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A jó munka elismerése 
Eliizem a jutaárugyár 

Á Szegedi Jutaárugyárat az költségek is 1,1 millió forint-
eímúlt évi sikeres munkája- tal csökkentek a tervhez vi-
ért Élüzem címmel tüntették szonyítva. így javulhatott az 
ki. A Kenderfonó és Szövő- egy főre jutó termélési ér-
ipari Vállalat hat gyára kő- ték nagysága is 4 százalék-
züi a jutások szerezték meg kai. 
az első helyet, s nem is akár- Az élüzemavató ünnepsé-

Elismerés 
az ola jbányá-

szoknak 
A Nagyalföldi Kőolaj- és 

Földgáztermelő Vállalat el-

tüntetést, amelyet majd áp-
rilis 30-án Orosházán adnak 
át a vállalat munkásainak. 
Az NKFV szegedi üzemét 
viszont Elismerő oklevéllei 
jutalmazták tavalyi eredmé 

miiyen teljesítménnyel. Fo- g e t tegnap rendezték meg a nyerte a Kiváló Vállalat kí-
naiból 103 százalékra, szövet- gyár ebédlőjében, ahol a 
bői pedig 102,2 százalékra nagyvállalat vezetőin kívül 
teljesítették mennyiségi ter- részt vett Berta István, az 
veiket. A jutaárugyárban MSZMP Szeged városi bi-
konfekcionálják a nagyválla- zottságának osztályvezetője, 
lat ponyváit és zsákjait: és dr. Tamasi Mihály, a me-
ezekből 113, illetve 108 szá- gyei pártbizottság osztályve- nyes munkájáért. A szegedi 
zalékot produkáltak. A juta- zető-helyettese is. A juta- .medence olajbányászai a 
árugyár gazdaságosan dolgo- gyári dolgozók előtt Spon- múlt évben már több mint 
zott az elmúlt esztendőben, ner Jenő, a gyár igazgatója 1 millió tonna kőolajat ad-
hiszen az alapanyagok költ- méltatta a tavalyi munkasi- tak át a népgazdaságnak, és 
ségeit 1,8 százalékkal mérsé- kereket, majd 110 dolgozó- M milliárd köbméter föld-

a,\zt iuttcit VTIY ciz országos 
kelték, amely 2,"3 millió fo- nak adott át pénzjutalmat, távvezeték-hálózatba. Az idei 
ninttal javított pénzügyi mér- közülük 37-en megkapták a tervük között viszont már 2 
legükön, de az általános Kiváló Dolgozó kitüntetést is. milliárd köbméter földgázki-

termelése szerepel. 
A szegedi szénhidrogén-

medence dolgozói tegnap 
délután emlékeztek meg má-
jus elsejéről, és vették át 
ünnepélyes keretek között az 
elismerő oklevelet. Jurato-
vics Aladár olajmérnök, a 

Kiváló Üzem a gumigyár 
A tavalyi credmenyek alap- gádja címet nyerte el a „Pus-

Ján a Szegedi Gumigyár ki- kás Tivadar" műszerészbri-
erdemelte a Kiváló Gyár cí- gád, 72-en kaptak Kiváló szegedi üzem vezetője 25 
met. Az oklevelet dr. Hor- Dolgozó ki tüntetést Átadták olajbányásznak adta át a Ki-

váló Dolgozó kitüntetést, s 
összesen 884 fő kapott pénz-
jutalmat eredményes munká-
jának elismeréseképpen. A 
Bányászat Kiváló Dolgozója 
című miniszteri kitüntetés-
ben Tóth Gyula gépkocsive-
zető részesült. 

Vándorzászló 
és oklevél 
a FÉMTEX-

nek 
A Csongrád megyei KI-

SZÖV elnöksége nevében 
tegnap délután Tóth László 
osztályvezető adta át a KI-
SZÖV elnökségének vándor-
zászlaját és oklevelét Árva 
Ferencnek, a FÉMTEX Ipari 

Tibor, Szeged megyei város eredményeik közül kiemelve Szövetkezet elnökének. A 

oath László vezérigazgató ad- a szocialista brigádok jelvé-
ta át tegnap, a Tisza-szálló nyeit, valamint a különböző 
koncerttermében tartott ün- bonyolult műszaki feladatok 
népségen. A Nehézipar Ki- kiemelkedő megoldásáért já-
váló Dolgozója kitüntetésben ró Nívó-díjakat, egyéb jutal-
részesült Gátszegi István mazásokkal együtt összesen 
mélyfúrótömlő felépítő mun- közel 300 ezer forintot dsz • 
kas, a Vállalat Kiváló Bri- tottak szét. 

Oklevé l a Patyolatnak 

Törvény a családért 
H' 

A Szegedi Patyolat Válla-
lat 1973-ban élért gazdasági 
eredményei és a szocialista 
munkaversenyben kivívott si-
kerei alapján miniszteri di-

ket Nyári Mihály igazgató is-
mertette beszédében. 

Az ünnepségen részt vett 
Tömösvári András, a megyei 
pártbizottság munkatársa, és 

csérő oklevél kitüntetésben Veres Ferenc, a városi párt-
részesült. A kitüntető okle- bizottság munkatársa is, aki 
velet tegnap délután meg- az ünneplőket a pártbizotí-
tartott ünnepségükön Prágai ság nevében köszöntötte, 

tanácsának elnökhelyettese a szolgáltatóiparban végzett 
adta at. Az elért eredménye- jó munka fontosságát. 

bensőséges ünnepségen jelen 
volt Szabó Sándor, a Csong-
rád megyei pártbizottság 
képviseletében, valamint 
Csonka István, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
munkatársa. A szövetkezet 
termelési eredménye évek 
óta 4—5 millió forinttal üte-
mesen emelkedik, tavaly el-
érték a 38 milliót, a terme-
lékenység növelésével. Nagy 
érdemük, hogy olyan hiány-
pótló apró cikkeket is készí-
tenek, amelyek a háztartá-
sokban. a ruházkodásban 
fontosak, de a nagyipar nem 
foglalkozik a gyártásukkal. A 
teljesítmény alakulásában 
nagy szerepet játszottak a 

Hegye i dicséret 
» * 

a szegedi AFESZ-nek 
Tagfelvételi kérelmekről jos, a MÉSZÖV elnöke, Vin-

döntött, a gondos gazdálko- cze János, a városi pártbi-
dássál elkerülhető költségek zottság munkatársa és Bodola 
alakulásáról, a kereskede- Miklós, a városi tanács ősz-
iemre vonatkozo rendeletek tálvvezetője is. 
végrehajtásáról, a szövetke- * 
zeti dolgozók bér- és munka- Tegnap délután Röszkén, a 
ügyi helyzetéről tárgyalt teg- községi tanács ülésén a sze- szocialista brigádok, az élen 
nap délután Röszkén tartott gedi AFESZ gazdasági fő-
ülésén a Szeged és vidéke osztályának vezetője tájé-
Általános Fogyasztási és Ér- koztatót tartott a szövetkezet 
tékesítő Szövetkezet igazga- tevékenységéről, az áruellá-
tósága. A napirendi pontok tásról. A tanácsülés elisme-
érdemi megtárgyalása után rését fejezte ki, és további 
bensőséges hangulatú ünnep- eredményes munkát kívánt, 
séggé alakult át az igazga- Kérték, hogy bővítsék to-
tóság, elmúlt évi gazdasági 
tevékenységével, szövetkezet-
politikai munkájával, üzem-
és munkaszervezés terén tett 
intézkedéseivel, nyereségének 
másfél millió forinttal való 
növelésével ugyanis a szövet-
kezet a MÉSZÖV és a 
KPVDSZ által meghirdetett 
szocialista munkaversenyben 
megyei dicséretet nyert. A 
jól végzett munka jutalmául 
Farsang Lászlóné dr., a me-
gyei tanács kereskedelmi osz-
tályának vezetője oklevelei 
adott át a szövetkezet veze-
tőségének. Az ünnepségen 
négy brigád kapta meg a 
szocialista címet, 21 dolgozót 
tüntettek ki Kiváló Dolgozo 
jelvénnyel és 36-an kaptak 
jutalmat. Rés/.t vett az ün-
nepségen Hunyttdküui W- • 

vább az áruválasztékot. 

járó munkások, akik közül 
hyolcan kapták -meg a Szö-
vetkezet Kiváló Dolgozója cí-
met. Idén a brigádok kez-
deményezésére a FF.MTEX 
csatlakozik a kongresszusi 
munkaversenyhez, a gyer-
mekintézmények fejlesztésére 
pedig mintegy 100 ezer fo-
rintot ajánlottak fel, öt kom-
munista műszak keretében. 

r ázasság, család gyámság, közelebbről 
a házasság létrejötte és megszűnése, 
a házastársak jogai és kötelességei, az 

együttélés anyagi vonatkozásai, a csaladi 
jogállás, a rokoni kapcsolatok, az örök-
befogadás, a szülői felügyelet, gyám ki-
rendelése, valamint a gyámhatóság 
tevékenysége — főbb vonatkozásai-
ban ezeket szabályozza az országgyűlés 
által csütörtökön megszavazott törvény. 
Aligha szükséges bizonygatni, hogy vala-
mennyi magyar állampolgárt érintő kér-
désekről tanácskoztak a képviselők. 

Természetesen, eddig sem voltunk csa-
ládjogi rendelkezések híjával. A régi tör-
vény fölött azonban, mindenekelőtt társa-
dalmi viszonyaink nagy változásai követ-
keztében, eljárt az idő. Nem csupán olyan 
értelemben, hogy bizonyos ügyekben, vi-
szonylatokban módosítani kellett a régi 
előírásokat. Legalább ennyire fontos, hogy 
társadalom- és népesedéspolitikai céljaink 
jobb szolgálata, szocialista elveink követ-
kezetesebb érvényesítése érdekében az ed-
digieknél is hathatósabban kívánjuk vé-
deni a házasság intézményét, a házastársi 
kapcsolatokat, a családi közösséget, ezen 
belül pedig javítani igyekszünk a nők 
helyzetét, és nagyobb biztonságot óhaj-
tunk teremteni a gyermekek neveléséhez, 
a társadalom és önmaga iránt egyaránt 
felelős emberré válásához. 

Nem csekély feladat ennyi bonyolult 
kérdést korszerű jogi szabályokba foglal-
ni, és teljességgel indokolt, hogy a tör-
vényalkotást igen széles körű tapasztalat-
és véleménygyüjtés a tömegszervezetek-
ben és társadalmi intézményekben, utóbb 
az illetékes parlamenti bizottságokban be-
ható vita előzte meg. És bár ilyen módon 
a legteljesebb demokratizmussal megér-
lelt szabályok, előírások kerültek a javas-
latba, még a plénumon elhangzott, túlnyo-
móan egyetértő képviselői hozzászólások 
is jelezték, milyen kényes, sok tapasztala-
tot, hozzáértést követelő ügyhöz nyúlt 
hozzá nagy felelősségérzettel a törvény-
hozás. 

Elegendő néhány példa is a mondot-
tak érzékeltelésére. Mint ismeretes, az új 
szabályozás szerint a házasulandóknak a 
bejelentés után legalább harminc napig 
kell várakozniuk, hogy házasságra lépje-
nek. Senki nem állította, hogy ez a körül-
mény kizárja majd a meggondolatlan há-
zasságok létrejöttét. Mégis, az a jogos vé-
lemény alakult ki, hogy ennyi megszorítás 
— mely alól kivételesen indokolt esetben 
lehetséges a felmentés — mindenképpen 
szükséges, ha elő akar juk segíteni, hogy 
a családalapítási elhatározást valami élet-
tapasztalat és több megfontoltság is alá-
támassza. 

A sokat emlegetett 10. paragrafus, 
amely a házasságra lépők alsó korhatárát 
16, illetőleg 18 évben szabályozza, szinte 
mindenkit, aki szembekerült a problémá-

val, véleményformálásra ösztönzött A 
sok túlságosan if jú, olykor éretlen korban 
kötött, s nem ritkán kátyúba jutott há-
zasság erősen befolyásolta a törvényho-
zókat. De az a helyes meggondolás, hogy 
a fiatalok ma hamarabb beérnek, hogy ér-
zelmeik nehezen tűrik a megkötéseket, és 
hogy az egészen fiatalok házassága igen 
sok szép és jó vonást is mutat manap-
ság, nem is szólva az i f jú anyaság kívána-
tos voltáról, mondom, mindez nem kevés 
érvet szolgáltatott. Így aztán az említett 
korhatárt találta helyesnek a közmeg-
egyezés, alaposan körülbástyázva, és a ko-
rábbinál szűkebb határok közé szorítva az 
esetleges kivételezés lehetőségét. 

Mondani sem kell, mennyi régi szo-
kást érint a törvényalkotás, és figyelembe 
kell vennie a joggal változást óhajtókat, 
de azokat a beidegződéseket, hagyományo-
kat is, amelyekhez mások, számot tar tva 
a megértésre, még ragaszkodnak. Ide so-
rolható a női névhasználat kérdése, amely 
főleg válás esetén oly sok méltatlan vi-
ta, sőt háborúság forrása. Az ú j törvény 
ezekben is bölcsen előrelép. Általában, 
ami a nőt illeti, következetesen arra tö-
rekszik, hogy ne csak a feleség, az anya 
kapja meg az őt megillető tiszteletet, meg-
becsülést, hanem mint egyenjogú partner 
is elismertessék, aminek természetesen 
messzeható társadalmi jelentősége van. 

A gyermek védelme, érdekeinek szolgá-
lata, még ha a házasság viharos körülmé-
nyek között hányódik is. sőt különösen 
akkor, a törvény véges-végig híven kö-
velelt elve. Igaz. szinte lehetetlen jogi 
formulákkal megakadályozni, hogy a gye-
rek olykor zsarolás, bosszúállás, anyagi 
számítás eszközévé és kárvallottjává le-
gyen. A képviselők is reálisán mérlegelték 
az elet sok ilyen fa j t a fájdalmas tapasz-
talatát. viszontagságait. Éppen ezért mél-
tányolták, hogy a törvény, amennyire csak 
lehetséges, igyekszik kihúzni a talajt, a 
joggal való visszaélés lehelőségét, az ilyen 
próbálkozások alól. Ám ebben a vonatko-
zásban csakúgy, mint sok egyébben, ami 
az ülésen szóba került, hongsúlyoztak a 
végrehajtás széles lehetőségeit és mély fe-
lelősségét. Hogy ez a törvény egész szel-
lemével nevel is a jobbra, az embersége-' 
sebb. a szocialista társadalomhoz méltó 
házastársi, szülői, gyermeki és általában 
becsületes állampolgári magatartásra, még 
több reményt nyúj t arra. hogy a végre-
hajtás valóban megfelel majd a nagy vá-
rakozásnak. 

Az emberi együttélés — amelynek 
középpontjában a legfontosabb, a 
legértékesebb, a társadalmat alkotó 

kis közösségként a család áll • —. a min-
dennapi élet nyer biztonságot nyújtó, ösz-
tönzést az ú j törvénytől. A magánélet és a 
tőle aligha elválasztható közélet egyaránt. 
Ösztönzést, tisztes, szocialista szellemű el-
vekben és szabályokban. Hogy kevesebb 
legyen a boldogtalan ember, és több le-
gyen az öröm. 

Ifjúsági parlamentek 
Tegnap, pénteken ifjúsági kítandó KISZ-klub építése 

parlamentet tartottak a felett. A parlamenten részt 
Vídic, Dél-magyarországi vett Kiss Jenő, a Belkeres-
Vas- és Műszaki Kereske- kedelmi Minisztérium ipar-
delmi Vállalatnak Börcsök cikk főosztályának osztálv-
Ferenc igazgató beszámoló- vezető-helyettese és Várfi 
jában tájékoztatta a fiatalo- Ferenc, a minisztériumi 
kat az ifjúsági törvény vég- KISZ-bizottság tagja is. 
rehajtásáról, s az intézkedési A MÁV Szegedi lgazgaló-
tervről, továbbá a vállalat ságának központjában dol-
előtt álló feladatokról. A gozó fiatalok ifjúsági parla-
beszámolót számos hozzászó- mentjét tegnap, pénteken 
tás követte, Lakos János délelőtt tartották a MÁV 
KISZ-titkár a fiatalok ne- P e t ö f i Sándor művelődési 
vében védnökséget vállalt a o t t l™nban. Dr. Elek György 

vasútigazgató-helyettes tájé-központi irodaházban kiala- , .„,. .. . , , . .. . * koztatta a fiatalokat az í f ju-

• • 

Összeállították a békehónap 
megyei programját 

Kibővített ülést tartott pénteken a nép-
front Csongrád megyei elnöksége a megyei 
titkárság helyiségében. 

Kispal Antalnak, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának munkatársa ismer-
tette a felszabadulásunk 30. évfordulójá-
nak megünneplésével kapcsolatos feladato-
kat. Dr. Szilágyi Júlia, a megyei Béke és 
Barátsági Bizoiisag elnöke az idei békehó-
nap megyei programjáról tájékoztatott. 

A kiemelt rendezvények sorozatát Sze-
geden, a békenagygyűlés nyitja meg, mű. 
jus 6-án. A Tisza szállóban megrendezés-
re kerülő ünnepség előadója dr. Kulka 
Frigyes egyetemi tanár, a Magyar—Szov-
jet. Baráti Társaság országos elnökségének 
tag-jtt. A nagygyűlést köuati a hangver-

senyteremben a már hagyományos béke-
hangverseny. A népfront és a KISZ vá-
rosi bizottsága május 10-én megrendezi a 
Tömörkény-üdülőtelepen, a munkásmoz-
galmi emlékműnél a hagyományos ifjúsá-
gi szolidaritási nagygyűlést. Tizenhatodi-
kán magyar—szovjet baráti találkozó lesz 
a népfront városi bizottsága mellett mű-
ködő nőbizottság szervezésében. Magyar— 
csehszlovák barátsági napok színhelye lesz 
Szeged június 6-án és 7-én. Lidice község 
erombolasának 29. évfordulója alkalmá-

ból elhelyezik koszorúikat a népfront me-
gyei. városi és járási bizottságának ( képvi-
selői a 'L id ice i emlékműnél. A program 
barataagi nagygyűléssel ér véget, 

sági törvény végrehajtásáról, 
értékelték és megvitatták a 
szakképzettség és káder-
utánpótlás kérdéseit, a ver-
senymozgalomben elért 
eredményeket, a fiatalok 
munkahelyi beilleszkedését. 

Munkásőrök 
helytállása 

Dolgozó népünk a követ-
kező év tavaszának két ki-
emelkedő eseményere ké-
szül: 1975 márciusuban lesz 
a Magyar Szocialista Mun-
káspárt XI. kongresszusa, és 
jövőre ünnepeljük hazánk 
felszabadulasanak 30. évfor-
dulóját. Ennek kapcsán 
Papp Árpád, a munkásőrség 
országos parancsnoka felhí-
vással fordult az önkéntes 
fegyveres testület tagjaihoz, 
^parancsnokaihoz. A felhívás 
egyebek között megállapít-
ja: 

Pártunk útmutatásait kö-
vetve, országunk politikai és 
gazdasági erejének gyarapí-
tásával méltóképpen készül-
jünk a XI. kongresszusra, és 
a felszabadulás 30. évfordu-
lójára. Munkahelyünkön s 
társadalmi kötelezettségeink 
teljesítésében, a szocializmus 
építésében becsülettel áll-
junk helyt, ki-ki a maga 
posztján, ezután is. , 

Lázár György hazaérkezett 
Moszkvából 

Lázár György, a Minisz- kovnak, a Szovjetunió Mi-
lertanács elnökhelyettese, az nisztertanácsa elnökhelyet-
Országos Tervhivatal elnöke lesének, az Állami Tervbi-
péntek délután hazaérkezett z o t t s á g e i n ö k é n e k meghívá-
Moszkvabol. a KGST vegre- , . . . . . . 
hajtó bizottságának üléséről. s a r a l a t ° e a t a s t tett a Szov-
A végrehajtó bizottsági ülést jetunió több köztársasagá-
megeíözőcn fcL K, Bajba- ban. 


