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KISZ-esek Feszültség Tavasz a határban 
és úttörők a Szuez i - c sa f ©mániát A naptár még csak a jövő hét végére ígéri a ta-

vaszt, de az első melegebb napsugár már a földekre csal-
ta az embereket. 
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új akciója 
A KISZ intéző bizottsága 

megtárgyalta és elfogadta a 
felszabadulásunk 25. évfor-
dulójának megünneplésére 
kidolgozott javaslatot Or-
szágszerte a gusztus 20-ig tart 
a Magyar Tanácsköztársaság 
133 napos történetéhez fű-
ződő ünnepségsorozat, majd 
szeptemberben meghirdetik 
a KISZ új akcióját, amely-
nek címe és jelszava: „A 
felszabadult nemzedék tet-
teivel üzen". Ennek kere-
teben arra hívják fel a 
KISZ-istákat és az úttörő-
ket hogy a felszabadulás 
25. évfordulójához méltó tet-
tekkel köszöntsék 1970. áp-
rilis 4-ét 

Az akció programjában 
jubileumi vetélkedőt hir-
detnek, országszerte felsza-
l>adulási köröket szerveznek, 
amelyek összejövetelein a 
fasiszta megszállók kiűzésé-
ért vívott harc legjelentő-
sebb eseményeivel, hazánk 
a legyedszázados fejlődésével 
és jelenünk feladataival is-
merkednek meg a fiatalok. 
Az évforduló tiszteletére 
megrendezik a Felszabadulá-
si művészeti fesztivált és a 
magyar fiatalok hálastafétá-
j á t Az Expressz Ifjúsági és 
Diák Utazási Iroda jövőre 
..huszonöt év — huszonöt 
líékevonat" mottóval indít 
bekevonatokat a Szovjet-
unióba. 

Az évforduló esztendejét 
felhasználják a testvér KISZ-
es Komszomol-szervezetek 
kapcsolatának erősítésére és 
gazdagítására is. 

Az egyiptomi fegyveres 
erők főparancsnokságának 
közleménye bejelentette, hogy 
kedden, a kora délutáni 
órákban újabb tűzpárbaj 
kezdődött a Szuezi-csatorná-
nál. A közlemény szerint az 
izraeli fél tüzérségi táma-
dást indított Port Tevfik, 
Szuez és El Shatt városa el-
len. Az egyiptomi erők a 
tüzet viszonozták és a lég-
védelem lelőtt egy izraeli he-
likoptert, amely megfigyelést 
végzett a csatornaöve2et fö-
lött 

Több mint három és fél 
órán keresztül dörögtek az 
ágyúk a Szuezi-csatorna part-
jain húzódó 112 kilométeres 
frontszakaszon. A szemben-
álló felek az ENSZ katonai 
megfigyelőinek ismételt köz-
benjárására, magyar idő sze-
rint 18.30 órakor beszüntet-
ték a tüzelést. 

A tűzpárbaj hírét egy iz-
raeli szóvivő is megerősítet-
te, az EAK-ra hárítva azon-
ban a felelősséget az inci-
densért. 

Az A l Ahram jelentése 
szerint a csatorna térségé-
ben észlelt izraeli csapatösz-
szevonások miatt az EAK 
fegyveres erőit riadókészült-
ségben tartják. Mahmud Riad 
egyiptomi külügyminiszter 
tudomására hozta Odd Bull 
tábornoknak, az ENSZ tűz-
szüneti megfigyelő csoportja 
vezetőjének, Hogy az EAK 
újabb agressziós cselekmény-
nek tekint bármiféle csapat-
összevonást az Izrael által 
megszállva tartott területe-
ken, s Egyiptom fenntartja 
magának a jogot az azonnali 
ellencsapásra. 

Az arab országok Izraellel 
szembeni elszántságának je-
gyében folytatja munkáját 
az Arab Liga tagállamainak 
tanácskozása Kairóban. A 

keddi ülésen Hasszuana, a 
liga főtitkára rámutatott ar-
ra, hogy az ENSZ sajnálato-
san képtelennek mutatkozik 
a közel-keleti válság rende-
zésére és nem tud szankció-
kat alkalmazni Izrael ellen, 
amely viszont semmibe veszi 
az ENSZ határozatait. Más-
felől az imperialista hatal-
mak folytatják az agresszor 
felfegyverzését. Ilyen körül-
mények között az arab ál-
lamok sürgető feladata, hogy 
összehangolják és erélyeseb-
bé tegyék politikai irányvo-
nalukat, megszilárdítsák po-
zícióikat — mondotta a liga 
főtitkára. 

Riad egyiptomi külügymi-
niszter az Arab Liga taná-
csának ülésén bejelentette: 
utasította az EAK állandó 
ENSZ-képviselőjét, hogy te-

gyen panaszt a Biztonsági 
Tanács elnökénél az újabb 
izraeli agresszió miatt. 

Tel Aviv-i jelentés szerint 
Golda Meir asszony, akit Sa-
zar államfő kormányalakítási 
megbízással hatalmazott fel. 
már le is tette a hivatali es-
kü t Bár Meirt a Munkás-
párt, az izraeli nemzetgyű-
lés legnagyobb frakciója 
ajánlotta, a megfigyelők nem 
tartják lehetetlennek, hogy 
az egymással szembenálló 
Dajan és Állon miniszterel-
nök-helyettes között ideigle-
nes kompromisszumról van 
szó — olyan fegyverszünet-
ről, amely bármelyik pilla-
natban felborulhat és belát-
hatatlan következményeket 
okozhat az izraeli belpoliti-
kai porondon. 

Fotótérképek 
Geodéfák tanácskozása 

Speciálisan szakmai kér-
désekről tanácskoznak két 
napon át a geodéták Sze-
geden. A téma azonban min-
denkit érdekel valamilyen 
formában, mivel a városi és 
községi belterületek a zárt-
kertek síkfotogrammetriai 
alapnyagokkal végzendő fel-
mérésről hangzanak el elő-
adások. Készülnek ugyanis 
a fotótérképek a városokról 
és a falvakról. 

A kétnapos rendezvényt — 
márciuc 11—12-én — a Pécsi 
Geodéziai és Térképeszti 
Vállalat, valamint a Geodé-
ziai és Kartográfiai Egyesü-

Kevés űj üzlet nyílik 
Szegetlen Sok a „fehér folt" a külső 

városrészekben 

Szeged kereskedelmi há-
lózatának a harmadik öt-
éves tervre szóló fejlesztési 
terve 1967-ben készült el. A 
városi pártbizottság és a ta-
nács végrehajtó bizottságá-
nak határozatai szerint alap-
elvként fogadták el a több-
szektorú fejlesztés elvét. Azt, 
hogy minden olyan kezde-
ményezést támogatnak, mely 
ú j árualapok feltárását, az 
árukínálat növekedését ered-
ményezi. A város gyors fej-
lődése feltétlenül megkövete-
li új üzletek nyitását, a la-
kosság kulturált kereskedel-
mi kiszolgálását. 

Sok új üzlet nyílt azóta a 
városban, de nyomban azt 
is megállapíthatjuk, hogy 
nem elég. Ahogy a kereske-
delemben számolnak: több 
mint 2 ezer négyzetméterrel 
kevesebb üzlet, vendéglátó-
hely nyílik végülis, mint 
amennyit a jóváhagyott terv 
előírt. Többek között nem 
lesz meg a Bécsi körúti és 
a Petőfi Sándor sugárúti új 
élelmiszerbolt, a városellátó 
Mérev utcai és gedói kis-
vendéglőié, az Odesszai kör-
úti ÁBC-áruház. étterem és 
eszoresszó, a gvermekruha-
szakiizlet a S+~benvi téren, 
a Mikszáth Kálmán utcai 
népművészeti bolt és a Lu-
xus Áruház sem nyit üzle-
tet Szeeeden. Az ok több-
nyire különböző beruházási, 

építőipari és pénzügyi ne-
hézségekben keresendő. A 
tervezett üzletek egy része o 
negyedik ötéves tervre ma-
rad. A szegedi kereskedelmi 
vállalatok mintha húzódoz-
nának újabban az üzletek 
berendezésétől, különböző 
kifogásokkal élnek, másirá-
nyú kötelezettségeikre hi-
vatkoznak. 

Az elmaradás akkor is 
súlyosnak ítélendő, ha tud-
juk. hogy a terven kívül is 
nyílt utóbb néhány üzlet, 
mint például a kenderfel-
dolgozó gyáré a Mikszáth 
Kálmán utcában, a BUDA-
LAKK-é a Bartók Béla té-
ren, a kis illatszerbolt a 
Kárász utcában. Terven kí-
vül szándékozik közös min-
taboltot nyitni idén a Kecs-
keméti utcában a tejipar és 
a sütőipar, a fogyasztási szö-
vetkezet falatozót a Deák 
Ferenc utcában; jövőre nyíl-
na a sütőipari mintabolt a 
Kígyó utcában és borozó-fa-
latozó a Roosevelt téren épü-
lő új házakban. 

Súlyos szépséghibája a 
hálózatieilesztésnek az is, 
hony a külső városrészekben 
a harmadik ötéves tervben 
alia nyílt üzlet, igen sok a 
„fehér folt". A peremkerü-
letek lakói joggal emelnek 
szót azért, hogy kevés az 
élelmiszerüzlet, a vendéglá-

tóhely, s a meglevő boltok 
áruválasztéka sem felel 
meg az igényeiknek. Gond 
az is, hogy az ú j lakótele-
peken a lakásokkal járó 
kereskedelmi beruházások 
késve készülnek el. Az olaj-
város (Tarjántelep) ÁBC-
áruháza helyett ezért most 
kénytelenek ideiglenes élel-
miszerboltot nyitni. 

A város idegenforgalma 
egyre nő, a szállodai szobák 
száma azonban, ha átmene-
tileg is. fogyott. A szállodák 
különösen nyáron, a sza-
badtéri játékok idején az 
igénylőknek csak egy kis 
részét képesek befogadni. 
Valamelyest javul csak a 
helyzet, ha a Royal-szálló 
bővítése elkészül. Változást 
azonban csupán új, nagy 
befogadóképességű szálloda 
építése hozhat. A Hungária-
cég a negyedik ötéves terv-
ben 200 szobás, 400 férő-
helyes új szállodát és ét-
termet szándékozik építeni a 
jelenlegi Hungária helyén. 
Ezenkívül úgvnevezeett tou-
ring-hotel építésére is nagy 
szükség volna. 

A városi tanács végrehajtő 
bizottsága tegnapi ülésén 
meotármizlta a szeeedi ke-
reskedelmi hálévatf<?ilesztév 
jelenlegi helyzetét és a hi-
bák, elmarad-tsok meesziin-
tetécéro megfelelő határoza-
tokat hozott. 

let szegedi csoportja kezde-
ményezte. A Vörösmarty ut-
ca 3. szám alatti előadóte-
remben tegnap, kedden Bo-
day Lajosnak, a Pécsi Geo-
déziai és Térképészeti Válla-
lat igazgatójának megnyitó-
ja után öt előadás hangzott 
el. 

A vitaindító előadást a 
PGTV szegedi felmérési osz-
tályának vezetője, Csala 
Ferenc tartotta, majd Győri 
János (Budapest) a belterü-
letek felmérésénél használt 
síkfotogrammetriai technoló-
giáról Faváry József (Buda-
pest, Kartokráfiai Vállalat) a 
nagyméretarányú fotótérké-
pek készítésével kapcsolatos 
hazai tapasztalatokról, Láng 
Gyula a szombathelyi fel-
mérések tapasztalatairól. 
Temesvári László (Pécs) 
pedig a városi és községi 
belterületek térkéipfelújítá-
sával kapcsolatos síkfoto-
grammetriai alapanyagok 
felhasználásáról tartott elő-
adást. 

Ma, szerdán délelőtt to-
vább folytatják a szakmai 
berkekben nagy érdeklődés-
re számottartó tanácskozást, 
s négy újabb előadás hang-
zik el. Kazi Géza (Szeged) a 
városi és községi belterüle-
tek felmérésével kapcsolatos 
hatósági feladatok végre-
haitásáról, s annak Csong-
rád megyei tapasztalatairól. 
Zilinszki István (Pécs) az 
•lifelmérésekről, Tárkány 
Szűcs Ferenc (Pécs) a vizs-
gálati módszerekről és ta-
pasztalatairól, s végül Ecseri 
Ferenc (Pécs) a vizsgálati 
eredményekről tart előadást. 

Első barázdáit szántja Forráskúton a Haladás Termelő-
szövetkezet földjén Király István. A szabadföldi kerteszei 
számára készíti elő a talajt. Paprikát, paradicsomot ••. 

más zöldségfélét ültetnek majd nyomában 

Rúzsán már permetezi gyümölcsfáit Posta Miklós. Gépe-
sítette a munkát, viilanyencrgia nyomja a mészkénlevet 

az almaiákra 

Horváth 

Üllés határában a nyitást elvégezték, s már 
szólőt 

felvétele) 

metszik a 

Klublajstromozás 
Örömmel adtunk hírt nem-

régiben arról, hogy az ifjú-
sági klubok munkájának 
megsegítésére megyei klub-
anács alakult a KISZ Csong-
rád megyei bizottságának 
kezdeményezésére. 

A klubtanács tegnap, ked-
den délelőtt megtartott ülé-
sén fontos határozatokat ho-
zott. Döntés született többeK 
között arról, hogy április 
15-ig számba veszik a kü-
önböző vállalatoknál, intéz-

ményeknél. iskolákban mű-
ködő ifjúsági klubokat, azok 

működési feltételei, szerve-
zeti szabályzatai szerint. 
Ugyancsak felmérik a kis 
közössegek különféle igényeit 
is. valamint azt. hogy veze-
tőik miképpen tudnak eleget 
tenni megbízatásuknak. 

A megyei klubtanács tag-
jai ezen kívül több bejelen-
tést is tettek. A Csongrád 
megyei és Szeged városi 
Népművelési Tanácsadó kép-
viselője elmondotta, hogy a 
tanácsadó készséggel vállalja 
az ifjúsági klubok vezetői-

nek negyedévenként sorra 
kerülő továbbképzését, vala-
mint azt. hogy mintegy 10 
ezer forinttal segítik majd 
az ifjúsági klubokat. Hasonló 
támogatásról tudósított a 
Szeged m. j. Városi Tanács 
vb művelődésügyi osztályá-
nak és a KISZ Csongrád 
megyei bizottságának mun-
katársa is. 

A megyei klubtanács fon-
tos célként jelölte meg az 
egyetemi és főiskolai hallga-
tók bevonását a klubok mun-
kájába. 


