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A magyar kormány érvénytelennek tekinti 
a magyar-jugoszláv gazdasági egyezméyt 

A jugoszláv kormány az egyezmény sorozatos megsértésével 

a magyar tervgazdálkodást akarja zavarni 

A magyar külügyminisztérium 
a kormány nevében szombaton a 
következő jegyzéket küldte a ju-
goszláv szövetségi népköztársa-
ság kormányához:-

1947 julius 24-én a magyar 
és jugoszláv kormány ötéves gaz-
dasági, együttműködési egyez-
ményt kötött, amelyet a magyar 
kormány abból a célból irt alá, 
hogy a két ország közölt kapcso-
latokat a tervgazdálkodás alap-
ján mind a termelési, mind a 
külkereskedelmi vonalon erősítse. 
Ezzel a megegyezéssel a magyar 
kormány igen komoly feladato-
kat vállalt magára és kötelezett-
ségeihez hiven a hároméves terv-
ben fenntartotta Jugoszlávia ré-
szére mindazokat az ipari kapa-
citásokat, amelyek a szállítandó 
javak gyártásához szükségesek, 
ifilig fél esztendővel a szerződés 
megkötése után, 1948 januárjá-
ban a jugoszláv kormány kép-
Viselői a szerződés kereteinek 
szűkítését javasolták, nevezete-
sen a szállításoknak egy-egy ol-
dalon 120 millió dollárra "va ló 
csökkentését. A magyar kormány 
B jugoszláv kormány kivánságát 
teljesítve, hozzájárult ehhez a 
csökkentéshez, noha a magyar 
termelési és külkereskedelmi 
Szervek átállítását tette szüksé-
gessé' és így a gazdasági életben 
savart okozott. 

Már akkor megmutatkozott te-
hát, hogy a jugoszláv kormány-
tatban olyan erők működnek, 
amelyek a népi demokratikus 
Magyarországgal a gazdasági 
kapcsolatokat nem kiterjeszteni, 
hanem szűkíteni és zavarni igye-
keznek .Még inkább világossá 
vált ez az egyezmény végrehaj-
tása során. A jugoszláv kormány 
képviselőt a szükséges technikai 
adatok közlését rendszeresen hát-
ráltatták és a megjelölt javak 
szállítását nem kötötték Le az 
egyezményben előirányzott Idő-
pontra, 

A magyar vállalatok például 
1948 juliusaban, szentemberében 
és decemberében több, mint 5.1 
millió dollárra rugtö száilitási 
ajanlatot tettek az ötéves egyez-
mény keretében és ezeket a két 
k o . u e jM .o t t . i l ug j a : á .ak-

ta, mint egyéb feltételekre néz-
ve teljesen letárgyalták. A ma-
gyar szállító fél a kötleveleket 
elfogadta, a jugoszláv megren-
delő viszont a kötleveleket több-
szöri felszólítás ellenére sem ir-
ta alá. A magyar köztársaságra 
nezve tűrhetetlen állapot, hogy 
az 1948 juliusaban Jugoszlávia 
részére fenntartott termeiési ka-
pacitás a jugoszláv fél zavart-
keltö szándéka miatt egy éven 
át kihasználatlanul maradt. 

Hasonló a helyzet a Jugoszlá-
viából Magyarországra irányuló 
behozatal szempontjából, Jugo-
szlávia hálraiékban vau olyan 
áruk szállításával, amelyeket a 
szerződés értelmében még 1947-
ben, vagy 1948-ban kellett volna 
szállítania. A rosszakaralnak leg-
világosabb bizonyítéka az, hogy 
Jugoszlávia hónapok óta nem 
Szállítja le Magyarország részé-
re az ötéves szerződés kereté-
ben lekötött vasércet és ezzel 

Magyar koriaánykiiiilgiiság 
uiazlk Prágába 

Az április 16-án Budapesten 
kláirt magyar-csehszlovák ba-
rátsági, együttműködési és köl-
csönös segélynyújtási 6zerződés 
ratifikációs okmányainak kicse-
rélésére junius ÜÜ-án, hétfőn ma-
ryar kormányküldöttség utazik 
Prágába. 

vas- és acéltermelésünket ia-
varja. 

A jugoszláv szövetségi népköz-
társaság kormányának ez ügy-
ben tanúsított magatartása azt 
bizonyítja, hogy egyrészt a ju-
goszláv kormány képtelen, vagy 
nem is kiván tervszerű gazdál-
kodást folytatni és másrészt, 
hogy ellenséges magatartást ta-
nusit a szocializmus utján járó 
országokkal szemben és gazda-
sági kapcsolatait nem velünk, ha-
nem az imperialista hatalmakkal 
kívánja erősíteni. 

Ilyen körülmények között meg-
szűntek azok az előfeltételek, 
amelyeknek alapján a tnagyar 
kormány az- ötéves magyar-ju-
goszláv gazdasági, együttműkö-
dési egyezményt aláirta. Az 
egyezmény csak ugy lett volna 
végrehajtható, ha mindkét ország 
tovább halad a szocializmus ut-
ján, márpedig Jugoszlávia letért 
erről az útról. 

A magyar külügyminisztérium jegyzék. 

következéskép megállapítja, hogy 
a Jugoszlávia és Magyarország 
között létrejött egyezményt, mely 
a két ország tervszerű gazdálko-
dásának megszilárdítását céloz-
ta, a jugoszláv szövetségi nép-
köztársaság kormánya eszközként 
használja fel a magyar tervgaz-
dálkodás megzavarására, fl ma-
gyar kormány nem tűrheti, hogy 
az ötéves egyezménynek Jugo-
szlávia részéről történő folyama-
tos megszegése hátráltassa és 
visszavesse Magyarország gazda-
sági fejlődését 

Mindezek alapján a magyar 
külügyminisztérium kormánya 
megbízásából kénytelen bejelen-
teni, hogy miután a jugoszláv 
kormány az 1947 junius 24-én kö-
tött ötéves gazdasági együttmű-
ködési egyezményben vállalt kö-
telezettségeinek nem tett és nem 
tesz eleget, a magyar kormány 
ezt az egyezményt érvénytelennek 
tekinti — fejeződik be a magyar 

A beíügymin>sz?éríum közleménye 
a kémijanda tagja nak örizefbevefelérfil 

A belügyminisztérium sajtóosztálya közli: 
Az államvédelmi hatóság idegen hatalmak javára elkövetett 

kémkedés miatt őrizetbe vette Rajk Lászlót, dr. Szőnyi Ti-
bort, Justus Pált és 17 társát. Az őrizetbevettek közötti ipari 
munkás vasy dolgozó paraszt nincs. 
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A Féri adott uj szint, 
uj é r t e l m e t a t a n u l á s h o z 

Harminc pályadijai osztottak ki 
a szegedi egyetem é v z á r ó ü n n e p é l y é n 

Szombaton délben a közpon-
ti egyelem aulajáüban rendezte 
évzáró ünnepséget a szegcdi tu-
dományegyeiem. Az idei évzáró 
külsőségeiben is különbözött az 
az eddigiektől. Vrös és nemzeti-
színű drapériák bontották a fa-
lakat, a főhelyen pedig ez a fel. 
irás ált: »Éljen Rákosi, az ifjú-
ság nagy barátja.* 

Megnyitójában dr. Ditröi Gá-
bor rektor emlékezett meg ar-
ról, hogy a fordulat éve igen 
kedvező változást hozott az 
egyetemen is. Az egyetemi re-
form elősegii a jobb szakem. 
berek képzését, amelyet a taná-

A Népgazdasági Tanács a szocialista 

tervszerűséget keli, hogy biztosítsa 
— mondotta Gerő Ernő elvtárs a tanács alakuló ülésén 

A Népgazdasági Tanács Gerő 
Eruő elvtárs, ál lamminiszter el-
nökletével szombaton délelőtt 
t a r to t t a alakuló ülését. Megtár-
gyal ta a működésével kapcsola-
tos legfontosabb elvi kérdése-
két. Az ülésen Gerő E rnő elv-
társ, a Népgazdasági Tanács 
elnöke vázolta a t anács éietre-
kivásának körülményeit és a r á -
váró fe ladatokat . 

— A Népgazdasági Tanács — 
mondotta Gerö E rnő — u j t i -
pusu gazdasági szerv, amely 
l é t r e jöué l annak köszönheti, 
liwgy fejlődésünkben tulhaLad-
tuDk bizonyos szakaszt. Gazda-
sági minisztériumaink és egyéb 
vezető gazdasági hivatalaink ái-
tá lábau — még meglevő komoly 
hiányosságaik és számos büro-
krat ikus terheltségük ellenére — 
már a népi demokrácia szolgá-
la tá ra alkalmas szervek. 
lehet ruházni wámos olyan fel-
adatot , azaetyet cádig kéepoato-
sitva intéztünk- Másrészt a há-
roméves terv sikeres megvalósí-
tásával, amely bizooyos tekin-
tetben kísérlet volt a terv««arü 
gazdálkodás nsegvalósitáaára 
Magyarországon, uj , az eddigi-
nél sokkal bonyolultabb, sokkai 
nagyobb feladatok előt t altunk. 
Elő" kell kfaritenBnU és végze 
kell ha j tanunk u j ötéves nép-
gazdasági tervünket. Ennek a 
fe ladatnak megvalósí tása na-
gyobb és magasabb rendű terv-
szerűséget követel meg, mint 
azok a feladatok, amelyeket ed-
dig ha j to t tunk végre. Megköve-
teli — mint Rákosi elvtárs mon-
do t ta — a gazdasági kérdése* 

magasabb síkon való egybehan-
golását és népgazdaságunk ma-
gasabb fokon való irányítását, 
mint ezt eddig módunkban volt 
megtenni. 

A Népgazdasagi Tanács meg-
alakulásával nem csökken, ha-
nem növekszik a miniszterek, 
valamint a különféle gazdasági 
jellegű állami hivatalok vezetői-
nek egyéni felelőssége, kezdemé-
nyezése és meg keli hogy erő-
södjék tekintélyük a sa jü t mun-
katerületükön. 

A Népgarda á i Taná s tei á 
akkor fogja helyesen teljesí-
teni . a rábizott feladatot, ha 
a miniszterek és más gazda-
sági vezetők teljes egyéni fe-
lelősségének fenntartása, sőt 
további fokozása melleit — fél-
retolva a szűkebb értelemben 
vett reszortkérdéseket —néj> 
gazdaságunk fejlesztésének, a 
szocialista népgazdaság építé-
sének központi labor a tóriumá-
vá vélik. 

Szükséges, hogy a Népgazda-
•é i Taná s isunFAjában, amely 
a szocialista terv szerűséget hi-
vatott biztosítani népgazdasá-
gunk íejlűöéséhca, nagytokú 
lervsieriuiégef valósítsunk meg. 
Ezért kéli a JSájtgazdaságL Ta-
actnak hosszabb időre szóló 

előre kidolgozott munkatervé-
nek lennie, amely felöleli a 
megoldásra váró legfontosabb 
|a/«í,sájgí kérdéseket. 

— A Népgazdasági Tanács a 

ner tanács szerve. Fon-
tos elvi, vagy nagyobb jelentő-
ségű gyakorlati döntését meg-
erősítés céljából a miniszter-
.anáos elé terjeszti. Ez azt je-
lenti, hogy a Népgazdasági Ta-
nács politikája egy a köztársa-
ság kormányának politikájával. 
Azzal a politikával, amelynek 
megszemélyesítője a magyar 
nép szeretett, bölcs vezetője, 

Rákosi elvtárs üdvözlő távirata 
Dimitrov születésnapjára 

Rákosi Mátyás,  a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkára a 

párt Központi Vezetősége nevében a következő üdvözlő táv-

iratot intézte Dimilrovhoz, a Bolgár Munkás (kommunista) 

Párt főtitkárához: 

xüatvanhetedik születésnapja alkalmából jogadja a magyar 

dolgozók és  a magyar kommunisták meleg elvtársi üdvözletét. 

Forró kívánságunk, hogg egészségét mielőbb visszanyerje és 

hosszu-hosszu ideig vezesse még  a bolgár dolgozó népet a fel-

emelkedés a virágzás és a SKOctalizmus utján.* 

Kossá István pénzügyminiszter,  a Magyar-Bolgár Társaság 

elnöke,  a társaság nevében üdvözölte Dimitrov mtniszterelnő-

köt, akihez üdvözlő táviratot intézett a Magyar Szabadsághar-

cos Szövetség központi vezetősége is-

Rákosi elvtárs. Mindenkor 
őhozzá foniuI uiik, ha olyan ne-
hézségeink lesznek, amelyeket 
magunk nem tudunk megolda-
ni, amikor szűkségünk lesz az 
ő hatalmas tudására, nagy és 
mély élettapasztalatára, józan, 
okos ítéletére. 

A Népgazdasági Tanács a jö-
vő héLen érdemben megkezdi 
munkáját. 

m m 
M A X I M G Q f t K o 

Junius 18-án volt 13 éve 
annak, hogy meghalt Maxim 
Gorkij a nagy orosz iró, a 
szovjet irodalom megalapítója. 
Moszkvában és a Szovjetunió 
városaiban kegyelettel emlé-
keztek meg ezen a napon a 
hatalmas lángészről, aki életé-
ben és munkásságában mindig 
következtesen harcolt az el-
nyomott osztályok jogaiért, 
majd pedig amikor a nagy 
Októberi forradalom után 
Oroszországot a nép vette bir-
tokába, megtermtette a ma 
gasabbrendü szocialista-rea-
listai irodalmat. Az az irói 
nemzedék, amely ma a Szov-
jetunióban és a népi demokrá-
ciákban az uj irodalom nyom-
dokain haladt, elsősorban őt 
tekinti tanítómesterének. Em-
léke soha el nem halványodik 
felejthetetlen regényeit, irásaii 
•mindic o'rnssák maid a fölilftn 

rok és diákok közös munkával 
akarnak megvalósítani Az el-
múlt éo eredményei  a Magyal 
Dolgozók Pártja támogatásával 
valósulhattak meg és as MÜP 
tette lehetővé, hogy az egye-
temen zavartalan munka foly-
hat olt. 

Dr. Ivanovics György, 
Kossulh-dijas professzor, az 
orvoskar dékánja »Régf és u) 
óeKegségekf cimü, saját bakte-
rológjai kutatása n felépülő ér. 
lekezését olvasta fel. Előadása 
után az egyelemi énekkar és 
zenekar Várady László vezény. 
lésével, Kertész Lajos szólóén®, 
kével  a Sztálin-kantátát adU 
elő, majd a rektor a hallgatók-
nak kiosztotta az idei tanulmá. 
nyi pályadíjakat, összesen har. 
tninc pályamű készítője kapott 
jutalmat. Az idén egyébként 
több pályamunkát nyújtottak 
be  a tavalyinál és ez a tény is 
mutatja a tanulmányi színvonal 
emelkedését, amelyet elsősor-
ban a nyugodtabb tanulási le-
hetőségek idézlek elő. 

A MEFESz nevében Szabó 
Gyula szólalt fel. Hangoztatta, 
hogy né|á demokráciánk hatal-
mas iramú po'alikai és gazda, 
sági fejlődésével lépést keli tar. 
tania e:rvekemeinknek is és en-
nek legfontosabb követelménye 
egyetemeink szociáüsl összelő-
telének további javítása. Ma 
már megvan a lanu'ás lehetősé-
ge, mart a nép kormánya a leg-
messzebbmenő anyagi támoga-
tást biztosiíja. Igy például a 
második félévben Szegeden 108 
ezer 000 forint értékű ösztön-
dijat osztottak k i 

— Mindazt, amit eremé ng-
ként elkönyveltünk, — mondot-
ta az MDP-nek köszönhet-
jük. A Párt irányvonalának kö-
vetkezetes végrehajtása eredmé-
nyezte, hogg ifjúságunk döntő 
többsége egymásután ismeri jel 
az elmúlt rendszer nevelése kö-
vetkeztében még meglevő hibáit 
és ezeket levetkőzve őszintén 
csatlakozik « ha adás ügye mel-
lé. Munlcánhat ezután is a Párt 
fogja megszabni és mi nagyon 
jót érezzük, hogy  a Párt volt, 
amely uj szint, uj értelmet 
adott a tanulásnak, egész mun-
kánknak. Ezért szeretjük mi a 
Pártot és annak nagy vezérét: 
Rákosi Mátyást. 

Szabó Gyula szayait hosszú 

taps követte, majd az évzáró ün-

népség a köztársaság Indulóval 

ért véset. 

Etíö, ZIVATAR 

Mérsékelt, időnkint élénk 

északnyugati, északi szél, felhő-

átvonulások, többfelé ujabb eső. 

esetleg zivatar. A hőmérséklet 

egy-két fokkal csökken. 

— TELJESEN UJ sportpályát 

adtak át hivatásának a napokban 

Ollés községben. A sportolnivá-

gyó falusi parasztság fiataljai és 

idősebbjel egyaránt nagy lelke-

sedéssel fogadták a hároméves 

terv uj ajándékát. Büszkék rá 8 
község dolgozót és Eposzlstái, 

hogy jó munkájukkal kiérdemel-

hették. Ugyanilyen nagy sport-

telep építését kezdték meg Város-

tanyám ~ 


