
Illatos 
kiállítás n u 

Szerkesztés, előadás 

A Mezőgazdasági és Élel-
mezésügyi Minisztérium Vá-
ci utcai bemutatótermében 
kedden két kiállítás nyílt. Az 
egyiket pompás dísznövé-
nyeiből, virágaiból az erfurti 
Növénytermesztési és Értéke- j Vétek volna legalább egy 
sítcsi Vállalat rendezte. ' néhány soros jegyzet erejéig 
A színpompás azaleák, ' meg nem emlékezni arról a 
gerberák, ciklámenek, ! zsűrizésről, amely az Erkel 
szegfűk, a virágzó éve- Diákünnepek városi színvo-

1944. március 19 
Színpadi „jelenlét" 

lő növények, továbbá 
a különböző palánták kissé 
viszontagságos utazás után 
érkeztek Budapestre — húsz 
órán át hóviharban jött a 
gépkocsi. 

A bemutatóterem vitrinje-
it, polcait a hazai állami 
gazdaságok kereskedelmi 
irodájának szervezésében 
megnyílt bor- és konzervki-
állitás foglalja el. 

nalversenyeinek keretében 
válogatta ki a Gyulára uta-
zó irodalmi színpadokat. A 
kora délutántól kora éjsza-
káig tartott szemle ugyanis 
bőviben volt tanulságokkal, 
ráadásul olyanokkal, ame-
lyek után joggal ragasztható 
a „tipikus" jelző. 

Először az összeállítások-

ról! 

Nem kevesebb, mint tíz 
programot nézett végig, s 
ítélt meg a zsűri, s e tíz 
műsor közül alig egynéhány 
érdemelte ki csak a jó szív-
vel megadott elismerést. Az 
összeállítások többsége 

ugyanis inkább egymás mö-
gé-sorolás, mint megszer-
kesztett kompozíció volt. 
Készítőik, sajnos, nemigen 
éreztek rá* arra, hogy az 
irodalmi színpadok számára 
összeállított műsoroknak 
nemcsak egyes darabjaikkal, 
de éppen egész kompozíció-
jukkal kell hatniuk. Olyan-

Olyan panaszoslevelünk is akadt bőven ezen a héten, 

amelyben olvasóink azonnal javasolnak is valami megol-

dást. Nem mindet adjuk közre, de amelyikkel itt most nem 

találkozik a levélíró, azt is megköszönjük. Mert segítőkész-

ség nyilvánul meg mindben, és szerelet, amelyet a szege-

diek városuk iránt éreznek. S ennek a Délmagyarország 

szerkesztősége mindig örömmel ad helyet hasábjain. 

Néhány kapavágás 

— vagy több? 
Igen részletesen kifejti le-

velében Fiirecly Ferenc (Hon-
véd tér 5.), hogy milyen bajt 
okozhatnak a beszakadt út-
testek, felfagyott utak. az 
autósok előtt váratlanul fel-
bukkanó mély gödrök. Le-
írja, hogy az Eötvös ucának 
nincs lejtése, az esővíz és a 
locsolóautó vize az ú t szélén 
marad, a járókelői* ruhájá-
nak nem kis veszedelmére. 
K i sem lehet kerülni a Hon-
véd tér és a Földvári utca 
sarkán a hatalmas gödröt, 
hiszen nem térhet a jármű 
a szembejövök útrészére! A 
Finommechanikai Vállalat 
előtt meg huppanó van, amit 
nem hoztak rendbe az út-
javításkor. A Bódogh János 
utcában a rossz világítás 
miatt este meg se láthatják 
a gépjárművezetők a hatal-
mas gödröt! 

Néhány kapavágás volna 
az egész. Nem lehetett volna 
már megtenni? 

A Fogarasi űt i lakók ne-
vében panaszolja Kiss Gyu-
Iáné (Fogarasi utca 5.), hogy 
nem lehet esős időben be-
jutni kocsival utcájukba! Azt 
javasolja, hogy a Kükü l lő ut-
aa végén levő mélyebb terü-
letet töltsék fel, hiszen nem 
egy esetben fontos lett volna 
például mentőautóknak az 
út. Ellenben a Rózsa Ferenc 
sugárúti általános iskola kör-
nyékét elcsúfítják azzal, 
hogy ott rakják le a hordalé-
kot, salakot mellettei. 

Néhány kapavágás volna 
az egész — lehet, hogy még 
nagyobb munka is. Az iskola 
diákjai például vállalnák, 
hogy elegyengetik és parko-
sítják iskolájuk környékét. 
Választ kémek rá, nincs-e 
valami más terve a tanács-
nak ezzel a területtel, amely 
most „terven felüli" szemét-
domb? 

Hosszú levelében Kónya 
József (Déryné utca 4/b) ki-
fejti, hogy nem egy ú j léte-

sítménynél nyilvánosságra 
kellene hozni a terveket, nem 
azért, mintha az „utca em-
bere" bele akarna beszélni 
mindenbe, de hátha akadna 
mefSzívlelendő tanács. Nem 
egy javaslatot ír le levelében, 
közülük azt emeljük ki, amit 
a legfigyelmre méltóbbnak 
tartunk. Ez pedig a piac 
rendezése ügyében íródott. 

Kónya József azt javasolja, 
hogy a toldott-foldott fabó-
dék helyett piaci csarnok 
épületet kellene építtetni. Ez 

persze pénzbe kerül, amit 
•valakinek fizetni kell. A ja-
vaslat: alakuljon csarnok-
építő társulás, amelyben az 
érdekelt tsa-eik, kiskereske-
delmi vállalatok, bazárosok, 
kisiparosok vennének részt, 
pénzhozzájárulással. Erre 
előbb-utóbb sort kellene ke-
ríteni, hiszen a piac jelenlegi 
állapotában nem a „perzsa-
vásár" külső a hiba. inkább 
az egészségügyi kívánalmak 
szigorúbb elbírálása miatt 
lenne szükséges a korszerűbb 
megoldás. 

Néhány kapavágás? Nem. 
ez sokkal több, nagyobb 
horderejű dolog lenne. Az 
első kapavágásokat maga a 
javaslat jelentheti. 

ná kell felépíteni őket, hogy 
— akár a jó drámákban — 
fokról fokra, szemelvény-
ről szemelvényre jobban 
éreztessék a közlésre szánt 
egyetlen mondanivalót. Az, 
hogy jólismert vagy kevésbé 
ismert vers- meg prózarész-
leteket adnak elő, még alig-
ha nevezhető mai értelem-
ben vett pódiumműsornak. 

A másik megjegyzés; mi-
ként szerkesztésük, úgy 
előadásuk szerint sem mond-
hatók „optimálisnak" a lá-
tott műsorok. Kevés volt 
bennük a mozgás, s ha oly-
kor változó képet mutatott 
is a színpad, ez még alig-
ha jelentette, hogy kellő 
indokkal lendültek meg a 
karok és a lábak. 

Ami pedig a legtöbb el-
lenérzést keltette: láthatóan 
a megszabott idő kínosan 
pontos kitöltésére törekedett 
minden szerkesztő. Hiába 
volt ' már vége mondandó-
ja szerint egy-egy műsornak, 
csak újabb és ujabb strófák 
következtek, mind a bírálók, 
mind a közönség együttes 
bánatára. 

Végülis joggal örülhetünk, 
hogy három „érdemesebb" 
továbbjutó akadt. Olyan 
csoport, amelynek tagjai 
tényleg egy gondolat köré 
csoportosított — nem nap 
mint nap hallott — írásmű-
veket mondanak el, s szín-
padi „jelenlétükkel" is a 
jobb megértést segitik. Gyu-
lai szereplésüket érdeklődés-
sel v á r j u k . . . 

A. L. 

Gyerek voltam ezer-
kilencszáznegyvennégyben. 
Apám katona volt, civilru-
hában, karszalaggal. Ár-
kokat ástak. Gyenge, de-
rékig érő cikk-cakkos ár-
kokkal akarták megmente-
ni a hazát az uralkodó 
osztályok. Féltették önma-
gukat, megtagadtak min-
ket. Egy nemzetet tagadtak 
meg, egy nemzetet dobtak 
a szakadék szélére, amely-
nek a mélységét ők is lát-
ták 1944 tavaszán, de ta-
lán már előbb is. 

Csúnya emlékeket idéz a 
dátum: 1944. március 19. 
Tíz német hadosztály lép-
te át a magyar határt és 
megszállta az országot a 
hitleri hadigépezet. A tör-
ténelem tényei olyanok, 
mint a számok, valami ál-
landóságot mutatnak, ne-
héz lenne tiszta szívvel és 
becsülettel másnak festeni 
konstanssá váló értékük-
nél. Kérdés, hogy törvény-
szerű volt-e a huszonöt 
évvel ezelőtti nap? Annak 
az osztálynak a politikája, 
amely meghatározta nem-
zetünk sorsát, csak ide 
torkollhatott: a haza tel-
jes elárulásához. 

1944 elején már teljesen 
tiszta volt a kép: a fasisz-
ta hadsereg vereséget szen-
vedett, Németország el-
vesztette a háborút. Sőt 
olyannyira nyílt volt a 
kártya, hogy a szovjet 
hadsereg egyedül is ké-
pes Németország leverésé-
re. A csatlósok között is 
megindult a bomlás, Olasz-
ország kilépett, s a szovjet 
seregek a Kárpátok előtt 
álltak. A magyar uralkodó 
osztályok a nyugati hatal-
mak felé kacsintgattak, kü-
lönbékét, ejtőernyősöket 
remélve, s persze ön-

maguk uralmának meg-
mentését. Hitler értesült ; 
erről a hintapolitikáról, a 
háborúból való kiugrás 
ilyen szándékáról, s úgy • 
döntött, hogy megszállja ' 
az országot. 

Az akkori magyar kor- ' 
mány semmit sem tett a 
megszállás ellen, Lavíro-
zott. majd fejet hajtott. 
Horthy néhány órával a 
német csapatok bevonulása 
után érkezett haza Buda-
pestre, de a sebtében ösz-
szehívott koronatanács 
nemhogy ellenállásra szer-
vezkedett volna, inkább 
megerősítette azt az állás-
pontot, hogy nincs szükség 
semmilyen intézkedésre. 
Négy nap múlva olyan 
nyilatkozatot tettek közzé, 
hogy a német csapatok a 
magyar kormány kérésére 
érkeztek az országba. 

A hadsereget követte a | 
Gestapó, amely nyilas és 
más szélsőjobboldali ügy-
nökeivel karöltve meg-
kezdte a baloldali elemek 
letartóztatását és likvidálá-
sát, később pedig válogatás 
nélkül mindenkit, aki nem 
állt a haláltáncát járó fa-
siszták közé. Két számot 
negyvennégyből: 350 ezer 
magyar férfit tereltek go-
lyófogónak a keleti front-
ra. s 45 ezer embert hur-
coltak lezárt marhavago-
nokban a haláltáborok fe-
lé. 

A huszonöt évvel ezelőtti 
szégyen az uralkodó osz-
tályok fejére száll vissza, 
mert a hosszú véresőre 
újabb vérzivatart zúdítot-
tak, megtizedelve, tönkre-
téve, s akarata ellenére 
szakadékba lökve egy né-
pet. 

G. I. 

Népdalok, cigánydalok 

Apró ügyek? 
Ügynevezett „apró ügyek", 

de számukra nem kis bosz-
szúságok miatt ragadtaik tol-
lat ismét olvasóink. 

1. Részletesen leírja Ko-
vács Mihály (Dalos utca 8.). 
hogy az Acél utca és Dalos 
u t casa rkán levő kutat sok-
szor javították már. Több-
ször amiatt, hogy a kifolyó-
tartó vas nem volt stabil, így 
billegett a kút és elfolyt a 
víz. A cső most viszont már 
olyan rövid, hogy az alátett 
kantába beleért a csap kifo-
lyó-része, azonkívül a cső 
vége mindig piszkos. Egy-
szóval: ideje lenne, ha szak-
emberek megnéznék és ki-
cserélnék a kútszerkezetet, 
mert így nem megbízhatóan 
tiszta a víz, mire a kantákba 
kerül! 

2. A San Gennaro kincse 
című filmre vett jegyet a 
Szabadság moziba Perger 

Szőrmés és ruházat i 

bőrhulladék 

eladó 

megál lapodás szerinti áron. 

Pannón ia Szőrme, Szeged. 

Mikszáth K á l m á n u. 22. x 

Garázs! keresünk 
Warszava személygépkocsi 

részére Belvárosban. Ajánla-

tokat „Vá l la la t " 31915 jel-

Igére kér j ük a Hirdetőbe. 

x 

Szeretettel megh ívunk 

minden kedves utasunkat, 
a 

„Hűséges 
útitárs 
az IBUSZ" c. 

plakát-, fotó-
és propaganda-
kiállításunkra 
a Művelődési Központba, 

Szeged, Vörösmarty u. 3. 

(színházzal szemben.) 

Nyitvatartási márc ius 19-

én 12.00 érától . március 

2l-ig naponta 10.00—18.00 

óráig. 

IBUSZ SZEGED 

Gabriella (Április 4. útja 4. 
sz.) olvasónk, de közben „a 
nagy sikerre való tekintet-
tel" A veréb is madár című 
filmet tűzték műsorra a má-
sik helyett. Jegyét kérésére 
nem váltották vissza — ho-
lott elótte másokét igen — 
amellett még- udvariatlanul 
is beszéllek, amint azt olva-
sónk leírja. Olvasónk meg-
jegyzi, hogy a pénztárablak-
ra is fel kellene írni a műsor 
megváltoztatását 

3. A télen a gázkonvekto-
rok tisztítását a gázművek a 
saját számlájára végezte, 
mivel gázszennyeződés miatt 
és nem a készüléktulajdono-
sok hibája miatt volt baj a 
fűtéssel. Ott, ahol a gázmű-
vek végezték a kifúvatást 
nem is volt baj. Csiszár And-
rásné (Honvéd tér 6.) viszont 
arról panaszkodik, hogy a 
gázművek által megbízott 
ktsz 18 forintot fizettetett 
olvasónkkal (amit számla Ls 
tanúsít). Ha még azt is hozzá 
számítjuk, hogy konvektoruk 
garanciális idejét éli, kétsze-
resen jogos panaszosunk kér-
dése: nem volt-e jogtalan 
fizettetni a fogyasztókkal 
ezért a munkáért? 

A „Szeged híres város"-sal geteges táncokkal. Dr. Hege-
nyitották a színházban hét- d d s János konferált, 
főn este a „Madár vígan da-
lol" címmel hirdetett ORI- Végül rövid epilógus: a 
rendezvényt, melynek ha- beates magyar urakból ke-
romórás programja jól sike- v e s e t találtunk a székso-
rült. Kiváltképp Mozsár lm- ., , .... 
re, Madarász Kati és Kovács r o k b a n - & n e m láthatták, 
Apollónia jóvoltából. akik hogy nagy haj és őrjöngés 
már kezdetlen emelkedett nélkül is lehet szórakozni — 
hangulatot teremtettek. A kellemesen. 
magyar nóták szép előadását 
valóságos tapsviharral ju-
talmazta a páholyokat és 
széksorokat zsúfolásig meg-
töltő közönség. 

A műsor színvonalára szü-

net után sem lehetett pa-

nasz, amiről mindjárt mele-

gében gondoskodott a prí-

más, Mészáros Tivadar: a 

Pacsirtát játszotta. Tetszett 

a cigányos akcentusban 

éneklő Horváth István is, a 

„Nyílik a rózsa" tévévetél-

kedő győztese, akinek mozgá-

sán azért némi színpadláz ér-

ződött. Solti Károly neves 

nótaénekes és a nemkevés-

bé kedvelt Vörös Sári, a tő-

lük megszokott szép produk-

cióval arattak nagy tapsot, 

hasonlóképpen Balogh Kati 

és Pálfi Csaba népi táncosok 

a Perdül a kancsó és a Fér-

fi.. S. 

Mammut-
temető 

A Mexikóvárostól 273 ki-
lométerre fekvő Chihuahua 
falucskában a tudósok egy-
mill ió éves mammuttemető-
re bukkantak. A helyi rend-
őrség kordonnal vette körül 
azt a területet, ahol Fulgen-
cio-Marino Martinez paraszt 
7 méter hosszú csontokat ta-
lált, amelyek egy egymillió 
évvel ezelőtt elpusztult mam-
mutéi voltak. 

Épült: 1957—1969 

Utazik a konzerv 
Különleges' vasúti kocsi 

állt be kedden a Hunga-
rofruct budaőrsi hűtőházá-
ba. Az úgynevezet konténer-
vagon egyenesen Hamburg-
ból érkezett. A hűtőházban 
16 tonnányi üveges konzerv-
vel rakták meg, s utána „ház-
tól-házig" szállítási módszer-
rel, már csak a rendeltetési 
helyén, Melbourne-ban rak-
ják ki. A Hungarofruct Szö-
vetkezeti Külkereskedelmi 
Vállalat megegyezett a ham-
burgi Happag Loyd speditőr 

vállalat bécsi irodájával, 
hogy a tengerentúli szállít-
mányokat ezentúl konténe-
rekben továbbítják. A Buda-
őrsön kedden konténerbe ra-
kott 16 tonnányi konzerv-
szállítmány vasúti kocsin 
utazik Hamburgba, ott az 
egész {ételt — a konténerrel 
együtt — daru emeli a vasúti 
kocsiról a hajóba, amely 
március 25-én indul, s há-
rom-négy heti tengeri út 
után érkezik meg Ausztráliá-
ba. 

A z „ o l a f i r a r o s " 
(39.) A harmadik ötéves terv legnagyobb szegedi la-

kásépítkezésének első házait is felvillanthatjuk ebben a 
sorozatban, hiszen tavaly ezekbe már beköltöztek a lakók. 
Az „olajváros" részletes rendezési tervét Takács Máté ké-
szítette. Építészek: Barna György, Bachesz János és Tarnai 
László. 

A mai naptól kezdve vasárnapig 

bezárólag a TEJIPARI VÁLLALAT-tal 

közös rendezésben 

T F J R J A D f l K A 7 a N a P s u 9 á r Bistróban 
B W . J S T t f v f l / n f l l es a Boszorkánykonyhában 

rendezünk mindennap 10—18 óráig, árusítással egybekötve 
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