
A tanács térképei 
Vannak olyan hétköznapi dolgok, melyeknek okairól nem-

igen érdeklődünk. Ki gondol például arra, hogy ha 
valahol megnyílik egy fűszerüzlet, az nem véletlenül 

csöppen oda. Hogy előbb felmérik, kiszámítják, hogy ép-
pen ott van szükség rá, s ha teszem azt, rövidáru keres-
kedést akartak volna berendezni helyén, nem kapnak rá 
engedélyt. Vagy arra, hogy m i é r t . . . Tengernyi példát le-
hetne felhozni, s a következtetés mégis ugyanaz marad: 
mindennapi életünk szinte észrevétlen, ám állandó szerve-
zője a tanács. Ahogy a tanácsnál dolgozó emberek maguk 
is mondogatni szokták: a születéstől a sírig elkísérik a vá-
ros polgárait. S ez nem üres szólam, pontosan így is van. 

Most, az új gazdaságirányítási rendszerre való áttérés 
első hónapjaiban azonban az eddiginél gyakrabban kell és 
érdemes beszélni a tanácsról, feladatairól, és a tanács dol-
gozóinak munkájáról, mert szerepkörük méginkább kibő-
vült, döntéseik és cselekvéseik ezentúl még a korábbinál is 
jobban képesek befolyásolni a lakosság életét. 

Ha ezt a cikket tanácsi ember írná, most feltehetően 
két új rendelet számát idézné, a kormányét és az illetékes 
szaktárcáét, melyek a tanácsok önállóbb működéséről, új 
feladatairól szólnak. S már benne is lennének talán a vi-
tában: van-e, megszűnt-e a tanács szerveinek kettős alá-
rendeltsége? Mert eddig két „urat" kellett szolgálni, a vég-
rehajtó bizottságot, minden tanácsi szervezet vezető testü-
letét, és a szaktárcát, az országos hatáskörű testületeket. A 
vita, persze, ma már meddő volna, hiszen éppen ezek ad-
tak ki rendeleteket, utasításokat, s mi több, jogköröket és 
lehetőségeket is a nagyobb önállósághoz. 

Minden bizonnyal nagyon unalmas témának ígérkezett 
volna, ha már a bevezetőben elárulom, hogy a Szeged vá-
rosi tanács különböző osztályainak most kidolgozott szer-
vezeti és működési szabályairól lesz szó. Pedig ez minden, 
csak nem unalom! Olyan eddig nem alkalmazott elvek, 
használaton kívüli fogalmak vonultak be általuk a tanács 
fegyvertárába, melyekkel képesek lesznek megbirkózni 
újabb feladataikkal. Csak úgy találomra néhány idézet: 
„Figyelemmel kíséri és elemzi a kereskedelempolitika ha-
tását és a tanács illetékes szakigazgatási szerveivel, az 
MNB-vel és a KSH-val együttműködve értékeli a szegedi 
keresleti és kínálati viszonyokat, vizsgálja a helyi kereske-
delem tevékenységét a lakosság áruellátásában9 — mond-
ja többek között a kereskedelmi osztály szabályzata. „Ellát-
ja a hosszú, középtávú és az éves tanácsi tervezésével, a 
területi tervezéssel kapcsolatos tanácsi feladatokat" — így 
egy passzus a tervosztályéból. S a munkaügyi osztály sza-
bályzatából két mondat: „A tervosztállyal együttműködve 
fpltárja a tényleges és a várható munkaerőhelyzetet, elemzi 
a munkaerőforrás és szükséglet alakulását. Vizsgálja az új 
létszámigény, a feleslegessé váló munkaerő, a munkaképes 
korba lépők összetételét, elhelyezési lehetőségeit és a mun-
kaerő-mozgást". 

Aki egy kicsit is odafigyel az új mechanizmus követel-
ményeire és céljaira, az ezekből a kurta idézetekből is ki-
érzi, mennyire egybevágnak. De ezek a szabályzatok — 
szám szerint hatot fogadott el eddig belőlük a szegedi ta-
nács végrehajtó bizottsága — nem ilyen rövidek, egyné-
melyik tanulmánynak is beillene, olyan részletesen tárja 
fe l a feladatok sokrétűségét és a megoldás módját. Egy ta-
lálóbb hasonlattal: térkép valamennyi, amelyből leolvas-
ható minden tennivaló. 

Szakigazgatási, hatósági és felügyeleti tevékenység, 
területi szervezés, prognózisok adása, informálás és 
orientálás — ez a tanácsi munka régi és új köre. 

8s az alárendeltség kérdésére is választ adnak a szabály-
zatok, amikor kimondják, hogy figyelembe veszik és alkal-
mazzák a miniszterek, az országos hatáskörű szervek ve-
zetőinek rendeleteit, állásfoglalásait. Erre szükség is van, 
hiszen a helyi érdekeket alkalom adtán az országos érde-
kekkel kell egyeztetni. A kettős irányítás elvi szükséges-
ségét már Lenin meghatározta. 

Fehér Kálmán 
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Zs. Szambu befejezte 
magyarországi látogatását 

Közös közlemény a mongol államfő 
látogatásáról — Losonczi Pál 

mongóliai meghívása 

fl népszavazás 
nem megoldás 

Szombaton délután eluta-
zott Magyarországról 
Zsamszrangijn Szambu, a 
Mongol Népköztársaság 
Nagy Népi Hurálja elnöksé-
gének elnöke, aki Losonczi 
Pálnak, a Magyar Népköz-
társaság Elnöki Tanácsa el-
nökének meghívására hiva-
talos baráti látogatást tett 
hazánkban. A mongol állam-
fővel együtt elutazott felesé-
ge, Dezsidijn Nyamá, vala-
mint kísérete. 

A magyar, mongol és vö-
rös zászlókkal díszített Feri-
hegyi repülőtéren többezren 
gyűltek össze a vendégek 
búcsúztatására. A búcsúzta-
táson megjelent Losonczi 
Pál, Apró Antal, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnök-
helyettese, dr. Ajtai Miklós, 
a Politikai Bizottság póttag-
ja, a Minisztertanács elnök-
helyettese, Kisházi Ödön, az 
Elnöki Tanács helyettes el-
nöke, Cseterki Lajos, az El-
nöki Tanács titkára, Péter 
János külügyminiszter, va-
lamint. a kormány több más 
tagja. Jelen volt a búcsúzta-
tásnál a budapesti diplomá-
ciai képviseletek több veze-
tője és tagja. 

Díszjel harsant, majd a 
díszegység parancsnoka je-
lentést tett a mongol állam-
elnöknek. Felcsendült a ma-
gyar és a mongol himnusz, 
s közben 21 tüzérségi díszlö-
vést adtak le a mongol ál-
lamfő tiszteletére. Zs. Szam-
bu Losonczi Pál társaságá-
ban ellépett a díszegység 
arcvonala előtt, köszöntötte 

a katonákat, majd búcsúbe-
szédet mondott 

Beszédére Losonczi Pál 
válaszolt. 

A mongol vendégek ezután 
szívélyes búcsút vettek a 
megjelent magyar közéleti 
személyiségektől, Zs. Szambu 
Losonczi Pál társaságában 
elhaladt a búcsúztatásra 
megjelent fővárosi dolgozók 
sorai előtt. A vendégek re-
pülőgépét a magyar légierők 
vadászgép-köteléke a határig 
kísérte. 

Zs. Szambu a repülőgép 
fedélzetéről táviratban is bú-
csút mondott a magyar ve-
zetőknek, a magyar népnek. 

A látogatásról kiadott kö-
zös közlemény egyebek kö-
zött hangsúlyozza: a felek 
tájékoztatták egymást az or-
szágaikban folyó szocialista 
építőmunka menetéről, átte-
kintették a magyar—mongol 
kapcsolatok helyzetét és vé-
leményt cseréltek a nemzet-
közi helyzet időszerű kérdé-
seiről. Megelégedéssel álla-
pították meg, hogy a mar-
xizmus-leninizmus, a pro-
letár internacionalizmus el-
vei alapján, az 1965. évi ma-
gyar—mongol barátsági és 
együttműködési szerződés 
szellemében állandóan fej-
lődnek, szélesednek a két 
ország kapcsolatai. 

Az eszmecserék során 
megállapították, hogy továb-
bi kedvező lehetőségek van-
nak a két ország közti sok-
rétű politikai, gazdasági és 
kulturális együttműködés el-
mélyítésére, mind kétolda-
lúan, mind pedig a Kölcsö-
nös Gazdasági Segítség Ta-
nácsa keretében. 

Ütra készen 
Az újszegedi kertek kínálják árui-

kat: cseresznyét, földiepret, zöldbor-
sót adnak piacra a kertészkedők. A 
MÉK újszegedi felvásárló telepére 
naponta 150 mázsa földieper érkezik. 
Közepes termés várható ebből a fi-
nom. ízletes gyümölcsből. Elsősorban 
exportra indulnak innen a szállítmá-
nyok. Ezen a tavaszon mintegy 30 va-

gonnyi árut vesznek át a felvásárló 
telepen, s ebből 25 vagonnal külföldi 
országokba irányítanak. A Haladás 
Termelőszövetkezetből is naponta in-
dulnak a szegfűszáilítmányok. Na-
ponta 4000 szálat a hazai piacokra, 
hetenként 3000 szálat exportra kül-
denek. 

A felek megállapították, 
hogy a Magyar Népköztár-
saság és a Mongol Népköz-
társaság, közös barátjukkal 
és hű szövetségesükkel, a 
nagy Szovjetunióval és a 
többi szocialista országgal 
együtt, együttműködésben a 
világ minden békeszerető és 
haladó erejével, továbbra is 
harcolni fognak a nemzetkö-
zi feszültség csökkentéséért, 
a termonukleáris háború ve-
szélyének elhárításáért és .a 
tartós békéért. Magyarország 
és Mongólia határozottan sík-
raszáll az általános és teljes 
leszerelésért, a vitás kérdé-
sek békés eszközzel való 
rendezéséért, a különböző 
társadalmi rendszerű álla-
mok békés egymás mellett 
éléséért, a kolonializmus és 
neokolonializmus teljes fel-
számolásáért. Elítélték az 
Amerikai Egyesült Államok 
és csatlósaik népirtó vietna-
mi agresszióját s teljes szo-
lidaritásukról és támogatá-
sukról biztosították a füg-
getlenségéért és szabadságá-
ért hősiesen küzdő testvéri 
vietnami népet. Kifejezték 
meggyőződésüket, hogy a vi-
etnami béke megteremtése 
csakis a Vietnami Demok-
ratikus Köztársaság és a 
Dél-vietnami Nemzeti Fel-
szabadítási Front igazságos 
álláspontjának alapján le-
hetséges. A két fél elíté-
li Izraelnek az arab orszá-
gok elleni agresszív tevé-
kenységét, s követeli, hogy 
Izrael haladéktalanul hajtsa 
végre az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának határozatait. 

A két testvérpárt és szoci-
alista ország képviselői ez 
alkalommal is hangoztatták, 
hogy a nemzetközi kommu-
nista mozgalom és a szocia-
lista közösség egységének 
erősítése az imperializmus 
elleni harcunk sikerének 
egyik legfontosabb feltétele. 
Ezért kinyilvánították szilárd 
elhatározásukat, hogy min-
den lehetséges lépést meg-
tesznek e létfontosságú fel-
adat megoldása érdekében. 

Zsamszrangijn Szambu el-
nök köszönetét fejezte ki a 
magyar népnek, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának és a 
Magyar Népköztársaság kor-
mányának a szocialista épí-
tésben, a Mongol Népköztár-
saságnak nyújtott internaci-
onalista segítségéért, vala-

1 mint azért az elvtársi, szí-
vélyes fogadtatásért, mely-
ben ő és kísérete a Magyar 
Népköztársaságban részesült. 

Az elvtársi, baráti lég-
körben lefolytatott tárgya-

í lások valamennyi kérdésben 
a nézetek teljes azonosságát 
tükrözték. Szambu elnök 
magyarországi látogatása je-
lentősen hozzájárult a ma-
gyar és a mongol nép hagyo-
mányos testvéri barátságá-
nak, pártjaink és országaink 
gyümölcsöző együttműködé-
sének erősítéséhez. 

Zsamszrangijn Szambu 
meghívta Losonczi Pált, hogy 
a számára megfelelő időben 
tegyen hivatalos látogatást a 
Mongol Népköztársaságban. 
Losonczi Pál a meghívást kö-
szönettel elfogadta. A láto-
gatás időpontját később 
egyeztetik. 

A hétfői minisztertanács 
ülése után hozzák nyilvá-
nosságra annak a törvény-
tervezetnek a szövegét, ame-
lyet De Gaulle tábornok jú-
niusban népszavazásra bo-
csát — jelentette be Pom-
pidou miniszterelnök szom-
bat délben tartott sajtóérte-
kezletén. Ebből mindenki 
megláthatja majd, hogy az 
elnök olyan széles körű in-
tézkedéseket tervez, ame-
lyek a jelenlegi súlyos vál-
ság okait orvosolják. 

A miniszterelnök közölte, a 
szombatra virradó éjjel tör-
tént súlyos összetűzések után 
olyan utasítást kaptak a 
rendfenntartó erők, hogy 
minden gyülekezést és cso-
portosulást a legnagyobb 
eréllyel oszlassanak szét. Az 
események menetét ismer-
tetve, a miniszterelnök elis-
merte, hogy a CGT és az 
UNEF által rendezett tün-
tetések a legnagyobb rend-
ben és fegyelmezettségben 
folytak le. A miniszterelnök 
állítása szerint a péntek éj-
szaka Párizsban és több vi-
déki városban lezajlott tün-
tetések azt bizonvítják, hogy 
egyesek tervszerűen polgár-
háború kiprovokálását kísé-
relték meg. 

Szombat délután 3 órakor 
a szociális ügyek miniszté-
riumában megkezdődtek a 
megbeszélések Georges Pom-
oidou miniszterelnök elnök-
letével a kormány, a szak-
szervezetek és a munkálta-
tók szervezetének képviselői 
között a francia dolgozók 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Koszigin 
hazautazott 

Alékszej Koszigin, az 
SZKP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Szovjetunió 
Minisztertanácsának elnöke 
szombaton a kora délutáni 
órákban hazautazott a cseh-
szlovák fővárosból. 

Koszigin — mint ismeretes 
— május 17-én a Csehszlo-
vák KB elnöksége és a cseh-
szlovák kormány meghívá-
sára rövid időtartamú gyógy-
üdülésre érkezett Csehszlo-
vákiába. Május 19-től 23-ig 
Karlovy Varyban tartózko-
dott. Koszigin kétszer ta-
lálkozott Ludvik Svoboda 
csehszlovák köztársasági el-
nökkel. Ezenkívül találko-
zott Dubcekkel, Cernikkel, 
Smrkovskyval és a CSKP 
más vezetőivel. 

A prágai repülőtéren 
Dubcek, Cernik, valamint 
több más csehszlovák veze-
tő búcsúztatta a távozó Ko-
szi gint. aki hazaérkezett 
Moszkvába. 

Csatlakozások 
az atom-

sorompóhoz 
Az ENSZ-közgyűlés poli-

tikai bizottsága folytatta az 
atomsorompó-egyezmény ter-
vezetének vitáját. A bizott-
ság ülésén közölték. hogy 
társszerzőként eddig 28 ál-
lam csatlakozott ahhoz a 
határozati javaslathoz, amely 
helyesli a genfi 18-hatalmi 
bizottságban előterjesztett 
atomsorompó-szerződés ter-
vezetét. 


