
Szegeden, december 11 tői: 

Telefonhívás — öt számjeggyel 
Előkészületek a posta további korszerűsítésére 

A posta hírközlő rendsze- nek kell tárcsázni, mert az lókban és a nyilvános állo-
rének fejlesztése, berendezé- automata átszerelése után másokon mindezekről részle-
seinek korszerűsítése a har- már csak így jön létre kap- tes tájékoztatókat fognak ki-
madik ötéves terv egyik fon- csoiás. függeszteni. Az öt, illetve 
tos programja. Nemrég he- A posta ilyen táwálasztá- három jegyű számrendszerre 
lyezték üzembe Szegeden az si rendszert már néhány na- való áttérés ugyanakkor 
új távgépíró központot s a gyobb városban kísérletkép- szükségessé teszi új távbe-
főposta távbeszélő központjá- pen meg is valósított s az szélő névsor kiadását is. A 
ban jelenleg is munka fo- a tapasztalatok szerint be- helyi távbeszélő névsort 1967 
lyik a kezelőhelyek számá- vált. első negyedévében adják ki, 

A postaigazgatóságon nyert addig is a jelenlegi számok 
£ e r v értesülések szerint ez a vál- lesznek érvényben, termé-

tozás sem a havi sem a he- szetesen december 11-tól 
Ivi előfizetési díjakat nem úgy. hogy azok elé l-est, il-
érinti, a városi postahivata- letve 0-óf kell tárcsázni. 

nak bővítésére. 
Az automatizálási 

egyik igen fontos része 
ugyanis, hogy fokozatosan 
megszüntetik a kisebb posta-
hivatalokban is a kézi kap-
csolású távbeszélő központo-
kat. Ennek az elképzelésnek 
első ütemében valósul meg 
a következő években a köz-
vetlen Szeged környéki köz-
pontok automatizálása. Ez 
a gyakorlatban azt fogja je-
lenteni, hogy Szeged kör-
nyékére és onnan Szegedre 
tárcsázással lehet távbeszélő 
összeköttetést létesíteni a 
nap bármelyik órájában. Lét-
rejön az állandó éjjel-nap-
pali távbeszélő-kapcsolat vá-
ros és falu között. E nagy-
szabású átszervezés előkészü-
leteit végzik jelenleg Szege-
den. 

Ezzel van öszefüggésben a 
postaigazgatóságnak az in-
tézkedése. hogy december 
10-én éjfél utántól Szegeden 
megszűnik a négy számje-
gyes, illetve a két számje-
gyes tárcsázás. Az eddigi 
négvszámjegyű számok — pl. 
35-35 —. úgy változnak, hogv 
l-es. a két.iegyűek — pl. 02 
— pedig 0-ás előszámot kap-
nak. A példában említett 
számokat tehát december 11. 
után 135-35-nek, illetve 0-02-

Válaszol ez illetékes 

Igazságot kapnak a tfomaszékiek 
Lapunk 1966. szeptember „Kiküldötteim útján meg-

18-i számában Nyolcvan állapítottam, az adó- és 
igazságkereső címmel han- szabálysértési bírság kiveté-
got adtunk a dcvmaszéki szö- se jogszerűen történt. A 
vetkezeti csoportgazdák pa- probléma elsődlegesen ab-
naszának. A dormaszékiek ból ered, hogy az érdekelt 
szóvá tették, hogy még bérlöket a termelőszövetke-
1964-ben feles művelésre zet tévesen tájékoztatta. 
földet vállaltak a szegedi A jogiszabályok arzonban 
Űj Élet Tsz domaszóki táb- nem zárják ki azt, hogy a 
Iáiból. A gazdák az általuk kivetett adót és bírságot a 
művelt területek után a pénzügyi szervek az adózók 
községi tarácsnál adóbeval- anyagi, szociális helyzetét, 
lást nem tettek, mivel ab- az adóztatás összes körül-
ban a tudatban éltek, hogy menyeit mérlegelve méltá-
ez a földtulajdonos kötele- nyosságból mérsékeljék, il-
zettsége. Végül is több mint letve teljes egészében elen-
120 ezer forint adó és bír- gedjék." 
ság megfizetésére kötelezték a továbbiakban így s z ó f a 
i munkavállalókat. Felleb- levél: „A megyei pénzügvj 
bezésüket a járási tanács osztáiy a panaszeljárás so-
u letekesei is elutasították, rán — az adózás összes kő-
Cikkünkre Garamvolgyi Ká- rülménveit mérlegelve a 
rolv elvtárs, a pénzügymi- bérlők jóhiszeműségét a fél-
niszter helyettese a többi reértésen alapuló szerzödés-
közőtt az alábbiakait vála-
szolta: 

Pálinkaszagot hoz a szél 
A pénzügyőröknek, vagy és hazavitték Mórahalomra, 

ahogyan a nép nyelvén hív- előkerült a főzőüst is, mint 
ják őket. a „fináncoknak" bűnjel. 
rendkívül Jó a szimatuk. Azt Saját bevallása szerint is 
tartjak róluk, hogy a szél 7 0 liter pálinkát főzött egy 
járásából is megérzik, hogy nagy üstben, amelyet 30 lite-
merre főznek titokban pálin- r e s sisakkal fedett, s a réz-
kát. amelyet aztán kivonnak csövön keresztül futó illatos 
a forgalmi adó alól és suty- pára egy 230 literes vízzel 
tvomban értékesítik. Az teli fakádban hült le és vált 
Ilyen „felár" nagyon. 9okba pálinkává, 
került már egyeseknek, akik . , . „ , 
rajtavesztettek a pálinkafő- . A , f o a ? alkalmatosságot 
zésen. hiába ágyazták be a • ^ e / f / ^ n lefoglalta es 
szerkezet® kukorica szár- elszállítottá a pénzügyőrség 
kúpba, lim-lomokkal teli ko- V®?"1"®?', ITant a h o g y ^ 
csiszínbe, pincébe, kamrába, tette Szögi Imre. Rozsa Ta-
V®t már olvan, aki a pad- n v a ,?09- s z á m a , a t t l l a k o s 

láson főzőcskézett, s felhú- fT^J5??, iSi Xtt 3 0 H í e r r>a1in" 
zott egy-k® cserep® a tel ón. 'f/H találtak. Kisapáti P®er, 

hogy messzire kilásson az { " f / d f f l® 
útra és észrevegve a finán- f I a k / , I s

eJ> ,? r u l , l a r t a 

cot, amikor az még a másik pálinkafőzéssel. Egy 
falu hatarában jár. 1™ tteres uston 26 litert 

, , főztek kt. Monostori Mafvás. 
- " f - ^ y f " Forráskút, Atokháza dűlő 

135. szám alatti lakosnál is 
lefoglaltak egv komplett pá-
linkafőző készüléket. és 

Egyesek 
űzték odahaza a pálinkafő-
zést, hogy a szomszédok sem 
tudtak már szemet hunyni 
fölötté, hát még a hivatalos ^ g " f o r i n t szeszforgalmi a l̂ó 
szerv, a pénzügyőrség. Na-
csa József, Mórahalom. VI. 
kerület 94. szám alatti la-

lá esö pálinkamennyiséget. 
Pusztamérgesen a IV. kérő-
iét 24 szám alatt Fülöp Tst-kosról a legrosszabb akarója v á n H l d t n elkerülni a 

sem tetélezré fel, hogy ra f e k e t e pálinkfőzők sorsát. A 
van szorulva arra a kis 
..mellékesre", amit a pálin-
kafőzéssel. iltetve a szeszfor-
galmi adó kijátszásával zseb-
re akart tenni. Személygép-
kocsi. motorkerékpár is van 

szerkezet® a teljes appará-
tusu l együtt innen is elvit-
ték. „ 

A bírságot egyik esetben 
sem kerülték el, amely ese-

a háznál, afféle ió módot tönként nagyon is súlyos le-
tükröz Nacsa Józ-ef háza- h e t - 5 p 7 i e r forintig terjed-
táia. Mégis Tápén érték tet- h e t - K i " k i rr"><!t ls megkaota 
1en. amint hátizsákba pakol- » szabálysértésért kitáró 
va a pálinkát, értékesíteni bírságot, amelv intő példa 
akarta a faluhan. A finánc a r r a - a pálinka főzőcs-
elől uevan „megtéoett". de teresre előbb-utóbb rájön-
az nvomába eredt. hiába r - e k- "'szen a szél járása is 
búit meg rffv házban S mi- a fináncoknak segít. 
kor aztán kocsiba ültették L. F. 

kötésnél feltételezve — az 
1964. évre visszamenőleg ki-
vetett jövedelemadót és sza-
bálysértési bírságot — mél-
tányosság címén törölte, il-
letve törli". A miniszterhe-
lyettes végül közli: 

„A Csongrád megy® ta-
nács vb pénzügyi osztályát 
— mely tevékenység® adó-
politikánk célkitűzéseinek 
megfelelően végz. — utasí-
tottam, hogy az ügy® min-
den körülménv figyelembe-
vételével sürgősen rendezze. 
Ezen túlmenően azonban a 
végleges megoldás érdeké-
ben szükségesnek tartom 
földbirtokrendezési szem-
pontból is az ügy megvizs-
gálását". 

Programozás elektronikával 
Az okos számítógépek a termelés segítői a kábelgyárban 

Az elektronikus számítógé-
pek igen okos dolgokat mű-
velnek, ugyanakkor ezek a 
gépek csak azt és annyit 
tudnak, amire megtanították 
őket. De segítségük szinte 
kimeríth®etlen: a zen®51 a 
nyelvészetig, azután az üze-
mi termelésig. A kérdés in-
kább az, hogy mennyire ta-
nították meg ezek® a gépe-
ket. s mennyire ismerik a 
termelés menet® is. 

Tolmács nélkül 
nehezen 

Ugyanis k® nyelvezetről 
van szó: a számítógépek és 
tudós alkot®k kiválóan be-
szélik a matematika „nyel-
vezetét", az üzemekben, a 
tei-melés frontján viszont 
más nyelven beszélnek. E 
k® nyelvezet között tol-
mácsra van szükség, más-
képp nehéz megérteni. A 
megoldás csak egyféleképp 
leh®séges, közelíteni kell 
egymáshoz a k® szakterül®-
nek, hogv a gépeket jobban 
felhasználhassák a termel® 
segítésére. 

De menjünk tovább: kell-e, 
érdemes-e a gyári termelés-
nek a matematika és az 
elektronika segítsége? Kell! 
S eleve hibás az a semati-
kus elképzelés, hogy az ügy-
vit® gépesítése csak akkor 
eredntényes, ha azonnal az 
adminisztráció egyszerűsí-
tését. létszámcsökkentést 
eredményez. Egy durva pél-
dával levezetve: eddig 200 
tisztviselő szolgáltat®t ada-
tokat a gazdasá® vezetés-
nek, de ha gépesítünk, ak-
kor talán 100 is elegendő 
lesz. Közben gépesítik az 
ügyvitelt, de nem csökken 
az adminisztrációs létszám, 
inkább növekszik 50 fővel. 
Mi a magyarázat? 

Leh®, hogv a 200 fő ha-
vonta mondjuk 1000 pa-
rarr®ert (a termel® me-
netében nélkülözhetetlen 
jellemzőt, mutat®) szolgál-
tatott a vezetésnek. A gének 
közreműködésével ötvennel 
gyarapod®t a 1®számuk, de 
most már havonta akár 50 
ezer paramétert „termelünk" 
a gyár vezetőinek. Természe-
tesen az 50 ezer mutató 
megléte nem valami öncélú 
adathalmaz, a vezető dönté-
s® teszi biztossá, megalapo-
zottabbá. (A hagyományos 
eszközökkel ígv nem bizto-
sítható, itt valójában minő-

o e o c c i ó ű v k , 

A köszönet hangján 

özv. dr. Vi da 
Sándorné, Szeged, 
öthalom utca 1/b 
szám alatt lakó 
olvasónk szer-

kesztőségünknek 
küldött levelében 
a következőket 
írta: „A legutób-
bi viharos erejű 
szél leszedte há-
zunk tetejéről a 
cserepeket, s rá-
ad® ul a követ-

kező napokon 
megeredt az eső, 
s reménytelenül 
esett. A padlás 
csupa víz volt, 
® mély lyuka-
kat vájt a vako-
latba. Hangátcs 
József házmegbí-
zotthoz fordul-
tam segítségért. 
Helyzetünk® lát-
va azonnal mun-

kához fogott. A 
pincéből anyagot, 
cserep®, bádogot 
hordott fel, hogy 
elzárja a lefolyó 
esővíz útját. Ha-
tás köszönettel 
tartozom a ház-
megbízottnak ön-
zetlen segítségé-
ért ® fáradságot 
nem ismerő mun-
kájáért". 

K a z á n f ű t ő t 

azonnali belépésre felvesz 
a Géotnari Technikum, 

Fűrészpor 
Kéoforgáoesal keverve 12.— 
Ft.a-ként. befizethető. Al-
földi Bútorgyár. Cserzy 
Mihály n. 11. 

vizsgázott 

kazánfűtő t 
azonnal felvesz a Tisza 
Bútoripart Vállalat szege-
di gyáregysége. Lenin krt. 
25. x 

Bosszantó „apróság" 
Panaszlevelet küldött szerkesztőségünknek Császár Fe-

renc, Szeged, Alsókikötő sor 8/b szám alatti olvasónk. A 
többi között írja: „Kislányom november 5-én tanulóbérlet-
tel akart utazni a Hatházak és a Marx tér között menet-
rend szerint közlekedő autóbuszon, amely reggel 6 óra 35 
perckor indul. A gépkocsivezető elvette kislányomtól a 
bérletigazolványt és azt monéta. hogy az csak november 
6-tól érvényes. Megfizettette vele a viteldíjat. Az utazási 
feltételek első pontjában viszont szó szerint ez áll: a bér-
letjegy érvényes a feltüntetett, vonalon (vonalakon) a tárgy 
hó 1 napjának 0 órájától a következő hónap 5. napjának 
24. órájáig — korlátlan számú utazásra. Kérdés, ez eset-
ben ki igazodott a feltételekhez helyesen. Az utazó-e, 
avagy a gépkocsivezető?" 

Közlekedés az utakon 

ségi változás történik.) Ezek-
után könnyű belátni, hogv a 
növeked® tel jes eg®zében 
relatív, valójában jelenté-
keny megtakarítást értünk 
el, ha a munka (az admi-
nisztráció munkájának) a 
produktumát tekintjük alap-
vetőnek. 

Bátor kísérletezés 
A kábel művek szegedi 

gyárában bátor kísérletez® 
folyik, bár a zt is lehetne 
mondani. hogy előrelátó 
munka. Halász Árpád gyár-
vez®ő elém terített egy le-
pedő nagyságú papírlapot, 
amely vcnalkákkal ® szá-
mokkal volt teleírva. „Vona-
las finom program" — mond-
ta. majd alapos magyarázat 
következett. 

— Elindul a gyárban egy 
2.5 milliméteres alumínium 
vez®ék, amely leh® k®zter-
mék. de leh® többek között 
egy 7-es sodrat erecskéje is. 
Továbbá a 7-es sodrat bo-
rító köpennyel ugyancsak le-
het késztermék, de leh® egy 
nagyobb kábelnek a rész-
eleme . . . 

A laikus eddig '-önnyen 
érti is a gondolatmen®et. 
d e . . . 

— . . . Amikor 900 termé-
ket 50—60 gépen kell össze-
játszani, úgy hqgy minden 
stimmeljen, hogy a termelés-
ben kapacitás kies® ® tor-
lód® ne történjék, valami-
vel nehezebb a dolog ® ke-
v ® a papír meg a ceruza. 

Hogvan kezdődött a ká-
belgyárban? Mi késztette 
őket arra. hogv a gépek se-
gítség® kérjék? 

— Láttuk a termel® so-
rán, hogy a legnagyobb jó-
szándék ellenére is kulcsgé-
pek állnak az üzemben, vagy 
különböző időszakokban ép-
pen túl vannak terhelve. Ke-
restük az ok® a programo-
zás területén. Erre jött a 
finom vonalas programozás, 
amely manuális eszközökkel, 
a vizuatitásra építve ké-
szült el. 

Kik csinálták? Valójában 
emberek helyettesítették a 
számítógépeket. A gyárveze-
tő S7erénv. a® mondja, hogy 
a kollektíva végezte el ezt a 
munkát. Persze ő maga is 
ott volt. inspirált, irányított 
és segített. 

A „lepedő" okos dolgokat 
árul el: a gépek normáját, 
időnormát, technológiai ösz-
szefíigg®ek®. bértétel eket 
és így tovább. Termész®esen 
ilven módon nem lehetséges 
mindenre k'teriodő adatokat 
gyűjteni. A gvár vezet® 
kapcsolat® teremtettek a 
Számítástechnikai és Usv-
vitelgépesítési Vállalattal, 
nhonran segítség® is kap-
tak. Egy fiatal matematikus 
jött a gvárba és ..birkózott" 
a kábelüzem nre1 vével, az 
itteni kollégák pedig a ma-
tematikai nyelvezettel. Kö-
zös pev°zőre jutottak: csak 
elektronikával oldható meg 
egv kiváló ® mindent tudó 
program. 

A számítógepeké a szó 

El jutottak addig, hogv egv 
szűkített, de a valóságot 
tükröző termelési modellt 
tápláltak a eépbe (GTFR 
rendszerit elektronikus gép. 
amely másod percen kén I 10 
ezer műveletet elvégez). 
Ered mén v: csak akkor lép-
hetnek tovább, ha az. összes 
alapadatokat feldolgozzák, 
mert minden alapadatra 
szükség van. ez pedig 36 
ezer sor ® 80 oszlop. 

Első lép®iik az volt, hogv 
precízen e!k®z.ítették az 
alapadatokat és a megfelelő 
kódrendszerre feldolgozták. 
Ez az úgynevezett hagvo-
mánvos lyukkártya feldolgo-
zás volt. 

A köv®kező lép® az elő-
zőre épült ® elkészítették a 
statikus programozási mód-

KlSZ-táOorho* 
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e f j e n o r t 

felvételre keresünk. Rákő-
czi tér 2 KISZ Megyei Bi-
zottsága. Xl4 702 

Szerkesztőségünknek kül-
dött levelében Tóth Mi-
hály, Szeged, Kossuth Lajos 
sugárút 16. szám alatti ol-
vasónk is szomorúan álla-
pítja meg a közúti balese-
tek szaporodását. A köv®-
kezök® írja: „A közt.':ti bal-
esetek elemrése azt bizo-
nyítja, hogy csak egészen 
kevés esetben történik bal-

eset az embertől független 
objektív ok miatt, mint pél-
dául műszaki meghibáso-
d®. Az alapvető ok az 
emberi gondatlanság, a fi-
gyelmetlenség, a könnyelmű 
magatart®, a virtuskodás, 
más gépjárművek ,lepi pó-
lósa' a közúton, noha az 
nem versenypálya Közle-
kedjünk nyitott szemmel ® 
gondolkodó fővel". 

szert a hagyományos lyuk-
kártya ® a modernebb lvuk-
kártya kombinációval. Ez a 
változat megvan, igen alános 
® m.indenre kiterjedő vá-
laszt ad a gazdasági vezetők-
nek, de csak egy adott idő-
pillanat® rögzít a termel® 
menetéhen. Ennek alapján 
lehet, ®ők®zíteni, tervezni ® 
következtetések® levonni, 
de csak az, adott időpillanat-
ra. Ennél nyilvánvalóan 
többre van szükség. 

S ezután következik a 
harmadik lépés, amikor el-
k®zülhet a dinamikus prog-
ramozás nagy elektronikán. 
Az ebben a szakaszban be-
táplált adatok szinte min-
denre kiterjedő segítséget 
adnak. A számok megmond-
ják. hogy egy bizonyos de-
kádban (10 napos periódus-
ban) rrvelvik gyártmány mely 
műveletét, melv gépen ® 
mikor kell elvégeztetni an-
nak érdekében, hogy leg-
kisebb ráfordítással ® a leg-
gazdaságosabb mutatók mel-
]®t történjék a gyártás. A 
teljesség azonban csak akkor 
következik be. ha a gépek^— 
úgymond — ismerik az előző 
dekádok eredmény®t is. az 
ott beköv®kezett, konkrét 
események®. Ha azt is tud-
ják, akkor adhatnak helye* 
javaslatokat a gazdasági ve-
zetőknek. Ennek megoldása 
érdekében a termel® gépi 
számbav®ele most áll a be-
vezet® stádiumában. 

Az eredmény máris 
jelentkezik 

A kábelgváriak mögWt 
három ® fél éves előké-
szítő munka áll. s ha pályára 
Tép ez. a gépi rendszer, ák-
kor könnyebben ® gyorsab-
ban határozhatnak a gyár-
tás bármely szakaszában. De 
kézzelfogható eredményt is 
biztosit az. elektronikus gé-
pek segítsége. A szegedi ká-
belgyárban a múlt évek so-
rán. éppen aztért. mert a géni 
adatok segítettek az anvag-
normák helves meghatáro-
zásában, az önköltség éven-
ként 2—3 százalékkal csök-
kent. 

Tavaly is Jelentkezett az 
ered mén v. A sok ® minő-
ségileg jelentkező adat-cso-
portok az. úgynevezett szűk-
keresztmetszet feltárásához 
adtak segítséget, amelynek 
során 120 ezer óra megtaka-
rítást értek el a termelésben. 

Persze a kábelgyáriaknak 
is hátra van még egy lépé-
sük, amikor ..minden tekin-
tetben átad iák magukat a 
gépeknek" és a kontroll ki-
építése is megtörténik. Ezt 
körülbelül a jövő esztendő 
végére érik majd el. 

Mindenképpen dicséretes 
előrelátó tevék°nvségük, 
hogy igénylik ezeknek az 
okos gépeknek a segítségét. 
Az anyagi befektetés, amely 
a termelési érték ezreléké-
ben fejezhető ki. bőségesen 
megtérül, s különösen ott té-
rül meg. ahol előbb léptek 
erre az útra. 

Azt írtuk a cikk elején, 
hogy a gép sem old meg 
mindent, csak azt. amire 
megtanítják. Éppen ezért el 
kell jutni minél több válla-
latnál az. első lépéshez, félre 
kell tenni az idegenkedést. 
A kezdet nem könnyű — ezt 
elmondták a kábelgyáriak is 
—, sok időt, aprólékos mun-
kát igényel. Néha talán meg 
is torpannak. Ezt azonban 
vállalni kell, számolni kell a 
nehézségekkel. Az új gazda-
sági mechanizmusban a vál-
lalati vezetőknek még na-
gyobb szükségük lesz e gé-
pek segítő munkájára, s jobb 
előbb megbarátkozni velük, 
mini később. Megéri. 

Gazdagh István 

Magyar kiállítás Lógósban 
Nigéria fővárosának, La-

gosnak egyik nagy üzlethá-
zában a többemeletes épület 
bemutató csarnokát a Leven-
tis cég a magyar külkereske-
delem rendelkezésére bocsá-
totta. A csarnokban megkez-

dődött a magyar ipari kiállí-
tás építése. Huszonkét ma-
gyar külkereskedelmi válla-
lat nevezett be a kiállításra, 
részben a beruház®i javak, 
részben pedig a fogyaszt®i 
cikRek árukínálatával. 
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