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A légiforgalom aranykora előtt 

I d i l l i 

IL—18 utasszállító repülőgép a levegőben 

Nem túlzás aranykorról beszélni. A forgalmi repülés 
olyan mértékben tökéletesedik, hogy az elkövetkező idők-
ben a repülőgép a vasúti személyforgalom jelentős részét 
átvállalhatja. A nagyvárosok közlekedésének jövője jog-
gal foglalkoztatja a városépítés és városi közlekedés szak-
embereit. Igaz, ma még a repülőgép nem játszik fontos 
szerepet egy-egy nagyváros közlekedésében, de a jövőben 
egyre nagyobb szerep jut neki. A távolsági repülésben 
a földrészek közötti közlekedésben, ma már nélkülözhe 
tetlen a repülőgép. 

A korszerű repülés különösen két irányba fejlődik 
rohamosan: a legnagyobb sebességek és a legkisebb se 
bességek felé. A múlt év elején sokszor szerepelt a sajtó 
hírekben a szovjet légiforgalom akkori új gépe, az Iljusin 
IL—18 repülőgépe. Tavaly április elsején érkezett meg 
hazánkba a MALÉV első ilyen típusú hatalmas nemzet-
közi forgalmi gépe. Ma már a szovjet repülőgépek csa-
ládjának sok olyan tagja van, amelyek a földgolyót *zsu-
gorítják« össze, távoli világrészeket hoznak közelebb egy-
máshoz. ' 

Az elmúlt vasárnapi tusinói légiparádén pedig bemu 
tatták a hang sebességél több mint kétszeresen meghaladó 
gyorsasággal száguldó repülőgépeket is. A nagy sebességű 
gépek kiegészítői a légiforgalomban a helikopterek, ame 
lyeket nem csupán a rendszeres forgalmi vonalakon és 
légi taxijáratokon, hanem egészségügyi és mezőgazdasági 
repülőszolgálatban is használnak. 

A repülőtechnika rohamos fejlődése nem áll meg, s 
az újabb hajtóművek és az újabb aerodinamikai megoldá-
sok az elkövetkező évek során főleg a forgalmi repülés-
ben sok gyökeresen új típus bevezetését teszik majd le-
hetővé. 

Mai tudomány és technika összeállításunkban olvasó-
ink kérésére a mai légiforgalom egyes gépeiről s kérdé-
seiről közlünk összeállítást. 

JHéqitaxl 

A képen látható helikop-
tert, amelyet a Szovjetunió-
ban légitaxiként használnak, 
Kamov professzor tervezte. 
Ez a helikopter igen hasz-
nos szerepet tölt be a vá-
rosok és repülőterek közöt-
ti közlekedésben. Ezért va-

lóban a nagy sebességű gé-
pek kiegészítője a légifor-
galomban. A KA—18 heli-
koptereket az IL—18 nagy-
sebességű utasszállító gépek-
kel együtt kezdték alkal-
mazni a polgári légiforga-
Ipmban a Szovjetunióban. 

A KA—18 négyüléses he-
likopter közös tengelyű, el-
lentétesen forgó háromlapá-
tú rotorokkal készül. 270 
lóerős, léghűtéses csillagmo-
torral. A pilótán kívül há-
rom utast vihet magával. 
Rádióberendezése kellő biz-

Vasárnap a tusinói légi- méteres magasságban — gépek forgalomba állításával tonságot ad. Utcán, erdei 
parádén ha ta lmas sikerrel ahol a hang sebessége órán- tovább csökkentse az utazási tisztáson is könnyen leszáll-

. ., . nagykő- ként 1065 kilométer — köny- időt a nagy távolsági jára- h a t Növényvédelmi célokra 

Szuperszonikus utasgépek forgalomba állítását 
tervezik a Szovjetunióban 

mutatkoztak be a 
zönségnek a szovjet légi- nyen át léphetnék az úgy- tokon. Szuperszonikus gépek 
erök szuperszonikus repülő- nevezett hanghatár t , s ettől segítségével például Moszk-
gépei. Mint most közölték, kezdve óránként két-három- vából Habarovszkba a je-
a hang sebességénél két- ezer kilométeres sebességgel lenlegi kilenc óra helyett két 
háromszorta gyorsabban köz- közlekedhetnének a legtelje- és fél—három óra alat t jut-
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légiforgalom céljaira is hasz- hang messze e lmarad a ge-
nálhatók. pek mögött. 

Ny. Zaharov, az Aeroflot Zaharov megállapította: 
egyik vezetője — aki a pol- az ilyen gépeken történő 
gári légiforgalom céljaira utazás nem fárasz t ja az 
felhasználható ú j géptípu- utasokat, sőt könnyebbé te-
sokkal foglalkozik — a szí helyzetüket: az erős zaj 
Moszkovszkaja Pravdának megszűnik és csökken a rez-
adott nyilatkozatában el- gés is. Ilyen magasságban, 
mondot ta : a szovjet légi- s ilyen nagy sebességgel az 
forgalom vezetői komolyan időjárási körülményektől 
foglalkoznak hangsebes- függetlenül repülhetnek az 
ségnél gyorsabb utasszállító Utasszállító gépek. Az Aero-
gépek felhasználásával. Az flot célul tűzte ki, hogy a 
ilyen repülőgépek 11 kilo- közeljövőben nagysebességű 

is alkalmas. A törzs két ol-
dalán felszerelt tartályokból 
a védőszert a két oldalon 
húzódó csövön _á t permete-
zik ki a védendő területre. 

Helyből felszálló repülőgép 

Ot különvonat és sok autóbusz 
szállítja majd a vendégeket 

a Szabadtéri Játékokra 

Angol szuperszonikus 
óceánrepülőgép papíron 

A Szabadtéri Játékok kez-
dete óta a Magyar Állam-
vasút minden évben biztosí-
tott a játékokra utazóknak 
kedvezményes utazást. Most 
ismét megjelent az 1961-es 
évre vonatkozó hivatalos ren-
delkezés, mely szerint a vi-
dékről Szegedre utazók 

33 százalékos fizetési ked-
vezményt vehetnek igény-
be. 

Némi módosítás is történt 
az eddigi gyakorlatokhoz 
viszonyítva. Igy például a 
Szegeden váltott Szeged fe-
lülnyomással ellátott szabad-
téri színházjegyekre nem ad-
nak ki kedvezményes jegyet. 
Aki tehát a felirat nélkül 
megváltott színházjeggyel 
kedvezményes utazást akar 
igénybe venni, annak fel 
kell keresni valamely pálya-
udvar jegypénztárát, ahol a 
színházjegyet a váltott vo-
natjeggyel együtt lebélyeg-
zik. 

Visszafelé már nem kell 
bélyegeztetni, 

csupán a vasúti jegy mellett 
a lebélyegzett színházjegyet 
is meg kell őrizni. 

Az utazási kedvezmény 
biztosítása mellett a MÁV 
gondoskodott máris a várha-
tó nagy forgalom zökkenő-
mentes lebonyolításáról. A 
szabadtéri játékok tar tama 
alatt, tehát pontosan július 
22-től augusztus 20-ig öt 
különjáratot indítanak. 

Az első különvonat július 
22-én indul Budapestről. 

Ugyanezen a napon külön 
repülőgép is szállítja Sze-
kedre, a szabadtéri játékok 
megnyitására Budapestről a 
vendégeket. Ugyancsak 22-én 
Miskolcról is érkezik Szeged-
re különvonat többszáz részt-
vevővel. 

A MÁVAUT is indít kü-
lönjáratokat a budapesti En-
gels-téri pályaudvarról. Szin-
tén utazási kedvezménnyel, 
oda-vissza 105 forintért szál-
l í t ja egy napon belül a ven-
dégeket. Ezenkívül 

megerősítik a rendes me* 
netrend szerinti járatokat. 

Ugyanezt teszi a szegedi 
MÁV Igazgatóság is. A vo-
natoknál a rendes menet-
rend szerint közlekedő j á r a -
tokat 

több és kényelmesebb ko-
csival látja el, 

valamint minden játéknapon 
rögzített menetidővel, 

sebesvonatot közlekedtet-
nek 

Budapest—Szeged között. A 
játéknapokon menetrend sze-

rint közlekedő sebesvonat 16 
óra 14 perckor érkezik Bu-
dapestről Szegedre és a 
színházi előadás után 0 óra 
20 perckor indul vissza a 
fővárosba. 

Ezenkívül mentesítő vona-
tot indítanak Makó és Újsze-
ged között is. Ez a já ra t á l -
talában 23 óra 45 pierckor 
indul visszafelé, ha hosszabb-
ra nyúlik az előadás, mint 
például Az ember taragédiá-
ja előadásainál feltehető, ak-
kor természetesen a színházi 
előadás után megfelelő idő-
pontban indí t ják a vonatot 
Makóra. Szeged és Békés-
csaba között az éjszakai já-
ratot szintén erősítik. Igy 
biztosítják, hogy bármilyen 
sokan is jönnek Békéscsabá-
ról a Szegedi Szabadtéri J á -
tékokra, 

valamennyien haza tudnak 
mennj az éjszakai vonattal. 

Éppen a különjára tok miatt , 
valamint a vonatok zavar-
talan indítása miat t Újsze-
geden és Szeged-Rókus pá-
lyaudvaron hangosbemondót 
ál l í tanak üzembe, amellyel 
a közönséget megfelelően 
tud ják tájékoztatni a vona-
tok közlekedéséről. 

Miután a technikai előké-
születek megtörténtek a 
MÁV szegedi igazgatóságán 
a várható nagy forgalomra, 
most több megbeszélésen fel-
hívták a vasutasok figyel-
mét arra , hogy minél ud-
variasabban fogadják a vá-
rosunkba érkező utazókö-
zönséget. 

Műszaki dokumentációs anyagok 
segítik az újitómozgalmat 

a Ruhagyárban 

E képen lá tható repülőgép érdekessége, hogy helyből 
fel tud szállni. A gépbe beépített öt gázturbinás sugárhaj -

K tusinói légiparádén a unióban vasárnap milliók tómű közül négy lefelé, a gép alá nyomja a levegőt. S így 
nyugati megfigyelők meg- láttak ilyen gépieket köte- a gép emeléséről gondoskodik, míg az ötödik vízszintes el-
döbbent csodálkozással szem- lékekben repülni. helyezésű sugárhaj tómű szolgál vízszintes helyváltoztatásra, 
lélték a szédületes erejű, ú j 
szovjet repülőgépeket. A 
nyugati szakemberek meg-
szokták, hogy az angol Bris-
tol Siddeley repülőgépgyár 
minden évben felhívja ma-
gára a figyelmet újszerű 
megoldású hajtóműveivel , 
repülőgépeivel. Amikor két 
évvel ezelőtt elkészítették 
egy szuperszónikus gép elő-
tervét, ál talános volt a vé-
lemény. hogy 8—10 éven be-
lül olyan polgári légiforgal-
mi gépekkel közlekednek 
m a j d a világrészek között, 
amelyek esetlek gyorsabban 
haladnak, mint a hang se-
bessége. 

A képen látható delta-szár-
nyú gázturbinás-torlósugár-
haj tóműves gyorsforgalmi 
óceánrepülőgép akkor még 
E>apíron létezett. A Saovjet-

A műszaki, valamint a fi-
zikai dolgozók szakmai kép-
zettsége színvonalának eme-
léséhez nagymértékben hoz-
zájárul , hogy a Szegedi Ru-
hagyár számtalan külföldi 
és belföldi folyóiratot járat , 
melyek a ruhaiparban hasz-
nálatos ú j gépek, ú j szerve-
zési formák és újE modellek 
leírásait tartalmazzák. 

Rendszeres kapcsolatot tar-
tanak fenn a Licenciával, a 
ta lálmányokat értékesítő 
vállalattal, mely az iparág-
ban alkalmazható találmá-
nyokat és azok leírását bo-
csátja rendelkezésükre. 
Évenként beszerzik a külön-
féle külföldi ruhaipar i gép-
gyárak prospektusait is. 

A folyóiratok és a doku-
mentációs anyagok — mi-
után a vállalat főmérnöke 
és a műszaki osztályvezetője 
valamennyit át tanulmányoz-
:a — a műszaki könyvtárba 

kerülnek, ahol névsorral lát-
ják el, aszerint, hogy az 
érintett anyag milyen be-
osztású műszaki dolgozókat 
érdekelhet. Ezenkívül termé-
szetesen minden ruhagyári 
dolgozó rendelkezésére áll a 
műszaki könyvtár, ahonnan 
hosszabb tanulmányozás 
céljára kölcsön is vehetők a 
könyvek, folyóiratok. A ta-
pasztalatok szerint a fizikai 
munkások körében is egyre 
nagyobb méretűvé válik az 
érdeklődés. 

A műszaki dokumentációk 
fejlesztése nagy segítséget 
nyúj t az üzem műszaki dol-
gozói számára, többek kö-
zött az újítómozgalom fejlő-
désére is termékenyítő ha-
tású. Ezzel is magyarázható, 
hogy az elmúlt években 
több olyan új í tás született, 
melyek nemcsak Szegeden, 
hanem az egész ruhaipiarban 
elterjedtek. 

Csehszlovákia lakossága 
90 ezer lőve! növekedett az elmúlt évben 

Csehszlovákiában a múlt 
évben 106 ezer házasságot 
kötöttek. Ugyanezen idő alat t 
több mint 15 ezren váltak el. 
Egy év alatt 217 ezer gyer-
mek született, s több mint 
126 ezer ember meghalt. Az 
; szág lakossága 1960-ban 
. 636 fővel emelkedett, ami 
959-hez viszonyítva 6 ezre-

iékes emelkedésnek felel 

meg. Az újszülöttek 93,3 szá-
zaléka szülőotthonokban lá-
tott napvilágot. Az általános 
halálozási arányszám a 
múlt évben 9,2 ezrelékkel, 
csökkent. Jelentős eredmé-
nyeket értek el a fertőző be-
tegségek elleni harcban. Pil-
lanatnyilag a vérkeringés 
okozta halálozás a legjelen-
tősebb Csehszlovákiában. 


