
IGAZ5ÍG0GYMINISZTÉRWM BV. ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADVÁNYA Belső használatra !

IRADO
Vni. ÉVFOLYAM, 49. SZÁM ARA: 1.50 Ft 1964. DECEMBER 4.

A kongói agresszió 
a nemzetközi békét fenyegeti

Szovjet korm ánynyilatkozat Kongóról
A szovjet ¡külügynnmisztériumba ¡kérették 

Coals mcnszikivai belga ¡nagykövetet és ismer
tették előtte a szovjet ¡kormány alábbi n;yi-
m BB bk

jjÉj Kongói jelentések szerint belga ejtőer
nyős alakulatok, amelyeket Ascension, angol 
birtokban levő szigetről dobtak át amerikai 
katonai szállító repülőgépeken, leszálltak 
Kongóban és elfoglalták Stanleyville városát. 
Azzal kísérleteznek, hogy ezt az agresszív 
akciót a Stanleyville-ben tartózkodó külföl
diek állítólagos megvédésének szükségességé
vel igazolják.

— A fentiekkel kapcsolatban a szovjet 
kormány szükségesnek tartja kijelenteni az 
alábbiakat:

— A belga ejtőernyősök leszállását és 
Stanleyville városának fegyveres erővel tör
tént elfoglalását a szovjet kormány úgy te
kinti, hogy ezzel újabb durva fegyveres be
avatkozás történt Kongó belügyeibe Bel
gium, az Egyesült ÁUa/mok és Anglia részé
ről, amely államok az önkény és az erőszák 
politikáját folytatják a kongói néppel szem
ben. Az . egész világ szeme láttára bűntettet 
követnek el a kongói nép ellen, és veszé
lyeztetik más afrikai , államok népeinek bé
kéjét és biztonságát is.

— Az arra Váló hivatkozás, hogy fegyve
res intervencióval kellett Stanleyville-ben 
*megvédeni a külföldieket’, ismét leleplezi 
ennek az agresszív lépésnek gyarmatosító jel
legét. A gyarmati hódítások történelméből 
jól ismeretes, hogy a gyarmatosítók nem 
egyszer folyamodták ilyen ürügyekhez egyes

területek megkaparintása és egyes népek le
igázása céljából. '

— A dolog lényege nem is az, hogy Stan
leyville-ben bizonyos számú külföldi volt, 
hanem, az, hogy a gyarmatosító hatalmak 
meggyőződtek csatlósuk, Csőmbe nem képes 
megbirkózni az országban kialakult helyzet
tel, és ezért elhatározták, hogy a belga had
sereg reguláris alakulatainak bevetése révén 
nyílt; segítséget nyújtanak néki a nemzeti 
felszabadító mozgalom elfojtásához. Bármi
lyen mondvacsinált emberbaráti nyilatkoza
tokkal próbálják is elkendőzni e kongói lé
péseket azok,'akik ebben vétkesek, nem 
tudják félrevezetni a népeket és nem tudnak 
kitérni a felelősség elől. • ; '

— A, kongót ágresszíós lépések nyílt kihí
vást jelentenek az afrikai államokkal szem
ben, amelyek áz Afrikai Egység Szervezete 
útján követelték, hogy szűnjék meg a kül
földi ■ beavatkozás Kongó belügyeibe. A kon
gói ágresszíós lépések az ENSZ alapokmá
nyának durva megszegését jelentik, a nem
zetközi békét és biztonságot veszélyeztetik.

A szovjet kormány határozottan köve
teli a katonai intervenció haladéktalan be-, 
szüntetését, az összes belga csapatok és kül
földi zsoldosok kivonását Kongóból: Ugyan
akkor a szovjet kormány kijelenti, hogy a 
szóbanforgó intervenciós lépés következmé
nyeiért Belgium kormányára és más tettes
társaira hárul a felelősség....

A  szovjet kül ügym misztériumban . hasonló 
tartalmú nyilatkozatot tettek Trevelyan an
gol nagykövet és Stoessel amerikai ideigle
nes ügyvivő előtt is. I -

Véget ért a szovjet 
és amerikai Üzletem berek! 

kerekasztal-értekezlete
Moszkvában befejeződött az |  

a kerekasztal értekezlet, ame- í 
lyen 63 nagy amerikai bank  ̂
és ipari cég 92 képviselője  ̂
tárgyalt több szovjet vállalat  ̂
képviselőivel. y

Az értekezlet befejezése i  
után Armand Hammer, az  ̂
Occidental Petroleum Cor-á 
poration cég elnqke az íz- J 
vesztyija tudósítójának adott ̂  
nyilatkozatában kijelentette:  ̂
„Az Egyesült Államok üzleti |  
köreiben egyre jobban tért g

je felülvizsgálni a szocialistái

A KlSZ-kongresszus tiszteletére . másfél millió forint értékű megta
karítást vállaltak á  Ganz Villamossági Művek fiataljai. A nagygépfor- ' ...... "" |j j |f  ......... |Ítttt| •- • w.. -

tervek
j - l í f  __ í j  2 gácsoló m űhely Petőfi ifjúsági brigádja védnökséget vállal t á l
in n a l  a z  a  g o n d o la t, n o g y  Id e -  2 megawattos turbógenerátor prototípusa felett, am elyet szovjet

alapján  készítenek.
országokkal köztük a ¡W m m m \m \\\\\\\vv\\\\\m \sm ^
Szovjetunióval --  folytatandó 
kereskedelem kérdésében el
foglalt álláspontot1’ — mon
dotta.

Tiltakozások ez agresszió ellen

Hammer rámutatott: ez
volt az első nagyszabású és 
magas színvonalú találkozó 
amerikai üzletemberek és a 
szovjet gazdasági élet veze
tői között. Az utazás ered
ményei minden várakozást 
felülmúltak.

A kenyai kormány nyilatko
zata megállapította, hogy az 
Egyesült Államok, Belgium 
és Csőmbe fehér zsoldosai 
nem fogadták meg á  kongói' 
békéltető bizottság szavát. A 
kenyai kormány rendikívül 
sajnálatosnak nevezi, hogy a 
harcok során polgári szemé
lyek is életüket vesztették, s 
ezért Belgiumra, az Egyesült 
Államokra, Csoanbé zsoldosai
ra hárítja felelősséget.

Az EAK kormánya nyilat
kozatában megállapítja, hogy 
Stanleyville-ben a belga ejtő
ernyősök lediobása a kongói1 
külföldi beavatkozás, az erő
szakos cselekmények folyta
tását jelenti. Az EAK nyilat-/ 
kozata indítványozza, hogy a 
súlyos fejlemény megvitatása 
céljából haladéktalanul Hívják 
össze áz Afrikai Egység Szer
vezete rendikívüli külügymi
niszteri értekezletet.

A guineai kormány nyilat
kozata ugyancsak felháboro
dásának ad hangot- a belga 
ejtőernyősök stanleyville-i| tá
madása ellen, amely súlyos 
provokációt,; a. béke ellen; irá-1 
nyúló fenyegetést" jelent, jj

B e r t r a n d  K u sse l angol filo
zófus, a világhírű békeharccs, 
ugyancsak mélységesen elítél
té a nyugati hatalmak kongói 
beavatkozását, amely a világ
békét veszélyezteti. Russel 
emlékeztetett rá, hogy a nyu
gati sajtó nem ír a Cso-mbe- 

. f éle zsoldosok hadseregének 
rémtetteiről, asszonyok;. gyer
mekek legyilkol ásáról, falvak 
felégetéséről.

A belgrádi Borba kommen
tárja megállapít ja:. a támadás 
újabb eleme azoknak á soroza
tos kísérleteknek, amelyek 
arra irányultak, hogy a füg
getlen országok belügyeibe 
való nyílt beavatkozás ismét 
polgárjo-éot nyerjen.

Ben Bella algériai elnök 
•„tipikus agressziónak” ne
vezte az amerikai—belga had
műveletet, s kijelentette: a
Stanleyvflle-ben levő euró
paiak védelméről., hangozta-, 
tott „humánus” ürügyekkel 
leplezik agresszív terveiket 
azok. - akik egy egész nép 
pusztulásáért felelősek.

A szovjet közvélemény 
rendkívül b -tározottan reagált 
a-1 stanleyville-i imperialista 
¡kihívásra. A kongói ’ hírek á 
lapok csaknem teljes oldalát 
betöltik. A szovjet főváros po

litikai ' köreiben először is azt 
hangsúlyozzák, hogy az ENSZ 
egész kongói: politikái szerep
lése előkészítette a stanley
ville-i tragédiát. Rámutatnak 
arra 'is, hogy a szovjet kor
mány határozott hangú nyilat
kozata, a szocialista világ ál
lásfoglalása e tragikus esemé
nyekkel kapcsolatban, teljesen 
egybeesik az afrikai í népek 
követelésével.' Az imperialis
ták nyűt beavatkozása elszi
geteli az agresszorokat nem
csak Afrikában, hanem más 
kontinensen, is, és ezért mesz- 
szememő, nagy horderejű poli
tikai következményekkel j ár
hat.

Az. Izvesztyija politikái

szemleírója Spaak szavait 
kommentálja .arról, hogy 15 
NATO-ország áll a kongói 
beavatkozás, mögött. Ezzel a 
belga külügymi niszter csak 
megerősítette, hogy a NATO 
a népek függetlensége éllen 
irányuló sizervezet r -  állapítja 
meg a lap, majd rámutat: a 
humanizmus csalóka - jelsza
vával takarózó agresszió' „kar
mesterei” közt ott vannak 
Washington kormánykörei., „Á 
stanleyville-i operáció széles 
¡körű imperialista terv része, 
amely Kongó szabadsága és 
függetlensége -ellen irányul, 
és ;célja huUámtörőt állítani a 
nemzeti felszabadulás észak
ról hömpölygő hullámai elé.”

Amerikai laptuiajdonos 
Magyarországról 

és Romániáról
William Randolph Hearst, 

az;, ismert , amerikai; újságmág.- 
nás, ak i. a - közelmúltban I Már 
gyarországon és Romániában 
járt, a New York - Journal 
American számának első olda
lán beszámol azokról az élmé
nyekről, amelyeket ezen az út
ján szerzett. Cikkének számos 
kitétele szöges ellentétben áll 
a Hearst-lapcb korábbi rágal
mazó kijelentéseivel.,

— Ezekben áz országokban 
egyszer s mindenkorra gyöke
ret vert a szocializmus és 
ezen a tényen semmiféle fecse
gés nem változtat —, írja 
Hearst. — Az egyszerű dolgo
zó most jobban részesedik az 
anyagi javakban és sokkal ma
gasabb életszínvonalon él, mint 
korábban' bármikor. A külföldi 
■ országokban utazgató földes
urak gazdag rétege eltűnt.

Vessenek véget a VDK 
etteni provokációnak

U Thani szerint:

Á Biztonsági Tanács elé k e ll terjeszteni 
a kongói kérdés i

Á  főtitkár véleménye szerint Belgium lépése veszélyes
U Thant ENSZ-főtikár vé

leménye szerint a Biztonsági 
Tanácsnak kellene megvitatni 
a belga $ kormány döntése 
miatt még inkább kiéleződött 
kongói, helyzetet.

Belgium ugyanis a Stanley- 
ville-ben tartózkodó- európaia
kat-.-fenyegető állítólagos, ve
szélyre hivatkozva, - az Egye
sült Államók tevékeny közre
működésével

ejtőernyősöket szállított a 
brit. fennhatóság alatt álló 
atlanti óceáni Ascension- 
szigetre, hogy „szükség 
esetén” bevethesse őket a 
szabadságharcosok ellen.

Az Egyesült Államok külügy
minisztériumának’ szóvivője 
nyilatkozatában elismerte az 
aktív amerikai közreműködést 
az ejtőernyős, akcióban.

Az ENSZ szóvivője U 
Thant főtitkárt idézve, kije
lentette, hogy „a Biztonsági 
Tanácsnak kell megvitatnia 
minden olyan veszélyes hely
zetet, amely fenyegeti a nem
zetközi békét és biztonságot. 
Az ENSZ alapokmányának 
értelmében minden más meg

oldás nemkívánatos követ- 
; kézményekkel járhat?’.

A szóvivő azt*. is '.közölte, 
hogy a főtitkár a közös ame
rikai—belga akcióról csak á 
hírügynökségi jelentésekből 
értesült, nem kapott megfe
lelő tájékoztatást az illető 
kormányoktól.

A főtitkár egyébként — 
mondotta a szóvivő — fenti 
véleményét még nem hozta 
az ENSZ-tagállamok, közöttük 
az Egyesült Államok, Nagy- 
Britannia vagy Belgium tudo
mására. Nem válaszolt a szó
vivő arra a kérdésre, hogy 
U Thant maga kíván-e kezde
ményező lépéseket tenni a 
Biztonsági Tanács összehívá
sára. Ehhez ugyanis, joga van.

Csőmbe fehér zsoldosai, mi
után átkeltek a Lowa-folyón. 
folytatták előrenyomulásukat 
¡Stanleyville felé. Az AP sze
rint ■

az előrenyomuló oszlop 
élén haladó zsoldos-külö
nítményt Frederick van 
de Wallc belga ezredes 

vezeti.

Csőmbe támadó egységeinek 
fő támaszpontja a korábban 
elfoglalt Ki-ndü város repülő-' 
tere, ahova a C—30-as min
tájú amerikai repülőgépek, 
szünet - nélkül szállítják , a lő
szert, a harckocsikat, a kato
nai gépkocsikat, az üzemanya
got és az élelmiszert.'

A‘ Vietnami Demokratikus 
Köztársaság területe éllen 
végrehajtott légitámadásokkal 
kapcsolatban a TASZSZ nyi
latkozatot adott ki.

A napokban az egész világ 
felháborodással szerzett tudo
mást a VDK szuverenitása el
ten elkövetett újabb durva 
merényletről. November
18-án, mint a VDK külügymi
nisztériuma közölte,- F—Í0Ó-as 
és T—28-as típusú amerikai 
katonai repülőgépek, Laosz fe
lől behatoltak a VDK légite- 
rébe és támadást intéztek 
Hoan Binh tartomány egyik 
körzete ellen. Mint a külügy
minisztérium nyilatkozata kö
zölte. a vietnami néphadsereg 
légvédelmi tüzérsége, országa 
területét védelmezve, három 
amerikai katonái repülőgépet 
lelőtt, kettőt pedig megron
gált.

Az amerikai .szoldateszka 
agresszív cselekményei ag
gasztják a 'békeszerető orszá
gokat és népeket. Mindenki

nek meg kell értenie, hogy 
ezek az akciók veszélyeztetik 
Délkelet-Azsia és az egész vi
lág békéjét.

A TASZSZ-t felhatalmazták 
annak kijelentésére, hogy a 
Szovjetunióban határozottan 
elítélik az amerikai légierő
nek a VDK területe fölött 
végrehajtott berepüléseiben 
megnyilvánuló agrasszíót és. 
követelik.' vessenek véget. a 
VDK elleni minden has ónló 
provokációinak.

A Szovjetuniónak az az ál
láspontja, hogy nem kell be
avatkozni más országok és nér 
pék .ügyeibe. Az Egyesült Ál
lamoknak szigorúan meg kell 
tartania a genfi megállapodá
sokat.

Akik pedig kalandorterve
ket szövögetnek az Indokínai- 
félszigeten,: értsék meg, hogy 
a Szovjetunió nem maradhat 
közömbös a testvéri szocialis
ta országok sorsa iránt, és 
kész megadni nékik a szüksé
ges segítséget.

Újabb bonyodalmak 
az MLF-terv körül

Erhard nyugatnémetkan- j témákört személyesén kíván-
cellár fogadta Franciaország 
bonni nagykövetét és a két 
ország kapcsolatait, valamint 
az MLF problémáját érintő 
kérdésekről tárgyalt , véle. ' 

Megbízható francia körök, 
szerint a kancellár kejelentet- 
te, olyan megoldást, kell 'talál
ni, amely, mindenkit kielégít; 
Erhard és á nagykövét,.46-per
ces megbeszélését De Gaulle 
francia elnök beszéde árnyé
kolta be. De Gaulle élesen 
szem-beszállt ; a : sokoldalú 
atomhaderő . felállításának- 
gondolatával.: a  .Nátron • című 
francia :■ lap egyik« -r cikkében, 
célzott rá', hogy ha az &fLF-et 
megvalósítják,:' Franciaország, 
kivonja- eröifc a NATQ-ból. ’
■ Ami' áz európai" politikai- 
egység’ kérdését illeti,-' Erhárd 
állítólag :> közölte ' a ’i: franciái 
nagykövettel, hogy ezt- a prob-

Éles ellentétek a franciá 
—algériai olajtárgyalásokon

Az Algírban néhány, napja 
megindult francia—algériai 
olajtárgyalások mégszakad
tak, a megbeszéléseket de
cember 7-én Párizsban foly
tatják. A tárgyalásokról; nem 
adtak ki hivatalos jelentést, 
francia laptudósításokból 
azonban kiderül, hogy a két 
fél álláspontja között alap
vető eltérés mutatkozik . ■ Áz 
algériai kormány ragaszkodik 
a földgázforrások -államosítá
sához, az olajkitermelést ■ pe
dig ellenőrizni - kívánja A

ben biztosított kiváltságaiból.; 
és csupán az; újabb ölájfórfá-- 
sok felkutatására és' -kiakná
zására hajlandó francia—algé-' 
riai vegyes társaságot; alakíta
ni. ' ; '-.V:../¡A '
: A- ‘Figaró tudósítója nyíltan 11 

rámutatott: a francia , kor-
mény időt akar nyerni, halo
gatja a • tárgyalásokat, amíg 
csak, lehet, algériai' kormány
nak pénzre van szükségéi Az 
álláspontok mégmerevedtek, a 
tárgyalások légköre- a- pesszi
mizmus és a mérsékelt opti

francia kormány nem hajlan- | mizmu® között, váltakozik, -rt 
dó semmit sem feladni Évien- ‘ írja a lap.

ja De Gaulle elnökkel meg
vitatni, és szeretné január 10- 
re tervezett párizsi látogatá
sát előbbre hozni.
r Á sokoldalú atomhaderő mi

előbbi létrehozását sürgető 
bonni kormánykörökben nagy 
csalódást keltett Wilson angol 
miniszterelnök alsóházi beszé
dé.’ „Nyíltan meg kell monda- 
mi, hogy Wilson beszéde nyug
talansággal és aggodalommal 
tölt el bennünket, s nem. fo
gadhatják 'él 'adókat a ' politi
kai és- katonái ■ indokokat, 
amelyeket az - angol kormány 
hoz fel magatartásának alátá
masztására” ’ — jelentette k i, 
Barzéí, .a' kereszténydemokra
ta parlamenti frakció elnöke. 
„Ügy látszik, London kettős 
játékot folytat” — hangoztat
ják a bonni kormánykörök
ben. GÓrdon Walker Bonnban 
még ázt mondta, hogy a brit 
kormány elfogadja az MLF- 
tervet,. és csak kiegészítő ja
vaslatokat terjeszt elő, Wilson 
viszont- határozottan állást 
fogjál a sokoldalú atomhaderő 
ellen.
! A Neue Rheine Zeitung wa
shingtoni tudósítója ugyanak
kor azt jelenti, hogy Washing
tonban is növekednek akéte- 
Iyéjc az MLF-terwel1 kapcso
latban. Rusk külügyminiszter 
a -.Schröderrel folytatott meg
beszélésen ' sokkal tartózko
dóbban nyilatkozott az MXJF- 
válság megoldásáról,- mint ázt 
nyugatnémet részről várták. A 
tudósító szerint ez ;kétségtel»« 
üül - összefügg azzal, hogy a 
szenátus külügyi bizottságá
nak egyes befolyásos tagjai 
ellenállást.:. tanúsítanak az 
MLF-tervvel szemben.
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Megemlékezés 
az Egyesült Államokban 

Kennedyről
V Az Egyesült• ÁUamokbari 

megemlékeztek John f  F. 
Kennedy mégginlkolásának 
első évfordulójáról. Johnson 
a napot emléknappá nyilvá
nította.

Dallasban,, a gyilkosság 
Színhelyén, egyperces néma 
csenddel adóztak az, Egye
süli .ÁUa/mők .35, elnöké érti- 
lékének.

A. kormány washingtoni 
kiadóhivatala közétette a 
Kennedy elnök meggyilkolás 
sáfaák körülményeiről szóló 
Wárren-jelentés mind a 26. 
kötetét, amely á gyilkos me
rénylettel kapcsolatos összes 
tanúvallomásokat tartáU 
mázzá. A jelentési vala
mennyi kötetének közzététe
lét bejelentő George Reedy, 
az elnök sajtótitkára, közöl
te, hogy a lépésre ügynök
ség és egy ■ meg nem neve
zett másik forrás valami
lyen módon már hozzájutott 
a tanuúvállomások néhány 
kötetéhez és részleteket kö
zölt belőlük.'

Sokkal nagyobb érdeklő
désre tarhat számot, hogy az 
amerikai olvasók csaknem 
pontosan egy évvel a gyű-, 
kos súg titán, november 
23-án ■- vehették :kezükbe; a 
híres Büchánan-riportot, á 
neves amerikai újságíró sa
já t vizsgálatának eredmé
nyét, amelyet eddig már 19 
országban közzétettek.- -

Visnyevszidj, a Pravda 
washingtoni tudósítója cik
kében utal arra, hogy ezek
ben a napokban á konzerva
tív. amerikai lapök. terjedel
mes cikkekben méltatják ' az 
elhunyt- elnököt. Hallgatnák 
viszont arról, hogy .miért él 
annyira emléke az egyszerű 
amerikaiak körében, miért 
becsülik olyan - nagyra az 
amerikaiak „Kennedy örök
ségé?’.
& Nevés- ámérikni~ssémieír&h 
‘Azonban-1 hangsúlyozzák — 

hogy - a nemzetközi elet 
m téz- pillanataiban Kenne
dy államférfihoz méltó fele- 
lőssligtüdatot és kórüVtékinr 
tést 'tanúsított, és végső so
ron: arra a következtetés re 
jutott:- az atomháborúnak 
•még a gondolata, is értelmet
len. Ezért meg kell találni a 
vitás nemzetközi problémák 
bekés megoldásának módját 
A gondolkodó amerikaiak 
szeretnék remélni, hogy a 
Fehér Ház mostani gazteája, 
miután a novemberi válasz
tásokon megkapta ehhez a 

' megbízatást-, tovább fogja 
fejleszteni az amerikai poli
tikában a Kennedy idejében 
megjelölt realista irányzato
kat — fejeződik be a cikk.

Elkészült az Erzsébet-központ 
bővítése
Ili*
a l i i l

■lias
A fővárosi távbeszélő-háló- 

zat fejlesztésének jelentős be
ruházása az Ér zsébet-közpon t 
4000 állomásos bővítése. A 
munkát januárban kezdte meg 
a Beloiannisz Hirádásteohni- 
kai Gyár szerelőiből és a Pos
ta .dolgozóiból, ! jórészt fiatat 
lökből álló -• kómpléxbrigád. 
Vállalták, hogy a központ bő
vítését december 31-e helyett 
november végété, befejezik.

A dolgozok a  maguk szabta 
gyorsabb ütemét eddig min

den-ben tartották. A központ 
szerelése és^jbelső próbája b e 
fejeződött. Megkezdődött ' az 
előfizetői .v o n a la k ,:  állo
mások kipróbálása is; s‘ így a 
nóvembér. 30-i határidőt biz*-' 
tosították. A központ üzembe 
helyezésével ■ , egy időben 
.1000- új telefonelőfiZetőt ka.pr 
csölnak be a . hálózatba, egyér 
lőre; csak a  Nagykörút—Nép- 
köztársaság -  ' utja^pőzS’a'* 
György; út—Thököly ú t 1 altál 
határolt területen.

A férfi készruha lépést tart a divattal, 
de azért lehetne még rajta javítani

Férfikonfekció-iparunk az 
utóbbi öt esztendő alatt na
gyot fejlődött. Jó a férfikóh- 
fékcíó, de azért jó lenne, ha 
nem elégednénk meg — s ha 
csak néhány dolgon javítunk,; 
még jobb lesz!

A férfitársadalom első szá
mú siráma: a  méretekkel
függ Össze.

öltöny . kifogástalan 
szá-b^úal&  ̂ kiüólgozású,

' * ;és - mégsem megxéielő. 
Előfordul — .egyre/' . ritkábban • 
— hogy a zakó megfelel’, Öé 
a hozzá való nadrág hosszú 
vagy rövidé

Amikor ..divatba ‘Jö tt á  kes
keny fazon — a kereskedelem 
már kínálta. Aztán . jött. az, 
enyhén karcsúsított,; kicsit 
hosszabb zakó, §j hátul . két 
sliccel, - bevont . gombokkal, 
lent kissé kiszélesedő nád- 
tággal, s már * lehetett kapni,..1 

Soha ilyen gyorsan nem 
követte áz /ipár és a ke

reskedelem a divatot. 
Néhány dolgon azonbán még 
lehetne javítani. Sokan azt 
panaszolják — főleg a fia
talabb korosztály —, hogy a 
zakók vállszábása szögletes, 
pedig már a gömbölyített váll 
a divat. A szóló nadrágok

szabása sém ^változott,, évek... 
ótá. pedig a; divat ihár; mást; 
dikt áh Kárhogy  nagyon- ke-, 
vés

az igazán jó anyagból ké-r 
szült sportzakó, í  

a lig ; látni tiszta gyapjú- ö l- ' 
tönyt Térlisztér nadrágból is-, 
csáki; bárömíélé; áj Választék, 
noha ezt ?. a viseletét, nagyon.

nem. | | § . hiáfoa. - Js^ker^hénk, 
hábguiniVal; bélelt kábahákát;:;
¿Pahfí^kőnywokker*... |  xel-

keté^yíkáá |  s^ákembérfc | l | j | | |
'• Sokban ' i'gáziik yán a 

vásárlóknak. ; • S a  vállalat 
igyekszik is íhehetkozbén ja
vítani. A közelmülibii- tették; 
is néhány: . ’ intézkedést; : Egy; 
szakemberük - kizárólag; ázzál/ 
foglalkó,zik: { hogyan - alakult 
a kereslet. : Melyik .méretből, 
hol fogy a legjobban?

A méretproblémák. meg
szüntetéséért vezették be ‘ 

a fél számokat.
A forgalomba kerülő öltönyök 
25—30 százaléka' már; ilyen,. 
különleges méretű: 48 és fel
les, 50 és feles stb.

A modellbizottság átvizsgál
ja azokatS azr új modelleket,, 
amelyek a joVőben kerülnek 

1 gyártásra.

Johnson bejelentései
- Johnson amerikai elnök 
/repülőgépen Jí tíznapos pihe- 
nőre texasi birtokára; utazott, 
itöviddel elutazása előtt b&- 
szedet mondott, és : ebben is
mertette jövő évi költségve
tési terveit.. Közölte, hogy a 
jövő évi kohnánykiauááökat a 
lehető legalacsonyabbra k í
vánja csökkenteni. A.' kor
mány takarékossági program
ja  elsősorban a nem. katonai 
kiadásokat érinti, de esetlég 
számítani lehet a katonai ki
adások némi megnyirbálására 
is. ■

Egy másik nyilatkozatában 
Johnson elnök nóvembér 22-. 
ét, Kennedy elnök meggyil
kolásának' . első évfordulóját 
országos ^emlékünneppé: nyil
vánította. Nyilatkozatában 
felhívta az amerikai , népet, 
kövésse mipdazokat az esz
ményeket» amelyekért életét 
áldozta.

Az AP hírügynökség arról 
tájékoztat, hogy az amerikai 
külügyminisztérium szóvivője 
újabb diplomáciai tanácsko
zásokat/ > jelentett be. i .̂.Wa
shingtonba érkezik Schröder 
nyugatnémet külügyminisz
ter.

Katonacsomagok
• J A -zolid 5 fea'tohailédiát-' imiár. 
évek'- éta :modern sporttáska, 
váltotta 'fel. De- >a „belevaló:’ 
inéig mind ig - • fejtörést ókoz 
á bevonuló' újoncoknak; - 

A Corvin Áruház illatszer 
osztálya ••..éíötit egyre gyakrab
ban áildogáloiaik, a  taaiáicsita- 
lap. f iataleirníberek í 

— Mit- , is  .¡kel'ieiné ínég 
venni? ■ .v; í •.!

Imién az ötlet, és az osztály 
kész kátonacsomagokkal > vár-? 
j a - yásiár'íóit,. .. A, nylon zácskó 
•tiahtsüiná; - ■ iíefékí-’.'a Kajnak, 'a 

-á /^d^ágnak ,. fogmó- 
só fekzerefés., oipőkróm, szap- 
picun-,. iszappaníüárta, borotva 
'féÍSzeré];és‘;,/fésű S  | |  égy lista 
a csomagiban: taLádiiató óitok ék
ről é? ára-i-kről.
'•Egyszérgb%jígy./á ’ vásárlási, 

mégköhdyebbüfeh.'-; sóhajának 
Néni

nagy, ü $y, csaik ésgy kis figyeil-
mesis^.’4' ■■ ■ ■

Befejeződött 
a golyóscsapágy-gyártási 
szervezet alakuld ülése

’Varsában p béfejeződött a
góiyésésapág>r-gy’ártási szer
vezet alakuló, "ülése, amelyen 
hat szocialista ország, Bul
gária, ■ , C^ehszloyákia, Len
gyelország, Magyarország, á 
Német Demokratikus ;■ Köztár
saság és a  Szovjetunió kép
viselői vettek részt.
. Az ülésen szervezési kér
déseket vitattak meg, A go- 
lyóscsapágy-gyártási szervezet 
vezetőségé ; következő ülését 
februárban Varsóban tártja
meg.

Jugoszlávia népei november 29-én ünneplik ,
a Jugoszláv Szocialista‘ Szövetségi Köztársaság- fennállá
sának 19. évfordulóját. Az' alkotmányqzó szkupstina 1945. 
november 29-én kiáltotta ki a köztársaságot, a következő 
év. januárjában pedig alkotmányt teremtett a dolgozó 
népnek. És ez az Alkotmány immár a nép hatalmát ; bizto
sította. S y  -
■ > Az elmúlt évek meggyőzően bizonyít jak, hogy Jugosz
lávia á néphátalom idején nagyszerű eredményeket, ért el. 
Szocializmust • építő déli szomszédunk áz íitóbbi évtized
ben a világ gazdaságilag leggyorsabban fejlődő országainak 
sorába lépett. A  második világháború előtti mezőgazdasági 
országból viszonylag rövid idő alatt á közepes fejlett
ségű országok közé zárkózott fel. A z  utóbbi tíz évben 
az ipari termelés 3,5-szeresére, a mezőgazdasági termelés 
55 százalékkal növékedéit Jugoszláviában.

A szocialista Jugoszlávia külpolitikájában azt a néze
tet képviselj hogy a világbéke és a társadalfni. haladás a 
névek tevékeny együttműködésének elengedhetetlen előfel
tétele. ,

A Mongol Népköztársaság e napokban
ünnepelte születésének, negyvenedik évfordulóját. Az év- 
fordulót azzal köszöntik, hogy lankadatlan szorgalommal, 
a Szovjetunió és a többi testvéri szocialista ország segítsé
gével, fokozzák az ország iparának fejlesztését. Elsősor
ban a mezőgazdasági, állati termékeket feldolgozó ipart épí
tik tovább, de súlyt helyeznek a bányászat és energiaelőál
lító, a fafeldolgozó és más iparágak fejlesztésére is.,

Mongólia nagy ország. Területe 1 millió 565 ezer négy 
zetkilörriéter, vagyis tizenkétszer akkora, mint hazánké. La
kóinak száma pedig még ma is alig haladja meg az egy
milliót. Képés/a munkáskéz. Az ország 24 millió' állatá
val, az egy főre jutó állatállomány terén az első á világon, 

A szocialista-fejlődés méretei jót- érzékelhetők az arhan- 
gajszki körzet,;„HugzsiV’. (Fejlődés) termelőszövetkézetének 
példáján. A  termelőszövetkezet ma még nem tartozik a na- 

' gyök közé, tagjainak száma alig haladja meg a 200-at, de 
máris 75 060 állatot nevelnek, gondoznak.

Á  „Fejlődés^ termelőszövetkezet csak egy az ország sojz 
szövetkezete közül. De jól példázza azt az előrelialádást, 
amelyet Mongólia mezőgazdasága az utóbbi években élért. 
A  szövetkezet 1963-ban xaiptegy 1000 hektáron vetett ga
bonát és zöldséget.' Áz eredmény: hektáronként 13,4 méter
mázsa búzát, 2.9,7 métermázsá árpái és 20 méter mázsa'za
bot takarítottak be. , •

A „Fejlődés1* ■ ézövetkezeti gazdái közül ma már égy et
i le n  írástudatlan sincs. Á faluközppntba a általános iskola, 

orvosi rendelő, kisipari szövetkezet, gyógyszertár és 
könyvtár működik. Épülőben van egy új lakótömb, égy 
fodrász- és fotóüzlet, felépült a bafomfi-fárm.

Ami itt történik, az jellemző az égész országra. Az egy
kor elmaradt^ nomád pásziorkodó Mongólia nagy lép
tekkel halad előre, hogy mihamarabb fejlett, kultúrált 
ipari-agrár országgá váljék. ,

Tizen kétezer dolgozó« 
tizennyolcézérféle iparcikk

E r e d m é n y e s e n  d a ly a s s ik  
áss c r ó s n r a m ú - i p a r  ú j  n a y y r ú l i n í n i a

Külpolitikában történt

Kommunista előretörés 
az olasz községi választásokon

Az olasz községi választáso
kon békövetkietaeifct baliraitoló- 
dés a  toereszténydemokn»^ 
saocialista-szociáldemoöcrata 

. „középbal” koalíció vereségét 
jelenti. Áltáléiban, ezt a  követ- 
kezteté&t vonták lé a  romái 
politilkaá élieit megfigyelői a 
kedden közzétett végleges 
eredményekből.

Áz MTI római tudósítója, 
Luigi Ca>puto három pontban 
vonta össze a  választási ered
ményeik tanulságait.

k a i tö b b / m in t' ás* 1860. 'év i 
iarfam áinyá választásokon, -el
é r t eredm ény, é s  0,5 szám lák
k a l m agasabb, minit az 1963-rajs 
általán o s válajsztások százalék- \ 
aránya.

A 1 . K ereszténydem okrata
P á rt -9 640 922 szavazat (37,8 
százalék), 2,6 s2Ázalékik!aI .keve
sebb, m in t 1960-ban, é s 0,4 

p o litiká t százalékkal kevesebb, n n n t 
kom m u- 1963-ban.

A z O lasz Szocialista P á rt 
2 918 974 szavazat (íl,4  száiza- 
lék), 3 sizámléíkikal kevesebb, 
m in t . Í9604>án*; és 2,8 száza-; 
lékkai kevesebb, minit Í963- 

a Nenni-f&Le szóda- bán . E z  utóbbi 2;8 százalékot 
k ivá lt ú j szociaMs- a  P ro le tá r Egység O lasz Szo-

lasztók a középbal 
visszautasították. A  
nisták 1960-hoz képest 4,1, a 
tavalyi parlamenti választá
sokhoz viszonyítva 3,2 száza
lékkal növelték szavazataik 
számát, míg Sok más baloldali 
szavazat 
listáktól

© Csúfosan megbukott a
jobboldali pártok dühödt, tett adatokat, rámutat, hogy a 

kommunistaellenes hadjárata, kommunista párt s  köre sok- 
Hiába voltak a különböző szer
vezési és egyéb .mesterkedé- 
'sek, amelyek sok bqMdáli 
érzelmű szavazót megakadá
lyozták véleményének nyílvá-

ta proletárpártnak, a PS1TJP- ciailista Pártja (PSIÜP) kapta, 
nák jutott.. amely először indult váLasziá.-

® Az eredmények egyértel- sokon, és ezzel a  Szocialista 
műén az olasz poUtikúi Pártból idén .januárban töir- 

élet bálratolódáséet mutatják. tént kiválása után m ost meg- 
Az Unité, elemezve a közzé- sBLLárdult., íínn’t  politijkái párt.

kai jelentősebb, mint a szám
adatokból kitűnik. A párt lap-, 
ja is azt domborítja; ki,-hogy 
megfékezihetetlenül tovább 
t a r t1 a  választótömegeiknek a

nításában, a kommunisták középbal politikával szemben 
nemcsak, hogy nem vesztették tanúsított ellenállása. 
szavazatokat, hanem még a Az Olasz Kommunista Párt 
tavalyi parlamenti választások- jelentősen élőre tört, míg a 
Hoz képest is jelentősen előre- kereszténydemokraták és a  szo- 
törtek. . cialisták határozott vereséget
áfák A kormányzópártok a szenvedtek — ez az alapvétő 

legutóbbi (1960-as) tar- tény állapítható meg a 74 olasz 
Rományi választásokhoz képest megyében megtartott választá-
'J,7, a tavalyi általános válasz
tásokhoz viszonyítva 3 száza
lékot veszítettek. Ez mutatja 
teljesen világosan, hogy a va

súk eredményéből:
A 74 ntegyében áz OKP 

6 631 068 szavazatot (26,1 ' szá
zalék) kapott, ez 1,4 százalék-

A IJSIUP/egyébként 724 707 
szavazatot, azaz -2,8 százalékot 
kapott.

A •; ., szociáldiemokraták
1 633 489 szavazatra tetteik szert 
(6,5 százalék) *; azaz 0,8! .százá- 
Ijéfckal J több,; mint' 1960-bán, és 
0,2-del több, mint 1963-bán.

Az Olasz Köztársasági Párt 
432 227 szavazatot (1,3 százalék) 
ért el, ugyanannyit, ní-int 1963- 
ban, és 0.1 százalékkal többre, 
m int 1960-ban, és 1 sízázaiék- 

>kal. Jtöbbre, mint 1963-ban.
A neofasisztáik 1 259 425. síza- 

vazátot (4,9 százalék) kaptak 
■ .és így 1 - 'százalékkai csőkként 
szá^áóka^ányíik ' 1960-hoz. és 
0;í százálékkal 1963-hoz ké
pest.

A mon.archastálk' 245 301 sza
vazatot y í \^ k ^  M magúknak; 
(0,9. százalék), vagyis 1,9 '^zá- 
zadéklfeal ':' kevesebbet,' • m int 
1960-bán, és. , 0,8. százalékikail — 
szavazataiknak cs<ai]^^m;a ;fe-. 
lével — tevesélbibét; minit 1963- 
bah. : .

.IVÍás; knsebb csoportx>sulásoik> 
összesen 9Í 438 szavazatét (0,4 
•százalék) értek el.-.

Az eredményekből a kÖVetr 
kezők állapíthatók meg: 1

1. a Kereszténydemokrata 
Párt a,, korn/rrvunisia párt javá
ra vesztéit:. szavazatokat; £

2. NenUi szocialistáitól a 
PSIUP hódított él; értékes sza
vazatokat;

j 3: a. jobboldal táborában a 
fnonaréhisták és a neofasisz
ták á  liberálisok javára vesz
tettek szavazatokat, .

A  saociáldemokraitákés ré- 
pübÚkánúsók. stagnálnak ̂ ; ülőt- 
ve egy kevéssel növelték -'sza-T ; 
vazataik s.zázailékairányáit; .,' F/ |f 

A híégyetániácsá; választáso- 
kön" él‘ért kömmündsta ‘ sikert 
hez később -újabb' győzelmek 
csateáko^ák á ' • jeléntééekbőh 
kitűnt, hogy Togllaatti' pá.rtja 

nagyváro
sokba^;' isi ■ Az pni<tá rendkí
vüli ldadáisbah , számolt be a 
párt választási győzelméről.^

A megyei székhelyek válasz- 
.tási eredményeinek elemzése 
, módot ad egy fontos' mégállá-, 
pításra-:.; nevezetesen arra,, hogy. 
a • >' ,;‘J>artjai-
sokhelyütt elvesztették többsé
gükét, és így nem' túdjálk még-' 
alakítani á városi tanácsot a/ 
kommunisták segítsége hifikul,'

A Villamos' Berendezés és; 
készülék Művek' léz' éy j anüár 
elsején kezdté meg' mű.ködé-4' 
sét. Egy ' fejlesztő intézőt, 
nyolc gyár ésmárpni leány- 
vállalata tartozik az új ipari 
bázishoz. Jancsich Imre, a 
nagyvállalat' vezérigazgatója, 

ipari, közgazdasági újság
íróknak elmondotta, hogy' az 
erősáramú ipar új nagyválla
lat áz eltelt kilenc hónap 
alatt eredményesen dolgozott. 
A termelési tervet az export
tervet,- az önköltségi tervet 
teljesítették a vállalatok, csu
pán a belkereskedelemnek 
adósak, néni szállítötták elég 
villamos ' tűzhelyt,. vasalót, 
egyéb háztartási cikkeket. Ez 
az elmaradás- két1 százalékot 
tesz ki.

Az új nagyvállalathoz' tar
tózó gyárak jelentős feladatot

látnak el, összesen 18 000 féle 
•cikkei’ jgyártánsűk' a. népgazda
ságnak és exportra. A Lenin 
Kohászati Művek rekonstruk
ciójában fontos megbízatáso
kat kaptak, a . megnyílt Érzsé- 
bet-híd ' világítótesteit az!; 
Elektromos Készülékek és 
Anyagok: Gyára teryezte . és 
készítette, a Világítástechnikai 
Gyár, az Anód Áramirányító 
Gyár sök új feladatát /kivá
lóan oldotta meg. A Világítás- 
technikai Gyárnak van olyan 
készítménye, amely megüt! a 
világszínvonalat A  középüze
mekből kialakított, 1? 000 dol
gozót foglalkoztató? ipari nagy- 
váliálat egységgé formálódott,, 
közös akarattal, lelkesedéssel 
készül ’áz újabb téendőkre: az , 
évi terv. 'minél,/eredményesebb 
elvégzésére és az 1965. évi- 
feladatok zökkenőmentes elő-; 
készítésére.

Testileg, szellemileg jól fejlettek 

az idei első osztályosok
A z  orvosi vizsgálatok budapesti tapaszta lata i

Milyenek az idei első ősz-/
I tályospk?/ — erről tájékoztat

ták áz MTI munkatársát a fő
város több kerületében’a gyer- 
mekszakorvos-ok. ..

Elmondották: a mai első 
osztályosok testileg ' és szelle
mileg is fejlettebbek;, mint . á ■ 
10 evvel ezelőttiek. Á . gyere-- 
kék szervezete, alkata erősebb,
. magasabbak, súlyúk is több,, 
mint ázoké, akik a korábbi 
években kezdték meg általá
nos iskolai tanulmányaikat. 
.Mindebben nagy"része van an
nak, hogy a gyérmeikégeszség- 
ügyi ellátás évről évre haté
konyabb, eredményesebb, s az 
utóbbi években' korszerűbbé, 
egészségesebbé vált á táplál- 

Jközás.
Ezt bizonyítják a. statiszti

kai adatok is. Az I. kerület

ben például az új elsősök át
lagos testmagassága 4,3 cen
timéterrel, súlyuk . pedig egy 
égy kilóVal haladja .t meg az 
előző évek átlagát. A XV. ke
rületben megvizsgált hatéves 
gyerekek magassága már ál
talában 110—láO centiméter, 
testsúlyuk pedig 18—25 kiló 
között váltakozik. Nagyobb 
fejlődésbeli visszamaraddtt- 
ság, vagy sorozatos betegségek 
utáni; erősen leromlott . álla
pot miatt égy rég y kerületben 
csupán |  héh ány gyerek felvé
telét nem 'javasolták egyelőre, 
az első Osztályba.

Szellemi érettség, szellemi 
fejlettség, magatartás tekinte
tében is örvendetesek a ta- 
pasztaiatbk. • A 'tapasztalatok 
szerint' .különösen jó hatással 
van a gyerekek szellemi fej*» 
iodésére az óvodai foglalko
zás.
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ÉDESAPÁMNAK IGAZA VO LTP aKÜ» mi»jossrt
Oda megyek, o /ío/ elkezdődött

A szomszédok, a közeli is
merősök.. s a munkatársak, 
akik előtt nyitott ’ könyvként 
állt á Marosvölgyi család éle
te. . megütközve kérdezgették 
egymástól: /

— Hogyan lehet' ennek, a 
nagyon derék, becsületes em
bernek ilyen szélhámos, csa
vargó fia ?

Az öreg 1 ©mestert nem zak
latták, nehogy tolakodásnak 
vegye a kívánesiskodást, és 
hátha nem is szeret beszélni 
Ferkó dolgairól. Ha szüksé
gét érezné — gondolták —  bi
zonyára elmondta volna már 
legjobb barátainak, hogy 
mennyire fél! esténként haza
menni, hogy milyen újabb 
meglepetések várják; mit csi
nálhatott megint Feri?

Nem használt 
az útyaí intelem

A feltevés sűrűn bizonyult 
jogosnak. Aztán végleg meg

ítélt á ' pohár, és az idős Ma
rós völgyi ellenvetést nem tű-r 
rp hangon szólt a fiának:

~  Most pedig leülsz, és 
megmondod, mi a szándékod. 
Nem akarlak. megmotozni, 
mert felnőtt ember, vagy, és 
én szégyellném jobban. Ám
bár a viselkedésedtől fütfg. 
Apád vagyok, én neveltelek; 
tehát ehhez is jogom volnai 
Szívesebben beszélgetnék ve
led a bánya problémáiról; a 
munkádról; és arról, hogy 
maholnap családalapításra is 
gondolhatnál. Először azt 
akarom hallani tőled, mennyi 
igaz abból, amit mondogatnak 
rólad, az emberek: tényleg 
loptál?

Az igenlő válasz ,, szíven 
ütötte az öreg bányászt. Feri. 
még- sose látta ‘ ennyire szen
vedni az, apját; úgy tűnt ne
ki, mintha: hirtelen éveket 
öregedett volna. De ilyen nyu-- 
godt sem volt mostanában! — 
le^áBbi&TIStS5íái;!ríáij,*-’: :-

—' Miért csináltad,' mit ho
zol fel
tompa, színtelen hangon. — 
Mar nem:nézett a gyérekére: 
— Köszönöm, hogy őszinte 
voltál; még ha megtörténi is. 
Nyögd már úristenedet,
miért csináltad?!

— Nem tudóm. . Magám, se 
értem •— nézett kifelé Ferkó,

,s hogy felkerülje az apja tekin- 
tétét. .

:— Akkor is részeg voltál?
— Azt hiszem.
— Hát, jó . . .  és mi a szán

dékod?
-— Elmegyek itthonról. Nem, 

akarok még jobban összevesz
ni édesapámmal. Most sincs 
már jó szívvel irántam. Nem 
csodálkozom. Pátkáfa me
gyék, onnan nehezebben, jut 
át a hír Oroszlányba. Arra is 
gondoltam1 könnyebb lesz sza
kítani a múlttal ott, ahol még. 
nem ismernek.

—- Szóval félsz szembenézni 
a barátaiddal, a munkatár
saiddal? Úgy intézed a sor
sod, ahogy akarod. Szerin
tem maradnod kéne, elsősor
ban mindanny tűrik miatt. De. 
ha csak ennyi bátorság van a 
fiam ban ... hát menj.

Az  apa nem szólt ..többet, 
hitté, hogy a fia odahaza ma
rad, de nem lepődött meg ak
kor sem, amikör Ferkét cso
magolni látta.

— Nem könyörgöm neki — 
határozta el az öreg, mégis 
megremegett, amikor csattan
ni hallotta a kaput a távozó 
fia mögött.

Amikor már késő a bánat
Ekkor ihég egyik férfi sem 

gondolta, hogy már csak né
hány találkozásuk Jesz az 

. életben. Feri a pátkai ércbá
nyában sem emberelte meg 
magát, az apa járása pedig 
egyre bizonytalanabb lett* 
Nem az évek miatt, súlyos« 
betegség kínozta. S amire az 
apa az emlékezetes beszélge
tésen még gondolni sem mert, 
az Pátkán m bekövetkezett, és 
ami véletlenül sem . fordult 
meg Ferkó fejében .— az is 
bekövetkezett: Ez év májusá
ban kapta a hírt Marosvölgyi 
Ferenc elítél t> hogy az édes
apja meghalt. . .

Nem búcsúzhatott fel tőle, 
nem lehetett ott a temetésén 
sem. Megbocsátásra — úgy, 
hogy Feri is ball h áttá |volna 
— üaár nem kerülhetett sor.

S ami nagyón bántja Maros- 
völgyi elítéltet: az apja m ár * 
nem láthatja, , hogy valóban 1 
rendes ember lesz a fiából: 
esetleg az édesanyja j örülhet 
majd- a változásnak. De sike- 
rül-e?. A fiú szerint mindén \ 
bizonnyal:'

> Az, hogy|  a büntetésem 
egyhármadát elengedték, édes
anyámnak Is jól fog esni. Nem 
néki mondtam el, hanem a 
húgomnak. Édesanyámmal •ta
lálkoztam, amióta bentvagyok. 
Szívbeteg, szegény. , Emiatt is 
vigyáznom kell. Nem akarom jjj 
sürgetni az anyám halálát is.

Marosvölgyi két- évet kapott 
a különböző lopásokért. A ba
rátja fényképezőgépét is el
adta, mert inni akart még., 
Aztán karambolozott a lopott 
motorral,* és lopott a munka- ' 
helyéről JS.; -Mindig az ital 
miatt. Félúton sohasem tudott 
megállni, s a mocsár mind 
mélyebbre szívta áldozatát.

. Józan óráiban így morfondí
rozott: „Ha megnősülök, szép • 
életem lehet. Megértő feleség, 
s persze, család. Nem az ital- * 
boltban, hanem a családdal,, 
tölthetem áz estéket, nem kell 
vtszolyognora a rideg: m un-, 
kásszálláátói : . .”0 
• — Választottam is egy 

lány t* azt- mondta, tetszem ne-: 
ki. Szívesén ' járt Velem, !~; A 
lány azonban 1 korán rájött,. 
hogy csak1 olyan helyre -vi- • 
szóm, ahol italmérés is van, s 
hogy ; az ötödik ¿pohár után- 
nem tudok :uralkodni maga
mon. Amikor , megcsókoltam,. 
azt mondta^ mért bor sza
gom van., es. ő fél az ittas em
bertől. Most azt mondóm, iga
za volt. Akkor nem így véle
kedtem, fíá olyasmit mondott, 
hogy inkább ne ■ jöjjek, meg
sértődtem. Visszamentem az

gasztalom magam. A búfelej
tés általában hajnalig - tar
tott. így indultam másnap 
dolgozni csillézni a bányába.

— . p j l  i
— Visszagondolni is rossz 

erre áz időre. Hossz felidézni 
a múltat, mégis gyakran meg
teszem. Okulni akarok, azt 
akarom hogy teljés legyen a 
kiábrándulás, ■. a z t , akarom, 
hogy végleges legyen a szakí
tás a züllött életiét. Most én 
mondom azt, ámít valamikör 
édesapám mondott: mindany- 
nyiunk 1érdekében teszem.

— Szép elhatározás,
— Édesanyámról, a két hú

gomról és rólam van szó. 
Azaz: a családról. Nehezen 
boldogulhatnak. férfi nélkül, 
hozzátéve, hogy az egyik hú
gom tizennégy éves, a ¿másik 
húsz. Édesanyám pedig beteg. 
Ez az elhatározás azóta érlelő
dik bennemte amióta a bünte
tési, tehát a két évet töltöm. 
Most. a kényszer hatására 
mindig józanul mérlegelhet- 
tem' a történteket, saját- hely
zetemet. Kint biztosan to
vább ittam volna. A régi elvo
nókúra sem Használtg

— Most is Volt elvonókú
rán? • 1

Az emlék kötelez
-¿r Persze, hogy voltam, ,az 

elvonókézelés után azonban 
nem esett utamba egyetlen 
italbolt sem; és a barátok sem 
vihettek magükkak így ez a 
kezelés eredményes lesz. Az 
igazat megvallva, gyakori be
szédtéma az ital a zárkában, 

h e  csak: beszédtéma, ellenben 
kínt, ihatott áz' ember. Nem 
ráiridegy. Hányán mondják itt 
a szabadulás előtti napokban, 
hogy a „siratóban” kezdik, ha

Italboltba, hogy majd rriegvi- , ■ kimehefnek. Az én tervem

más: tiszta fejjel* akarok ha
zamenni.

— És hová, haza?
— Ahol elkezdődött: Orosz

lányba, az édesanyámhoz. Dol
gozni pedig a tizenkilénces ak
nába. Hadd hivatkozzak újfa 
édesapámra: igaza volt, ami-., 
kor arra kéri, hogy ott legyek 
ember, ahol a hibát elkövet
tem. Ez a gerinces. a dicsére
tes cselekedet, a leghitelesebb., 
bizonyítás —  mondja .Maros
völgyi elítélt. — Sok töpren
gés eredmény ette ezt a dön
tést. Most viszont, Úgy. érzem, 
érdemes volt kitartóan keres
ni a legjárhatóbb utat. A z1 el
határozás azonban aránylag 
könnyen megszületett, á terv, 
a szándék gyakorlati megva
lósítása nehezebb lesz. Ezt 
abból is gondolom, hogy a 
büntetett előélet rossz ajánló
levél. fiát még ott, ahol is
merik' az embert, Valami, 
azonban mellettem is szólni 
fog.: a hármadkedvezmény
mindenképpen jó pon t. lesz,, 
de azt is elmondom majd, 
hogy a büntetés alatt több
ször részesültem dicséretben, 
illetve futaiomcsomagban.

— Mit mond majd a régi 
kollegáknak? „ •

— Majd, ha* beszé lge teka  
munkatársakkal, mindent úgy 
mondok el. |  ahogyun történt. 
Az őszinteséggel már nem ál
lok rosszul. A z t sem hallga
tom el. hogy nagyon nehéz 
volt a tizenhat Hónap. Szo
morú következniénye volt a 
léhaságomnak, de ..nem ismét
lődik még. A másodikért még 
súlyosabb árat fizétnék. Eny- 
nyire nem léhetek felelőtlen 
áz otthoniakkal és - önmagám
mal szemben.-Van,: hát. ami 
visszatartson a meggondolni- 
, lan lépésektől.

— iván

a panaszos: a „beteg44
Hetente két: áltelommal je- 

léntkezhétnek orvosi vizsgálat
ra .az eiítéltek a Márián őszt- 
raü Örs zágasitp őrt önben: A je
lentkezők száma általában ma
gas, gyakran eléri, sőt megha
ladja a száz főt is. Valami
lyen. „betegsége” mindenki-, 
nek van. A vizsgálat azonban: 
ritkán észlel Olyan betegsége-^ 
két, amely orvosi kezelést ígér 
nyelne.

Az orvosi rendelőnek már 
„törzsvendégéi” vannak;

aszimulánsok.
Ezek: rendszeresen betegnek 
mutatják magukat, hogy majd 
kedvezményt kapnak.: Például: 
munka alóli lementést, nap
közbeni fekvést stb. Némely 
köt élező zárkaidejét töltő ú S  
ítélt a rendelést valóságos szó
rakozásnak tekinti, Gsencselés- - 
re, beszélgetésre akarják fel- ’ 
használni.

Az orvosi vizsgálatra je
lentkezőknek csak a kisebb 
része beteg, akik kapnak is

orvosi.: •. kezelést, a többség 
azonban egészséges. ,

A szimulánsok tömeges je 
lentkezése igen káros; többlet
munkát jelent, ugyanakkor el
vonja áz Orvost a valóban be
tegektől: Sok felesleges idő 
vesz így. kárba.:

Az orvosi rendelőiben. min
den jelentkezőről, .egészségügyi 
karton t: vezetnek. Ezen jegy-! 
zik a  jelentkezések időpontját, 
a vizsgálatok - eredményét és 
a kapott - gyógyszert. így fi
gyelemmel tudják követni 
visszamenőleg is a  beteg álla
potát. Ennék segítségével pon
tos kimutatási;, lehet kapni a 
szimulánsokról, is. * :

Az orvos kartonokat muta
tott:. a „törjffiyendégefcről”. .

—: Itt vaui például

Varga Lajos elitéit
Tizenhétszer jelentkezett vizs
gálatra. Egészséges. Ennek 
ellenére újra és újra feljön. 
Amikor megmondtuk, hogy 
nincsen semmi baja,' elhíresz
telte, . hogy vele nem törőd-

Nem okoz gondot a tél

nek, nem. vizsgáljuk meg. Rá
galmazásért fegyelmi eljárást 
indítottunk ellene. A közel
múltban ismét eljött, ■ de nem 
vizsgálatra, hanem közölte, 
hogy meggyógyult

Faragó János: elítélt pél
dául azt mondotta, úgy érzi 
magát, mintha ,,terhes” lenne. 
Egy másik elítélt arra hivat
kozott, hogy nem bírja meg
enni az ebédet. A ̂ rendelőben 
elfogyasztott étfel azonban 
nem okozott nála problémát.

A szimulánsok „törzsgárdá
jához” tartozik

Kontár János elitéit
is. A mellizma fájt, de más 
betegséget nem ‘ találtunk. Az 
egyik - reggel munkakezdés 
előtt kijelentette: ő pedig nem 
megy dolgozni, mert beteg. Ál
lítását természetesen nem le
hetett elfogadni, és szigorú 
fegyelmi büntetésben része
sült.

Érdekességként kell megem
líteni Hesz Lajos elítélt ese
tét is. Neki - is tucatnyi „be
tegségé” volt, s majd minden 
rendelésen jelen volt. A köte
lező zárka után munkába ál
lították és orvosi vizsgálatra 
küldték, egyszerre; megszűnt 
minden panasza .. .

A Máriahosztra Országos 
Börtön egészségügyi ellátása a

EGYIK ALKALOMMAL 
kislányom kérdezte ; tőlem: 
mondd, édesapám, mi a „jd” 
és mi a „rossz”? Hétéves le
hetett akkor, s én próbáltam 
először á jó tulajdonságokat 
és azután a „rossz” fogalma 
alá tartozó emberi tulajdonsá- 
gőkát felsorolni így: ,

„Jó”, ha egy kislány szófo
gadó, mindig becsületesen 
megtanulja a leckét, figyelmes 
a felnőttekkel szemben, komo
lyán viselkedik; és nem bán
talmazza pajtásait, nem mond 
valótlan dolgokat, csak min
dig igazat.

„Rossz”, ha a gyermek nem 
mond igazat, elhanyagolja- a 
feladatát, rendetlenül viselke
dik á felnőttekkel és pajtásai
val szemben, nem vigyáz'ru
házatára, és így tovább, sorol
tam több oldalon leírható 
rossz, tulajdonságok sokaságét 
a figyelmesen hallgató gyer
mekemnek.

A felsorolásom után meg
kérdezte: miért van ilyen sok 
„rossz” a kevés „jóval” szem
ben? Hirtelen csak annyit 
tudtam válaszolni, azért, . mert 
kevés a „jó” ember’ az élet
ben, többségben varinak a 
„róssz” emberek.

Ez á kis epizód vetődött Cél 
bennem a minap itt a börtön 
falai között.

Nézzük meg felnőtt gondól-1
kodással közelebbről a 
a „rossz” fogalmát.

jo- és

is
elf;:

A téli időszak beálltával, ' megnövekedett a kazánházak
ban dolgozó elítéltek munkája is. A külső hőmérséklettől 
függetlenül állandóan a megfelelő hőenergiát kell biztosítani. 
A pécsi megyéi börtönben az új konyha, á fürdők és még 
számtalan más helyiség —, innen kapja a hőellátást. Gyevnár 
István fűtő váltótársával a kora hajnaltól késő estig lanka
datlanul dolgozik, hogy az igényeknek maradéktalanul eleget 
tudjanak tenni.

„JÓ HA SZÖFOGADÖ 
erre tanítottak bennünket 
szüléink valamikor, dfe mi 
felejtettük ezt, és nem fogad
tunk szót az- igazságérzetnek. 1 
meíy mindanriyiunkban meg
van, hiszen, ha mások velünk 
szemben némely dolgokban 
igazságtalanul járnak él, láza
dozni kezdünk. Tehát van 
' igázsá^gérzsete’ "‘miridfen * 
nekv*,-.s,:,mi, akik itfí-yagvuBk. 
a börtön falai között, •,cser ben - 
hagytuk ■ igazságérzetünket.

,JÓ, HA BECSÜLETTEL 
MEGTANULJA A LECKÉT.”, 
Igen, ez lenne a jó, de vajon 
mi, akik itt vagyunk ma, és 
akik itt lesznek holnap, meg
tanultuk-e az. élet által fel
adott leckéit? Nem tanultuk 
meg, pedig a szabad élet, a 
„napfényes” idők módot adtak 
erre, ide jöttünk azt megta
nulni Azt hiszem, valamemy- 
nyi elítélt társamban felvető
dött már egyszer az a gondo-. 
lat: miért cselekedtem ezt 
vagy azt, amikor . nem volt 
semmi értelme, csak „pillanat
nyi öröm” származott a bűn
cselekményből, s ezt a rövid 
kis! örömet felváltotta a hosz- 
szú örömtelen idő.

Gondolkozzunk csak azon, 
hogy a „pillanatnyi * örömmel” 
nemcsak magunknak, hanem 
azoknak is, akik a „pillanat
nyi öröm”-ből nem részésül
tek, sok örömtelen, fájó napo
kat okoztunk. A család, a szü
lők és hozzánlctartozók is bün
tetést kaptak a  mi hanyag, fe
lelőtlen tetteink miatt.. Ez 
azért’ történt, mert az élet ál
tal feladott leckét nem tanul
tuk meg és megbuktunk.

„ROSSZ, HA A GYERMEK 
NEM VIGYÁZ ruházatára”, 
bepiszkítja, beszennyezi azt. 
Igen, ez így van. Mi, felnőt
tek ezt nem is nézzük el gyer
mekeinknek, de vajon mi vi-

 ̂Megint nyílik
*ybeosztottjai mindent elkövet- ̂  Sokszor ha ünneplő ruhámat

ne >̂ wiegtesznek, hogy a h f ^  |  Vasaita, így ősz felé. gek Visszanyerjek egeszsegü- j  ^  
két. De ázokat viszont, akik  ̂Sohasem hiányzott a zakóm 
feleslegesen és különböző fonr^-.
dorlattel igyekeznek becsapni |  » halvány
az orvost és ki-akarják vonni^Piros színű őszirózsa... 
magukat a munkából és nem ̂  : .
betegek, azoknak nem gyógy-| Kelemen Károly elítélt 
szert, fegyelmi fenyítést ád-z . , 1 ,
nak. Némelykor ez is lehet 4 Sátoraljaújhely

: i  1

gyáztunk-e a külső és belső 
tisztaságunkra? Nemi Sokan 
közülünk sorozatosan , nem vi- : 
gyáztak! Engedtük, hogy egyik 
foltot kövesse a másik. Eze
két a 'foltokat, pedig ember
társaink . is ' látták ugyanúgy. . 
mint ¡. a ruhán megjelent pe- ... 
csétfet. Szóltak is ezért, figyel- 
.meztfettek: vigyázz, bepiszkí-1
toltad magad,: ez nem helyéi 
úgy cselekedjél, hogy • mifelőbb . 
eltűnjön ez a pecsét „rólad. Mi | 
nem vigyáztunk,. egyik foltot • 
követte a másik, mintha ha-1 
nyag és rendétien ember ru- • 
háln, sorakoztak a pecsétek, és 
csak akkor vettük észre, meny
nyire beszennyeződtünk, ami-  ̂
kor már késő volt, a  vegytisz
tító sem tudott mit kezdeni a . 
pecsétékkel. Ezért az itt el
töltött időt úgy kell felhasz
nálnunk ezeknek a szégyen- - 
tóitok kitisztítására, hogy ami
kor kilépünk a ka>pun a sza
bad életbe, tisztán, becsüle
tesen tudjunk odaállni sze
retteink és embertársaink elé, 
megmondani: megjöttem, hogy 
a jövőben, tiszta, pecsétmentes 
életet éljek, és úgy akarok, dől- ■ 
gozni, hogy bizalmatokat ki- ' 
érdemeljem.

„A JÓ GYEREK NEM 
MOND VALÓTLANT, csak 
mindig igazat.”

Az emberi gyarlóság véle-. 
járója,1 azt szokták mondani, 
hogy kisebb, lényegtelennek 
látszó . dolgokban elfelejtünk . 
igazat mondám. Ugyanakkor - 

és ez a legnagyobb baj — 
elfelejtjük, hpgy sok kicsi 
sokra megy! Először kis dol
gokban távolodunk el az igaz
ságtól. Később már nágy, az 
élet komoly dolgainál alkal- - 
mázott hazugságainfeat’ is - ki- 
csinék, lényegtelennek .' tárt- • 
juk. Ebből fejlődik aztán ben-

i maguntóak sem -tudunk - iga
zat móndání.

„Vannak emberek, akik ák- . 
kor nyugodtak, amikor saját ■ 
magukkal elhitették hazugsá
gaikat” — mondta' egyik 
pszichológus.

Ezen elgondolkoztam, és ár
rá a megállapításra jutottam 
a mindennapi élet eseményeit 
vizsgálva, ténylegesen vannak 
olyan emberek, akik elhiszik, 
hogy hazugságaikkal ember
társaikat „megfelelően” félre 
tudták vezetni, s ékkor csap

já k  be legjobban saját énjü
ket. Az emberi gyarlóságokat 
meg keU szüntetek ki kell 
vetni magunkból. Ezen kell 
munkálkodni már itt a bün- 
, tertésünk töltése alatt is. Leg
több ember az előbbiekben 
említettek miatt került a bör
tönbe. Azt hitte, hogy em ber
társai, a nagy közönség elhit
te az ő hazugságait. Amennyi
ben ilyet nem tételeztünk vol
na fel embertársainkról, bizo
nyára nem jutottunk volna 
eddig a becstelenség útján.

ÉLNI KELL, DE CSAK 
TISZTA, BECSÜLETES ÉLET
MÓDDAL. Tudjuk, hogy min
dennél drágább az életben a 
szabadság. Jobb és boldogabb 
érzés, amikor az ember saját 
maga választhatja meg naná 
munkáját, munkatársait, és a 
szabad élet nyújtotta lehetősé
gek felhasználási módját;

amikor |  szabadságunkaí 
elveszítve azt kell termi min- 

amit parancsolnak.
szabad életnek is meg- 

a maga parancsai, tor-, 
s ha ezekhez alkal- 

mazkodunk, és betartj'uk őket,, 
másokká is betartatjuk 

becsületes munkát yé* 
és élvezzük a közös- 

m^bécsülését. A szocia- 
társadalom minden em- 

sok virág. . .  bemek megadja a lehetőséget ̂_’ nhm Isivicu*

„gyógyszer”
—  Zimm —  v\XV\VNVVXVVNVXVNXXXX>XVXXVNNVN>̂XXVVVXVXVvXXv''

 ̂ f nem ismer elveszett em* 
|  bért —, hogy jó útra térjen.
á Valamit valamiért! — mond- 
 ̂ja a közmondás. A társadat- 

^ műnktől kapott bizalomért be- 
 ̂csűletes munkát, a közösségi 
 ̂élet szabályainak megfelelő 

á életét várnak tőlünk szeret? 
á teink és embertársaink, s 
 ̂együtt az egész társadalom, 

g
y Szabó András elítélt,

Vác
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Tízpontos tüneményes talajgyakorlat
A  férfiaknál k ín a i, a nőknél m agyar győzelem

Földyné és a Rózsás, Lukácsné-pár 
Európa-bajnok

B E R C Z IK  ÉS JU R IK N É  M Á S O D IK
— Gratulálunk j önöknekJ i 

fiogy ismét az európai aszta
litenisz-sport élvonalában 
Partnak! —• ezekkel a szavak
kal kereste fel Juppschlaf, az 
Európai Asztalitenisz Unió 
újonnan megválasztott nyu
gatnémet elnöke a. Magyar 
, Asztalitenisz Szövetség veze
tőit. Ez a gratuláció, mint 
annyi több, amely a legkülön
félébb országok vezetői részé
ről hangzott él az Európá- 
bajnokság utolsó előtti nap
jának magyar sikerei nyomán, 
azt bizonyította, hogy a  fehér 
kaucsuklábda világában ismét 
számolnak az utóbbi években 

. hullámvölgybe került magyar 
versenyzőkkel.

Az általános, őszinte elis
merés indokolt, hiszen már. 
szombaton bizonyossá vált*| 
hogy női csapatunk ezüstérme 
után még nyolc érem átvéte
lére lép a dobogó valamelyik 
fókára magyar asztaliteni
szező.

— Neín is mertem gondolni 
arra, Hogy Rudnovát legyőz- 
hetem r— mondottá a. szombat 
esti mérkőzés ú tán ; a  holtfa- 

• radty de nágyon boldog Jiirlk* 
né. — Ljubljanában legutóbb 
a jugoszlávok nemzetközi 
versenyén a :fia ta l  szovjet 
lányvalósággalleü^ 
tálról, 3:0-rá győzött elleném. 
Az volt a taktikárrij hogy

n^S kiző km ríiéM  nagyszerű 
ütő játékából. Nagyon Örülök, 
hogy ez az elgondolásom si
került. fin alig ütöttem, d e 1 
igaz, hogy a döntő sz&tben 
21:20-as állásnál" sikerűit egy 
fonák ütésem, s ez a győzel
met jelentette.

— Nem tudom mi volt ve
lem a Bérezik elleni mérkő
zésen -— nyilatkozta Alser, a 
svédek nagy csillaga. — Lá
baim a leütéséknél sem segí
tettek olyan harmonikusan, 
mi7it máskor. A fő bajt azon
ban nem ott kérésein, hanem 
Bérezik régies játékstiliisábah, 
ami nekünk egyáltalán .nem

■
■ ■
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K a já i k ü lfö ld i  
ellen feleket k a p ?

Ökölvívó szakkörökben be
szélnék róla, hogy Kajdi Já
nosnak csehszlovák és jugo
szláv ellenfeleket kellene 

( szerezni a jövő évi Európa
iba  jnokságra való felkészü-

I1 lés során. Idehaza ugyanis 
aligha akad olyan, ellenfél, aki 
három meneten keresztül ko
moly ellenfele tudna lenni áz 
Európa-hajnoknak.

I  Terveztetések  
a labdarúgó műsorokról

: \A . Sp:ctttasarnokbahv folytató
dott a magyar és á  kínai tor
nászok viadala. A férfiaknál 
a vendégek megőrizték az első 
nap szerzett előnyüket, s a vá
rakozásnak megfelelően, a 
csapatversenyben és az egyé
niben is megszerzték az első
ségét, Csapatban: Kínai Nép- 
köztársaság—Magyarország, 
208,45:284,75. Egyéniben Jü  
Lihg-féng végzett az első he
lyen Csányi előtt..

A nők versenyében viszont 
a magyar tornászok bizonyul- 1 
tak jobbnak, az egyéni össze
tettben: Kovácsné Mák Gyón- 
QVi győzött, csapatban: Ma
gyarország—Kínai Népköz- 
társaság 187,90:187,05 pont.

— Hosszú sportpályafutá
som alatt eddig mindössze 
egyszer lá ttam hogy egy tor
nász mindegyik bírótól tíz 
pontot kapott — mondta Sár
kány István szakfelügyelő. —

nők —, hogy csak a legutóbb 
nálunk járt vílágnágyságpk 
közül a japán Endót3 és a .ju
goszláv C ér art említsük — 
megfordult Budapesten,. Meg
csodálhattuk kivételes képes
ségeiket, de még ennél is 
többre volt képes a magyar 
tornasport jelenlegi vendége, 
á kínai Jin Hszi-han. A  kínai 
tornász olyan tüneményes tá
la j gyakorlatot mutatott be, 
hogy a bírók nem tudták él- 
lenállni: mindannyian 10 pon
tot adtak.

— Ilyen eredménynél sok 
apró mozzanat közrejátszik — 
mondja a nankingi testnevelé
si főiskola 21 éves tornász
szakos hallgatója. — A heti 
négy technikai edzés mellett 
az erőnlét és a kedélyállapot 
döntő. Most minden egyezett, 
Budapesten nagyon jól érez
zük magunkat, a verseny szín
helye a barátságos Sportcsar
nok és a hozzáértő. lelkes kö-

m
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B érezik  Z o ltán  ezüstérm es E u ró p a -b a jn o k  (jobbról) S idó F e ren c  szö
vetség i k a p itá n n y a l ö rttln ek  a  j é  szerep lé sn ek

felessük. Ma már Svédország- 1 kezdett, az első játszmában
bon és más országokban , is 
aljg találnak üyen játékstí
lust.

Vasárnap m ár délelőtt is 
magyar siker született:, a  fésr- 

mgaszdíj.Tvers^yében * a 
Harqmgi

ti. Éándor á  jugoszláv Veoko 
legyőzésével első lett. .

Délután aztán megszületett 
az első Európa-bájnokságunk. 
A Rózsás--Lukáósné vegyes pá
ros 3:2 játszmaarányban győz
ték le ellenfelüket.

A női , egyes döntő követke
zett ezután, ami tudvalevőleg 
magyar háziverseny volt. A 
végig kitűnő formában lévő 
Földyné áz elődöntőben kissé 
elfáradt Jurikné ellen 3:0 
arányban biztosain nyert, 
ezzel megvédte Európa-baj- 
nokságát. Bérezik és a 18 éves 

I svéd Johansson II. lépett ez
után az |  asztalhoz' a férfj 
egyes döntőjében. A kétsze
res magyar Európa-bajnok jól

sokáig vezetett, de aztán 21:19 
arányban elvesztette a játsz
mát. Hasonlóképpen alakult 
a második játszma is, ebben 
21:18-ra diadalmaskodott a 
fiatál svéd fiú. A harmadik 
játszámában Berezik kitünően 
összpontosított^ és 15:Í5 íitéiiti 
2i:l7-ré a maga javára fordí
totta a  játszmát. . A negyedik 
játszma rövid ideig tartott. A 
kitűnő idegekkel rendelkező 
és jó formában levő svéd fiú 
már az elején elhúzott, © vé
gül 21:9 arányban győzött. ....

A hosszú ideig hullám
völgyben volt Bérezik Zoltán
tól szép eredmény a  malmöi 
ezüstérem.

Női páros döntő: Shannon, 
D. Rowe (Anglia) —■ Cons- 
tanrtinescu, Alexandru (Ro
mánia) 3:1 (—21, 21, 14, 10).

Férfi páros döntő: Stanék, 
Miko (Csehszlovákia) — Al
ser, Johansson (Svédország) 
3:2 (19, 20, -2 1 , —19, 14).

A budapesti NB I-es labda
rúgó-egyesületek a  legközeleb
bi napokban értekezletet tar
tanak, amelynek a tárgya a 
jövő évi műsorpolitiika, azon- 
,betel a Népstadionnal kapcso
latos" tervek lesz. Az már biz
tos, hogy a Ferencváros a 
Népstadionban játsza le mér
kőzéseit, s jelenleg a Vasassal 
tárgyal a ' kettős műsor érde
kében. Ha nem tudnak meg
egyezni, akkor a  piros-kékek 
á  BVSC-vel játszanak közösen 
a Szőriyi úton. A Bp. Honvéd 

I is érdeklődik a  Fradival kap
csolatos kettős műsor iránt,

| de csak a nagycsapatokat vin
né a Népstadionba*

Minden mérkőzését otthon 
akarja játszani az U. Dózsa, 
az MTK és a  Csepel, amikor 
.pályaválasztók,, de valószínű
leg-azt-kérik majd az MLSZ- 
4 tői, . hogy a-Ferencvárossal el
lentétes sorsolást kapjanak.

Ha az NB I-es csapatoknak 
sikerülne megállapodniuk az 
egész évi labdarúgóműsort il
letően, akkör ismét be lehetne 
vezette a  Népstadionban a 
jól bevált bérüetrendszert.

Ez Csukarin volt. Most a .. , *• , . , m
Sportzsarnokban ismerhettük 
meg az „új Csukarint.. .M

A tomasport klasszikusai 
már jó néhány olimpiai báj

jó eredményhez. Még egy do
log fontos. Szeretni kell a 
tornát, és én nagyon szeretem 

I kiskoromtól kezdve . . .

AzEK-ban az FTC Köln, a VVK-ban 
a AS Róma jutott tovább

Folytatódnak a labdarúgásban a kupam érkőzések
A bajnokcsapatok Európa Kupájáért Kölnben az FC Köln 

a görög Panathtnaikosz együttesével mérkőzött. Az athéni 1:1 
után biztosnak látszott, a nyugatnémet csapat továbbjutása. A 
találkozón azonban a görögög az 5. percben megszerezték a 
vezetést, és egyszéribeh izgalmassá vált a  visszavágó. Az első 
félidőben sikerült a  hazaiaknak kiegyenlíteniük, de győztes 
gólt csak a  74. percben szerezték meg a nyugatnémetek. Az FC 
Köln a 2:l-es győzelemmel» 3:2-es összesített gólarámnyal a  
DBS Amsterdam után másodiknak jutott az EK legjobb tiyolc 
csapata közé.

Liverpoolban ugyancsak EK-mérkőzésre került sor. A Li
verpool együttese 2:0-ás félidő után 3:0 arányban legyőzte a 
belga Anderlerlecht csapatát. A visszavágó december 16-án lesz 
Brüsszelben.

A- Vásárvárosok Kupájában az otthonában játszó AS Roma 
1:0 arányban győzött Zágráb csapata ellen. Az első mérkőzés 
Zágrábban 1:1 arányú döntetlennel végződött, s így az olasz 
együttes jutott tovább.

Veget ért a sakkolimpia

Fél pont hiányzik a harmadik helyhez

Nehéz küzdelem után továbbjutás
M agyarorszSg— O laszország 2:2 (1:0, 1;1> 0:1)

Kellemes, ' ’sziinte. . tavaszáas 
időben.,
szották '■ le á Magyairoirszág— 
ÖlasZofszág jé.gíko-r'ohg-viliáig-" 
baj notksági. selejtező visszavá
góját. Már áz első összecsapá
soknál kiderült, hogy , mind
két, csapat teljes erejét latba 
veti.

— Egy gól nem nagy előny 
a jégkorongban — buzdította 
a kivonulás előtt játékosait 
Whithall, az olaszok kanadai 
edzője,- s , a kékmezes, azzurrik 
igyekeztek ezt megszívlelni. 
Akárcsak a magyar. > csapa-! 
tót, ezn idegessé' tette..: őket,., ;s l 
hiába akadtak. mindkét kapu i 
előtt, veszélyes . pillanatok, a 
.kapusok jó őrzőik._ ‘vőltájk. :' AC 
harmad, befejezésé , előtt két 
perccel végre: öi^endezhetétt á; 
Kisstadiioti több ezer. nézője:, 
miközben két olasz .. játékos 
kétperére a ; kdspadrá került, 
égy .sziép IpjájliOdáilá' támadás kö- 
yé-tikezétt, és áz előréhúzódó 
hátvéd, Kgwtny bomibájávál 
szemben nem volt • elletns'zer 
(1:0)..
. A folytatás is tó^únio; yólt, 

nem . sokkal a második 20 
perc megkezdésé után Boroczi
v,káh,adai”-stílusban átj átszot- 
ta á  védőkét, s 'megszerezte a 
második magyar gólt (2:Ö). 
fezzel már háromra nőtt a két. 
mérkőzés összesítéseként az 
előny, de az izgalmak még 
csak most következtek. A jó

iramú, mérkőzésen ‘ kölcsönös 
kiállítások „tizedelték” a  csa
patokat, s áz olaszok nem ad
ták meg fhagukat. Egyre len
dületesebben rohamoztak, és 
csak a kitünően védő Loson- 
czi késleltette áz oltasz gólt, 
amely a .32. percben A. Dórin . 
lövésével mégiscsak; . bekövet
kezett (2:1).

Szünetben Rajkai László 
edző még néhány intelemmel 
lá/tfcá ed a válogatottat, aztán 
megkezdődött az utolsó har
mad.’ S; nem hiába volt a szo
rongás, m ert. rögtön a kezdés 
után íp § | Darin Mégyenlített 
(2:2). Ez szárnyakat adott a 
vendégeknek, á már fáradó 
magyar csapat egyre több hi
bával játszott,.de azéirt tartaná 
ttidfa az eredményt. A talál- 
közó így '2:2 arányú döntetlen
nel ért. yéiget, s ez azt jelentet
te' hogy á  magyar válogatott 
á Genováiban szerzett 3:2-es 
győzőimével • kivívta a tovább
jutást,, a jövő’ tavasszal Hel
sinkiben és Tamperében a vi
lágbajnokság 9—16. helyéért 
mérkőzhet, s többi között a 
lengyel, román, a  norvég és 
a  jugoszláv válogatott társa
ságában.

i A két'egyenlő erejű csapiat 
érdekes, izgalmas küzdelmet 
vívott. Az első két harmadban 
a; magyar együttes játéka fo
lyamatosabb volt, a csatárok 
jobban kombináltak, mint az

elleniéi. ■ Az utolsó 20 percben 
az olaszok kerültek fölénybe, 
dicséretes módon küzdöttek a 
mezőnyben, de a  döntetleainéd 
többre nem futotta erejükből.

M agyar siker két izgalmas 
kupamérkőzésen

Jó napja volt a  két magyar 
kupacsapatnak. A bajnokcsa
patok Európa Kupájában sze
replő Győr nagyszerű hajrá
val vesztésre álló mérkőzést 
fordított meg, és kétgólos 
előnyt szerzett a  bolgárokkal 
szemben a december 6-i 

, visszavágóra. A Vásárvárosok 
Kupájában, a  harmadik mér
kőzésen lelkes játékkal kihar
colta a  továbbjutást a Ferenc
város is, és ezzel a  tornán 
már a  legjobb tizenkét együt
tes közé került.

Eredmények:
Győri ETO—-Szófiai Loko

motív 5:3 (1:1); Ferencváros— I legyőzte XJnziekert, Bileffc 
Wiener SC 2:0 (0:0). » dig Schmidtet.

Az utolsó fordulóban függő
ben maradt játszmák befejezé
sével véget ért a  Tel Aviv-i 
sakkolimpia* Eredmények: 
Magyarország—NSZK 2,5:1,5, 

Szovjetunió—Csehszlovákia 
2,5:1,5, Románia—Lengyelor
szág 2,5:1,5, Jugoszlávia—Ka
nada 3:1, Egyesült Államok— 
Argentína 2,5:1,5, Izrael—Spa
nyolország 3,5:0,5, Hollandia— 
Bulgária 2,5:1,5.

A legnagyobb érdeklődés a 
Magyarország—NSZK találr 
kozót kísérte, amelyen, három 
játszmát kellett befejezni, 0,5: 
0,5-ről indult tovább a  Két 
csapat, mivel a rendes forduló
ban Szabó és Varga döntetle
nül mérkőzött egymással. A 
magyar csapat számára jól 

i kezdődött a folytatás: Porlisch
pe-

Elérhető közelségibe került 
tehát, a  harmadik hely, hiszen 
mindössze fél pontra volt 
szükség.. Ekkor két veretlen 
versenyző, Lengyel és Pflegér 
találkozott. . A nyugatnémet 
sakkozóinak sikerült veretlen
ségét megőriznie, megnyerte a 
játszmát, így a találkozó vég
eredménye 2,5:1,5 lett Magyar- 
ország javára. Ezzel az ered
ménnyel a 4. helyet szerezte 
meg a magyar sakkcsapat.

Olimpiai bajnok: Szovjet
unió 36,5, 2. Jugoszlávia 32, 3. 
NSZK 30,5, 4. Magyarország 
30, 5. Csehszlovákia 28,5, 6.
Egyesült Államok 27,5, 7—8. 
Bulgária és Románia 27—27. 9. 
Argentína 26, 10. Lengyelor- 
szág 24, 11* Hollandia 21, 12. 
Kanada 19* 13—14. Spanyolor
szág és Izrael 17,5—17,5 pont.

I A tartaléksorba került 
Fraydl, áz tísztrák futball- 

válögáiott volt kapusa. 
Fraydl az Austria második 
esapátában játszik, és való
színű, hogy jövőre — m á s  
egyesületbe megy.

★

Vytlacil, a csehszlovák vá
logatott egykori edzője ké
szítette elő az olimpiai vá
logatottat, amely a magya
rok mögött a második he
lyet szerezte meg. Az ismert 
csehszlovák szakember most 
Bulgáriába szerződött.

Űj szabály lép életbe ja
nuár 1-től az úszásban: a
medence falát nemcsak kéz
zel, hanem más testrészük
kel is érinthetik a verseny
zők a fordulásnál. A szak
emberek szerint ez . nagy 
előny, s még fantasztiku- 
sább eredményekre lehet 
számítani, mint eddig. Egy 
amerikai szaklap szerint az 
olimpia után a négyszeres 
aranyérmes Schollander már 
ki is próbálta az új szabályt,

és 100 méteren elért ideje 
52,4 mp volt, öt tizeddel 
jobb, mint a jelenlegi világ
rekord. , .

★

Már szervezik á jövő évi 
New York-i nemzetközi 
labdarúgótornát. A rendezők 
szeretnék a résztvevők' kö
zött látni a Ferencvárost, a 
Standard Liege-t és a Bolo
nia Bytomot.

Azzal a gondolattal foglal
kozik a Nemzetközi Ökölví
vó Szövetség, hogy a jövő
ben megrendezi a 21 éven 
aluli versenyzők európai 
csapatbajnokságát. Legke
vesebb 15 ország részvételé
re -' számítanak.

★

Abebe Bikila, az etiópiai 
maratoni győztes győzelmé
nek második napján elvesz

tette a Hailé Szelasszié csá
szártól négy éve kapott 
aranygyűrűt. Annyira elke
seredett volt, hogy még a 
második olimpai sikere sem 
tudta megvigasztalni. Ma 
már azonban ismét jókedvű 
Bikila. Egy, japán takarító
nő a tokiói nemzeti stadion 
tusolójában lelt rá az arany
gyűrűre, s miután értesült a 
japán lapokból, hogy a gyű
rű elvesztésén kesereg a Ja
pánban is oly népszerű Bi
kila, bevitte a Mainicsi Sim- 
bún szerkesztőségébe, hogy 
juttassák vissza gazdájának.

A  Nemzetközi Repülő Szö
vetség repülőmodellező bi
zottsága ez évi párizsi köz
gyűlésén az 1964. évi körre- 
pülő modellek világbajnok- 
ságának megrendezéséért 
köszönetét és elismerését fe

jezte ki a magyar szerve
zőknek. A  bizottság jegyző
könyvileg rögzítette, hogy a 
körrepülő modellek buda
pesti világbajnoksága az ed
digiek közül a, legsikerül
tebb volt. A bizottság újjá
választotta elnökségét is; el
nök az amerikai Waltér 
Goód, elnökhelyettes pedig 
Beck Rezső, az MHS orszá
gos elnökség modellezőosz
tályának vezetője.

Növekszik a Bp. Honvéd 
pártoló tagsága. A négy év 
előtti ezerrel szemben ma 
már négyezerre nőtt. Leg
utóbb vezetőséget választot
tak, s ez alkalomból kiállí
tást rendeztek a Vörös Csil
lag Művelődési Házában a 
Honvéd-sportolók eredmé
nyeiről. A gyűlésen Komor a 
Imre és dr. Török Ferenc 
olimpiai bajnok élménybe
számolói tartottak, s a ve
zetőség több sportolót. olim
piai győztest jutalmazott 
meg.



1984 DECEMBER 4. mmm

SS
p" • ̂  ^SSS

itU
ffl ¿SÍT'

1
11

m • mjmJmrS m mm

imi i i 1 §§ 1 i f i !
1m L . S ÜL8 1 1 ■ i.IiA j u l j

AZ ÚJ ERZSÉBET-HÍD

S z i l í c iu m  d ió t lá s  
h e g e s / iő - e g  v e n  i r á n  v íéó

■ ■-'.'A Német Demokratikus Köz
társaság; finsterwaldei elekt
ród- és .heigesztőkészülék-gyá- 
rában méS , ebbén az /évben 
megkezdik áéilícmriidiódás 
héges^tőáramátalakítók soro- 
zárgyártását.
egyenirányítók hatásfoka 30 
százalékkal' j óbb,: miiit. a , ha
gyományos áramátalakítókéi s 
a- sziliciumdiódák alkalmazása 
réyériji; százalékos réz-., alu- 
míniubi-' , és, dinamólemez^ 
megtakarítás : válik'| lehetővé;

Gyümölcsosztályozás fénnyel
/.^Áz'iÉgyjssüU .Államok egyik 
mézőgazdásági kutatóintézeté
ben olyan Új ■ fajta berende
zést |  szerkesztett eh, amely
fénysugárral átvilágítja az ál- 
fnákat ' és önműködően kivéf  
lasztjá, félredobja a a , belső 
hibásakat. Ezenkívül belső 
rriinőségűh alapján öt osztály
ba soröljá a gyümölcsöket á 
berendezés. Áz almákon, átha
ladó fénysugár - ugyanis ', nem
csak a belső' hibákat ) leplezi
lé, %anem a gjgürrChlá4h^\,l^éő 
¿öldr pigment mánnyi&égénbk 
kimutatásával p |  meghatározza 
Áz érettség, tehát a. minőség 
fókát, is.

Mágnesezhető műanyag
Egy amerikai gyár. olyan 

rriűanyagot hozott forgalomba, 
amely mágnesezhető. Az új
fajta műanyag voltaképpen 
„egyszerű” .. polivinilklorid.
amelybe szemcsésc állapot
ban töltőanyagként jelen
tős mennyiségű mágnesez
hető vasport kevertek: Az új
fajta .műanyagbólí egyebek kör 
zött olyan színes betűket és 
számjegyeket készítenék, ame
lyek mágnesezettségük követ
keztében „megiapadnak” a 
fémlemezeken. Különböző cé
lokra felhasználható a mágne
sezhető/ ' műanyag, a gépgyár
tásban és a finommechaniká
ban is. %

1964. november 21-én a 
főváros lakossága és az egész 
ország örömére átadták a 
forgalomnak az újjászületett 
Erzsébet-hidat.

Amikor újjáépítésének 
gondolata — hosszú éveikkel 
ezelőtt — felvetődött, első
sorban a várható forgalmat 
kellett meghatározni, hiszen 
eleve ez szabta meg a le
endő híd7 szükségés szélessé
gét. A forgalomvizsgálátok 
egyértelműen kimutatták, 
hogy a régi Duna-híd széles
sége nem lenne elegendő,

pályaszerkezetet is kábele- kábelek úgynevezett fárasz- - Az Erzsébet-híd beruházás 
ken függesztették fel. A ká-;, fővizsgálatait a Szovjetunió- Ai költségé 381 millió’ forint.
belek ugyanis sokkal erő
sebbek, mint a láncszemek,; 
ezenkívül Í a kábelhidaklioz 
;— azonos teherbíró képesség 
esetén is ;— egyharmadnyi 
acélanyag szükséges, tehát 
építésük is- lényegesen ol
csóbb.

bán ¿végezték el, a kábelek,, 
rugalmasságának' megható-: 
rózásához a Német SzÖvétsé-' 
gi Köztársaságból importál
tunk egy 500 tonna teherbí
rású szakítógépet, míg a ká
belek hűzalanyagát Auszt
riából szereztük be,
• A hídhoz — illetve környé

kének ; kialakításához — 6500 
tonna ' acélanyagot, 51000

Az Erzsébet-híd tervezését 
az UVATERV hídtervező 
irodáján végezték. A beruhá
zó a Földalatti Vasútvállalat 
volt. Az építkezés két gene
rál kivitelezője: a Ganz-

a négy forgalmi sáv fe l MÁVAG és a Hídépítő Vál-; ,;S k érfö ze1 § te  
lyett hat sav építése válik 
szükségessé,'el kellett vetni

JB tflT A * *  i z o t ó p  
h o r e s i e l e & e s

Járó-kelő villanytelep
A Szovjetunióban mozgó 

atom-viílanytelepet í szerkesz
tettek a gyérein lakott, nehe
zen megközelíthető területek 
energiaellátására. A centrálé 
valamennyi gépegységét négy 
lánctalpas járműben helyez
etek el; a gépi berendezések 
teljes súlya a - járművekkel 
együtt - 360 tonna. A járó-kelő 
centrálé könnyén áttelepíthe
tő, s rövid idő alatt újra 
üzembe helyezhető az új te
lephelyén. Napi fűtőanyag
fogyasztása mindössze 14 
gramm uránium,1jgy ;egy évig 

5 níűl^^et'^egy szerié f u tőany ag- 
feitoltessél. ’

azt a koncepciót, hogy a hi
dat a hajdani formájában 
állítsák helyre. A régi híd
szerkezet nem tétté volna; le
hetővé, hogy a  ; kocsipályát 
11 méterről 18 méterre szé
lesítsék ki, új szerkezet épí
tése mellett kéllett tehát 
dönteni.

Többféle híötípust meg- 
| vizsgálva,. a függőhíd bizo

nyult a leggazdaságosabbnak,
s ugyanakkor esztétikailag is v
a legelőnyösebbnek. A füg- Syáú, a Lőrinci-. Hengermű, 
góbid acélszerkezete azonban aZ Országos; Szakipari Vál
télj esen új típusú munkála- Isist, az Ózdi Kohászati Üze- 

; tokát, és különleges anyagö- 
kát . követelt. A fő tartókat Az- .'építkezésnek külföldi 
kábelkötegek alkották és a  vonatkozásai is Várinak: á

.További 260 millió forintba 
kerülnek a híd környékének 
városrendezési, építészeti, 
közmű- és műemlékeielújítá- 
si munkálatai.

A . főváros újjávarázsolt 
büszkeségének, áz Erzsébet- 
hídnak a születne egybeforrt 
azoknak a  dolgozóknak a ne
vével, rhunkájavai, akik ál

köbméter — 120 000 tonná- dozatkészségükkel, szakér-
nyi — betont és körülbelül telmükkel, lelkesedésükkel

alkottak-meg. Sávoly Pál, a 
híd Kossüthniíjas főtervező
je, Hídvégi Károly, a beru
házó-vállalat igazgatója, Fe
kete János és Pénkala Tibor, 
a Ganz/MÁVAG és a Híd
építő Vállalat főépítésvezefŐi, 
Pádár Károly, a Ganz-MÁ-

30 000—35 000. kilogramm fes
téket használtak fel. A híd 

. . , |  v . v • . .ácélszerkézetébe, . csak a
íaiat. y  ; .helyszínen, 300 /  ezernél, is
. A Budapesti Műszaki!' több szegecset 'illesztették*'
-Egyetem.'több ; tanszéke , és: .. a  híd acélszerkezetének 
ipari kutatóintézetek is/fcW- tfeljes hossza — a híd hom- 
veitték részüket a híd fel-;, jóklapjai között ' —-: , 374,40
építéséből, amelyhez' mintegy : méter. A Duna; feletti nyílás VÁG vasszerkezeti üzemének 
negyven ipari alvállalkozó is . hossza 290 méter.r főművezetője, Tóth János és
hozzájárult. A legjelentősebb; -  A híd legmagasabb pontja Comba József szerelöbrigád- 
munkálatpkat végző üzemek,; á  kapuzat tekéje, amely a jai, Czirok Balázs állványo- 
válla-latok: az Asrfaltúitépítő j .híá lábától . 43/méteres ma- zóbrigádja, Tóth László ócs- 
Vállalat, a  diósgyőri ■ Demn, gásságt^n- áll/ A- maximális brigádja, Maternik Márton 
Kohászati Művek,, -az vÉM*;¡vízállást és hídterhelést ala- hí d váj ár brigád ja. Sashalmi
Kőfaragó és Épületszobrász: púLyévey a híd .alsó éle és á István bontóbrigádja, Ha- 
VállpJgt, a Fővárosi ÜtrVas-j puha .között,. 60 inéter és senfratz János komplexbri- 
űtépitő -Vállalat, . a . 1. Kábel-1 hosszban, .8 méter a  távolság, gádja, Vereség Mihály vas-

$ -'A- híd'-teljés,szélessége -27;5 - szerelő brigádja és a többi 
méter, a kocsipálya 18;2' mé- ezernyi munkás, mérnök és 
tér, a  két járda szélessége 3,5 építész nagyszerű alkotása 

■ méter. /  ' A' hí&pélya önmagáért beszél. Az Erzsé- 
mindkét oldáláh .3 százalékos bet-híd megőrzi építői dicső- 
émelkedésű.- 7 /• - . -r v ségét.

/; Áruátrakás viharos tengeren
Az amerikai Westinghouse Electric társaság mérnökei 

olyan elektronikus berendezést szerkesztettek, amely lehetővé 
teszi, hogy viharos tengeren is átrakhassák a rakományt'az 
egyik hajóból a másikba. A rakodódarut olyan érzékelővel kö
tik össze, amely követi á fedélzetnek a daru helyzetéhez viszo- j 
nyitott relatív mozgásait, ezekét a mérési adatokat vissza táp- ! 
látják a daru vezérlőszerkezetébe, s elektronikus úton össze- ] 
hasonlítják a daru !és a teher mindenkori helyzetét. A szűk- | 
séges korrekciókat a berendezés önműködően hajtja végre. 
Ennek megfelelően a daru csak bizonyos meghatározott ma
gasságig bocsátja le terhét a viharos tengeren hánykódó társ
hajó fedélzete fölé, itt megáll. -

Ezután a daru egészen lassan ereszti tovább, a terhet, .amíg 
csak a teher el nem .éri a hánykódó hajó fedélzetiének félszí- 
•’nétv Az érdekes bérendezéő kitűnőén vizsgázott az eddigi kí
sérletek során. ^ / :
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Béta izotóp eiieirgiafdrrást,,
amely egy teljes | esztendeag ^ \XX\S \\\\\\\\\\\\v \> \\\\\\\\\\\\\\v \\v \\\^ ^ ^  a
e n e r g i á v a l  tudja .ellátni ^ ^ fö ldet m ozgat m eg A lán c ta lp as já rm ű  h átsó  részé re  szerelt, h idrául!-
a u t o m a t i k u s  rádiómeteorolo- /  ■ / /  /  >  . ^ Kus Úton yeaére lt lapok  egyszersm ind  tö m ö rítik  i» a  k iá so tt á rokgíaá;áilomásókat^-V ....  • ^  ■* m -mr-rn̂ /V T  j

- A , ̂  berendezéshez hosszabb  ̂
ideig érőseabi sugárzó radioak- á  

'tíy izőtopokat használnak fel. ^
Az izotónok bomlás közben ^

A TUDOMÁNY MŰHELYTITKAIBÓL
Az izotópok bomlás V közben 4 
elektronoka t sugároznak ki* 4 
amelyek lefékeződnek, és a^  
radioaktív anyagot tartálinázó  ̂
ampullát : eközben' felmélegíf á
tik. Kh

Olvasókészülék 
vakoknak

John ÍÁnvill, a kaliforniai l

legú jabb  KNF típ u sú  szov jet á ro k ásó  gép ó rá n k é n t 645 k öbm éter

rézsű it

nagyszámú elsőd- kendeznek be a véráramba. 4
’ ' ' . í

előforduló
leges ..™r ^  r/
anyagokból főzött::%, teák -mpy dekes új eljárással, elektrooz- y 
arányü fogyasztása magyaráz- , mozissal ¡kísérleteznek a vérrő- v. . 

_ za. A  növényeikben gyakran gök eloszlatására. Két cinki
tfV7t  n  m.Ples'pt azután kii- \  Stwúfard ■■ Egyetem professzora előforduló csersavnak szintén elektródot juttatnak'a vérrög j  

iSrtiftVp« hfí^«melr olyan kísérleti készüléket szer-, rákkeltő hatása van. Halálosé- körzetébe, s áramkört alakíta-4 '
sáírná alakít iák át í  kesztett, amely hozzásegíti a lekkel is találkoztak^rruir olyan nak' ki a két elektród, között 4.

Az $ izotópokkal működő vakokat a közönséges nyomta- betegeiknél, kikneik égési sebeit a test szövetein keresztül. Épp- 4 
áramfeilesztő bereiiftezést á t jö t t  írás olvasásához. A bérén- nagyobb területen csersavval úgy, mint a víz elektrolízisei 
huzamos használati ideje, a á dé$'és voltaiképpen ikis optikai 'kezelték, s\ akiknélacser savas során, ebben az esetben is A 
külsőkörűiménvektőí^ való tol- 4 szonda: Fotoceliafendszerből kezelés súlyos máj&érüléseket, hidrogén es oxigén atomok- 4: a ■ ».t U .. . . . i-  4 An j*S.a j £l'r r/í.fc/it rMcrvr.hIú. A?, n.trihhi id n -  . hn l A lin  h.idrnh.v.n'k. a r a m ln . ^ ;

GURULÓ „KÖZÉRT

jes függetlensége, nágV-v'telje; 2 áll*: amelynek működését a ráköt ökozótt Az utóbbi idő 
sítőképessége, és megbízható 4 nyomtatvány, a be*~~ 
működése távoli és nehezen a zérli. Mikqzben a

ben megfigyelték, hogy a föl
dimogyoró-liszt % 
májkarcinómákat

hói álló hidrolinok áramla- á 
nak lassan az anód körzetébe. 4sítőképessége/ és . megbízható ¿ nv&mtatvány, a betű képe: ve , , .. HH ,, ,T . . .. ^

t.á™n «  n*y>*zmízérli. Miközben a világtalan dimogyoro-liszt patkányoknál A lassú vándorlás a vérrög %
im v ------- á önmuköd.ő ̂  éUrszlasával. jár. á-

Tíznapos folyamatos . kezelés- % 
sél az eízáródott ér teljesen á
megtisztítható a hírek szerint, y.4r ást 

lőgiái 
Moszkva

jövőbén több ezer ilyen; autó-1 neJc megfelelő vibrációs mintát 
mátikus áramforrással ellátott $ alakítanak ki. Egy 12 éves vak 
meteorológiai állomás létesül ̂  kislány 20 órás gyakorlás után

 ̂percenként több mint 20 szavas 
$ sebességgel olvas újságokat, 
 ̂könyvéket az új készülékkel.

hogy számos természetes 
anyagnak van rákkeltő hatása, 
ezért az ilyen természetű vizs
gálatok nagyon fontosak.

á  / Szovjetunióban.
Antibiotikum

* Elektronikus 
műtőasszisztens

A  láthatóvá tett 
mágneses tér

orvosok 
rendezést

A lúbini mezőgazdasági ku- amely 
tatóintézet munkatársainak; vezérli
olyan újfajta antibotikumot si- nált
Héfü$t(

A gépiparban gyakran szűk-1 TiiKKCllU ÜIiyügUK bol.
ség van égyes • vili$mbsgépék.g. t V...* -  tífusz T. a
mágnesés terének mekhatáro- A mintegy 600, ipari eredetű tására. Állatkísérletek során, a véli, vagy . csokkentr a légző-o 
■iÁsátá,- részben 'a hatásfok nÖ-£ rákkeltőnek' 'bizonyult anyag megfertőzött állatokat az új készülék működését. Különöst 

* * ■■ kölr 4 kutatása után az orvosok .ét- antibiotikummal kezelve, né- sen fontos szolgálatot tehet az í
mindinkább a nő- hány órán belül megkezdődött új berendezés a klinikai hálál?

/T erm észetes 
rákkeltő anyagok

%  teljesei önműködőéit, aj*»*«"8 nel~  a ramta"?0
érli a műtétek során hrnz-f kondlcloailja.
í mesterséges légzokészülé-£ ,  .

Á l ln n r in n n  o lo m y r  fi h fit.pn  4 á* %# A ■ í  M mmm*. a __GOLYALABU TRAKTOR

természetes gyógyulásuk. Az új amtibioti- állapotában levő betegek meg- ?V

vélésé,' részben pedig a RSBH 
csőnös zavaró hatások mégélő-. í  déklődé&e 
zése cjéljából. Eddig erre csak á vényi eredetű 
számítások útján nyílt lehető- t:anyag
ség vagy pedig oly módon;  ̂fordul. • Az ilyen irányú vizs- tapasztalták. Eddig két zöld már megkezdték. 
hogy az egyes villamosgépék $ gálatok szükségességét számos algafajtát találtak, amelyből 
mágneses terét fáradságos p tény igazolja. Egyes ázsiai or- antibiotikum vonható ki. 
munkával, pontról pontrá le-  ̂szagokban, például Indiában, 
mérték. Három csehszlovák $ Ceylonban, Szingapúrban 35- 
mérnök most nagy Jelentősé- éször gyakrabban jelentkezik a 
gű, új- találmányt fejlesztett fszájüregrák, mint Európában.

iriá.tmiae4öi»flly -An+rl/'QÍ m orf V . ,   i . í. a j  l ...

■ I ’

Elektrolitikus
„értisztítás“

♦  A Vanda-tő titka
A nyolc kilométer hosszú- ̂  

ügu antarktiszi Vanda-tavat gsa g u
a legkeményebb télben
csak vékony ‘jégréteg borítja.

Műtétek után, vagy krónikus. Szovjet kutatók felfedezték, £ 
érrendszeri betegségek vészár hogy közel a tó aljához, mint-? 
lyes komplikációjaként gyak- egy 60 méteres mélységben j 
ran vérrögök keletkeznek az plusz 25* C fokos hőmérsék-% 

^ patkányokon a dohány- érékben. Eltekintve a vérrög letű sós vízréteg helyezkedik $
V-4'tééen áthaladó poláros; férrYt ' rákkeltő hatását, műtéti eltávolításától— ami el. Egyelőre még nem tudják, ̂
ernyőre vetítik kll s ezen a % Átiatkísérieielk igazolták a ci- , legtöbbször bonyolult , beavat• ‘

v ZikáddiókivnrifLt 'rá k ke ltő  ha iá-

.,. . íltájf,, amelyek az ételdiót nyers
Kolloid oldatát használj ak - dohánylevélbe burkolva rág- 
amelynek, törésmutató] a - a raj- ^  j^k. Laboratóriumokban is
ta a thalad o fény... polarizációs y . -• t. i  
síkjától /függ.. A csehszlovák sikerült már bizonyítani egere-

. tnódoh láthatóvá teszik a vi 1-  ̂ ^^áiókivonai rákkeltő hatá 
lamos^épek tekér 
a nú'kleárís berérrdez
rül kialakuló -mágneses teret!

mi az óka a vízréteg felmele- y
kozás —, a vérrölöket úgy gedésének, mért meleg vízfor-

rcsei, t o v á b b Az eQyes afrikai orszá- próbálják eloszlatni, hogy kü- rás vagy más hőforrás nincs 4
íPdéi^ek ílgokban és Guam-szigetén e lönböző vegyianyagokat fecs- a tó közelében. 4 A ®Z0vJ«l járműipar egyik legfrissebb ú jdon ság a

____ ________________ __ traktor A itonű vo>vvvvŵ jccwä̂ vkä^ vcc'jws\\v^\\\\\vv\\\\\\\\\\\\\\\\\v\\v\\v\vv\vv̂ ^̂  hanoin a
T—SOM típusú

. . __^  vontatja maga után*
„hasa-! alatt saáUitja a rakományt, a faárut, á csöveket,
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Teljesítették kenyérgabona vetési 
tervüket a somogyi tsz-ek

A hűséges segítőtársak, a növényvédő repülőgépek
Somogy megyében;az enyhe napsütés- és szél gyorsan szik

kasztotta a talajt, s így nagyarányú gépösszevonásokkal sike
rült meggyorsítani és befejezni a munkát a korábban legjobban 
elmaradt területeken ás. A megkésett vetéseknél különös gon
dot fordítottak a minőségre.

. A .megye közös gazdaságai most a betakarítás| és az őszi 
mélyszántás m-eggyörsításárá összpontosítják az erőket. A kézi 

'munkaerő többségét a  kukoricatörésnél foglalkoztatj ák, a gé
peket pedig az őszi mélyszántásnál. Naponta 2—3 ezer holddal 
gyarapszik a  tavaszra .előkészített terület; Hja az idő . továbbra 
is enyhe marad, három hét alatt ősfci mélyszántása tervét is teL 
jesíti a megye.

Rekordteljesítményt érték el az idén Szolnok megyében a 
termelőszövetkezetek és állami gazdaságok hűséges, segítőtár
sai, a  növényvédő szolgálat repülőgépei: 50 000 hold nagyüzemi 
táblát „műveltek” meg a  levegőből. Több ezer felszállással har
mincezer hold gabonavetést fejtrágyáztak, mintegy 20 0Ó0 hold 
kultúrnövényt pedig vegyszeréztek. Megjelentek a repülőgépek 
a gyümölcsöskertek felett is: ötvenrhatvan ezer gyümölcsfát 
•permetezték meg. A gépek még nem tértek teljesen pihenőre. A 
mezőtúri és- az Üjszász környéki repülőtereken bevetésre £ ké
szen állnak, hogy amiint az időjárás engedi, mű trágyázzák az 
őszi vetéseket.

Megnyílt
az SPD kongresszusa

A megnyitó ülés után 
Karlsruhéban érdemben meg
kezdte munkáját a . Német 
Szociáldemokrata párt (SPD) 
kongresszusa.

Wehner alélnök megnyitó 
beszédében azt hangoztatta, 
hogy az SPD „megnövekedett 
erejének tudatában” biza
lommal tekint a jövő évi par
lamenti választások elé.

A helyi és a (kerületi szo
ciáldemokrata pártszerveze
teknek a  kongresszus elé ter
jesztett határozati javaslatai 
mutatják, hogy a  párttagság 
zömé követeli: a pártvezető
ség dolgozzon ki világos al- 
temavitát az Érhard-kormány 
politikájával szembén.

A pártvezetőség által á 
kongresszus elé terjesztett 
határozati javaslatok ezzel 
szemben azt mutatják., hogy 
az SPD vezetői továbbra is 
visszariadnak ettől az úttól.

MEGKEZDTÉK A KARÁ
CSONYI PULYKA FELDOL
GOZÁSÁT a Baromfiipari 
Vállalat Tceeskeméti telepén. A 
nyugati államokból a megren
delők 20—20 hűtővagonbál 
áMó szerelvényeket küldenek 
az Ízletes húsú pwlyk&kért.

Öt korszerű
Móházépítö-kombinátot szállít 

a Szovjetunió hazánknak
Moszkvában a Külföldi Gaz

dasági Kapcsolatok Állandó 
Bizottságában szovjet—magyar 
kormányközi megállapodást ír
tak alá öt lakóházépítő kombi
nát teljes berendezésének szál
lításáról Magyarországnak, va
lamint az ezzel kapcsolatos 
műszaki' segítségnyújtásról. A 
lakóházépítő kombinátok 1966- 
tól folyamatosan kerülnék 
szállításra.

É p iil a 80 m-e§  
nagy sánc

Legjobb síelőink egyelőre 
még csak „szárazon” készül
nek az: idényre. A tervék sze
rint janüár 10-en lész áz 
idény nyitó, a DVTK rende
zésében sorra kerülő Lillafü- 
red-baj nokság. A március 28-i 
idényzáróig Összesen 23 ver
senyt szeretnének lebonyolí
tani. Az országos bajnokságra 
a tervek szerint február 11— 
24 között kerül sor, s ezen 
részt vesznek román, cseh
szlovák, lengyel j jugoszláv, 
osztrák és NDK-beli síelők is.

A szövetségben egyébként a 
napokban igazolták az 1010. 
sportolót, s jó hírek érkeznek 
az ugrósáncok és sífelvonók 
építéséről is.

Bemutatták > a  sajtónak a i 
Magyar Rádió; -új ,  ¡központi 
5080 kapcsolási 'hellyel éllátott 
kapcsolótenmét. Az új 'beren
dezés viez év végén váltja fel 
aiz 1949—1950-ben épüilt előd
jét, amelyben csak 1000 kap
csolási! hely van.

A Magyar Rádió ¡mémöíkeá- 
niek alaptervé állapján az oszt
rák W ieher Siemens Wérke ké
szítette a riészilietterveiket,.- és. 
szállította a  korszerű berende
zést, amely lehetővé teszi a  
műsorstúdiók, a  felvételi stú
diók, a (központi, rögzítőtermeik, 
a bejövő és kimenő vonalak 
korszerű összekapcsolását,^ a 
modulációk ellenőrzését és a 
modulációs szánt' rögzítését, 
ami biztosítja a vétel minősé
gének javulását.

A kapcsolóterem| tervezésé
nél a  várható további igénye
ket is figyelembe vették. Az 
új kapcsolóberendezés lehető
vé teszi. a  ¡házon belüli kap
csolást hat műsoraidé stúdió, 
20 műsorfélvevő stúdió, 10

300 tonna propán-butángaz 
érkezik Jugoszláviából

Az Országos Kőolaj- és Gáz
ipari Tröszt az év ¿éjén  fel
hívta a  megyei tanácsokat és 
a Fővárosi Tanácsot, tegyék 
lehetővé a propán-bután gáz
palack cseretelep- és raktár
hálózat bővítését. Tizennyolc 

új cseretelep már elkészült, áz 
év végéig még tizet fejeznek 
be. Több nagyvárosban. lénye
gesen növelték á  tárolóteret. 
/Az ÁFOR azzal is,felkészült á  
téli fogyasztási csúcsforgalom
ra és a  karácsonyi, újévi sü
tés-főzésre, hogy Jugoszláviá
ból 300 tonna” propán-bután 
gázt hoz be.

rögzítőszóba, . ; 10 ■1 zengető-
Oha^hajtá^i'-Gzoiba . és hat szü- 
nétjelgíép; |  között, |  > tehát hat 
pfárhúzálmós műsor síugárzá- 
sát is; lehetővé teszi. Ha az új 
kapcsolóterem munkába lép, 
a rádió egyszerre; 20; helyről 
adhat majd- helyszíaiii '' kpzvetír 
tésf, . 40 háziad i ¡közvetitő-

.ápomiásnak és 20 külföldi rá- 

..diótársaságnak adhat.. postavo
naton egyszerre • műsort.
... Meg pontosabb - lesz a  rádió 
poiptosidő-szoigátata; is: a
most felszerelt Rhode-Schwarz 
gyártmányú kvarcóra egy hó
nap; alatt Segfefjeíblb 10 ezred- 
másódipeox^ késik "vagy sóét.

Több mint 4000 vagon burgonyát, 
tárolt már a SZŐ VÉRT Budapest részére 

almát, zöldséget és főzelékfélét
A  Budapesti Zöldségé, Gyümölcs Nagykereskedelmi Szö

vetkezeti vállalat felkészült a főváros téli élelmiszerellátására.
A vállalat vezetőjének közlése szerint december első 

napjaira befejezik a tárolásra szánt 5000 vagon burgonya, 
alma, téli zöldség- és főzelékfélék beszerzését, amelyeknek 
nagy része, több m int; 4000 vagon, máris a tárolóhelyeken 
van.

A termékek egy részét a fővárost környező tsz-ekben, más 
részét a vállalat fedett, központi i tárolóhelyein raktározzák. 
A vállalát ma még naponta juttat friss árut á fővárosi zöld
ség- és gyümölcsárusító üzletekbe, január elejétől kezdve 
pedig a ; tárolt mennyiségből fedezi a főváros, szükségletét 
burgonyából, álmából, zöldségből eá a kiUöiiböző főzelékfér 
lékből. Ilyen 'korán —, december .elején —- sohasem volt még 
ennyi zöldáru és gyümölcs a téli tárolóhelyeken, ami a jó fel
vásárló és előkészítő munka eredménye.
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I  VÍZSZINTES: I .  HOSSZÚ; SO- f i i  WM |

v á n y  emíberre m ond ják . 8. B en- 
vcnuto  Cellini (1500—1571) h a jó cs . 
k á n a k  k iképzett, sz ínaran y b ó l 
készü lt h asznála ti tá rg y a , a  m ú 
zeum  egy ik  érdekessége. 13. Hi- 

£  széSceny . 14. H om érosz m űve. 15.
J  ^  ¡« ¡¡¡1 —  16 ü g y fé l.

i. G aray  J á -  
Vegytam 

szobrász. A 
szo b o r. 

F lam antl
2 mester* ö n arck ép e  is  a  m úzeum  

á llo m án y á t gazd ag ítja  (1577— 
1640). 27. É g h a jla t. 28. CRU. 30. 
F ad a rab . 31. -Létezik. 32. V elence 
k é tév en k én t ism étlődő  /m űvé
sze ti esem énye. 34. K ét d a ra b  a l
k o t  egyet. 35. Áz e lső  e lőadás. 
36. D . F . 37. R. S. 38. L assú  r it
m u sú  m ag y ar d a l. 39. E gészsé. • 
ges ita l. 40. E. U. 41. VísSza: is
te n n ő  az  észak i m ito lógiában. 
42. F uvarozási válla la t. 43. Köz- 
igazg a tás i egység. 46. T élen  csak  
fo rró n  jó . 48. ROC. 50. E gyik  
m egyénk . 51. A z „E gy p o r tré ” 
'm agyar sz árm az ású  fe s tő je  (1471 
—1528). E lő tte  szem élynevének  
kezdőbetű je . 53. Jog , la tin u l. 55. 
FőütÓér. 56. Ju tta t. 58. VHI. H en
r ik  ango l k irá ly  h arm ad ik  fele
ségét, Ja n e  S ey m o u rt ö rö k íte tte  
m eg  ez  a  n ém et festőm űvész 
(H aas). 60. T . N . 61. A z egy ik  
n em  többesben . 63. P an aszá t bí
ró ság  elé viszi. 64. N ői n év  be
cézne. 65. F öld  a la tti csővezeték 
ta la jjav ítá sn á l. 67. R ip p l . . . ;

: m ag y ar festőm űvész (1861—1927).
69. H elység  V eszprém  m egyében.
70. E nnék a  fiam  an d  m űvésznek  
(1610—1690). *,A kecskeistá lló”  c. 
festm énye a  m úzeum  egyik  szép 
d arab ja . 71. E rősen  k íván. 72. A 
zenetö rténet egy ik  legnagyobb 
a la k ja  (1685—1750).

FÜGGŐLEGES: 1. A függ . 37- 
nek  k é t  ilyen  festm ényét ő rzi a 
k ép tá r. 2. ösz tönzés. 3 Szovjet 
au tó m árk a . 4. Televízió. 5. A 
L itván  SZSZK fővarosa* régi he., 
vén . 6 V álogatott, k iváló  ( + ’). 1, 
REE. 8. V édelm i berendezés. 9. 
OSS. 10. T. Z. 11. K is fran c ia  
sziget. 12. A függ. 37-ben em lí
te t t  m űvész fiát* T itu sz t á b rá 

zo lta  ezen a  festm ényen . 16. A 
k v a rc  m ag y ar neve. 17. K isd iák . 
18. Fém , je le  Z n . 20. Sógor. 21. 
T udom ányos dolgozó. 22. E ste 
nyo lc ó ra  e lő tt hangzik  ¿1 a  rá 
d ióban. 24. N. r . 25. E h íres  fes
tőm űvésznek  (id. P ie te r , 1530— 
1569) „P arasz tlak o d a lo m ” c. m ű
ve is  a  m úzeum  b ir to k á b a n  van . 
28. É rtőknagyság  m eghatározása  
pénzekné l. 29. E lege volt. 32. A 
te lefon  fe lta lá ló ja  33. Az Észak
a tla n ti Szövetség a n g o l röv id íté
se . 35. G yakori rag . 36. A ,*Ro. 
b in so n ” író ja . 37. Ez a  nagy  hol
lan d  festőm űvész (1606—1669) 
édesan y já t ö rök íte tte  m eg a  m ű . 
zéu m b an  lá th a tó  képén . 38. Vi
rágcsokor-képeirő l h íres ho lland  
festő  (1682—1749). 39. F őid  la tinü l: 
40. Egy m agyar v á ro sb ó l'v á ló . 
44. • ; ipso.v 45. a  . .hajnal isten -

I
n - j .

m űvész, ism e rt m ű v ét, a  „N ői á 
k é p m á sa t is  ebben  a  m úzeum - Z 
b á n  ő rz ik  (Lucas, 1515—1536). 51. ^ 
AOE. SZ. UTN. 54. Idős. 55. 
ta rto zék a , 57. B alga. 58. N ém et \ 
m egszólítás. 59. S zovjet ■ fo lyó .
60. A z a lap h an g tó l szám íto tt 
hang . 62. V egyi elem  je le  S. 
K özség P est m egyében. 66. L ásd  \ 
24. SZ. 68. I . A. 69. Z . R.

FIGYELEM! A  hely es m egfej- L 
tő k  k özö tt ezen tú l 5 db ju ta lo m - 4 
kö n y v e t so rso lu n k  k i. (B ekül- y. 
dendő: a  v ízszin tes: 8, 23, 51, a  £ 
függőleges: 37, 49. Á  re jtv é n y  b e -«  
kü ld és i h a tá rid e je : 1964. d ecem -8  
b é r  18.)

CSAKNEM 200 MILLIÓ 
Shakespeare-evrüékbélyeget 

adott el az angol posta a 400. 
évforduló alkalmából.

TERVEN FELÜLI TERMÉS
SEL IS SEGÍTIK az ország 
enieajgáaieűláitáisáit a  zaliai .oűaj- 
mezőíkiöin doligözó olajitetrmieílő- 
bráigáöjoik, az év eleje óta hu- 
S25cmikótiezieir tphna. ódáját hoz
tak felszínire, esedékes tervü
kön felül. í

A SZABOLCS-SZATMÁR 
MEGYEI Tanács anyagi támo
gatásával két alkotószobát 
rendeznek be a vajai múzeum
ban a megyében élő íróknak 
és képzőművészeknek: A z ál- 
kotószobákat előreláthatóan 
január első napjaiban nyitják 
meg.

GÉPKOCSIPARKOLÓ HE
LYET jelöltek 'ki a  Hontoibd- 
gyoűi, a  csárda mellett. Az asz- 
faltozotit területen több mint 
féds23áz autó parkolhat majd. A 
mojjnkávai még az idén ellké- 
sízüllnek.-

FELTÜNŐEN MEGNŐTT 
AZ ELMÚLT HETEKBEN a 
Balaton „madár-idegenforgáL- 
ma”. Különösen nagy számban 
vendégeskednek itt a nagy és 
a kis lilék, valamint a vetési 
hidak. A  víz tükrén vadka
csák *százas csoportjai sötétle
nek.

ÖTÖSIKREKNEK ADOTT 
ÉLETET Párizs egyik ¡külváro- 
sábain egy magyair származá
sú, 27 éves asszony. Minthogy 
idő előtt születtek, a  hároajp. 
fiút és két kislányt inkubátor
ba helyezték el.

AZ ÉPÍTŐIPARI- ÉS KÖZ
LEKEDÉSI MŰSZAKI EGYE
TEM felavatta első leánykoUé- 
giwmát, amelyet Marié Curie- 
röl nemeznek eV. A  diákotthon- 
bak 184 lakó ja van:

KÉTEZER ÉVVEL EZ
ELŐTT épült buddhista ¡ko
lostorra, benne egy színes kő
ből készült Buddha-dombor- 
műre bukkain-tak ásatásod? so
rán a  ' déd-üzbegisztáni Tér- , 
mezben. Ennél ■ északabbra 
eddig nem találtak buddhista 
kolostort:

A LA MANCHE-CSATOR
NA alatt tervbe vett alagút 
helyének előzetes kijelölésére, 
illetve tengerfenék! kutatására 
egy amerikai cég kapott meg
bízást. Az alagiút a  tervek sze
rint 40 kilométer hosszú lesz, 
és 450 millió dollárba kerül.

A  tö rp e  tv -k a m e rá t leb o csá tják  a  fú ró ly u k b a

A hidak,, alagutak, csator
nák ég más nagy létesítmé
nyék építésben súlyos zavaro
kat okozhatnak a kellően; fel 
nem derített talajvízáramlá
sok, föld alatti patakok, el
hagyott bányavágatok. A í ku
tatófúrásokból kiemelt talaj
mintákból azonban gyakran 
nem lehet megbízhatóan élő
re jelezni ezekét a veszélye
ket. Újabban ipari televíziót 
használnak' a talaj szerkezeté
nek megbízható felderítésére.

Egy angol gyár mérnöke 
olyan ' törpe tv-kamerát szer
kesztett, amely 17,8 cm át
mérőjű fúrólyukban akár 150 
méteres mélységbe is lebo- 
csátható. A tv-kamera által 
felvett kép a műszerköcsiban 
ei-hélyezett vevőkészülék kép
ernyőjén jelenik meg. Ennek 
alapján a geológus úgy érté
kelheti a talajban végbemenő 
föl várnátokat, mintha maga 
szállt volna le á mélybe a 
szűk fúrólyukban.

Hálcautóhusz
A nyugatnémet MAN-gyár- 

ban olyan távolsági autóbuszt 
szerkesztették, amelynek negy
ven ülése néhány perc alatt 
kényelmes ágyakká alakítható 
át. A hólóhelyeket négyesével 
; függönyök választják él egy- 
; mástól. A nyugatnémet gyár
nak az autóbuszgyártás törté
netében élőször sikerült elérni, 
hogy a befogádóképesség csök
kentésé nélkül,, ugyanannyi 
utast nappal ülve, éjszaka pe
dig i  féltve szállíthassanak. 
Minthogy az elválasztó függö
nyök nappal elhúzhatok, szi
lárd közfalak nem gátolják az 
utasok kilátását. A nagjmiéré- 
tű csomagtartókban , könnyen 
elhelyezhetők a párnák, taka^. 
rók, továbbá a  kézipoggyász. 
Az utasteret tökéletesen elszi
getelték a  zajoktól, az utasók 
éjszakái pihenését nem zavar
ja motor lármája. Légrugózás 
is növeli az utazás kényelmét* 
A másodsofőr számára a  busz 
hátsó részében alakítottak ki 
kényelmes pihenőfülkét. A 
szolgálatban levő vezető, és a 
pihenő sofőr „házitelefonóh” 
érintkezhet egymással.

(SAJTÓSZEMLE)
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Helyszíni közvetítés egyszerre húsz helyréi
Bem utatták a rádió új kapcsolóterm ét
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A VILÁG LEGNAGYOBB 
nyílású függőhídijét, ámély 
Richimond és Birooiklyn között 
ívéi á t a. tenger fölött, szom
baton adták á t a  for,galiomjnak 
New Yoirikiban. Az új függő
híd pilléred ¡között 1278 méter 
a  távolisiág. A híd öt évig 
épült, és 325 millió dollárba 
került.


