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Fejlődő 
vidék 

Világjelenség az urba-
nizáció. Hazánkban en-
nek is erőteljes jegyeit 
.aléljuk. Szegeden, szű-
kebb pátriánkban a 
városvezetés elgondolá-
sainak megfelelően, — 
amelyek természetesen 
egybeesnek a párt és a 
kormány politikájának 
helyi megvalósításával 
— tapintható városiaso-
dásnak vagyunk része-
sei, s egyúttal tanúi is. 

A városiasodás, a te-
rületfejlesztés következő, 
negyedik ötéves ter-
vünkben is a feladatok 
egyik fontos részét ké-
pezi, s üteme sodróbb 
lendületű lesz a megelő-
ző évekénél. Körvona-
lazódnak negyedik öt-
éves tervünk területfej-
lesztési elgondolásai. E 
témáról, amelyek köz-
vetlenül érintik a la-
kosság élet- és munka-
körülményeit, a Magyar 
Urbanisztikai Társaság 
is tanácskozott tegnap 
Budapesten. A célkitű-
zésekről Szabó Károly, 
az Országos Tervhivatal 
főosztályvezetője nyúj-
tott tájékoztatót. Ez tu-
lajdonképpen azokat a 
konkrét területfejlesztési 
irányokat tartalmazta, 
amelyek az átgondolt 
politika következményei. 

Az Alföldön a követ-
kező esztendőkben to-
vább fokozódik az ipar-
fejlesztés üteme. Buda-
pesten a termelés bőví-
tését csak olyan ágaza-
tokban folytatják, ame-
lyekben a piaci és a 
kooperációs kapcsolatok, 
valamint a szakmunka-
erő és a kutatási háttér 
ezt indokolja, illetve az 
ezzel kapcsolatos beru-
házások is kedvezőek. 
Fokozódik a vidék ipa-
rosítása. Mi, szegediek 
örömmel nyugtázhatjuk, 
hogy a városban izmo-
sodik a nehézipar, s 
ennek első fecskéi, a 
gumi- és a kábelgyár 
után itt, a Tisza partján 
ölt testet a magyar olaj-
ipar központja. A föld-
gáz és a kőolajtermelés 
új alföldi bázis, és erő-
teljes fejlődése is kitűnő 
alap az iparosításra. 

Jó dolog az is, hogy 
ezután is iparfejlesztési 
alapot kapnak a taná-
csok, s ezek évenkénti 
összege a jövőben vár-
hatóan nagyobb lesz az 
eddigieknél. 

M. S. 

Ülésezett az Országos Béketanács 
Összeült 

a Biztonsági Tanács 
Amerikai terv a közel-keleti 

rendezésre 
Csatorday Károly nagy-

követ, a Biztonsági tanács 
e havi elnöke Jordánia ké-

lője volt. Hangoztatta, hogy 
Izrael kihívó* és agressziói, 
politikája a Biztonsági Ta-

résére csütörtökre összehív- nács közel-keleti határoza-
ta a tanács ülését, a Jordá-
nia ellen elkövetett újabb 
izraeli agressziós támadás 
megtárgyalására. 

El Farrah, Jordánia kép-
viselője szerdán délután le-
velet juttatott el a Bizton-
sági Tanács elnökéhez. A 

tainak megsértését jelenti. 
Követelte, ho© a tanács 
léptesse életbe Izraellal 
szemben az ENSZ alapok-
mányának 7. cikkelyében 
megállapított szankciókat, 
amelyekkel azokat kell súj-
tani. akik a világbékét ve-

jordániai delegátus a levél- szélyeztetik. 
Tekoah, Izrael képviselője 

az agressziót azzal próbálta 
17-én mar felhívta a ta- indokolni, hogy az utóbbi 

ben emlékeztetett arra, hogy 
e hónap március 16-án 

Fotó MTI — KS 

Sebestyén Nándorné, az Országos Béketanács titkára beszámolóját tartja 

Áprilisban ünnepi ese- e©üttműködés kérdéseivel tiltakozás erősítésének éve 
ménysorozattal emlékeznek foglalkozó októberi nemzet- legyen az 1969-es esztendő, 
meg az 1. Béke-világkong- közi konferencia előkészíté- Az Országos Béketanács 
resszus 20. évfordulójáról; séből. A napirenden szerep- ülése Darvasi István zársza-
május 8-a és június 17 kö- 16 kérdésekkel kapcsolatban vával ért véget, 
zött nagyszabású tavaszi bé- a legjobb szakemberek be-
keakciót tartanak. Egyebek vonásával dolgozzák ki a 
közt erről tanácskozott csü- magyar békemozgalom ja-
törtökön a Parlamentben az vaslatait. Elküldjük delegá-
Országos Béketanács. Darva- dóinkat a tanácskozásokra j 
si István, a Béke-világtanács és fogadjuk, érdekes prog-
tagja nyitotta meg az ülést, rammal várjuk a hazánkon 
majd Sebestyén Nándorné, átutazó külföldi küldöttsége-
az Országos Béketanács tit- get. 

nács figyelmét az országa 
ellen irányuló izraeli légite-
vékenységre. Március 26-án 
izraeli sugárhajtású repülő-
gépek bomba- és rakétatá-
madást intéztek As Salt vá-
ros és környéke ellen. Ezen 
a területen főként üdülőhe-
lyek vannak. Bombatámadás 
érte az As Salt közelében 
levő települést is. 

Az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsa csütörtökön, magyar 
idő szerint a délutáni órák-
ban összeült, hogy me©izs-
gálja Jordánia Izrael elleni 
panaszát. Az ülés első fel-
szólalója, Jordánia képvise-

időben az arab gerillák fo-
kozzák tevékenységüket a 
megszállt területeken és 
Jordánia ezeknek az akci-
óknak a kiindulási támasz-
pontja. Az ülés lapzártakor 
még tartott. 

A közel-keleti rendezésre 
vonatkozó amerikai terv — 
amelyet átnyújtottak a ta-
nulmányozásra a Szovjet-
unió, Nagy-Britannia és 
Franciaország ENSZ-képvi-
selőinek — lényege: demili-
tarizált övezetek létesítése 
Izrael és arab szomszédai 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

kára tartott referátumot. 
— Legjobb ha©omá-

nyainkhoz híven — mondot-
ta többek között — az idén 
is a nemzetközi élet, a vi-

A referátumot követő vita 
lezárása után az Országos 
Béketanács egyhangúlag el-
fogadta az előterjesztett do-
kumentumokat és határozat-

lágpolitika eseményeihez iga- ban foglalt állást a vietnami 
zodva, a nemzetközi és a 
ma©ar békemozgalom hu-
szadik születésnapjának szel-

helyzettel kapcsolatban. Fel-
hatalmazta az elnökséget, 
ho© a közel-keleti kon-

lemében alakítjuk ki az fliktus ügyében táviratban 
Országos Béketanács tenni- forduljon a Biztonsági Ta-
valóinak programját. A to-
vábbiakban beszámolt ar-
ról. ho© az Országos Bé-

nácshoz. 
Az elfogadott munkaterv 

alapján a magyar békemoz-
ketanács vezetői az elmúlt galom arra törekszik, hogy 
hónapokban negyvenegy 
nyugati békemozgalom kép-
viselőivel folytattak kétolda-
lú megbeszéléseket. Bejelen-

— a stockholmi nemzetközi 
Vietnam-konferencia állan-
dó bizottságának és a Béke-
világtanács elnökségének 

tette, hogy a magyar béke- kezdeményezésére — hazánk-
mozgalom is részt vállal a ban is a vietnami nép irán-
berlini béke-világtalálkozó és ti szolidaritás, az Egyesült 
az európai biztonság és Államok agressziója elleni 

A DNFF elutasította 
a titkos megbeszéléseket 

Csütörtökön délelőtt Pá-
rizsban tizedik alkalommal 
tartottak plenáris ülést a vi-
etnami kérdés békés megol-
dását kereső értekezlet részt- kormányzat alelnöke a dél-
vevői. 

A csütörtöki ülésen Tran 

ni a vietnami problémát, ges titkos tár©alásainak le-
akkor tárgyaljon közvetlenül hetőségeit illetően, 
a DNFF-fel. Nyilatkozatának ezzel a 

Ky tábornok, a saigoni részével merőben ellentéte-
sek voltak Ky tábornok to-

Buu Kiem, a DNFF kül-
döttségének vezetője vissza-
utasította a saigoni elnök-
nek azt az ajánlatát, hogy 
közvetlen titkos megbeszé-
leseket tartsanak e©massal ' m e g h i h a j l a n d ó Va©ok el-
a DNFF és asalgomkor- u t a z n i Hanoiba. Ez nem je-
mány képviselői. A DNFF l e n t h e t s z a m omra problé 
küldöttsegenek vezetője ki- m á t „ _ m o n d o t t a . Hozzá 

vietnami főváros repülőterén vábbi kijelentései. Egyebek 
-íi^-t-i.—i-i között eléggé ingerült han-

gon bírálta Harrimant, a 
párizsi tár©alásokon részt-
vevő amerikai küldöttség 
volt vezetőjét, aki szerint a 
dél-vietnami partizánok ál-
tal indított mostani offenzí-
va csak válasz arra, ho© a 

. . . VDK elleni bombázások ta-
lenthet szamomra problé- v a l y novemberben történt 

rögtönzött sajtóértekezleten 
kijelentette, 

meghívás esetén kész Ha-
noiban utazni béketárgya-
lások céljából. 

„Amennyiben Ho Si Minh 

jelentette, ho© Thieu el- . meggyőződére szerint b^zun etese ota az E©esult 
„üknek e, a iavaslata ^vte'tnTmfprowImát köny- A l l a m o k f o k o z t a 

nyebben meg lehet oldani 
e© Vietnamban — akár 

manó- Hanoiban — tartandó béke-
konferencián. A tábornok, 
ú © nyilatkozott, hogy derű-

kormányzat 

nőknek ez a javaslata 

„nem tekinthető komoly 
nak. hanem csupán 
Nixon-kormányzat 
verének, 

amellyel leplezni akarja a 
háború fokozására irányuló . . . saieoni 
politikáját". Hozzáfűzte, l a t o a s a l g o n l 

hogy ha az Egyesült Álla-

tisztogató hadműveleteit 
Dél-Vietnamban. Az ameri-
kaiak és a saigoni kormány-
zat közötti ellentétekre utalt 
az a kijelentése is, hogy 
„Dél-Vietnam e©maga is 
elhatározhatja az Észak el-
leni bombázások újrakezdé-

és Dél-vietnami Nemzeti sét. Repülőgépeink készen 

mok valóban akarja rendez- Felszabadítás! Front esette- állnak'' — mondotta Ky. 

Díszdoktorrá avatás 
A József Attila Tudo-

mányegyetem történetének 
nevezetes eseményéhez ér-
kezett el tegnap, csütörtö-
kön. Az e©etem Dugonics 
téri aulájában délelőtt 11 
órai kezdettel megtartott 
ünnepi tanácsülésen dísz-
doktorrá avatták dr. Ilja 
Szavics Galkint, a Moszkvai 
Állami Lomonoszov E©etem 
Üj- és Legújabbkori Törté-
neti Tanszékének vezető 
professzorát. 

Az avatóünnepség résztve-
vőit — köztük Sípos Gézát, a 
Szeged városi pártbizottság 
titkárát, dr. Biczó Györ©öt, 
a Szeged m. j. városi ta-
nács vb elnökét, A. Szoro-
kint, a Szovjetunió budapes-
ti na©követségének tanácso-
sát és Berecz Jánost, a Kül-
ü©minisztérium pártbizott-
ságának titkárát — dr. Márta 
Ferenc e©etemi tanár, a Jó-
zsef Attila Tudománye©e- sorába, majd — néhány, kö- évről évre bővülő kapcsola-
téin rektora köszöntötte, zépiskolai tanárként eltöltött tok eredete a két világhá-
majd áttért Galkin profesz- év után — 1930-tól a Lomo- ború közötti időkre nyúlik 
szor tudományos működésé- noszov-e©etem oktatója vissza, amikor dr. Ilja Sza-
nek méltatására. A rektori lett, ahol 1941 és 1948 között vics Galkin több, emigráció-
beszéd után dr. Halász Előd, a rektori tisztséget is betol- ba kényszerült magyar tör-
a bölcsészettudományi kar tötte. Tudományos munkája ténésszel dolgozott e©ütt 
dékánja szólt az új díszdolc- során megszerezte a történet- Moszkvában. Ma©arország 
tor életéről, munkásságáról, tudományok kandidátusa, felszabadulása után újabb 
amellyel kiérdemelte a sze- majd a történettudományok magyar munkatársakat ka-
gedi e©etem legmagasabb doktora címet. Birtokosa a pott, akik tanulmányaik 
elismerését. Lenin-rendnek, a Munka folytatásának céljából lettek 

Ezután került sor a dok- Vörös Zászlórendnek és még tanítványaivá. E fiatal ok-
torrá fogadásra, amelynek több más kitüntetésnek is. 

kffn
 meghatottEZaszavakkal ^ t o t ' Z ^ Ü 

^ t ^ z S - S 5 1 ért 
nagy megtiszteltetesért internacionálé és az első vi-

torrá ^vatás után fogadtt f Pártesi 
adott Galkin professzor tisz- ^ ü n kapcstlatat lem-
teletere. ^ z i k 

A Moszkvai Állami Lo-
monoszov E©etem Űj- és A díszdoktorrá avatás ün-
Legújabbkori Történeti Tan- nepe után a Délmagyaror- ,, , 
székének vezető professzora szág munktársának alkalma ®z°ro oaratsagra 
1898-ban született. A fiatal nyílott beszélgetni dr. Uja 
szovjet államért vívott har- Szavics Galkinnal. Az idős 
cok idején tagia voü. a Vörös professzor elmondotta, hogy m a pénteken Szeged nev ze-
Gárdának és a Vörös Had- őt és munkatársait szoros , . . . , " . 
seregnek, és számos nehéz kapcsolatok kötik a szegedi t e seSe i ve l ismerkedik, majd 
csatában vett részt. A Szov- József Attila Tudománye©e- Budapesten át hazatér 
jetunió Kommunista Pártja temhez és általában a ma- Moszkvába. 
1927-ben fogadta tagjainak ©ar tudományos élethez. Az A. k 

Somogyi Károlyné felvétele 

Dr. Ilja Szavics Galkin köszönetet mond a díszdoktorrá 
avatá sáért 

tatók és kutatók közül ma 
többen a szegedi József At-
tila Tudománye©etemer. 
dolgoznak. 

Ami a kapcsolatok további 
sorsát illeti, arról is elége-
detten nyilatkozott Galkin 
professzor. Mint mondotta, 
na©on bízik benne, ho© a 
József Attila Tudományc©e-
tem és a Lomonoszov-egye-
tem történészei után mis 
tudományágak művelő is 

lép-
nek. 

Dr. Ilja Szavics Galkin 


