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A szovjet súlyemelők 
sikereiket a tömegsportnak köszönhetik 
Ma délután fél négykor érkeznek Szegedre a szovjet súlyemelők 

A Magyar-Szovjet Barátság i 
Hónap keretében .asárnap Sze-
geden vendégszerepelnek a szov-
jet súlyemelők. Bemutatójuk 
iránt igen nagy érdeklődés nyil-
vánul m e g a szegedi dolgozók kö-
rében. A Szovjetunióban olyan 
magas fokon áll a súlyemelés , 
hogy azt a vi lágon egyet len or-
szág sem tudta, re in h o g y el-
érni, de megközelíteni sem. A 
szovje'; versenyx .k eredményei 
azt bizonyítják, h o g y a Szovjet-
unióban komolyan foglalkoznak a 
súlyemelésse l , a Bolsevik Párt 
mindemben támogatja és elősegít i 
annak fej lődését . Erről a hatal-
mas fejlődésről akarnak m o s ! 
meggyőződni a szegcdi dolgozok, 
s bizonyságot szerezni az erő, 
technika, lendület, versenyszel lem 
megnyilvánulásairól . 

A cári Oroszországban teljesen 
elhanyagolták ezt a sportot. A 
szocial izmus fej lődésével azon-
ban a Szovjetunióban egyre na-

gyobb lendületet vett a sport és 
így a sú lyemelés is. A verseny-
zők eleinte gyöngébb, de később 
mind jobb és jobb eredményeket 
értek el. Hata lmas akarássa l és 
szorgalommal végeztek az edzé-
seket, tanították e g y m á s t és egy-
re több f iatalt vontak be a súly-
emelésbe. Megteremtették ebben 
a sportágban is a tömegsportot , 
ami kimeríthetetlen bázisnak bi-
zonyult a fe j lődés fo lyamán. Ma 
már a Szovjetunióiban százezrek 
foglalkoznak súlyemelésse l s ez 
a szám szinte napról-napra emel-
kedik. 

A szorgalmas munkának, s a 
n a g y kitartásnak, amit talán 
egyet len sportág sem követel 
m e g olyan n a g y mértékben, mint 
ez a sport, m e g is lett rövidesen 
az eredménye. A szovje t verseny-
zők a v i lág legjobbjai , amit elért 
eredményeik f ényesen bizonyíta-
nak. A 24 kétkaros v i lágcsúcs kö-
zül hármat í a r t szovjet verseny-

ző. E z a szám azonban nem fedi 
valójában az erőviszonyokat A 
Szovjetunió ugvanis hosszú ideig 
nem volt tagja a nemzetközi szö-
vetségnek. Ez az oka annak is. 
h o g y a kétkaros szovjet csúcs-
eredmények közül t íz jobb a 
fennálló vi lágcsúcsnál , de annak-
idején nem hitelesítették azokat. 

Ugyanez a helyzet a félkaros 
nyomásban is, ahol a világcsú-
csok között nem szerepel szovjet 
csúcseredmény. Pedig a fennálló 
24 szovje t csúcs közül 16 jobb 
az érvényben lévő vi lágcsúcsnál! 
Mindezekből kitűnik, a v i lág leg-
jobb eredményeinek hatvan szá-
zaléka szovjet súlyemelők nevé-
hez fűződik. 

A hat szovjet sú lyemelő és 
több kisérő pénteken délután fél 
4 órakor érkezik Szegedre. A vá-
rosháza e lőtt ünnepélyesen fo-
gadják őket. A bemutatóra va-
sárnap délelőtt fél 11 órakor a 
Nemzeti Színházban kerül sor. 

A% igazság a Szovjetunióról 
S k ó t b á n y á s z o k l á t o g a t á s a a S z o v j e t u n i ó b a n 

A mult év augusztusában a 
skót bányászszakszervezet hat ki-
küldöttje: Willtam Pearson. Tho-
mas Fowler, Hugh Gaddes. John 
Maclean, Rober Mac Catcheon és 
Alexander Moffet ellátogatott a 
Szovjetunióba. 

„Szükségesnek tartjuk megje-
gyezni, — írják a skót bányászok 
beszámolójukban. — hogy nem 
kellett fejemelni semmiféle „vas-
függöny"-t és általában semmi je-
le nincs efféle dolgoknak." Min-
den szovjet földön tett lépés azt 
mutatta, hogy a szovjet emberek 
nem szándékoznak semmit eltit-
kolni külföldi vendégeik előtt, 
mert általában nincs is mit tit-
kolniok a dolgozók előtt. A kül-
döttség vezetője. William Pearson, 
akinek 1948 ban az Egyesült Ál-
lamok megtagadta a vízumot, 
megjegyezte, hogy a Szovjetuniót 
meglátogatni mindenesetre sokkal 
könnyebb volt. mint Amerikába 
bejutni. _ _ _ 

Mindenütt, ahol a skót küldöt-
tek megfordultak, szívélyes és ba-
rátságos fogadtatásban volt részük 
és — mint mondják — úgy érez-
ték magukat, mintha otthon len-
nének. Ez az érzés különösen meg 
erősödött bennük akkor, amikor 
meggyőződtek, hogy az angol re-
akciós sajtó jövendölései ellenére 
teljes szabadságukban állt olyan 
úbat választani, amilyen jól esett. 

A legszélesebb demokrácia 
A skót bányászok feltettek né-

hány olyan kérdést a szovjet em-
bereknek. amelyek a kapitalista 
sajtó szovjetellenes rágalmazó had-
járatával kapcsolatban merültek 
fel. A nyugati sajtóban élénken 
(erjesztett mese megemlítése a 
Szovjetunióban alkalmazott „kény-
szermunkáról", hangos kacagást 
keltett. UgyenMyen nevetés fogad-
ta azt az állítást, mintha a Szov-
jetunióban a dolgozók meg lenné-
nek fosztva a szólásszabadságtól, 
vagy hogy nem volna joguk bírál-
ni a vezetőket. A küldöttség tag-

jai meggyőződtek arról, hogy 
olyan széles alapokra helyezett de-
mokráciát, olyan kritikai szabad-
ságot. amilyen a Szovjetunióban 
van, el sem lehet képzelni a kapi-
talista társadalom viszonyai kö-
zölt. 

De a legerősebb benyomást e 
skót bányászokra a Szovjetunió 
háborűutánj építőmunkájának 
eredményei és a szovjet nép ma-
gas életszínvonala tette. 

„A Szovjetunióban az építés 
programját jól megtervezik és a 
terv megvalósításában elért sike-
rek egyenesen bámulatosak" — ál-
lapítja meg William Pearson. 

„Az angol sajltó igyekszik azt ® 
benyomást kelteni, hogy a szov-
jet nép életszíntfonala alacsony — 
írja Hugh Gaddfts. — Miután jár-
tam a Szovjetunióban é's mindent 
a saját sziememmel láttam, kije-
lenthetem. hogy ezek a z állítások 
szemenszedett rágalmak". 

A szovjet nép magas életszín-
vonala megteremti a szocialista 
kultúra példátlan felvirágzásának 
feltételeit. A küldöttek, miután 
többek között megismerkedtek a 
bányászok kultúrpalotáival, őszinte 
szívvel mondták: „Mennyire sze-
retnünk volna magunkkal vinni 
Skóciába egy ilyen épületet és 
megmutatni, hogy mit jelent a 
bányász kulturális Igényelnek iga-
zi kielégítése". 

Munkafellételek 
a Szovjetunióban 

A munkafeltételek különösen 
érdekelték a skót küldötteket. Tel-
jesen érthe 5, hogy mint bányá-
szok, elsősorban a szénbányászat 
munkafeltételeinek tanulmányozá-

sára fordították figyelmüket. A 
skó'ok meglátogatták a moszkva-
vidéki szénmedencét, ahol a né-
met fasiszta rablók teljesen szét-
romboltak 150 bányát és felkeres-
ték a Donyec-medencét, ahol min-
den bánya elpusztult a háború-
ban. 

Kimagasló eredmények 
a Magasépítési NV dolgozóinál 
(Tud ősit ónktól.) A szegedi Ma 

gasépítési Nemzeti Vállalat dolgo 
zói a most megindult munkálatoknál 
— megértve Pártunk iránymiúaaását 
— mind többen 4> többen kapcso-
lódnak a munkaversenybe és szinte 
nap mint nap kimagasló eredmé-
nyeket érnek ci. Az egyéni verseny-
ben kiemelkedő teljesüinmvt ért el 
Hell Péter mozaikiap-présttő 150, 
Hürkec Ferenc 163, Drahos Ilona 
mozaiklapverő 152 és Bösi Katalin 
150 százalékos teljesítményükkel. 
Ugyancsak szép eredménvt ért e! 
Szűcs Pál ács, aki egyéni verseny-
ben 307 százalékra Icljesílo.te nor-
máját. Rácz Károly kőműves 279 
százalékot ért cl. 

A brigádversenyben Keresztes 
Mihály brigádja 45ó száz liékot tel-
/esttel*. Hegedűs György segédmun-
kás brigádja 300 százalékot ért el. 
De nem sokkal maradt el Juhász 
Sándor brigádja sem, mert 292 szá-
zalékot teljesített. 

Mind az egyéni va.-senyzők, mind 
a brj^ádok tagjai megígérték, tel-

jesítményüket még magasabbra fo-
kozzák, hogy méltóképpen megün-
nepeljék ezzel is április 4-é*, ha-
zánk felszabadulásának ötödik év-
fordulóját. 

„ 'Vagy András. 

Ifjúmunkások, diákok, 
szülők közös műsoros 

délutánja Alsóvároson 
A szegedi állami pedagógiai 

leánygimnázium és a gyakorló 
általános iskola úttörő csapatait 
szülői munkaközösségei és fa 
ti ári kara, a szegedi Tex'ilkom 
binát SzIT-csoportja as alsóvá-
rosi MNDSz-szervezet közremű-
ködésével március 12-én, vasár-
nap délután h órai kezdettel 
nagy műsoros délutánt rendez 
az alsóvárosi kultúrház nagyter-
mében. ttc ünnepség rendezőinek 
cz a célja, hogy az itt bemuta-
tásra kerülő értékes műsorszá-
mokon keresztül még jobban el-
mélyítsék a magyar-szovjet ba-
rátságot 

Sikeres munkájuk fáradalmait 
gyönyörű üdülőkben pihenik ki 

a szovjet bányászok. 

„Képzeljék el meglepetésünket — 
írja Thomas Fowler — amikor ta-
pasztaltuk, hogy már az első bá-
nya, amelybe leereszkedtünk. a 
legjobban gépesített bánya volt, 
amilyet valaha is láttunk". 

A skót bányászok meggyőződtek 
arról, hogy a Szovjetunióban a 
bányák nemcsak a legjobban gé-
pesítettek. hanem a legveszélytele-
nebbek is a z egész világon, mert 
a szovjet kormány nem sajnálja 
az erőt és az áldozatot, hogy a le-
hető legnagyobb mértékben biz-
tonságossá tegye a bányászok 
munkáját. A szovjet bányászok 
munkafeltételeit és az angol bá-
nyákban uralkodó viszonyokat 
összehasonlítva John Maclean fel-
hívást inteze(t az angol bányá-
szokhoz, hogy küldjenek külön 
delegációkat a szovjet szénmeden-
cékbe és nézzék meg saját sze-
mükkel, hogyan lehet a föld mé-
lyéből a szenet gépekkel, nem pe-
dig az ember vérével és verejté-
kével kitermelni. 

Róbert Mac Catheon 
a nyugdíjról 

Róbert Mac Catheon öreg bá-
nyászt legjobban az lepte meg, 
hogy a szovjet bányász nemcsak 
egyszeri jutalmat kap szolgálati 
évei ellenélien, hanem húszévi 
munka után jogot nyer munka-
bére ötven százalékát kitevő nyűg 
díjra, függetlenül attól, hogy ab-
bahagyja-e a munkát vagy sem. 
Ezenkívül a bányaigazga'óság in-
gyenes lakást biztosít számára 
élete végéig. Mac Catheon kese-
rűen állapítja meg: „Hatvanhat 
éves vagyok — és még mindig 
dolgozom a bányában, bár már öt-
venöt esztendeje robotolok. Nem 
kapok sem nyugdíjat, sem pótlé-
kot szolgálati időm után. és addig 
nem kapok nyugdíjat, míg ki nem 
dőlök a munkából. Milyen megle-
pő ellentéte a miénknek a szovjet 
bányászok helyze[e, akiket figye-
lem és tisztelet vesz körül és akik 
a legmagasabb elismerésben ré-
szesülnek a kormány részéről". 

A skót bányászok megértették, 
hogy a dolgozók a Szovjetunióban 
szabidon é's boldogan élnek. Meg 
világosodott az is előttük, hogy a 
szovjet nép nem akar és nem is 
akarhat háberút. „Semmi ké ség 
— írja a beszámolóban Alexander 
Moffet — hogy a szovjet nép 
őszin(e óhaja békében élni min-
den néppel." 

GEPESITES 
a kolhoz t e j g a z d a s á g á b a n 

A fejlett szovjet technika 
eredményei a szovjet élet 
minden területén érvényesül-
nek. A szovjet kolhozparasz-
tok mindennapi munkáját is 
sokkal könnyebbé és eredmé-
nyesebbé teszik a gépek. A 
hatalmas kombájnok, trakto-
rok mellett száz és száz ki-
sebb gép segíti a kolhozpa-
rasztság millióinak munkáját. 
Képünkön függő sínen moz-
gó csilléket látunk, amellyel 
takarmányt szállítanak a kol-
hoz tejgazdaságába. 

Ma már a Szovjetunióban mindenütt, még a legeldu-
gottabb szibériai kolhoz tehénistállójában is elektromos fe-
jőgéppel végzik a fejést. Ezzel nemcsak sokkal gyorsabb és 
könnyebb a fejés munkája, hanem a tej is tökéletesen tiszta 
és fertőzésmentes lesz. 

Nemcsak a takarmányszál-
lítást és fejést végzik gépek-
kel a kolhoz tejgazdaságában, 
hanem a tej egészséges, tiszta 
kezelését is. Képünk az „Er-
dei tisztás" nevű kolhoz tej-
gazdaságában készült. A tejet 
különleges készülékekben hű-
tik és azután légmentesen zá-
ródó kannákban szállítják el. 

Áprilistói légijárat Szeged és Budapest 
között 

A MASZOVLET április elejével 
megindítja a légi forgalmat Sze-
ged és Budapest között Tehát et-
től kezdve mégjobban megjavul 
Szeged személy, posta éa csomag-
forgalma. Az eddigi tervek sze-
rint a gép Szegedről lő óra Oő 
perckor indulna Budapest felé, 
míg Budapesttől 8 óra 50 perc-
kor érkezne Szegedre. A Buda-
pest—Szeged közötti utat eddig 
gyorsvonattal 3 óra 20 perc, au-
tóbuszai 3 óra 40 perc alatt te-
hetett megtenni. A légi forgalom 

megindultávail 50 perc alatt bár-
ki Budapesten lehet Szegedről és. 
viszont. 

Az utazási díjra vonatkozóan az 
illetékesek közlése szerint tarifa-
csökkentésre vau kilátás, úgyhogy 
a dolgozóknak nem kerül többe a 
légiót, mint a gyorsvonat II. 
osztálya, vagy az autóbusz vitel-
díja. 

A szegcdi repülőgépnek Buda-
pesten csatlakozása van Miskolc, 
Debrecen, Pécs, Szombathely, stb. 
felé. 

MÉG ELSŐ A VIII-IK OSZTÁLY, 
de a Vl-ik erősen nyomában van 

(Tudósítónktól). A szegedi mó-
ravárosi általános iskola fegyelmi 
állapo/a az utóbbi időben igen 
gyenge volt. Ezért a nyolcadik osz-
tály tanulói elhat' ározták. hogy 
versenyre hívják kj a felső tago-
zatot. A versenykihívást nagy lel-
kesedéssel fogadták és az iskola 
vezetőségétől külön dicséretet 
kapó t az osztály. 

Tízpercben az osztályokban nagy 
lelkesedéssel tárgyalták z ver-
senyt. Egyöntetűen elhatározták, 
hogy a versenyben a legjobb ' tu-
dásuk szerint vesznek részt, Elha-
tározták azt is. hogy a gyengébb 
tanulókat segítek a nyolcadikosok, 
a versenyben példát mutatnak és 
minden erejükkel azon lesznek, 
hogy az első helyre kerüljenek. 

Es ennek a versenynek máris 
van eredménye. Azok a pajtások, 
akilk azelőtt rosszul feleltek és 
rosszul viselkedtek, jók és kitűnő- j 
en felelnek. Es ez azóta igy megy 
napról napra. Az osztá'yok igye-
keznek a legjobb eredményt elér-
ni. A hét végefelé a nyolcadik 
osztály kezdte lépésről lépésre le-
hagyni a többi osztályt. Amikor 
elkészítettük a kiértékelést, első 

lett a nyolcadik osztály majd a 
következő sorrendben jönnek a 
többi osztályok: VI.. VII.. V. 

Ez az első heti kiértékelés ered-
ménye. De a hatodik osztály erő-
sen felkészült a versenyre. A nyol-
cadik osztálynak erősen küzdenie 
'kell, hogy megtarthassa az első 
helyet. 

A verseny nagy lendületét vett 
és még pillanatnyilag nem látjuk, 
hogy melyik osztály kerül héí vé-
gén az élre. 

Halmai Béla 
móravárosi általános iskola 

VIII. oszfály tanulója. 

11-én „Szabadságharcos esi" 
A Magyar Szabadságharcos. 

Szövetség szegedi csoportja 
március 11-én este 7 órai kez-
dettel a szegedi Rendőrség kul-
túrtermében műsoros szabadság, 
harcos estet rendez. A műsoron 
énekszámok, yzavatetok, népt 
tánc, egyfe lvonásos színdarab. 
Műsor után tánc. 

A szabadságharcos estre be-
lépődíj nincs. 


