
Cukorrépaközpont 
A Szegedi MÁV Igazgatóság területén az egyik leg-

nagyobb cukorrépagyűjtő és -szállítási központot hozták 
létre a székkutasi vasútállomáson. Innét továbbítják a 
környék egész termését a mezőhegyesi feldolgozóüzembe. 
A szovjet rakodó berendezés egy járművet három perc 
alatt ürít ki, és mindjárt prizmába rakja a répát, ami 
utái^a vagonokba kerül. 

Képeinken a két munkafolyamat: a gépkocsi feleme-
léssel történő ürítése, illetve a termés prizmázása látható. 
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A népfront a városért 
A szegedi népfrontbizottság 

téii munkaprogramja 
A Hazafias Népfront sze-

gedi városi bizottságának 
1971—72. évi munkatervét 
lapozva jó néhány figyelem-
re méltó, a város szempont-
jából különösen érdekes 
programot, elképzelést talál-
hat az ember. A munka-
tervben fontos szerephez 
jutnak a Hazafias Népfront 
általános céljaihoz és felada-
taihoz kapcsolódó kérdések. 

A terv például kiemeli 
annak fontosságát, hogy a 
népfrontmozgalomnak fel-
adata: fokozottabban segíte-
ni az MSZMP X. kongresz-
szusa határozatainak egysé-
ges értelmezését, megismer-
tetését, elfogadását és meg-
valósítását. Feladatul tűzi ki 
a terv a szövetségi politika 
további erősítését, még több 
munkás bekapcsolását a 
mozgalmi munkába, vagy 
például a szocialista demok-
rácia erősítését. Az interna-
cionalista tevékenységgel 
együtt a szocialista nemzeti 
tudat és hazafiság elmélyí-
tésével, valamint a béke és 
biztonság kérdéseivel való 
intenzívebb foglalkozás is 
szerepel a fő célok között. A 
bizottság egyik legfontosabb 
feladatának tartja, hogy a 
helyi politika célkitűzéseit 
mindenkihez közvetítse, a 
város minden rétegéhez el-
juttassa. 

A népfront városi elnök-
sége üléseinek terve is figye-
lemreméitóan tartalmas. Az 
előadások között olyan té-
mák szerepelnek, melyek a 
város legégetőbb kérdéseivel 
foglalkoznak. Például: a 
szolgáltatások helyzete és 
fejlesztésük lehetősége Sze-
geden, a városfejlesztés idő-
szerű problémái, a város 
rekonstrukciós terve, a nép-
front művelődéspolitikai fel-
adatai Szegeden és így to-
vább. Dr. Biczó György, a 
városi tanács elnöke például 
a tanács és a népfront vá-
rospolitikai munkájában 
szükséges együttműködésről 
tart előadást, a tervek sze-
rint márciusban. 

A bizottsági ülések terve 
a város belpolitikai életének 
sok fontos kérdését tartal-
mazza. A nők és az ifjúság 
helyzetével foglalkozó hatá-
rozatok végrehajtásáról, an-
nak tapasztalatairól szóló 
előadások napjaink két na-
evon fontos kérdését érintik. 
Főként az ú j tanácstagok 
munkáját segíti és teszi majd 
eredményesebbé az a nyolc 
előadásból álló sorozat, me-
lyet a párt és a tanács ve-
zetői tartanak a tanácstagok 
számára a tanács működésé-
ről, szervezetéről, a belpoli-
tikai, gazdasági és várospo-
litikái munkában betöltött 
szerepéről, A Városunkért, a 
szocializmusért! jelszóval a 

KISZ városi bizottságával 
közösen kezdeményezett tár-
sadalmi munkaakció a vá-
roskép jobbá, szebbé tételét 
szolgálja majd. 

A nőbizottság tervei a 
mind elevenebbé és széle-
sebb körűvé váló munkáról 
tanúskodnak. Érdekesek a 
nők fórumának tervei, me-
lyek a minden nő és minden 
család számára fontos lakó-
területi gondokkal, a szol-
gáltatások, a kereskedelem 
stb. kérdéseivel foglalkoznak 
többek ' között az időszerű 
kül- és belpolitikai kérdések 
mellett. 

Sok szempontból tarthat 
számot közérdeklődésre a 

népfront városi szervezeté-
nek programja. Az minden-
esetre megállapítható, hogy 
talán az eddiginél is intenzí-
vebben koncertrálnak mun-
kájukban a várossal, a vá-
rospolitikával kapcsolatos 
kérdésekre és feladatokra, 
melyek minden szegedi pol-
gár számára érdekes és fon* 
tos kérdések. Hiszen min-
dennapi életünket közvetle-
nül érintik. És éppen a min-
denki számára közös célok 
megvalósításába igyekszik 
a népfront bevonni a város 
minden lakóját, nemre, kor-
ra és felekezetre való tekin-
tet nélkül. 

Sz. L 

Őrölik a „halászlé-
paprikát" 

A szegedi paprikagyár, 
amely a piros fűszer készí-
tése mellett konzervek gyár-
tására is alaposan berendez-
kedett. különösen nagy si-
kert aratott a fogyasztók 
körében különféle halételei-
vel. Az idén is sokat ad 
belőlük piacra. A halgaz-
daságok őszi nagy lehalá-
szási szezonjával egyidőben 
megkezdték a gyárban a 
halászlé, legújabban pedig a 
halpaprikás készítését. Az 
utóbbinak a gyártási-tartósí-
tási módját móst kísérletez-
ték ki a vállalat gyártmány-
fejlesztési osztályán. A kü-
lönleges ízek, zamatok ki-
alakításához igénybe vették 

régi szegedi szakácsok, öreg 
halászok gasztronómiai tu-
dományát is. Eszerint az 
ínyencséget bőven ízesítik 
vöröshagymával, pirospapri-
kával. Külön erre a célty 
csípős-csemege „halászi®-
paprikát" őrölnek mal-
mukban. A kész halpapri-
kásból még a tejfölt sem 
hagyják ki. 

Egyelőre — szinte minta-
sorozatként — másfél va-
gonnal készítenek az újdon-
ságból. Teljes üzemmel rá-
tértek a sikeres halászlé-
kocka gyártására is. Az 
idényben ebből megközelítői 
leg egymilliót készítenek. 

Fokozódott 
a hideg 

Hólepel a Kékesen — Megnőtt az áramfogyasztás 
A szombat reggeli mete-

orológiai jelzések szerint ál-
talában 6—8 fokkal volt hi-
degebb, mint pénteken haj-
nalban. Sopronban a talaj 
mentén mínusz 4, emberma-
gasságban pedig mínusz 1 
fokos hideget mértek. Zá-
honyban havas eső esett. A 
Kékestetőt is befehérítette 
a hó. 

Szombat reggel már 2 cen-
timéteres hólepel borította 
be a Kékest, s tulajdonkép-
pen ez az első hó, amely az 
idei tél előhírnökének te-

kinthető. Ugyanis a második 
félévben volt már hóesés a 
hegytetőn, de egy-két órán 
belül elolvadt, viszont a 
mostani meglehetősen tar-
tósnak ígérkezik. 

A váratlanul jött lehűlést 
megérezte az ország energia-
rendszere is. A hideg miatt 
megnövekedett áramfogyasz-
tási többlet 120 megawattnyi 
elektromosenergia-termelést 

vett igénybe — éppen anyJ 
nyit, mint amennyi az I nó-
tái Erőmű teljesítménye. 

Losonczi Pál 
hazaérkezett Iránból 
Losonczi Pál, az Elnöki 

Tanács elnöke, aki feleségé-
vel együtt — Mohammad 
Reza Pahlavi iráni sah meg-
hívására — részt vett az 
iráni állam fennállásának 
2500. évfordulója alkalmá-
ból Persepolisban rendezett 
ünnepségeken, szombaton 
délután visszaérkezett Bu-
dapestre. 

Fogadásukra a Ferihegyi 

repülőtéren megjelent Kis-
házi Ödön. az Elnöki Ta-
nács helyettes elnöke, Cse-
terki Lajos, az Elnöki Ta-
nács titkára, továbbá az El-
nöki Tanács és a kormány 
több tagja. 

Ott volt a fogadtatásnál 
Mohammad Hassan Puyani, 
az Iráni Császárság és V. J. 
Pavlov, a Szovjetunió bu-
dapesti nagykövete. (MTI) 

Kubai 
miniszter 

Budapesten 
Szombaton délelőtt Buda-

pestre érkezett Alfredo Ya-
bour, a Kubai Köztársaság 
igazságügyminisztere, aki 
egyhetes magyarországi tar-
tózkodása során a magyar 
igazságszolgáltatás szerveze-
tét tanulmányozza. A vendé-
get a Ferihegyi repülőtéren 
dr. Korom Mihály igazság-
ügyminiszter fogadta. 

Koszigin ma Kanadába utazik 
Alekszej Koszigin szovjet 

miniszterelnök ma, vasárnap 
hivatalos látogatásra Kana-
dába utazik. A szovjet kor-
mányfő Trudeau kanadai 
miniszterelnök májusi szov-
jetunióbeli útját viszonozza. 
Ekkor írták alá a két ország 
közötti rendszeres politikai 
konzultációkról intézkedő 
jegyzőkönyvet, amely moszk-
vai és kanadai értékelések 
szerint minőségileg új szintre 
emelte a kétoldalú viszonyt. 
Ezt igazolja az a körülmény 
is, hogy a látogatás és a 
viszontlátogatás között ezút-
tal összesen öt hónap telt el. 

Koszigin előreláthatólag 
nyolc napot tölt Kanadában, 
s ez idő alatt Ottawán kí-
vül Montrealba, Vancouver -
ba és más kanadai városok-
ba is ellátogat. Természete-

sen programjának legfonto-
sabb részét az ottawai hiva-
talos eszmecserék jelentik. 

Nyilvánvaló, hogy ezeken 
az eszmecseréken a világpo-
litikai problémák közül a 
szovjet fél az olyan közös 
érdekéltségű problémákra 
helyezi majd a hangsúlyt, 
mint a kanadai részvétellel 
tervezett európai biztonsági 
értekezlet, az európai fegy-
veres erők létszámcsökken-
tése. A kanadai fél monda-
nivalóját pedig az határozza 
meg, hogy — mint ismeretes 
— a két hónappal ezelőtti 
amerikai „dollármentő in-
tézkedések" következtében ez 
az ország valóságos gazda-
sági háborúba keveredett 
legnagyobb kereskedelmi 
partnerével, az Egyesült Ál-

lamokkal, s a déli szomszéd 
önző magatartása tovább 
táplálja Kanada kormányá-
nak és népének régi óhaját 
a független politizálásra. 

Szovjet értékelések szerint 
Trudeau hatalomrajutása 
óta egyébként is lényeges 
változás következett - be 
Észak-Amerikában, amennyi-
ben Kanada politikai „ár-
folyama" alaposan felszö-
kött. Az ország impozáns 
gazdasági fejlődési üteme, a 
NATO-ban való részvételé-
nek csökkentése, a diplomá-
ciai kapcsolatok felvétele a 
Kínai Népköztársasággal, a 
szocialista országokhoz való 
közeledés lehetővé tette Ka-
nada számára, hogy meg-
kezdje a világban elfoglalt 
helyének átértékelését. 

Péter János meg-
beszélései New Yorkban 

Az elmúlt héten befejező-
dött az általános politikai 
vita az ENSZ-közgyűlésének 
26. ülésszakán. Jelenleg bi-
zottságokban folyik a mun-
ka, és előreláthatólag a jö-
vő héten kerül napirendre 
Kina ENSZ-tagságának kér-
dése. A világszervezetben 
most ismét fellendült a de-
legátusok négyszemközti esz-
mecseréje. Péter János kül-
ügyminiszterünk — mint ar-
ról lapunkban is beszámol-
tunk — számos kollégájával 
találkozott, és a jövőben is 
készül újabb diplomáciai ta-
nácskozásokra. Képünkön: 
Péter János külügyminiszter 
New Yorkban, a Waldorf 
Astoria Szállóban megbe-
szélést folytatott William 
Rogers amerikai külügymi-
niszterrel. 


