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A kuHura hősei 
\ fegyverzaj elcsitulása ntán az 

első nagy zenei eseményre vasárnap 
került sor Szegeden, ebben a sok 
gonddal-bajjul küzdő városban. A fil-
harmonikus zenekar hangversenyével 
Szeged arra a kulturális magaslatra 
k-ndüll ismét, amelyre olv szívósan és 
kitartó akarással formált igényt hosszú 
időkön át. Alig egy esztendővel a vég-
kimerülésig elcsigázó, borzalmas há-
boni befejezése után Szegeden már 
megszólalhatott a múzsák legszelídebbje 
cs legigéuyesebbje, u tiszta és magasz-
tos zenckóllészet. Beethowen csodála-
tos harmóniában és a fenséges gon-
dolatok sugárzó fényivében ragyogó 
ő ' felolvadó elsö szimfóniája szólha-
tott a megsebzett. és meggyötört tel-
kekhez azon a gyógyító és emberségre 
ébresztő hangon," amely egyedül ennek 
•a sokat szenvedett szellemóriásnak sa-
jatja : Vivaldi D-moll Concerto grossojá-
nak szélesen hömpölygő, erőteljes hul-
lámai és játszí vibrációi, Borodin bú-
songó, borongós színekkel és szürkés 
tónussal megfestett remekművű közép-
azsáai pasztájának messziről, vala-
honnan a mi multunkból is vissza-
haugzó hangjai, Wagner erőteljes, dia-
dalmas és a megtisztult lélek ujjongá-
sát harsogó Tanuháuser-uvilányának 
szépségei és a mi Bartók Bélánk két 
ragyogóan szellemes, az impresszio-
nista fölényes, megkapó vonalvezetésé-
vet felépített zenekari portréja ringatta 
egy békés, szebb, tökéletesebb világ 
tgezetébe a sok-sok nyomorúságba, 
küzdelembe, szenvedésbe és gyászba 
belefáradt sziveket. A kultura, a szel-
lemiség eljövendő világának varázslala 
vo|t ez, amely a rettenetes technika 
korszakának romjain fel kell hogy 
épüljön. 

Ennek a romokon felépülő ígéret-
íótdnek kivivasához is hősiesség kell. 
Talán nem kevesebb hősiesség, mint 
ahhoz, hogy túléltük — akik túléltük 
- - a történelem legnagyobb anyagcsa-
taját, hogy cpilhessünk a romokon. 
Es alig egy esztendővel azután, hogy 
a fegyverzaj elcsitult Szeged felett, ma 
már ott tartunk, hogy a hívőknek és 
épiteni akaróknak hősiességét a kul-
tura fe.Mmasztására, újjáépítésére hasz-
nálhatjuk fel 

A Szegedi Nemzeti Színház fűtetlen 
uéeőterén ott szorongtak a szelíd szép-
ségekre és szellemi táplálékra már 
apnyira kiéhezett emberek s csak ugy 
szívták magukba az áldott muzsikát. 
És valamennyien, akár a szellemi, akár 
a fizikai dolgozók táborához tartoztak 
légyen, egyformán a legforróbb elisme-
réssel adóztak azok na t; a hősöknek, 
akik Mikabálban, hócipőben, vörösre 
fagyott, de a szellem tüzének melegé-
töt kiengedő ujjakkal, alázatos lélekkel 
szolgálták az örök szépet, a kulturát, 
a zeneköltészelet. Mert a jól fűtött, ele-
gáns, ravasz világítási effektusokkal 
felszerelt newyorki, vagy londoni Con-
cert House csillogó termében áldozni 
a múzsáknak szép dolog, de — nem 
hősiesség. A szegedi filharmónikus ze-
nekar dirigense és valamennyi layja 
ncmosmk liiiivész, ac hős is s mint ilyen, 
kétszeres elismerési érdemel Ök azok, 
akik most jeges teremben, otthon pe-
dig fűtetlen szobában, sok gonddal-
bajjal küzködve elindulnak a'demokrá-
oia szellemi mesgyéinek feltöretlen 
ulain. ék a megújhodó és újjászülető 
népi kulim a pionírjai, akiknek a mű-
veltségre vágyó magyar nép köszönete 
cs hálája kiiar. De a köszönet vala-
mennyiüknek szivükben lakozik, a mu-
zsika szent, alázatos szeretetében és 
abban a boldogító tudatban, hogy jó 
munkát oéyczlek. 

Ezt a jómunkát pedig akkor tetézik 
(ke igazán ha tudásuk és hősi akara-

uk instrumentumait, amikkel ilyen 
csodálatos hatást képesek elérni, elvi-
szik a gyárak cs üzemek munkásai 
krtzé is Találjanak módot arra, hogy 
a nincstelen kólkézi dolgozók is me-
legedhessenek ezen a rideg léten a mu-
zsika lelket nyng'ató hőhullámainál. 

Megkezdődött akülügyminiszterek 
moszkvai értekezlete 

Bevin angol külügyminiszter szerint az atomenergia kérdéseit politikai 
vonalon tárgyalják Moszkvában 

(Moszkva, december 17) Bevin an-
gol külügyminiszter Moszkvába érke-
zése után elmondotta a sajtó képviselői 
előtt, hogy reményekkel néz az Egye-
sült Államok és a Szovjetunió külügy-
minisztereivel való találkozása elé. Az 
atomenergia ellenőrzése ügyében ter-
vezett megbeszélésekről annyit mon-
dott, hogy politikai vonalon foglalkoz-
nak a kérdéssel Reméli, hogy előre-
haladást érnek el néhány olyan kérdés 
megoldásában, amellyel a világnak most 
szembe kell néznie. 

Anglia kivánja a politikai kérdések 
megoldását olyan módon, ahogyan 
arra az újjáépítésnek szüksége van. 
Elő akarják segiteni a nemzetek jó-
viszonyát cs haladási akarnak az 
épitő munkában. Az értekezletnek egyéb-
ként felderítő szerepe van. B m n fi-
gyelmeztetett arra, hogy a világ ször-
nyű rossz helyzetben van és a törté-
nelemnek c szakaszában a dolgokat nem 
leliet pusztán formaságokkal elintézni. 

Byrnes, Bevin és Molotov vasárnap 
délután ült össze első izben. Az első 
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összejövclelt a tárgyalási alap 
lágitásának és az ügyrend me 
tásának szentelték. 

A Reuter-iroda moszkvai tudósítója 
szerint a három nagyhatalom küttkgy-
minisztereinek hétfőn délutáni megSt-
szélesétől konkrétabb tárgyalásokat 
várnak a vasárnapi előkészítő eszme-
csere után. A külügyminiszterek és 
munkatársaik 
igen 
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katársaik vasárnapi tárgyalásaid 
barátságos légkör jellemezte. f f fTf) 

A Szovjetunió erélfes hangú 
jegpéke a török kormányhoz 

A török válaszjegyzék letagadja, hogy az ankarai tüntetéseken 
szovjetellenes kifakadások történtek 

A szovjet kormány nem találja kielégítőnek a török válaszjegyzéhet 
(Moszkva, december 17) Winogra-

dow ankarai orosz nagykövet december 
nyolcadikán jegyzéket nyújtott át a 
török külügyminiszternek. A jegyzék 
szerint a szovjet kormány arról érte 
sült, hogy u december negyediki tün-
tetések aíkalmábói szovjetellenes kije-
lenlések hangzottak el. A tüntetések a 
Szovjetunióval szemben kétségkívül el-
lenséges jellegűek voltak. 

A törők rendőrség nyilvánvalóan 
támogatta a tüntetőket és sentmit 
sem lett a szovjetellenes kilengések 
megakadályozására. A szovjet kor-

mány nem hunyhat szemet Uy ki-
rívó magatartás felett és a török 
kormányt leszi felelőssé az esemé-

nyekért. 
A török kormány válaszjegyzékben 

kijelentette, bogy a lefolytatott vizs-
gálat szerint a tüntetés tisztán balpo-
litikai jellegű vott és csupáa a közvé-
lemény egy részének ellenzéki akarata 
jutott kifejezésre egyes török újság-
írók álláspontjáról szemben. Kijelen-
tette még a jegyzék, hogy a tünteté-
sek során valamely külföldi hatatom 
ellen iráoyuló jelszavak kiadálása nem 

fordult elő. Szó sem lehet arról, hogy 
a tőrök kormány felelős. 

A török külügyminiszter a jegyzék-
átadásnál azt a javaslatot tette, bogy 
a két jegyzék tartalmát egyszerre te-
gyék közzé a sajtóban. Az orosz nagy-
követ kijelentette, hogy az orosz kor-
mánynak ez ellen nincs kifogása, ha 
a török kormány ezt szükségesnek fari-
ja. A szovjet kormány azonban lei-
emet le, hogy a tőrök kormány aáituaa 
nem kitlégtlö. mivelhogy tényeket pró-
bál letagadni. 
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Amerikában lesz az Egyesült Nemzetek 

Európa háltérbe szorult Amerika és Ázsia jelentőségének 
növekedésével 

(London, december 17) Az Egyesült 
Nemzetek szervezetének előkészítő bi-
zottsága elfogadta a végrehajtó bizott-
ságnak azt a javaslatát, hogv a szerve-
zet székhelye az Egyesült Államokban 
legyen. 

Azzal az elhatározással kapcsolat-
ba u, hogy az Egyesült Nemzetek állandó 

szervezetének székhelye az Egyesült 
Államokban legyen, a News Chroniclc 
rámutat arra, hogy a világ súlypontja 
helyet változtatott. Századokon keresz-
tül Európa vott a világ ügyeinek köz-
pontja s most a főszerepet Északamerika, 
a Szovjet és a Drit birodalom fátsza. 
Északamerikának és Ázsiának fontos-

sága növekedett, erzel szemksn az euró-
pai szárazföld s másad ik helyre került. 

A Dailg Express szerint á székheiv 
megválasztása által az Egyesült Nem-
zetek szervezetének légköre sokkal 
egészségesebb lesz és az újvilág eszmé-
nyei elősegíthetik, hogy az óvilán < 
szanyerje lelki egyensúlyát. (MTI) 

Gerö eivtárs közlekedési miniszter 
táviratilag utasította a szegedi 

üzletvezetöségst a hídspitési munka 
azonnali megkezdésére 

Szeged és Újszeged aözötti összeköttetés függ 
a teherforgalmi átjáró megépítésétől 

(Szeged, december 17) Szeged város 
legsürgősebb problémája, hogy biz-
tosítsa Szeged és Újszeged között a 
teherforgalom megindulását. Ehhez 
pedig az kell, hogy a vasúti hidon a 
teherforgalmi átjárót a MAV elkészítse. 
A MAV szegedi üzletvezetüségo Cserla 
főmérnök utasítására ezt a munkálatot 
felfüggesztette és arra kérte a várost, 
hogy a munkáiulokhoz szükséges 105 
millió pengői előbb fizesse ki. 

A városnak nem áll módjában ezl 
ez összeget kifizetni, mert nem kapta 

még meg az ujjáépitésügyi miniszté-
riumtól. Ezért Dénes Leó elvtárs, pol-
gármester Gerö Ernő elvlárs, közleke-
désügyi miniszterhez fordult, aki vasár-
nap táviratilag utasította a szegcdi 
üzlelvezelöséget, hogy u hídépítési mun-
kát azonnal kezdjék meg. A város a 
szükséges faanyagot már rendelkezésre 
is bocsátotta. Reméljük, hogy az üzlet-
vezetőség nem fog tovább szembehe-
lyezkedni a miniszter utasításával és 
azonnal hozzáfog a hidátjáró elkészí-
téséhez. 

Visszakapjak 
Németországba hurcolt 

mozdonyainkat 
és vagonjainhat 

Leltározzák it németek álla! elrakott 
vasal i anyagó l 

Budapest, december 18. (Saját tud« 
silónk telefonjelentése) Brüsszelből 
érkezatt jeleulés szerint aa európai 
központi szárazföldi szállítási szervezet 
legutóbbi ülésén elhatározták, hogv 
sürgősen Ieltároztatják azt a vasnti 
anyagot, amelyet a németek Kurópu 
különböző részeibe szélbnreoltak. Ezek 
használható részeit aznlán vinsao-
juttatják régebbi tulajdonosaiknak 
Igy remélhető, hogy a jövő év folya-
mán a német megszállás alatt vott or-
szágok visszakapják mozdunvaikut é. 
vagonaikat. Ez a megállapodás Magyar 
országra is vonatkozik. 


