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Szovjet súlyemelők Szegeden 
(h. t ) A pénteken Szegedre érkező 

szovjet súlyemelőket amerre meg-
fordultak ®zerie a városban, min-
denütt nagy szeretettel fogadták 
a szegődi dolgzók. Ez a szeretet 
a szocializmust felépítő szovjet 
embereknek szól. akik most sze-
mélyesen jöttek el Magyaror-
szágra. hogy olménleti és gyakor-
lati tudásukkal segitséik népi 
demokráciánk sportját * fejlőtlés 
útján. Tanítani akarnak bennün-
ket, átadni eddigi tapasztalatai-
kat. hogy ezáltal még kr-^lebb 
kerüljön egymáshoz a ssaovjet és 
a magyar nép. 

A szovjet sportolok mögött 
gazdag tapasztalatok állanak. Há-
rom évtizedes szorgalmas, céltu-
datos és tervszerű munka után 
•Bérezték meg az első helyet a 
világon. Munkájuk nem volt 
könnyű, hiszen a cári Orosaor-
azágban a földesuraknak és a 
gyári vezérigazgatóknak nem volt 
érdekük, hogy a dolgozó nép 
sportotion és ezáltal még egysége-
sebb legyen. Tudták, hogy min-
den tömegmegnyilvánulás, ahol 
összefogva, közös munkával dol-
goznak a kisemmizettek, ingó 
ItöitaJniuk összedől és ét segíti elő. 
Elzárták a tömegek előtt a kul-
túra minden ágát, ígv a test-
kultúra is csak a kiváltságosoké 
Volt. 

A nagy Októl >erl Szocialista 
FoiTadalom azonban felszabadí-
totta Oroszország dolgozó népét 
a kizsákmányolók elnyomása 
alól és a dolgozó tömegek számá-
ra hozzáférhetővé tette a kultúra 
minden területét, a sporot is. A 
történelemben először fordul elő, 
hogy a népi tömegek határtalan 
lehetőségekhez jutottak szellemi 
és fizikai fejlődésükben A szov-
jet hatalom első éveitől kezdve 
a Kommunista Párt nagy jelen-
tőséget tulajdonít a tömegsport-
mozgalom fejlesztésének. A Párt. 
támogatásának és gondoskodásá-
nak meg is leh az eredménye. 
A Szovjetunióban egyre több és 
több stadion, uszoda, lőtér, tor-
naterem. si- és korcsolyapálya 
épül. a dolgozók mind több és 
több sportfelszereléshez iutnak. 

Sztálin ejvtárs a Szovjetúnió 
Kommunista (bolsevik) Pártjá-
nak XVI-ik kongresszusán kifej-
tette. hogy a szovjet rendszer 
olyan körülményeket teremt, ame-
lyek „lehetőséget adnak számunk-
ra, hogy egészséges, életvidám, 
új munkásnemzedéket neveljünk 
fel. amely a Szovjeto-razág hatal-
mát kellő színvonalra tudja 
emelni ós keblével tudja megvé-
delmezni az ellenség részéről jö-
vő merényletok ellen." 

Sztálin elvtárs irányításával, a 
Szovjetúnió sportvezetői lerakták 
az új szovjet sport alapjait, amclv 
alapvetően különbözik « burzsoá 
államok sportjától. A nyugati or-
szágok kanltalista sportja üressé 
teszi atz embert, erkölcsileg bom-
lasztja, alávaló ösztönöket fejleszt 
és a háborús gyujlogatók bűnös 
céljainak szolgálatába állítja 
Ezekben az országokban a sport 
öncél, az ellenfélben ellenséget 
látnak és a mindenáron való 
győzelem mögött a tőkések profit-
ja áll]. Az egészségtelen szellem-
ben nevelkedő nyugati sportolók 
nőm törődnok a tömegsporttal, 
csak azok kerülnek előtérbe, akik 
eredményeikkel hasznot tudnak 
hajtani az egyes egyesületeknek 
és vezetőknek 

Ezzel ellentétben a szovjet sport 
nemes célokat, az egészség meg-
erősítését, az új kommunista tár-
sadalmat építő ember harmoni-
kus fejlődését szolgálja. A Ixrlse-
vik párt a testnevelést « dolgo-
zók kommunista nevelése egyik 
legfontosabb eszközének tekinti a 
szovjet nép előképzésére, a mur 
kához és a szocialista haza meg-
védéséhez. A szovjet sport a dol-
gozók millióinak sportja, az Iga-
zi tömegsport. Legfontosabb fel-
adata a sportvezetőknek az volt, 
hogy minól nagyobb tömegek ve-
gyenek részt, az egyes sportágak-
ban és ezáltal „ minőségi sport, 
rak kimeríthetetlen bázisa le-
gyen. 

A szovjet kormány nagv gondot 
fordít az ország tömegsportjának 
fejlesztésére, amelyet lépten-nyo-
mon minden téren elősegín. Én-
nek a gondoskodásnak kitűnő 
megnyilvánulást az a határozat, 
melve' 1918 végén hozott az 
SzK(b)P Központi Bizottságai. A 
ha <Arozat a szovjet sport színvo-
nalának további emelését irányoz-
za elő és ezen az alapon a kö 
»eli években feladatul tűzi ki a 
szovjet dolgozók elé, hogy a leg-
fontosabb sportágban megszerez-
zék a világbajnokságokat. 

A Szovjetúnió szakszerveze'el-
ltek X-ik kongresszusa is irányt! 

Mikojan elvtárs választási beszéde 
mutatott. A kongresszus határoza-
ta kötelességévé tette a szakszer-
vezeteknek. tegyenek meg min-
den intézkedést arra, hogy meg-
alaki ság a testgyakorló kollektí-
vákat minden vállalatnál, minden 
szovhozhan, intézetben, techni-
kumban, minden gép- és traktor-
állomáson. Vonják be ezrekbe a 
kollektívákba a dolgozók legszéle-
sebb rétegeit, érjék el. hogy min-
den spor oló GTO jelvényes le-
gyen és ezeknek a zöme a maga-
sabbfokú sportfejlefctségot érje eL 

A lenini Komszomol XT-ifc kon-
gresszusa a Komszomoí szerveze-
tek elé feladatul tűzte ki munká-
jának megjavításét a sportegye-
sületekben és a testgyakorló kol-
lektíváikban. A komszomol ok min-
denütt lelkes hívei a epörtnak, 
gyárakban és iskolákban egy-
aránt ö k kezdeményez ők azt a 
mozgalmat, amely az iskolák met-
tetti sporttelepek megszervezését 
tűzte ki feladaíwj. Ma már a 
Szovjetunióban minden iskolának 
van külön sporttelepe, ahol a 
komawxmolok hatalmas tömegben 
foglalkoznak a sport legkülönbö-
zőbb ágaival. 

Mindezeknek a gondskodásók-
nak a figyelembevételével vájnak 
ér hetővé azok a világon egye-
dülálló. eredmények, amelyeket a 
szovjet sportolók fel tudnak mu-
tatni. Ezáltal érthetjük meg, 
hogy a békés építés éveiben el-
ért eredményekben milyen nagy 
szerepe voH a szovjet sportpoliti-
kának. A Nagy Honvédő Háborít 
kemény napjaiban pedig a szov-
jet emberek a GTO mozgalomban 
megerősödve, közössógérzettől át-
ha va, szívósan, nqtterathetet.lenül 
állták a fasiszta Németország 
rabló hordáinak támadásait és 
végül is győrodetmesketek rajtuk. 

Népi demokráciánk sprtpolltikár 
ia példaképnek tekinti a Szovjet-
únió sportját és mindazokat a ta-
pasztalatokat , és eredményeket, 
amelyeket a Szovje'űnlóban már 
elértek, nálunk is híven akarják 
átvenni és megvalósítani. A ma-
gyar snortolók mind elméleti, 
mind gyakorlati téren a szovjet 
spor.emberek munkásságát tart-
ják szem előtt. Kimeríthetetlen az 
a gazdag tudás, amellyel a szov-
jet sportolók rendelkeznek s ame-
lyeket mos; Szegede17 is át akar-
nak adni a szegedi dolgozóknak. 

Szombaton .délután tapasztalat-
cserére gyűltek össze Szegeden a 
szovjet és a szegedi súlyemelőt 
A szegedi sportolók szin.e léleg-
zetvisszafojtva hallgatták vendé-
geink elméleti útmutatásait. Eb-
ből a beszélgetésből kiderült az. 
hogy a szovjet edzóarendszer 
mennyivel magasabb színvonaléi 
mint a mienk, magához a sport-
hoz, a versenyhez való viszonyuk 
mennyivel lelkiismeretesebb, 

egészségesebb, mint a ml sporto. 
lóink nagy részéé. A tapasztalat-
cseréből az is ki ünt hogy ezek a 
szovjet sportolók szocialista em-
berek. akik a győzetmot nem 
egyéni ügyüknek, hanem a Szov. 
ietúnió ügyének, becsületének tart-
iák. 

Vasárnap déHeJőtH versenyen 
pedig a vendégsúlyetrvelők bebi-
zonyítják azt. hogy a verseny-
szellem milyen na "—mértékben já-
rul hozzá a kiváló eredmények 
eléréséhez. Ez a szeHem a közös-
ségi szellem, amely egvmás segí-
tését tűzi ki feladatul fa teszi le-
be ővé, hogv a szovjet súlyeme-
lők „ világ első helvét foglalják 
el Ezt a széliemet, át kell ven-
niük a magyar, igy a szegedi 
sportolóknak 's és csak ezen a® 
úton haladva fejlesztheti ük to-
vább spor unkát és segíthetik elő 
bogrv népi demokráciánk a béke 
egvik erős bérivéi0 legyen 

A jereváni sztálini választási 
körzetben Mikojan elvtárs már-
cius 10-én választási beszédet 
mondott. Mikojan beszédében 
hangsúlyozta, hogy a szocialis-
ta rendszer a háború utáni idő-
szakban a népgazdaság helyre-
állítása és fejlesztése terén 
ugyanolyan életképességet és ha-
talmas, dinamikus erőt tanúsí-
tott, mint a háború idején. 

Beszéde további részében ki-
értékelve a Szovjetunió belpoliti-
kai, valamint külpolitikai hely-
zetét, szembeállította az impe-
rialista agressziót a Szovjet-
unió békepolitikájával. Ezután 
részletesen foglalkozott a Szov-

jetunióban végrehajtott árcsök-
kentós hatalmas jelentőségével. 

— Mindenki, aki itt jelen van 
— mondotta — emlékszik Sztá-
lin elvtársnak azokra a szavai-
ra, amelyeket a mnlt választá-
sok előestéjén mondott: „Nem 
beszélve arról, hogy a közeljö-
vőben eltöröljük a jegyrend-
szert, különös figyelmet fogunk 
fordítani a közszükségleti ciikkek 
termelésének kiszélesítésére, a 
dolgozók életszínvonalának eme-
lésére minden árucikk árának 
következetes csökkentése út-
ján . . ." 

— Mindenki meggyőződhetett 
arról — folytatta —, hogy a 

Bolsevik Párt és Sztálin nem 
beszélnek a levegőbe. 

Ezután a kereskedettül terén 
lévő hiányosságokról beszélt és 
meghatározta az állami kereske-
delem feladatait. 

Beszéde befejező részében rá-
mutatott: „A szovjet nép szoro-
sabban tömörül nagy Pártja kö-
ré, mint valaha. A szovjet em-
berek a teljesített kötelesség 
örömteli érzésével és hazájuk 
felvirágzása feletti jogos büsz-
keséggel lépnek a választási ur-
nák elé. Mi a mostani választá-
sokra világtörténelmi jelentősé-
gű nagy győzelmekkel indulunk." 

A BRIT KORMÁNY ELEGET TETT 
A MAGYAR FELSZÓLÍTÁSNAK 

Két diplomalát hazarendeltek, bezárták a budapesti British Coaneilt 
A külügyminisztérium tájékoz-

tatási főosztálya jelenti: 
A magyar külügyminisztérium 

— mint ismeretes — jegyzékben 
szólította fel a brit kormányt, 
rendelje vissza azokat az angol 
diplomatákat, akiknek a kémte-
vékenységben való bűnrészeuhé-
ge a Geiger-féle bűnperben be-
bizonyosodott. 

Ugyanakkor közölte a magyar 
kormány, hogy Geiger és társai 

Meg jelent a„MüveltNép" 
első száma 

Nagy lendületet adobt kultu-
rális fejlődésünknek a Magyar-
Szovjet Barátság Hónapja, az 
élenjáró szovjet művészek láto-
gatása és vendégszereplése. A 
népművelési minisztérium a ba-
rátság hó-apjában indította meg 
a kulturális tömegmozgalom új 
folyóiratát, a „Művelt Nép"-et. 

Az első szám vezércikkét Ré-
vai József elvtárs, népművelési 
miniszter írta. Rámutat az új fo. 
lyóirat komoly hivatására, ki-
bontakozó kultúrforradalmunk 
továbbfejlesztése terén. Loson-
ezy Géza elvtárs államtitkár cik. 
ke népművelési munkánk felada-
tairól szol. A folyóirat összefog-
laló ismertetést közöl a Magyar-
Szovjet Barátság Hónapjáról, fog. 
lalkozik a 30. éves szovjet film-
mel, természettudományos pro-
blémákkal, az országos ifjúsági 
kultúrversennyel, a Szabad Föld 
Téli Estékkel, a munkás fizínjá--
szással és a kinai nép kultúrájá-
val. 

Petőfi Sándor, Benjámin Lász-
ló ós Devecseri Gábor verseit 
közili; utóbbi áprib's 4-ének tisz-
teletére íródott- A lap szovjet 
anyagából kiemelkedik Malikov 
Sztálinról szóló verse és Szabó 
Ferencnek a szovjet-magyar ba-
rátságról szóló dalának kottája. 

Illés Béla dramatizált novellá-
ja mellett Móricz Zsigmond 1919 
es cikkét is közli a lap a 19-es 
somogyi termelőszövetkezetek-
ről. I 

bűnperében bebizonyosodott, 
hogy a British Council, a hivata-
losan hangoztatott? kulturális 
céljaival visszaélve, kémkedéssel 
foglalkozott és ezrér4 a magyar 
kormány kérte a brit követséget 
a British Council magyarországi 
működésének beszüntetésére. 

utasítást adott Percy Gh. Caproai 
alezredes, helyettes katonai at-
tasénak és Edward Ph. Southby 
kereskedelmi attasénak, hogy 
azonnal térjenek vissza London-
ba. 

A brit követség egyúttal kö-; 
zölte, hogy kormánya a British 

A brit követség március 10-én 1 Council budapesti működését be-
közölte, hogy a brit kormány I szüntette. 

Svernyik és Visinszkij elvtársak válasz-
táviratai Szakasíts és Kállai elvtársaknak 

Idő járás jelentés. 

Mér rákéit ezét változó felhőzet, 
többfelé kisebb eső, havaseső. ha-
vazás. A hőrriórsókle4 nem válto-
zik lényegesen 

A SZERZŐDÉSES termelőket 
felhívja a szegedi Földművesszö-
vetkezet, hogy az olajlen, cukor-
répa, napraforgó, tavaszi bük-
köny, paradicsom és egyéb vető-
magvakat a legsürgősebben ve-
gyék át. A vetőmagvakért a szö-
vetkezet irodájában kell jelent-
kezni. 

GYAPJUÁTVÉTEL, gyapjú-
fonalosere legközelebb március 
18-án lesz Szegeden, Az új gyap-
júátvételi idény megkezdéséig, 
május elsejéig, ez az utolsó al-
kalom gyapjúbeadásra. 

Sotrnyik elvtárs, a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa Elnökségének 
elnöke a következő táviratot küld-
te Szakasits Árpád elvtársnak, a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa elnökének: 

Köszönöm önnek, Elnök úr, a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa és a magyar nép nevében a 
Szovjetunió és a Magyar Népköz-
társaság közötti barátsági, együM-
möködésí és kölcsönös segélynyúj-
tási egyezmény aláírásának második 
évfordulója alkalmából hozzám in-
tézett baráti üdvözletét és kérem, 
hogy a Szovjetunió Legfelső Taná-
csának prezidiuma é9 a magam 
nevében fogadja őszinte üdvözlete-
met és a magyar nép boldogságára 

és felvirágzására irányuló jókíván-
ságaimat. Ny. Svernyik. 

Visinszkij elvtárs, szovjet külügy-
miniszter az alábbi választáviratot 
intézte Kállai Gyula külügyminisz-
terhez: 

Fogadja Miniszter úr köszönete-
mért azokért a jókívánságokért, 
amelyeket a Szovjetunió és a Ma-
gyar Népköztársaság között megkö-
tött barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segélynyújtási szerződés 
aláírásának második évfordulója 
alkalmából hozzám intézett. Egy-
ben fogadja szívélyes üdvözletemet 
és jókívánságaimat az országaink 
között fennálló szövetség és barát-
ság további megszilárdítására. Á 
Visinszkij. 

dolgozó KŐARCA 
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