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A  technika fe jlesztése  nem csak a m űszakiak, 
hanem, a  pártszervezetek  fe la d a ta  is

Irta: Soha József
Széleskörű m unka indult 

meg az elm últ hónapokban 
m egyénk ipari üzemeiben a 
technika fejlesztése, az új 
■technológiai eljárások beve
zetése, újítások alkalm azása 
érdekében. Az üzemek párt- 
szervezetei, tömegszervezetei 
és gazdasági vezetői közösen 
dolgoztak, hogy a hasznos ja 
vaslatok figyelembevételével 
növeljék a  term elékenységet, 
csökkentsék az önköltséget. Az 
aktívaüléseken jó feladatterve
ket fogadtak el. A dorogi tröszt 
m űszaki fejlesztési ankétián  
például m egállapították, hogy 
a bányászatban a ciklusos 
munkaszervezás jelenti a jö
vő műszaki tervezési intézke
déseinek alapját. Ebben a hó
napban a  dorogi tröszt bányái
ban 33 újabb m unkahelyre ve
zetik be a  ciklusgraíikonsze- 
rin ti m unkát. Jelentősek a bá
nyászatban a gyorsvágathajtási 
kísérletek is, am elyeket mili- 
szekundumos repesztéssel és 
gépi felrakással kapcsolnak 
egybe. Számos bányaüzemben 
határozatot hoztak új fejtés
módok bevezetésére, új biz
tosítási módok alkalmazására.

A dolgozók javaslatai
Az üzemek vezetői, a m ű

szakiak tevékenyen részt vesz
nek az üzemi term elési prob
lém ák feltárásában, s vezetik 
az új technika alkalm azásáért 
folyó harcot. Jelentős az a 
m unka, ami az Esztergomi 
Szerszámgépgyárban folyik a 
gépek súlyának csökkentésé
ért. A csoinoki ll-es akna m ű
szaki vezetői új iszapolási el
já rá s t dolgoztak ki. A dolgo
zók is aktívan belekapcsolód
nak  a m unkába. Javaslataik  
kisebb té rre  szorítkoznak, egy
szerűbbek, bevezetésük komo
lyabb beruházás nélkül köny- 
nyen megvalósíthatók, de 
mégis könnyebbé teszik a 
m unkát. A dolgozók javasla
ta it beledolgozták az üzemek 
feladati erveibe. Sőt: olyan 
problém ával is találkoztunk — 
ez m ár helytelenebb —. hogy 
túlságosan a dolgozók javas
la ta ira  épült a feladatterv, s 
Bem látszik meg ra jta  a  m ű
szakiak m unkája.

Komoly m értékben fellen
dült az újítási mozgalom is. 
A Lábatlant Cementgyárban 
ez évben m inden hónapban 8 
—10 újítást nyújto ttak  be a 
dolgozók. Augusztus közepe 
é ta  48-ra nőtt a benyújtott 
újítási javaslatok száma. A 
m unkások körében feloldódott 
az a  rossz hangulat, hogy „úgy 
Sem érdemes újítani“. A n a
gyobb üzemekben ú jítási cso
portok alakultak, am elyek a 
régi h ibát igyekeznek k ijaví
tani és segítik a dolgozók újí
tásainak kidolgozását.

A pártszervezetek
segítsége

A pártszervezetek m inden 
üzemben politikailag előké
szítették az új technika beve
zetéséről tárgyaló ak tívaérte
kezleteket. Az üzemi pártszer
vezetek nagy többsége m egér
te tte  az új technika bevezeté
sének fontosságát, s ennek 
megfelelően a műszaki és gaz
dasági vezetők m unkáját is 
helyesen segítették. Az ered
mények ellenére azonban a 
feladatok végrehajtásában sok 
a hiba.

A legtöbb pártszervezet ered
ményesen mozgósított az üze
mi rendezvények m egtartá
sára. s ezért a rendezvények 
Sikerültek is. A párttitkárok  
egy része azonban az aktíva
ülések, népnevelő-értekezletek 
befejeztével felsóhajtott: „Vég
re ezt a feladatot is megoldot
tuk“. K am pányfeladatnak te

k in te tték  ezt a m unkát. Úgy
gondolták, hogy az üzemi ren
dezvények befejeztével az ő 
m unkájuk is véget ér. Pedit» a 
technika fejlesztése nem kam
pányfeladat. A következő 
időkben a pártszervezetek 
m unkájának gerince kell, hogy 
legyen.

A m ásik helytelen nézet 
üzemeinkben az — s ez m ár 
nem csak a  pártszervezetekben 
terjedt el —. hogy a különbö
ző problém ák megoldása úgy
is a következő évre m arad, 
még ráérnek ezen gondolkod
ni. Komoly hiányosság a párt- 
szervezetek m unkájában az is, 
hogy szűkén, m echanikusan 
foglalkoznak a technika fej
lesztésével.

A tatabányai X l-es aknán a 
pártszervezet úgy készült fel 
az aktívaülésre, hogy csak egy 
nappal előbb ellenőrizte a fel
készülést. A V III-as akna párt- 
titkárhelyettese — am ikor 
m egkérdeztük, milyen volt az 
aktívaülés — egy szót sem 
tudott szólni. Aztán megje
gyezte, hogy „a főmérnök elv- 
társ feljegyzett valam it“. Ezek
nek az alapszervezeteknek a 
vezetői _ elfelejtették, hogy a 
technikával foglalkozni nem
csak műszaki feladat, hanem a 
pártszervezetek jó munkájá
nak egyik fokmérője is.

A DISZ feladatai
A technika fejlesztése a 

DISZ-szervezetekre is komoly 
feladatokat ró. Az eddigi fel
adatokat a DISZ nem valósí
totta meg. A fiatalokkal jófor
m án nem foglalkoztak, nem 
mozgósítják őket az új munka- 
módszerek átvételére. Elszige
telt az anyagmentőbrigádok 
m unkája, a  minőségi ő rjára t 
Is, am it legelőször a Komáromi 
Lenfonógyárban valósítottak 
meg. Ezek a törekvések csak 
egyes DlSZ-szervezetek jó 
m unkáját m utatják , de a fel
sőbb DISZ-szervezetek az 
ilyen tapasztalatokat nem te
szik közkinccsé.

B ár a m űszakiak minden 
üzemben jó m unkát igyekez
nek végezni, mégis sok az 
olyan téves nézet, hogy a tech
nika fejlesztése csak új beru 
házásokkal lehetséges. Az üze
mek feladattervei között sok 
az olyan, am elyet csak újabb 
beruházásokkal lehet m egva
lósítani, de kevés az olyan ja 
vaslat. am elyet sa já t erőből le
het megoldani. Az Almásfüzi
tői Kőolajipari Vállalat egyik 
aktívaértekezletén a műsza
kiak azon vitatkoztak, hogy a 
technika fejlesztéséről az ő 
üzemükben addig szó sem le 
het. am íg 50 éves szivattyúik 
vannak. Az ilyen téves néze
tek  ellen az üzemi pártszerve
zetek sem lépnek fel kellő 
eréllyel. M ásik hibája a fel
adatterveknek, hogy az év 
hátralévő időszakának felada
tait nem határozzák meg. csu
pán a jövő évi munkával fog-

A Tatabányai Cement és 
Mészművek dolgozói m ár egy 
éve élüzem szintnek megfele
lően teljesítik  tervüket. Ez 
a latt az idő a ’a tt sok millió 
forin ttal csökkentették az ön
költségüket is. A 20 budapesti 
nagyüzem évi versenyfelhí
vásához csatlakozva töretlenül 
folyik a verseny az eredmé
nyek fokozásáért.

Szeptem berben a cem ent
gyár dolgozói az augusztusi

lalkoznak. M árpedig az üze
m ek vezetőinek tudniok kell, 
hogy az éves tervet minden 
részletében teljesíteni kell. s 
ezt a technika fejlesztésével, 
új eljárások bevezetésével túl 
is kell teljesíteni.

Szélesíteni kell 
a dolgozók alkotó 
közreműködését

Az üzemi partszervezetek 
feladata a dolgozók ak tiv itá
sának a fokozása is. Bár a 
munkások által beterjesztett 
javaslatok zöme m egvalósítha
tó, a javaslatok száma azon
ban kicsi. El kell érni, hogy ne 
csak szűkebb kör foglalkozzon 
a technika fejlesztésével, h a 
nem a dolgozók egészének fel
adatává váljon.

Nagyjelentőségű m unka kez
detén állunk. Az eddigi m un
ka eredm ényeként a tartaléko
k a t feltárták , s a  javaslatok 
bevezetésének egész iparunk 
fellendülését kell eredményez
ze. De a tartalékok feltárásá
nál még van tennivaló. Az ed
digi tapasztalat az, hogy ahol 
a pártszervezet m unkája az 
üzem m inden rétegére k ite r
jed, ott az ilyen h ibákat el
kerülték. Az üzemi pártszer- 
zetekrek  és m agasabb p árt
szerveknek egyaránt feladata, 
hogy a benyújtott javaslatok 
elfogadását és végrehajtását 
ellenőrizzék. Gondot kell for
dítani a jól bevált mozgalmak, 
munkamódszerek átadására, 
megszilárdítására és kiszélesí
tésére. A bányászatban külö
nösen a m lllszekundumos rob
bantás további elterjesztésére, 
a felrakás gépesítésére, a cik
lusos m unkarend végleges 
m egszilárdítására kell töreked
ni. Segíteni kell a  gépgyártó 
iparban a m űszakiaknak és a 
dolgozóknak azt a törekvését, 
hegy a  gépek súlyát csökkent
sék. A további m unkában 
ügyelni kell arra, hogy az új 
feladatok mellett a régiekkel 
is foglalkozzanak. Nem sza
bad megfeledkezni a techno'ó- 
giai fegyelem további jav ítá
sáról sem.

A szakmai továbbképzés

A technika fejlesztésével 
együtt előtérbe került a  dolgo
zók szakm ai továbbképzése is. 
Ha a technika fejlesztését ko
moly m értékben előbbre ak a r
ju k  vinni, em ögött nem  m a
radhat le a  doLgozók szakmai 
képzésének biztosítása sem. 
De a technika fejlesztése egy
ben a pártszervezetek vezetői
nek m agasabb szakm ai képzé
sét is megköveteli. F eladata
ink nagyok, m egvalósításuk a 
párt, tömegszervezeti és 
gazdasági vezetők együttes 
m unkájától függ, attól, hogy 
e feladatokat hogyan érte tték  
meg a dolgozókkal, hogyan 
mozgósítottak végrehajtására.

eredm ények továbbfejleszté
séért versenyeznek. A dolgo
zók zöme novem ber 7-ére 
újabb fe’a ján lást tett. A hó
nap elején a k linker-terv  tel
jesítésétől 20 százalékkal el
m aradtak. Az eső m ia tt nem 
tud tak  elegendő nyersanyagot 
biztosítani. A hiba k ijav ításá
ra a kőbánya-üzem ben a  bag
gerokat, döm pereket és a tö
rőkét állandóan jav ítják , a 
cem entgyárban a nyersüzemi 
részt rendszeresen ellenőrzik, 
hogy megfelelő m ennyiségű 
nyersanyagról gondoskodja
nak. Az elm últ héten kicse
rélték a nyersüzem ben a sok 
üzem zavart okozó Iszapátemelő 
elevátorokat centrifugál szi
vattyúkra. A nyersüzem dol
gozói, a mo’nárok fokozott 
gondot fordítanak az iszap 
víztartalm ának csökkentésére. 
Elhatározták, hogy a  v íztartal
m at nem  engedik 34 százalék 
fölé emelkedni.

A cem entgyár műszaki és 
fizikai dolgozói el akarják  ér
ni, hogy az éves tervüket a 
vállaltnál rövidebb idő a la tt 
befejezzék,

Perien és őrlőnké szító üzemrész épül 
a Magyar Viscosagyárban

Űj villanyerőm ű építését kezdték meg a M agyar Viscosa- 
gyárban. Az áram fejlesztő építése azért vált szükségessé, hogy 
az előforduló áram szünetek idején az áram hiányt a gyáron 
be 'ü l előállított energiával pótolják. Mivel még a legrövidebb 
ideig ta rtó  áram szünet is jelentékeny k árt okoz a fonodának, 
ezért az erőmű különösen ennek az üzemrésznek biztosítja a 
zavartalan üzemmenetet. Az ú j erőm ű építése áthúzódik a 
inásodik ötéves te rv  iőszakára.

A jövő évben a  gyár perion és őrlőn műszálkészitő üzem
résszel is bővül. A Német Dem okratikus Köztársaságból ér
keznek azok az „egylépcsős“ selyemszálkészítő gépek, amelyek 
több gyártási folyam atot — mosást, szárítást és cérnázást — 
Végeznek el egyszerre.

Újabb felajánlásokat tettek 
november 7-re a Tatabányai 

Cementgyár dolgozói

Látogatás a szom ódi téglagyárban
Egy téglagyárat könnyű felismerni. Az épü

letek m ellett rendszerint tégla- és cserépraká
sok sorakoznak szárításra vagy elszállításra 
várva. Ezek a téglahalm ok úgy jelzik a  gyár 
jellegét, m int a boltokét a cégér.

A szomódi téglagyár pár évvel ezelőtt még 
elhanyagolt, rosszul dolgozó üzem volt. A gyár 
vezetőit három-négy hónaponként váltották, a 
dolgozókkal alig törődött valaki. A gyár te rü 
letét ellepte a piszok, a szemét és a téglák 
között annyi selejt volt, hogy nem  győzték 
hordani a padlásra. Januárban  új gyárvezető 
érkezett. Nem ijedt meg az elhanyagolt gyár
tól. Segítséget kért az állam i gazdaságtól, s 
rendbehozták az udvart. Alig fél év alatt tú l
ju to ttak  a nehezén. Most a gyár tiszta és ren
des, az úton könnyen já r  a kocsi, a gödröket 

feltöltötték, a  felesleges téglát elszállították, 
s új szárítóállványokat készítettek.

Az esős nyár komolyon h á trá lta tta  a tég
lagyárak termelését. Ennek ellenére augusz
tus közepéig teljesítették  tervüket. S akkor — 
m intha m indent elvágtak volna — lem arad
tak. Ma m ár körülbelül 140 000 téglával adós 
a gyár.

Az időjárás az elm últ hetekben a  téglagyá
riak  m ellé pártolt. Napsugaras, szép napok 
voltak. Igyekeztek is kihasználni úgv az időt, 
hogy a napi terven felül a  lem aradásból is 
törleszteni tudjanak. Ügy szám ítják, hogy no
vemberig behozzák lem aradásukat.

Az üzemben most mindenki úgy dolgozik, 
hogy tud ja : m inden perc drága. Az agyagbá
nyában hatalm as gép kanálform ájú lapátjai 
hozzák fel a mélyből az anyagot a csillébe. A 
gép segítségével könnyen megy a tégla és 
cserép alapanyagának előteremtése. Innen 
aztán kötélpályán mozgó csillékben kerül az 
agyag a gyártó üzembe. A teli csillék, az úgy

nevezett „padlásra“ érkeznek, ahol henger- 
form ájú gépek segítségével ju t további meg
m unkálásra az agyag. F iatal, szőke nő és so
vány, bajuszos férfi dolgozik itt: Pintér Jó
zsef és felesége. Gyorsan, szinte megállás nél
kül dolgoznak, teljesítm ényüket a  k iü ríte tt 
csillék u tán  számítják. Naponta 99—100, néha 
még ennél is több csillét ürítenek ki. A gyár 
legjobb m unkásai közé tartozik a  P in tér- 
házaspár.

M indenütt szorgalmas, gyors munka. F iatal 
lányokból álló brigád dolgozik ott, ahol a  
nyerstéglákat teszik egy fake etbe. s egy lift
szerű berendezésre. Vezetőjük idősebb asz- 
szony: Szűcs József né. Ez a brigád naponta 
sokszorosan túlteljesíti a normát, s teljes 
m értékben kihasználják az adagoló gépet, 
am in a nyerstégla kijön. Legutóbb ju ta lm at 
és dicséretet kaptak. M unkahelyükön p lakát 
van kifüggesztve, — a  felirat: „Büszkék va
gyunk rátok!“

A  szárító-állványoknál szintén fiatal lá 
nyok dolgoznak, összeszokottan, nyugodtan 
végzik a m unkát. Naponta többezer téglát 
raknak fel szárítani, hiszen ez a téglagyár 
nap- nap u tán  30 000 téglát ad az építkezések
nek.

Még jobbak lehetnének az eredmények, ha 
nem akadályozná a m unkájukat a szén rossz 
minősége így olyan kevés gőzt tudnak fejlesz
teni, hogy a csilléknek és a gépeknek naponta 
többször le kell állniuk. De még így is azt 
ígérik, hogy rövidesen megszüntetik adóssá
gukat, s havonta — a tervnek megfelelően — 
880 000 téglával és 450 000 cseréppel segítik 
elő, hogy minél több lakás, iskola, ku ltú tház 
álljon a dolgozók rendelkezésére, minél több 
üzem segítse terveink megvalósulását.

A Tatai Cipőgyár sokkal adósa a népgazdaságnak
Áprilisban tette meg éves 

vállalását a Tatai Cipőgyár 
kollektívája. Azóta eltelt né
hány hónap, s most arról kell 
beszámolni, hogy nemcsak 
hogy nem teljesítették eddig 
évi vállalásukat, de még min
dennapi kötelezettségüknek 
sem tettek eleget. Szeptember 
26-ig 5699 pár cipővel maradtak 
adósak a népgazdaságnak.

Éves felajánlásukban vállal
ták, hogy december 20-ra tel
jesítik az évi tervet. Önköltség- 
csökkentés terén azt vállalták, 
hogy fél százalékkal kevesebb 
anyagot használnak fel a ter
vezettnél. Az eltelt időben 
azonban ahelyett, hogy csik
ként volna, növekedett az ön
költség. S így vehetnénk sorra 
a vállalás minden pontját, 
anyc.gtalcarékosságot, minőségi 
gyártást, stb., mindenütt azt 
látjuk, hogy az adott szóból 
nem sok valósult meg idáig.

Mi az oka annak, hogy a 
többszörös élüzem ilyen szé
gyent vall munkájával?

Tény, hogy a Tatai Cipőgyár 
nak az elmúlt néhány hónap 
alatt kétszer kellett átállni 
más-más cipő gyártására. Ami
kor elkezdték a mikroporózus
talpú cipők gyártását, az elején 
nehezen ment a munlcat. Szo
katlan volt az újfajta cipő ké
szítése, más módszerrel, más 
gépekkel kellett gyártani. Ké
sőbb áttérlek a bőrtalpú cipők 
gyártására. Az átállás ismét ne
hézségeket okozott, ami a mi
nőségen. az önköltségen egy
aránt érződött. Most megint 
úgy látszik, hogy visszatérnek 
a mikroporózltsos cipőtalpakrá.

A gyár vezetői legszíveseb
ben erre hivatkoznak, ha a le
maradásról esik szó. A.Z úgyne
vezett „objektív nehézségeken'’ 
túl azonban a gyár vezetőire 
társadalmi szerveire és munká

saira hárul a felelősség. A ve
zetők pár hónappal ezelőtt túl 
b'zakodó hangulatban voltak. 
Ügy látták, hogy minden ne
hézség és lemaradás nélkül Si
kerül az átállás. Éppen ezért 
nem készültek fel megfelelően. 
A pártszervezet sem mozgásié 
tott az új gyártási mód elsajá
títására. s most könnnebb a fe
lelősséget „objektív" okokra 
hárítani.

Három hónap áll még a Ta
tai Cipőgyár rendelkezésére, 
hogy kiköszörülje a csorbát. A 
napi tervet egy idő óta már 
rendszeresen teljesíti az üzemi 
Most valamennyiüknek azon 
kell munkálkodnak, hogy a le
gyárt a tlan cipők száma egyre 
kisebb legyen és visszajussa
nak a régi kerékvágásba, ami
kor még büszke élüzem.-csillag 
ragyogott a gyárkapu felett.

Bányászaink teljesítsék ígéretüket*
A Tatabányai és a Dorogi 

Szénbányászati Tröszt az év 
eleje óta minden nap megúju
ló harcot folytatott az elsőség
ért. A két versenytárs közül 
az első félévben a dorogi 
tröszt került ki győztesen: el
nyerte a IV ' raszter tan ács és a 
SZOT vándorzászlaját. Tata
bánya elvesztette a vándor
zászlót.

A verseny azóta is tovább ; 
folyik, de korántsem azzal a ‘ 
lendülettel, lelkesedéssel, mint j 
elmúlt félévben. A tatabányai 
és a dorogi tröszt mind nehe
zebben teljesítette tervét és 
most, szeptemberben, a hónap 
végén azt kell megállapítani,

A szeptemberi adósság tör
lesztésére indult versenyben a 
legszebb eredményt az eb- 
szőnybányai bányászaik érték 
el, aíkik szeptember huszonha
todikon délelőtt tíz órakor je
lentették harmadik negyedévi 
tervük befejezését. A  csoinoki 
I-es akna dolgozói sem sokkal 
maradtak el az ebszőnybá- 
nyaialk mögött. Este tíz órakor 
megszületett a másodük győze
lem: az egyes aknai bányászdk 
is befejezték negyedévi tervü
ket. Dorog legfiatalabb üzeme, 
a vajaskúti XV-ös akna bá
nyászai 27-én éjfélkor adták 
ki az utolsó csille szenet a har
madik negyedévi terv befeje
zéséhez. A  három bánya dol
gozói szeptember 28-án regge
lig együttesen több mint 1500 
tonna szenet termelték harma
dik. negyedévi tervükön felül, 
ennyivel járulták hozzá a többi 
dorogi bányák adósságának a 
csökkentéséhez.

Szeptemberben hétezer ton-

hogy megyénk két szénbányá
szati trösztje nem teljesítette 
feladatát. 28-án Dorog 95 2 
százalékon áll havi tervével, 
Tatabánya pedig 97,8 százalé
kon. Nemcsak a lemaradás 
gátolja sok üzem munkáját, 
hanem sok a panasz a szén 
minőségére is. Különösen Ta
tabányán sok a hiba, ahol a 
tiszta szénnel nagyon sok med
dőt küldenek felszínre bányá
szaink.

Az oroszlányi Szeptember 6 
akna bányászai a néphadsereg 
napja tiszteletére versenyre 
szólították megyénk többi bá
nyáinak dolgozóit. A verseny
hez csatlakoztak is minden

na szénnel maradtak adósak a 
dorogi bányászok. Szilárdan 
elhatározták, hogy ezt a lema
radást októberben pótolni fog
ják, ismét méltók lesznék a 
bányásznapi kitüntetéshez, a 
Minisztertanács és a SZOT vö
rös vándorzászlajához.

üzemben, de a csatlakozást 
nem követte eredmény. Doro
gon mindössze öt bányaüzem 
teljesíti tervét.

Tatabányán is 9 aknaüzem 
gátolja a tervteljesítést. A 
XVI-os aknaiak igyekeznek, 
hogy a versenyben elsők le
gyenek. Szerda reggelig 107,1 
százalékra teljesítették havi 
tervüket. Igyekeznek a XIX-es 
akna dolgozói, a tatabányai 
Síkvölgyi-akna, a X-es és a 
X l-es aknák bányászai is. A 
IlI/a  akna bányászai gyorsít
ják az elővájás sebességét, 
hogy tervüket túlteljesíthes
sék. Több mint 118 százalékon 
állnak havi tervükkel.

Az élenjáró bányaüzemek 
eredményei, terven felül adott 
tonnái azonban nem elegendők 
a lemaradt bányaüzemek ter
melésének pótlására.

Az évi terv határidőelőtti 
befejezéséért minden bánya
üzemben nagy fogadalmak 
születtek. Megkezdődött a ne
gyedik negyedév, s itt az ideje, 
hogy bányászaink valóra vált
sák legfőbb vállalásaikat, me
lyek szerint határidő előtt be
fejezik évi tervüket, mennyi

ségileg több. minőségileg jobb 
és olcsóbb szenet termelnek.

Magyar gyártmányú nemezen gyártják a palát 
az Eternit Művekben

Jelentős válto
zás tö rtén t az 
utóbbi időiben üze
m ünkben, az E ter
n it Műveikben. 
G yárunk fennállá
sa óta külföldről 
kap ta a palagyár
táshoz a nemezt. 
Most hosszabb kí
sérletezések u tán  
elértük, hogy a

Soproni Posztó- és 
Szőnyeggyár töké
letes, jó szövésű 
nem ezt állított eiő, 
am elyen üze
m ünkben megin
dult a  pala gyár
tása. A m agyar 
nem ezzel, megol
dódik az E ternit 
M űvek egyik leg
nagyobb problé

m ája, a nemezbe
hozatal. Mi az 
üzemiben azon le
szünk, hogy az űj 
m agyar gyártm á
nyú nemezen mi
nél jobb és töké
letesebb palát 
gyártsunk.

Kovács Mihály
Eternit Művek

Három dorogi akna fejezte be határidő előtt 
harmadik negyedévi tervét


