
Ifjúvczetök konferenciája A z otthoni műszak gépei 
Sok új háztartási gép — Minőségi hibák 

P a p p Gábor felvétele 

A minap ült össze Debrecenben az ifjúvezetők első 
országos konferenciája, amelyre az ország minden részéből 
mintegy 200 fiatal gyűlt össze. A háromnapos megbeszélé-
sen az ifjúvezetők munkájával kapcsolatos problémákat 
vitatták meg, s a részvevők kicserélték tapasztalataikat. 
Érdekessége volt a konferenciának, hogy azon részt vett a 
francia úttörőszövetség több képviselője is, akik közül 
Henri Viara, a szövetség titkára felszólalásában sok sikert 
kívánt a magyar pirosnyakkendősöknek cs vezetőiknek. 
Képünk Csongrád megye delegációját mutatja a tanács-
kozáson. 

Életünk egy re nélkülözhe- zeti elemeik éveken keresz-
tetlenebb eszközei a háztar- tül állják a megterhelést, 
tási gépek. Manapság csak Különösen az 1,5 kilo-, illet-
segítségükkel végezhető el a ve 2 kilogramm ruha mosá-
családok. a dolgozó nők má- sára alkalmas HIM—301 és 
sodik műszakja: csak így a Hajdú Super vált be a 
maradhat idő a megfelelő gyakorlatban. Viszont ugyan-
pihenésre, szórakozásra. Nem ez nem mondható el a leg-
nehéz bizonyítani, milyen sok drágább magyar mosógép-
múlik azon, hogy a megvá- ről, a fűthető, órakapcsoló-
sárolt mosógép, porszívó, val ellátott HIM—203-asról, 
parkettkefélő, kávéőrlő mi- amely a gyár szerint garan-
ként szolgál. Jól, megbízha- tált 3,5 kilogramm ruha mo-
tóan működik-e, megszolgál- sásával nem tud megbirkóz-
ja-e a ráköltött százakat, ez- ni, fűtése pedig csak a víz 
reket? melegen tartására elég. 

A mosógépek bizonyítvá-
nya meglehetősen viszonyla-
gos, hiszen a HIM-család 
valamennyi tagja jóval alat-

Szerencsés esetben hétfaj- ta marad a nemzetközi szín-
ta mosógép között válogat- vonalnak. Azért, mert csak a 
hatunk a boltokban, ezek nehéz fizikai munkától men-
közül hat hazai, egy pedig tesíti az asszonyokat; de 
külföldi gyártmány. A Haj- időt egyáltalán nem tmkarít 
dúsági Iparművek által ké- meg. Hogy mennyire nem — 
szített, jól ismert HIM-mek- példa a WA—66 NDK-gJp 
kel általában nincs különö- használhatósága. Ez a nálunk 
sebb baj. Motorjaik, szerke- is kapható korszerű mosó-

gép a ruha anyagának meg-

Keveset tudnak 

Embert faragtak 
belőlük 

lyeztetett környezete mind-
mind mérlegre került. Mi 
történne velük, ha hirtelen, 
egyik napról a másikra 
szakma nélkül kerülnének 
ki a javítóintézetből? 

Jogerős 
A fiúk megváltozott jel-

Formailag ugyanúgy kez- tanárunk, de csak forma- szőrösen büntetett előéletű 
dődött ez a tárgyalas is, ságból. Elengedtek volna apa, családi életük veszé-
mint a büntetőügyekben. A bennünket kísérő nélkül is, 
tanácsvezető bíró jobbján és hiszien mi nem vissza, ha-
balján ültek az ülnökök. Az nem haza megyünk az aszó-
ügy esz ugyanúgy szembené- di javítóintézetbe, 
zett a védőkkel, mint más- — S hogyan álltok a 
kor. A vádlottak padja is a szakmával? — firtatta tó-
hegyén volt, de mintha most vább az ügyész, 
vilagosabb színű lett volna, A két fiú a tenyerét mu-
nem olyan komor és súlyos, tattá válaszul. A kidolgozott 
mint egyébként. így látta ezt munkástenyerek önmagukért 
a két „vádlott", M. László, beszéltek, 
és B. Sándor is. Mindketten — Hát éppen es az — 
fiatalkorú szegedi lakosok, emelte feljebb a hangját M. 
átmeneti jeleggel aszódiak... László — ha most, miután leméről, életfelfogásáról, 
Csakhogy ki látott, még ilyen nagykorúak leszünk, és egy példás szorgalmáról, csupa 

Ú S^rrnk ^ t múlva k i t ű z i k a szű- Rátérendő tulajdonságukról 
rult, ragyogott az arcuk, runket az Intézetből, akkor , ... .. , A . 
mosolyogtak. A tárgyalás fuccs a kőműves szakma- b e s z é l t 3 2 uSyész. Az rnte-
kezdete előtt felszabadultan, nak, amit ott kitanultunk, zet véleménye is ezt tük-
vidáman társalogtak a fo- de csak a tanév befejezte- rözte. A védők is ezt hang. 

v a l , g á t u n k szakmunka- s m i n dezek alap-
sokka. Azért vagyunk itt, . . , ' . . , . , , 
hogy a bíróság engedélyez- « a f l u k ^ í á t kéresere 
ze továbbra is az intézetben úgy döntött a szegedi já-

D a e . — ' J n e , r. maradásunk, amíg szakma- rásbíróság: maradhatnak a 
oeszeaes lenyereK vál a kezünkben léphetünk javítóintézetben a tanév vé-

' ki a nagykapun. .. . . . . ,, 
geig, hogy kezbe vehessek 

_ r szakmunkás bizonyítványu-
Szorongas kat, s eddigi szorgalmukkal 

terjesnek vissza a társada-
— Jól van, gyerekek, lomba. 

majd meglátjuk, miképpen . . „ „ , , , .. 
dönt a bíróság. Hanem most ° l y a n tórgyalas volt e z -
menjünk be, kezdődik a r i t k a kivétel —, amikor 
tárgyalás — invitálta őket minden érdekelt fél. az 
az ügyész. ügyész, a bíró, a védelem és 

A két fiatalember múltja a „vádlottak" is elégedet-
most senkit sem érdekelt. t „ , . a 
Jelenük és jövőjük foglal- W t á v o z t f k a teremboL A 

koztatta az ügyészt, a bíró- k e t f i u különleges kerese azt 
— S milyen az élet az ságot, a védőket, a javítóin- bizonyítja, hogy súlyos vét-

intézetben, fiúk? — kérdez- tézet képviselőjét. Ezért ségekkel terhelve is vissza 
te az ügyész. drukkoltak — még érvényes lehet térni a társadalomba. 

— Hát nézzen ránk, büntetésük alatt — a vád- Az annak idején kiszabott 
ügyész úr! lottak padján a fiúk is: va- büntetés elérte célját: az 

— A külső változást lá- jon megkapják-e az enge-
tom rajtatok. A belsőre va- délyt további maradásra? 
gyok kíváncsi. Nem jut-e eszébe a bíró-

— Aki ott se válik fogé- ságnak, hogy két évvel ezelőtt 
konnyá a jóra, az nem is mennyi „vossz fát" tettek a 
erre a világra való — vicce- tűzre? Dehogynem. Az ira-
lődött M. László. — Igaz, tokból minden kiderült, az 
ott meg kell fogni a munkát, ügyész meg úgyis isimerte 
és felhagyni minden olyan őket. A sorozatos sikkasztás, 
elképzeléssel, hogy valaki is lopás, vagyon elleni bűntett, 
azon a ponton kezdheti a tiltott határátlépés kísérlete, 
kinti életét, ahol odakerü- csavargás — egész addigi 
lésekor abbahagyta. hányatott életük ott „feküdt" 

— Tetszik látni — folytat- az aktákban. Egyikük szü-
ta társa —, Aszódról elki- leinek különválása. mási-
sért bennünket egy nevelő- kuknál az iszákos és több-

lyosón a fiatalkorúak ügyé-
szével, akit korábbról is-
mertek és az is őket. 

A beszélgetősükből elle-
sett mondatokból szinte meg 
lehet rajzolni a két fiatal-
ember két év előtti és mai 
portréját. 

— Nekem éppen holnap 
lesz a születésnapom, a ti-
zennyolcadik — mondta B. 
Sándor. 

— ö t nap múlva meg én 
fújhatok el ugyanannyi szál 
gyertyát — sietett közbe-
szólni a. társa. 

aszódi javítóintézetben em-
bert faragtak belőlük. 

Lődi Ferenc 

felelően programozható, au-
tomatikusan előmos, öblít, 
vizet vesz, melegít, az el-
használt mosóvizet leereszti. 
Jó hír, hogy a magyar ipar 
is tervezi hasonlóan korsze-
rű gépek kooperációs gyártá-
sát. 

A mosás utáni szárítást 
könnyíti a centrifuga, ame-
lyekkel talán a legkevesebb 
baj van. Különösen a Haj-
dúsági Iparművek új, 403-as 
típusa ígérkezik jónak. 

Megbízhatóbb 
hűtőgépek 

A hűtőgép nem luxus — 
tartja a reklám, s ez valóban 
így van. A Lehel hűtőgépek 
— amelyeket többnyire rész-
letre is lehet kapni — egyre 
több család kényelmét szol-
gálják. A Jászberényi Hűtő-
gépgyár 70 literestől 170 li-
teresig készíti a különböző 
példányokat, amelyek a gya-
korlatban általában bevál-
nak, nagyobb tervezési vagy 
gyártási hibából származó 
gond nincs velük. Apró bosz-
szúságokat mégis okoznak a 
Lehelek: világításkapcsoló-
juk elromlik, kiszakad a pa-
lackszorító léc stb. A kap-
ható importgépek talán csak 
annyival jobbak, hogy a pri-
mitív hibáktól mentesek. 

Sajnos, az aránylag jó bi-
zonyítvány nem mondható el 
minden porszívókra. Sze-
rencsére, a magyar gyárt-
mányú Hajdú a jobbak közé 
tartozik. Teljesítménye meg-
felelő, aránylag könnyű, vi-
szont a szívócső-csatlakozás 
idő előtt kikopik. A Hajdú 
legnagyobb versenytársai a 
csehszlovák Delta M és a 
szovjet porszívócsalád. Ezek 
az importgépek megbízható-
ak, s kisebbek magyar tár-
suknál. Az NDK-ból hozzánk 
kerülő Omegákkal sajnos 
egyre több a baj. A legtöbb 
háztartásban csak úgy al-
kalmazhatók, ha az 5 Ampe-
res biztosítékokat, automa-
tákat, illetve árammérőket 
nagyobbra cserélik. Ellenke-

ző esetben kényszerű áram-
szünetet okoznak. De gon-
dot okoz bonyolult berende-
zésük is. A legtöbb háztartá-
si kisgéppel, a kávéőrlőkkel, 
robotgépekkel elégedettek a 
háziasszonyok. Különösen a 
Philips és az NDK gyárt-
mányú kávédarálók jók. Vi-
szont érdekes, hogy a magyar 
Baby kávéőrlő, amelv pe-
dig a Kiváló Áruk Fóruma 
megkülönböztetést is elnyer-
te — előnytelenül megválto-
zott. A szegedi Elektromos 
Ktsz szervizébe az 1969-ben 
gyártott példányok közül ga-
ranciális időn belül sokat 
visszávisznek javításra le-
égett motorral, gyári hibá-
val. 

Alkatrészgond 
A háztartási gépek minősé-

géhez és megbízhatóságához 
az is hozzátartozik, hogy ró-
luk a gyártó cég mennyiré 
gondoskodik használatba-
vételük után. Biztosít-e al-
katrészeket a gyors javítás-
hoz. Sajnos, az idén sem 
változott a helyzet, az egyre 
nagyobb számú készülékkel 
és készülékfajtával egvre 
több alkatrészgond jár. 
Számtalanszor előfordul, 
hogy hónapokat kell várni 
egy-egy javításra, mert nincs 
a szervizben egy-egy apró 
pótalkatrész, csavar, kapcso-
ló stb. A kisértékű alkatré-
szek nélkül pedig a drága 
gép nem ér semmit, nem le-
het használni. 

De érdemes megemlíteni 
azt is, hogy a gyárak még 
mindig elhanyagolják a. szer-
vizek, a szerelők továbbkép-
zését is. Jellemző, hogy az 
ú j példányok fölött szinte 
konzíliumot kell tartani, 
míg a szerelők „kitalálják" 
a javítás módját, a megol-
dást. 

Matkó István 

Kazah 

kulturális 

napok 
Tegnap délelőtt a Magyar 

—Szovjet Baráti Társaság 
székházában ismertették az 
április 14-én kezdődő kazah 
kulturális napok programját. 
A megnyitóra politikai kül-
döttség, sajtódelegáció, népi 
együttes és népi hangszeres 
együttes érkezik a fővárosba 
Budapesten és több vidéki 
városban rendeznek majd 
ünnepségeket. 

Bovttlö 
zöldövezet 

A KISZ Központi Bizott-
ságának titkársága határoza-
tot hozott az erdőtelepítési 
és fásítási program végrehaj-
tása fölött vállalt védnökség 
továbbfejlesztésére. Ebben 
számba vette az elmúlt idő-
szak eredményeit és megha-
tározta a negyedik ötéves 
terv végéig esedékes felada-
tokat. Megállapította, hogy a 
KISZ-alapszervezetek és út-
törőcsapatok hat év alatt 
csaknem 10 700 hektárral tá-
gították elsősorban a városok 
és községek belterületének, 
az új lakótelepek, iskolák 
környékének „tüdejét". Hat-
ezer hektáron teljes egészé-
ben társadalmi munkában 
végezték a fásítást. Egyéb-
ként összesen több mint 54 
millió facsemetét és kétmil-
lió suhángot ültettek el. 
• A harmadik ötéves terv 

hátralevő részében mintegy 
200 millió, a negyedik ötéves 
tervben pedig körülbelül 500 
millió facsemetének és su-
hángnak kell földbe kerül-
nie. Ezért kezdeményezte u 
KISZ Központi Bizottságá-
nak titkársága, hogy a fiata-
lok vállaljanak az eddiginél 
is nagyobb részt a zöldöve-
zet bővítéséből. 

Épült: 1957—1969 

Költök Móravárosban 

Orvosi rendelőnek, 
előszobával rendelkező szobát vagy lakrészt keresünk 
belvárosban fsz., vagy I. emeleten. Rendelés hetenként 
öt alkalommal, késő délutáni órákban 2 órai időtar-
tamra. Válaszokat „Bereljük" jeligére a Hirdetőbe. 
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Virágcsokorral köszöntöt- sei is. És nem hiaba hang-
ték tegnap, pénteken délután zottak el. hiszen a szép sza-
a Somogyi Könyvtár móra- vak papírra vetői után szót 
városi fiókkönyvtárában azt kértek az író-olvasó találko-
a négy költőt — nevük sze- zó résztvevői, akik — többek 
rint: Andrássy Lajost, Pol- között — azt tudakolták, 
ner Zoltánt, Simái Mihályt és hogy valójában mikor örül 
Veres Miklóst —, aki a költé- jobban a költő: ha versét 
szet napja alkalmából ellátó- alakítgatja, vagy ha már el-
gatott a könyvek. Petőfi bán- készült sorait ízlelgeti.. . 
dor sugárúti otthonába, hogy A szegedi költők njóravá-
olvasóival találkozzon. r o s i kirándulása ilyenfor-

A szívesen adott virág- ; n a n kétszeresen is jól sike-
csokrokért újabb, régibb vei- örültek neki a versba-
seikkel mondtak köszönetet a rátok, hiszen „eleven" poé-
költők: dr. Vörös Lászlónak, tákkal volt alkalmuk talál-
a Tiszatáj rovatvezetőjének kőzni, de örültek neki maguk 
bevezető-bemutató szavai a költők is, akik — az illa-
után előbb a korban legfia- tos szirmok mellé — még 
talabb Veres Miklós mondta újabb gondolkodni valót is 
el néhány írását, majd szer- kaptak. Ennél pedig aligha 
zőik előadásában elhangzót- kell nekik több . . . 
tak Polner Zoltán, Simái Mi-
hály és Andrássy Lajos ver- A. I» 

Hz dpi tök szallodájci 
(56.) A Kossuth Lajos sugárút végén büszkélkedik 

Szeged jelenleg legmagasabb épülete, a Csongrád megyei 
Építőipari Vállalat tízemeletes munkásszállodája. Az im-
pozáns épület, mely Maár Márton tervei alapján készült. 
850 építőmunkásnak ad otthont. 

SZOMBAT, 
I 1969. ÁPRILIS 12. 
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