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Lázár György befejezte 
tárgy 

EgyezmÉnvekef írlak alá - Közös közlemény 

&áxár György — a képen — Dzsaber al-Ahmed al-Dzsaber al-Szabah 
tárgyal (Telefotó — UPI—MTI—KSJ 

uralkodóval 

A. Luvalül saj tó waeÖS he- ményrffl, valamint a ma-
íyen foglalkozik a Magyar gyár kormányfő tiszteleté-
Népköztársaság miniszterei- re adott szombati díszva-
aőkének látogatásával Va- csoráród. 
iamennyi vasárnap reggeli Dzsaber al-Ahmed al-Dzsa-
aapilap képes riportban szá- ber al-Szabah exnir. Ku-
saol be Lázár György ün- vált állam uralkodója, va-
nepélyes repülőtéri fogadta- sárnap délelőtt a Szief-palo-
tásáról. A televízió arab és tában fogadta Lázár Györ-
amgol nyelvű adása ugyan- gyöt, a Magyar Népköztársa-
esak részletes közvetítésben ság hivatalos látogatáson 
számol be erről sa ese- Kuvaitban tartózkodó ml-

Klub, úttörőknek 
Szegeden űttöró-pmccfclu- LÉP bot, a ruhagyár és a 

bot avattak tegnap, héttőin konzervgyár két-két szocto-
eéhrtán a Zalka Máté Alta- lista brigádja, az NK.FV 
La nos Iskolában 450 kisdiák útüzeme, a szegedi Felsza-
nagy örömére. A két műsza- badulás Tsz, a Neon-kiran-
kos tanítás miatt a szinte deltség egy-egy^ brigádja, a 
mindig foglalt osztálytér- Kiss Ferenc Erdészeti Szak-
meken kívül ez idáig nem középiskola szakköre, a Zal-
volt alkalmas helyiség úttö- ka Máté-laktanya Radnóti 
ró- és kisdobosfoglalkozások KIS7.-aLapszervezete, a Mó-
megtartására, játékra, szóra- ra Ferenc Ipari Szakmun-
kozásra. A 230 négyzetméter kásképző Intézet festő- és 
alapterületű klub széles kö- kőművestanuJói, valamint 
rű társadalmi összefogással szegedi munkásőrök és kon-
épült, a városi tanács vb zervgyári KISZ-esek. Sokat 
művelődésügyi osztálya és a segédkeztek az építésben az 
városi úttörőelnökség támo- iskola régi diákjai és a szü-
gatásávaL lők is. Az ú j ráncekJubot 

Három nagytermét színes Csanádi Géza, a városi ta-
bútorokkal rendezték be. nács vb művelődésügyi osz-
Sokféle játék, mini bábszín- tályának vezetője adta á t 
ház vár ja a gyerekeket akik o t t m ^ r t á e c m tiovák-
a klubhoz t a r t o a ó t f e a s to- ^ fíalász A „ KISZ 
lyosót is kihasználhatják 
asztalitenisz-versenyekre. A városi b izot tságnak első ö t -
munkában reszt vett a DÉ~ kára is. 

niszter elnökét. A szívélyes 
hangulatú, félórás megbe-
szélésen érintették a két or-
szág kapcsolatait, valamint a 
nemzetközi helyzet legfon-
tosabb kérdéseit, ezek közül 
elsősorban a Közel-Kelet 
problémáját. Az uralkodó-
nál tett látogatás után a 

trónörökös-miniszterelnök-
nél tett rövid, udvariassági 
látogatást, majd megkezdód-

! tefc a hivatalos kormányfői 
tárgyalások a két tárgyaló 
delegáció tagjainak részvé-
telével. 

A nemzetközi helyzetet 
áttekintve a két kormányfő 
egyetértett abban, hogy a le-
szerelés és a haderőcsökken-
tés nem kizárólag Európa 
problémája, hanem azt ki 
kell terjeszteni az egész vi-
lágra. s ezen belül a Per-
zsa-öböl térségére. Részlete-
sen foglalkoztak a közel-
keleti válság kérdésével, 
hangsúlyozva, bogy az csak-
is a palesztin nép érdekei-
nek teljes figyelembevéte-
lével oldható meg. 

A két ország kapcsolata-
it értékelve megállapították, 
hogy ezek — a ezen belül 
elsősorban a gazdasági jel-
legűek — eddig is ered-
ményesen, mindkét fél szá-

(Fotytatás • 2. oldalon.) 

Eső után a határban 
Ültetik a burgonyát — Duggatják o hagymát 

Jég esett többfelé 
Akármerre megyünk a ha-

tárban, szorgoskodó embere-
ket, dübörgő gépeket látunk, 
A nagyüzemekben, a kisker-
tekben napról napra töb-
ben kapcsolódnak be a 
munkába. A tavaszi tenniva-
lók sürgetőek, mert úgy 
mordják, ilyenkor egy nap 
késés óskzel egy hetet jelent. 
Aki csak teheti, igyekszik is 
minél előbb elvetni a mago-
k a t 

A zákányszéki Egyetértés 
Szakszövetkezetben a ta-
karmányborsót vetették. Zab-
bal keverték, hogy haszno-
sabb legyen a növény. A 
múlt héten kezdték és teg-
nap be is fejezték a mun-
kái. Másik sürgős teendő-
jüket. a gyümölcsösök ad-
ták. Miután már megtisztí-
tották a fákat, sietnek a 
lemosó permetezéssel. Igye-
kezetük. érthető, hiszen nem-
sokára kipattannak a rü-
gyek. Péntektől Novendával 
szórják az almafákat és 
mészkén lével a barackfákat. 
Ha az idő jó marad, a hé-
ten végeznek is a permete-
zéssel. 

Az idén 150 hektár gyü-
mölcsösről várnak jó ter-
mést Annál is inkább, mert 
az elvetett gabona jó része 
kifagyott Helyére árpát és 
kukoricát vetnek. Nem fe-
ledkeztek meg a zákánvszé-
kiek a jövőről sem. gyümöl-
csös telepítésébe fogtak. 
Tegnap ültették el az első 
csemetéket. ©lés határá-
ban a Liliom dűlőben 66 
hektárra kerül őszibarack. A 
csemetéket a Helvéciái Ál-
lami Gazdaság . lerakatából 
hozták. Több mint 27 ezer 
tövet tesznek a földbe, hogy 
legyein utánpótlása a mos-
taninak. 

I i 

f>M: H i 

Pcrmcttel mossák a fákat a zákányszéki Egyetértés Szak-
szövetkezet g yümölcsösében 

Vetik a takarmány bor sót Rúzsa határában 

Gyökerüket, koronájukat a 
megfelelő formájúra alaki-

elállt, a homokon azonnal san készítik a ta la j t a 200 
A*"kis fákat előbb a major kezdeni lehetett a munkát, hektár helyre vetett papri-

udvarában visszametszették. Már kész a ta la j a krumpli- kának. Nekik is az a mun-
nak, kihúzták, kiutalták a kájuk. mint általában má-
sorokat a kukoricavetővel, soknak, megpróbálják hely-

tották. A terepet is jóval' Ma reggel fognak az ülte- rehozni a hideg, száraz te-
előbb elkészítették, megfor- téshez a major melletti és let. Vagyis, újravetik a ki-
gatták elegyengették. így a a z üllési Malom dűlőben, fagyott gabonát, csaknem 
tegnapi induláshoz csak em- Kapával vágják a fészkeket, 200 hektárra vetnek tavassá 
berek kellettek, akik "kiás- tér héttel korábban jut árpát. 
ták a gödröket beszintez- krumpli a fogyasztóknak. A A röezkei Kossuth Tsz-ben 

forráskúti Haladás Tsz öt a múlt héten elvetettek 30 
üzemegységében 100 hektár- hektár vöröshagymát Ma-
ra ültetnek krumplit. Készü- radt még üresen hagyma-

ték, megjegyezték a fákat, 
hogy szépen mutassanak a 
sorok. 

. lödnek már a burgonyaülte- föld, mert csaknem 50 hek-
w E E X S Í w T ^ á t ó ^ q tó gépek is „a bevetésre", tárra kézzel duggatják el a 

hiszen az idén 250 hektár- vöröshagymát A jól bevált 
ra ültetnek gumót. makói fa j tá t termesztik az 

Ügy tervezik a forráskú- tóén is. 
történt, éppen a rossz idő tiak. ebben az esztendőben Bár az eső egyszer elállt 
miatt. Nem okozott nagy 1Ü- ültetnek kézzel fűszer- tóSJ^p. de deluten nem nyu-
eséfct az eső. ugyanis, ahogy paprikát, ezért folyamato- ^ J 8 , v v 

a forráskútiakat. A Haladás 
Tsz-ben úgy tervezték, hogy 
József napján elültetik a 
korai burgonyát. De nem igy 

Tavaszi szakkiállítások 
a vásárvárosban 

Somogyi K á r o l y n é "elvétele 

JL i t l t i b r é s a i t á s 

Hamarosan megnyitja ka-
pui! a budapesti nemzetközi 
vásárváros. Kezdő program-
jában az idén tavasszal négy 
szakkiállítás megrendezésére 
kerül sor április 6—11. kö-
zött: AGROMASEXPO '79. 
HUNGAROPIÍAST "79. AU-
TOSERVICE '79, L1MEXPO 
"79. 

Az AGROMASEXPO nem-
zetközi mezőgazdasági, élel-
miszeripari gép- és műszer-
kiállítás évente gyűjti össze 
s mutatja be a szocialista és 
lökés országok mezőgazdasá-
gi. élelmiszeripari, erdészeti 
gép- és műszerújdonságait 
melynek 25 százaléka telje-
sen új, vagy korszerűsített 
konstrukció. 

Az AUTOSERVTCE kéá-
víwaaJoéiaK mtiyxeüötiaantó le-

állításnak sok ezer ember 
látogatója az idén is első-
sorban az autójavító üze-
mek, szervizek szakemberei-
ből, s a ma már több mint 
800 ezer autótulajdonos kö-
zül kerül k l A kiállítók 
azok a gyárak, cégek, ke-
reskedelmi képviseletek, me-
lyek az autózás, a motorizá-
ció zavartalan fejlődése ér-
dekében állítják ki a kor-
szerű diagnosztikai berende-
zéseket vizsgáló műszereket 
felszerelési cikkeket, szerke-
zeti alkatrészeket, szerszá-
mokat, vegyi anyagokat, s a 
gumi- és a műanyagipar ú j -
donságait 

A HUNGAROPLAST szak-
kiállításon — mely a legré-
gibb hagyományokkal ress-

•Mwtiti-friáWH.*. 

—, a vásárváros két ú j csar-
nokában („B" és „D" csar-
nokok) az ' iparág legismer-
tebb hazai és külföldi cé-
gei, vállalatai mutatják be 
műanyagaikat segédanya-
gaikat, műanyagfeldolgozó 
gépeiket műanyag termékei-
ke t s azok különböző terü-
letén történő alkalmazását 

A LIMEXPO — nemzet-
közi könnyűipari gépkiállí-
táson. minden előző ilyen 
kiállításnál nagyobb terüle-
ten, 11 ország kiállítói mu-
tat ják be a textil- és ruhá-
zati ipari, bőr-, szőrme-, ci-
pó- és bőrdíszműipart, tisz-
títóipari gépek, berendezé-
sek. műszerek, szerszámok, 
segédanyagok, bsöébjű: aato 
ú j d e u n f e g a f e . 

roson és a járáson. Való-
ságos nyári zivatar vonull 
végig a határon, Szatyma-
aem. Sándorfalván és Dó> 
eon Jég is eset t Kárt éppen 
nem csinált, csak a határ-
ban munkálkodókat Ijesztet-
te meg. A feketeföldeken 
—, ahol sok eső esett — 
nem tudtak dolgozni a föl-
deken. De amilyen gyorsan 
jött a márciusi zápor, olyan 
gyorsan el is m e n t A par-
tosabb részeknek kimondot-
tan jót tett, mert már itt-ott 
poroltak a táblák. A lapo-
sabb, mélyebb fekvésű ta-
lajok igaz, meg lettek volna 
még az eső nélkül, de ha 
csak hírmondóinak marad a 
zivatar — különösebb ba j t 
nem okoz. 

Diáknapok 
A hagyományoknak meg-

felelően az idén tavasszal 
hetedik alkalommal rendezik 
meg az országos diáknapok 
eseménysorozatát A diák-
napok céljáról, rendezvé-
nyeiről tájétce&tattálc 

te 

* 


