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Ha kezdődik l Á „fekete arany" földjén 
az országgyűlés új ülésszaka 
Napirenden az ez évi költségvetési tervezet, valamint 

a külügyi bizottság határozati javaslata 
Belpolitikai életünk kiemelkedő ese-

ménye az országgyűlés ma kezdődő új 
ülésszaka, amely iránt általános érdeklő-
dés nyilvánul meg. Az ülés napirendjén 
több fontos kérdés szerepel: az ez évi 
költségvetési tervezet — amelynek né-
hány jellemzőjét tegnapi számunkban is-
mertettük — megvitatása, valamint a 
külpolitikai bizottság határozati javaslata, 
amely indítványozza, hogy az országgyű-

lés foglaljon állást a Szovjetunió Legfel-
ső Tanácsának a világ valamennyi par-
lamentjéhez intézett felhívásával kap-
csolatban. A Legfelső Tanács felhívását, 
amely a nukleáris fegyverek feltétel nél-
küli és haladéktalan betiltását szorgal-
mazza, lapunk 2. oldalán közöljük. 

Az országgyűlés ülésszakáról részlete-
sen tájékoztatjuk olvasóinkat 

A Román Nép köztársaság — mint ismeretes — igen 
; gazdag olajlelőhelyekben. Az olaj — a >*fekete arany« — 
'az ország népgazdaságának legfontosabb részét jelenti. 
t Szeged testvérvárosa, Ploesti közelében terül el a kor-
szerűen megépített, nagyteljesítményű cimpinai kőolaj-
finomító telep. Itt a munkások ezrei mellett, számos mér-

[nök és kutató is dolgozik. Első képünk a telep tudomá-
nyos kísérleti laboratóriumában készült, a második kép 

•a cimpinai kőolajkutató intézet laboratóriumának egy rész-
eletét mutatja be. A harmadik felvételen a cimpinai 4. sz. 
;; kőolajfinomító látképe tárul elénk. 
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Televízió 
Dorozsmán 
A szegedi járás köz-

ségei közül először Do-
rozsmán emelkedik a 
magasba a televíziós 
készülék antennája, 
ügyesek voltak a do-
rozsmai kiszisták, tár-
sadalmi munkát végez-
ték és ennek segítségé-
vel biztosították a tele-
vízió vételárát. A tele-
vízió avatását most tar-
tották meg. A premie-
ren a fiatalokon kivül 
számosan idősebb em-
berek is megjelentek. A 
vitel kitűnő volt és 
mind a fiataloknak, 
mind az idősebbeknek 
örömükre szolgált. 

A KISZ-szervezetben 
a televíziós adásokat 
természetesen a község 
dolgozói is megtekint-
hetik. Ma délután bizo-
nyára telt ház lesz. mi-
vel sokan kíváncsiak a 
Feal Madrid—Vasas 
labdarúgó-mérkőzés ma 
délutáni közvetítésére. 

Készfii a kereskedelem idei áruforgalmi terve j 
A belkereskedelmi minisz- tanácsok kereskedelmi osz-

ter és a SZÖVOSZ igazgató- tályai, valamint az irányí-
ságának elnöke együttes uta- tásuk alá tartozó kereske-
sítást adott ki a kereskede- delmi vállalatok és a szö-
lem 1958. évi áruforgalmi vetkezeti kereskedelmi szer-
tervének kidolgozásáról. Eb- vek. 
ben a munkában kötelesek A tervkészítésnél különös 
részt venni a belkereskedelmi szerep jut a megyei taraá-
és más minisztériumok ki&- csok kereskedelmi osztályai-
kereskedelmet irányító szer- nak, mivel az egész megye ;; 
vei és a SZÖVOSZ, az kiskereskedelmére vonatko-
OKISZ, a fővárosi, a me- zóan önállóan kell a javas-
gyei, a megyei jogú városi latot benyújtani, 

A tiszta Szegedért 
A II. kerület tanácstagjai és aktivistái lelkes munkával 

vesznek részt a tisztasági hónapban 
Ma már hagyományossá meg lelkes ülésén a tenni- teleppel végeztette el a ke-

vált, hogy a tisztasági hónap valókat. rületi tanács Keresztes Sán-
az április. Az idén is szé- Többek között célul tűzték dor, Hosszú utcai lakos há-
leskörű társadalmi összefő- ki, hogy felszámolják az ál" zatájékának a kitakarítását, 
gással indult a tisztasági latok utcán való legelteté- akire a béketelepi lakosok 

sét, a szennyvíz kiöntözését, a a "Délmagyarország«"hoz írt 
lakosság között széleskörű levelükben is panaszkodtak, 
felvilágosító munkát fejte- Házának környékéről ugyan-
nek ki, megmagyarázzák a is mintegy öt-hat vagon sze-
tisztaság nagy jelentőségét, metet szállítottak el. A költ-

Noha a tisztasági hónap ségeket természetesen az il-
még nem múlt el, eredmé- lető viseli, ezenkívül még 
nyek máris vannak. ezer forint pénzbírságot is 

el-

mozgalom, 
A II kerületben mintegy 
negyven tanácstag és tár-
sadalmi aktíva határozta 

Hosyan lehet folytatni 
az egyetemi tanulmányokat? 

A művelődésügyi miniszter 
utasítást adott ki a megsza-
kított egyetemi tanulmányok 
folytatásának engedélyezésé-
ről. A megszakított tanulmá-
nyok fogalma alá tartoznak 
az engedéllyel lezárt félév 
után fegyelmi határozat, bi-
rósági, vagy más hatósági el-
járás következtében, vagy 
egyéb okokból félbenhagyott 
tanulmányok. 

A megszakított tanulmá-
nyok folytatását egyénen-
kénti elbírálás alapján az 
illetékes kar dékánja, vagy 
főiskola igazgatója, illetve a 
fegyelmi határozatot hozó 
szerv engedélyezheti. A fel-
ügyeletet gyakorló miniszter 
jóváhagyása szükséges a to-
vábbtanuláshoz, ha a tanul-
mányok megszakítására bíró-
sági, vagy más hatósági el-
járás következtében került 
sor, továbbá, ha a megsza-
kítás oka engedély nélkül 
külföldre távozás volt, vagy 
ha a hallga/tó külföldön 
kezdte meg tanulmányait. 

Nem engedélyezhető a ta-
nulmányok folytatása, ha a 
megszakítás óta tíz év vagy 
ennél hosszabb idő telt el. 
A művészeti főiskolákon öt 
évnél hosszabb ideig tartó 
megszakítás után csak abban 
az esetben engedélyezhető a 

továbbtanulás, ha a jelentke-
ző a megszakítás óta a ta-
nulmányainak megfelelő 
szakterületen működött. 

Akik továbbtanulásra en-
gedélyt kaptak, kötelesek be-
iratkozni a dékán által meg-
jelölt évfolyamra, meghatá-
rozott tárgyakból vizsgát 
tenni, illetve gyakorlatot pó-
tolni. Egyes vizsgák alól a 
dékán felmentést adhat. 

Akiknek tanulmányaik be-
fejezéséhez csak az állam-
vizsga, illetve a diplomaterv 
megvédése hiányzik, abszo-
lutóriumuk megszerzése óta 
több mint két év telt el, az 
egyetem javaslata alapján a 
felügyeletet gyakorló mi-
niszter engedélyével tehetnek 
államvizsgát, illetve védhetik 
meg diplomatervüket. Akik 
más egyetemen vagy karon 
megkezdett és félbenhagyott 
tanulmányaikat kívánják 
folytatni és korábbi tanulmá-
nyaik beszámítását kérik, 
csak abban az esetben vehe-
tők fel, ha előző tanulmá-
nyaik alapján legalább a 
második évfolyamra kerül-
hetnek. Az első évfolyamra 
csak a mindenkor érvényben 
levő felvételi szabályok alap-
ján lehet felvenni a jelent-
kezőket. 

A Tavasz utcai lakók 
határozták, hogy a házak 
elejét parkosítják, 

virágokat ültetnek az utcá-
ra. Egyes részeken a földet 
már fel is ásták. Hasonló 
szép kezdeményezése volt a 
Csongrádi sugárúti iskola 
nevelőinek és tanulóinak. 
Ók az iskola környékét par-
kosítják, s a munkát 
meg is kezdték. 

kapott. 
A tisztaság társadalmi el-
lenőrei nemcsak az utcák, 
közterek állapotára ügyel-
nek. Nyitott szemmel jár-
nak a különböző üzletek-
ben, élelmiszerboltokban, 
vendéglőkben, cukrászdák-
ban, napközi otthonokban, 

s egyéb helyeken. Figyelem" 
már mel kísérik az ártézikutak, 

utak állapotát, ellenőrzik, 
Az egészségügyi aktívák hogy rendben tartják-e az 
harcot indítottak az ut- illemhelyeket, s h a hibát ta-
cai szemétkupacok ellen pasztalnak, figyelmeztetik a 

is, megkeresték azoknak a mulasztókat, s h a ez sem 
házaknak lakóit, amelyek használ, akkor jelentik a 
előtt ilyeneket tapasztaltak, végrehajtó bizottságnak, 
s nem eredménytelenül. Erre azonban ritkán 

Szorgos tevékenységet vál- kerül sor. mert a kerület 
laltak a kerület védőnői 
i s . 

Mind a nyolcan odaadóan 
fáradoznak a tisztaság, az 
egészségesebb körülmények 
megteremtéséért. A tanács-
adókban hétről-hétre tiszta-
sági előadásokat tartanak, 
ezenkívül, a rendszeres csa-
ládlátogatásaik alkalmával 
feljegyzik maguknak azt a 
lakást, ahol kifogásolható 
volt a tisztaság, s egy hét 
mulv a újra elmennek meg-
győződni arról, hogy meg-
fogadták-e a tanácsaikat. 

Mindazok, akik vállalták 
a tisztasági hónap társadal-
mi munkáját, kis könyvecs-
kéket, noteszeket kaptak. 
Ebbe valamennyien 

feljegyzik tapasztalatalkat, 
észrevételeiket, s ezeket a 
tisztasági hónap végén a H 
keriVeti tanács végrehajtó 
bizottságának átadják, s ott 
— h a ez szükségesnek mu-
tatkozik —, megteszi a kel-
lő intézkedést. A közelmúlt-
ban például a köztisztasági 

becsületes lakossága támo-
gatja őket lelkes munkájuk-
ban. 

Megkezdődtek a május 1-i 
szegedi ünnepségek előkészületei 

Az idei május 1-ét úgy ajtarják meg-
ünnepelni Szeged dolgozói, hogy ezen a 
napon különösen kifejezésre jusson a 
nemzetközi munkásszolidaritás gondolata. 
A munka ünnepén Szegeden is hatalmas 
tömegek mozdulnak meg, hogy tovább 
mélyítsék népünkben a proletár nemzet-
köziség szellemét és kifejezésre jusson 
a magyar dolgozók őszinte szeretete a 
Szovjetunió és a testvéri szocialista or-
szágok népei, valamint a kapitalista or-
szágok munkásosztályai iránt. 

Tegnap, kedden délután megbeszélést 
tartott a május l-l előkészítő, illetve 
rendező bizottság, s ezzel megkezdődtek 
a munka ünnepének előkészületei Sze-
geden. A megbeszélésen szó volt arról, 
hogy Csongrád megye városaiból és fal-
vaiból minél több munkást és dolgozó 

parasztot hívnak meg, ezzel is erősítve a 
munkás-paraszt szövetség gondolatát. A 
május 1-i felvonuló tömegek demonstrál-
ják majd a magyar dolgozó nép békesze-
retetét, s a világbékéért folytatott har-
cát. 

A rendezőbizottság részletes progra-
mot dolgozott ki május 1 méltó megün-
neplésére. Emellett azonban felkéri Sze-
ged minden dolgozóját: közöljék a vá-
rosi pártbizottsággal, a városi KISZ-bi-
zottsággal, vagy a Délmagyarország 
szerkesztőségével, hogy szerintük milyen 
programot kellene megvalósítani, illetve 
milyen szórakozási igényeik vannak. A 
dolgozók javaslataival kiegészítve min-
den bizonnyal sikerül az idei május 1-ét 
is felejthetetlenné tenni. 
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Szovjet felhívás 
a világ 

parlamentjeihez 


