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Líbia kormányfője 
hazánkba érkezett 

Megkezdődtek a magyar—líbiai 
tárgyalások 
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A Magyar Népköztársaság 
kormányának meghívására 
kedden hivatalos látogatásra 
Magyarországra érkezett Ab-
duszalem Dzsallud, a Líbiai 
Arab Köztársaság miniszter-
elnöke. 

A líbiai miniszterelnököt 
a Ferihegyi repülőtéren 
Fock Jenő, a Minisztertanács 
elnöke és több más magyar 
közéleti vezető fogadta. 

Abduszalem Dzsallud, a Lí-
biai Arab Köztársaság mi-
niszterelnöke és kísérete ked-
den délután a Hősök terén 
megkoszorúzta a Magyar 
Hősök Emlékművét. 

Abduszalem Dzsallud, a 
Líbiai Aráb Köztársaság mi-
niszterelnöke a Forradalmi 
Parancsnoki Tanács tágja 
kedden látogatást tett Fock 
Jenőnél, a Minisztertanács 
elnökénél az országházban. 

A látogatást követően meg-
kezdődtek a magyar—líbiai 
tárgyalások. A tárgyaláson 
részt vett Fock Jenő, dr. 
Bíró József külkereskedelmi 
miniszter,_dr. Szekér Gyula 
nehézipari miniszter, Garai 
Róbert külügyminiszter-he-
lyettes eB több magyar szak-
értő. 

Resst wtt a tárgyaláson 
Abduszalem Dzsallud, Taha 
Serif Benamer köziekedesi 
és villamossagügyi minisz-
ter, Dzsadalla Azzuz Talhi 
iparügyi miniszter, Ezzedin 
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Abduszalem Dzsallud, a Líbiai Arab Köztársaság mi-
niszterelnöke hazánkba érkezett. A líbiai vendéget Fock 
Jenő, a Minisztertanács elnöke fogadta a repülőtéren 

Ali Mahmoud al-Ghadamsi, 
a Líbiai Arab Köztársaság 
budapesti nagykövete, Mah-
mud Bakus, a Külügymi-
nisztérium jogi főosztályá-
nak vezetője, Mohamed M< 
da ol-Matri. a Külügymi-
nisztérium jog) főosztályá-
nak osztályvezetője és Ah-
med el-Furdzsaní, a Brega 
Állami Olajértékesitó Vál-
lalat külkereskedelmi osztá-
lyának vezetője. 

Nyers Rez^ő, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, 
a Központi Bizottság titkára, 
a Lengyel Egyesült Munkás-
párt Központi Bizottságának 
meghívására kedden Varsóba 
utazott. 

Nyers Rezső fogadására a 
repülőtéren megjelent Jan 
Szydlak, a LEMP PB tagja, 
a KB titkára, továbbá Z. Ma-
dej, a LEMP KB gazdasági 
osztályának vezetője és W. Ba-
ka, a KB gazdasági osztályá-
nak helyettes vezetője. Ott 
volt Németi József, hazánk 
varsói nagykövete. 

Nyers Rezső a KGST-
együttműködés témaköréről, 
a szocialista gazdaság terve-
zési és irányítási rendszeré-
nek kérdéseiről és a magyar 
—lengyel gazdasági kapcso-
latok fejlesztéséről folytat 
eszmecserét a lengyel test-
vérpárt vezetőivel. 

Edward Gierek, a LEMP 
KB első ti tkára kedden dél-
után fogadta Nyers Rezsőt. A 
szívélyes és baráti légkörű 
találkozón a két testvérpárt 
együttműködése további el-
mélyítésének fő kérdéseiről 
folytattak eszmecserét. 

Tükrök, szekrények, csapok 
A Szegedi Fémipari Vállalat több. mint tíz eve készít 

szerelvényeket a Ikarus gyárnak, de', ezek mellett ielenfös 
az a termékmennyiség ,is,.amelyet az'' élelmiszer, valamint 
a nyomdaipar megrendelésére gyártanak. • kevesen tudjak, 
hogy a szegedi .panorámabuszok visszapillantó tükreit, te^ő-
szellőfcőit, járatjeliő-' tábláit, valamint napellenzőit is Sze-
geden készítik. Képeink a' vállalat munkájáról adnak mb-
zaikot. 

Iraki küldöttség 
Budapesten 

Á Hazafias Népfront Or- ge, élén Naem Haddaddal, 
szagos Tanácsának meghívá- az iraki Baath-párt regioná-
sára kedden Budapestre ér- lis vezetőségének tagjával, az 
kezett az Iraki Nemzeti Egy- egységfront titkárságának ve-
ségfront négytagú küldöttsé- zetőjével. 

Egészségügyi 
korszerűsítés 
Hegalakult a megyei egészség-

ügyi koordinációs bizottság 

Szerelik a visszapillantó tükrökéi. Ezekből a Szovjetunióba 
is szállítanak, amelyek akkumulalorrol fűthetők. 

Tegnap délután Szegeden, 
a Csongrád megyei tanács-
házán megalakult a megyei 
egészségügyi koordinációs 
bizottság. A jövőben az lesz 
a feladata, hogy a Csongrád 
megyei tanács, a Szeged me-
gyei városi tanács, valamint 
a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem egészségügyi intéz-
ményei között megteremtse 
azt a széles körű kapcsola-
tot, együttműködést, amely-
lyel jobbá, korszerűbbé vá-
lik a lakosság egészségügyi 

Gépesitik a paprikatermesztést 
Zárszámadó közgyűlés az Uj Elet Tsz-ben 

Közepes terméseredmé-
nyekről adott számot tegna-
pi közgyűlésén a szegedi Ü j 
Élet Termelőszövetkezet, 
tiszteim való ószinteseggel 
részletezve mindazokat a 
gondokat, amelyeket a ne-
héz esztendő felszínre ho-
zott. Az őszinteséget nem 
azért emeljük ki, mintha itt 
több indok szólna a nyilt, 
világos beszéd mellett, mint 
másutt, az a szándék a 
tiszteletreméltó, hogy az 
egészen apró buktatókat is 
szeretnék kiiktatni az idei 
gazdálkodásból. Ha egy köz-
gyűlésen már az is szóba 
kerül, hogy rámegy a t rak-
tor a zöldségesládára, vagy 
elkerüli, akkor nem szőr-
szálhasogatásra kell gondol-
ni, felelősségteljes munka 
sürgetésére inkább. Sok. ap-
róbb fegyelmezetlenség sok 
kárt hozhat — ez volt a 
mindvégig önkritikus beszá-
moló. és a hozzászólások 
summázata. 

Az is rokonszenves volt a 
lepzgyűlésen, hogy nem fe-

ledkeztek meg azokról, akik 
mindvégig töretlen munka-
bírással végezték feladatu-
kat. A traktorosokat illette 
az első dicseret, és azokat a 
tagokat, akik a reszes mü-
velés rendszeres munkaja 
mellett a közösben is meg-
állták a helyüket. Nem osz-
tottak jutalmakat, kitünte-
téseket, csak szóval jelezték, 
az egész évi eredményekbe 
kezük munkájá t külön is 
bele kell számitani. 

A szövetkezet tovább erő-
södött tavaly, az anyagiakat 
számítva is: . a halmozatlan 
termelési érték 94 millióra 
emelkedett, a közös gazda-
ság tiszta vagyona 93.4 mil-
lió forint. Pénzről van szó, 
említhetnénk továbbra is a 
gazdálkodás adatai között, 
de politikai jelentősége ta-
lán ennél is nagyobb: az el-
nök indítványozta; közgyű-
lési határozattal csökkentsék 
a vezetők kiegészítő részese-
dését. a dolgozó tagoknál vi-
szont emeljék föl a fizetés-
ből visszatartott 20 százalé-

kot ennek az összegnek az 
5 százalékával. 

A közgyűlésen hallottuk, 
lényeges változás várható 
Európa legnagyobb fűszer-
paprika-termeló gazdasagá-
ban. Iden száz hektáron kí-
sérletet tesznek e fontos fű-
szernövény teljesen gépesí-
tett, iparszerű termelésére, 
és ugyanekkora területen 
bekapcsolódnak a burgonya 
újszerű, valóban nagyüzemi-
nek tekinthető termelési 
rendszerébe is. A termelési 
verseny mellett e két lépést 
az is indokolja, hogy a szö-
vetkezet tagjai közül nagyon 
sokan állnak nyugdíjkorha-
tár küszöbén, a gépesítés ott 
is elkerülhetetlen, ahol a 
hagyományos művelés mos-
tanáig jelentős tényező ma-
radt. 

A közgyűlésen részt vett 
Prágai Tibor, a városi ta-
nács elnökhelyettese, Cson-
ka István, a városi pártbi-
zottság munkatársa és Bódi 
György, a KISZ megyei bi-
zottságának titkára is. 

ellátása. A tanácskozást 
Hantos Mihály, a megyei ta-
nács elnökhelyettese vezet-
te. Részt vett a megbeszé-
lésen dr. Balogh János, az 
Egészségügyi Minisztérium 
osztályvezetője is. 

Az egészségügyi koordiná-
ciós bizottság működési 
rendjében a többi között 
szerepel: a lakosságnak a 
lehetőség szerinti legjobb 

egészségügyi ellátása, valamint 
a megye, a megyei város és 
a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem rendelkezésére álló 
személyi és anyagi lehetősé-
gek legcélszerűbb felhasz-
nálása csak úgy lehetséges, 
ha az egészségügyi intézmé-
nyeket működtető szervek 
jól összehangolják munká-
jukat. A bizottság a tanácsi 
munkatervekre épülő egy-
éves munkaterv alapján 
dolgozik. Feladatának tekin-
ti a foglalkozást minden 
olyan egészségügyi kérdés-
sel is, amelynek igénye idő-' 
szerűen felmerül. 

A megyei egészségügyi 
koordinációs bizottság elnö-
ke Hantos Mihály. Ti tkár : 
dr. Rózsa József főorvos, a 
megyei tanács egészségügyi 
osztályának vezetője. Tag-
jai: dr. Ágoston József, az 
MSZMP megyei bizottságá-
nak titkára, dr. Ozvald Im-
re, az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának titkára, 
dr. Szontágh Ferenc egyete-
mi tanár, a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem rektora, 
dr. Varró Vince egyetemi 
tanár, a megyei egészség-
ügyi bizottság elnöke, Papp 
Gyula, a Szeged megyei vá-
rosi tanács elnökhelyettese, 
dr. Dudás Béla főorvos, a 
Szeged megyei városi tanács 
egészségügyi osztályának ve-
zetője, dr. Albert Sándor, 
az orvos-egészségügyi dol-
gozók szakszervezetének me-
gyei titkára. 

Szállításra készek a nyomdai bctííszedöszekrényck 

Ács s. Sándor felvétele 

Krómnikkel acélból gyártják a savalló csapokat, amelyek«4 
az élelmiszeriparban használnak. 


