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Televíziós 

mikroprojektor 
Szovjet rádifjszakértök te-

levíziós mikroprojektort 
szerkesztettek. Az adókame-
rát a mikroszkóp szemlen-
cséjéhez illesztik és a meg-
figyelés alatt álló objektum 
képét a kamera segítségével 
több ellenőrző vevőkészülék 
képernyőjéhez továbbítják. 

A televíziós mikroprojek-
tor lehetővé teszi, hogy a 
tudósok távolság nélkül fi-
gyelemmel kísérhessék a 
mikroszkóp alatt végbeme-
nő hosszantartó folyamato-
kat. 

Egy ember, 
aki nem alszik 

Olaszországban él Pietro 
Bortozo parasztgazda aki 
azzal a képtelen kijelentésé-
vel döbbentette meg az or-
vosokat, hogy utoljára 1912-
ben aludt. Pontosabban 
azon az éjszakán, amely 
megelőzte emlékezetes bal-
esetét: egy öszvér ugyanis úgy 
belerúgott Bortozóba, hogy 
áz fejjel nekivágódott egy 
olajfának. Mielőtt a baleset 
érte. igen jó alvó volt. Az-
óta karosszékben ülve tölti 
az éjszakát és két-három 
pohárka bort iszik közben. 
Reggelre frissen, kipihenten 
érzi magát, napközben ren-
geteget gyalogol és azt állít-
ja, hogy utoljára 25 évvel 
ezelőtt volt beteg, akkor is 
a foga fájt. 

Nála 30 évvel fiatalabb 
felesége szerint szeret a lá-
nyok körül sürgölődni, s 
ezért mindig szemmel kell 
tartani. Bortozo azt meséli, 
hogy éjszakánként nyitott 
szemmel álmodni szokott 
néha. ilyenkor mindig az 
öszvérrel történt balesete 
merül fel előtte. 

Igazságte 
A munkában eltöltött év-

tizedek után a fizikai és 
szellemi dolgozók általában 
minden zökkenő nélkül 
mennek nyugdíjba, s meg-
kapják az eltöltött évek 
után járó nyugdíjilletményt. 
Ritkán, de akadnak még 
vitás esetek is. Ilyenkor a 
nyugdíjjogosultaknak joguk 
van a szolgálati idő vagy 
akár a nyugdíjjogosultság 
tisztázásáért bírósághoz for-
dulni. ahol minden indokolt 
esetben igazságot kapnak. 

De nézzünk meg néhány 
vitás ügyet, amelyekben a 
felperes a nyugdíjjogosult, s 
az alperes a Szakszervezeti 
Társadalombiztosítási Köz-
pont szegedi alközpontja. 

T. A. sándorfalvi lakos 
például sérelmezte, hogy a 
rokkantsági járadék megál-
lapítására beterjesztett igé-
nyét elutasították, illetve 
nem hagyták jóvá. Tóth 
Antal bírósági keresetében 
előadta, hogy miután rok-
kantsága már nem érte el 
az SZTK szerint a törvény-
ben meghatározott százalé-
kot, a rokkantsági járadé-
kot számára nem folyósít-
ják. Állítása szerint azon-
ban ezután sem tudott mun-
kálkodni, helyette felesége 
dolgozott, és a felszabadulási 
után kapott három hold 
föld jövedelméből éltek. 

A bíróság a jelenleg ér-
vényben levő törvények 
alapján Tóth Antal kerese-
tét elutasította. Az indok: 
szolgálati idő szempontjából 
csak az a betegségben elköl-
tött idő számítható be, ami-
kor az igénylő keresetpótló 
táppénzben részesült. Tóth 

' Ha ritkán is, de vannak még 
• Co nyugdíjügyek a bíróság előtt 
Antal azonban a rokkantjá-
radék beszüntetése óta táp-
pénzt nem kapott és sehol 
nem dolgozott. 

L. M. szegedi lakos az 
Országos Központ határoza-
tát fellebbezte meg a bírósá-
gon. Keresetében kérte a 
bíróságot, hogy résznyugdíj-
ként számítsa be nyugdijá-
ba az 1942. november 22-
től 1945 márciusáig teljesí-
tett katonai szolgálati időt, 
továbbá az ország több ré-
szében fennállott munkavi-
szonyát. Az SZTK L. M. ké-
rését elutasította. A bíróság 
azonban az iratok alapos át-
tanulmányozása. valamint a 
tanúk igazolása után meg-
ítélte a kért résznyugdíjat 
L. M-nek. 

N. J. és felesége, szegedi 
lakosok szintén az SZTK 
szegedi alközpontját perelték 
szülői nyugdíjjogosultságuk 
megállapítása miatt. A Nagy-
házaspár keresetében előadta, 
hogy néhai fiuk, N. F. 1961. 
március 29-én meghalt, és 
mivel eltartásukról túlnyo-
mórészt gyermekük gondos-
kodott, így az idős szülők 

jelenleg támogatás nélkül él-
nek. Elhalt gyermekükön kí-
vül tartásra kötelezhető hoz-
zátartozójuk nincsen. 

A bíróság itt is alapos kö-
rültekintéssel ítélkezett. Meg-
állapította, hogy a házaspár 
kérése indokolt. így a bírói 
ítélet alapján N. J. és felesé-
ge megkapja a szülői nyug-
díjat. 

o 
Idősebb J. I. tápéi lakos 

öregségi nyugdíjjogosultságá-
nak megállapításáért fordult 
az SZTK szegedi alközpont-
jához. A társadalombiztosítá-
si bizottság azonban elutasí-
totta kérelmét azzal, hogy 
1929. IV. 8-tól 1956 első hó 
28-ig terjedő időben mind-
össze csak 2912 napos szolgá-
lati ideje volt, így nincs meg 
a törvény által előírt tízéves 
szolgálati ideje. Idősebb J. I. 
azonban bírósági keresetében 
előadta, hogy 1943—1946 kö-
zött a tápéi legeltetési társu-
latnál volt alkalmazásban 
mint apaállatgondozó és gu-
lyás. Ezzel az idővel együtt 
már megvan a szükséges tíz-
éves munkaviszonya. A bíró-
ság előtt ezt iratokkal is iga-
zolta. Ezért a bíróság részére 
megállapította a nyugdíjjo-
gosultságot. 

Horuczi Lászlóné 

Miért nincs zsiráf 
Magyarországon ? 

A legifjabbak nemzedéke 
Magyarországon már csak 
hírből, vagy a természetrajz 
könyvekből, esetleg egy-egy 
afrikai tárgyú filmből isme-

SÖTÉT FELHŐ 
a áe$ye& fő főtt,,, 

Megdöbbentő hír érkezett 
az észak-amerikai Nevada 
államból. Hosszú ideig eltit-
kolták, de kerülő úton, Fran-
ciaországon keresztül hoz-
zánk is eljutott egy 7 éves 
amerikai kisfiú halálának 
híre. Az egyik amerikai lap 
tudósítójának s i k e r ü l t a 
kisfiú szüleivel és a szom-
szédokkal elbeszélgetni. ÖK 
mondták el a szomorú törté-
netet. 

JU eltemetett kUftú 

Az egykor mosolygós arcú 
kisfiú nem él már. Hét éves? 
korában pusztult, el gyógyít-
hatatlan, szörnyű betegség-
ben, leukémiában. Hasonló 
betegségben pusztult el 1945-
ben többezer japán férfi és 
nő, akik a Hirosimára és Na-
gaszakira ledobott atombom-
bák hatósugarában tartóz-
kodtak. 

De a kis B u t c h Bor-
d o 1 i szülei tanyáján, Neva-
dában, 80 mérföldnyire a 
Reveille Text Camp ameri-
kai atombomba kísérleti te-
lepen halt meg. Sokat ját-
szott a homokban, amelyet 
éveken keresztül radioaktív 
anyagok, az úgynevezett 
feallout* szennyezett. Isko-
lába indult, amikor 1955 má-
jusában a hegyekről lekú-
szó sötét felhőbe került. Né-
hány perccel előtte hajtottak 
végre egy kísérleti atomrob-
fcantást. Tizennyolc hónappal 
később a Bordoli család Re-
no temetőjébe temette kis-
fiát .. 

A hatóságok 6 évig titkol-
ták ezt a megdöbbentő tényt. 
Csak most sikerült egy tu-
dósítónak megtudnia, mi ját-
szódott le 1955 májusában 
az állítólag sugárzásmentes 
sivatagban. 

„yí&ut. lóiét kidét láttunk 
^émftál^i^Hi..." 

A nevadai kősivatag köze-
pén elterülő zöld oázis lako-
sai, a nehéz munkától meg-
roggyant hátú farmerek, még 
nagyon jól emlékeznek arra 
a napra, amikor a hegyek 
fölött a szél szokatlan kül-
sejű felhőt hajtott át a 
völgybe. Mrs Bordoli, a kis 
Butch anyja a következőket 
mondta még most is el-el-
e&ukló hangon; 

»Korán felkeltünk. hogy 
lássuk a kísérleti robbantás 
hatását. A robbantás na-
gyobb volt mint máskor és 
a kisérő fénysugár is vakí-
tóbb. Majd észrevettük, hogy 
a felhő nem gomba alakú, 
hanem sűrű, sötét ködképt 
a hegyek csúcsán keresztül 
a völgybe hömpölyög, és 
már el is lepte Fellini ta-
nyáját, ahol az iskola volt. 
Butch éppen akkor érkezett 
meg az iskolába, amikor a 
felhő áthaladt a tanya fe-
lett.* 

yd (jeigei-métA 
eiiden kilétvg. 

Joe F e l l i n i roppant iz-
gatott lett Berohant a tan-
terembe és kihozta a Geiger-
számlálót. 

-Mintha elvesztette volna 
az eszét* — úgy ugrált a 
számláló, mesélte később. 
Hét gyerek volt az iskolában, 
köztük Butch. Ed F e r i, a 
béresünk, azonnal Tonopah-
ba hajtott és jelentést tett 
a hatóságoknak. Amikor a 
műszert a cipőjére rakó-
dott iszaphoz tartotta, ami 
aznap éppen rajta volt, a 
mutató annyira kilengett, 
hogy nem is tudta a szemé-
vel követni. 

Csak néhány nappal ké-
sőbb jött ki valaki az atom-
energia bizottságtól, elhelyez-
te az ő mérőkészüléküket, 
és azt mondta, hogy nincs 
semmi ok aggodalomra. So-
ha többet nem láttuk.* 

(foigyit&atatlan tetejűig, 

Ősszel mind gyakrabban 
rándult görcsbe Butch lába, 
gyomorfájdalmak, orrvérzés 
és láz lépett fel nála. A lá-
zat semmi sem mulasztotta el. 
A renoi kórházban hóna-
pok m ú l v a az orvosok 
megállapították csalhatatla-
nul, a kisfiú leukémiában 
szenved és a betegsége ösz-
szefügghet az atomkísérle-
tekkel. A hatóságok vona-
kodtak. hogy állást foglalja-
nak még akkor is, amikor 
a kis Butch meghalt. Pedig 
már évek óta ismeretesek 
voltak az atomsugárzás egyéb 
kihatásai is a vidéken. 
A farmereknél egyre sza-

porodtak a különböző beteg-
ségek. Bordoli család szom-
szédjai közül Minnie Sharp 
asszony egyik napról a má-
sikra hirtelenül elvesztette 
a haját és a szemöldökét 
Visszaemlékezett rá, hogv 
azután a borzasztó robbantás 
után a víz íze kesernyés volt, 
és másnap reggel a víztároló 
felületét barna hab borítot-
ta . . . 

Szarvasmarha, juhok, 
macskák pusztultak el. A 
ménes súlyos égési sebeket 
szenvedett. Az elhullott jó-
szág árát megtérítette a kor-
mány. elismerte tehát, hogy 
az a t o m k í s é r l e t e k vol-
tak a veszteség okai. 

kl ifiiékkadainikat 

éd Cuuuidiüllákat kímélik 

Azt azonban nem hajlandó 
az atomenergia bizottság el-
ismerni, hogy az atomkísér-
letek az amerikai parasztok 
életét is fenyegeti. A neva-
dai kősivatag zöld oázisának 
lakói el vannak keseredve. 
Tudják, miért akkor kerül 
sor mindig atomrobbantásra, 
amikor a szél észak felé, a 
hegyeken át az ő völgyükbe 
hajtja a robbantás füstjét 

A hatóságoknak közömbös, 
ha néhány farmer kárt szen-
ved a rádióaktív sugárzástól, 
de arra nagyon vigyáznak, 
hogy a délre fekvő Las Ve-
gas játékkaszinóinak és 
fényűzően berendezett villái-
nak urait ne haragítsák ma-
gukra. Mit tehetnek a farme-
rek? Hagyják el otthonukat? 
Menjenek a távoli, ismeret-
len nyomorba? Senki sem ve-
szi meg tőlük a földet, a kor-
mány nem törődik velük. 

- D e h o v a is men-
n é n k ? * — kérdezte M r s . 
B o r d o l i . -Ez a mi ha-
zánk. Több mint félévszáza-
da Jack családjáé ez a föld-
darab . . .* 

Egyetlen kiút van csak. 
amely az egész emberiségnek 
biztonságot jelent: véget vet-
ni az atomkísérleteknek Né-
vadóban, a Johnston szige-
teken — m i n d e n ü t t ! . 

A kis Butch Bordoli sírja 
örök f i g y e l m e z t e t ő 
és intő p é l d a nemcsak a 
veszélyeztetett Reno lakói-
nak. 

Sz. L. 

ri a föld leghosszabb nyakú, 
s egyúttal legmagasabb ál-
latát, a zsiráfot. 

Dr. Anghy Csaba profesz-
szort, a budapesti Állat- és 
Növénykert igazgatóját kér-
deztük meg: mióta és miért 
nincs Magyarországon igazi, 
eleven zsiráf. A professzor 
közölte, hogy 1944—45 telén, 
Budapest ostromakor súlyos 
károkat szenvedett az Állat-
kert, s a veszteséglistára ke-
rült a zsiráfház a lakóival 
együtt. Megfelelő téli szál-
láshely nélkül pedig zsirá-
fot tartani nem lehet, még 
kevésbé tenyészteni. 

Az új zsiráfház terveit 
már az idén elkészítik, s jö-
vőre megkezdik az építését 
is. Sőt. ha az épület időben 
elkészül, a Gyapjúipari 
Igazgatóság már 1963-ban 
— ajándékul — megszerzi 
a szükséges zsiráf-törzsállo-
mányt is. 

Dr. Szuny oghy János, a 
Természettudományi Múze-
um emlős osztályának veze-
tője elmondotta. hogy a 
nemrégiben Afrikában járt 
vadász- és gyűjtőexpedíció-
nak módjában lett volna 
lőni zsiráfot is, hogy itthon, 
megfelelően preparálva, az 
elpusztult Afrika-kiállítás 
helyén rendezendő időszaki 
kiállításon bemutassák. De 
egyelőre nem áll rendelke-
zésükre olyan terem, ahol a 
kitömött zsiráfot teljes 
nagyságában elhelyezzék. 
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Hazánk városaiba és külföldre szállítja 
a gyümölcsöt 

a Szegedi autóközlekedési Vállalat 
A szegedi 10. számú Autó-

közlekedési Vállalat teher-
gépkocsijainak jó része a la-
kosság zöldség- és gyümölcs-
ellátásába kapcsolódott be a 
múlt negyedévben. A nyári 
csúcsforgalom még csak ez-
után köszönt be az egyenlőt-
len időjárás miatt. Ennek 
ellenére a szegedi A K Ö V 
már naponta huszonöt, a bé-
késcsabai és kecskeméti 
tesvérvállalat pedig mintegy 
negyven teherautóval segíti 
a friss áruellátást. Sok gyü-
mölcsöt szállítanak a buda-
pestiek is tíztonnás jármű-
veikkel. 

Szinte óramű pontossággal 
közlekednek a távolsági já-
ratok. Nemhiába igénylik a 
nem termő bányavidékeken is 
a friss gyümölcsöt — időben 
megérkezik az egyik hazájá-
ból, Csongrád megyéből. 
Még aznap, amikor leszed-

jék a zamatos őszibarackot. 

már útnak indítják az ország 
legtávolabbi városaiba is. A 
tehergépkocsik este 8—11 
óra között indulnak úgy, 
hogy a kilométerek számá-
tól függetlenül reggel öt-hat 
órára már a rendeltetési he-
lyükön lehessenek. 

Az autóközlekedési válla-
latok készen állnak a már 
minden pillanatban bekövet-
kezhető csúcsforgalomra. Ro-
hamosan érésnek indult áz 
egyik legkedveltebb fajta, a 
»ford* őszibarack, majd jön 
a paradicsomidény is. Az 
Országos Központi Szállítási 
Tanács irányításának meg-
felelően erre az időre ujabb 
tehergépkocsikat biztosít a 
szegedi és több más megye-
beli autóközlekedési válla-
lat. Szükség esetén naponta 
több fordulóval akár száz-
százhúsz autó is gyűjtheti, 
továbbíthatja a gyümölcsöt, 
paradicsomot s egyéb zöld-
ségféléket. 

Az őszibarack külföldi 
szállításához újra igénylik a 
szegedi vállalat gépkocsijait 
is. Idén először, a múlt ne-
gyedévben már huszonötször 
járta meg a szegedi AKÖV 
három, tíztonnás teherkocsi-
ja Csehszlovákia, NDK és 
Lengyelország nagyobb vá-
rosait: Ezeken az útvonala-
kon különösen fontos a gyor-
saság. Az óriás autók szinte 
megállás nélkül száguldanak 
végig például a Szeged— 
Prága közötti útvonalon. 
Gazdájuk két gépkocsiveze-
tő: az egyik pihen, míg a 
másik vezet. Hatvan-hetven 
óra a fordulási idő Prágába, 
Drezdába vagy Lipcsébe. 

A nyári szezon nagy fel-

adatot ró a gépkocsiveze-

tőkre. A helybeliek tizenkét 
órás műszakban dolgoznák, 
a távolsági hazai járatokban 

pedig tizenhat órát töltenek 

•szolgálatban. 


