
Eltemették Komor Imrét 

reggel 
Hétfőn a Farkasréti te- vében Szerényi Sándor vett 

metőben mély részvéttel ki- búcsút Komor Imrétől. Az 
sérték utolsó útjára Komor újságíró-társadalom és a 
Imre újságírót, a párt- és a Nyomda-, a Papíripar és a 
munkásmozgalom régi harco- Sajtó Dolgozóinaik Szakszer-
6át. A ravatalnál munkás- vezete nevében Siklósi Nor-
órök díszegysége állt sorfa- bert, a MUOSZ főtitkára bú-
lat. Ott volt a gyászolok so- csúzott: a barátok, hosszátar-
rábam Kisházi Ódon, az El- tozók utolsó üdvözletét dr. 
nöki Tanács helyettes elnö- Benedikt Ottó Kossuth-díjas 
ke, Barcs Sándor, a Magyar akadémikus, egyetemi tanár 
Újságírók Országos Szövet- tolmácsolta, 
ségének elnöke, a budapesti A gyászbeszédek elhangzá-

a koporsót végső pártbizottság több vezető g a u t á n 

munkatársa, valamint a ma- . , . , . , , . , 
gyar újságíró-társadalom nyughelyere k.sórtek, s az 
számos vezető személyisége. Internacionálé hangjai mel-

Budapest kommunistái ne- lett bocsátották a sírba. 

Váratlanul 
jött-e a hó? 
Természetes, hogy télidő-

ben az előrelátó ember hi-
degre is számít — tehát 
megtölti a kamráját szénnel 
—, a hóra is felkészül — te-
hát kéznél tart lapátot, sep-
rőt s némi borocskát, hogy 
udvar- és járdatakarítás 
közben felhörpinthessen egy-
egy bögre forró i tal t 

De a fekete karácsony, a 
még feketébb szilveszter és 
újév mégis megzavart ben-
nünket, s az optimistábbjai 
már arról lelkendeztek, 
hogy „rendhagyó" észlelése-
ink közé ezidén bevonul a 
hónélküli tél is. A bölcsek 
hallgattak, nem akarták in-
gerelni a kedélyeket holmi 
konzervatív szólás-mondá-
sokkal, hogy például „a ku-
tya nem eszi meg a telet", 
meg miegymás. 

S most azon ujjonghatunk, 
a hóembert készítő s ródli-
val száguldozó gyerekekkel 
együtt, hogy mégse bomlott 
meg a természet rendje: 
megjött a hó, s egyszerre 
olyan adagban zúdult a nya-
kunkba, mint más években 
három hónap alatt. Tényleg: 
a múlt hét péntekén, haj-
naltól délutánig negyedmé-
ternyi fehér réteg hullt Sze-
gedre, de este 10-kor, mire 
végül is kifogyott az égi 
dunnák tartalma, már 40 
centimétert mért a helyi 
meteorológia. Máskor ennyi 
hó novembertől februárig 
szokta megörvendeztetni a 
szegedieket 

No, de most már néhány 
nap múltán megnyugodva 
mondhatjuk, hogy — a fen-
tebb emlegetett irreális bi-
zakodókat kivéve — még ez 
a nagy hó se lepte meg azo-
k a t akiknek a gondját ép-
pen a hó szokta megnövelni. 
A városi tanács építési és 
közlekedési osztálya — mint 
az offenzíva parancsnoki 
harcálláspontja — hótábor-
nok förgeteges megjelenésé-
nek legeslegkezdetén ellentá-
madást rendelt el. J ó előre 
kidolgozott terv szerint meg-
indult a gépezet, s emberek 
százai, a birtokukban levő 
technikai eszközök segítségé-
vel mór pénteken reggeltől 
egész napon és éjjelen át s 
azutáni napokban is mun-
kálkodtak a hóeltakarításon. 
így azután sem a gyalogos-, 
sem a villamos- és az autó-
busz-közlekedésben nem volt 
említésre való fennakadás, 
sőt a fontosabb utakon min-
denféle járművek zavartala-
nul mozoghattak. A város-
gazdálkodási vállalat a hó-
eltakarításhoz több helyről 
is kapott segítséget: a hely-
őrség katonáitól, a vízügyi 
igazgatóságtól, az AKÖV te-
herfuvarozási részlegétől s 
egyéb vállalatok is ajánlot-
ták támogatásukat, de ezek 
igénybevételére már nem 
volt szükség. 

Az utak átjáróit, a villa-
mos- és az autóbusz-megál-
lókat még mindig takarítják 
a hótól, most már inkább 
az úttesteket kotró gépi jár-
művek okozta torlaszoktól. 
Ez a munka is befejeződik 
egv-két napon belül, ha köz-
ben újabb hó nem jön. Fo-
kozott ütemben megkezdték 
az összedúrt hókupacok ki-
szállítását is a városból. 
Ezen tehergépkocsik, lovas 
kocsik sokasága munkálko-
dik. Remélhetőleg a két 
nagy piactér, a Marx tér és 
a Szent István tér árusainak 

sem kell már sokáig — 
helypénzJizetés mellett — 
hóban toporogniok. 

Ugyancsak az időben meg-
szerkesztett intézkedési terv 
szerint indultak ki a város 
közeli-távoli részeire a ke-
rületi tanácsok ellenőrei ls, 
akik bezörgettek a házfel-
ügyelők, háztulajdonosok, in-
tézmények ajtaján, hogy fel-
hívják a figyelmet a járda-
takarításra. Az volt a meg-
állapításuk, hogy más esz-
tendőkben nem volt olyan 
foganatja a figyelmeztetés-
nek mint ez alkalommal: 
most a legtöbb helyen ren-
det tettek az épületek előtt 
Ahol pedig nem használt a 
jó szó — nyilván ezek az 
emberek nem hittek a hó-
nak még akkor sem mikor 
szemükbe sodorta a szél — 
okos módon előkerült a vas-
tag ceruza. Több lusta ma-
gyar pénzbírsággal adózott 
s ez a néhány nyilván csak 
a következő hózuhénál tud-
ja ezekután bebizonyítani, 
hogy mégse alaptermészete 
a közös dolgoktól való vo-
nakodás. Valószínű, hogy a 
bizonyítási alkalom sem kés-
lekedik. 

Éppen ezért azoknak, 
akik kezdettói fogva s most 
is a hó ellen állnak csata-
sorban, a következő hóesé-
sek idejére is legalább ha-
sonló eredményeket, a fize-
tőknek pedig a jövőre ka-
matmentes tanulságot kívá-
nunk. 

Kondoros! János 

az élelmiszerüzletekben 

Szeged élelmiszereliátásá- mért, kannás tejet, de a szo-
hoz hozzátartozik a hétfő kásos mennyiségű palacko-
reggel is. Hiába lehet az zott tej ezen a reggelen is 
élelmiszereket beszerezni rendelkezésre állt. Hasonló-
egész héten ót, ha a mun- képpen elegendő friss pék-
kaszüneti napot követő reg- sütemény és kenyér is volt, 
gelen üresen tátonganak s már a reggeli órákban 
éppen azok a polcok, ame-
lyek áruira a legnagyobb 
szükség lenne. Mert ritka 
az a háztartás, ahol ép-
pen vasárnap este fogy el 
a cukor, de a legtöbb he-
lyen kenyér már hírmon-
dónak sem marad. 

Tegnap reggel utánanéz-
tek munkatársaink, volt-e 
minden, elsősorban kenyér, 
péksütemény, tej a szegedi 
üzletekben. 

Párizsi körút 

A Szűcs utca és a Pári-
zsi körút sarkán levó élel-
miszerbolt előtt már a reg-
geli 6 órás nyitást megelő-
ző percekben gyülekeztek a 
vásárlók. Közülük legtöb-
ben még mielőtt munkába 
mentek, elkészítették a csa-
lád reggelijét. Ez a bolt 
nagy forgalmat bonyolít le, 
hiszen már több mint egy 
fél éve bezárták — az épü-
let veszélyessége miatt — a 
közeli másik üzletet, amely 
a Pacsirta utca és a J akab 
Lajos utca sarkán árusított. 
Nem könnyű biztosítani te-
hát a szükséges árumennyi-
séget. Különösen azért nem, 
mert a raktár is, az eladó-
tér is szűkre szabott 

De az üzlet dolgozói — 
négy nö és egyférfi — nem 
sajnálják a fáradságot, az 
utánajárást, csakhogy pa-
nasz ne legyen rájuk. Nincs 
is. Hétfőn reggel éppen úgy, 
mint más napokon, hat órá-
ra már a Mihályteleken la-
kó eladó is, a többi is ott 
volt a munkahelyén és friss 
áruval várta a vevőket. 
Tegnap is 6-kor elkezdték a 
tejkimérést, az időben szál-
lított péksütemények és a 
kenyér árusítását. Fél 7-től 
8-ig csúcsforgalom volt: ez 
alatt a másfél óra alatt 
több mint 150 vevőt szolgál-
tak ki. Természetesen nem 
csupán tejjel, sütemény-
nyel, kenyérrel. 

Széchenyi tér 

Az Anna-kút melletti cse-
megebolt is 6 órakor nyi-
tott. Ebben az üzletben 
ugyan nem árusítanak ki-

KÉPÉRMVŐ 
GERMÁN VAKÁCIÓ 

Nem lehet eleget hangsú-
lyozni, nem lehet eleget be-
szélni róla, mert nagyon fon-
tos, nagyon lényeges, har-
colni, küzdeni kell ellene, 
még az irmagját is kl kell 
irtani. Igen, a fasizmusról 
beszélni kell, mindennap le 
kell győznünk! 

Marcello Venturl 
olasz író Germán 

siszta tiszt szerepében azt a 
figurát formálta meg, amely 
még napjainkban is éleszt-
geti magában a régi illúzió-
kat. Váradi Hédi a csak né-
hány tollvonással megrajzolt 
feleség szerepében a tőle 
megszokott játékot nyújtotta. 

A darab bemutatásának 
ma élő aktualitását bizonyították a 
vakáció képernyőn megjelenő Mar-

című novellájában egy fa- cello Venturi bajorországi 
siszta múltú orvos és fiatal 
felesége házasságának egy 
részletét bemutatva vetíti 
elénk a második világháború 
banditáit, akik közül jó né-
hányan még ma sem nyugod-
tak bele a vereségükbe. A 
jó anyagi körülmények kö-
zött élő doktor nem érzi jól 
magát a viszonylag békés 
német kisvárosban és „kor-
hű" jelmezben, oldalkocsis 
motorkerékpáron utazik el 
feleségével Olaszországba, 
húsz évvel korábbi tetteinek 
színhelyére. Ott akar ja jól 
érezni magát. Az idillikusnak 
várt vakáció azonban kelle-
metlenül végződik: a szolga-
lelkűnek tartott olaszok le-
ütik a kihívóan viselkedő 
egykori fasiszta tisztet, a 
múltra pedig eddig sem szí-
vesen gondoló fiatal feleség 
végleg kiábrándultan ott-
hagyja férjét. 

Makk Károly rendező jó 
érzékkel kereste és találta 
meg a történés lényeges cso-
mópontjait, feszült légkört 
teremtett, s ez a feszültség 
semmit sem ernyedt a tv-
film végére. 

Básti Lajos az orvos szere-
pében és a villanásnyi fa-

választásokra utaló szavai is. 
Farkas István 

megérkezett az utánpótlás a 
hentesárukból, a cukrász-
süteményekből és a külön-
böző gyümölcsökből. 

Gutenberg utca 

A Gutenberg utca kör-
nyékének lakói is szeretik a 
friss kenyeret, péksüte-
ményt. A Szegedi Élelmi-
szer-kiskereskedelmi Vál-
lalat itt levő árudáját már 
reggel fél 6-kor nyitja. Pék-
süteményben nem is volt 
hiány, hiszen nyitás előtt 
ott sorakozott a kosarakban 
a jó illatú, ropogós zsemle 
és kifli. Aki azonban ke-
nyeret akart vásárolni, an-
nak csak az jutott, ami 
szombatról megmaradt 

Az üzletvezető szerint ál-
talában 6 órakor érkezik 
hétfőn reggel a friss kenyér, 
de péntek óta 10—20 perces 
késés is előfordul. Valóban: 
csak 6 óra 20-kor érkezett 
meg a finom-fehér kenyér. 

Marx tér 

A Marx tér környékének ! 
lakói a Mikszáth Kálmán 
utca sarkán levő boltban 
vásárolnak leginkább, mely 
munkaszüneti napokon is 
kinyit néhány órára. Most 
vasárnap több mint 200 ki-
ló kenyeret adtak el. Hét-
főn reggelre nem is nagyon 
maradt nyitó készlet, mind-
össze 6 kiló kenyérrel vár-
ták az első vásárlókat. A 
tej, a friss péksütemény itt 
is már nyitás előtt megér-
kezett. Aki azonban kenye-
ret keresett, és főleg friss 
kenyeret, annak várnia kel-
lett. Hét óra után érkezett 
meg az első szállítmány a 
kétkilós kenyerekből. Az 
egykilós finom-fehér kenye-
ret a szerződés szerint le-
kötött déli órákban kap-
ták meg. 

Odessza lakónegyed 

A város egyetlen élelmi-
szer kisáruházában, az ÁBC-
ben még a legnagyobb for-
galom is csak a pénztá-
raknál tűnik szembe, az üz-
let akkor sem zsúfolt. Hét-
főn reggel egyébként sem 
sokan szokták felkeresni: a 
felvevőképességet a már tel-
jesen kiépült új városrész-
hez méretezték. A környék 
lakói általában elégedettek 
az áruválasztékkal, s nem 
volt okuk csalódásra tegnap 
reggel sem: volt zsemle, 
kifli, kenyér — kilós is 

—, tej — a hűtőpulton fél-
literes palackokban is. 

Moszkvai körút 

Az ember azt hinné, hét-
főn reggel a legkorábban a 
Szegedi Sütőipari Vállalat 
Moszkvai körúti üzletében 
kaphat friss kenyeret, hi-
szen a vállalat keze hajol-
hat annyira önmaga felé, 
hogy saját üzletét az elsők 
között látja el áruval. Há-
romnegyed 7-kor azonban se 
kenyér, se péksütemény 
nem volt még ebben az üz-
letben. Aki kenyérhez akart 
jutni, az a szomszédos, Pe-
tőfi Sándor sugárúti élel-
miszerüzletben kaphatott, de 
csak szombatit 

Nemestakács utca 

A Petőfi Sándor sugárút 
és a Nemestakács utca sar-
kán levő kis fűszerüzletben 
7 órakor már friss kenyeret 
és péksüteményt árultak, s 
időben ott volt a tej is. A 
Dugonics téri 30-as önki-
szolgáló boltban viszont 
még fél 8 elótt őt perccel 
sem volt friss kenj'ér. A 
szombati 750 kilogrammos 
rendelésből maradt 20 ki-
lónyi, abból vásárolhattak a 
vevők. A péksütemény, a 
tej ide is időben megérke-
zet t 

Félév 
az iskoláiban 

Tegnap, a második félév 
első tanítási napján, a sze-
gedi általános és középisko-
lákban is kiosztották a félévi 
érdemjegyeket. A már né-
hány éves gyakorlatnak 
megfelelően ezúttal is csu-
pán az egyes tantárgyakból 
szerzett érdemjegyeiket ír-
ták be az ellenőrzőkönyvek-
be, melyeket a szünidő alatt 
osztályozó és tantestületi ér-
tekezleteken állapítottak 
meg a pedagógusok. így ezek 
az osztályzatok csupán tájé-
koztató jellegűek a diákok 
első félévi munkájáról, s az 
iskolai anyakönyvekbe sem 
jegyzik be. 

A 24 szegedi általános is-
kolában tegnap az utolsó ta-
nítási órán mintegy 12 ezer 
064 tanuló kapott „félévi el-
lenőrzőt" osztályfőnökei tőL 
A 15 középiskolában — 
technikumokban, gimnáziu-
mokban és szakközépiskolák-
ban — közel 6100-an vették 
kézbe a friss keletű doku-
mentumokat, hogy házi el-
lenőrzésre benyújthassák 
szüleiknek, akiknek aláírá-
sukkal kell igazolniok tudo-
másulvételét . ... 

I 

Gyár, repülőtér, híd 
Az IJVATERV idei feladatai 

Kereken 2 milliárd forint 
értékű létesítmény terveit 

balatoni kikötőtől eleinte 
1200 méteres távolságra, a 

készítik el az idén az Üt- és Kisfaudy házig közlekednek, 
Vasúttervező Vállalat mér-
nökei. Dolgoznak a miskolci 
repülőtér, a debreceni és a 

később a pályát meghosszab-
bítják. egészen a hegy keleti 
csúcsáig. Ez lesz az orszá 

nagykanizsai autóbuszpálya- első „lannvkáia". 
udvar tervein. Automatikus 
betonalj-gyárakat terveznek 

Exportfeladataik llstájr 
található öt vasbetonaljgy; 

Budapestre. Szolnokra, Deb- tervezése a Szovjetunió rí 
recenbe. Pécsre és Győrbe, szére. Pozsonyban három 
postaépületet Pécsre és 300 nagy létesítményt: a kong-
méleres vasúti felüljárót resszust palotát, kikötői épü-
Debrecenbe. Terveket koszi- letet és Duna-hidat tervez-
tenek 500 kilométernyi út nek. Szó van arról, hogy sze-
építesére, illetve korszerű- repük lesz a berlini földalatti 
sítésére, ezek közül a légion- egy viszonylag rövid, de igen 
tosabb. az M—7-es autópálya bonyolult új szakaszának 
Székesfehérvár és Siófok kö-
zötti szakasza. legérdeke-
sebb hazai feladatuk a bada-
csonyi kőtélpálya tervezése. 
A négyszemélyes kabinok a 

tervezésében ts, az osztrá-
kokkal pedig kikötői beren-
dezések tervezéséről tárgyal-
nak Egyiptom számára Ní-
lus-hídat terveznek. (MTI) 

Nyugtalan ház Új film 

Egy ilyen cím, hozzá az pszichológiailag alaposabb 
infantilis aláírás: egy család megmunkálást kívánt a sok-
válságáról — máris tenyér- szor és sokféle formában 
nyi helyen, még pedig mi- megírt témája. Jakim Jaki-
lyen szerencsétlenül a reklá- mov rendezése pedig inkább 
mot szolgáló plakáton, sike- horizontálisan nyúlt az 
rült egybekonstruálni holmi anyaghoz: elsősorban annak 
madárijesztőt az érdeklődés- cselekményességét hangsú-
nek. Cseppet sem csodálatos, lyozva. Ha viszont olykor-
ba az effa j ta információ után o'ykor valamely szituáció-
üres ház tátong a moziban, ban leragadt — ez legtöbb-
Üres, „nyugtalan" ház. Az szőr nem éppen a legalkal-
elégedetlenség azonban nem masabb pillanatban, legjel-
csupán a bolgár film bosszan- lemzőbb helyen történt; így 
tó hibáinak, közhelyeinek és a film egésze számára ha-
kiaknázatlan lehetőségeinek szontalanná vált. Paradoxon, 
szólhat, hanem annak is, hogy mindezek ellenére pon-
hogy azért csak többet kap tosan ilyen képsorokban bi-
a néző annál, amit előzetesén zonyította képességeit a stáb, 
elég szerencsétlenül szervi- ezekben a momentumokban 
roztak. — mint például a bravuro-

Pavel Vezsinov észrevehe- san fényképezett bárjelenet tőén nagyobb lélegzetű fel- , , ,, 
dolgozásra szánta forgató- ~ t u d ö t t v a l a m i megmara-
könyvét, legalábbis mélyebb, dót nyújtani, 
hitelesebben kidolgozott, N. L 

fiz m eszSsüiSi felailafalról 
— ír a januári Pártélet 

Az új esztendő fontos ese- politikája" című írásában, 
menyeihez, fokozódó feiada- Hangsúlyozza, hogy e fontos 
taihoz kapcsolódik — a se- tömegmozgalom mind-en szin-
gítós igényével — a Pártélet len a párt szövetségi politi-
januári száma. Ezek 6orá- teájának megjelenési formá-
ban többek között a kong- ja, s a demokratizmus erösí-
resszusi határozatok megva- tésének, fejlesztésének esz-
lósításával, a közelgő válasz- köze. Hasonlóképpen ezt se-
tásokikal, s a gazdaságirányí- gíti a lakóterületi pártmun-
tás reformjával foglalkozik ka megnövekedett feladatai-
a Központi Bizotteág folyó- ról szóló cilWk, amely váicsi 
irata. pártmunkások tapasztalatait 

A IX. kongresszus álfa' ^ kezdeményezéseit foglalja 
kitűzött célnfc eazdasaPi és O S f r a e- A közélett gondolkodás kitűzött célok gazdasaga es növekedésére utal a szocia-
politükai feladatairól dr. Or- l i í t a demokrácia fejlesztésé-
bán László cikkében megál- nek mozgalmi, filozófiai, köz-
lapítja: „az új esztendő sok jogi stb. vonatkozásairól szó-
tömegpolitikai összejövetele ló írás. A Tények és tanulsá-
nagyon hasznosan szolgálhal- gok s a Karcolatok, meg-
ja a kongresszusi határoza- jegyzések rovatok járási , 
tok ismertetését s erősítheti üzemi, községi példák 'elem-
űn módon is a párt irányító- zésével gazdagítják négy év 

j vezető szerepét". Az egyes eredményeinek felmerését, 
területek előtt álló tenniva- Közli a Pártélet a „Le Cour-
1 ókról a szerkesztőség inter- rier du Vietnam" című lap 
júkat közöl — megyei, vá- mellékletét, amelv konkrét 
rosi, üzemi, egyetemi, falusi tényekkel leplezi le az ame-
pártmunkások gondolataival, rikai agresszorok embertelen 
terveivel ad helyzetképet a gaztetteit, 
pártmunka új, élénkülő vc- Végül az 1967-es esztendő 
násairól. Ebben a sorozatban fontos népgazdasági feladata-
szólal meg Garai Gábor it, a gazdasági reform prob-
Kossuth-díjas költő, a KÖ7- lámáit boncolgatják az új 
ponti Bizottság új tagja, aki esztendő gazdasági teendői-
kívánatosnak tartja a szo- ról, a kommunisták szak-
cialista irodalom közéleti sú- szervezetekben végzett tevé-
lvának növelését. kenységéről, s a pártszerve-

Másik fontos feladatunkat zetek gazdaságszervező mun-
a márciusban sorra kerülő kajáról szóló egyéb írások, 
országgyűlési és tanacstag- „ , , .. , . „ ,. , _ , 
választásokat Bugár Jánosné, A f o l y o i r a t k o z h d r - For16 

a Hazafias Népfront országos L s t v a n elvtarsnak a makói 
tanácsának főtitkárhelyettese járási tanács eredményeiről 
méltatja „A párt népfront- készített í rását 
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