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Fegyverré formáld napjaid

Harcokban izzik szüntelen,
így halad a világ.
Fegyverré formáld napjaid
S ha szólni kell, a .szád.
Mert kemény korban harcolunk.
Csak aki messzi lát.
Ki tovább lát a fazekán
Csak az épít hazát!
Hát messze nézz! Röpüljenek
Alkotó álmaid,
ívelj át jelent és jövőt
Keményen mint a hidMerészen, hősin, mint a terv
Mi formál, összeköt.
Szélesen biztos célba fog
Mát, tegnapot, jövőt.
**
*

Alkoss, a munka alkotás.
S az alkotás: csata!
Szusszan még, eílenáll a gép?
Hej, nincs akarata!
Akard s kemény versenybe -fog.
Akard, és dübörög.
Akard, és jó munkád nvomán
Gazdagabb lesz a föld.
Akard, és harci lendület.
Folyton növő erő. —
— Áhogv a dinamók öntikBelsejükből elő.
Ahogy a Martin kemencék
Gyomrából gomolyog,
S robbantják bányák mélyi ben
A dinamit sorok, -rMindig hevesebb lendület.
Mindig naeyobb erő:
Az osztály mozgatja kezed
S a . születő jövő!
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Kiáltod: nekünk béke kell.
Mert kell, hát harcolunk!
Kiáltjuk: Nyolcszázmillió'
Munkássereg vagyunk.
Dolgozunk: Nyolcszázmillió
Keménv, harcos tenyér.
Dolgozunk, női az iparunk:
Fehérebb a kenyér.
Dolgozunk: Nyolcszázmillió!
Kúszik a százalék,
S a tőke jeges gátjain.
Reped, hasad a lék.
Dolgozunk: Nyolcszázmillió!
És vezérünk a Párt.
A proletár rohamcsapat!
Halljátok burzsoák!
A Párt s a munkásmilliók
A béke oszlopaFölöttünk izzik biztatón
A Kreml csillagaSZABOLCSI GÁBOR

TÜKÖR
Z E N E I É L E T SZEGEDEN
A nyári zenei idény bekövetkeztével a szegedi zeneéletben
örvendetes fellendülés tapasztalható. Az ujszegedi szabadtéri
szinpad a nyári szezonban elsőrendűen alkalmas zenei programmok rendezésére s a nézőtér nagy befogadóképessége miatt tömegeket lehet megmozgatni hangversenyekre. így szegedi zenei
viszonylatban is mindinkább megvalósul népi demokráciánk kul-'
turális törekvése: olyan nívós zenei programmokat rendezni,
amelyek a dolgozók tömegeit látják el a művészi és szórakoztató
zene legjavával.
A zene- és hangversenvéletben uralkodó zűrzavar és szervezetlenség a Párt, a Népművelési Minisztérium irányításával
már rendeződik. Népi demokráciánk kezébe vette a zeneélet irányítását is s az állami hangversenyrendező vállalatok már nem
az üzletet és a minél nagyobb hasznot, hanem a dolgozók széles
tömegeinek zenei kiművelését tartják feladatuknak. Folyamatban van az új. zenei közönség, a dolgozók beszervezése a zéneéletbe. Ez a jelentős átalakulás Szegeden is észrevehető fejlődést

