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és a kormány

megállapodása

Megszűnik a sztrájk!
A kormány
több kérdésben
a budapesti
munkástanács
— A tárgyalások
tovább

A Kossuth-rádióban péntek reggel 6 órakor Balázs József, a budapesti munkástanács tagja ismertette a budapesti munkástanács és Kádár János miniszterelnök alábbi
megállapodását:
A budapesti munkástanács küldöttsége
folyó hó 23-ra virradó cjjel megbeszélést
folytatott Kádár Jánossal, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökével.
A megbeszélés eredményeként megállapodtak abban, hogy
1. a budapesti munkástanácsot a kormány tanácskozó testületként tekinti, javaslatait minden esetben megvizsgálja és
döntéseinéi figyelembe veszi.
2. Kádár János miniszterelnök ígéretet
tett arra, hogy a munkástanácsokról szóló
törvényerejű rendelet azon pontját, amely

elfogadta
álláspontját
folynak

az igazgatók kinevezéséről szól, a budapesti munkástanács kívánsága szerint újbóli megfontolás céljából a Minisztertanács
elé terjeszti. A budapesti munkástanács
kívánsága, hogy az igazgatókat a munkástanács tájékoztatója alapján válassza meg.
3. A budapesti munkástanács közleményeit összekötőin keresztül a rádióban és a
sajtóban ismerteti. A budapesti munkástanács a tárgyalások eredményeként felhívást intéz az ország összes üzemeihez, bányáihoz, közlekedési és szállítási vállalataihoz, hogy a gazdasági élet normalizálása
érdekében, a sztrájkjog fenntartása mellett, a munkát haladéktalanul vegyék fel.
Egyben közlik a dolgozókkal, hogy a tárgyalások tovább folynak.

N a g y I m r e é s társai e l h a g y t á k
a jugoszláv nagykövetséget
.4 belgrádi rárliő csütörtökön
éjiéikor a következőket közölte:
A jugoszláv külügyi államtitkárság a következő közleményt
tette közzé:
Nagy Imre volt kormányánál:
egyes munkatársai 1956. november 2-án azzal a kérdéssel fordultak a budapesti jugoszláv
nagykövethez, vajon menedéket
találhatna-e néhány, pogrom
által veszélyeztetett személy a
budapesti jugoszláv nagykövetségen?
A jugoszláv kormány a nemzetközi jog elveitől és az emberiességtől vezérelve, 1956. november 3-án elvben pozitív választ
adott erre a kérdésre. Ennek
az elvi beleegyezésiek alapján
ez év november 4-én kora hajnalban menedéket keresett a budapesti jugoszláv nagykövetségen : Nagy Imre, a Magyar
Népköztársaság volt minisztercinüke, Losonczy Géza volt államminiszteri Szántó
Zoltán,
Donáth
Ferenc és Lukács
György, a Magyar Szocialista
Munkáspárt előkészítő bizottságának
volt tagjai, továbbá
Tánczos Gábor, Haraszti Sándor,
Jánosi Ferenc, Fazekas György,
Szilágyi János, Erdős Péter, Vas
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kormány•
érkezeit

Zoltán: P.ejk Júlia, Nádor Fc
renc, Újhelyi Szilárd, Vásárhelyi
Miklós, valamint 15 asszony és
17 gyermek.
Ez év november 18-án saját
elhatározásából elhagyta a budapesti jugoszláv nagykövetséget Vas Zoltán, Erdős Péter, Lukács György, Szántó Zoltán és
Nádor Ferenc.
A jugoszláv kormány időközben erőfeszítéseket fejtett ki,
liogy a két szomszédos ország
közötti baráti viszony értelmében megoldást találjon arra a
problémára, amely abból eredt,
hogy Nagy Imre és a többi személy menedéket kapott a jugoszláv nagykövetségen.
Ez év november 21-én megegyezés jött létre a jugoszláv
kormány és a Magyar Népköztársaság kormánya között a fenti
kérdés megoldására. A Magyar
Népköztársaság kormánya 1956?
november 21-én kelt levelében
igazolta azokat a biztosítékokat,
amelyeket már korábban szóbelileg adott a jugoszláv kormány
képviselőjének, kijelentve, hogy
Nagy Imre és a többiek ellen,
akik vele együtt, november 4-cn
"menedéketikerestek a budapesti
'jugoszláv nagykövetségen, nem
foganatosít semmiféle intézkedé-

és

pártküldöttség
Budapestre

November 22-én román kormány- és pártvezetőkből álló
küldöttség érkezett Budapestre. A küldöttség, amelynek vezetői Gheorghiu-Dej, a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének elsó' titkára és Chivu Stoica, a Román Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, tárgyalásokat folytat az
Elnöki Tanács, a forradalmi munkás-paraszt kormány és a
Magyar Szocialista Munkáspárt képviselőivel. A tárgyalások még nem fejeződtek be, a közös záróközlemény november 23-án jelenik meg.

A pénzügyminiszter
utasítása
a költségvetésből
gazdálkodó
szervek
igazgatási
adminisztratív
létszámának
egyes
kérdéseiről
Az
államapparátusban
az
igazgatási
költségek
további
emelkedésének megakadályozása
érdekében az alábbiakat rendelem el: a költségvetésből gazdálkodó szerveknél nz 1956. október hó első napjának megfelelő
igazgatási adminisztratív engedélyezett létszámkeretet emelni,
igazgatási adminisztratív jellegű

feladatokra az állományon kívüliek béralapja 02 rovatról
munkabért kifizetni további intézkedésig nem szabad. A jelen
utasítás kihirdetésének n:pján
lép hatályba. Hatálya a fegyveres testületek kivételével valamennyi költségvetési, költsége
vetésből támogatott szervre kiterjed;

seket, i ily módon garantálta
biztonságukat.
Miután ily módon az említett
személyek számára biztosítva
volt a szabad visszatérés otthonaikba, ők úgy vélték, nincs
többé szükség arra, hogy továbbra is a jugoszláv nagykövetségen maradjanak és elhatározták, hogy visszatérnek otthonaikba. Így tehát november 22én 18.30 órakor saját elhatározásából elhagyta a jugoszláv
nagykövetséget: Nagy
Imre,
Losonczy Géza, Donáth Ferenc,
Tánczos Gábor, Haraszti Sándor, Jánosi
Ferenc, Fazekas
György, Szilágyi János, Újhelyi
Szilárd, Vásárhelyi Miklós, ezek
feleségei, gyermekei, és Rajk
Júlia:
A jugoszláv nagykövetség elhagyása előtt Nagy Imre és a
többiek levelet intéztek a jugoszláv kormányhoz, amelyben
köszönetet mondottak azért a
segítségért, hogy november 4től 22-ig a budapesti jugoszláv
nagykövetségen
menedékjogot
kaptak, s kijelentették: a jugoszláv és a magyar kormány közölt létrejött megegyezés után
elhatározták, hogy visszatérnek
otthonukba.

Gyűjtés Szegeden
a budapestlek
segítésére
A Szegedi Gyufagyár munkástanácsa gyűjtést kezdeményezett
a sokat szenvedett budapesti nép
megsegítésére. A gyűjtési akcióhoz már most csatlakozott a
Konzervgyár, az Újszegedi Kender-lenszövő Vúllaíat, a Szegedi
Kendergyár, a Lemezgyár munkástanácsának a Gyufagyárban
lévő képviselője. Ügy tervezik, a
dolgozók természetbeni adományait az üzemekben gyűjtik öszsze, és minden üzem egy-egy
képviselője utazik fel a szállítmánnyal ős ők maguk osztják
majd szét az összegyűjtött élelmiszert a budapesti dolgozók között.
A Szegcdi Gyufagyár munkástanácsa csatlakozásra hívja fel a
gyűjtéshez az összes szegedi vállalatok dolgozóit. Kérik, munkástanácsaik képviselőjét küldjék el hétfőn délelőtt 9 órára a
Gyufagyárba, a gyűjtéssel kapcsolatos teendők részletes megbeszélésére:

OLIMPIÁSZRÓL!

Szorgalmasan dolgozik
Szeged környékének
nepe
Mi újság a járásban
TISZASZIGET
Az elmúlt hetekben serény
munka folyt a tiszasziget;
földeken. A község dolgozói
az 1300 hold búzavetési terv
helyett 1452 holdat vetettek
el. A Vörös Hajnal Termelőszövetkezetben 86 hold búza
és 54 hold őszi árpavetés van.
A termelőszövetkezetben az
é w é g i zárszámadásra készülnek. Sajnos nem nagy jövedelemre számíthatnak. A víz
elpusztította termésüket, Á
búza 70, a kukoricatermés
100 százalékát vitte el a víz.
A község vegyesipari szövetkezetében is szorgalmasan
dolgoztak. A kőműves és a
festőrészleg a
tiszaszigeti
posta épületét hozta rendbe
az elmúlt hetekben. Ugyanez
a két részleg a művelődési
otthonban — ahol jelenleg
az italbolt van — 96 ezer forint értékű munkát végeztek
el. Az iskolában most már
rendszeres a tanítás. A rossz
közlekedés miatt a szegedi
pedagógusok nem tudtak kijárni a községbe. Az elsőosztályosok tanítása egy percig sem szünetelt. Jávor József igazgató-tanító és Takács
Péterné tanítónő felváltva
tanították a kicsiket.
Október 31-én a tiszaszigeti gazdák gyűlésén határozták el, hogy az élelmiszereket a jövőben az október
22-i áron adják el. Ezt az elhatározásukat
november
13-án tanácsülésen is megerősítették. El»kor ellenőrzési
bizottságok alakultak, ezek
ellenőrzik az árak alakulását.

?

November 14-én megalakul:
a községben a Magyar Szocialista Munkáspárt.
A tiszaszigeti dolgozó parasztok szép példát mutatnak
a budapesti dolgozik megse
gítésében. Például
Nizner
Ferenc, aki 7 hold földön
gazdálkodik, egy 126 kilós
hízottsertést, Ábrahám Péter
50 kiló burgonyát és 50 kiló
búzát küld Budapestre. A
község lakói maguk vigyáznak a rendre és a nyugalomra.
ÜJSZENTIVAN
Tiszasziget
szomszédságában is rend van. A Szabad
Föld és az Üi Élet Termelőszövetkezet tagsága úev döntött, nem maradnak együtt.
Az őszi mezőgazdasági munkáikat még közösen végezték
el. A Vegyesipari KSZ bádogos részlegének nincs anyagja; nem tud dolgozni. Üjszentivánon is őrködnek uárak felett, mégis előfordult,
és sainos ez általános jelenség: 500 forintért cserélt gazdát egv mázsa morzsolt kukorica. Újszentivánon is megalakult a Magvár Szocialista
Munkáspárt.
PUSZTASZER
Sötét a falu. A villanyhálózatba nincs bekeocsolva a
község, az üzletekből
meg
kifogyott a petróleum, még
gyertyát sem lehet kapni.
Sürgős intézkedésre van szükség! Pusztaszeren az Ü.i Ba-

A
TASZSZ-visszhang
csodálkozással
tölti el
a jugoszláv
közvéleményt
- írja a Politika
A Politika című jugoszláv lap
csütörtöki számában közli Jurij
Guszlincsicsnek, hírmagyarázójának cikkét azzal kapcsolatban,
miként foglalkozott a TASZSZ
Tito elnök pulai beszédével.
Az a módszer — emeli ki
Gusztincsics kommentárja —
ahogyan a TASZSZ Tito elnök
beszédére reagált, de méginkább
a TASZSZ-visszhang tartama
csodálkozással tölti el a jugoszláv közvéleményt.
A lap rámutat: a TASZSZ-hírügvnökség nem tette lehetővé a
szovjet olvasóknak mindazoknak
a lényegbevágó tényezőknek a
megismerését, amelyek a Jugoszláv Kommunistái: Szövetsége
főtitkárának beszédére vonatkoznak. A TASZSZ minden bizonyíték nélkül a más kommunista pártok ügyeibe való „beavatkozási törekvésekről" beszélt.
A Politika hírmagyarázója
alaptalannak minősiti és elutasítja a TASZSZ-hírügynökségnck
azokat az állításait, liogy a jugoszláv sajtóból látható a mások
ügyeibe való beavatkozásra irányuló jugoszláv politika és
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy
a szovjet hivatalos hírügynökség teljesen ferdített módon tüntette fel a személyi kultusszal és
a sztálinizmussal szemben elfoglalt jugoszláv álláspontot is.
A Politika hírmagyarázata az
említett beavatkozási politiká.val kapcsolatban emlékeztet arra, hogy a jugoszláv sajtó min»

dig síkra szállt a beavatkozási
politika ellen és kiemelte, hogy
még sok kipróbálatlan út vezet
a szocializmushoz a világon.
Tito beszédében a szocializmushoz vezető kifejezett utakról van
szó, például a szocializmushoz
vezető lengyelországi útról. Ha
a TASZSZ közölte volna Tito
elnök beszédének tartalmát —
'állapítja meg befejezésül a Politika — akkor nem is tagadhatta
volna, hogy Tito a személyi kultuszt is abba a bizonyos történelmi keretbe helyezte, amelyében az kialakult.

rázda Termelőszövetkezet, felbomlóban van. A vetést az Új
Barázda Tsz hanyag munkája miatt nem fejezte még be
a község. Eddig 25—30 mazsa élelmiszer gvűlt össze;
Szeretnék Budapestre küldeni. sainos nincs gépkocsijuk:
DOC
Dócon a sándorfalvi földművesszövetkezet
üzleteiből
elfogyott a só. petróleum, a
ruházati cilkk és a cipő. Utánpótlást várnak. A vetést még
nem tudták befeiezni. mert
a Terményforgalmi Vállalattól az igényelt 60 mázsa vetőmag helyett csak 43 mázsát kaptak meg. A dóciak
szeretnék átadni szerződéses
jószágaikat az Allatforgalmi
Vállalatnak. A szállítás problémái miatt azoban nagyon
nehézkesen halad az átvétel:
CSÓRVA
A csorvai három termelőszövetkezet közül kettő, a
..Haladás" és a „Felszabadulás" feloszlótt. A Kiss Imre
Termelőszövetkezetből is vannak kilépők. A tagság nagyobb része azonban úgv határozott. hogv egvütt maradnak. A vetést befejezték. A
kisiparosok sürgősen anyagot
kérnek. Csak 4—5 napra elegendő szénkészlete van az iskolának. A szegedi TÜZÉPnél van számukra szén, de
szállítóeszköz nincs.

A külpolitika
hírei
— röviden
Ausztriában — a minisztertanács határozatának megfelelően — lefegyverzik és
katonai őrizet alatt álló külön táborokba
internálják
azokat a magyarországi felkelőket, akik fegyverükkel
együtt léptek át osztrák területre. Egyes jelentések szerint eddig mintegy 1200 magyarországi felkelő került az
említett internáló táborba.

Az izraeli kormány csütörtökön cáfolta, mintha csapatösszevonásokat
hajtolt
volna végre az izraeli—szíriai határon. Szíriai részről
kijelentették: minden Szíriát
ért támadást duplán torolnak meg.
;

Október 23-ra emiékezelt
Budapest népe
November 23-án, pénteken délben 2 órakor — a
nemzeti szabadságharc kezdetének egyhónapos fordulóján — mintegy varázsütésre kiürültek a budapesti utcák. A főváros népe így emlékezett me<*
azokrol a hősökről, akik életüket adták a szabadságharc nagy eszményeiért. A járókelők a kapualjakba
húzódtak, a házak ablakai megteltek, az utcákat és
tereket azonban néma csend ülte meg. A budapesP
Nagykörúton 3 óra előtt néhánv perccel a kapualjakba
húzódott,
és
az
ablakban
álló
emberek
a
Himnuszt
kezdték
énekelni
és
a
nemzeti imádság dallamát csakhamar átvették a környező utcák és terek. Pontosan 3 órakor már ismét
embertömeg hullámzott a főváros utcáin.

