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A függetlenségéért küzdő magyar népet képviselő forradalmi szervek 
megnyugvással veszik tudomásul, hogy India küldötte az Egyesült Nemzetek 
Szervezetében Magyarország ügyének tárgyalása mellett foglalt állást. . 
Ezzel a hatalmas India ismét tanújelét adta annak, hogy a szabadság
jogot következetesen minden nemzet elidegeníthetetlen tulajdonának te
kinti. Emellett ismerve India és a colombéi értekezlet határozott állás
foglalását, ugy véljük teljes bizalommal fordulhatunk Miniszterelnök Úr
hoz, hogy a magyar nép által elismert független magyar kormány és a ma
gyar nép legszélesebb rétegeit képviselő forradalmi szervezetek és sze
mélyek, valamint az Indiával baráti viszonyban lévő szovjet kormány kö
zött közvetítő szerepet vállaljon. 

Előterjesztett felkérésünkkel kapcsolatban emlékeztetjük Miniszter
elnök Urat arra a tényre, hogy a magyar nép forradalmának célja nemzeti 
függetlenségünk és semlegességünk megteremtése,' Forradalmunk nem irányul 
egyetlen más nemzet ellen sem. Kinyilvánítjuk azt is, hogy az utóbbi he
tek hazánkban lejátszódott eseményei nem szolgálják a békés kibontako
zást, sőt veszélyeztetik az államok békés együttélését. 

Az események azt mutatják, hogy a magyar nép a forradalom vívmá
nyaihoz, vagyis a demokratikus szabadságjogokhoz és ahhoz a törekvéshez, 
hogy a szocializmust a maga nemzeti formájában épithesse- tovább, szilár
dan ragaszkodik. Amikor ezt határozottan állitjuk, ugyanakkor kinyilvá
nítjuk, hogy a magyar nép a Szovjetunióval és minden más néppel, tekin
tet nélkül azok gazdasági és társadalmi berendezésére, az egyenlőség és 
függetlenség India által is vallott és általánosan elismert elve alapján 
baráti viszonyban kivan élni. 

Meggyőződésünk szerint India kormánya és népe nemcsak a sokat szen
vedett magyar nép háláját és elismerését vivná ki a hitünk szerint ered
ménnyel járó közvetítő szerep vállalásával, de hathatósan járulna hozzá 
ahhoz is, hogy a világ veszélyeztetett békéje ezen a területen is meg-
óvassék. 

Elérésünket ismételve a magyar nép nevében népünk bizalmát és nagyra
becsülésünket nyilvánítjuk Miniszterelnök Ur iránt, 
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