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áldozatok kórházában
Nyomora e l ő l keres ott v é g s ő
m e n e d é k e t Dracula egykor oly
népszerű
alakitója.
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Lugosi Béla, az ismert ma
gyar színész, aki rém-szerepek
ben tett szert nagy népszerűségre
Amerikában és más világrészek
ben, felvételre jelentkezett egy
kábító szerekről leszoktató kór
házba. Mint Los Angelesből je
lentik, kérte Wallace bírót, utal
ja be a norwalki állami kórházba
A bíró kihallgatta Lugosit és ugy
döntött, hogy beutalja a kórház
ba, ahol legalább három hóna
pig kell maradnia és két évné
tovább nem maradhat.
Lugosi elmondta, hogy nyomo
ra késztette e lépésre. A csekély
nyugdíj, amelyet kap, házbérre
sem volt elég. É v e k óta barátai
könyÖradományaiból tengette éle
tét. Husz év óta szenvedélyesen
él tiltott kábítószerekkel.
Lugosi leghíresebb szerepe a
Dracula volt, de sűrűn szerepelt
együtt rémfilmekben Boris Karloffal, *'Frankenstein* * alakitójá
val ís. Azon időkben százezreket
keresett évente, de nem tett sem
mit félre arra az időre, amikor
ííjár nem keresik a rémfilmeket.
A ÍZ éves színészt két év előtt
felesége ia elhagyta és végső bal
sorsában keres menedéket a k á
bitószer-áldozatok kórházában.

Lugosi a tizes években a D u a a pesti Nemzeti Színház tagja volt,
de csak közepes színésznek szá
mított és nem jutott vezető szere
pekhez.
Kun Béla kommunja
alatt felcsapott kommunistának
és a Nemzeti Színház kommunis
ta főbizalmija lett. A kommün
után elhagyta Magyarországot. A
második világháború alatt több
ször beszélt az amerikai magyar
kommunisták akkori radióóráin
és K á r o l y i Mihály
elnöksége
visszaállítását propagálta. Elnöke
volt az amerikai magyar kommu
nisták által
akkor
alapitott
"Amerikai Magyar Demokratikus
T a n á c s " nevü áldemokrata fedőszervezetnek.
A
kommunisták
new yorki rendezésein komikus
hatást keltett, amikor műsor
közben, a szónokot megszakítva,
tartotta bevonulását a nézőtéren
át a színpadra, hogy a közönség
között ünnepeltesse magát.
A tapsokat, amit szinészi te
hetségével sohasem tudott elérni
(a Dracula szerepek nem jelen
tettek komoly művészi felada
t o t ) , műkedvelő
politikussággal
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Lugosi Béla a kábítószer
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akarta megszerezni. A
lapok
most közölték fényképét, ame
lyen az egykor
daliás
színész
ijesztő szánalmas kábítószer á l 
dozat szomorú benyomását teszi.

