
Meglassudnak a gyári üzemek 
„« , 

Az általános árcsökkenés visszatartja a nagy acél vevőket 
a rendelésektől. — Az árzuhanást bércsökkenés fog

ja követni. — A nyolc órás munkanap bevezetése 
az lujéliparban. — A tavaszra jobb 

viszonyok lesznek. 

Ifctá* hetekkel ezelőtt megírtuk, mun£a. Ugyanez áll foi t Brier 
hogy december elsejére megcsap
pan a munka, sőt megjósoltuk 
azt is, hogy minden valószínűség 
azerint a jelenlegi mqnlj$ké?eket 
leszállítják a gyárosok. * 

Az, utóbbi két hét fejleményei 
jninden tekintetben igazolták vé 
leményünket. A rekonstrukció 
időszaka bekövetkezett Ameriká-

Hill Steel Company-ra és 9. Sha
ron Steel Hook Co. telepeire is, 
A kerület Carnegie gyárai (az 
acél tröszthöz tartoznak) mint az 
Ohio Works, a Felső és Alsó te
lep, a McDonald telep, a farrelli 
telep csaknem teljes erővel dol
goznak. . 

Az inriependenself vezető embe-
ban is két évvel a fegyverszünet rei szerint március elsejére vár
megkötése után. A vevő közönség ,ható az ipar ujabb fellendülése. 
amely éppen ugy tud számitani 
mint a gyáros megsokalta a hábo
rús árak további fizetését és egy
szerűen megszűnt vásárolni. A ke
reslet hiánya hamarosan csaknem 
minden vonalon leszorította az 
árakat. A gyárosok, akik a magas 
háborús munkabéreket fizették 

Az amerikai vasutaknak renge
teg acél és vas anyagra lesz szük
ség. A vasutak még nem rendel-
nek* inert várnak ujabb árcsök
kenésre dp rendelésük nem marad 
el. Ugyancsak biztosra veszik a# 
épitő ipar és mezőgazdasági gép 
ipar fellendülését is. Most és már-

•-k 

csakhamar látták, hogy áruk elő- cius között tehát megtörténik 
állítása nem jár haszonnal a mai nvajd az átalakulás a háborús vi-
árak mellett. Ezt követte az üzem /szonvokból békés viszonyokra, 
beszüntetés vagy a produkció Az általános árcsökkenést ok-
erős redukálása, amelyet hozzá-»vétlenül követi a bérleszállitás. 
25 százalékban állapítottak meg Egyes iparágakban ez már meg-
az egész Egyesült Államok terű- történt. fgy a gummi iparban, a 
letér#. hol a bérek közel 40 százalékkal 

Az tfcél és vas ipar képezi a mai estek és az üzemek a teljes erő 
modem ipar alapját. így az au- 25 százalékára redukálódtak -az 
tomobil, gép, épitő stb. iparok ! akroni nagy gyárakban. Más ipar-
hanyatlását, csakhamar megérez- (ágakban a bérleszállitási folya-
te az acél ipar is. Az acél trösz- matot most hajtják vegre, mint 
"tön (United States Steel Corpo
ration) kívül álló úgynevezett 
független (independens) gyára
kat érmtette elsősorban a keres-

^<***350. let hié,nyeu 
• dengek árai rendesen magasabbak 
mint a tröszt árai, mert a tröszt 
italainível olesóbb munkaerővel 
saiát bányákkal, vasutakkal, ha-
jókkal( stb. rendelkezik. • Ehhez 
hozzájárult, hogy a mult tavasz-
szal a vasutas sztrájk idején és a 
nyáron a szén hiány idején a 
tröszt gyárai nem forszírozták a 
munkát,'hanem vártak rendelé
seikkel. Most aztán ami kis keres
let ^mutatkozott acél áimk iránt, 
az mind a tröszthöz került és az 

például a posztó szövő iparban. 
Hogyan történik majd a bérle

szállitás az acél és vasiparban a* 
még a vállalatok vezetőinek a 

nek ugy mindenesetre jól járná
nak. Ugyancsak figyelembe ve
hető az, hogy a vas és 'acél ipar
ban a munkások riagyrésze nyok* 
óra alatt csaknem annyit termel
het mint jelenleg 12 óra alatt és 
igy jövedelme film c&Ökerrtie 
annyira. ' . 

A nyolc órás munkanap- -beho
zatala és rendes ÍH'reset'nagy jó-! 
tétemény lenne á Máhoning völ
gyi magyar munkásságának, még 
akkor is, ha a pedák valamivel ki-
cebbek lennének. ' 

James A. Campfcell a ypungs-
town Sheet & Tube Company a 
Maílioncín 'völgyéinek 'leghatalma
sabb independens vállalatának 
elnöke a vállalat folyóiratában 
nyilatkozott a közvetlen ipari ki
látások felöl. Cikkében 'többől; 
közt igyfszél munkásaihoz ^ 

"Az ipar kiállításai a jövőre 
liézve nem oly kedvezőek mint az-
tlőtt. A mai magas anyag árak éj 
munkabérek mellett valamint ft 

. pénz szűke miatt az üzleti világ 
.tartózkodik a nagyobb befekteté
sektől. Mindenki azt véli, hogy az 
* közel jövőben az árak alacsonyab
bak lesznek és ezért a vásárlás 
csaknem minden iparágban csak a. 
legszükségesebb napi szükségletek 
kielégítésére szoritkozik. 

'' Valószínű, hogy néhány osztá. 
lyunk nem fog teljes erővel dolgoz
ni a közel jövőben, de ugyanakkor 
a megélhetés költségei alábbszáll
tak. Gyapjú áruk több mint 25 
százalékkal estek. Cérna és gyapot 
áruk ára egy harmaddal csökkent. 
Ocsóbb lett a liszt, a kenyér, a hus, 
a cukor, a burgonya. Most alkalma 
liyilik az állandóan dolgozó mun
kásnak a takarékosságra. Ne ve
gyen semmit amire nincs szüksége, 

Testvéreinket •Segítsük Karácsonyra 
r 

Amerikai Élelmiszer- Utalványokkal 

lános bérleszállitás addig nem 
lesz, míg az acél tröszt nem jár 
elől a példával, mint ahogy elől
járt a béremelésnél is. A tröszt 
béremeléseit mindig követte az 
independensek hasonló arányíj 
emelése. De egyes osztályok az 

'independensek ma többet fizet
ned, mint a tröszt. 

Ezekben az osztályokban 
mint például az o£en hearth 
(nyílt tüzii kohó) és a Bessemer 
osztályokban a béreket leszállít 

independensek kénytelenek vol j ják a tröszt, bérek nívójára. A le-
tak üzemüket erősen redukálni, mez osztályok bérei úgyis az el-
Kovember közepére a helyzet adási árak után igazodnak 
annyira rosszabodott, hogy az1 ezekben a bércsökkenés magától 
independensek egyszerre leszál- áll be. 
litották áraikat a tröszt árakhoz A legutóbbi napokban hire 
ami acél rudaknál $11.00 külömb- ment, hogy a gyárak komolyan 
séaret. jelentett tonnánként. Ilyen tervbe vették az általános nyolc 
arányú árleszállítások történtek 5raj munkanap behozatalát. Ez 
az egész vonalon. De ugyanakkor ! által kettős célt érnének el. U-

Küszöbön az egyleti választások 
i * 

Három egylet tart tisztujjitó gyűlést vasárnap. — Jó tanáofc -r- ; 
feledkezzünk meg a nagybizottságról. 

A decemberi ^közgyűlések leg- i a' tagokon, akik . őket & tmzti taé-
fontosabb dolga'az lesz, hogy jkekbe ültetik. Lapunk más he-

A fenti kép hü reprodukciója |jét Rakcsányi IM magylrr mü-
annak a póstakártyának, amelyet j v^sz rajzolta. 
a yougstowni magyarság számos. ,A képet a Vindicator szivfssé-
tagja kapott az elmúlt hetekben géből közöljük. Az előkelő ameri-
hazulról. A kép megkapóan mu- kai estilap november 29-ki. hétfői 
tatja, hogv íjiennyire várja az .szániának első oldalán közölte a 

és ha vesz menjen ahhoz a kereske-1 éhes magyar fnép' a segítséget képet szerkesztőnk, aki egyszers- ( 

dőhöz aki a gyári árak leszállításai Amerikától. A középen látható mind a Vindicator szerkesztőségi Ier(? e?yre fogv 
#rányá^ii_ szintén leszállította. Amerika- ta#j%~ magyarázatával „^í.Az egyletek tiafttiJatráuak tehát 
árakat. ~ ' ! zászlóia. Közében .a karácsonyi Biztos tudomásunkra jutott, {foglalkozniok* kell azzal most 

Ha mindenki, férfi, no és gyér- , , » , , , > , ,, 
mek egyaránt, csak hat hónapon át j élelmiszer exomagat tartja amely-, hogy a kep hatasa alatt számos , mar, hogy az egyleteket megero-
takarékoskodna ebben az ország-1 re vágyó szemmel n^z a magyar J amerikai küldött'élelmiszer utal-
ban ugy a pénz szűke megszűnne j ember és kis családja, amely iire.« j ványt általános . segélyre, Meg

megválassza a jövő évre egy
letek tisztikarát.; 

Talán mindenkinek a szive sze
rint beszélünk, ha megmondjuk, 
hogy ilyen tisztujitások előtt jó 
egy kicsit körülnézni és jó egy 
kicsit számot vetni az egyletek 
dolgaival ,az elmúlt idők tapasz
talataival. 

'  *  *  *  f ' • ' • "  

Ttt, Youngstownban még meg
lehetősen kényelmes dolog ez, 
mert a mi egyleteink majdnem 
kivétel nélkül rendben vannak és 
soha se eshetett panasz a miatt, 
hogy az egyletek tisztviselői nem 

'teljesítették kötelességüket, vagy 
nem azt tették, amit kellett ten* 
niflk. Nálunk nem sok fejtörést 
okOz az egész, de itt se lehet fi
gyelmen kivül hagyni azt a sok 
bajt, gondot, amire a közel jö-

; vőben minden magyar egylet 
ivárhat egész Magyar-Ameriká
ban. 

; Vgy áll a dolog ugyanis, hogy 
a magyar egyletek évek óta nem 

I frissültek fel számottevői eg uj 
I tagokkal. A háború megakadá
lyozta a kivándorlást, mely alig-
iha indul meg hamarosan. A régi ta 
| (tfök meg-megfogyatkoztak. Egyik
másik meghalt, sokan hazamen
tek és igy a taigok létszáma bi
zony megcsappant. 

A- jövő esztendő nehéz esztendő 
lesz még a legkisebb egyletnek 
is. És egyre nehezülő esztendők 
következnek az egyletekre, mert 
a kötelezettségek nőnek, az élet-

lj^én közöljük a hivatalos gyűlési* 
mieghivókat. Reméljük, hogy az. 
egyletek tagsága megvsziveli a ké
relmet és teljes számban j&enik 
meig, nemcsak a mostani vasár
napi gyűléseken, hanem a hónáp 
többi vasárnapjain megtartandó, 
más egyleti gyűléseken is. 

Gyári baleset 
Pápai László súlyos égési sebe
ket szenvedett az Ohio Works-
ban. — Magyarok a korházban. 

jegyezzük, hogy karácsonyra a 
szokásos élelmiszer cikkeken ki
vül a csomag cukrot és kakaót is 
tartalmaz. Küldjön haza más a-

és a* ipari él.t visszatérne a nor-, asztaj kiirül ví j(( „ karéesony 
-mális mederbe. Akkor mindenki. .• . .. .... 
nyugodtan nézhetne a jörí elébe. ««»« Uimepet. Az angyal mögött 

"Az acél áruk ára ma sokkalja felkelő napban a new yorki ki-
"alacsonyabb mint volt egy hónap kötő szimbolikuh hfttaímas. Sxa-
előtt. A mi hasznunk már a legalá- l^Jság szobra látható. • Az előtér-j jándékon kivül egy élelmiszer 
csonyabb fokra sülyedt. Reméljük ^en a pvászruhába öltözött I utal vánvt is. Herbert Hoover a 
azonban, hogy a szén ára csökken- ! - i i -'A »• 

. Iíuiigaria, aki jobbjával Magyar-. magyar gyermekek jotevoje telel 
ország címeres pajzsára támasz ! érte, hogy hozzátartozói megkap--
kodik míg baljával sajgó szivét | ják a jó élelmiszereket tartalmazó 
csillapítja. A miivészi kép eredeti- csomagokat. 

tü fog, de nem várhatjuk, hogy na 
gyobb változás állana be a fuvar
dijakban, valamint a vasérc és 
mészkő árában a ránk következő 
hat hónap alatt. Ez alatt az idő 
lalatt nagyon kis haszonnal és ta
lán mérsékelt tízemínel dolgozha
tunk csí^k. 

"Mindezeket tekintetbe véve azt 
ajánlom munkásainknak, hogy a-
mig csak lehet mindennap dolgos-
zanak és hogy keresetükből annyit 
takaritsanak meg amennyit csak 
tudnak. Ezzel saját maguk 

az independens vállalatok vezetői 
kijelentették, hogy ha kereslet 
mutatkozna ezen árak mellett 
ugy veszteségre dolgoznának és 
hogy okvetlenül adjusztálni kell 
a munkabéreket, mert dacára an
nak hogy a szén árában hanyatlás 
várható az egyébb anyagok, árá-
"bon, mint a vasérc, mészkő és a 
fuvardíj jakbán csökkenés nem 
várható. 

; A youptgstowni Ipari kerület 46 
kohója közül ma csak 29 van ü 
Zemben 
trifazté, 

gyanis az acél ipar legtöbb osztá
lyában az emberek 12 órát dol
goznak, de fizetésüket nyolc órás 
alapon kapják, vagyis a tulidőt 
másfélszeresen fizetik nékik. E-
szerint a gyár 24 óra munkáért 
28 óra bért fizet a mai körülmé
nyek mellett, mig ha két ember 

rülmények 
ban, hogy 
tartkuk/' 

megakadályoznának 
teljes 

Campbell olnök cikkének, job
ban mondva intő szózatának meg
jelenése óta léptek életbe az 
ujabb árleszállítások és ezeket 
követte a munkabérek és munka-

sitsék. Nem elég többé az, hogy 
az elnök jól és okosan elnököl, a 
titkár bölcsen készíti elő az ülé
seket, a jegyző szép jegyzőköny
veket ír s a pénztárnok továbbra 
is becsületes kezelője lesz az egy
leti pénzeknek. 

Ma már, arról is keli gondol
kodni, hogy egyleteink alapjait 
megerősítsük, mert elérkezett 
ennek az ideje. 

Á jó tisztviselő sokat tehet az 
egyleteért ebben a tekintetben 
is. A rossz tisztviselő még többet 
onthat rajta. Tgy, tisztujitái-

előtt jó lesz ezzel foglalkozni. 
Ne feledkezzünk meg a nagy

bizottságról sem a tisztujjitó köz
gyűlések alkalmából. Közös ma
gyar szervre okvetlenül szüksé
günk lesz a jövőben. Az összetar
tást ápolnunk kell, mert éppen 

ia háborúban és most két kis gver- j vesen adják ezt a pénzt az ó-kontri laz egyletek taglétszámának meg-
nüekével egyetemben a lAgna-lban sínylődő magyar testvéreik- j^°í?>atkozása miatt talán a közel 

SADICS ISTVÁNNAK 

A görög-katholikusok 
16 dollárt adtak össze. 

i kérte fel a megjelenteket arra 
[hogy adakozzanak a szóban forgó 

estélyén i eélra. A kérelemnek meg volt a 
hatása és ugy a felnőttek, mint 

l'az apró gyermekek egymás után 
$zámában i siettek adományaikat az üres szi-

Igazán megha-
Lapunk legutóbbi 

egy hosszabb cikk keretében em-'var Boxba tenni 
javát | lékeztünk meg arról a szerencsét-' tó jelenet .volt, mikor a kis fiuk 

szolgálják arra az esetre, ha a kö- jpn j^a(^cs Tstván budapesti szi- ! és kis leányok hozták az 5 és 10 
üzemünket fen ;n£szr^» a ki tizenhat sebet kapott ^centjeiket, kijelentve, hogy szi-' 

Pápai László, 62 Oneta sztreet 
alatt lakó honfitársunk, fájdal
mas égési sebeket szenvedett ar
cán és; vállán vasárnap délben 
az Ohio Works open hearth de-' 
partmentjében, ahol mint second 
helper dolgozott. A gyári jelen
tés szerint a lédli nem tudtá k 
folyékony acélt befogadni és • 
tüzes folyadék egy része a föld
re ömlött. Hogy a veszedelmet 
megakadályozza Pápai hirtelenül 
lapátot, ragadott és homokból gá-
t'at akart emelni a kígyózó tűz
folyam terjedésénak megakadá
lyozására. A homok azonban ned
ves volt és amint a tüzes acél a 
nedves homokhoz ért hatalmas 
dördüléssel felrobbant és a rette
netes hőfokú folyadék szerte-
freccsent,- csúnyán összeégetve 
Pápait. ' ' 

A sérült magyart azonnal a vá
rosi korházba vitték, ahol az or
vosok híznak felépüléséhez. 

" Különös véletlen követkt'XfP- " 
ben Pápai két magyar ember mel
lé került a korházba. Az e^yik 
Turner József, a Verhovay egylet 
108-ik fiókjának 'alelnöke és a Sz. 
István egylet tagja aki szintén 
munka közben sérült meg a Car
negie Steel Company Ohio telepé
nek kovácsmühelyében, a másik 
pedig Pivárnyik Mihály aki már 
régebben nyomja a korhííp. ágyát 
lábbaja miatt. A beteg magyaro
kat sokan látogatják a korház
ban. Pivárnyik is a Verhovay 
egylet 108-ik fiókjá/lhk tágja. 

gyobb nyomorban tengeti életét. |nek. 
Radics lapunk utján arra kérte j Xehány -perc alatt megtelt 'lar 

| jövőben közös akcióról kell majd 
; határoznunk, hogy az egyleti é-

olvasóinkat. hogy segítsenek raj-^ox és 15 dollár és 87 centet szá-':
,etet .fftíltartha*suk és hogy a 

ta, ha máskép nem, hát szívesen ; molfak össze. Ezt az összeget,a 'ne.fnanuU, ta»ok »«-• 
eladja a testét 100 dollárért, hogyjazonnal kiegészítették 16 dollár-j fs ^enyeikpt kielegit-hes-

IIVERTÉK A SZEMÉT. 

helyett hyárommal végezteti ezt; w^oyok közeli átalakításának . tudományos kísérleteket végezhes j ^ amelyet J. A. Tauss, az Ottis s^' ®^rt fontos, hogy a nagy-
a munkát 18 és két harmad szá 
zalékot megtakarít a munkabé
ren. A másik előnye ennek a 
tervnek az, hogy a gyárak nem 

Ezek közül 11 az acél i lennének kénytelenek munkásai
amelynek csak ^ négy kat elbocsátani, mert ha behoz 

kohója nem dolgozik javítások I zák a nyolc órás váltást (siftet) 
miatt. A nagy independensek ü-
zemé 80 százalékos átlagról mint
egy 50 százalékos átlagra csök
kent, mig a tröszt gyárak üzeme 
10-e8 átlagról 85-ös átlagra emel
kedett, A Youngstown Sheet & 
Tube Company még ma is 80 

akkor fél annyival több embert 
foglalkoztathatnak mint most és 
igy ahelyett hogy elbocsátanák 
munkásaikat egyszerűen rövidebb 
órákat dolgoztatnának velük. 

Igaz, hogy ezáltal a munkás jö-
vedtlme erősen megcsappanna, 

bejelentese. faenek rajta. [Company pénzküldő cég külföldi j lnzotJ^ba °!.Van tagokat kühl-
.. Miután a ruhaipari szakszer-j A megható és meginditő felhi- osztályának youngstovnii üzlet-}^ei?e * a^ik nem 
vezetek és a gyárosok ném tudtak j vásnak meg volt a hatá.sa és az j vezetője saját árban 6400 koroná-! , a^na Ja a áradságof és megje-
megegyezésre jutni az uj szerző-1 első adomány már útban van Bu-jra váltott be. A csekket még az-
désre vonatkozólag, a new yorki i dapestre. A Szent György gö- j nap elküldték ajánlott levélben; 
ruhaipar vsiósáír.iral megállott, j rög-katholikus egyház elmúlt va- i Radics cimére. Szerkesztősé-
Hozávetőlegesen 60,000 ember van j sárnapi teáestélyén Mihók Sán- j giinkbe Omeisz Karoly hozott be 
munka nélkül a ruhaiparban. idor megható beszéd keretében'egy dollárt Radics részére. 

m 
AMERIKAI MAGYAR SZÍNTÁRSULAT 

százalékos erővel dolgozik, mert | mert tegyük fel, hogy mai óra 
a gyár cső és lemez osztályai ele-j bére 50 cent, akor 12 órára eddi? 
gendŐ rendeléssel rendelkeznek j naponta $7-et kapott, mig ezen 
hogy üzemüket január közepéig jtul nyolc órára csak $4-et kapna 
fentartsák, sőt a cső osztályok tehát csaknem 45 százalékkal 
négy hónapi munkával rendel kevesebbet mint moét. Viszont 
feznek. A Republic Iron & Steel az acélgyári mukások leguagyobt 
Company már nincs ilyen szeren-1 része már régen követeli a nyola 
esés helyzetben, igaz hogy cső i órá* napét, hegy ideje jusson egy 
Osztálya szintén nagy rendelése-1 kis élvezetre vagy tanulásra \% 
Ven dolgozik, de más osztályok- és ha a megélhetéshez szükségen 
hp csaknem teljesen szünetel | [p^ek Jr^i ̂ h.asonlóképyen e^né 
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Youngstownban, a KOSSUTH KÖR helyiségében szinre kerül: 

PACSIRTA 

lennek azon a néhány gyűlésen 
amelyet a nagybizotság tartani 
szokott fontos ügyek megbeszé-
Jésére. A nagyhlizottsági tagok 
olyanok legyenek, akik nemcsak 
egyletük de az Összmagyarság 
érdekeit is szivükön viselik. 

=§| Most vasárnap három egylet 
s i tartja tisztujjitó közgyűlését. A 
=H: Szent István egylet a Kossuth 
Üli! Kör nagytermében, A Szűz Mária 
^1 egylet az east youngstowni Crow 

Hallban és a Magyar Betegse-
s I'-rélyző egylet a református egy-

Szerdán este avvál \ hivták a 
rendőrséget, hogy a Poland és 
Franklin avenuek sarkán gyilkos
ság történt. A kivonult rendőrök 
tényleg ott találták Dili József, 
231 Fulton street alatt lakó ma
gyar származású embert aki esz
méletlenül de nem holtan hevert 
a kövezeten. Arcát vér borította. 
Ugyancsak ott találták Sarok Já
nost is akire a járókelők akik 
megfogták azt állították, hogy ő 
ütötte volna le Dilit. A korház
ban azonban magához tért Difi és 
kijelentette, hogy Sarok nem ii-
tötte meg, sőt védelmezte amikor 
Slifka Pál és József, 529 Tvndale 
avenue alatt lakó tótok megtá
madták őket. A rendőrök erre el
fogták a Slifka fivéreket de ki
hallgatásuk után ismét elenged
ték őket. A rendőrség szerint a 
négy ember egy kávéházban e-
igyütt ivott és összeszóllalkozá 
suk után általános verekedés ke
rekedett. Dili valószínűleg elvesz
ti jobb szemét a* arcát éjrt ütés, 
következtében. — í 
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Operette 3 felvonásban. Irta Lehár Ferenc. 

HELTÁRAK: $1.65, $1.10 és 85 CENT 
. i  i i  ,  .  , i i  i ii i •——É— 

.Tegyek előre válthatók: Megváltó gyósysrertár, 15 Spring Common; Hámory bankház; Éber gyógyszertár, 
316 E. Federal St.; Ress Testvérek mindkét őrletébe® ; Lose hitter és Engel péntküldő, 336 W. Federal street 

és Mihók Sándornál. 

ház gyűlés termében. , f 

Minden egyleti tagnak 
lessége ezeken a gyűléseken meg-

DEÁGA ISMERETSÉG. 

Hfeelták János, aki a 2527 Tam-
pa Streeten lakik, a multkorában,;-
haza felé igyekezett, a mikor két, . 
fiatal emberről találkozott. > 

jelenni és résztvenni a jövő .meg-{egyik szó nélkül átkarolta, a má-
tervezésében. Kötelességük jó sik pedig ki kutatta a zsebeit é^ ̂  
tisztviselőket választani, mert so- 105 dollárt emelt él tőle. Még "Ja- a 
h & s e m  a  m e g v á l a s z t o t t  t i s z t v i s e l ő - 1  é j s z a k á t "  s e m  m o n d t a k ,  h a n e n i •  
köp a felelőség az egylet helyes' elléptek. Még * nyomukat aen^ 
irányban való vezetésért, hanem [találták meg. ' k*1® 
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