
sek érzékítését a íarnciákéjioz ha
sonló finomsággal végzik a ma
gyarok; fényképezésben is sokat 
tanultak a mesteri orosz filmektől, 
s a hátt.érben annyira döntő sú

lyú rendezői talentum sem hiány
zik. Csak a témaválasztás sekélyes* 
sége teszi azt, hogy az igazán nagy 
filmek mellett olyan szegényesek a 
mi magyar filmeink. taták István 

A.szovjet-bulgár gazdasági szerződés 

A Szovjetunió és Bulgária között 
az utóbbi időben egyre iobban meg
erősödik a baráti viszojiy. Ennek 
az egyre erősödő baráti kapcsolat
nak a gyökerei a szovjet és bulgár 
népek múltjában, a két ország 
„történelmi rokonságában" és köz
tük fenálüó kulturális kapcsolatok
ban gyökereznek. 

A bulgár népnek a tizennyolca
dik század második felében kezdő
dött újjászületése már nagymérvű 
támogatást talál az orosz közvér 
leménvben, amely hathatós segítsé
geit jelent _a bulgár iskola kia laku
lására is. Oroszországban nyer k i 
képzést sok, a bulgár nép nemzeti 
miveltségéért és politikai szabad
ságáért harcoló vezéregyéniség. A 
bulgár! tudományos étet és iroda
lom az orosz kultúra hatása alatt' 
fejlődött. Egész nemzedékek tanul
tak és neveledtek Pavlov, Mendel-
jev'és más orosz tudósok, valamint 
Puskin, Turgenyav, Gorkij, Gogol, 
Tolsztoj, Csejiov és más világhírű 
orosz irók müvein. 

E z a baráti kapcsolat került k i 
fejezésre az 1940 január 5-én Moszk
vában kötött Szovjet-^Bulgár: ke
reskedelmi szerződésben is. A há
rom évre megkötött szerződési a két 
állam közötti kereskedelmet és ha
józást szabályozza,^, s kereskedelmi 
téren már . nagv haladást idézett 
elő a két ország múltbeli gazda
sági csereforgajmáváll szemben. 
Ezentúl a szovjet kereskedelem a 
hulgár kivitelnek (amely 1938-ban 
10.5 milliárd léva, azaz 150 millió 
dollár volt), egy tizedét fogja fel
ölelni. 

Ezer i szerződés következtében 
Bulgária egy egész csomó olyan 
árut tud beszerezni-ipara és föld-
miv élése részére, ^melyeket; eddig 
csak távoli országokból és nagyon 
kedvezőtlen feltételek mellett tu

dott importálni. 
Ugyanis ezeknek a szükséges 

árlicikkeknek nagyrészét a Szov
jetunióbán közvetlen megtalál
hatja. 

A iSzováet és Bulgária közötti 
gazdasági kapcsolatok fojlődése 
még beláthatatlan lehetőségeket 
igér. 

A szerződés értelmében a Szov
jetunió mezőgazdasági gépeket, fé
met, petróleurntermékeket, műtrá
gyát, napirt, gyapotot és nzí3. ter
mékeket fog szállitani Bulgáriá
nak, a bulgár sertés, nyersbőr, rizs, 
dohány stb. szállításokkal szemben. 

A bulgár fölldmívelésügyi minisz
ternek, Bagrinaiovnak a kijelenté
se szerint „a Szovjet-piacnak a 
bulgár árucikkek előtt való meg
nyitása igen kedvező kilátást te
remt a bulgár mezőgazdaságai ej lő-
désére.1' 

Ezen gazdasági szerződés jóté
kony kihatása mái abban is ész
lelhető, hogy amig a tengeri zár
lat következtében Bulgária fémbe-
hczatala sokkal csökkent és sok' 
textilgyár kénytelen volt a munkát 
beszüntetni, vagy a munkaidőt 
csökkenteni, addig rnost a Szovjet
unióval való gazdasági összemükö-
dés eredményeiként ezelp a textil
gyárak újra kinyithatják kapui
kat a nenyég murikanélkülivé vált 
munkások és tisztviselők előtt." 

T. C. 

Krónika 
A finnek és oroszok megkezdték 

a hadifoglyok kölcsönös kicserélé
sét. 

Helsinkiben most adták k i a re
pülés háborús statisztikáját. Esze
rint a szovjet-finn háború idején 
Finnország felett elrepült 14 ezer 


