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Az új kormányprogram egész népünk életszínvonalának emelését tűzte 
ki céljául. Ennek a célnak megvalósításához bőség szükséges. Több 
élelmiszert, kenyeret, zsírt, cukrot, ruhát kell termelnünk. Hogy többet 
termelhessünk mindezekből, ahhoz több mezőgazdasági eszközre, 
gépekre, szerszámokra, műtrágyára van szükség. Ezekből az eszközökből 
azonban c?ak úgy termelhetünk többet, ha növeljük széntermelésünket. 

A szén az ipar kenyere! 
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A vasgyártáshoz szén kell. Márpedig a mezőgazdasági eszközök javarésze 
vasból készül. Az áramfejlesztéshez szén kell. Texfilgyáraink exer és ezer 
gépét viüamosenergia hozza mozgásba. A szénnel fejlesztett villamos? 
energia adja a fényt a falukba. Széntermelésünket növelnünk kell. 
A szenet hazánk legmegbecsültebb dolgozói, a bányászok termelik. 
Több szenet kelt termelnünk, tehát több bányászra is van szükség. 
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Jelentkezhetek bányásznak! k 
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A Középdunántúli Szénbányászati Tröszt bányáiban tapasztalt, képzett 
szakmunkások várne.k benneteket, aknászok, vájárok, akiktől elsajátít
hatjátok a szép és megbecsült bányász mesterséget. 
A bányászok megbecsülése abban is kifejezésre jut, hogy a bányáknál 
többet lehet keresni, mint a többi iparágban. 
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Egy kezdő bányász 900—1100 Ft között keres, gyakorlott dolgozó 
keresete eléri az 1300 Ft-ot, képzett csapatcsillés, vájár 1300 Ft-nál 
többet keres. A keresetnek ielső határa nincs. Szorgalmas, igyekvő új 
dolgosr.ó a középdunántúli bányákban egy, másfél év alatt kitanulhatja 
a bányász mesterséget. 
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Minden bányász ingyen kap munkaruhát és lábbelit. Ezt csak akkor 
kell megtéríteni, ha valaki igazolatlanul műszakot mulaszt. Becsületes 
dolgozó pedig igazolatlanul nem mulaszt! 
A termelő csapatokon dolgozók bőr bányászsapkáí, zubbonyt, nadrágot, 
bakancsot vagy gumicsizmát, inget, alsónadrágot és 2 pár kapcát kapnak 
teljesen ingyen. A szállításnál dolgozók munkaruhát és lábbelit kapnak 
térítés nélkül. 
A nős családfenntartó dolgozók évenként 64 q szenet kapnak ingyen. 
A vidékiek ezt a szenet a lakóhelyükhöz legközelebb eső TÜZÉP-nél 
vehetik át. 
A családos dolgozók 2 gyermek után 75 Ft, 3 után 180 Ft, 4 után 
260 Ft, 5 után 350 Ft, 6 után 450 Ft családi pótlékot kapnak. 
Az esetleges betegség idejére munkásaink 65%, 2 éven felüli szolgálati 
időnél 75% táppénzt kapnak átlagos keresetük után. Az igazolatlanul 
nem mulasztó bányászok minden év szeptember első vasárnapján, 
a bányásznapon, hűségjutalomban részesülnek. A hűségjutalmat az évi 
kereset után számolják. Bányászaink általában 400—3000 Ft között 
kapnak hűségjutalmat. A távollakó toborzott bányászok családlátogatással 
kapcsolatos utazási költségét havonta egyszer megtérítjük. A bányáink
hoz közel eső falvakból autóbuszokon szállítjuk be a dolgozókat. Ezért 
hetenként 10 Ft-ot kell fizetni. 

Az új dolgozókat kényelmesen berendezett szállásokon helyezzük el. 
A szállásokat fűtjük és tisztán tartjuk, emellett gondoskodunk szórako
zási lehetőségekről díjtalanul. 

Üzemi étkezdéinkben napi háromszori bőséges étkezést biztosítunk 
6.60 Ft-ért. 

Az új dolgozókat az első 6 napon nem osztjuk be munkára, hanem 
megismertetjük vele a bányát. Ezt az időt megfizetjük. Az a dolgozó, 
aki felvételi irodáinkkal egy évre szóló szerződést köt, munkába állása 
után 8 napon belül 600 Ft szerződési jutalomban részesül. 

Minden 17 és 45 év közötti férfit szívesen várnak az ajkai, balinkai, 
padragi, pusztavájni, dudari bányászaink. 
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