
A törvény születése 
Az újságok, a Rádió és a TV, mint mindig, most is vi-

szonylag részletesen beszámolt az országgyűlés ülés-
szakáról. Mégis az a benyomásunk, hogy mindenek-

előtt kellő tér és idő hiányában, aligha adhattak — adhat-
tunk — tökéletesen hű képet arról, a mindjobban erősödé 
demokraikus légkörről, amely a képviselők tiszteletet ér 
demlő, lelkiismeretes munkája és nem csekély bíráló t 
javaslattevő hajlandósága nyomán a parlamentben uralko-
dik. A szabálysértésről Szóló törvényjavaslat tárgyalása és 
a két legmagasabb igazságszolgáltató fórum, a Legfelsőbb 
Bíróság és a legfőbb ügyészség vezetőjének beszámoltatása, 
az elhangzott csaknem 30 képviselői felszólalás során rend-
kívül érzékletesen bontakozott ki a felelősségteljes törvény-
hozói munka, ezúttal nemcsupán a jogalkotás, hanem a 
jogellenőrzés terén is. 

Ha felidézzük a felszólalásokat, úgy tűnik, a pontos-
ságra, alaposságra törekvés az egyik legáltalánosabb voná-
suk. Nem is nnyira a jogászi precizitásra gondolunk, ami 
csupán egyesek sajátja, hanem arra az ügyszerető, a kö-
rülményeket és jelenségeket kutató, s felettük mélyen eltű-
nődő lelkiismertességre, amely szinte minden felszólalásból 
kiviláglott. Látnivaló volt, hogy a képviselők mennyire át-
érzik az országban uralkodó szocialista törvényesség meg-
őrzésének és szüntelen erősítésének jelentőségét. Nemkü-
lönben a számtalan tennivaló fontosságát, ami ezzel együtt 
jár. Még felsorolni is sok: a társadalmi tulajdon fokozott 
védelme, a közlekedési balesetek erősen növekvő tenden-
ciájának visszaszorítása, az ifjúsági bűnözések elleni sok-
oldalú küzdelem, a megelőzés jobb megszervezése, az erő-
sen elterjedt visszaeső bűnözés okainak felderítése és, 
amennyire csak lehet, megszüntetése, mindenekelőtt pedig, 
a szocialista igazságszolgáltatás elsőrendű „fegyverének", a 
nevelésnek, a felvilágosításnak hathatósabb bevetése. 

Különös figyelmet érdemel maga a törvény is, amelyet 
a képviselők most megszavaztak. Már az is felettébb örven-
detes, hogy számottevően szélesíteni lehetett az előforduló 
rendellenes cselekmények között, azoknak a körét, amelyek 
csupán szabálysértésnek minősülnek. S ezt is azzal a két-
ségtelen szándékkal, hogy a folyamat nem zárul le, hiszen 
ilyen módon tovább erősödhet a jogrend, a közbiztonság, 
s a növekvő bizalomból és méltányosságból a humánus szo-
cialista törvénykezés tökéletesítésének sok újabb lehetősége 
fakad. 

A megszavazott törvény erősen támaszkodik a demok-
ratizmusra, ami főleg a szabálysértések helyi, akár községi 
elbírálásában, valamint a lehetővé tett bizottsági elbírálás-
ban jut kifejezésre. Még szimbólumnak is figyelmetkeltő, 
hogy ez a jogalkotás kezdettől fogva messzemenően demok-
ratikus körülményeknek köszönheti létét. A parlamenti ál-
landó bizottság többször alaposan megvitatta, még az ülé-
sen is jónéhány módosítással csiszolta, nem szólva a kép-
viselők saját kiegészítő javaslatairól. Az állandó bizottság 
9 javaslattevők bevonásával a törvénytervezetet az ülés 
egyik huzamosabb szünetében ismételten megvitatta, így 
került újból a plénum elé, amely végül is szám szerint hét 
módosítással egyetemben megszavazta. 

Az említett körülmények, sok egyéb mellett, már ma-
gukban is azzal a jogos reménnyel biztatnak, hogy a jogal-
kotók kisebb és a jogot gyakorlók sokkalta népesebb cso. 
portjai egyaránt sok erőt, biztatást meríthetnek, nemcsak a 
parlamenti munka eredményéből, hanem annak módszerei-
től is. Ez pedig további biztosítékot nyújthat arra, hogy a 
szocialista jog és törvény tisztelete, következésképpen a 
jogrend és biztonság, az alkotó munkának és a társadalmi 
fejlődésnek ez a fontos közege és serkentője, tovább erő-
södik hazánkban. BALOG JÁNOS 
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Jenő 
hazaérkezett 

Fock Jemő, a Minisztertanács elnöke 
franciaországi hivatalos látogatásáról kí-
séretével együtt szombaton délután visz-
szaérkezett Budapestre. 

Fogadására a Ferihegyi repülőtéren 
megjelentek Gáspár Sándor és Kisházi 
Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnö-
kei, Apró Antal. Fehér Lajos, dr. Ajtai 
Miklós, dr. Tímár Mátyás, a Miniszterta-
nács elnökhelyettesei, dr. Csanádi György, 

dr. Horgos Gyula, Ilku Pál, Vályi Péter, 
Veres József, a kormány tagjai, Mód Pé-
ter, a külügyminiszter első helyettese, 
Baczoni Jenő, a külkereskedelmi minisz-
ter első helyettese, dr. Gál Tivadar, a Mi-
nisztertanács titkárságának vezetője. 

Jelen volt a fogadtatásnál Michel Com-
baL, a Francia Köztársaság budapesti nagy-
követségének ideiglenes ügyvivője és a 
nagykövetség tobb tagja. 

A miniszterelnök nyilatkozata 
Fock Jenő megérkezésekor 

útja tapasztaltairól nyilat-
kozott az MTI munkatársá-
nak. Egyebek között meg-
állapította : 

— Amikor elindultam Bu-
dapestről, azt mondtam, re-
mélem, hogy hazatérésünk-
kor eredményekről számol-
hatok be. Reményeink való-
ra váltak, mert nem voltak 
megalapozatlanok. Az utób-
bi évek egyre fokozódó 
együttműködése több magas 
szintű látogatás készítette 
elő mostani megbeszélésein-
ket. 

— Ezeket a megbeszélése-
ket mindenekelőtt az őszin-
teség, a nyíltság jellemezte. 
Ebben a szellemben vitattuk 
meg a legkényesebb nem-
zetközi kérdeseket is és így 
alkalmunk volt jobban meg-

ismerni, s megfelelően érté-
kelni egymás álláspontját. 

— Nagy hatást tett rám 
De Gaulle elnök, akivel igen 
tanulságos eszmecserét foly-
tattunk, elsősorban nemzet-
közi kérdésekről, ezen belül 
Európa mindkét országot 
kölcsönösen érdeklő problé-
máiról. Értékesek voltak 
megbeszéléseink Pompidou 
miniszterelnök úrral, Couve 
de Murville külügyminiszter 
úrral, s a francia kormány 
több más tagjával. Ezek a 
tárgyalások baráti légkörben 
folytak, éppen úgy, mint 
munkatársaim megbeszélé-
sei 

— Ami a nagy nemzetközi 
kérdéseket illeti, a közös 
közlemény jól kifejezi azo-
kat a pontokat, amelyekben 
egyetértünk. Magyarország 

KGST-
Ülés 
hazánkban 

A KGST mezőgazdasági 
állandó bizottságának nö-
vényvédelmi állandó mun-
kacsoportja befejezte ha-
zánkban tartott 9. üléssza-
ká t A munkacsoport megvi-
tatta és elfogadta a KGST 
országok növényvédelmének 
főbb irányára és fejlesztésé-
re vonatkozó beszámolókat, 
s ezek végrehajtására aján-
lásokat készített 

Az ülésszak jegyzőkönyvét 
h delegációk vezetői szom-
baton írták alá a Mezőgaz-
dasági és Élelmezésügyi Mi-
nisztériumban. 

Ünnepi program 
Alapkőletétel — Díszünnepségek 

Fiatalok fogadalomtétele — Koszorúzások 

Magyar 
-indiai 
kapcsolat 

Bíró József külkereskedel-
mi miniszter a Delhiben 
rendezett kereskedelemi és 
fejlesztési konferencia befe-
jezése után március 30-tól 
kezdődően még néhány na-
pig Indiában tartózkodik 
Célja hogy az indiai kül-
kereskedelmi miniszterrel és 
más indiai vezetőkkel meg-
beszéléseket folytasson az 
India és Magyarország kö-
zötti k'Ukeresk*delmi kap-
csolatok alakulásáról, 

Hazánk felszabadulásának 
23. évfordulóját, április ne-
gyedikét gazdag programmal 
köszöntik Szeged dolgozói. 
Az ünnepségsorozat már el-
sején, hétfőn megkezdődik. 
Ezen a napon helyezik el ün-
nepélyesen, délután 3 órakor 
az épülő újszegedi fedett 
uszoda alapkövét, az UTC 
egykori sporttelepén. Egy 
másik fontos építkezés, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia Biológiai Kutatóintéze-
tének munkálatait is ünnep-
ségen kezdik meg: az újsze-
gedi Odesszái körút 62. szám 
alatt, a kijelölt helyszínen 
április 2-án, kedden délután 
2 órakor kerül sor az első 
kapavágásra. Mindkét ün-
nepségen szívesen látják az 
érdeklődőket. 

A Szeged városi emlékün-
nepséget április 3-án, szer-
dán délután rendezi meg az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottsága, Szeged város taná-
csa és a Hazafias Népfront 
városi bizottsága a kábelgyár 
kultúrtermében. Az ünnepsé-
gen művészi műsort is be-
mutatnak. 

Április 4-én, csütörtökön 
koszorúzást ünnepségekkel 
folytatódik a megemlékezé-
sek sorozata. Az MSZMP 
Szeged városi bizottsága, a 
Szeged városi tanács és a 
városi népfrontbizottság ren-
dez koszorúzási ünnepséget a 
Széchenyi téri szovjet hősi 
emlékművekné l és a Dugó-1 

nics-temetőben, a hazánk zl meg a KISZ Szeged vá-
szabadságáért hősi halált rosi bizottsága a Nemzeti 
halt szovjet harcosok tiszte- Színházban az ifjúsági szö-
letére. Ugyancsak április 4- vétség új tagjainak ünnepé-
én, délelőtt 11 órakor rende- lyes fogadalomtételét. 

Készülnek a gázégők 

Liebman Béla felvétele 

Magyar szakemberek tervel alapján földgázégők készíté-
sét kezdte meg a szegedi vasöntöde. A szokatlan fel-
adattal is jól megbirkózott az üzem műszaki kollektí-
vája, és az elmúlt hetekben megszülettek az első dara-
bok. A hét vegén a földgázégőket a Vaskohászati és 
Kemenceépítő Vállalatnak adták át. A tervek szerint az 
új termékből a második negyedévben mintegy 70 készül 
a szegedi vasöntödében. Képünkön: kézi csiszológéppel 

végzik az utolsó simításokat a gázégőn 

és Franciaország egyaránt 
híve az európai országok 
kapcsolatai sokoldalú fejlő-
désének, s közösen tevéke-
nyen kívánja ezt a folyama-
tot elősegiteni. 

— Egyetértettünk a viet-
nami háború, a közel-keleti 
helyzet veszélyességének 
megítélésében, és ami a ki-
bontakozást illeti, megálla-
píthattuk, hogy álláspontja-
ink igen közel állnak egy-
máshoz. Természetesen az 
európai kérdések egy részé-
nek megítélésében vannak 
közöttünk bizonyos különb-
ségek. Ezek azonban nem 
akadályoznak meg bennün-
ket, hogy együttműködjünk 
az európai biztonság meg-
szilárdításában. 

— Nem árulok el titkot, ha 
elmondom, hogy pénteki zá-
romegbeszélésünkön, amit 
Pompidou miniszterelnök 
úrral, Couve de Murville 
külügyminiszter úrral foly-
tattunk, elhangzottak olyan 
megállapítások, hogy megbe-
széléseink új lendületet ad-
tak kapcsolataink fejlődésé-
nek, hogy a magyar—francia 
kapcsolatok történetében for-
dulópont következett be. Az 
igen szívélyes légkörben le-
zajlott megbeszélések meg-
feleltek a két ország közötti 
barátság régi hagyományai-
nak, a kapcsolatok jelenle-
gi fejlettségének, s az előt-
tünk álló lehetőségeknek. 
Tárgyalásainkon, valamint a 
sajtó képviselőivel folytatott 
beszélgetéseinkben nem 
hagytunk kétséget arról, 
hogy mi a sokoldalú magyar 
francia kapcsolatokat nem a 
baráti szocialista országok 
rovására kívánjuk szélesíte-
ni. Francia tárgyaló partne-
reink ezt tudják és nyílt, 
őszinte magatartásunkat 
méltányolják. Ebben a szel-
lemben kívánjuk folytatni 
együttműködésünket, rend-
szeres politikai konzultációk-
kal, mert úgy véljük, hogy 
Magyarország és Franciaor-
szág együttműködését fej-
lesztve hozzájárulhatunk a 
feszültség csökkentéséhez, a 
béke megszilárdításához. 

— Bizalommal tekintünk 
a jövő elé, s fontos felada-
tunknak tartjuk, hogy gaz-
dasági kapcsolataink is elér-
jék jó politikai kapcsolata-
ink, kulturális együttműkö-
désünk szintjét. Több alka-
lommal is nyíltan megmond-
tam francia tárgyaló fele-
inknek, hogy szükséges javí-
tani a két ország gazdasági 
kapcsolatait, s felvetettem 
a Közös Piac rendtartásai-
ból származó problémákat. 
Megelégedéssel vettük tudo-
másul a francia kormánynak 
azt a szándékát, hogy kész 
a Magyarországról származó 
import növelését elősegíteni 
és hozzájárulni ahhoz, hogy 
elérjük a két ország közötti 
gazdasági csere kiegyensú-
lyozott fejlődését. Gazdasági 
együttműködésünk tovább-
fejlesztésének mindenekelőtt 
az ipari kooperáció adhat új 
lendületet. Ebben a tekintet-
ben komoly fordulatra van 
szükség. 

A vietnami 
népért 

A Hazafias Népfront és az 
Országos Béketanács kül-
döttsége, amely a napokban 
érkezett haza a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság-
ból, szombaton újságírókkal 
találkozott a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának 
klubjában. Az összejövete-
len részt vett Bugár János-
né. a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának főtitkár-
helyettese is. Ott volt Phung 
Manh Cung, a Vietnami De-
mokratikus Köztársaság ma-
gyarországi nagykövetségé-
nek első titkára és Dinh Ba 
Thi, a Dél-vietnami Nemzeti 
Felszabadítási Front buda-
pesti állandó képviseletének 
vezetője. 

A megnyitó után Sebes-
tyén Nándorné, az Országos 
Béketanács titkára, a Hanoi-
ban járt küldöttség vezetője, 
számolt be a Vietnami De-
mokratikus Köztársaságban 
tett látogatás tapasztalatai-
ról. 

Ezután Darvasi István, a 
Béke-világtanács tagja szá-
molt be a stockholmi nem-
zetközi Vietnam konferencia 
munkáját folytató állandó 
bizottság konzultatív talál-
kozójáról, amelyet a közel-
múltban tartottak a svéd 
fővárosban. Hangsúlyozta* 
hogy a Béke-világtanácshoz 
tartozó mozgalmak küldöt-
tein kívül a legkülönbözőbb 
békeerők és szervezetek kép-
viselői vettek részt a ta-
nácskozáson, s határozatban 
sürgették, hogy azonnal és 
feltétel nélkül szüntessék 
meg a VDK elleni terror-
bombázásokat és az egyéb 
agressziós cselekményeket: 
vonják ki Dél-Vietnamból az 
amerikai és csatlós csapato-
kat. s a VDK. valamint a 
DNFF javaslatai alapján 
kezdjék meg a tárgyaláso-
kat a konfliktus rendezésére. 

Közös 
vállalkozás 

ö t szocialista ország kór-
házi berendezéseket gyártó 
nagyvállalatai már korábban 
megállapodást kötöttek 
komplett kórházak és egész-
ségügyi berendezések export-
jának közös bonyolítására. A 
lengyel Uarimex, a csehszlo-
vák Kovo, a magyar Medi-
cor, a szovjet Medexport és 
az NDK Feinmechanikoptik 
külkereskedelmi vállalata 
budapesti székhellyel közös 
szervezetet hozott létre. A 
szervezet egyik tagja, a Fe-
inmechanikoptik, mint gene-
rál exportőr, libanoni meg-
rendelőkkel a napokban 
szerződést írt alá, amelynek 
értelmében az öt szocialis-
ta ország közös vállalkozás-
ban épít Libanonban egy 
százágyas kórházat. 

Grecsko 

Andrej Grecsko marsall, 
szovjet honvédelmi minisz-
ter. aki hivatalos látogatáson 
Szíriában tartózkodott, szom-
baton Damaszkuszból Kairó-
ba utazott. A damaszkuszi 
repülőtéren a szovjet vendé-
get Hafez Asszad vezérőr-
nagy, szíriai hadügyminisz-
ter, a hadsereg, a Baath-
párt számos vezetője, a kor-
mány tagjai búcsúztatták. 


