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Kedd, 1947 junius 17. 

A S z o v j e t u n i ó visszautasította 
a m a g y a r b e l p o l i t i k á b a v a l ó b e a v a t k o z á s v á d j á t 

A Szovjetunió külüjjyminisztériu 
mának tájékoztató irodája közleményt 
adott ki a magyarországi események-
ről 

A közlemény szerint Petterson 
moszkvai brit nagykövet junius 9-én 
felkereste Molotov szovjet kühígvmi 
nisztcrt és közölte veje a brit kor-
mány nyilatkozatát a magyar kor-
mányban történt legutóbbi változások-
kal kapcsolatban, amelyeket az a be-
jelenlés előzött meg, hogy Nagy Fe-
renc volt miniszterelnök- tényleges sze-
repet vitt a magyar köztársasági ura-
lom ellen irányuló összeesküvésben. 
Petterson ezeket a változásokat a szov-
jet szervek tevékenységének tulajdo-
nította, amelyek Magyarországon tit-
kos módszerek igénynevételével tevé-
kenykednek, ami múlhatatlanul gya-
nút ébresztett a brit kormányban a 
kérdéses szervek által követelt igazi 
célok tekintetében. Petterson kijelen-
tette ezután, hogy a brit kormány vé-
leménye szerint a szovjet kormány 
elhatározta, nogy semmivé teszi a ma-
gyarországi parlamenti választások 
eredményeit es olyan rendszabályok-
hoz nyul, amelyek lenetővé feszik a 
Kisgazdapárt felnomlasztását és a ha-
talomnak más pártokra való átruhá-
zását, amelyek a választások alkalmá-
val a szavazatoknak csak kisebbségéi j 
••erezték meg. ' 

Befejezésül Petterson annak az óha-
jának adott kifejezést, hogy tájékoz-
tatást kíván kapni Kovács Béla ügyé-
ről és a szovjet kormánynak Magyar-
országra vonatkozó szándékairól. 

A nagykövetnek válaszolva Molotov 
kijelentette, hogy a budapesti magyar 
törvényszék elölt mar több mint egy 
hete folyik a nyilvános főtárgyalás 
abban a perben, amelyet a közlársa-
xágellenes összeesküvés részesei ellen 
indítottak. A brit halóságoknak lehe-
tőségük volt fellát, hogy ebben az ügy-
ben részletes tájékoztatást szerezze-
nek. Molotov visszautasította és tel-
jesen alaptalannak nyilvánította a 
fentebb említett vádakat, amelyek a 
magyarországi szovjet hatóságok el-
len irányulnak. Molotov kijelentelte 
továbbá, "hogy 

azok a titkos módszerek, ame-
lyeket a nagykövet a magyaror-
szági szovjet szerveknek tulaj-
donit, (alán közkeletűek a brit 
szervezeteknél, dc teljesen ide-
genek a szovjet szervezetektől. 

A Szovjet magyarországi képviselői 
inár löbbizbcn elhárították azt a brit 
ajánlatot, hogy beavatkozzék az ország 
belügyeibe. A brit kormány most új-
ból visszatér erre az ajánlatra. Bebi-
zonyosodott, hogy Nagy Ferenc részt-
vell a köztársaságellenes összeeskü-

vésben és külföldre menekülve Ynaga 
adta be lemondását. Illetékes magyar 
szervek az ő helyettesítésére uj mi-
niszterelnököt neveztek ki, aki tagja 
annak a Kisgazdapártnak, amely a 
parlamenti választások alkalmával a 
szavazatok többségét szerezte meg. 
Ezek a 'Változások tudvalevően nor-
mális alkotmányos uton mentek végbe 
a kormányban, vagyis a magyar par-
lament és a magyar köztársasági el-
nök közben jöttével. 

Mindezek a lények bizony'íják, 
hogy azok a vádak, amilyeket a 
brit kormány a magyarországi 
szovjet szervek ellen felhozott, 
teljesen alaptalanok és hogy a 
brit kormány nevében clőterjcsz-
lell tavaslat nem jelenthet semmi 
mást, mint ujabb kísérletet egyes 
külkormányok részéről abból a 
célból, hogy Magyarország bel-
ügyeibe beavatkozzanak. 

Ebből az okból a szovjet kor-
mány kényleien tagadó álláspontra 
helyezkedni a brit kormány jelenlegi 
nyilatkozatával szemben, amelyet Pet-
terson nagykövet adott át. A" szovjet 
kormány nem gondolja, hogy a Ma-
gyarországon most lezajlott esemé-
nyek akadályqzhalnák Magyarország 
és Anglia közölt a normális kapcso-
latok: továbbfejlesztését. 

Verekedésbe fulladt a Sulvik-párt gyűlése 
A rendőrség fe'oszlatfa a t ö m e g e i — A m e r i k a i uj&ágirók Su yck melfefi 

f ü n f e U e k 

A külföldi újságírók hétfőn este 
hat órára érkeztek meg Szegedre. 
Sulyok három képviselője: Nagy 
Vince, Halter Béla és Vásári Jó-
zsef. Spcncer Williams az) amerikai 
követséghez beosztott titkár, John 
Mac Cornik a New York Times. 
Jack Gwin az Associated Press. 
tVajda Pál Associated Press é: (fVar-
ranai Aurél a Reuter tudósítója 
fényképészekkel felszerelve vonu't 
fel a gyűlésterembe, ahol addigra 
tőbbszázart gyűltek össze. 

Nagy Vince volt az első szónok. 
Már beszéde elején a békeszerző-
désekre tért rá. A demokrácia ro-
vására igyekezett írni a nehéz fel-
tételeket tartalmazó békeszerződé-
sünket. Beszédére közbekiabáltak. 
Nagy Vince kétségbeesetten látta, 
hogy mint fordul a tömeghangulat 
ellene. Elég vo't a demagógiából, 
hangzott innen is, onnan is. Ezért 
hirtelen a vendégek felé fordult 
és ócsárolta a munkásságot, akik 
nem akarják meghallgatni őt. A 
parázs hangulatban egy emberként 
léltettc a tömeg Tildyt, Dinnyést. Rá-
kosit, Szakasitsot és a demokrá-
ciát, majd ütemesen hangzott fel. 
hogy «Éljen a munkás-paraszt szö-
vetségi* Ugylátszik, hogy ezt már 
az etaielvény körül csoportos S-
gárdisták sem bírták, mert azkegyík 
felkapott egy széket és a munkás-
paraszt szövetséget éltető tömeg 
felé dobta. 

Ez volt a jeladás, mert erre 
az S-gárdislák székkel és botokkal 

megrohamozták a demokratikus 
jelszavakat kiabáló embereket. 
Greskó József gázgyári dolgozót, 
Vízi Vilmost és Róth József 41 
éves vasúti pályamunkást ugy fej-
beverték, hogy csak a beavatkozó 
rendőrség jjs a segítségükre siető 
néhány munkás tudta őket meg-
menteni. Nagy Vince felé ekkor 
már záptojások sora repült ér<fíjed-
ten kapkodta a fejét maid szólt is 
Nagyiván Jánosnak, hogy oszlassa 
fel a gyűlést. A felháborodott tö-
meg ekkor Nagy Vincét akarta 
megverni, de a rendőrség közbe-
lépése megmentette a helyzetet. 

A gyűlés fel is oszlott, de'a szabad-
ságpárti rendezőgárdisták elvegyültek 
a korzóról összeverődő tömegben és 
uszítottak a demokrácia ellen. Egé-
szen felháborító volt néhány vissza-
maradt S-gárdista viselkedése, aStk 
míg az utcán hársaik lázították a, tö-
meget, addig a gyűlésteremben egy 
csomóba hordták az összetört széke-
ket és tükrök, ablakok üvegcserepeit, 
majd a törmelékhalom körül elmá-
zolták a iojásokat, azután a müvelet 
után odahívták az amerikai újságíró-
kat, bogv fényképezzék lc a törme-
lékeket. Külön"meg kell említeni Jaék 
Gwin amerikai újságíró nevét. Ö volt 
ugyanis az, aki a szabadságpárti ve-
zetők kezéből kiragadta a szabadság-
párti zászlót és hizlalta a tüntetésre i 
a hullámzó tömeget. A Szécnenyi- i 
téren nagyszámú dolgozó is össze-1 
verődött és kórusban kövelelték, hogy 
• Sulyok, Nagyiván egy Zsákba, dob-
juk bele a Tiszába*. 

Különösebb incidens nélkül a rend-| 
őrség helyszínre vezényelt tanosztá-

lya oszlatta fel ezután a tömeget, 
amely egyrésze a rendőrség beavat-
kozásakor többször a Szózatot kezdte 
énekelni. 

Az oszladozó tömegben -többen 'fel-
háborodottan tárgyalták, hogy előző 
nap a Jézus Szive körmeneten a Sza-
badságpárt emberei cédulákat oszto-
gattak, amelyben meghívlak a részi-
vevőket a hétfői gyűlésre. Több temp-
lomban, igy az alsővárosiban és a 
somogyítelepiben a szószékről hívták 
fel a figyelme!; a Szabadságpárt gyű-
lésére. 

A Délmagyarország munkatársa az 
esti órákban megjelent a" sebészeti 
klinikán, aliol ekkor már csak Greskó 
József feküdt agyrázkódással és fején 
mintegy hatcenliméteres sérüléssel. 
Greskó a következőket. mondotta: 

— Miközben a munkás-paraszt szö-
vetséget éltettük az S-gárdislák között, 
Renko Péter volt cukrász és nyilas 
szervező, aki most a Szabadságpárt 
szervezőjeként működik, odakiáltott «t 
többieknek, hogy ezek a piszkos mun-
kások, üssétek őket. Pienká már a 
gyűlés előtt megfenyegette azokat, 
akik nem éljenzik Sulyokot. 

A városnan rendzavarás nem tör-
tént. Az esti óráknan már mi sem 
muialla, hogy a Sulyok-párti reakció 
ujabb merényielet akart elkövetni Sze-

feden a demokrácia ellen. Diczfajussy 
erenc rendőrvezérőrnagy, a szegedi 

rendőrség kapitánya rádiogramon" je-
len lelte az eseményeket a belügymi-
nisztériumnak. A rendőri jelentés "sze-
rint a verekedés miatt kellett a gyű-
lést feloszlatni. Néhány őrizetbevétel 
történt az államvédelmi osztály ré-
széről. Az őrizetbe veitek kihallgatása 
azonnal megkezdődött. 

Nemzeti Segély megyei konferenciája 

Nagy feladatokat old meg az N. S. 3 éves terve 
Vasárnap Szegeden a Nemzeti Se-

gély egész napon át tartó megyei 
értekezletet tartott. 

A városin':za feldíszített közgyűlési 
termében a Himnusz hangjai után 
dr. Benczik Mihály méltatta a me-
gyei előkészítő bizottság munkássá-
gát. 

D é n e s Leó polgármester nemcsak 
«i kongresszus délelőttre kijelölt el-
nöke, hanem mint polgármester is 
meleg hangon üdvözölte a megjelen-
teket közlük a hépjóléti miniszter 
képviseletében érkezett dr. Va rga 
Lajos közegészségügyi főfelügyelőt. 

T ó t h Gyula titkár beszámolójában 
rövid visszapillantást vetett az elmúlt 
két és félév fontosabb eseményeire, 
majd részletesen beszámolt a Nem-

zeti Segély tevékenységéről. Már 1945 
február 6-án 120 ágyas fogolykór-
házat létesítettek, majd Budapestről 
hoztak le 100 kisgyermeket üdülni. 
350 hadigondozott család részesült 
rendszeres segélyben, 100 személyes 
népkonyhát állítottak fel, ingyenes 
ambulanciát létesítettek, 1200 dol-
gozó gyermekét nyaraltatták, az ost-
rom utáni éhező Budapestnek nyolc 
vagon élelmiszert küldtek, megszer-
vezték a Juhász Gyula kollégiumot, 
ahol munkás és parasztszármazásu 
diákok nyertek ingyenes, vagy pro-
gresszív alapon elhelyezést. Megla-
kitottálc a Nemzeti Segély diákélkez-
déjét. Napközi otthont és bölcsődét 
állítottak fel, a Don Suisse, UNRRA 
és Quacker-adományokaf szétosztot-

ták, karácsonyi ünnepség keretében 
szegénysorsu gyermekeket láttak ven-
dégül, gyermeknapokat rendezlek s 
a társadalmi gyűjtésekben vezetősze-
repet vittek és az UFOSz állal java-
solt parasztszármazásu anyák és csa-
ládtagjaik részére ruhaadományt jut-
tattak. 

Kov á c s István városi népjóléti 
ügyosklályhóz beosztott városi al-
jegyző hozzászólásában kérte, hogy 

a sókgyermekes parasztcsaládok 
felsegélyezése céljából rendeleti-
leg vegyék igénybe a háborús 
spekulánsok konjunkturális va-
gyoniöbbtelét. 

Dr. T a k ó Józsefné a szociális pro-
blémák megoldásához szükséges ap-

parátust szociálpolitikai tanfolyamod 
rendezésével látja kiszélesithetőnek, 
amelybe a munkásság és parasztság 
gyermekéit is be kell vonnS a pe-
dagógusokon kívül. M á r t o n Józsefi 
titkár a szentesi NS beszámolója kap-
csán bejelentette, hogy az anttómun-
kások gyermekei részére ujabb nap-
közi otthont kivannak létesíteni a vá-
ros és társadalom összefogásával. Tóthi 
Gyula tilkár válasza után az elnöki® 
Dr. Sztodolnik László törvényszéki el-
nök ismertette az egyéb elfoglaltsága 
miatt távolmaradL népjóléti miniszter; 
táviratát, melyben sok sikert káván ffl 
kongresszushoz. 

Ezután dr. Va rga Lajos közegész-
ségügyi főfelügyelő larlotfa meg dr. 
Molnár Erik képviselőiében szociál-
politikai referátumát. 

A Nemzeli Segély volt az első, nmfelji 
a hazatérő hadifoglyoknak segítségei 
nyújtott, a külföldi gyermeknyaral-
tatási akciót megszervezte, tejkony-
hákat állított fel, napközi otthono-
kat létesített s a mult év végén csató 
Budapesten 4 bölcsődét, 7 napkőzi 
otthont, 5 bentlakó-otthont, 2 TBC-
údülőt, 11 tejkonyhát és ambulanciái 
larlott üzemben. Pestkörnyélcéu 40, 
vidéken 186 volt a NS működő intéze-
teinek a száma. 

Az állam a 3 éves terv keretében: 
kívánja emelni az egészségügyet A 
3 éves terv célkitűzése egészségügyi 
vonalon az egészségügyi ellátásnak ki-
terjesztése a falusi lakosságra W 
egészségügy racionalizálása a másító 
feladat. 

Ebben az évben 78 raJBW ló-
ri ni állt erre a célra reudóBse-
oésre, nif« a három év alalt 44® 
millióra emelkeö k az egésziiég-
űgy személyi és dologi kiadású. 

A szociális tennivalók közül hárorw 
főkérdésen van a hangsúly, n TBC. 
elleni fokozott küzdelem, a BGG-oI-
tás'ok kölelező hővezetése, amit ® 
dánok se'gilségével végeznek, a gyer-
mekvédelem s 'ennek keretébe* Mü 
anya- és csecsemővédelem é3 a némf-
belegség problémája, mely tttóbbi a 
penicillin-akció megindításával mindetj 
igényjogosült szegénybeteg rendelke-
zésére áll. Rúmulalott a trahoma el-
leni küzdelem fontosságára is, umfi 
általában népbetegség. Hangoztatta, 
hogy az orvosok számát szaporítani 
kell s egészséges falusi orroslaká-
sokról kell gondoskodni. 

Mit nyuji a 3 éves terv 
A ft éves terv keretébe* in 

1938-ban működött 29 tüdőbe-
teggonóozóval szemben 170-cf lé-
testiének, 1938-ban 22 nemlhe-
teggondozó 'nlczellink volt, ffl 
lerv hefejeztelior 70 !esz a nem*-
betegjgondózó ,'mézelek száma. A 
közeljövőben 300 ágyas csontlu-
berkolőzls kórház építésére terűi 
sor. A kórház' ágyak száma a Jelen-
legi' 37000-ről 53.000-re le* emel-
kedni. 

A mentőszolgálat fejlesztése is kor-
mányprogram s a harmadik óv vé-
gére" 248 mentőszolgálat fog mű-
ködni. Hangsúlyozta az államtitkár, 
hogy a magyar demokratikus állam-
vezetés minden törekvése odairányuT, 
hogyt a 3 |éves terv végrehajtása során 
az egészségügy és egészségvédelem! 
terén a legtöbbet és legjobbat nyújtsa 
és ehhez a munkához szorosan hozzá-
tartozik á NS által készített 3 éves 
terv is. Kérte a társadalom önkéntes 
támogatását a NS áldozatos tnunkájá-

(Folytatás az 5. oldal I. hasábján) 

K i n e v e 7 , i é k 
az ujj államtitkárokat 

(Budapest, junius 16) A hivatalos 
lap vasárnapi száma közli, hogy Tildy 
Zoltán köztársasági elnök Balogh Ist-
ván miniszterelnökségi, Dulin JÓuő és 
Reisinger Ferenc belügyi és Pongrácz 
Aladár igazságügyi politikai államtit-
károkat tisztségük alól felmentette, 
Egyidejűleg Pongrácz Aladárt a mi-
niszterelnökségre, Kiss László nemzet-
gyűlési képviselőt és Faragó Györgyi 
ügyvéd, törvényhatósági bizottsági ta-
got a belügyminisztériumba, Dulin Je-
nőt az igazságügyminíszlériumba po-
litikai és Fóris László miniszteri osz-
tályfőnököt a pénzügy miniszterben fiH 
adminisztratív államtitkárrá kinevezte 


