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A% o rszá g o s  á tla g  fe le tt
E re k  ó ta  módodban ál).
------- ... ....... hogy figye
lemmel kísérjem a dorogi szén
medencében folyó bányász
kodást, eredményéit, kudar
cait, megtorpanásait egy
aránt. A végzett munkát ér
tékelő, s a jövő feladatait 
körvonalazó műszaki érte
kezletek csaknem mindegyi
kén részt vettem. Két-három 
esztendővel ezelőtt, amikor a 
korszerű fejtésmódok kialakí
tásának lehetőségeiről esett 
szó, rendszerint sajnálkozás
sal állapították meg, hogy a 
terület szabdaltsága eleve gá
tat szab az ilyen törekvések
nek. Az üzemek vezetői nem 
lelkesedtek az új, a szokat
lan fejtésmódok bevezetésé
ért, annál is inkább nem, 
mert ehhez megfelelő terület 
kellett. A frontfejtések kidol
gozására alkalmas területek 
Ugyanis nem kínálták magu
kat. A feltételeket ki kellett 
kényszeríteni a föld mélyé
ből — ha szabad ezt a meg
fogalmazást alkalmazni.

Lássuk, mi a helyzet most? 
A harmadik negyedévben na
pi átlagban 12 frontfejtés ter
melt a dorogi szénmedencé
ben, és a Pilisi-bánya kivé
telével minden üzemben él
tek a korszerű tömegtermelő 
munkahelyek telepítésére mó
dot adó lehetőséggel. Ha na
gyon sablonosak akarnánk 
lenni, azt mondhatnánk: meg
változott a szemlélet. így 
igaz, de azért korántsem eny- 
nyire egyszerű ez az egész fo
lyamat. A szemlélet emberi 
magatartás, tehát az embe
reknek kellett megvívniuk a 
korszerűbb elfogadtatásának 
harcát. S ez a harc nem is 
egyetlen, rohamszerű ostrom
ból áll. hanem folyamatos bi
zonyítási el j ár ásbók

Ennyi frontfejtés egyszerre 
még nem üzemelt a dorogi 
szénmedencében — állapítot
ta meg Dorogi Károly, a vál
lalat termelési osztályának 
főmérnöke. Júliusban példá
ul 14-ré emelkedett a szá
muk. A harmadik negyed
évben a széntermelés össz- 
mennyiségének 39—40 száza

léka már ezekről a tömeg- 
termelő munkahelyekről szár
mazott. összehasonlításkép
pen: a múlt évben az arány 
25,3 százalék volt. Van
olyan üzem, mint például a 
borókási XII-es akna, ahol a 
kitermelt mennyiség 70 szá
zaléka széleshomlokú fejté
sekből származik.

ány enyhülését is várják, 
amely jelenleg elég nagy', 
370 főre tehető. A külső szál
lítás és osztályozás rekonst
rukciójának is részben lét
számmegtakarító céljai van
nak.

A m űszaki előrehala
dást fejlő

dést reprezentálja a gépi szál- 
Id ő srx ű n k  egy kicsit a fitás részarányának fejlődése
- ....................  teljesítmé- j *s A múlt évi 59,1 százalé-
nyeknél is. Tovább fokozták, kos arány az első félévben
a fejtések korszerű biztosító
sát. Míg 1968-ban 525 
acéltámot építettek a front
fejtésekbe, addig az idén 
ez idáig mintegy 1300—1350 
darabot. Acéltámokkal tám- 
mentes homlok biztosítható, s 
ennek eredményeképpen a 
frontfej,ési teljesítmények a 
múlt évi 6,625 tonnáról mű
szakonként 7 tonna fölé emel
kedtek a harmadik negyed
évben. Az első félévi átlag 
6,865 tonna volt. Az ilyen 
teljesítményt már országosan 
is jegyzik, hiszen az orszá
gos féléves frontfejtési telje
sítmény átlaga 5,403 tonna 
volt.

A jövőben az egy frontfej
tésre eső termelési kapaci- I. 
tás fokozása az egyik leg -j 
fontosabb feladat, amely je- [ 
lenleg elég kicsinek mond-: 
ható. Ezt a fronthomlok nö
vekedésével kívánják bizto | 
sítani. Nagyobb figyelmet

66, a harmadik negyedévben 
darab | pedig 68—70 százalékra nőtt 

a kaparok és gumiszalagok 
fokozottabb alkalmazása ré
vén. Egyre több g'umiszala- 
got használnak a bányákban, 
mert míg a kaparok törik a

A szolgáltatások árszínvonaláról
A szolgáltatások egy jelen

tős része a szocialista orszá
gokban a történelmi és gazda
sági fejlődés során úgy ala
kult, hogy a lakosság társa
dalmi juttatás formájában ve
szi igénybe. Számos szolgálta
tás ellenértékét, ugyanis nem 
a lakosság pénzjövedelméből, 
hanem a nemzeti jövedelem
ből fedezik, illetve a lakos
ság egyes esetekben csak mi
nimális térítést fizet érte.

A társadalmi juttatás for
májában igénybe vett szol

gáltatások méreteire jellemző, 
hogy ezek összege évente egy 
lakosra vonatkoztatva 1500 
forint körül van. Szolgáltatás 
többek között például a lakás
használat is. A lakbér az álla
mi lakások költségeinek mind

nek ki az egészségügyi és szo
ciális szolgáltatások, a munká
val kapcsolatos juttatások 
(munkaruha, munkásszállitás, 
üzemi étkeztetés, stb.) állami 
kiadásai is.

Világszerte?“' megfigyelhető 
irányzat, hogy a termelőerők, 
fejlődésével és az életszínvo
nal növekedésével együtt jár a 
szolgáltatások árainak viszony

most is követi a bérszínvonal 
általános emelkedését. A sta
tisztikákból kitűnik, hogy a 
szolgáltatások területén foglal
koztatottak átlagbére 1952- 
ben még nem érte el a havi 
800 forintot, 1963-ban viszont 
már 1500—1700 forintra emel
kedett.

A reform során végrehaj
tott árrendezés a szolgaitatási

szenet, ezek jó irányba se- | össze egyötödét fedezi, négy-
gitik a darabos szén arányá
nak alakulását.

Gordos Géza

ötöd részét társadalmi jutta 
tás formájában élvezik a bér
lők. Hatalmas összegeket tesz-

Lcvél az ABC M üvekből

M ivel tö lt s ü k
a  m u n k a id ő t? ”

T. SZERKESZTŐSÉG! Hiába nőtt a napilapok oldal- 
terjedelme, átolvasásuk nem 
tölti ki a munkaidőt. Szeren
cse, hogy a fluktuációt egyen-

Meglepő, hogy a tömegkom- 
_ _ , munikációs eszközök, — s gon-

szentelnek a telepítés opti- dolom e fogalomkörbe tartó- lőre még nem sikerült felszá- 
mális szintjének betartására j zónák érzik Önök is lapjukat ! molni: elképzelni is rettene-

milyen sokat foglalkoznak i tes, mi lesz akkor,is. Napirendre került a front
fejtések gépesítésének szór-1 napjainkban azzal a kérdés- 
galmazása. A jövő évben be-1 sei, hogy m it csináljunk a sza- 
szerzik a lengyel gyártmá- bad időnkben, ugyanakkor 
nyű iszapgátas, hidraulikus í e0V szó sem esik arról, hogy
önjáró keretbiztositó szerke
zetet, a magyar gyártmányú 
hidraulikus páncélpajzsot. 
Ugyanakkor 2 darab kéttár- 
csás, maróhengeres szovjet 
szénkombájnt is vásárolnak. 
Ezek a gépek a fejtési tel
jesítmények további növelé
sére adnak lehetőséget. De

mivel töltsük a munkaidőt. 
Annál is inkább meglepő ez, :

amikor
már mindenki törzsgárda tag
nak számít, hiszen néhány hét 
alatt már egymás gondolatait 
is megismerjük.

Kérem Önöket, amíg nem 
késő, figyeljenek fel e jelen-

lagos növekedése a termeltek dijakat illetően csak négyszá-
áraihoz köpést. Ennek két j zaiékos áremelkedést jelentett,
olyan alapvető oka van, ami- I abból az elvből kiindulva, 
vei hazánk gazdasági életében hogy az ^Uam továbbra is ga- 
is számolni kell. Az egyik az, ran tálja az alapvető szolgál- 
nogy a szolgáltatások nagyré- j tatások mértékét és színvona-
szénél korlátozott a teljesít- ját. A lényegében stagnáló
ménynövelés lehetősége és a ! szoigáltatási árak és a növek- 
technika fejlesztésere is alig i vő bárek következtében a va- 
van mód. Elég a fodrászatra jamikor nyereséges tevékeny
vagy a kozmetikára gondolni. 1 ségek veszteségessé. váltak.
A másik o.t pedig az, hogy 
ugyan a szolgáltatások nagy 
részénél nincs lehetőség a 
termelékenység emelésére, de 
ennek ellenére mégis lépést 
keli tartani a munkabérek ál
talános növekedésével.

Hazánkban a szolgálkatási 
árakat 1946-ban a stabilizációs 
forintárak megállapításához 
alacsonyabb szorzóval számí
tották át, mint a termékárakat. 
Osztálypolitikai és jövedelem- 
politikai okoknál fogva szé
les körben érvényesültek' az 
önköltséget el nem érő szol
gáltatási díjak is.

A szolgáltatási díjaknál 
1951 óta azonban számot te- 
vőbb árváltozás nem volt és 
az árak azóta lényegében meg
merevedtek, annak ellenére, 
hogy a szolgáltatási ágazatban 
dolgozók havi bére követte és

Ma már a szolgáltatások döntő 
többsége dotációs, és ezeket 
az árakat csak jelentős álla
mi támogatással lehet fenn
tartani.

Néhány példa: a fővárosi 
tanácsi iparban a reformot 
megelőzően a bútorjavítás 22 
százalékos, a ruházati javítás 
18 százalékos, a háztartási 
gépjavítás 11 százalékos * esz- 
teséggel dolgozott. A már em
lített fodrászat és kozmetika 
iránti kereslet növekedése is 
főként a világviszonylatban a 
legalacsonyabb árakkal van 
kapcsolatban. Egy hideg dauer 
Franciaországban például 370 
százalékkal, Finnországban 
180 százalékkal, de Lengyel- 
országban is 80 százalékkal 
magasabb mint hazánkban.

Dr. Kövess Gyula

mivel igen könnyű kiszámító- i ségre. Ne csak azzal törödje-
ni, hogy jóval több időt töl
tünk a munkahelyünkön, mint 
az otthonainkban — legalább
is, ha az alvási időt leszámít
juk. Erre vonatkozóan azon
ban sem a televízió, sem a rá
dió, sem az önök rovatai ed-

nemcsak a fejtési szénarány j dig’ nem adtak tanácsot,
növelése a cél, hanem a ter
melékenység fokozása is.

nek — mint az „Otthonunk” 
rovatuk teszi — hogy mivel 
töltsük a szabad időt, hanem 
indítsanak rovatot, tapaszta
latcserét stb.-t arról is, hogy 
a munkaidőt miképpen lehet
ne eltölteni. Jó ügyet szolgál- 

I nának é tevékenységgel annál 
kérdésre

A galam bpiacon

I Kirívó és egyre veszélyesebb \ is inkább', mert a 
; hiányosságnak tartom ezt, hi- eddig még egyetlen vállalati

Ezektől a műszaki intézke- j szén sokan vagyunk olyanok, szervünk sem adott konkrét ta-
désektől egyben a létszámhi- akiknek még a csökkentett nácsot. Tegyenek tehát végre

munkaidő bevezetése után is ! egyenlőségjelet a munkaidő és
gondot okoz a munkaidő tar- j szabad idő eltöltésének kérdé-
talmas eltöltése. Gyanítom, j se közé, s ennek megfelelően
hogy számunk még növekedni I egyenlő arányban foglalkozza-
is fog, de remélem, ez majd \ nak mindkettővel.

SZOMBAT DÉLUTÁN.
Ilyenkor élénkül az újpesti 
galambpiac. Ez az egyetlen 
napja a hétnek, amikor a ga
lambtenyésztők a piac fóru-

sok fogalmuk lehetett. Aligha
nem ezen a napon kényszerül
tek elhagyni a fészket. Ahogy 
szemem megpihent ezen a 
két jószágon, az eladó nyom-

együtt jár azzal, hogy a m un
kanap eltöltésének gondja 
közüggyé válik.

Mivel — gondolom — eset
leg Önöknél is gondot okoz
hat a munkaidő ettöltésénel;

mán kínálják portékájukat, és ban gyanút fogott és magya- 
alighanem egyik sem szívesen I rázkódni kezdett, 
válik meg szárnyas kedvencé-! — Ez itt még kifehéredik —
tői. Valamilyen kényszer szó- , vígasztalt — mintakibenmár-
rítja erre őket, 
amit kínálnak, 
mond — nem mindig. A ga 
lamb nem mindig disz- I

ha sajátjuk is vevőt lát. Semmi az egész, 
Mert úgy- j majd a vedlésnél eldobja ezt 

a tollat, s az új...
— Gondolja? Szólaltam meg

Mert kérem, a hagyományos j kérdése, kérésemet tekintsék 
módszereink ma a tudományos egyben olyan gesztusnak, 
és technikái forradalom 7cőrá- ' amellyel önzetlenül az Önök
ban nevetségesek, meghala- \ hasonló gondjain is enyhíteni 
dottak, unalmasak. Tessék f i 
gyelembe venni, hogy a regge
li elfogyasztását sem lehet a
végletekig elhúzni, akármilyen 
kényelmesen is falatozunk.

kívántam.
Üdvözlettel:
az ABC Müvek létszámából 

egy olvasójuk.

Még hat napig l 
Engedményes
vásár
október 18-ig

KOZMETIKAI ARUK 

MOSÓSZEREK

KEFE ÉS EGYÉB HÁZTARTÁSI CIKKEK

30 -  40°/o -kai
ÖLCSÖBB ÁRON!

Kaphatok
-testen. Pest—Komárom— Nógrád megyékben 

az Illatszer-, Háztartási boltokban. Centrum cs 
ABC áruházakban.

tingvál tető és tető között, le - ! én is sokat sejtetőn — pedig 
száll ide is, oda is, aztán a J fogalmam sem volt arról, hogy 
macska ügyességű, vagy róka egyáltalán fontos követelmény- 
ravaszságú galambász nagyon | é azon a bizonyos ponton a fe- 
is könnyen ejti zsákmányul, j hér tollazat, 
hogy mielőbb piacra vigye. Az ( — Uram! Nekem elhiheti!
ilyen állatnak aztán nem is Évtizedek óta tenyésztem.
nagy az ára. No de ezt a ver- j 
ziót a rossz nyelvek beszélik 
csupán, hitele kétségbe is 
vonható.

Szó, ami szó, szombat dél
után, amikor már a gyárak is 
pihenőre tárták kapujukat, 
akkor benépesül az újpesti ga
lambpiac. Galambpiac? Való
jában a kendericétől a csízig, 
a törpepapagájtól a tengeri
malacig, az óriás testű ameri
kai király-galambtól a fehér 
egérig sok minden gazdát cse
rél itt. Maradjunk ä galam
boknál.

— Csak ötven forint — szó
lított meg egy középkorú fér
fi. aki ezúttal mindkét tenyerét 
galambkínáló tálcának hasz
nálta.

Még sohasem láttam ilyen 
fajta galambot. Alaposan vé- 
gigmustráltam.

— Szatinetta — magyarázta

Továbbálltam. Kocsira sze
relt emeletes ketrecben leve
gősen, kényelmesen „Római”, 
Strasser, Koburgi várt a gaz
dacserére. A galambok tán 
sokkal inkább, mint a tulaj
donos, aki ismerősével aszfalt
ra kuporodva tárgyalt, mit 
sem törődve a bámészkodók 
koszorújával. Néhány monda
tot azért lefüleltem.

— Az a pár. amelyik a sa
rokban fészkelt — tudod, a 
sima ezüst — szólt az egyik a 
másikhoz magyarázón. — Na 
annak a hímjét összetettem a 
nyolcas tojóval. Emezt a 47- 
es tojót pedig megkapta a sza
lagos 201-es hím. Micsoda? 
Ezekből lesznek ma;d a mo- 
kány fiatalok. Ez a kettő kü- 
lön-külön sem kutya, na de 
együtt?

— Hogy adja a galambokat

ezelőtt vala
kit kiraboltak 
a tatai tó
parton. Az 
ügyet egy 

fiatal rendőrtiszt kapta meg, 
s amikor rábízták ezt a kényes 
dolgot, egy kicsit ki is akar
ták próbálni, vajon hogyan 
tud megbirkózni a mindenre 
elszánt gonosztevőkkel. Az 
ifjú tiszt szenvedéllyel vetet
te rá magát a nem könnyű 
munkára. A rablást ketten 
követtél? el, az egyik rabló 
azonban makacsul tagadott. 
A nyomozó addig bogozta a 
bonyolult szálakat, amíg két
ségbevonhatatlan bizonyíté
kokat produkált. A rablókat, 
megrögzött visszaeső bűnöző
ket, nyolc évre ítélték. a 
nyomozó pedig dicséretben 
részesült

Hosszú volt az út és sok idő 
telt el, amíg Horváth Dénes, 
az egykori dadi parasztfiú 
nyomozótiszt lett.

— Elmondom magának, 
hogyan lettem rendőr — ne
vet a szóiké hajú. kék szemű 
fiatalember. — Ponyvát soha

Egyre feljebb

— próbáltam megzavarni az 
madara bizonyítványát az e l- ! eszmecserét. Meddő kísérlet
adó. miközben én azon cső- volt. ök  ketten tán nem is | nem olvastam, de a szépiro- 
d álkoztam. hogy lehet egy ga-! azért jöttek ki a piacra, hogy dal mat mindig szerettem. In-
lambnak ilyen apróra sikerült üzletet kössenek, inkább csak i nen kaptam az első indiféko-
csőre. Homlokából olyan észre
vétlenül henvesedik ki. mint
ha merő véletlen lenne csu
hán. F® ■'r ■>’-(>. tollns-ol-
hés madarak olvan otthono
san totyogtak gazdájuk tálcá- 
r-vi tenyerén akárha erre szü
lettek volna. A néoes szemlé
lősereg. a mind nyüzsgőbb piar 
fi forgatag nem. zavarta őket. 
A külvilágról persze még nem

szokásból, tereferére. A másik | kát. Valami olthatatlam vágv 
meg alig várta, hogy pénzre i ébredt bennem, hogy én is
cserélje a galambok muraközi
jét a fakó színű Kinget, hogy 
aztán takarmányért rohan ion. 
eleségül az otthon maradot
taknak.

GALAMRPIAO. Tarka, mint 
a madárvilág. Sokszínű, érde
kes — még szórakozásnak is

s .  dós s

beálljak a bűn üldözőinek 
sorába. Az életben is sok 
csúnva dolgot láttam, ez csak 
tovább fokozta bennem a 
rossz elleni küzdelem gondo
latát. Közben Dadon KISZ- 
Ht.kár is voltam, akadt egy
két dolog, ami már ilven ér 
Uámű kiállást is kívánt

Ezután szinte minden olvan 
volt. mint a mesékben. A 
szegányember fia elindult 

I megkeresni és szolgálni az 
[ igazságot. Egv szép napon 
j Horváth Dénes is beköszöntött 
i a megrei rendőrfőkapitány

ságra. és közölte elképzelése
it. Na, nem ment minden 
úgy, mint a ka.rikacsapás. A 
nevét azonban feljegyezték, s 
egy bizonyos idő múlva meg
jött az értesítés, hogy felvé
telének nincs semmi akadá
lya, ha még tart benne a szép 
elhatározás. Ez persze, szó 
szerint közel se>m így fogal
mazódott meg, de Horváth 
Dénes, a négv gyermekes dadi 
oarasztcsalád fia. a megfogal
mazásokkal mit sem törődött. 
Csak azt érezte, hogy megva
lósul élete álijja. védelmezheti 
az embereket a bűnözőkkel 
szemben.

— Miután bekerültem a 
rendőrség kötelékébe. már 
minden könnyebb volt —- em
lékezik a ma k^4 gyermekes 
családapa. — Végigjártam 
azokat az. állomásokat, ame
lyeket minden hozzám hason
ló embernek végig kell jár
nia. s közben állandóan dol
goztam és tanultam. Szerez
tem a gimnáziumihoz még 
egy villamosipari technikumi 
érettségit, elvégeztem a mar
xista esti középiskolát, a há
roméves BM-akadémiát; ■ -s 
most beiratkoztam a iogi 
ofiyetaou’e. tíannúwegy éves

vagyok, talán q lendület át
visz ezen is.

Mindezt olyan könnyedén és i 
vidáman adja- elő. ho°;v az j 
ember önkéntelenül is meg
érzi: ez a mérhetetlen opti
mizmus, kiegyensúlyozottság 
és magától értetődő természe
tes magatartás viszi előre a 
31 éves tisztet p munka ezer
nyi fáradalmán és buktatóián. 
Buharek Antal, a tatai iárá- 
si rendőrkapitányság vezetőie 
elsősorban Horváth Dénes 
akaraterejét dicséri:

— Két évvel ezelőtt súlyos 
közlekedési baleset érte Hor
váth főhadnagvot. Tizenegy 
helyen törött el a keze és a 
lába. Egy évig volt betegál
lományban. A szívósságának 
gyógyulni akarásának és 
munkaszeretetének köszönhe
ti, hogy mégis felépült. Már 
amikor lábadozott, beiárt a 
munka hely éré. érdekelte min
den. lélekben már ismét dol
gozott Ha azt mondom, hogy 
csak a legnagyobb elismerés
sel beszélhetek szorgalmáról, 
alaposságáról. végtelen ki
tartásáról. talán sikerült va
lamit megértetnem ennek a ki
tűnő fiatal tisztnek a jellemé
ből.

Valószínűleg 'ev latiak Hor
váth Dénes tevékenységét a 
kapitányság más dolgozói is 
Ezt abból lehet következtetni 
hogv - amíg korábban pártve
zetőségi tag volt, legutóbbmeR ála&itetták párttitiLárnafc

S hogv a munka és a tanulás 
mellett mennyi a társadalmi 
elfoglaltsága, arról talán már 
nem is kell beszélni. Kérdé
sünkre. hogyan tud ezzel a 
tömérdek teendővel ilven be
tegség után is megbirkózni, 
nevetve legyint:

— Ebben a korban még 
soha nem fárad el az ember. 
A döntő, hogyan indul neki 
lélekben az ember a dolgok
nak és egyáltalán — az egész 
életnek A . többi már c« ak
akaraterő kérdése. S effv idő 
után mér nem is tudunk 
másként élni és dolgozni, csak 
ilyen nagyfokú leterheltség
gel. Most egyébként nekem - 
egyetemmel karqcnTi+’oen van
nak csak agg-’vaim. Az na
gyon nehéznek látszik.

A Fegyveres Erők Napján 
Horváth Dőnest a Haza Szol- 
nátatáért Érdemérem y w v  
fokozatával tűri tették ki. 
Hogv megérdemel te-e a ma
gas kiffmfetést ez nem v-tás. 
Tehetségével. szőre- 
akaraterőiével h i az 
elmúlt nyolc psV -nd th°n, 
hogv7 amire ffiitotte az m v-t, 
annak eszménynek kitűnő
en m e g l e l t

V é d i
a békés embere
ket, az igazsá
got és rendkí
vüli c*edmé- 
nveSsőgge) ül

dözi a bűnt és a bűnözök-f. s  
mindezt olyan lelki beállított* 
sággal. hogy soha nem elége
dett magával Fzéri *s sarkall- 
ia önmagát a trvábbkéozéá 
újafib és úiabb ú * n el rívó...

<D. K. U)


