
Tizenöt országból közel 400 vendég 
Megnyílt az eszperantó pedagógiai szeminárium 

Csütörtökön délelőtt meg-
nyitották a III. Eszperantó 
Pedagógiai Szemináriumot, 
melyre 15 országból közel 
400 vendég érkezett Szeged-
re. Két évvel ezelőtt 10 or-
szágból 100, tavaly 14 or-
szágból 300 eszperantista 
vett részt a 10 napos ese-
ménysorozaton. A vendégek 
többségét 110 bolgár és 40 
NDK-beli eszperantista mel-
lett 160 lengyel képviseli, de 
érkeztek eszperantisták Ja-
pánból, Belgiumból, Francia-
országból is Szegedre. 

.A Szegedre érkezett ven-
dégek már szerdán találkoz-
tak az ismerkedési esten, 
hoajd csütörtökön 9 órakor 
részt vettek a MÁV nevelő-
otthon dísztermében rende-
zett megnyitó ünnepségen, 
ahol az eszperantó himnusz 
elhangzása után a Hazafias 
Népfront városi bizottságá-
nak nevében Tombácz Im-

re, majd a Magyar Esz-
perantó Szövetsége elnök-
sége részéről Szerémi Bor-
bála üdvözölte a vendé-
geket, akik közül többen már 
jártak hazánkban. 

A megnyitó ünnepség után 
mind a kilenc (öt kezdő-
gyakorló, három haladó, egy 
felsőfokú) tanfolyam meg-
kezdte munkáját. Az oktatói 

vizsgákra 20-án kerül sor a 
hat magyar, két jugoszláv, 
lengyel, bolgár, cseh és 
NDK-beli tanárokból álló 
vizsgabizottság előtt. A dél-
előtt lezajló tanfolyamok 
hagynak időt arra is, hogy a 
vendégek megismerhessék a 
várost, és a szabadtéri játé-
kok előadásait. 

Összegyűjtött 
hasznos anyagok 

A MEH sajtótájékoztatója 
A Magyar Sajtó Házában gyűjtő munkájáról és a hul-

Balassa János, a MÉH Tröszt ladékanyagok hasznosításá-
vezérigazgatója és több nak eredményeiről. 
MÉH-vállalat vezetője tájé-
koztatta az újságírókat a 
sok ezer szorgos hulladék-

Kaland 
az Aranyparton 

Üj filmek 

Rosszul informált földrajz- híres bolgár tengerpart ze-
tanárom arra tanított, hogy nés, táncos, humoros bemu-
az Aranypart Afrika nyugati 
partvidékén terül el. Ennek 
tudatában a nagy élmény-
nek kijáró izgalommal fi-
gyeltem végig a Kaland az 
Aranyparton című NDK— 
bolgár kooprodukció első 
filmkockáit, 
csak némileg 

tatását, lehetne mondani, 
reklámozását Ezért kell 
Kari Schneider (Manfréd 
Krug) történelem tanárnak, 
a nuzimatika lelkes hívének 
országokon át Várnába utaz-
nia, hogy egy gyűjteményé-

Izgalmamat bői hiányzó érem helyett ha-
csökkentette, zavigyen egy kedves bolgár 

Í S T - E i ^ C í m énekesnőt"(Lianá Antonova). (Az antik érem) már kevés- . , . , , 
bé volt titokzatos. De tegye A z c s a k természetes, hogy 
a szívére a kezét, aki egy 
ilyen címet látva nem a ka-
land-filmnek megfelelő tisz-
telettel lépi át a filmszínház 
a j ta já t . 

ha már énekesnő is van — 
lehet produkálni színes és 
érdekes revűt is színpadon 
vagy álomban, ahogy jön. 

A Kaland az Aranyparton 
A nyár, úgy látszik, bővel- valódi nyári film. Két ügyet-

kedik meglepetésekben és is-
métlésekben. A Hófehérke és 
a hét vagány című filmhez 
hasonlóan Vladimír Jancsev 
rendező vezetésével operatő-
rök és színészek mindent el-
követtek, hogy leplezzék a 
film igazi célját: a méltón 

len mesterdedektíve: Kanev 
(Georgi Popov) és Boncho 
(Grigor Vacskov), akik vé-
gigbukdácsolják a másfél 
órát a nagy színészek humo-
rához szokott nézőknek is 
mondanak valamit. 

V. M. 

Hófehérke és a hét vagány 
Szellemesen indul a film: 

egy mozi pénztárához idős„ 
férfi kopogtat be és meg-
tudja, hogy ő az egyetlen 
néző a Hófehérke és a hét 
vagány című film előadá-
sán. A legjobb az egész-
ben, hogy a nyugodtan hor-
golgató pénztárosnőtől ki-
kérdezi: milyen jellegű a 
film. A nyájas néző tehát 
eleve tisztában van azzal, 
hogy bár Caterina Valente 
a főszereplő, nem revűfil-
met fog látni. Bár inkább 
az lenne! Akkor érthető 
volna, hogy miért Idomul a 
híg és nyári szórakozásnak 
is túl unalmas történetkeaz 
énekhez, tánchoz. A Kurt 
Hoffmarm rendezte színes 
nyugatnémet filmvígjáték-
ban így a limonádéízű, 
számtalan variációban fel-
dolgozott történethez idomul 
az a néhány gyenge táncdal, 
amelyet Caterina Valente 
egyébként bájosan ad elő. 

Az unalmasan pergő má-
sodperceket a hét vagány, 
tönkrement cirkuszi akro-
bata bohóckodásai sem tud-
ják feloldani: a viccek csak 
úgy mint a bonyodalmak 
változatlanul, géplesen is-
métlődnek. A fő bonyoda-
lom abból származik, hogy 
Norbert Lang (Walter Gil-
ler), ez a rokonszenves fia-
talember, aki 1850 méter 
magasan örökölt egy régi-
módi szállodát két órán át 
tétovázik a kissé kancsal 

énekesnő, Ines del Mar 
(Hanne Wieder) és a vitat-
hatatlanul csinos dr. Anita 
Rossi (Caterina Valente) 
egy fűtőberendezéseket áru-
sító cég komoly szakembere 
között. Bármilyen szépek is 
a svájci tájak, Herr Hoff-
mann, Spessartban maga-
sabban jártunk! 

ÁramsziSnei 
Az Áramszolgál tató Válla-
la t közli hogv 1966. au-
gusztus 8-tól 13-1B e-15 órá-
ig Szabadsaí tó u.. Fö ldmű-
ves u. Füzes u„ Hat tyas 
sor áltaa határol t területen 
ÁRAMSZÜNET LESZ. 

k 11 093. 

Szegedi Konzervgyár 

á l l ó e s z k ö z 
l e l t á r o z á s h o z 
felvesz műszaki i smere tek-
kel rendelkező dolgozókat. 
Nyugdí jas ls lehet . Lel táro-
zásban já r tasok e lőnyben. 
Je lentkezni lehet a m u n k a -
ügyi osztályon 7—13 óráig. 
Szegedi Konzervgyár , Ró-
kusi ff . 6 xS. 96 958 

Keresünk felvételre FŐKÖNYVELŐI 
munkakör betöltésére alkalmas számviteli főiskolai 
vizsgával, vagy mérlegképes könyvelői képesítéssel és 
ipari gyakorlattal rendelkező szakembert. 
Pályázathoz kérjük mellékelni a végzettséget igazoló 
okmány másolatát, önéletrajzot. 
„Vidéki Ipari Vállalat" Magyar Hirdető 193. Szeged. 

H. 90 946 

Hazánkban 15 éve van 
szervezett hulladékgyűjtés, 
és évről évre mintegy öt szá-
zalékkal emelkedett az ösz-
szegyűjtött hasznos anyagok 
mennyisége. A MÉH-vállala-
tok a második ötéves terv 
időszajkában a tervezett hat-

mi lliárd-kétszázhatvankét-
millió forint értékű hulla-
dékanyaggal szemben hét-

milliárd-ötszázkilencmillió 
forint értékűt adtak át 
továbbfél dolgozásra, fel-
használásra az iparnak. Ta-
valy például összegyűjtöttek 
kétszázezer tonna vasat, 
tizenegyezer tonna fémhulla-
dékot, ötvenezer tonna pa-
pírt és több mint húszezer 
tonna textilt. Az iparnak át-
adott hasznos hulladékok 
egyébként évente mintegy 
huszonötmillió dollár érté-
kű importanyag behozatalá-
tól mentesítik a népgazdasá-
got. 

A tervek szerint a MÉH-
vállalatok forgalmát a har-
madik ötéves terv időszak-
ban mintegy 40 százalékkal 
kell növelni. Az augusztus 
15-től szeptember 30-ig tar-
tó gyűjtőhetek időszakában 
minden öt kilogramm ron-
gyért a vételáron kívül sors-
jegyet is kap az átadó. 

A gyűjtők között október 
30-án értékes tárgynyeremé-
nyeket — egy Trabant sze-
mélygépkocsit, egy 10 ezer 
forintos és több kisebb vá-
sárlási utalványt, kétszemé-
lyes IBUSZ-utazást, televízi-
ót stb. sorsolnak majd ki. 

L ö v é s z e t e n 

Lőgyakorlat után: Bartha Éva 
munkásőrjelölt megvizsgálja a géppisztolyt 

(Somogylné felvételen 

Az előképzés munkásőrök 
felvonulnak a lőtérre 

Csütörtök. A lőtér tüzelő., 
állásaiban munkásőr egyerv 
ruhás fiatalok szorítják vál-
lukhoz a géppisztolyt. A sű-
rűn felhangzó rövid éles so-
rozatok s a találatok azt bi-
zonyítják, hogy a szegedi 
munkásőregység előképzései, 
munkásörjelöltjei az elmúlt 
néhány hét alatt eredménye-
sen ismerkedtek meg a fegy-
verekkei, a murikásőr-kato-
naá alapismeretekkel. 

Aa elmúlt hónapokban a 
szegiedi üzemek, intézmé-
nyek , vállalatok dolgozói 
közül sokan jelentkeztek a 
munkásőrségbe —, mint 
ahogy ez már az elmúlt 
években is történt. Azok, 
akiket felvettek, féléves elő-
képzésen vesznek részt, 
amelynek egyik fontos ese-
ménye a mai éleslövészet. 

A munkásőrjelöltek egy 
csoportja a fák hűvösében a 
tanultakat ismétli, egy r a j a 
tüzelési testhelyzetek felvé-
telét gyakorolja, a másik pe-

R Á D I Ó M Ű S O R 
PÉNTEK 

Kossuth Rádió 
4.30 Hírek. Időjárás . 4.32 Haj-

naltól, reggelig . . . 4.45 Falurá-
dió. 5.00 Hírek. 5.30 Reggeli kró-
nika. 6.00 Hírek. 6.30 I-Ilrek. 7.00 
Reggeli k rón ika II. 7.15 Körzeti 
időjárás . 7.30 Ü.1 könyvek . 8.00 
Hírek 8.05 Műsorismeretés 8.20 
Mit. főzzünk? 8.25 Micimackó 
kuckó ja . 8.47 My fa i r Lady. 
Részletek. 9.20 A vásár lók nevé-
ben ké rem! 9.25 Gordonka-mu-
zsika 10.00 Hírek. 10.10 I t thon-e 
•a gazda? 10 30 Édes anyanyel -
vünk . 10.35 Néni muzsika. 10.59 
Lot tóeredmények 11.00 Nyá r a 
városban 11.57 Hallgatóink f i , 
gyeimébe! 12.00 Hírek. Lottó. 
Nemzetközi lapszemle. 12.15 Bo-
héméle t Részletek. 12.59 Buda-
nest kul turá l i s p rogramjábó l . 
13.00 Ami a lövő hét zenei m ű -
soraiból k imarad 14.00 Hirek. 
14.05 Fúvószene 14.16 Kalandok 
a brazíliai őserdőben. 15.00 Üze-
netek. 15.40 Szibinyáni J a n k . 
15.44 Üi felvételeinkből. 16.00 Hí-
rek. 16.10 Rzissini-müvek 17.02 
Ágoston, az ál lampolgár. 17.12 
ö tó r a i tea. 18.00 Mi tö r tén t a 

nagyvi lágban? 18.15 Hazánk hí-
rei. 18.20 Ül zenei ú j s ág 18.45 
Egy kisváros gondjai . 19.00 Du-
nántúl i mozaikok. III. rész. 19.54 
Jó estét, gyerekek! 20.00 Esti 
k rón ika 20.2,i Spor thí radó. 20.30 
Pód ium 66. 24.00 Hirek. Időjárás . 
0.10-0.25 Csárdások. 

Petőf i Rádió 
4.30—10.58 Azonos a Kossuth 

Rádió műsorával . Közben: 6.20— 
6.30 Torna. 10.00-12.00 Zenés mű-
sor üdülőknek. 13.45 Időjárás- és 
vízállásjelentés 14.00 Könnyűze-
ne. 14.15 Válaszolunk hal lgató-
inknak 14.30 Zenekar i muzsika . 
Közben: 15.00—15.05 Hírek Idő-
j á r á s 15.53 Eszperant is ták öt-
perce 15.58 Délutáni fr issí tő. 
17.00 Hírek 17.05 Hangverseny 
a s túdióban 17.40 Nyugat-Euró-
pa foglvulei tése 17.55 Népi mu-
zsika. 18.40 A dzsessz kedvelői-
nek 19.00 Hírek 19.10 Dalok a 
békéről . 19.23 Lá t tuk hal lot tuk 
19.43 Donizetti : L amme r moor l 
Lucia. Opera Közben: 21.00-21.05 
Hirek. Időlárás . 21.49 Verbunkos , 
muzsika . 22.00 Ami a lövő hét 
zenei műsora iból k imarad . . . 
23.00—23.15 Hírek Tdöjárás 

T E L E V Í Z I Ó M Ű S O R 

dig éppen a tüzelőállást fog-
lalja el. A lőtér távolabbi 
részén tart az éles kézi grá-
nátdobó gyakorlat. A kézi-
gránát robbanására géppisz-
tolylövések sorozatai felél-
nek. 

Az elóképzősök túlnyomó 
többségé fiatal, és szép 
számmal találhatók közöttük 
leányok isi, akik ugyanolyan 
akarattal, hozzáértéssel és 
keménységgel fogják a fegy-
vert, mint férfi munkásőr-
társaik. A szegedi munkás-
őrség is évről évre új, fiatal 
erőkkel frissül fel — így jön 
létre a folytonosság a mun-
kásőrséget alkotó három 
nemzedék, a 19-esek, a 45-
ösök és a szocializmus^ a 
néphatalom legfiatalabb ge-
nerációja között. 

A munkásőrjelöltek között 
párttagok és pártonkívüliek, 
KISZ-tagok, ipari munká-
sok, tsz-gazdák, fizikai és 
szellemi dolgozók vannak. 
Megtalálhatók közöttük a 
munkásság és a parasztság, 
az értelmiség és a legkülön-
bözőbb foglalkozási ágak 
képviselői is. Építőipari mun-
kás éppúgy van, mint egye-
temi oktató. Végh Gyula 

például a József Attila Tu-
dományegyetem filozófiai 
tanszékének fiatal tanársegé-
de, aki az egyetemi katedrát 
időnként a fáradságos és fe-
lelősségteljes munkásőrszoi-
gálattaü, a tollat pedig gép. 
pisztollyal cseréli feL 

—i Marxista filozófiát ok-
tatok az egyetemen — ma-
gyarázza —, a materialista 
világnézetre, a szocializmus 
építésének szolgálatára 
igyekszem nevelni az egye-
temi hallgatókat. E munkám 
azonban csak akkor lehet 
eredményes, ha a gyakorlat, 
tói. a valóságos élettől nem 
zárkózom el, ha a felelőssé-
get és kemény helytállást 
követelő munkát® sem ria-
dok vissza. A munkásőr* 
szolgálatot ilyennek tartom. 
Szavaimat, egyetemi neve-
lőmunkámat tetteimmel aka* 
rom alátámasztani. 

A szegedi előképzős mun« 
kásörök igyekezetükkel, oda. 
adó helytállásukkal, kemény 
munkájukkal, eredményeik-
kel bizonyítják, hogy mél-
tókká válnak a nép bizal-
mára, a szocialista haza, a 
népi hatalom fegyveres szol-
gálatára. 

Tamasi Mihály 

Magyar televízió 
9.30 A család rémei . Magyarul 

beszélő f r anc ia f i lm (Ism.l (14 
éven felül ieknek.) 11.05 Tele-
soort ( IsmJ 

Jugoszláv televízió 
18.25 Műsorismerte tés 18.30 A 

tv-jelen ti 18.45 Anka ralzol. 
18.55 Komoly zene. Ohridi nyá r . 

19.40 Reklámműsor . 19.54 Jó éj-
szakát gyerekek! 20.00 Tv-hir-
adó. 20.30 Já ték f i lm 22.00 Hirek. 

Román televízió 
17.00 Iskolások műsora . 18.00 

Tv-híradó. 18.15 Hangszergyűj te-
mény. 19.00 Heti szemle 20.00 
Bemuta tó előtt 20.15 Glóbusz. 
2100 Románcok 21.30 Hírek 

Több a nyájak 
hozama 

Befejeződött a „gyapjúszü-
ret" — öt év alatt több 
mint tízezer tonnával nótt a 
nyájak hozama. A termelő-
szövetkezeti juhászatok ta-
valy július végéig 40 672, az 
idén 44 000 tonna gyapjút ad-
tak át a felvásárló szervek-
nek. A Földművelésügyi Mi-
nisztérium Állattenyésztési 
Főigazgatóságán közölték, 
hogy 1961 és 1966 között az 
ország juhállományra (már-
ciusi számlálás szerint) több 
mint félmillióval növekedett, 
a gyapjúfelvásárlás pedig az 
1960—1965-ös években 65 132 
tonnáról 75 516 tonnára 
emelkedett. 

Az idei nyírás adatai sze-
rint a szalkszentmártoni 
törzstelep egyik aszkánai te-
nyészkosa a gyapjúrekorder: 
17,5 kilós bundát nyírtak le 
róla. 

Közlekedési 
tankönyv 

A Művelődésügyi Miniszté-
rium rendeletben szabályoz-
ta, hogy az ú j tanévben az 
egyes iskolák milyen fokon 
kötelesek a közlekedési sza-
bályokat rendes tantárgyként 
o k t a t n i . 

Az általános iskolák I—IV. 
osztályaiban az ú j tanévben 
a környezetismereti órákon 
tanítják meg a gyerekeket a 
helyi forgalom szabályaira. 
Az általános iskolák felső ta-
gozatai számára évente leg-
alább hat órát fordítanak — 
magasabb fokon — ugyaner-
re a célra. Még az idén kiad-
ják az oktatáshoz szükséges 
tankönyvet. 
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2 személyes t napos palicsi út 
a Dél-Magyarország 

a ^ a a a szabadtéri különszámának fotópályázatát 

2 „ vacsora a Hági-ban A beküldési ha tár idő meghosszabbítva: 
Tiszteletjegyek a szabadtéri játékokra AUGUSZIUS 18-ig 

A különkiadás kapható a hírlapárusoknál 
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