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Hazánkba érkezett 
Áli Nasszer Mohamed 
Megkezdődtek o magyar—jemeni tárgyalások 

Az Országházban megkezdődtek a magyar—JNDK tárgyalások, Lázár György 
Ali Nasszer Mohamed kormányfők vezetésével. (Telefotó — MTI—KS) 

és 

Lázár Györgynek, a Mi- tiszteletadással fogadták, a Az ünnepélyes fogadtatása 
nisztertanács elnökének meg- jemeni, magyar és vörös díszzászlóalj díszmenetével 
hívására csütörtökön hivata- zászlókkal, a rab és magyar fejeződött be, majd a vendé-
los, baráti látogatásra ha- nyelvű üdvözlő felirattal dí- gek gépkocsikon, a magyar 
zánkba érkezett Ali Nasszer szí tett Ferihegyi repülőtéren, vezetők társaságában, száílá-
Mohamed, a Jemeni Népi A vendégek fogadására sukra hajtattak. 
Demokratikus Köztársaság megjelent Lázár György, a Ali Nasszer Mohamed csü-
miniszterelnöke. Minisztertanács elnöke, Ab- törtökön a Hősök terén meg-

A kormányfő kíséretében rahám Kálmán építésügyi és koszorúzta a magyar hősök 
van: Muhammed Szaleh Mu- városfejlesztési miniszter, emlékművét 
ti ja külügyminiszter, Mah- Pullai Árpád köziekedéi- és A koszorúzásnál jelen volt 
mud Abdullah Asis közieke- postaügyi miniszter, Szép- Szépvölgyi Zoltán Rá-z Pál 
dfeügyi miniszter Ilaider völgyi Zoltán * fővárosi ta- o l á h István, B^nczekovite 
Abu-Bakr Attasz építésügyi nacs elnöke, Rácz Pál kül- Laios 
miniszter, Mohamed Szoli- ügyi államtitkár, Hetényí Ist-
man Nasszer földművelés- és ván országos tervhivatali ál-
fölctreformügyi miniszter, lamtitkár, Oláh István altá-
Szaleh Abu-Bakr Bin Husz- bornagy, a Magyar Néphad-
szein őrnagy, a fegyveres sereg vezérkari főnöke, hon-
erők főparancsnoka és Faruk védelmi miniszterhelyettes, 
Nasszer Ali, a JNDK berlini Varg« József, a Miniszterta-
nagykövetségének Budapest- nács titkárságának vezetője, 
re is akkreditált ideiglenes Benczekovits Lajos, a Ma-
ügyvivője. gyar Népköztársaságnak a , „ .. . , . . . 

A Jemeni Népi Demokra- Jemeni Népi Demokratikus megallapitva, hogy azok_ jól 
tikus Köztársaság kormány- Köztársaságba kijelölt nagy- ré^dnek — és együttmuko-
főjét ünnepélyesen, katonai követe. d e s u k további fejlesztésének 

lehetőségeit. Eszmecseré' 
folytattak a nemzetközi hely-
zet időszerű kérdéseiről is 
különös tekintettel a közel-
keleti helyzetre és az Afri-
kában kialakult válsággó-
cokra. 

Lázár György vacsorá* 
adott Ali Nasszer Mohamed 
tiszteletére az Országház va-
dásztermében. 

(A magyar—jemeni kap-
csolatokról lapunk 2. oldalán 
számolunk be.) 

Csütörtökön az Országház-
ban megkezdődtek a magyar 
—jemeni tárgyalások. 

A szívélyes, baráti légkörű 
tárgyaláson kölcsönösen tá-
jékoztatták egymást orszá-
gaik belső helyzetéről, átte-
kintették a két ország kap-
csolatainak alakulását — 

Tovább segítik a háztáji 
és kisegítő gazdaságokat 

Csongrád megyében is je- nagyüzemek kedvezményesen 
lentős a háztáji- és kisegítő elvégzik a talaj-, a növény-
gazdaságok termelése. Csak védelmi- és a szállítási mun-
néhány jellemző adat burgo- kákát, 
nyából 71,5, zöldségből 43,2, 

Komplex-
brigádok 
versenye 
A vasúti és közúti őszi for-

galom zavartalansága érde-
kében a Volán Tröszt és a 
MÁV vezérigazgatósága ra-
kodási versenyt hirdetett a 
Volán—MÁV komplexbrigá-
dok számára. A MÁV Sze-
gedi Igazgatósága munkate-
rületéről 26 közösség vállal-
ta, hogy szeptember 1-től 
december 15-ig a korábbinál 
gyorsabban rakiák ki a va-
gonokat, kevesebb lesz a ké-
sett kocsi, így az álláspénz is. 
A kecskemétiek győztek — 
megelőzve a szegedieket és a 
mezőtúriakat. A szegedi Vo-
lán—MÁV komplexbrigád 
átlagosan 9 óra 12 perc alatt 
rakott ki egy vagont — ta-
valyelőtt 10 órai, 55 perc kel-
lett e munkához. Szabad 
szombatokon és vasárnapo-
kon 818 vagont töltöttek 
meg áruval, korábban 590-
e t 

Műszergyár 
exportra 

Nagyszabású megállapodást 
írtak alá tegnap, csütörtö-
kön délelőtt a Gépexport 
Vállalat mint fővállalkozó és 
a Komplex Külkereskedelmi 
Vállalat, valamint a szovje' 
Avíoproimport képviselői. Az 
első részben 26 millió rubel 
értékű szerződést a Tatár 
Autonóm Köztársaság terü-
letén épülő automatizálási 
eszközök gyárának tervezésé, 
re, berendezésére, gépparkjá-
ra és épületelemeinek szállí-
tására szól. 

A magyar szakemberek 
részvételével készülő gyár 
terveit 14 hazai tervezőinté-
zet készítette, a berendezé-
seket és . a gépeket 70 ma-
gyar ipari és szerelő válla-
lat gyártja, illetve szereli fel 
Első ízben vesz részt a ma-
gyar tervező- és ipari gárda 
ilyen jellegű feladat megöl- ( 
dásában. 

A gyár szállítása ezért igen 
nagy feladatot ró a magyar 
gép-, szerszám- és építőipar-
ra. A nagy területű gyár há-
rom fő csarnokból és több 
kisebb épületből áll, iroda-
épület kilencemeletes lesz. 

fűszerpaprikából 53,8, hús-
sertésből 62,4, baromfiból 11, 
tejből 48, tojásból pedig 78 
százalékot ezekben a gazda-
ságokban termelnek meg. Az 
utóbbi időszakban tapasztalt 
fellendüléshez nagyban hoz-
zájárultak a pár t- és kor-
mányhatározatok alapján ho-
zott intézkedések. 

A megye kisüzemi terme-
lésének tavalyi tapasztalatait, 
s a további feladatokat teg-
nap, csütörtökön vitatta meg 
a három szövetkezeti ága-
zat a MÉSZÖV, TESZÖV és 
a KISZÖV koordinációs ta-
nácsa, Horváth Jánosnak, a 
koordinációs tanács soros el-
nökének vezetésével. 

Ocsícó Imre, a MÉSZÖV 
elnöke beszámolt arról, hogy 
miben nyújtottak segítséget a 
megye fogyasztási szövetke-
zetei a kisüzemi termeli/s to-
vábbfejlesztéséhez. A me 
gyei tanács vb mezőgazda 
sági és élelmezésügyi osztá-
lya, a TESZÖV, és a ME 
SZÖV közreműködésével ter-
vezi, hogy az AFÉSZ-ek és 
a mezőgazdasági nagyüze-
mek gazdasági együttműkö 
dést hoznak létre, így is se-
gítik a háztáji- és kisegítő 
gazdaságok termelését, a 
jobb felvásárlást, s a lakos-
ság kedvezőbb áruellátását. A 

Paprikás" rekord 
Befejezték a szegedi fűszerpaprika szárítását 

Kazinczy utca 
Ű ; színfolttal gazdagodott a Belváros: elkészült a Dó-

zsa, a Kazinczy és a Berzsenyi utcára néző lakóház. A 
CSOMITERV alkotójának. Darvas Imrének a te r /é t a CSQ-
MIÉP doigozci valósították meg. Az épületben három 3 szo-
bás, nyolc 2 es fél szobás, valamint huszonhat 2 szobás 16-
liás készült. A földszinten autóalkatrész-szaküzlet, valamint 
a Divatáru Nagykereskedelmi Vállalat mintaterme-raktára 
kapott helyet. Egyedülálló az épület házszáma és a tető-
játszótér. Felvételcinket a műszaki átadás után készítettük. 

A Dózsa uteo felől nyílik m\ id az .vtVsl' a 'rész szaküzlet 

Kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott a Szegedi Paprika-
feldolgozó Vállalat kollektí-
vája azzal, hogy a korábbi 
évek átlagát csaknem más-
félszeresen meghaladó, vagy-
is körülbelül 44 ezer tonnás 
őszi paprikatermést a szokott 
időre, máris megszárították. 
Eredményesen működtek 
közre a tájkörzetben levő 
falusi gyáregységek olaj- és 
földgázfűtéses. szalagrend-
szerű szárító berendezései, 
valan-'nt számos mezőgazda-
sági termelőszövetkezet, bér-
munkában. Együttesen mint-
egy 35 ezer köbméter vizet 
távolítottak el a felhasoga-
tott és magházától megfosz-
tott naprikacsövekből. A pi-
ros fűszer nyersanyaga most 
már ennvivel kisebb helyen 
elfér, a legfőbb előny pedig, 
hogy romlási veszteség nél-
kül, sokáig eltartható. Ezt a 
biztonságos raktárakban tá-
rolt, félkész terméket bár-

mikor őrölhetik és friss áru-
ként szállíthatják a hazai és 
a külföldi fogyasztóknak. 

A vállalatnál máris a kö-
vetkező gazdag paprikaszü-
retre készülnek, s el kíván-
ják kerülni, hogy a termés 
egy részének szárítását bér-
munkába adják. Ezért három 
új, korszerű szárító berende-
zést vásároltak, s ezeket át-
adják a paprikatermesztési 
rendszer gazdaságainak. Az 
egyenként 28 millió forint 
értékű olaj- és gázfűtéses 
berendezések naponta 80 
tonna fűszerpaprika szárítá-
sára alkalmasak. A befekte-
tés részben már azzal vissza-
térői, hogv a gyors szárítás-
sal meggátolják a paprika-
csövek romlását, biztosítják 
a világszerte keresett fűszer 
jó minőségét. Arra ugyanis, 
hogy fonálra fűzéssel, s ága-
sokra aggatással szikkasszák a 
paprikát, a munkaerőhiány 
miatt már sehol nem vállal-
koznak. Emellett a nagy tel-

Az I. ennie, magasságában — az udvar felöl — készült el 
a tetőjátszótér 

jesftményű szárító berende-
zések a paprikaszezon után 
zöldségszáritásra is alkalma-
sak. A szárított zöldséget pe-
dig a paprikafeldolgozó szá-
rított félkész ételek gyártá-
sára felvásárolja. Ilyenfor-
mán többszörös kooperáció 
alakul ki az élelmiszer-
kombináttá fejlődő paptika-
gyár és paprikatermesitési 
rendszer gazdaságai között. 

Az első ilyen körzeti pap-
rika- és zöirlségszárító köz-
pont kialakítását már meg 
kezdtek a pusztaszeri Hét-
vezér Tsz-ben. Itt a hatal-
mas szárító berendezés mű-
ködtetésére, energiaellátására 
a közelben húzódó üllési 
földgázvezetéket. ..csapolják" 
meg. A terv szerint évente 
mintegy 5 millió köbmét" r 
földgázt használnak majd fel i 
a környékbeli paorikaültet-
vények, nagyüzemi zöldség-
kertészetek termésének szá-
rítására. 

D. B. 

Aes S. Sándor felvitelei 

Darvas Imre házszámtervét a pécsi Zsolnay-gyár formázta, 
pirogrúnitbót 

68. évfolyam 
17. szám 

1978. 
január 20., 

péntek 
Ara: 

80 fillér 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

I 


