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Elutazott a Temes 
megyei román 
pártkiildöttség 

Befejeződött a Temes me-
gyei román pártküldöttség 
látogatása Csongrád me-
gyében. Április l -én a de-
legáció Budapesttel ismerke-
dett, majd este Nagylakon 
át hazautazott. Az átkelőhe-
lyi búcsúztatón a Csongrád 
megyei pártbizottság több 
vezetője részt vett, közöttük 
dr. Ágoston József, és Sza-
bó Sándor, a bizottság tit-
kárai, valamint Szőnyi Fe-
renc, a makói járási párt-
bizottság első titkára. Ro-
mán részről Ilié Morodan, a 
delegáció vezetője, a Temes 
megyei Pártbizottság gazda-
sági t i tkára mondott kö-
szönetet a baráti vendéglá-
tásért. 

A matemaiikai program egyik eredménye: a házgyár tárolójában nincs zsúfoltság. A gé-
pekről csak annyi elem kerül le, amennyit a ta r jáni építkezés igényel 

A DÉLÉP négy esztendő- ka jellemzésére csak annyit, 
vei ezelőtt alkalmazta az el- hogy körülbelül 15 ezer in-
ső matematikust, ma három formációt kellett egyidőben 
ilyen szakember dolgozik a mérlegelni. Az évek során jó 
vállalatnál. A kívülállók an- munkakapcsolat alakult ki a 
nak idején meglepődtek a DÉLÉP vállalati matemati-
hír hallatán, vajon milyen el- kusai és a kibernetikai la-
foglaltságuk van a matema- boratórium között. Az adatok vetni. A DÉLÉP 
tikusoknak egy hétköznapi feldolgozása hétről hétre pasztalatai azt 

információ feldolgozása a 
hagyományos módszerekkel 
lehetetlen volna, nem is be-
szélve arról, hogy a körül-
mények állandóan változnak, 
s ezt a változást csak a szá-
mítógépes módszer képes kö-

eddigi ta-
mutat ják, 

munkát végző vállalatnál? A rendszeres volt és most is az. mindenképpen érdemes a 
válaszra nem kellett sokáig A DÉLÉP szerződést kötött matematikai módszert, a szá-
várni. A házgyár ünnepélyes a z egyetemmel még 1969-ben, mítógépet segítségül hívni a 

s ennek alapján valamennyi felavatásán közölték, hogy a 
kombinát munkájá t matema* 
tikai módszerekkel szervez- számítógépes programot a 
ték meg. Nagy értékű beren- laboratóriumban dolgoznak 
dezésről és termékről lévén f e j . 
szó, egyedül ez a módszer 
alkalmas harmonikussá ten- A Mmksz—22-es nem dől-
ni a gépek, emberek együtt- gozik olcsón. Egyórás mun-
működését, az anyaggazdái- kajáér t 1500 forintot fizet a 

korszerű munkaszervezésben. 
A házgyári termelésprogra-
mozás nagy munkája után a 
matematikusok még egy évig 
finomítják, csiszolják a ka-
pott eredményeket — illetve 
a változó körülményekhez 

kodást, raktározást, biztosíta- D É L É P m é g i s h o s s z ú t á v r a alakít ják - . majd a hagyo-
m a lakasepites tervszeruse- _ . . mínv™ ni a lakásépítés tervszerüsé 
gé t 

A vállalati matematikusok 
természetesen a házgyár fel-
avatása után is a DÉLÉP-nél 
maradlak, feladatuk tovább 
szaporodott. Nemrég például 
a házépítő kombinát — tu-
lajdonképpen a teljes ház-
gyári lakásépítés — anyag-
gazdálkodását kellett kidol-
gozniuk, valamint azt meg-
tudniuk, hogy a DÉLÉP-nek 
valójában mennyibe kerül az 
ú j technológiával készült la-
kás? A vállalat rangidős, 
legelsőnek alkalmazott ma-
tematikusa: Dömösi Pál el-
mondta, hogy 440-féle anyag, 
650 félkésztermék, a házgyár 
energiaigénye mellett még 
jó néhány külső körülményt 
kell állandóan figyelemmel 
kísérni. Továbbá, hogy a ház-
gyár termelése hónapról hó-
napra változik (most van a 
felfutás időszakában), az 
idén például 1500 lakást ké-
szít. a tervezett 2500-at csak 
később éri el. 

A matematikusok legna-
gyobb munkája — a házgyár 
termelésének programozása 
— a nanokban fontos állo-
máshoz érkezik. Április 15-én 
néhány kísérlet után átad-
ják az első olyan számitó-
géppel készített termelési 
programot, amelyet a gya-
korlatban alkalmaznak majd. 
Egyesztendős adatgyűjtés, 
alapos elemzés után Dömösi 
Pál. Tamás Géza és Vörös 

Jenő matematikusok „fordítot-
ták le" a számítógép nyel-
vére a legfontosabb adatokat, 
információkat. Az anyagot a 
József Attila Tudományegye-
tem Minszk—22-es számitó-
gépén dolgozták fel, A mun-

ez a leggazdaságosabb s 
egyedül célravezető megol-
dás. Hiszen ilyen nagyszámú 

mányos építkezések termelé-
si programját készítik el. 

M. I. 

Magyar— 
bengál 

megállapodás 
A hazánkban tartózkodó 

Bengáli Népi Köztársaság-
beli kereskedelmi delegáció 
M. R. Sziddiki, kereskedelmi 
miniszter vezetésével tárgya-
lásokat folytatott dr. Bíró 
József külkereskedelmi mi-
niszterrel a két ország ke-
reskedelmi kapcsolatainak 
fejlesztéséről. A kél minisz-
ter szerdán, a Külkereske-
delmi Minisztériumban alá-
írta az országaink közötti 
első árucsereforgalmi meg-
állapodást. 

Az árucsercforgahni meg-
állapodás aláírása után a 
bengáli kereskedelmi minisz-
ter hangsúlyozta: A bengáli 
nép nagy megelégedéssel fo-
gadta azt a támogatást, ame-
lyet a magyar nép nyújtott 
függeUenségi harcához, a 
mostani megállapodás pedig 
tovább mélyíti népeink ba-
rátságát. 

Április 4-ét köszöntötte az ország 
Koszorúzási ünnepségek Budapes ten és S z e g e d e n 
Az egész országban méltó 

keretek között ünnepelték 
meg április 4-ét, hazánk fel-
szabadulásának 27. évfor-
dulóját. Budapesten nagy-
szabású ifjúsági nagygyűlés 
köszöntötte legnagyobb 
nemzeti ünnepünket, melyen 
több mint 30 ezer budapes-
ti fiatal vett részt. 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bi-
zottsága, a magyar forra-
dalmi munkás-paraszt kor-
mány és a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsa dél-
előtt koszorúzási ünnepséget 
rendezett a Szabadság téri 
szovjet hősi emlékműnél és 
a Hősök terén, a magyar 
hősök emlékművénél. 

Szegeden az MSZMP vá-
rosi bizottsága, a városi ta-
nács és a Hazafias Népfront 
városi bizottsága rendezett 
koszorúzási ünnepséget a 
Dugonics-temetőben levő 
szovjet, a Belvárosi teme-
tőben levő román és a 
Széchenyi téri szovjet hősi 
emlékmüveknél. 

A két temetőben délelölt 
10 órakor, a Széchenyi té-
ren pedig l t órakor kez-
dődött az ünnepség. Vala-
mennyi emlékműnél elhe-

lyezték a megemlékezés és 
a hala koszorúit az MSZMP 
Csongrád megyei, Szeged 
városi és szegedi járási bi-
zottságának, a Csongrád 
megyei és a Szeged megyei 
város tanácsának, az ideig-
lenesen hazánkban állomá-
sozó szovjet katonai alaku-
latok, valamint a magyar 
fegyveres testületek, továb-
bá a társadalmi és tömeg-
szervezetek — SZMT. KISZ 
és Hazafias Népfront — 
képviselői. A Dugonics-te-
metőben levő szovjet hősi 
emlékműnél ezenkívül ko-
szorút helyeztek el a kábel-
gyár és a gumigyár, a Ken-
derfonó és Szövőipari Vál-
lalat, valamint a Felszaba-
dulás Tsz képviselői is. 

A Belvárosi temetőben le-
vő román hősi emlékműnél 
Szeged üzemeinek képvisele-
tében a Téglaipari Vállalat, 
a Fémfeldolgozó és a Pa-
tyolat képviselői helyeztek 
el koszorút.. 

A Széchenyi tér déli ol-
dalán levő szovjet hősi em-
lékműnél a kőolajtermelö és 
a kőoiajfúró vállalat kép-
viselői, az élelmiszeripari 
üzemek képviseletében a 
konzervgyár, a paprikafel-

dolgozó és a szalámigyár, 
valamint a két egyetem 
képviselői helyeztek el ko-
szorút. A tér északi oldalán 
levő emlékműnél a közleke-
dési dolgozók képviseletében 
a posta, a MÁV és az autó-
közlekedési vállalat, a tex-
tilipari üzemek képviseleté-
ben a textilművek és a ru-
hagyár, a Móra Ferenc és 
az Üj Élet Tsz képviselői, 
valamint egy odesszai turis-
tacsoport helyezett el koszo-
rút. 

A népköztársaság Elnöki 
Tanácsa kedden este foga-
dást adott az Országházban. 

A Magyar Népköztársaság 
Állami Zászlaját — mely a 
felszabadulás 27. évforduló-
ja alkalmából két napon á t 
lengett a Parlament előtt, a 
Kossuth Lajos téren — szer-
dán délelőtt ünnepélyesen, 
katonai tiszteletadás köze-
pette levonták az árbocrúd-
ról. A Gellérthegyen, a fel-
szabadulási emlékműnél 
ugyancsak tegnap délelőtt 
vonták le katonai tisztelet-
adással a magyar nemzeti 
lobogót, és a nemzetközi 
munkásmozgalom vörös 
zászlaját. 

Számítógéppel készül 
a házgyári termelés 

pregrcsmja 
A DÉLÉP és az egyetem közös vállalkozása 

A DNFF fokozódó 
offenzívája 

A dél-vietnami felszabadí-
tó hadsereg hazafias egysé-
gei három irányból közeled-
nek az ostromlott Quang Tri 
tartományi székhe'y felé és 
súlyos csapásokat mérnek a 
Hué császárvároshoz vezető 
nyugati útvonalat védő sai-
goni kormánycsapatokra. 

Mint az AP hangoztatja, 
erősödött a harcok hevessé-
ge a Dél-Vietnam középső 
területein levő fennsíkon is. 
Itt a felszabadító erők harc-
kocsijai tizenhat kilométerre 
közelítették meg a fennsík 
legnagyobb tüzérségi támasz-
pontját . 

A DPA hírügynökség arra 
utal, hogy jóllehet a saigoni 
hadvezetőség tizenötezer elit 
katonát vezényelt északi te-
rületekre, így sem sikerült 
megállítani a hazafias erők 
ofíenzíváját. 

Az Egyesült Államok légi-

ereje szőnyeg bombázásokkal 
próbálja gyengíteni az offen-
zívát. B—52-es stratégiai re-
pülőgépek kedden és szerdán 
több száz tonnányi bombát 
szórtak Quang Tri tartomá-
nyi székhely és Hué császár-
város környékere. Ennek el-
lenére a hazafias egységek-
nek a császárváros környé-

k é n sikerült a kormányhad-
sereg ezer katonáját körül-
zárniuk — tűnik ki a DPA 
jelentéséből. 

A népi felszabadító erők 
> egységei Quang Tri és Hué 
térségében elfoglalták a Dél-
Vietnam partjain végig ve-
zető stratégiai fontosságú 
egyes számú műút egy sza-
kaszát. Így _ elvágták a 
Quang Tri tartományt és 
Dél-Vietnam többi része kö-
zötti legfontosabb szárazföldi 
kapcsolatot. 

Vasút az iskolában 

tj. >jciiiL4tji tcxvcracx 
Néhány héttel ezelőtt költözött új, minden igényt ki-
elégítő épületbe a Vasútforgalmi és Távközlési Műszaki 
Főiskola szegedi tagozata. Képünkön a több millió fo-
rintos költséggel készülő vasúti terepasztal, a főiskolás 
„egyszeregy", mely a legkorszerűbb és a legnagyobb 

az országban 

Jól felszerelt laboratóriumokban képezhetik a jövő vas . 
úti üzemmérnökeit. Képünk az elektrotechnikai labora. 

tóriumban készült 

Bármelyik iskola megirigyelhetné a főiskolai iagozaf 
gazdagon berendezett nyelvi laboratóriumát 


