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A magyar

MUNKÁSPÁRT

küldöttség

két másik tagja pénteken
érkezik
Budapestre
Hivatalosan közölték, hogy Októberi Szocialista ForraKádár János elvtárs, a Ma- dalom 44.
évfordulójának
gyar Szocialista Munkáspárt megünneplésén.
Központi Bizottságának első
A magyar pártküldöttség
titkára, a magyar forradai- két másik tagja, Marosán
mi munkás-paraszt kormány György és Nemes Dezső, az
elnöke, a XXII. kongresszu- MSZMP Központi Bizottsáson részt vett magyar párt- * a n a k . t l t k * r a I I > a P " ' l t l l k a i
Bizottság tagjai, pénteken
küldöttség vezetője, a Szov- érkeznek
Budapestre.
A
jetunió Kommunista Pártja szovjet főváros kijevi páKözponti Bizottságának meg- lyaudvarán november elsehivására Moszkvában marad, jén ünnepélyesen búcsúztathogy részt vegyen a Nagy ták őket. (MTI)
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Kádár János elvtárs részt vesz
a Nagv Októberi Szocialista Forradalom
évfordulójának moszkvai ünnepségein

Y. I. Lenin aláírja a moszkvai
Marx-szobor alapító levelét

EGYESÜLJETEK!

Ülést tartott
Minisztertan á c s
zetek egységes nyilvántartásának renderóséről.
A rádió és a televízió műsorának vételét gyakran zavarják különböző ipari és
háztartási elektromos berendezések, ezért a kormány a
közlekedés- és postaügyi miniszter javaslatára — újból
szabályozta e zavarok elhárításóval kapcsolatos teendőket.
A Minisztertanács az egészségügyi miniszter
előterjesztésére határozatot hozott
az
orvostovábbképző
intézet tanA Minisztertanács a pénz- székeinek
felállítására.
ügyminiszter előterjesztésére
A Minisztertanács ezután
rendeletet hozott a szövetke- folyó ügyeket tárgyalt. (MTI)
A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Meghallgatta és jóváhagyólag tudomásul vette a földművelésügyi miniszter tájékoztatóját
az őszi betakarítási és vetési
munkálatok
menetéről. A
kormány megvitatta
és elfogadta a belkereskedelmi
miniszter,
a
Szakszervezetek
Országos Tanácsa és a SZÖVOSZ együttesen
előterjesztett tervezetét a nyíltárusitási üzletek
nyitvatartásának
rendezésére.

5 0 új gépet szerelnek fel
a Kiskundorozsmai
Pamutszövőben
Jelentősen emelkedik a termelés

(RádHkép

-

MTI Külföldi

Képszolgálat)

V. I. Lenin (középen) aláírja a moszkvai Marx Kirolycmlékmű alapkő lerakási ünnepségén, 1920. május elsején az alapító levelet

M e g j e l e n t ax a l k a l m a z o t t a k
prémiumrendszerére vonatkozó
m u n k a ü g y i m i n i s z t e r i utasítás

Az új prémiumrendszer
reália terv készítésre, /obb
vállalati
szakot szerveztek,
s vállalták, hogy jó. minőség melegyüttműködésre
ösztönöz
lett havi tervüket 101,1 szótzalékra teljesítik. Az 1,1
több felelős vezetőjének a
A munkaügyi miniszter a ni, ha a műszaki fejlesztés
százalékos túlteljesítés
azt Szakszervezetek Országos Ta- eredménye nem az éves tervprémiuma csökken.
jelenti, hogy egy hónap alatt nácsával egyetértésben uta- ben, hanem később Jelentke— Egyébként az utasítás
45 ezer méter pamutáruval sítást adott ki az ipari, épí- zik. Természetesen tekintet- fenntartja azt a jól bevált
tőipari, helyiipari, közmű- tel kell lenni bizonyos határ- gyakorlatot, hogy
el
Sét
Tz üzem doSoS
~ ágyneművel, intettel, kiot- szolgáltató, beruházó, terve- időkre, például
nem igyekszik premizálási
ösztönöznie
hanem a felsőbb szervek is. resszusának,
valamint
a tal,
munkaköpenyanyaggal, ző és fejlesztő vállalatok, to- kell a prémiumnak arra,
sémát erőltetni a miniszKiszámították, hogy egy évi Nagy Októberi
Szocialista férfiing- és félgyapjú
női vábbá a vállalati gazdálko- hogy az új cikkek, a nulltériumokra, a vállalatokra,
hanem módot ad nekik arüzemeltetés
esetében is gaz- Forradalom 44. évfordulója- kendőanyaggal — gyártanak dású középfokú irányító szer- szériák gyártása ne késsen.
vek műszaki, adminisztratív, Fontos rendelkezése az utara, hogy profiljuknak, tertöbbeb
Pontosan ° & V I B Í S
forgalmi és szakalkalmazot- sításnak, hogy
melési viszonyaiknak megamikor ismét gépcserére ketainak prémiumrendszeréről.
felelően rugalmasan sajál
a prémium
kifizetésének
rült a sor.
Arra a kérdésre, hogy mi
maguk alakítsák ki préfeltétele nemcsak a határA tavaly felszerelt gépek
tette szükségessé a rendelmiumrendszerüket.
idő megtartása, hanem a
kezés kiadását és miben
megoldás magas műszaki A most megjelent rendelke
ugyanis kivitelben és szer| tér el az alkalmazottak edzés alapján
színvonala ls.
kezetben is különböztek az
digi premizálási rendszerénovember
30-lg
minden
— Másik lényeges módosíüzem gépeitől.
Az »újak«
től, a Munkaügyi Minisz- tás: ösztönzés a reális terviparágnak és illetékes szakfelülverős szövőgépek
voltériumban a következőket készítésre, a laza
szervezetnek ki kell doltervezés
tak, az üzem gépparkja pemondották az MTI munka- felszámolásóra.
goznia a maga területérc
társának:
a rendelkezés végrehajtási
dig középverős
szerkezetű.
Törekedni kell arra: a préutasítását,
— Az utasítás kiadását a
Nemcsak a dolgozóknak jemium a jövőben mind több amely
szerint a vállalatok
Az ország különböző ré- zalékkal több árut
szállít premizálás hatékonyságának
területen
ösztönözzön a
tentett újabb munkafelada- szén
megállapíthatják a
maguk
a tanácsok irányítósá- majd a belkereskedelemnek, 150 üzemre kiterjedő vizsgáhelyi
tartalékok
feltárására,
tot a gépek
üzemeltetése, val működő 290 állami he- ugyanakkor az exportra ke- lata előzte meg.
prémiumrendszerét,
kijelölhanem a
karbantartóknak lylipari vállalat
mintegy rülő termékek készítését is
A most megjelent utasítás hogy azokat már a tervké- hetik premizálásra váró felmegerősíti a korábbi intéz- szítéskor figyelembe tehessen adataikat. Decemberben enis. Az
egységes
géppark ezerötszáz üzemmel, telep- megkétszerezi. Fokozzák a
venni. A rendelkezés lénye- nek meg kell történnie, hogy
kedéseket,
karbantartása
sokkal
egy- pel rendelkezik és hetven- műszerek, a különleges kis
ge az, hogy a vállalatok több az 1962 január elsejétől haezer embert foglalkoztat. A készülékek exportját,
—
Ezenkívül
azonban
nészerűbb és gazdaságosabb,
a második ötéves tervünk ezeA termelékenységet
22 hány módosítást is tartalmaz prémiumot kapnak a megter- tályba lépő miniszteri utasígépi alkatrészek beszerzése ket a vállalatokat és dolgo- százalékkal kívánják fokozni az új rendelkezés. Ügy mó- vezett és teljesített fejlődés- tás és a végrehajtási utasípedig lényegesen könnyebb. zóit is nagyobb feladatok elé a helyiiparban és a tervidő- dosítja például a prémium- ért, mint az ugyanolyan mér- tások alapján minden vállafejlődés terven felüli lat alkalmazhassa a rendel
Sok érv szól tehát amel- állítja. Az állami helyiipar- szakban 7,5 százalékos ón- rendszert, hogy az eddiginél tékű
teljesítéséért.
kezéseket — fejezték be a
ban
öt
év
alatt
35
százaiéköltségcsökkentésre
számítafokozottabban
ösztönözzön
lett, hogy az "új* gépeket
— Az eddigi prémiumrend- tájékoztatást a
Munkaügyi
kos termelésnövelést tervez- nak. Ebben segítségül szol- műszaki
fejlesztésre. Eddig
kicseréljék. A dorozsmai pa- tek, de a lakosság számára gálnak majd a következő is volt
szer
gyengéje
volt
az
is,
Minisztériumban. (MTI)
műszaki fejlesztési
mutszövó vezetőinek sürge- történő javítások, szolgálta- években sorra kerülő üzemi prémium, de csak a terme- hogy nem ösztökélte eléggé
az
egymás
tésére a Magyar Pamutipar tások aránya ennél jóval rekonstrukciók,
korszerűsí- léssel szoros összefüggésben. a vállalatokat
Most a kiemelt fontosságú közti jó együttműködésre, a
átszervezésével idén július- nagyobb mértékben, 70 szá- tések. A tanácsok is jelenkooperációra.
A
Gyakorlatilag
tős összegekkel
járulnak
műszaki fejlesztési felada- hibátlan
ban megérkeztek Dorozsmá- zalékkal emelkedik majd.
A helyiipari
vállalatok hozza a vidék ilyen módon
tokért kitűzött prémium most közzétett miniszteri utamegS7Őnik hazánkban
ra az üzem eredeti gépeihez például
sítás
kimondja:
a
tervidőszakban történő
iparosításához,
a
felhasználását a napi terhasonló Norton-típusú
szö- megkétszerezik a bútorgyár- meglevő telepek fejlesztéséa gycimekbénnás
amennyiben a vállalatok
melés eredményeitől fügtást
nem tesznek eleget szállívőgépek és megkezdődött a
hez és ahhoz, hogy több
getleníteni kell,
Dr. Bakáts Tibor, az OKI
tási szerződésben vállalt
A helyiipar a tervidőszak- műhelyt középüzemi szintre azaz a prémiumot — a kitűtavaly beállított gépek
leelmondotta,
kötelezettségeiknek,
az főigazgatója
ban az 1960. évinél 12 szá- emeljenek. (MTI)
zött feladat megoldása esecserélése.
hazánk
járványügyi
igazgatónak és a vállalat hogy
tén — akkor is ki kell fizethelyzete kedvező képet muAz üzem dolgozói szive- t
' Jtat. Csökkent a légúti fertő
sen fogadták az új g é p e k e t '
«ző megbetegedések
száma
hiszen gyáruk
fejlődik, s»
Jés több, néhány évtizeddel
ujabb munkások foglalkoz-J
•ezelőtt súlyos gondot okozó
» fertőző betegséget — köztük
tatasa válik
tehetővé.
AzJ
Ja szamárköhögést és a difátszervezes előtt 126 gépük J
'tériát — lényegében teljesen
volt és ha a most érkezettek*
Jsikerült leküzdeni.
helyükre kerülnek 176 lesz.;
ILIFFJ
I P
P H
» örvendetes eredményekről
A gepeket már szerelik. AzJ
J tanúskodnak a gyermekbé•nulásos megbetegedések adaüzem valamennyi munkása}
Jtai is. Az idén az országban
igyekszik úgy dolgozni, hogy'
(mindössze három gyermekW a szerelés ne okozzon ki-;
Jparalizises megbetegedést jeesést. A karbantartók szom-J
(lentettek — ez gyakorlatilag
baton éjjel is szerelik a gé-;
Jennek a súlyos fertőző be
(tegségnek a teljes leküzdését
peket, a tervek szerint már}
•jelenti. Az orvostudomány1961-ben egységes
lesz
a}
ÍÍ-Í MrfrM. " •<
inak ez a nagyszerű sikere
géppark. Jelentősen emelke-;
nagv
felelősséget
( azonban
I K M Mmm
Mfö&íM\
dik majd a termelés is. Elő-J
• hárít az egészségügyi dolgozetes számítások szerint az}
Jzókra és a szülőkre: a jövő50 új gep üzembeállításával}
bben ugyanis az azelőtt bizoévenként egymillió 350 ezer;
Jnyos védőhatást nyújtó imm u n i t á s kiesésével kell száméter áruval termelnek tői)-;
Jrnolni, s emiatt még nabet.
}
Egymillió fogó készül évente exportra a Szegedi
Kézi- (gyobb szükség lesz az oltási
A tápéi hajójavító forgácsoló műhelyében látható ez a
Az átszervezés nem zavar-' hatalmas, 6 mázsa súlyú vas fogaskoszorú. Eddig 11 daszerszámgyár új. egyetemes fogógyártó
ciklusműhelyé- Jfegyelem pontos betartására,
ja a termelést. A pamutszö-' rab készült Dunaharaszti részére a hatalmas súlyú alben. Felvételünkön a tágas, világos üzemrészt láthatjuk 'gyermekeink teljes védettsé*
az új gépsorral
katrészből, melyet lassú forgás közben esztergálnak
vő dolgozói hónapról hónap-1
• gének biztosítására. (MTD
Mozgalmas az élet immáron egy éve a Kiskundorozsmai Pamutszövőben. Tavaly
ősszel 50 darab szövőgéppel
nőtt a géppark. Nem voltak
ezek a legmodernebb gépek,
de beállításuktól a termelés

ra teljesitik tervüket, egyetlenegy
negyedévben
sem
maradtak adósok. A múlt
héten az üzem munkásai
műszaki tanácskozáson határozták el, hogy
november
hónapban az SZKP történei-

Növeli a szolgáltatásokat,

több árut készít exportra a helyiipar
a második ötéves tervben
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