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OLatália
napja

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS kedd estig; nyugaton válto
zóan, máshol erősen felhős idő, főként az ország déli és 
keleti felén havazásokkal, keleten is megerősödő, he
lyenként viharossá fokozódó északi, északkeleti széL 

Várható legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 
mínusz 1— mínusz 5 fok között.

HO óve. 1909. december 9-én, a tőtónelmi Rákosmezőn 
emelkedett a levegőbe az első magyar építésű repülőgép. 
Pilótája Adorján Janos, az előző évek sikeres 'és vakmerő 
autóversenyzője volt. A repülőgép Blériot-tipusú monoplán, 
melyhez a motort budapesti mechanikusok, a Dedics-tesl- 
vérek készítették. A mai szemmel kezdetleges készülék az 
első próbálkozásnál mintegy százötven métert repült és az 
aviatika iránt érdeklődők lelkes hazai táborában nagy örö
möt váltott ki. Az újságok hasábos cikkekkel emlékeztek 
meg „A magyar repülőgép sikeréről. amelynek magyar 
gyártmányú motor adta hajtóerejét és magyar pilóta ve
zette". A reményteljes kezdetnek azonban nem lett folyta- i; 
tása. Ugyanis az egyik repülőkísérlet alkalmával a gép fel
borult összetört és kijavítása után nem tudott már sikeres 
felemelkedést végrehajtani.

#****
***
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Hazánk és a nagyvilág !
— LENIN és a történelem- 

tudomány címmel tart elő
adást J. A. Poljakov, a 
Moszkvai Történelemtudomá
nyi Intézet vezetője, a Szov
jetunió Akadémiájának leve
lező tagja december 8-én Ta
tabányán a Technika Házá
ban, a TIT történelmi szak
osztályának rendezvényén.

Választásra készülnek Japánban
mm

Nem vehetők fel 
bölcsődékbe

Súlyos a helyzet 
Banja Lukán

a gyermekgondozási 
segélyben részesülő 

anyak gyermekei
A földrengés sújtotta Banja 

Lukán és környékén sokkal 
súlyosabb a helyzet, mint köz
vetlenül a 
volt.

A várost és környékét magas 
hó borítja, sok száz család 
azonban még mindig sátrak
ban, ideiglenes barakkokban 
lakik, több ezren pedig — a 
omlásveszély és a szigorú ti
lalom ellenére — beköltöz
tek a megrongálódott épüle
tekbe. A Banja Luka-i házak 
mintegy 40 százaléka van le
bontásra ítélve és a város ve
zetői attól tartanak, hogy a 
nagymennyiségű hó súlya 
alatt az épületek egy része be
omolhat. Sok az influenzás 
beteg. Az egészségügyi in
tézmények alig győzik a mun
kát, Egyre többen betegednek 
meg tüdőgyulladásban.

A jelen pillanatban Banja 
Luka 17000 családjából csak 
mintegy 12 500-nak van többé- 
kevésbé elfogadható szállása 
s közülük is a legtöbben la
kókocsiban. autóbuszban, vas
úti kocsiban, garázsban talál
tak téli menedéket.

Megnehezült a Banja Luké
nak küldött segélyek eljutta
tása is, mivel Bosznia-Herceg
ovinában, ahol helyenként 
három méter magas már a 
hó, az utak nagy része járha
tatlan vagy csak igen nehezen 
járható.

Az egészségügyi miniszter 
utasítása szerint nem szabad 
bölcsödébe felvenni a gyer- 

"  mekgondozási segélyben ré-

—- 10 előadásból álló soro
zatot szervezett a suri párt- 
szervezet a közeli balinkal 
bányánál dolgozó suri dol
gozók, valamint az őket szál
lító gépkocsivezetők részére.
Hetente egy-egy este 

földrengés után '  el folyik az előadássorozat, g^gsülő dolgozó nő gyermekét.
. .  , , , Ha az anyának olyan bölcsó-

. A j ., ”  eves gyermekek dós korú gyermeke is van. 
napirendjéről tartanak elő- aki után nem kap segélyt — 
adást december 10-én a sá- az ilyen gyermeket — rend- 
nsapi Sziklai Sándor Műve- kívül indokolt esetben — át- 
lődési Házban. Az előadás menetileg el lehet bölcsődé- 
utón az Első napok és A gyér- ben helyezni. A kérelem in- 
mekek mosolyáért című kis- dokoltságát a bölcsödét fenn- 
filmeket vetítik, tartó szerv bírálja el.

— AZ EDÄSZ V. Tatabéí
' nyai Üzemvezetősége értesí
ti a lakosságot, hogy 1969. 
XII. 10-én kb. 7—15 óráig 
áramszünet lesz Tatabánya- 
Újvárosban az Álmos Vezér 
úttól, valamint a Szakkö
zépiskolától Alsógalla felé eső 
területen.

— ÍRÓ-OLVASÓ találkozót 
rendeznek kedden, 9-én este 
6 órakor Tatán, a Fegyveres 
Erők Klubjában. A találkozó 
vendége Moldova György, 
akinek írásai népszerűek a 
katonák körében is.

December 27-én választások lesznek Japánban. Felső 
képünkön Szato miniszterelnök pártja jelöltjeivel egy tokiói 
választási körzetben, az alsó képen Narita, a Japán Szoci
alista Párt elnöke utcai választási beszédet mond.

Megkocsáfható bűncselekmény
Passauban Helga M. asszony mérgében kiütötte 

egy asztalos néhány fogát. Az asztalosnak ugyanis 3 
és fél évig tartott egy faliszekrény elkészítése, melyet 
Helga asszony nála rendelt. A rendelést 82-szer sür
gette, az asztalos 34-szer megigérte a szekrény elké
szítését. Nem csoda tehát, hogy Helga asszony idegei 
felmondták a szolgálatot és az asztalos kalapácsával 
kiverte a hitegető iparos néhány fogát. A bíró az 
asszonyt 25 márka pénzbüntetésre ítélte a következő 
megjegyzéssel: a vádlott cselekedete büntetést érdem- 
.ő, emberi szempontból azonban teljesen érthető.

— 460 ezer tetőfedő eter
nitlemez leszállítását végez
ték el társadalmi munkában 
az etemitgyár KISZ fiatal
jai ebben az évben. A gyár
tól kapott pénzen 21 KISZ 
fiatal 5 napot Harkányfürdőn, 
26 fiatal pedig Egerben töl
tött 3 napot.

— A METRÓ-EGYÜTTES
Zalatnay Sarolta közremű
ködésével két előadást tart 
december 12-én a tatabányai 
Népházban.

— A JÁRÁSI úttörő elnök
ségek e hónapban fejezik be magasfeszültségű

Műcsillag
Nehéz olyan „földi” hason

latot találni, amely kellőkép
pen szemléltetné azon lámpa 
fénysugarának erejét, melyet 
a moszkvai elektrovákuum 
műszeripari gyár szakemberei 
állítottak elő. ..Olyan hatást 
keltett, mintha a szobába be
vitték volna a napot” — em
lékszik vissza a kísérlet egyik 
résztvevője.

Az új lámpában a rövid 
élettartamú izzószál helyett 
egy, a wolframnál nagyobb 
hőállóságú gömböt alkalmaz
tak. Ez karbid-tantálból, ti
tánból és cirkonból áll. Egy 

generátor
az elmúlt év tapasztalatainak 
értékelését, valamint megha
tározzák a következő év fel
adatait

— HANGULATOS Télapó-
ünnepélyeket rendeztek a 
megye úttörőcsapatai. Az út
törők ajándékokkal kedves-, 
kedtek a kisdobosoknak és 
sok helyütt a nagyobb paj
tások még a Télapó szere
pét is elvállalták.

— HAZAUTAZOTT az a — Kimagasló képzőművé- 
két lengyel pártküldöttség, szeti esemény színhelye volt 
amely Wieslaw Rydyger, il- vasárnap Székesfehérvár: az 
letve Henryk Harian, a István király Múzeumban dr. 
LEMP KB osztályvezető-he- Gerelyes Ede történész meg- 
lyetteseinek vezetésével az nyitotta a Tanácsköztársaság 
MSZMP Központi Bizottságá- képzőművészeti vásárlásaiból 

• nak meghívására tartózkodott rendezett kiállítást. A ki
hazánkban. állított alkotásokat a Ta

nácsköztársaság múzeumi és 
■ , ... — Magyar delegáció uta- művészeti direktóriuma a

zott vasárnap Volgográdba, a háborús viszonyok között ne- 
— NOVENYVEDELMI ta- KGST Vaskohászati Állandó hezen élő művészektől vásá- 

r.ácskozás és kiállítás Tatán. Bizottságának december *9-én rolta meg, többek között Fe- 
Megyénk illetékes vezető kezdődő 33. ülésszakára. A renczi Bénitől, Medgyessy 
szervei növényvédelmi kiál- küldöttséget Kemény Kornél, Ferenctől, Pátzay Páltól, Poor 
lítast rendeznek a tatai mű- az országos tervhivatal ősz- Bertalantól és Moholy Nagy 
velődési központban 1969 tályvezetője vezeti. A decem- Lászlótól, 
december 11-én. Bevezetőként bér 16-ig tartó ülésszakon 
tanácskozásra kerül sor, ahol összesen 15 napirendi kérdés-
a mezőgazdasági nagyüzemek sei foglalkoznak. — BOLGÁR CUKORIPARI

Felhívás a fegyverlolvajhoz
Egy dél-karolinai amerikai fegyverkereskedő az 

üzletében történt lopás után a kirakatban táblát 
helyezett el: „Azok a személyek, akik innen üzlet
zárás után a tizenhárom puskát és pisztolyt elvitték, 
kérem, jelenjenek meg még egyszer és töltsék ki a 
4473-as hatósági nyomtatványt, hogy eleget tegye
nek a törvénynek, amelynek értelmében minden 
fegyvert nyilvántartásba kell venni, tulajdonosát be 
kell jegyezni”.

hevíti fel ezt a gömböt 4000 
C fok hőmérsékletre. (A wolf- 
ramszálat csak 2500 C fokig 
hevíti.) Ennek következtében 
a kisugárzás fénye megnő. A 
..műcsillag” hasznos fényener- 
gia-együtthatója eléri a 90 
százalékot, élettartama pedig 
a most használt lámpákénak 
sokszorosa.

A Világítástechnikai Intézet 
véleménye szerint ez a konst
rukció igen gazdaságos. A tu
dósok szerint alkalmazása kü
lönösen célszerű reflektorok
ban, vetítőberendezésekben, 
mozigépekben és magas hőfo
kon működő optikai pirométe- 
rekben.

Halálos
teve-harapás

képviselői megvitatják az üze
mi növényvédelem jelenlegi 
helyzetét és fejlődésének irá
nyát. Ezt követően a kiál
lítást délután 2 órától láto
gathatja a közönség.

— SZÁZHÚSZ férőhelyes 
turistaszálló épült Esztergom
ban. A központi fűtéses, hi- 
dtg-melegvizes korszerű szálló 
műszaki átadása rövidesen 
megtörténik.

Hétfőn délelőtt az Állatkert
ből három tevét hajtottak be- 

szakemberek látogattak az vagonírozásra a Nyugati Pá- 
-  Különös kedvtelésnek Aesi Cukorgyárba. A tapasz- lyaudvarra. Amikor az álla

hódol a kisvardai járási ta- testesére jellegű látogatás 
nács egyik dolgozója, Ruff folyamatok
Géza, mások bélyeget, ké-

— A kairói állami elmegyógy
intézetben hat beteg vesztette 
életét ételmérgezés következ
tében. További 26 
állapota válságos —, 
hétfői kairói lapok.

— A debreceni nagyállo
más szomszédságában három- 
emeletes MÄV szakorvosi 
rendelő építéséhez kezdtek. 
Az egészségügyi létesítmény 
napi 800 beteg ellátására lesz 
alkalmas. Az egészségügyi lé
tesítményt 1971 nyarán adják 
át rendeltetésének.

peslapot, papírszalvétát gyűj
tenek, ő a ceruza „szerelmese”. 
Több mint 370 különböző ce
ruza tulajdonosa. Gyűjtemé
nyében a világ csaknem va
lamennyi országának ceruzája 
megtalálható.

megfigyelése és más szakkér
dések megvitatása volt.

tokkal az Élmunkás híd és a 
Váci út kereszteződéséhez 
értek, az egyik teve megva
dult és megharapta Keresztúri 
Ferenc 50 éves állatgondozót, 
aki olyan súlyosan megsérült,

— ÜJABB baromfiistállókat 
személy építenek fel a Kórpát-Ukraj- 

közlik a nában levő Koncházán, a Bá
bolnai Állami Gazdaság szak
emberei. Az egyre bővülő 

— HULIGÁNOK, rendbon- koncházai baromfigyár élő
tök, verekedők nem számít- regyártott elemekből készül,

A „Pokol angyalai’*

— A Fekefe párducok el
nevezésű néger szervezet hogy a helyszínen meghalt, 
vizsgálatot akar indítani an
nak a rendőri akciónak az -------------------
ügyében, amelyet országos 
méretekben folytatnak a 
szervezet ellen. Az elmúlt 
két év során ugyanis a Fekete 
párducoknak 28 vezetőjét ölték 
meg. A legutóbbi két gyil

A „Cooptourist” utazási 
iroda szervezésében vasár
nap reggel 25 tagú szövetkeze
ti küldöttség utazott Auszt
riába. A magyar szövetkezeti 
szakemberek megismerkednek

a Bábolnán már kikísérlete
zett és jó bevált szisztéma 
szerint.

— AZ APOLLÓ—13 ka
ranténban tartózkodó le
génysége pihenéssel töltötte 
a vasárnapot. Hétfőn az 

tőivel szemben — mondotta Apolló—12 műszereinek mű- 
sajtónyilatkozatában Wolciev ködéséről számolnak be, majd 
Michalski. a lengyel igaz- szex-dán vagy csütörtökön reg- 
ságügyminisztérium bíróság- gél megnyílik előttük a ka* 
felügyeleti igazgatója. rantén-kocsi ajtaja.

hatnak a bűnüldöző szervek 
elnéző magatartására — a 
hatóságok határozottan fel
lépnek ellenük. A január el
sején életbe lépő új lengyel 
büntető törvénykönyv szigo
rú rendelkezéseket helyez 
kilátásba e vétségek elküve-

kosságra a múlt héten Chi- ^  osztrák fogyasztási szövet- 
cagóban került sor.

Ha. »«»százezer l>eai .ajungó gyűlt össze vasárnap a ka» 
liforniai Livermore közelében a Rolling Stone i-együtlcs sza
badtéri koncertjére. Négy fiatal életét vesztet e, részben köz
lekedési balesetek során, részbc.i pedig a rendfenntartó sze
repét önkéntesen ellátó „Pokol angyalai” elnevezésű társa
ság brutalitása következtében. Az orvosoknak meglehetősen 
sok dolguk akadt: némelyeket kezelésben kellett részesíteni 
az LSD és más kábítószerek okozta, „rassz u az ’s” miatt, ezen
kívül világra kellett segíteni négy újszülöttet.

kezetek és szövetkezeti ide
genforgalmi szervezetek tevé
kenységével.

— Szovjet—magyar úttörő 
találkozó zajlott le Szomódon. 
A jól sikerült találkozón a 
gyerekek tartós barátságot 
kötöttek egymással.

— Edward Kennedy sze
nátor vasárnap azzal vádol
ta meg a Newsweek magazint, 
hogy december elsejei számá
ban „szükségtelenül kegyet
len” nekrológot közölt a 
„Kennedy-klan” fejéről. A

, , , . , . . . .  szóbanforgó cikk részletesen
segével kapta Hongkongboi es taglalta, miként alapozta meg 
Macaoból az összesen több, vagyonát az idősebb Kennedy 
mint 630 kilogramm súlyú és miként tolta előtérbe csa- 
és 1 222 700 dollár értékű ládja nevét az amerikai po- 
aranyrudakat. A hírrel kap- litikai életben. Edward Ken- 
csolatban az AFP megjegyzi, nedy közölte, hogy anyja, va- 
hogy Japánban egyre emelke- lamint az unokák nevében 
dik a kereslet az arany iránt, tiltakozik, akik „később majd 
amelynek ára itt magasabb, tudni akarják, milyen ember 
mint más ox-szágokban. volt a nagyapjuk”.

Lebukott 
az  arany-banda
Tokióban őrizetbe vettek egy 

16 tagú csoportot, amely el
len az a gyanú merült fel, 
hogy több, mint egymillió 
dollár értékű aranyat csem
pészett be Japánba. A banda 
vezetőjét. Lin Chu-Lieh kínai 
ékszerészt szombaton tartóz
tatták le Tokió egy külvárosá
ban. A banda közvetítők segít'

0 „Manson-család” pere
Hétfőn Los Angelesben kérték más szövetségi ál

befejezi a tanúkihallgatá- lamok bíróságai, így lehet- 
sokat a nagyesküdtszék és séges, hogy több tárgyalás- 
a körzeti ügyész kérésére ra kerül sor. 
minden bizonnyal vádat Vasárnap Manson több 
emel gyilkosság miatt a ka- régi barátja nyilatkozott, 
liforniai „Halál völgyének” nevét gondosan eltitkolva, 
vérengző hippibandája, az a zavarosagyú és lelkivilá- 
úgynevezett „Manson-csa- gú hippivezér különböző el- 
lád” ellen. gondolásairól. Egyikük sze-

Mansont, a főként fiatal rint Manson mintegy nyolc 
lányokból álló bandáját hónappal ezelőtt arról be- 
„delejes erővel" hatalmú- szélt, hogy homokfutó kő
bán tartó hippivezért és hat ősikből karavánt szervez, 
társát kétrendbeli gyilkos- felszereli őket gépfegyve- 
ság-sorozat miatt vonják rekkel és háborúi robbant 
felelősségre> amelyet au- ki a négerek és a fehérek 
gusztus 9-én Sharon Tate között. Több nyilatkozó 
filmszínésznő otthonában, szerint Manson határozot- 
majd augusztus 10-én egy tan gyűlölte a négereket, 
gazdag áruháztulajdonos Ismét mások szerint Man- 
villájában követtek el. A  son egyszerűen a fennálló 
pert bonyolítja, hogy há- rendszert gyűlölte és kívül- 
rom vádlott kiadatását állónak érezte magát.
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