
T áj ékoztatás
A „Szovjetunió” című többszín mélynyo

másos képes folyóirat, amely 17 nyelven je
lenik meg, gazdag áttekintést nyújt a hatalmas 
szocialista országról: gazdasági, kulturális és 
tudományos életéről. Tudósok, szakemberek, 
kiváló publicisták számolnak be az ötvenhat 
oldalas magyar nyelvűhavi folyóiratban a szov
jet tudomány és technika vívmányairól, köz
tük a legújabb tudományágak eredményeiről. 
A színes fényképekkel és rajzokkal bőven illusz
trált cikkek segítséget jelentenek a szakember 
számára is. Éppen ezért ajánljuk a legkülön
bözőbb értelmiségi pályákon dolgozóknak, 
azoknak, akik még nem olvasói a lapnak: for
gassák, tanulmányozzák folyóiratunkat.

íme, csupán néhány példa a folyóirat sok
oldalú tudományos és kulturális témakörének 
jellemzésére, az 1963-as lapszámok tükré
ben:

Vlagyimir Mihalevics, a Szovjet Tudomá
nyos Akadémia Kibernetikai Intézetének igaz
gatóhelyettese „Kibernetika és Közgazdaság” 
címen írt cikket, melyben rendkívül érdekes 
adatokat ismertet a modern számítástechnika 
matematikai módszereinek felhasználásáról, 
a különböző tudományágakban, a tervezésben, 
az építkezések mechanikai feladatainak meg
oldásánál. A mikroelektronikáról írt cikk a tu
domány és a technika új ágáról számol be. 
Konsztantyin Lavrenyenko a Szovjetunió 
energetikai és villamosítási miniszterének első 
helyettese a szovjet távvezeték-építés ered
ményeit ismerteti. Vinogradov akadémikus a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája Geofi
zikai Intézetének laboratóriumában végzett 
kísérletekről ad hírt, mely kísérletek lehetővé 
teszik a világegyetem kialakulására vonat
kozó feltételezések felülvizsgálását. A „Szov
jetunió” 1963 májusi számában az első részle
tes riportot közli a szovjet atomtengeralatt
járóról.

A lap rendszeresen ismerteti a nagyszabású 
külföldi tudományos és műszaki konferenciá
kat, így például júliusi számában beszámolót 
ad a Nemzetközi Geofizikai és Geodéziai Unió 
Berkeley-ben (USA) tartott tudós és szakember 
összejöveteléről, amikor is a geofizikus konfe
rencián 48 ország 3000 tudósa cserélte ki

tapasztalatait. Érdekes cikkeket közöl a lap 
a laboratóriumban végzett űrhajózási kísér
letekről és a nagyteljesítményű neutron-gyor
sítóval az atommag szerkezetével kapcsolat
ban végzett kutatásokról. Elsőnek adott hírt 
a lap a 102. elem izotópjának dubnai előállí
tásáról.

A lap minden számában „Találmányok, fel
fedezések, hipotézisek” címen megjelenő ro
vat részletesen beszámol a legfrisebb tudomá
nyos és technikai eredményekről, köztük olya
nokról is, melyek hazánkban még ismeretlenek.

A tudós, a szakember a szakmájába vágó cik
keken kívül, minden számban több érdekes, 
szórakoztató riportot, interjút, beszámolót ol
vashat filmről, színházról, zenéről, képzőmű
vészetről, stb.

Üj műszaki folyóirat

A MTESZ, a Gépipari Tudományos Egye
sület és a Magyar Kémikusok Egyesülete kez
deményezésére, a Kohó- és Gépipari, valamint 
a Nehézipari Minisztériumok egyetértésével, 
az említett két egyesület szerkesztésében 1964. 
január 1-től megindult a : Műanyag című ha
vonta megjelenő műszaki folyóirat.

A folyóiratban megjelenő cikkek és közle
mények tárgyköre:

a műanyagok tulajdonságai, feldolgozási 
módszerei, a feldolgozásukra használt gépi be
rendezések és szerszámok, felhasználási lehető
ségeik és módjaik. Hasonló szempontok sze
rint tárgyalja a folyóirat a gumüpari kérdé
seket is.

A műanyagok gyártásával a folyóirat olyan 
mélységig foglalkozik, amennyire az a műanya
gok feldolgozása és felhasználása szempontjá
ból is jelentős az üzemi szakemberek számára.

Megrendelhető a Posta Központi Hírlap
irodánál (Bp. V., József nádor tér 1. csekkszám
laszám: közületi előfizetés esetén 61 066, 
egyéni előfizetésre 61 254).

A Műanyag előfizetési ára:

1 évre: 48, — Ft 
1/2 évre: 2 4 , -  Ft
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