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50. évfolyam, 76. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1960. március 30. 

Metzt, Verdunt és Rheimst 
látogatta meg kedden Hruscsov 

és kísérete 
Eredményesen folynak a szovjet—francia gazdasági 

és tudományos megbeszélések 
Kedden, franciaországi látogatásának hetedik nap ján is zsúfolt programja volt 

Hruscsovnak, a Szovjetunió Minisztcrtanacsa elnökének. A szovjet kormányfő Dijon-
ból. ahol az éjszakát töltötte, indult tovább. Mielőtt azonban elhagyta volna a várost, 
a tömeg szűnni ncm akaró tapssal ju t ta t ta kifejezésre, hogy még egyszer k ívánja 
látni a szovjet kormány fe jé t . Hruscsov megjelent a prefektura erkélyén és üd-
vözölte az összegyűlteket. 

A Caravaelle-repülögép, amely Hruscsovot és közvetlen kíséretét a körút kö-
vetkező állomására, Metzbe szállította, 8 óra 21 perckor indult el. A nagy köd miatt 
radarral irányították a gépet. 

Metzbe reggel kilenc órakor érkezett meg a szovjet kormányfő. Ünnepélyes 
fogadtatást készítettek elő számára, a sok tízezres tömeg élén jelen voltak a vá-
ros és Moselle megye közigazgatási és katonai vezetői, kulturális és gazdasági ve-
zető személyiségek. 

Rövid ott-tartózkodás u tán Hruscsov és kísérete gépkocsira szállt és tíz óra-
kor megérkezett a verduni győzelem-emlékműhöz, ahol sok ezren köszöntötték. Hrus-
csov és kísérete be jár ta az első világháború hírneves csataterét. 

Hatalmas tömeg fogadta Rheimsben 
a szovjet miniszterelnököt 
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Az ég szürke volt és az 
eső szemerkélt, amikor N. 
Sz. Hruscsov megérkezett 
gépkocsin a verduni hősi 
emlékműhöz, s koszorút he-
lyezett el azon. Verdun ve-
terán harcosai üdvözölték 
ezután Sztálingrád harco-
sait. 

N. Sz. Hruscsov megha j t j a 
fejét , arca komoly. Csak ak-
kor derül fel, amikor meg-
pil lant két orosz népviselet-
be öltözött f rancia kisgyer-
meket, . egy kisfiút és egy 
k i s l ány t . A kislány odamegy 
hozzá és virágcsokrot nyújt 
át, majd igy szól: »Hruscsov 
úr, csinálja meg, hogy mini-
dig béke uralkodjék a Föl-
dön*. A szovjet kormányfő 
meghatottan öleli meg a kis-
lányt és meefsér i : minden 
tőle telhetőt megtesz a há-
ború kirobbanásának meg-
akadályozására. 

A szovjet vendégeket kö-
rülvevő tömeg lelkes él jen-
zésben tör kl. 

Körülbelül fél I I órakor 
hagyja el a menet a verdu-
ni emlékművet és csakha-
mar megérkezik Douaumont-
hoz. ahol 360 000 f rancia és 
sok ezer szövetséges katona 
földi maradványai t őrzik. Az 
épület 56 méter magas tor-
nyából naponta háromszor 
hangzik fel a győzelem har -
sonája, piros-fehér fényszó-
rók pedig hatalmas fénycsó-
vát vetnek a környező me-
zőkre . Az épület körül 15 000 

sírkereszt emlékeztet az első 
világháború hősi halottaira. 

Az épületnél nagv tömeg 
vá r j a Hruscsovot, főleg Ha-
gondange-i bányászok. »So-
ha Verdunt! Soha Sztálin-
grádot! A bányászok üdvöz-
lik Nyikitát és Nyinát!* ki-
áltásokkal üdvözlik a ven-
dégeket. A szovjet kor-
mányfő koszorút helyez 
el a Douaumont-i temető-
ben és néhány másodpercig 
lehaj tot t fejjel áll. Hruscsov 
teljes csendben j á r j a be a 
helyet, ma jd gépkocsiba 
száll és a menet tovább ha-
lad Rheimsbe. 

Rheims-ből Lille-be 
Rheimsben is esett az eső, 

mégis hata lmas lelkes tömeg 
fogadta a szovjet vendége-
ket . A városháza előtt ötös 
sorokban álltak az emberek 
a járdán és zászlókkal, Hrus-
csovot üdvözlő feliratokkal. 
sőt Hruscsov-arcképekkel 
üdvözölték a szovjet kor-
mányfőt és kíséretét. Hrus-
csov mosolyogva integetett, 
m a j d bement a városházára, 
ahol mintegy százszemélyes 
villásreggelin vett részt. 

Nyikita Hruscsov szovjet 
miniszterelnök kedden dél-
után kíséretével Rheimsből 
gépkocsin Épemay-be indult, 
ahol megtekintette a híres 
francia pezsgő szülőhelyét. 
A francia pezsgőipar veze-
tőivel együtt negyven percet 
töltött a pincében, miközben 
több száz főnyi tömeg éltette 
őt a pince bejáratánál. 

Hruscsov megkóstolta a 
Champagne-i pezsgőt és 
rendkívül ízletesnek találta. 
Tréfásan megjegyezte, hogy 
a pezsgő orosz neve (»sam-
panszkoje*) Franciaország e 
híres borvidékére utal, s 
"ebben is tiszteletünk jut 
kifejezésre*. Hozzáfűzte, hogy 
véleményét egyébként ne te-
kintsék mérvadónak, mer t 
nem valami nagy borszak-
értő, s például a politikához 
sokkal jobban ért. 

A vendéglátók egy üveg 
1894. évi pezsgőt nyújtot tak 
át Hruscsovnak, kedves cél-
zással a vendég életkorára. 
Megjegyezték, hogy ez na-
gyon jó évjárat volt. 

Később a szovjet kormány-
fő visszatért Rheimsbe, ahon-
nan vonaton Lille városába 
indult. 

Kedvexően haladnak 
a pórisai tárgyalások 

Francia és szovjet körök- ladnak. Francia hivatalos he-
ben e g y a r á n t megerős í t ik , lyen kilátásba helyezték, 
hogy a Párizsban folyó tár- hogy talán már a hét végé-
gyalások igen kedvezően ha- (Folytatás a 2. oldalon.) 

Képünk azt a pillanatot ma ta t j a , amikor Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertaná1-
csának elnöke megérkezik Dijonba. A szovjet kormányfő üdvözli a lakosságot. Hrus-
csov egyébként ebből a városból indult tovább kedden, franciaországi látogatásának 

következő állomásaira 

Hruscsov és felesége megtekint ik az unokájuk számára a jándékba kapott játékvas-
uta t Covrey Chambert inben 

Üzletház épül a Szatymaz utcában 
A rókusiak és a kereskedelmi dolgozók 

jelentős társadalmi segítséget adnak as építkezéshez 
Már közöltük, hogy Sze-

geden a városi és kerületi 
tanácsok közösen több üzlet-
házat épít tetnek ez évben a 
külső városrészekben. Első-
sorban helyi építőanyagból, 
a város több részén most le-
bontott régi házak ép tég-
láinak, tetőanyagának fel-
használásával építik meg az 
üzletházakat, mégpedig je-
lentős társadalmi munkával . 

A z egyik ilyen létesítmény 

építéséhez már hozzáfog-
tak Rókuson. 

A Puskás utcában működött 
egy korszerűtlen bolt, ame-
lyet nem lehetett felújí tani , 
mert magánházban volt. 
Ehelyett most a Szatymaz 
utca 5. szám alatt , nem 
messze az előbbitől, létesül 
egy üzletház. A Szatymaz 
utca 5. szám alat t egy régi 
épület volt idáig, amelyet a 
telekkel együtt kisajátí tot-
tak. 

A szegedi kereskedelmi 
vállalatok, a tanács keres-
kedelmi osztályának dolgo-
zói, valamint a Szatymaz 
utca, a Puskás utca és kör-
nyékének lakói, az utóbbiak 
tanácstagjaik vezetésével, 
társadalmi munkában bon-
tották le a Szatymaz utcai 
épületet. Ugyanakkor a Pá-
rizsi körűt és a Kossuth La-
jos sugárút sarkán most fo-
lyó bérházépítkezésektől ösz-
szesen 

35 ezer régi téglát és 6 
köbméter faanyagot szál-
lítottak Rókusra, ugyan-
csak társadalmi munká-
ban vasárnaponként, illet-
ve hétköznap, munkaidő 
után. 

Ebből a munkából több kör-
nyékbeli fiatal és háziasz-
szony is példamutatóan ki-
vette részét. 

Az építőanyag fuvarkölt-
ségét is megtakarí tot ta a 
tanács. A Belkereskedelmi 
Iparcikkszállító Vállalat öt 
tehergépkocsit bocsátott in-
gyen a rókusi üzletház anya-
gának szállítására, azonkívül 
a szegedi tanácsi, kereske-
delmi vállalatok a szerződé-
ses gépkocsijaik jobb kihasz-
nálásával kapcsolódhattak a 
fuvarozásba. 

Két üzlethelyiség lesz az 
épületben, a szükséges rak-

tár- és öltözőhelyiségekkel. 
Az egyik üzletben 

önkiszolgáló módszerrel 
működő élelmiszerboltot 
rendeznek be. 

Mintegy 150—160 ezer forin-
tot tesz ma jd ki az ú j üz-
letház építésének költségve-
tése. A kivitelezési költségek 
jó részét megtakar í that ják , 
mivel a szakmunkáknál is 
nagyon sok társadalmi segít-
ségre számítanak. 

Április 4 tiszteletére 

Ünnepi hét 
a Szegedi Pedagógiai Főiskolán 

Ma délben 12 órakor nyit-
ják meg a Szegedi Pedagó-
giai Főiskola dísztermében 
a főiskola felszabadulási ün-
nepi hetét. A nagyszabású 
programmal rendelkező ün-
nepi hetet Csukás István, a 
főiskola igazgatója nyit ja 
meg. A program keretében 
nyi t ják meg a főiskola fel-
szabadulási emlékkiállítását, 
amely a főiskolának a fel-
szabadulás utáni fejlődését, 
15 éves történetét muta t j a 
be. A főiskola gyakorló isko-
lá jában ugyancsak kiállítás 
nyílik, amely a gvakorló is-
kola életét ábrázolja képek-
ben, szép kivitelű tablókon. 

A ma este 7 órai kezdet-
tel megrendezésre kerülő 
torna- és népitánc-bemutató, 
amelyet a főiskola tornater-
mében tartanak, valamint a 
holnap délután 3 órakor 
megtartandó "Szép magyar 

beszéd* kiejtési verseny ér-
dekes színfoltjai az ünnepi 
programnak. 

Az ünnepi hét háromnapos 
tudományos ülésszakkal van 
egybekötve, amelyen részt 
vesznek az ország többi fő-
iskoláinak meghívott képvi-
selői is. A tudományos ülés-
szak, amelyen 24 előadás 
hangzik el, április 1-én, pén-
teken az esti órákban ér vé-
get. Ugyancsak pénteken, es-
te 7 órai kezdettel t a r t j a a 
főiskola dísztermében szóló-
koncert jét Szendrei Imre 
Liszt-, Chopin- és VIT-díjas 
zongoraművész, főiskolai ta-
nár. Műsorának első részé-
ben Liszt-művek, második 
részében pedig mai magyar 
ás szovjet szerzők zongora-
művei hangzanak majd el. 

A Szegedi Pedagógiai Fő-
iskola ünnepi hete április 
2-án zárul a főiskola fölsza-
badulási emlékünnepélyén; 


