kívánságára megtárgyalja a 
magyarországi helyzetet. A 
Tanács tizenegy tagja közül 
kilenc a kérdés tárgyalása 
mellett, levelet intézett Ham-
unió a kérdés megtárgyalása 
ellen szavazott, Jugoszlávia pe
dig tartózkodott a szavazástól. 

A három nyugati hatalom 
szombaton arra kérte a Biz
tonsági Tanács elnökét, hogy a 
Tanács sürgős és rendkívüli 
ülésre üljön össze a magyar
országi helyzet megvitatá
sára. Időközben Olaszország és 
Argentína csatlakozott Anglia, 
Franciaország és az Egyesült 
Államok kívánságához. Ma
gyarország pedig formailag til
takozott azon indítvány ellen, 
hogy a tanács megtárgyalja a 
nyugati hatalmak által előter
jesztett kérdést. 

Kós Péter, Magyarország ál
landó képviselője az ENSZ 
mellett levelet intézett Ham-
marskjöldhöz, az ENSZ főtit
kárához, leszögezve, hogy a 
Magyarországon történő leg
utóbbi események kizárólag a 
Magyar Népköztársaság bel
ügyét képezik. Kós Péter fel
hívta a figyelmet az ENSZ 
alapokmány második cikke
lyére, amely kizárja az ENSZ 
beavatkozást az olyan kér
désekbe, amelyek bármely or
szág belügyét képezik, s hatá
rozottan tiltakozik az ellen, 
hogy a kérdést a tanács meg
tárgyalja, mivel egy ilyen kér
désnek az ENSZ által való 
megtárgyalása a Magyar Nép
köztársaság szuverenitásának 
súlyos megsértését jelentené. 

Magyarország képviselője ké
sőbb egy második levelet in
tézett a Biztonsági Tanácshoz, 
amelyben azt a kívánságát fe
jezte ki, hogy mint érdekelt 
felet hívják meg a Biztonsági 
Tanács üléseire mindaddig, 
amíg a kérdés tárgyalás alatt 
áll. 

A Biztonsági Tanács vasár
nap, magyar időszámítás sze
rint 22 órakor ült össze. Szo-
boljev, a 'Szovjetunió képvise
lője tiltakozott az ellen, hogy a 
tanács felvegye napirendjére a 
magyar helyzetet. Idézte az 
ENSZ-alapokmány második 
cikkelyét, amely megtiltja, 
hogy az ENSZ beavatkozzék 
egy tagállam belügyeibe, fel
hívta a figyelmet arra a tény
re, hogy maga a magyar kor
mány is határozottan tiltako
zott a kérdés tárgyalása ellen. 

Sir Pearson Dixon, Anglia 
képviselője visszautasította azt 
a szovjet véleményt, hogy a 
kérdés egy ország belügyét ké
pezi és ezért nem tartozik a 
Biztonsági Tanács elé. 

Jugoszlávia képviselője azt 
mondotta, hogy a kérdésnek a 
Biztonsági Tanács elé terjesz
tése egyet jelent a tragikus 
helyzetnek politikai célokra 
való kihasználásával. Hangsú
lyozta: bízik abban, hogy a 
magyar kormány és a magyar 
nép meg fogja találni a meg
oldást a jelenlegi nehézségek
re, s alkalmat kell adni a ma
gyar kormánynak és a magyar 
népnek, hogy a békét helyre
állítsák. Ha a tanács napirend
jére tűzi ezt a kérdést, az csak 
még súlyosabbá tenné a hely
zetet Magyarországon és az 
egész világon. Magyarország 
szuverén jogait figyelembe 
kell venni — mondotta Jugo
szlávia képviselője — majd 
hozzátette: azok, akik a kér
dést most a tanács elé terjesz
tették, a múltban hasonló ese
tekben más álláspontot foglal

tak el. Jugoszlávia természe
tesen a kérdés napirendre tű
zése ellen szavazna, azonban 
a jelen esetben — minthogy 
elvileg ellenezte idegen csapa
tok beavatkozását — Jugoszlá
via nem fog szavazati jogával 
élni. 

A Biztonsági Tanács kilenc 
szavazattal egy ellenében úgy 
döntött, hogy a kérdést meg
tárgyalja. Jugoszlávia tartóz
kodott a szavazástól. 

A tárgyalás megnyitásakor 
Szoboljev, a Szovjetunió kép
viselője szólalt fel és annak a 
meggyőződésének adott kifeje
zést, hogy Magyarországon cse
kély számú ellenforradalmár, 
fasiszta felkelése folyik, ame
lyet a magyar kormánynak 
éppen a békeszerződésre való 
tekintettel el kell fojtani. 

A következő hozzászóló Ang
lia képviselője volt. Csodálko
zik Szoboljev állításán, hiszen 
az általa is törvényesnek elis
mert magyar kormány feje né
hány órával ezelőtt közölte a 
Kossuth rádión keresztül, hogy 
az országban nem fasiszta ösz-
szeesküvés, hanem nemzeti 
forradalom tört ki. 

A Szovjetunió képviselője 
Dixon beszédét félbeszakítva 
azt kérte, hogy a tárgyalást 
három-négy nappal halasszák 
el, mert úgy látja, hogy infor
mációi nem elegendőek ahhoz, 
hogy a tárgyaláson érveit fel
sorakoztathassa. 

A tanács ezt a javaslatot el
vetette, kilenc szavazattal egy 
ellenében. Jugoszlávia ismét 
tartózkodott a szavazástól. 

A Biztonsági Tanács ezután 
megkezdte a kérdés tárgyalá
sát. A vita első szónoka Henry 
Cabot Lodge, az Egyesült Ál
lamok képviselője volt. Beszé
de elején arra kérte a taná
csot, tegyen lépéseket annak 
érdekében, hogy végetérjen a 
magyarországi vérontás. Jól
lehet Magyarország és a kül

világ között az összeköttetés 
megszakadt, de köztudomású, 
hogy ott pillanatnyilag kiter
jedt harcok folynak. Az egész 
világot nagy aggodalom és fel
háborodás tölti el a magyar
országi vérontás miatt. A ma
gyar nép követeli jogait és 
szabadságát, amelyet mind az 
ENSZ alapokmánya, mind a 
békeszerződés kifejezetten biz
tosított. 

Sir Pearson Dixon, Anglia 
képviselője hangsúlyozta: nyil
vánvaló, hogy a tanács nem 
maradhat tétlen a jelenlegi 
helyzetben. A helyzet sürget 
— mondotta —, nem lehet ké-
nyelmeskedni, amikor az áldo
zatok és szenvedések oly sú
lyosak. Franciaország képvise
lője beszédében hangsúlyozta: 
kétségtelen, hogy a magyaror
szági helyzet súlyos. 

A kubai küldött mély együtt
érzését fejezte ki a magyar nép 
iránt. Peru képviselője ugyan
csak együttérzésének adott ki
fejezést és azt mondotta: a ma
gyar nép hősi harcot folytat 
egy új kormányzatért, amely
nek alapja a szabadság, az 
igazság és a béke. Tekintettel 
az utóbbi napok eseményeire, 
helytelen lett volna, ha a ta
nács nem cselekedett volna 
még a vasárnap folyamán. 

BT. Kiang, a csankaisekista 
Kína képviselője hangoztatta: 
rokonszenvezik a magyar nép
pel. 

Ausztrália képviselője üdvö
zölte a három hatalom kezde
ményezését, amellyel a magyar 
kérdést a tanács elé hozták. A 
jelentések szerint — mondotta 
— Magyarországon újabban 
gyorsan peregnek az esemé
nyek és a Biztonsági Tanács
nak egy későbbi időpontban 
kellene megfontolnia, hogy mi
lyen intézkedéseket tegyen. 

Irán képviselője kijelentette: 
nem szólhat hozzá részleteseb
ben a kérdéshez, mivel kormá
nyától még nem kapott utasí
tást. 

Belgium képviselője hangsú
lyozta, hogy „meg kell védeni 
az elnyomott országok jogait." 

A Biztonsági Tanács ülésé
nek, amely* hat óra hosszat tar
tott, utolsó szónoka Magyar
ország képviselője volt. Kije
lentette, hogy pillanatnyilag 
még nem kapott részletes uta
sításokat kormányától, azon
ban annyit mindenesetre le 



kíván szögezni: Magyarország országi helyzettel foglalkozó tásból, a mellébeszélésből, a szabadságharcához méltó, igaz 
•ellene van annak, hogy a Biz- következő ülés időpontját. A hazugságokból, elég a dilettan- rádiót akarunk, amely őszin-
tonsági Tanács e kérdést meg- tanács azonban megbízta az , . „ , , , 
„ • „ „ , , . „ , ...... , . „ . , , , tizmusbol, elég azoknak az ten, szabadon, csak a tényektől 
vizsgálja. elnököt, aki Franciaország kep- a 

A Biztonsági Tanács végre viselője, hogy ha szükségesnek irányításából és szerkesztgeté- függően tájékoztatja a nagy-
•elhatározta, hogy sine die (ha- tartja, hívja ismét össze a Biz- séből, akik még ma is minden- korúságáról ragyogó példát adó 
tárnap nélkül) elhalasztja a tonsági Tanácsot a kérdés to- bői csak azt a gondolatot szűr- népünket a való helyzetről, a 
kérdés további megtárgyalását, vábbi megvitatása végett. t é k le> h o g y m o g t v a l a m i u j n é p kívánságairól, akaratáról vagyis nem tűzi ki a magyar- fonalra" van szükség. és érzéseiről. 

A magyar nép nagyszerű Baló László 

M? «m !5^S.Ss^sj«£;jií ® 

A Lengyel Egyesült Munkáspárt 

felhívása a magyar néphez 
A nép jogos követeléseiért Több, fegyveres szabadsághar-

tüntető budapesti ifjúságot az cos sietett a védelmére, mert 
elmúlt napokban gyakran titu- azt látták, hogy a tiszt zsidó. 
Jalták „fasiszta csőcselék"-nek. Nemes cselekedet volt! A Lengyel Egyesült Mün- ügyeibe" - hangzik a felhí-

Hogy nem fasiszta csőcselék A fasisztáknak nevezett sza- káspárt Központi Bizottsága vás, amely a többi között még 
vonult fel Budapest utcáin, azt badságharcosok csupán azért felhívást intézett a magyar a következőket tartalmazza: 
hűen tükrözi az alábbi törté- védelmezték a tisztet, nehogy néphez> kérve> hogy vessen > ü g y v f l j f l k a z o n b a n ! h o g y a 
n e t o k o t adjanak e nagyszerű for- véget a vérontásnak_ m a g y a r n e m z e t i egységkor-

A tüntetők találkoztak egy radalom „antiszemita, fasiszta" A f e l h í v á s t > a m e i y e t Go- mány programja, a szocialista 
ÁVH tiszttel. A feldühödött megbélyegzésére. mulka> & K ö z p o n t i Bizottság demokratizálás programja, 
tömeg bántalmazni akarta. e l s ő t i t k a r a és Cyrankiewicz, megfelel a magyar nép és az 

a .Politikai Bizottság tagja, a egész béketábor érdekeinek. 
Ausztria késs közvetítő SSerepet Vállalni Minisztertanács elnöke írt alá, Ügy hisszük, hogy az összes 

hétfőn reggel közölte a PAP magyar hazafiak hozzájárulá-
Lengyel Hírügynökség. sukat adhatják ehhez a prog-

„A Lengyel Egyesült Mun- r a m h o z ' ug v a n úgy> m i n t ^ ^ 
káspárt Központi Bizottsága a k i k m a a b a r i k á d másik ol

dalán vannak." 

a magyarországi helyzet 
normalizálásában 

Az osztrák kormány ENSZ- akció és a további vérontás távolról sem szándékozik be-
küldötte átadta Hammarsk- megszüntetésében. avatkozni Magyarország bel-
jöldnek azt a felhívást, ame- A z osztrák kormány — :  
, , . ' . . . . j . „ hangzik a felhívásban — kész 
lyet kormánya intézett a Szov- k Ö 2 v e t í í ő s z e r e p e t vállalni a 
jetunióhoz, hogy működjek magyarországi helyzet norma- w . , . , , , 
közre a magyarországi katonai lizálásában. JXljUgaloWl, fegyeltfíezeiTSeg 

az üzletekben 

Szabad. ig*az r ád ió t ! Tetszik még valamit páran- nem baj, ha a mérleg egy-két 
csolni, — nyugodtan, udvari- dekável többet mutat, de senki 

Mint szélvihar a fellegeket, lati szervét, a rádiót irányítják, asan kérdezi a Török utcai nem vásárol nagyobb mennyi-
úgy fújja el a nép elemi erejű műsorát szerkesztik és irják. KÖZÉRT elárusítója a vevőt, ségeket, 20—30 dkg. felvágot-
•demokratikus felkelése, sza- A bel- és külföldi események- nyugodtan vár, amíg gondol- tat, 1—2 kg cukrot visznek, 
badságharca a régi és az új ről egyaránt torz, megszűnt, kőzik. Valaki beszalad, hogy senki nem akar feleslegesen 
ködösítéseket, hazugságokat, cenzúrázott torzképet adnak, a z imént ott felejtett 1 kg ba- pénzt kiadni, s látják, hogy 
mellébeszéléseket. Magyaror- a tömeg hazafias érzését pe- b0t, — a csomag megvan — nem érdemes egyszerre sokat 
szagon, Budapesten ma, végre, dig úgy próbálják kielégíteni, odaadják neki. A számolás venni, mert egyre több üzle-
csak az igazságot lehet és kell az új vonalat úgy próbálják n a i a z elárusító téved 10 fillért, tet nyitnak meg, egymás után 
mondani és írni, a nép undo- dokumentálni, hogy lépten- bocsánatot kér. Nyugalom, fe- érkeznek a teherautók káposz-
rodva taszít el magától min- nyomon himnuszunkat játsz- gyelmezettség, rend a sorokban tával, cukorral, burgonyával. 
dent, ami nem felel meg a té- s z a k - s az üzletek előtt. A Szent István körúti péküz-
„., , , — Hazudnak, hazudnak — _ ' , ,, „ , ., , , . , 
nyéknek. , „ . , , , . ., A Mártírok útján levő CSE- létben, a Martirot utján s a 

hallani lépten nyomon, mikor 
Milliók tudják és érzik — de a z e r n b i e r e k a Kossuth rádióról MEGEBOLT árusai is udvari- Lenin körúton lévő minta-pék

sajnos nem érzik, nem tudják, b e s z é l n e k _ hazudnak, mint asak, figyelmeztetik a vevőket, üzletekben már várakozás nél-
vagy talán nem is akarják a c io a n y o ,k ; _ ez az utca em- ha valamit elfelejtettek, van kül lehet kenyeret kapni, a 
érezni azok, akik az ország je- bérének a véleménye: Elég tea, van csokoládé, felvágott, Körúton gesztenyepürét árul-
lenlegi legbiztosabb hirszolgá- volt! Elég, a hamis tájékozta^ - visz aki amit akar. Ezúttal nak, s a. legtöbb helyen főzik 



PETŐFI SÁNDOR: 

FÖLTÁMADOTT 
A T E T ¥ G E R ! 

Föltámadott a tenger, 

A népek tengere; 

Ijesztve eget-földet, 

Szilaj hullámokat vet 

Rémítő ereje. 

Látjátok ezt a táncot ? 
Halljátok a zenét ? 
Akik még nem tudtátok, 
Most megtanulhatjátok, 
Hogyan mulat a nép. 

Pest, 1848 március 27—30. 

Jegyezd vele az égre 
Örök tanúságul: 
Habár fölül a gálya, 
S alul a víznek árja, 
Azért a víz az úr ! 

Reng és üvölt a tenger, 
Hánykódnak a hajók, 
Süllyednek a pokolra, 
Az árboc és vitorla 
Megtörve, tépve lóg. 

Tombold ki, te özönvíz, 
Tombold ki magadat, 
Mutasd mélységes medred, 
S dobáld a fellegekre 
Bőszült tajtékodat; 

(Folytatás a 3. oldalról) 

már az espressókban a fekete tént. Ismerősök és ismeretié- re van szükséged ? Miben se- szörnyű leckéje sok egyéb 
kávét. nek lakásokban, vagy utcán, ha gíthetek ? S nyomban a vá- mellett megtanít erre is: A 

Attól lehetett tartani, hogy találkoznak, üzletekben vagy laszt is: Köszönöm, van, van közvetlen érintkezésben a tü-
az átélt rettenetes napok, izga- espressókban udvariasak egy- mindenem, szólj te is, ha va- relmes, udvarias emberi, civi-
lom, idegesség, ingerültség te- máshoz és barátságosak, mind- lamire szükséged van. lizált kapcsolatok kialakításá-
szi az embereket. Nem így tör- untalan hallani a kérdést: Mi- Ügy tűnik, az elmúlt idők ra. Pongrácz Zsuzsa 

Drága Szabadságharcosok ! 
Forradalmi Ifjúság ! 

Forró üdvözletünket küldjük mi, Buda lakossága. Együtt 
harcolunk a független Magyarországért, a félelem nélküli 
boldogabb jövőért és acélos akarattal vívjuk ki szabadságun
kat. 

Fiatalok, munkások, értelmiségiek, budai dolgozók szilárd 
elhatározással szolgáljuk az egész magyar nép igaz ügyét. 

Fájdalommal emlékezünk meg elesett hőseinkről és gyá
szoljuk őket, kik dicsőséget szereztek énnek a „Csodálatos 
Forradaloménak. A harcotok nem volt pusztába kiáltott sző, 
mi tovább visszük azt. — Idézem az ismert Villon sorokat, 

„Ha a zsaruk a nyakadra hágnak, 
Az urak előít ne fogd be a pofádat." 

(Vadász Tamás) XI. KER. DOLGOZÓI 
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