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A Bolgár Népköztársaság ki i lügrmii i isztériui i iának 

j e g y z é k e J u g o s z l á v i á h o z 
Békenagygralés Budapesten 

tl békeívek aláírásának megkezdése 
alkalmából 

A békeivek aláírásának megkezdése alkalmából szombaton, áp-
rilis 7-én délután békenagygyiílés tesz Budapesten a Sportcsarnok-
ban. Előadó: Bozsóki Ferenc, a SZOT Nemzetközi Kapcsolatok Osz-
tályának vezetője, az Európai Munkásbizottság tagja. 

A magyar orvosok köszönete a szovjet tudósok 
segítségéért 

Szófia (TASZSZ). A Bulgár Nép-
köztársaság minisztériuma a Bel-
grádban működő bolgár diplomá-
uiai képviselő ellen a jugoszláv ha-
tóságok részéről elkövetett provoká-
ciók miatt tiltakozó jegyzéket nyuj.. 
tiott át a szófiai jugoszláv nagykö-
vetségnek. 

A Bolgár Népköztársaság külügy-
minisztériuma és a belgrádi bolgár 
nagykövetség — szól a jegyzék — 
sok ízben tiltakozását fejezte ki 
amiatt, hogy a jugoszláv hatóságok 
a diplomáciai kapcsolatok történe-
tében példátlanul durva megkülön-
böztetést alkalmazlak a belgrádi 
bolgár nagykövetséggel és annak 
munkatársaival aaemben, rendszere-
sen megsértik, a nemzetközi jog 
egyik legelemibb szabályét, a diplo-
máciai sérthetetlenséget. 

Jugoszlávia külügyminisztériuma 
a tiltakozások ellenére semmiféle 
intézkedést nem tett a bolgár nagy. 
követség zavartalan munkájának 
biztosítására. 'A'z UDB (a Titó-féle 
titkosrendőrség) szervei folytatják 
önkényeskedésiiket és provokációi-
kat. Cselekményeik egyre szervezet-
tebb jelleget öltenek. Ez azt bizo-
nyítja, hogy ezek a cselekmények 
a jugoszláv kormány és a jugoszláv 
hatóságok előzetesen átgondolt és 
kitervelt politikájának következmé-
nyei a Bolgár Népköztársaság diplo-
máciai képviseletével szemben. 

Az állandó provokációk és a rend. 
őri terror, amelyet a jugoszláv 
•szervek folytatnak, olyan helyzetet 
teremtettek, amelyben a bolgár 
nagykövetség munkatársainak nincs 
meg a lehetőségük szolgálati köte-
lezettségeik további betöltésére. Az 
utóbbi időben ez a durva megkü-
lönböztető módszer a gyakorlatban 
a nagykövetség rendőri blokádjává 
változott, amely a nagykövetség 
munkatársainak állandó szemtelen 
és provokatív kisérgetésével páro-
sult. 

A jegyzék a továbbiakban hat 
•setet sorol fel, amelyekben a ju-
goszláv felderítő szervek (az UDB) 
felháborítóan önkényes cselekmé-
nyeket követtek el a belgrádi bol-
gár nagykövetség munkatársaival 
szemben. A hat eset közül öt folyó 
év február íő.től 19-ig, a hatodik 
pedig március SÍ-én játszódott le. 

A Bolgár Népköztársaság külügy-
minisztériuma — hangzik a jegy-
zék — kormányának megbízásából 
a leghatározottabban tiltakozik a 
jugoszláv kormánynál a jugoszláv 
hatóságoknak a bolgár nagykövet-
séggel és annak munkatársaival 
szemben alkalmazott megengedhe-
tetlen rendőrterrorja ellen. A Bol-
gár Népköztársaság küliigyminiszté. 
riuma ragaszkodik ahhoz, hogy a 
jugoszláv kormány tegye meg a 
szükséges intézkedéseket ennek az 
önkénynek megszüntetésére és a 
vétkesek megbüntetésére. 

'A' külügyminisztérium kijelenti, 
hogy ezeknek a provokációknak le-
hetséges következményeiért a fele-
lősség kizárólag a jugoszláv kor-
mányt fogja terhelni. 

* 
A bolgár jegyzék a március 31-éu 

lejátszódott esetről a következőket 
mondja: „Ez év március 31-cii es-
te a bolgár nagykövetség diploma-
ta beosztottjai a magyar követség 
ügyvivőjének, Hrabee Istvánnak a 
társaságában távoztak a szovjet 
kuttiirbázból. Hrabee István, a bol-
gár helyettes katonai attasé, Ivuii 
Ivannv kocsijában tilt. Az UDB-
itgynükbk követték őket, akiknek 
kocsijai szándékos összeütközést 
idéztek elő a magyar követség ko-
csijával. Az UDB-ttgynökök durva 
szitkokat zúdítottak a bolgár di-
plomata beosztottakra és a magyar 
követség ügyvivőjére, miközben az 
utóbbit súlyosan bántalmazták. 

Bolgár lap a belgrádi 
diplomáciai állapotokról 

Szófia (BTA). A bolgár szak-
szervezetek lapja, a Trud szerdán 
„Gazemberek provokációi" cimű 
cikkében beszámol azokról a soro-
zatos provokációkról, amelyeket az 
UDB-ügynökei követtek el a bel-
grádi bolgár diplomáciai képvise-
lők ellen. 

Január 20_án a titóista rendőr. 
Bég 0—1—1850 rendszámú Dodge-
a irt ója nekiütközött a bolgár nagy-
követség autójának és azt megál-
lásra kényszeritette. 

Egy titóista ügynök igyekezett 
tettlegességet elkövetni a jár-

mű vezetője ellen. 
A rákövetkező napon ügyen ez a 
rendőrségi autó és a rendőrség 
C_1—1796 rendszámú Opel-Kapi-
ta n .kocsija újabb összeütközést 
provokált. Január 23-án a bolgár 
nagykövetség két gépkocsiját 5 
jugoszláv rendőrautó kisérte nyo-
mon és igyekezett megállítani. A 
nagykövetség autóiban az ügyvivő-
ik helyettes katonai attasé és az 

egyik követségi titkár utazott. A 
Kalimegdan-téren az egyik rend-
őr revolvert rántott. 

Február 16-án a Tito rend-
őrség két autója nyomon kö-
vette a bolgár nagykövetség 
kocsiját a zimonyi repülőtérre 

és onnan vissza, 
az UDB négy gépkocsija a Szav. 
szki-Moszt-téren körülvette és 
megállásra kényszeriteftte a bolgár 
nagykövetségi autót. 

Február 18-án a bolgár nagy-
követség CD—42 rendszámú autó-
ját, amikor visszatért a szovjet' 
kultúrházból, az UDB C—1—1796 
rendszámú gépkocsija nyomon kö-
vette, majd nekihajtott smegrongál-
ta. A bolgár nagykövetség két titkára 
megsérült. A rákövetkező napon a 
jugoszláv titkosrendőrség hároim 
másik autója újból nyomon követ_ 
te a bolgár nagykövetségi autót. 

A lap hangsúlyozza, hogy a Tito. 
fasiszták provokációi a bolgár dip-
lomáciai • képviselőik ellen nem 
szűnnek meg és 

A külügyminisztérium tájékozta-
tási főosztálya közli: 

A magyar külügyminisztérium 
április 6-án a következő jegyzéket 
juttatta el a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság budapesti követsé. 
gének: 

„A magyar külügyminisztérium 
tudomására jutott, hogy a jugo-
szláv kormány már egy hét óta 
megakadályozza a belgrádi magyar 
ügyvivő feleségét abban, hogy há. 
romhónapos gyermekével Magyar-
országra hazatérhessen. Annak el-
lenére. hogy a belgrádi magyar 
követség már március 30-án kérte 
a diplomáciai útlevéllel rendelkező 
Hrabee Istvánná számára a kiuta-
zási vízum kiadását, a jugoszláv 
külügyminisztérium többszöri sür-
getés ellenére a vizűm kiadását et. 
odázta és a mai napon megtagadta. 

A magyar külügyminisztérium 

kormánya nevében megállapítja, 

hogy a jugoszláv kormány ismét 

lábbal tiporja a nemzetközi jog 

Komoly tanulás folyik a szak-
érettségis kollégiumban. A munkás 
és parasztszármazású diákok itt is 
bebizonyítják, hogy a tehetség nem-
csak a gazdagoknak adatott meg. 
Nagyon kevés itt az olyan fiú, aki-
nek középiskolai, gimnáziumi vég-
zettsége van. Legtöbben 4, vagy 6 
elemivel jöttek ide, s mégis ezek a 
fiúk érik el a legjobb tanulmányi 
eredményeket. 

Pedagógus leszek 

Spandovits József nem régen se-
gédmunkás volt, a budapesti Révai-
nyomdában dolgozott. A Párt küld-
te ide s Spendovits elvtárs nem 
élt vissza a Párt bizalmával. Ami-
kor idejött, jóformán még a nevét 
sem tudta leírni, számolni meg ép-
pen nem tudott. Most a legjobb 
tanulók közé tartozik, tanulmányi 
eredménye 4.5, ami jelesnek szá-
mít. 

— Heten voltunk testvérek — me-
séli. — Rossz, nedves lakásban lak-
tunk. Anyámat az itt szerzett tü-
dővész vitte el. Tanulni szerettem 
volna, de dolgozni kellett, sok volt 
a gyerek, kellett a kenyér. Most 
életem egyetlen célja, hogy peda-
gógus legyek, taníthassapi a gyere-
keket, ne legyenek köztük olyanok, 
mint amilyen én voltam nemrégen. 

300 százaléktól a jelesig 

Csóka Jánosnak sem volt különb 
a sorsa. Apját elvitte a háború-
Hogy otthon ne legyen olyan nagy 
a gond, elment bognártanulónok. 
Mesterének földje is volt, s termé-
szete* bogv az inas művelte a 
földet is. 

— Sokszor még éjjel is törtük a 
kukoricát — emlékezik vissza a 
múltra — s másnap reggel a mű-
helyben is várt a sok munka. 'A' 
fizetés az volt, hogy enni kaptam. 
Hamarosan belebetegedtem a sok 
munkába s majd egy évig nyomtam 
az ágyat. 

Felgyógyulása után u ttúkosi-mű. 
vekhez ment dolgozni. Itt felfigyel, 
tek rá, mert normáját állandóan 
28U—31)0 százalékra teljesítette. Ké. 
sőbb az üzemben DISZ alapszerve-
zeti titkárrá választották. Innen 

i a Titn-banditák „ Bolgár Nép-
köztársaság határain még dur-
vább provokációkat követnek el, 

amelyek gyakran emberéletet kö-
vetelnek a bolgár határőrség és a 
határmenti lakosság soraiból. 

„Országunk dolgozói — irja be-
fejezésül a Trud felháborodással 

tiltakoznak az ellen a bestiális ter 
rorrendszer ellen, amelyet a titó_ 
isták jugoszláviai diplomáciai kép-
viselőinkkel szemben alkalmaznak. 
Egész népünk élesen elitéli a Tito-
fasiszták aljas cselek edeit és kö-
veteli, hogy vessenek véget jugo-
szláviai diplomáciai képviselőink-
kel szemben tanúsított felháborító 
magatartásuknak. 

Népünk követeli, hogy tartsák 
tiszteletiben képviselőinek, mél-

tóságát. 

A Ramikovics bandája által elköve. 
tett provokációkért a teljes felelős-
ség Belgrád mostani uraira és ve-
zetőjükre, a fasiszta Titora — a 
háborús uszítók hazug lakájára — 
hárul." 

egyik alapvető elvét, amikor a Ma-
gyar Népköztársaság diplomáciai 
képviselőjének legközelebbi hozzá, 
tartozóit minden indok nélkül meg. 
gátolja abban, hogy Magyarország, 
ra visszautazhassanak. 

Hrabee Istvánné Magyarországra 

való hazatérésének jogellenes és ke 

gyetlen megakadályozása újból 

megmutatja, hogy a jugoszláv kor. 

mány a legdurvább és legkihivóbb 

eszközöktől sem riad vissza pro-

vikáclós és békebontó politikájá. 

nak érdekében 

A magyar külügyminisztérium 
ugyanakkor, amikor kormánya ne-
vében a legélesebben tiltakozik a 
jugoszláv kormánynak Hrabee Ist. 
vánnéval szemben tanúsított, a 
nemzetközi érintkezés legelemibb 
szabályait megcsúfoló eljárása el-
len, a leghatározottabban felszó. 
litja a jugoszláv kormányt, hogy 
Hrabee Istvánnénak „ klutazási ví-
zumot haladéktalanul adja meg." 

küldték szakérettségire. Itt a kollé-
giumban semmi gondja sincs, csak 
a tanulás, s ezt becsülettel el is 
végzi. Tanulmányi eredménye jeles. 

Jönnek az üzemekből, 
a falvakhói 

De nemcsak ők ketten, hanem va_ 
lamennyi szakérettségis jó eredmé-
nyeket ér el az itt eltöltött idő 
alatt. Most a júliusi érettségi ulán 
szétszélednek, Ki egyetemre, ki fő-
iskolára megy, hogy további jó ta-
nulásukkal bizonyítsák be hazájuk 
iránti szeretetüket. Melyüket új 
szakérettségisek foglalják majd el. 
Jönnek az üzemekből, a falvakból, 
hogy tanulásukkal erősítsék a dol-
gozók hatalmát, építsék az új éle-
tet, amely az ő számukra készül. 

(v. é.) 

Kimagasló eredmény 
az anyagtakarékosság terén 

Nemzetgazdaságunk szempont, 

jáiból a szocialista munikaver. 

senynek az anyagtakarékosság 

az egyik döntő része. A j ó anyag 

felhasználás megszervezésével 

sok értékes nyersanyagot lehet 

megtakarítani, amely jelentős 

segítséget jelent az ötéves ter-

vünk sikeres időelőtti befejezé-

séhez. 

A Magyar Dolgozók Pár t ja 

I I . kongresszusának tiszteletére 

folyó munkaversenyben az 

anyagfelhasználás jó megszerve-

zésével Herzfeld Mihály, a L áda . 

gyár műszaki vezetője a meg-

engedett 12 százaléikog selejtet 

3 százalékra csökkentette. Jó 

munkájáért sztahánovista ok-

levelet kapott. 

Béketilkárok f i g y e l e m ! 
Felhívjuk uz üzemi, hivatali én 

kerületi béketitkáruk figyelmét, 
hogy szombat délelőtt 9—12-ig a 
Városi Békcblzoltság irodájában 
feltétlen jelenjenek meg rövid meg-
beszélésre. 

Az orvosegészségügyi szakszerve-
zet sebészszakcsoportjáuak tagjai 
csütörtökön este ünnepi ülést tar-
tottak a Magyar.Szovjet Barátság 
Hónapja alkalmából. 

Az ünnepi ülésen hét egyetemi 
sebészprofesszor számolt bo rövid 
előadásban arról, hogyan hasznosí-
tották a gyakorlatban az élenjáró 
szovjet orvostudomány vívmányait. 
Ennek során Jáki Gyula, a szeged, 
sebészeti klinika professzora arró! 
számolt be, milyen hatalmas segít-
séget jelentett a szovjet orvostudo-
mány vérátömlesztés terén szerzésit 
tapasztalatainak átvétele a magyar 
sebészek számára, 

— Az, hogy ma niár szovjet pél-
dára működő országos vérellátó 

A tavaszi munkák mellett nem 
szalbad elhanyagolni a begyűjtési 
terv teljesítését. Bár a begyűjtés 
határideje lejárt, de nemzetgaz-
dasági érdekből is arra kell töre-
kedni, hogy minden szem kintlévö. 
felesleges termény bekerüljön a 
földmüvesszövetkezet raktárába. 

A kulákok támadják a ter-
mény begy üi lést Állataikkal 
etetik fel és suk esetben elrot. 
hasztják, vagy eldugják „ fe-

lesleges terményeket. 
Minden gazemberséget felhaszná . 
nak arra, hogy árthassanak népi 
demokráciánknak. Igy cselekedett 
Földvári Lajos 60 holdas vásárhe-
lyi kulák is, aki 70 mázsa kenyér-
gabona és 60 mázsa takarmány-
gabona beszolgáltatását szabotálta 
el. Szabó János vásárhe.yi 47 hol-
das ke iáknak kenyérgabonából 40 
mázsr , takarmánygabonából 30 
mázr . beadási hátraléka van. 

Jórészt a kulák szabotázscselek. 
mények miatt maradt el egyes já-
rásokban a begyűjtés sikeres telje, 
sítése. Sok helyen azonban a ku-
.ákszabotázs mellett 

a tanács gyenge munkája Is 
oka volt annak, hogy nem tel-
jesítették a begyűjtési tervet, 

Legjobban a szegedi járás teljesí-
tette félévi ütemtervét. Kenyérga-
banából 106 százalékra, zabból 12 
százalékra teljesítette tervét. Az 
árpa és a kukorica begyűjtése eb-
ben a járásban is lemaradt, mert 
át.agosan csak 4 Százalékra teljesi. 
tették. A csongrádi járás kenyér-
gabonából 12 százalékra, árpából 
19, zabtól 8. kukoricából 10 szá. 
zalékra teljesítette második fél-
évi ütemtervét. A makói járásban 
már rosszabbul ál.nak a beadási 
terv teljesítésével. Kenyérgabona • 
ból csupán 5 százalékra, árpából 2 
százalékra, zabból 3, napraforgóból 

szolgálatunk van — mondotta —* 
amely a budapesti kórházakon és 
klinikákon kívül már Szegedet és a 
környező városokat ls el tudja lát-
ni a sebészeti munkáknál nélkülöz-
hetetlen, a vérátömlesztést szolgáló 
konzervált vérrel, szintén a szovjet 
orvostudománynak, s a tapasztala-
tait átadó Petrovszkij professzor-
nak köszönhető. 

'A'z előadások elhangzása után az 

ünnepi ülés résztvevői egyhangúlag 

határozatot fogadtak el. E határo-

zatban a magyar orvostudomány 

dolgozói köszönetet mondanak 

azért a felbecsülhetetlen értékű se-

gítségért. amelyet a felszabadulás 

óta a szovjet sebészettől kaptak. 

2 é3 kukoricából 11 százalékra tel-
jesítették beadási ütemtervüket. 

Szeged és Hódmezővásárhely is 
lemaradt a második félévi 

ütemterv teljesítésében. 
Kenyérgabonából 8—9 százalékra, 
árpából 1—2 százalékra, zabból I 
százalékra, mig kukoricából 10 
százalékra teljesítették a második 
félévi ütemtervüket. A szentesi 
járásban kenyérgabonából 12 szá-
zalékra. árpából 4 százalékra, 
zabból 6, kukoricából 9 és napra-
forgóból 5.5 százalékra teljesítet-
ték a begyűjtési tervet. 

Az elmaradt járásokban a gabo-
nabegyüjtés kezdetén nem készültek 
fel eléggé a munkára. Sok község-
ben, mini Mártélyon és Derekegyhá-
zán a helyi tanácsok nem harcol-
tak eléggé a kulák szabotálások el-
len, nem vizsgálták felül, hogy mi-
ért nem teljesítette a beszolgálta-
tás! a kulák. 

Volt olyan község is, ahol azt 
sem tudatosították a dolgozó 
parasztokkal, hogy aki termény, 
rejtegető kulákot feljelent, az 
10 százalékát megkapja a meg-

talált gabonaféleségeknek. 
Megesett az is. hogy uz elszámol-
tató bizottságok is gyengén végez-
ték munkájukat. 

Ezek a hiányosságok voltak az 
okai annak, hogy megyénk bizony, 
elég hátul kullog a begyűjtési terv 
teljesítésében Kenyérgabonából a 
második félévi ütemtervet 11.65 szá-
zalékra, az évi tervel 83 százalékra, 
árpából a félévit 2 százalékra, az 
évii fii százalékra, zabból a félévit 
4-ro. kukoricából a félévit ll-re. az 
évit 70-re, napraforgóból a félévit 
3-ra az évit fil-re és szénából » 
második félévi ütemtervet 69 szá-
zalékra. az egész évi ütemtervei 92 
százalékra teljesítette eddig a me-
gye. Az elmúlt évi begyűjtés tapasz-
talatait az. idén hasznosítsák laná. 
csuink. Iiogv megvénk teljes egé-
szében eleget tegyen a néppel, az 
állammal szembeni kötelességének. 

A szegedi járás nyerte el a megyei tanács vándorzászlaját 

a tavaszi munkákban elért jó eredményeivel 

Az elmúlt bélen még u megye 
tavaszi mezőgazdasági munkaverse-
uyében a járások között a szentesi 
járás járt az élen, a szegedi járás 
pedig lemaradt. A szegedi járási 
pártbizottság azonban felismerte 
munkája eddigi hiányosságait: a 
népnevelő munka elhanyagolását, 
az élenjáró községek, dűlök, dolgo-
zó parasztok népszerűsítését. Kija-
vítva hibáit, a jó versenyszervezés. 
sel elérte, hogy a járás az élvonal, 
ba tört. 

Az elmiilt hét végén n járás 
minden községe jelentősen emel-
te eredményét a tavasz) vetés-

terv teljesítésével. 
A hibák kijavítása, u lelkes mun-

ka eredménye az lett, hogy a leg-
utóbbi kiértékelés szerint a megye 
legjobban teljesítő járása a tava-
szi munkában a szegedi járás tett. 
A csongrádmegyei tanács ezért 

a szegedi járást tüntette ki 
váiidorzaszlajávul. 

'A vándorzászlót április 4-én, felsza-
badulásunk évfordulóján adták át 
ünnepélyes keretek között a szegedi 
járásnak. 

Nagytstók József vb. elnökhelyet-
tes a következő szavak kíséretében 
adta át a zászlót: „A vándorzászló 
adjon további buzdítást a jobb mun-
kára. Ne váltson ki önelégültséget. 
Arra törekedjen a járás valamennyi 
dolgozó parasztja, bogv a zászlót 
továbbra is megtarthassák". 

Vér Dezső, a szegedi járás vb. el-

nöke Ígéretet telt u járási tanács 
nevében, hogy a munka helyes 
megszervezőiével elérik, hogy 

az összes tavaszi munkálatokat 

határidő elölt fejezik be. 
Túrt József elvtárs, a szegedi ja . 

rási pártbizottság titkára felszólalá-
sában elmondotta, hogy 

a járást pártbizottság továbbra 
is minden segítséget megad a 
járási tanács dolgozóin'ak és a 
járás valamennyi dolgozó pH-
lusztjiinnk, hogy a vándorzász. 
lót további jó munkával meg-

tarthassák. 

I városi tanács 
zenekarának hang versenye 

A szegedi Városi Zenekar bérleti 
hangversenysorozatának negyedik 
hangversenyére keriil sor vasárnap 
délelőtt 11 órakor az Állami Nem-
zeti Színházban. A tanács zenekará-
nak ezt a hangversenyét a zenekar 
új vezetőkarnagya, Várnai Péter 
vezényli, akinek ez lesz a szegedi 
bemutatkozása. 'A' hangverseny szó-
listája a budapesti vendég Schnei. 
der Hédi zongoraművésznő. több 
külföldi zenei verseny nyertese, A 
hangverseny műsorán Liszt „Les 
Preludes" című szimfónikus költe-
ménye, Saint-Saens virtuóz g-moll 
zongoraversenye és Beethoven ha-
talmas VII. szomfóniája szerepel, 

A magyar külügyminisztérium 

újabb jegyzéke a jugoszláv kormányhoz 
Folytassuk tovább a terménybegyííjtésí 

munkát 

Ki egyetemre, ki főiskolára megy... 
A tanulásban is élenjárnak a szakérettségis kollégium 

munkás- és parasztfiataljai 


