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lével mindennap, hétköz-

nap 8, vasárnap 12 
oldalon. 
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Aláírták a lengyel—NSZK 
államközi szerződést 

Harmincmil l iós 
belvízvédelmi beruházás 

Országgyűlési 
bizottság 

üiése 
Csongrád megyében az 

idén tavasszal hosszú hete-
ken át tízezer holdakat bo-
rítottak a belvizek, súlyos 
veszteséget okozva , a me-
zőgazdaságnak. A két-, há-
romévenként ismétlődő ele-
mi csapások ellen a belvíz-
védelmi hálózat fejlesztésé-
vel veszik fel a küzdelmet. 
Az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság legnagyobb ilyen 
beruházása a Csongrád, Fel-
gyö. Csanytelek, Tömörkény 
ha tárára ki ter jedő úgyneve-
zett vidreéri körzet korsze-
rűsítése. CsanytelektŐl öt ki-
lométerre a Tisza mentett 
oldalán közvetlenül a töltés 
mellett nagy tel jesí tményű 
átemelő szivattyútelep épül 
tizenötmilliós beruházás-
sal. Ugyan ilyen összeggel — 
tehát összesen harmincmil-

liós költséggel — pedig mű-
tárgyak. csatornák készülnek 
a körzetben. 

Rövidesen, még december-
ben befejezik a vizátemelő 
telep alapozási, betonozási 
munkáit . Tíz méterrel a ta-
lajszint alatt dolgoznak, s 
mégis teljesen száraz tere-
pen, mert a munkahelyet 
több mint száz vákuum-
kúttal vették körül. Ezek-
nek a kutaknak, talajviz-
szint-süllyesztő berendezé-
seknek a segítségével távo-
l í t ják el a talajnedvességet. 
Az !971-ben átadásra kerü-
lő szivattyútelep másodper-
cenkénti tel jesí tménye ötezer 
liter lesz. Emellett a Ti-
sza alacsony és közpes víz-
állása setén gravitációs úton 
ugyancsak nagy mennyiségű 
belvizet tudnak majd leve-
zetni a folvóba. 

Molnár József elnökleté-
i vei hétfőn a Par lament Go-
j belin-termében ülést tar tot t 
az országgyűlés kereskedel-

j mi bizottsága. A tanácskozá-
I son — amelyen megjelent 

Vass Istvánné, az ország-
gyűlés alelnöke — a képvi-
selők megvitatták a bel-, il-
letve külkereskedelmi tárca 
jövő esztendei költségveté-
sét. A tervekből Szurdi Ist-
ván belkereskedelmi mi-

i niszter és Tordai Jenő kül-
. kereskedelmi miniszterhe-
lyettes adott részletes t á jé -
koztatót. 

A bizottság a Belkereske-
delmi Minisztérium, illetve a 

, Külkereskedelmi Miniszté-
rium 1971. évi költségvetését 

leifogadta. (MTI) 

Képünk előterében a kél alá 
elnök és Willy Brandt, az N 

a Lengyel 

A lengyel minisztertanács 
palo tá jának dísztermében 
hétfőn délben aláír ták Len-
gyelország es a Német Szö-
vetségi Köztársaság ez • év 
november 18-án Varsóban 
parafá l t és november 20-án 
nyilvánosságra hozott ál lam-
közi szerzödesét, amelyben 
az NSZK kormánya elismeri 
az Odera—Neisse-határ vég-
leges jellegét, s amely meg-
teremti a két ország politi-
kai kapcsolatai rendezésének 
alapját . 

Az egyezményt a lengvel 
kormány nevében Józef Cy-
rankiewicz miniszterelnök 
és Stefan Jedrychowski kül-
ügyminiszter, az NSZK ne-
vében Willy Brandt kancel-
lár és Walter Scheel kül-
ügyminiszter ír ta alá. 

A történelmi, ünnepélyes 
aktuson lengyel részről jelen 
volt Wladyslaw Gomulka, 
a LEMP KB első t i tkára, 
Boleslaw Jaszczuk, Zenon 
Kliszko, Ignacy Loga-So-
winski, Ryszard Strzelecki, a 
LEMP PB póttagja. 

Az aláírást követően Willv 
Brandt kezet szorított Józef 
Cvrankiewicz-csel és Wla-
dyslaw Gomulkával, Zenon 
Kliszkóval, Stefan Jedry-
chowskival. 

Ezt megelőzően hétfőn 
délelőtt Brandt kancellár es 
Walter Scheel elhelyezte az 
NSZK kormányának koszo-
rú já t a lengyel Ismeretlen 
katona sír ján. A koszorúzást 
ünnepség katonái pompával 
zajlott le. Díszszázad sora-
kozott fel, a zenekar a két 
ország állami himnuszát in-
tonálta. Brandt beírta nevét 
az emlékmű könyvébe. 

Sok ezer varsói volt jelen 
a gettó hőseinek emlékmü-
vénél rendezett koszorúzá-
son. Willy Brandt elhelyezte 
az emlékművön az NSZK 
kancel lár jának koszorúját, 
majd térdre ereszkedve adó-
zott a hitlerista megszállók 
ellen 1943 áprilisában kitört 
gettó felkelés hőseinek és 
áldozatainak. Az ünnepi ak-
tuson jelen volt Scheel kül-
ügyminiszter is. 

A koszorúzási ünnepségeket 
követően Brandt, külügy-
minisztere kíséretében láto-
gatást tett Józef Cyrankie-
wicz :él. A közel egy órás 
e&zm r-cserén Stefan Jedry-

író: Józef C.vrankiewicz (jobboldalt) lengyel minisztor-
SZK kancellárja . A képen középen Wladyslaw Gomulka, 
Egyesült Munkáspárt elsö t i tkára 

chowski is részt vett. A két 
kormányfő tárgyalásain az 
államközi kapcsolatok nor-
malizálásának részletkérdé-
sei, és pedig a gazdasági 
együttműködés jövő fejlesz-
tése, a kulturális kapcsola-
tok. az ún. humani tár ius 
kérdések, a kölcsönös turiz-
mus fejlesztése, a küldött-
séglátogatások szerepeltek 
napirenden. 

Kora délután Cyrankiewicz 
miniszterelnök ebédet adott 
az NSZK kancel lár ja tiszte-
letére. Ezen ott voltak Wla-
dyslaw Gomulkával az élü-
kön a lengyel párt és állami 
vezetők, s a nyugatnémet 
küldöttség tagjai. 

Az ebéden Józef Cyran-
kiewicz pohárköszöntöt mon-
dott, amelyre Willy Brandt 
válaszolt. 

Pohárköszöntőjében Cy-
rankiewicz a többi között 
hangoztatta: 

— A Lengyel Népköztár-
saság és a Német Szövetscgi 
Köztársaság kapcsolatai 
szempontjából alapvető je-
lentőségű egyezményt írtunk 
ma alá. Megállapodásunkat 
mindenütt olyan aktusnak 
tekintik, mint amely számot-
tevően hozzájárul az európai 
enyhüléshez, földrészünk bé-
kéje és biztonsága megszi-
lárdításához. Szerződésünk 
lezárja az európai történe-
lem egy szakaszát, elismeri" 
és véglegesen szentesi a rég 
meglevő európai realitáso-
kat, köztük elsősorban a 
potsdami egyezményben 
megállapított Odera—Neisse-
határt . 

— Nemzedékünk erkölcsi 
kötelessége, hogy a második 
világháborúból maradt ügye-
ket ne hagyja lezáratlanul a 
f iatal .nemzedékre, a n a 
aláírt szerződés hosszú es 
nehéz tárgyalások gyümöl-
cse. A tárgyalások során a 
két fél kölcsönös jóakaratá-
val számos, a múltból visz-
szamaradt nehéz problémát 
kellett megoldani. 

— Szerződésünk, vélemé-
nyem szerint megteremti al-
lamközi együttműködésünk 
rendezésének kiindulópont-
ját, a normalizálás folyama-
tának fel kell ölelnie az élét 
minden területét, különösért 
serkentve a gazdasági, tudo-
martyos-műszaki és kul tu-

rális együttműködést. Egyet-
ér tünk abban is, hogy a 
szerződés életbelépése után 
közvetlenül. diplomáciái 
kapcsolat létesüljön a Len-
gyel Népköztársaság és a 
Német Szövetségi Köztársa-
ság között. 

— Az kívánjuk; hogy szer-
ződésünk életbelépése csak-

(Folytatas a 2. oldalon.) 

Válaszlékbővítés 
a paprikafelílolpzóban 

Munkás, sok gondot oko-
zó esztendő végéhez köze-
lednek a Szegedi Paprikafel-
dolgozó Vállalat vezetői, 
munkasai. Az időjárás vi-
szontagságai, az árvízve-
szély és a belvíz egyaránt 
zavarták a vállalat munká-
ját. annál inkább, mert ná-
luk a termelői gondok köz-
vetlenül ereztetik hatásukat. 

Most azonban, már a de-
cemberi naptárlapokat ha j -
togatva. jóleső érzéssel álla-
pí that ják meg a „papriká-

sok": sikerült felülkerekedni 
a nehézségeken, s végered-
ményben jó teljesítménnyel 
zárha t ják ma jd az évet. Ta-
valy 194 vagon fűszerpapri-
kát adtak a belkereskede-
lemnek, idén várhgigan 215 
vagonra emelkedik ez a 
szám. Jelentős mennyiseg 
jut exportra a paprikából: 
361 vagonnal küldenek a 
határokon túlra. Angliától a 
Szovjetunióig egész sor or-
szágba. 

A vállalat nemcsak fú-

Újoncok eskütétele 
A szegedi helyőrség októ-

ber végén bevonult újoncai-
nak hagyományos eskütéte-
lét vasárnap délelőtt tar tot-
ták a Széchenyi téren. A hi-
deg ellenére szokás szerint 
sok nézője akadt az ünnepé-
lyes eseménynek. Hozzátar-
tozók, szülök és barátok fi-
gyelték az újonc katonává 
válásának nagy perceit. Az 
eskütételen a pár t - és társa-
dalmi szervek. vállalatok 
képviselői mellett megjelen-
tek a társ-fegyveres testü-
letek és az ideiglenesen ha-
zánkban állomásozó szovjet 
csapatok képviselői is. 

Az ünnepség a magyar és 
szovjet himnusszal kezdő-
dött, melyet a hódmezővá-
sárhelyi helyőrség zenekara 
játszott. Ezután Csapó Lász-
ló alezredes üdvözölte a fel-
sorakozott újoncokat, akik 
letették az esküt. Kajdi Fe-
renc őrnagy beszédében 
méltatta az esemény jelentő-
ségét. Hivatkozott a jubileu-
mi év fontosságára, arra, 
hogy a magyar néphadsereg 
most erősebb, mint bármi-
kor. A szovjet hadsereggel 
és a baráti országok hadse-
regeivel együtt képes arra . 

hogy őrködjön a világ béké-
je és biztonsága felett. 

Ezután Meder Miklós, a 
pécsi vasasi bánya pártszer-
vezetének t i tkára beszélt az 
újoncokhoz. 1952-ben a hely-
őrségnek a bánya munkásai 
adták a csapatzászlót, amely 
előtt a katonák most esküt 
tettek. Az újoncok nevé-
ben elhangzott beszéd után 
az ünnepség a Internacionálé 
hangjaival ért véget, majd 
az újoncok díszmenet ben 
elvonultak parancsnokaik, a 
vendégek és hozzátartozóik 
előtt. 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v i t e l e 

Az újoncok felsnrakozasa az eskühöz 

szert; ízletes ételkonzerve-
ket is ad a háziasszonyok 
konyhajára. Idén a levespo-
rok, leveskockák, dobozos 
konzervek listája tovább 
bővült. Különösen jelentős a 
fe l ju tás a dobozos húskon-
zerveknél : tavaly 18. idén 
93 vagon készült belőlük. 
Idei újdonság volt az erdé-
lyi, illetve debreceni to-
kány, a natúr marhahús-
pástétom, és a vadas marha -
huspástétom, valamint a 
halpástétom. A dobozos kon-
zervekből is exportál már a 
paprikafeldolgozó. 

A Delikát—8 ételízesítő 
népszerűségét muta t ja , hogy 
1967, a gyártás megkezdése 
óta évről évre többet állí-
tanak elő belőle. Tavaly 76 
vagonnyi került a hazai bol-
tokba, 1970 végére pedig 
várhatóan 104 vagon étel-
ízesítőt adnak a belkereske-
delemnek. 

Jellemzi az igényekhez 
való rugalmas alkalmazko-
dást a Pickled-hagyma his-
tóriája. Ebből a speciális 
angol ízlés szerint készített, 
sós, tejsavas pácolt hagymá-
ból háromvagonnyit szállí-
tanak idén a szigetország-
ba. Igen szigorú minőségi 
előírásoknak kellett eleget 
tenni, például csak 38—44 
millimétér á tmérőjű hagy-
mákból készíthetik ezt a 
specialitást. Az ilyen és ha-
sonló fáradozásért a vevő 
elégedettsége, a jó üzlet kár -
pótolja a vállalat dolgozóit. 

A paprikafeldolgozóban 
még mindig nem a legked-
vezőbb körülmények között 
munkálkodnak, noha ez nem 
látszik az eredményeken. Az 
úgynevezett baromfikonyha 
még mindig nincs befejezve, 
nagyon remélik azonban, 
hogy év végére birtokba ve-
hetik ezt a fontos üzem-
részt is, a rekonstrukció be-
fejezéseként. Azért is vár-
ják ezt nagyon, mert az ú j 
esztöndőre több újdonság 
gyártását készítették elő. Jé -
lentös minőségjavítást ter-
veznek a gulyáslevesnél, 
bevezetik a granulált (szem-
csézett) hús alkalmazását 
ennél a konzervféleségnéL 
ízletesebb, nagyobb tápér-
tékű újdonság lesz a Record 
gulyásleveskocka. Dobozos 
konzervből is „ tálalnak" 
ú j a t : a tejfölös szegedi hal-
paprikást kínálják majd a 
háziasszonyoknak. , 

S. M. i 


