
b be~4 a2 egyesületiben azt az intézményt, amely f ővárosi szinvoriaiával, a Wád  
rosi kultúrl.ehetősegek között élére áll a magyar kultúregyesületek munká- 
jának.  

... Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak ... De a jövő  nemzedékre 
kell gondolnunk és élnünk kerl azzal a szocializmus-adta szabadsággal, amely 
lehetővé teszi, hogy kultűréletünk virágozzék. Mi eddig meglehetősen szűk  
körre, majdnem kizárólag a noviszádi tanárképző  köreire támaszkodtunk, ami-
kor új értelmiségi nemzedékről beszéltünk. Most ' végre alkalmunk nyílik arra  

is, hogy szorosabb kapcsolatot teremtsünk a most nevelked ő   orvosok, mérnö-
ko_k, - ailatorvosok, tanárék egész tömegével. Súlyos mulasztás volna a jöv ő  
szempontjából, ha ezt az alkalmat, a belgrádi magyar kultúregyesület megala-
kulását nem ragadnók meg és továbbra is az eddigi sz űk körre szorítkoznánk,  
amikor jövő  nemzedékeink előkészítéséről van szó. Sőt, kívánatos volna, ha  
a zágrábi egyetem •magyar hallgatói körében is szétnéznénk, kultúréletükbe  

betekintenénk és kultura:lis nevesesük irányítását a Vajdaság jöv őjéhez fűznők.  
Figyelmeztetés a belgrádi magyar kuLtúregyesület megalakulása és jókor, 

idejében jött figyelmeztetés. Igy kell felfognunk ezt az esRnényt és ebb ől' a 
szempontból kell köszönteni itk az új egyesületet. . 

s, j.  

A HÍD irodalmi pályáza k  
Aprilis 15-ikén járat le a HtD irodalmi pályázata, ez volt a háromfelvo-

násos színműre kiírt pályázat határnapja és egyben az egész pályázat lezá-
rása. E napig összesen 92 pályam ű  érkezett be és pedig az egyes m űfajok 
szerint: 56 verspályázat, 21 elbeszélés, 3 tanulmány, a háromifelvonásos 
színmű , 2 zenés háromfelvonásos színm ű , 3 egyfelvonásos, 2 irodalmi riport 
és 2 vidám karcolat. Mennyiségben csak a vers és elbeszéléspályázatnál kielé-
gítő  az eredmény, a többi m űfajban gyenge. A 'beküldött pá.yamunkák min ő-
ségi elbírálása már folyik, a bizottság el őreláthatólag májusban befejezi mun-
káját. A pályázat eredményét a HÍD májusi száma közli és el őreláthatólag 
ugyancsak májusban megkezdjük a díjnyertes pályamunkák közlését is. 
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