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Egészségügyi iá toga tás 

l u 
Kellemes halványzöld épü-

let. A város felöli kis tornyán 
felírás. Iíangya mélyhűtő 
üzem. A keskeny kapu be já-
rattól jobbra fordul az em-
ber s taggs terembe lép. Ren-
geteg asszony leölt baromfit 
koppaszt. Az asztalokon, a 
betonpadlón vastagon a lucs-
kos toll. A kisebb pihák özö-
ne a levegőben. Az egyik asz-
szony ig}', a másik ugy öl-
tözve. Minden tizedik előtt 
kötény. Saját ruhájuk lucs-
kos, nedves. Némelyik valami 
léc tákolmányon áll. Ez félci-
pőben, az gumicsizmában] a 
harmadik valami zsákdara-
bokba burkolt lábbal.. A ci-
pőkre lecsorog a.i a.táti vér 
éS beivódik a bőrbe,, a haris-
nyába. / 

A másik teremben bonta-
nak. Itt már tisztább a mun-
ka Th minden harmadik előli 
a kötény. Itt is saját ruhák-
ban. "Itt is véresek a lábbJiek. 
A munka üteme gyors, hiszen 
kell a baromfi, várják az an-
golok, jön a nemes valuta 

Az első emeleten már tisz-
tított és feldolgozott áru — 
egész gusztusosán. Az egy-
más melletti termekben fo-
kozatosan hül a levegő. Az 
utolsóban —11 fok a hőmér-
séklet. Nemcsak a baromfi 
•fagyoskodik®, de a látogató 
is. A második emeleten ugyan 
ez. Kibelezett baromfik gusz-
tusosán a raktárakban. Dc az 
odavezető uton röpül a toll, 
torlódik a szemét. A harma-
dik emelet ugylátsyik a mun-
kások számára van fenntart-
va. Két egymásmellet ti nagy 
terem — ebédelósrfe, őltözes-
re. Sivár hodálypk. Sehol egy 
kép — sehol egy virág. Még 
'jő, hogy az asztalok elég tisz-
ták. A termek közepén tűzhe-
lyek. Sok apró kis lábas ro-
tyog. Melegszik a hazulról 
hozott fcbéd. És ez mellett 
egy-egy pad. A padon mos-
dótál. Az egyik helyen vagy 
három, a másodikon — öt. 
Az egyik terem sarka szekré-
nyekkel elkülönítve. Itt vet-
kőznek a nők. Törülköző — 
nincs. Szappan — nélia. Még 
jó, hogy ivópohár van. A két 
l erein ben összesen tizenkettő. 

Nem kedves olvasó, ezeket 
a sorokat nem egy háború 
előtti újságból vágtuk lei, ha-
nem 1947 november 13-án a 
tiszti orvos és a szakszerve-
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S T A N és F A N 
rendet csirái 

T E X A S I S E R I F 
Harc a banditák, hamiskártyá-
sok és gonosztevők ellen. 

2 órás izgatom és kacagás 

Előadások: fél 4, fél 6, fél 8. 
Pénztár d. e. 11—12 óráig, 
uóiatán az előadás kezdete 

előtt féi órával. 

m é l y h i i í ő b e n 
zeti titkár társaságában tett 
látogatás impressziói alapján 
irtuk. Mégpedig a MOSzK'tu-
lajdonában lévő Ilona-utcai 
hűtőtelepen, amelyen tavasz-
szal tojást keltetnek, nyáron 
gyümölcslevet sajtolnak és 
őszei, télen baromfit fagyasz-
tanak. Ott ahol jelenlegi is 
ISO munkás dolgozik és a 
dolog termeszeiénél fogva 
piszkós munkát végeznek és 
élelmiszerrel bajlódnak. Ott, 
ahol az üzemi bizottság állan-
dó követelésére sem fürdő-
lyiséget, sem öltözőt, fedőrü-
házatot, védőkötényt, törül-
közőt, rendszeresen szappant, 
ivópoharat és egyéb aprósá-
got mind a mai "napig nem 
adtak ínég. Olt, ahol áz elemi 
hygéniai szükséglet — a WC. 
rendbehozása is naVy levff-
lezgetésbe, üiánjárásba ke-
rült. 

Gö 
„ Reméljük, liogy a felvett 

tiszti orYo i jegyzőkönyv nyo-
mán ennek a látogatásnak 
folytatása lesz — az eisőfoktl 
kihágási hatóságoktól kezd-
ve az. összes illetékes fóru-
mokon keresztül. 

Kié less a F e h é r t ó ? 
Iíosszabb idő óta húzódik 

a vita- az állam és a város 
között, hogy a Fehértónak 
600 holdnyi természetvédelmi 
területe és ja hozzátartozó 
vizálLásos területrész kinek a 
tulajdona lesz. A vágós ezt a 
területet magának akarja 
megtartani, mert a már ha-
lastónak kiépített Í200 hold-
nyi területtel együtt gazda-

sági szcmontból igen jelentős 
értéköt kévisel Szeged szem-
pontúiból. A vita eldöntésére 
szerdán 15 tagu bizottság ér ke? 
zett az Országos Földalaptól 
Szegedre cs helyszint szemtét 
tartanak Fehértón. A szem-! 
Je befejezése után rna..csütör-
tökön a Városházán folytat-
ják tovább a tárgyalásokat; 

M o m t r e - f i m k é s i ü l i ® 4 S - r ö l 
a dunavölgvi népek Eegiiagyobli 
siahaiiságharcárS! 

Beszélgetés Balázs Béla, a nagy magyar íróval és a film eayik 
legfőbb európai szakértőjével 

Balázs Béla, városunk nagy 
' szülöttje, az 1918—19-es irö-
generáció egyik legértékesebb 

November 23-án, vasárnap 
űéíalán 3 órakor 

FILLÉRES HELYARAKKAL 
kerül előadásra a színházban 
2 kacagtató és szórakoztató darab 

Go f/oly. 

Csehov, Laiiodaftüü 
Jegyek a Délmagyarország ki-

adóhivatalában' kaphatók. 

Somogyi Textil 
A r a d l - u t c a 

személyisége ma a bal ca tartó 
j Európában a filmművészetel-
! ismert tekintélye, akit sürüu 
j hiynak a külföldi fővárosok, 
í liogy meghallgassák tanácsait 
nagyobb és értékesebb filmek 
rendezésével kapcsolatban. 

Mindenekelőtt megkérdez-
tük Balázs elvtársat: 

— Mi hozta ezúttal Sze-
gedre? 

— A. szegedi konzervató-
rium hivatalos megnyitására 
jöttem el. Tegnapelőtt még 
Bécsben voltam .Három nap 
múlva Prágában leszeji. 
v — Nagy líüIföM! uf ázásai 
közepette szakított időt erre a 
látogatásra? 

— Rendkívüli fontosságot 
tulajdonítok a szegedi kon-
zervatóriumnak. Nagy kul-
túrpolitikai hivatást kell tel-
jesítenie. Ez a megnyjtóünnie-
pely biztosítékot "nyújtott, 
hogy a Bárányi János kjazgaló 
hozzáértésével összéfoborzott 
kitűnő tanári kár,, ezt a ma-
gyar küldetését teljesíteni is 
fogjá. Szegedről, a ni ágytar 
kultura végvárából déli fe 
cl ói keloteuropatí szomszédok 
felé zenei kititurénk vonzó 
erejével áthidaló kapcsolato-
dat kell teremteni. Művésze-
tünk legértékesebb export-
árunk. Ma Höchtl Margit esti 
zongorakoncertje -a szenzáció 
erejével mutatta, hogy milyen 

! európai itivóju erőkkel ren-
delkezik a szegedi konzerva-

• tórium. 

Höchtl Margit zongoraestje 
Az Ailaml Zcneiconzervntű-

rium Coilégfum Musicum cimü 
t anári hangversenysorozatának 
első estje vasárnap este zajlott 
íe az iskola újonnan átalakított 
gyönyörű dísztermében. Ezen 
e'íső hangversenyen, mutatkozott 
be Ilöehtl Margit tanár, aki 
eddig a debreceni Városi Zene-
iskolában lejtett M értékes pe-
dagógiai munkásságot. A Szen-
dy-Fkola kitűnő neveltje né-
hány rádióhangversenyei) ktvüi 
csupán Debrecenben lépett fel 
hangversenypódiumon. Szegedi 
bemutatkozása a szenzáció ere-
lével hatott és valóban bámu-
latos, hogy ilyen kivételes ké-
pességű zongoravirtuoz, akii 
méltán említhetünk a Fischer 
Anni-szerű egyéniségek sors-
ban, nem kereste elsősorban 
művészi érvényesülését. 

Kissé zárkózott, befelénéző 
énje csak n muzsikában tárul fel. 
Muzsikálásában a legfeltűnőbb 
annak hamvas tisztasága és ra-
jongó szelleme. Lehcének egész 
gazdagsága ömlik át az egyes 
darabok érzelemvilágába. Vir-
tuozitása szinte nem ismer tech-
nikai problémákat, mindent 
játszi könnyedséggel formái és 
különösen plasztikus témaveze-
tésén felül, erőteljes és lendü-
letes ritmusát és remete akkord-
játékát emelhetjük ki. Techni-
kai képességeivel számröl-
sz&ara fokozódó hatást váltott 
ki hallgatóságánál. Művészi 
nagyságát elsősorban a művek-
kel szemben való aíázatossága 
bizonyítja, ő maga szerényen 
a háttérben marad és ujjat alól 
Chom'n romantikus költészeté-
nek" elbűvölő levegője áradt 
szerte. 

Chopin 24. Préludejévé' 
kezdte' műsorát. Ebből a szines 
sorozatból külön említjük meg 
a h-moll darab gordonkaszerü 
kantiléüáiának, a cisz-moll szi-
porkázó tűzijátékának, a b-moli 
szenvedély viharának- és azf-dür 
préh'.de kecses formájának har-
mőnikus., szépségű előadását. A 
szabadság és" szerelem nagy ze-
nekőit őj ének, Chopinnek, h-moll 
szonátája igazi élmény volt 
Höchtl Margit 'tolmácsolásában. 
Külön emiitést éret emel a Largo 
tétéi megltapóan. finom rajzú, a 
sziv legmélyebb húrjain feszülő 
dahaméneke. Szünet után egy 

sorozat elude következett, 
amely formában, technikai ki-
vitelben és költői hangjában 
mindannyi hangzá-scsodává 
emelkedett. Egész sor ráadást 
ís játszott a kitűnő művésznő, 
gtdt a szépszámú hallgatóság 

egész estén át a legmelegebb 
ovációban részesített. A sze-
gedi Zeneaonzorvatórium büsz-
ke lehet erre a tüneményes mű-
vész-tanárára, aZi a város ze-
nekultúrájának igazi épitőmim-
kása. Szatmári Géz* 

ó r a i k o r 

CAPRI 
C i t y j a . ^ 1 VÖRÖS ANCI rádió 

énekesnő prolongálva 

OLVASÓINK imák 

LEVÉL 
hét ismeretlen aufobaszfceH 

atitár somhoz 
Kedves ismeretlen útitársa-

im! November hó 12-í esti 
Budapest— Szegedi Autóbu-
szon együtt jöttünk, illetve 
együtt jöttem magukkal. Előt-
tem ültek. Mikor az egyik 
ur > — ki az ablaknál ült 

—• széthajtottá a pesti újsá-
got, majd egy közlemény el-
olvasása utart odafordult a 
mellette ülő társához, nyilván 
barát jához és a következő ki-
jelentést tette: Borzasztó! 
Megint agyonlőttek két ma-
gyart a rom árt határon® — 
mire aZ az útitárs, kinek ön 
ezt súgta, megjegyezte: Ja, 
ilyen a demokratikus karha-
talom?:) Engedjék meg,, nekem 
a hátulülő" és ezt végighall-
gató útitársnak, hogy éhhez j 
a megjegyzéshez egy magva-; 
rázáttal Szolgálhassak. A két: 
magyart — a pesti ujságköz-
lemény szerint — tényleg, dc 
fegyverhasználat után agyon-
lőtték. Ahogy önöket néztem, 
ügy vélem, hogy minden vég-
elbánás nélkül elbocsátott ka-
tonatisztek, vagy közigazgatá-
si tisztviselők lehetnek, de 
mindenesetre kátonaviseltek. 

Tudníok kell, hogy a szolgá-
lati szabályzat előírja: határ-
sávon a szolgálatot teljesítő 
járőrnek, hogv kellő felszó-
iitás" után magát igazolni meg-
tagadó és menekülésszcrüen 
az alól kibújó személyekkel 
szemben fegyver használan-
dó. Ez a két ember, akit elé-
lték határvadászaink szökés-
közben agyonlőttek, nem is 
lehettek olyan ártatlan cseme-
ték, hanem nyilván csempé-
szek, olyan magyarok, akik-
nek halála önöknek fájt, akik 
magyar' mivollukra tekintet 
nélkül ugyancsak a magyar 
szájától elvonva a falatot, 
akarták azt kicsempészni, 
az országból. Nyilván ezért 
szöktek, illetve kerestek rne-
hedélcet futással, mert valami 
élszáriiolnivalójuk -lett volna 
az őket igazolni akaró határ-
őrökkel. Ne fájjon önöknek a 
két agyonlőtt állitőlagos ma-
gyar halála, mert jegyezzék 
meg" maguknak, — két isme-
retlen útitársam — aki ennek 
a demokratikus ország rend-
je ellen vét akár politikailag, 
akár gazdaságilag, annak ha-
lál a büntetése. És akár tet-
szik önöknek, akár nem, a 
3 éves tervet végrehajtjuk! 

Az önök útitársa: 
Wrustingl Miklós 

t. őrmester 

— Hallottuk, hogy egy ha-
talmas film ügyében folytat 
tárgyalásokat, amely az 15M8? 
as forradalmi év eseményeit 
örökítené megl. Ml igaz "eb-
ből? 

A hgcsi Wieufilm tervei 
egy filmet, amelynek tárgya 
1848 lenne. Ez a filmváUaíaí 
kért meg engem, hogy irtam 
rnerf a film foygaíókönyvéi! 
Közöltem velük, hogy hajtón 
dó vagyok a jszjővegkönyvet 
meginti, j le nem ugy, hogy 
a 18-as eseményekéi Bécsre 
korlátozom^ haiíem olyan 
szöveget készítek., amely tel-
öleli a.dunavölgyi népek gyö-
nyörű közös forradni mi ese-
ményeit. Ezek az események 
összefonódnak: Kossuth Bécs 
városában járt, bécsi diákok 
a hónvédzászlók alatt har-
coltak, lengyel tábornokok 
vezették a magyar csapató? 
kat, Branyiszkot a francia 
Guyoh Richárd tábornok«zlof 
válc katonákkal foglalta el. E i 
a film a düiiavölgyi bblsÖ for-
radalom széliemét Peti ié 
szellemét idézné fek amejjt 
sohasem volt olyan aktuális), 
mint ma. Nemcsak történeti 
nii filmet produkálnánk, ha-
nem olyan filmet, amely ma 
is az irányt mutatja. 1 

— A többi érdelifH dnna-
völgyí ország tilm producerei-
vel is felvette a kapcsoltltot 
Balázs elvtárs? 

— A Wienfi|mtől megbízást 
kaptam arra, hogy a megö-
lelő magyar körökkel kezd-
jek tárgyalást, valamint a 
prágaiakkal és a varsóiakkal 
is. A film négy nyelven, négy 
verzióban készülne, de szeti 
lemében, politikai vonatkozá-
saiban közös dokumentációja 
és demonstrációja lenne a dtó-
navölgyi népeknek. Számunk-
ra, magyarok számára, ennék 
a filmnek roppant előírna 
vannak. Nemcsak ahyagi elő-
nyök, amik abból származ-
nak. hogy egy ilyen óriási 
film költségei négy állam'kö-
zött megoszlanak- de e g y 
ilven nemzetkőzi filmben vi-
tathatatlanul kidomborodna, 
milyen tündöklő szerepet ját-
szottak abban az időben a 
magyarok, éppen viszor^yií-
va a többi népekhez és mi-
lyen ragyogó tradíció az-.amit 
"a filmmel felevenitünk. 

— Ki fogja rendezni a Hí-
met? 

— Sikerült 'felérnem, hotgy 
magyar rendezőt alkalmazza-
nak. Májusban el kell kezde-
nem a forgatókönyv írását, 
hogy a film rendezése szep-
temberben megkezdődhessék 

— Mi a legközelebbi célja 
Balázs elvtársnak? 

— Három és fél hónapi® 
külföldre utazom. Célom Pird-
ga, Berlin* Róma. Május 15-re 
szeretnék megint Budapesten 
lenni, ahol a Nemzeti Szín-
házban lesz a Cin/ca Panna 
premierje. 


