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pességének köszönheti „amellyel mintegy 
összegezését adja mindannak, ami elra-
gadót az olasz szellem teremtett". 

Tiziano „Kékszemű ember"-e és 111. 
Pál pápa portréja, Lotto ismeretlenje, 
Tintoretto Madonnája, Bassano óriási képe, 
Veronese lovagja,... de ki is tudná mind 
felsorolni. 

A régi, a vitathatatlanul óriási művé
szek után, kissé kiábrándító a legújabb 
kor olasz művészetének stagnálása. 
Tranquillo Cremona, Ranzoni, Fattori, 
Favrette, Nittis, Mancini képei szépek, 
színesek, de nem adnak érzést és nem 
adnak gondolatot. 

A szobrászok közül Graziesi Musso
linija érdekes alkotás. Fekete márvány
ból készült és talán ezért olyan sötét. 

A kiállításnak két külön nevezetes
sége Pavle régensherceg magángyűjte
ményének Tiziano éŝ  Cariano képe. Mind
kettő remekmű. 

A művész, ha igazán művész: újat ad. 
Aki újat ad, az forradalmár. Színben, 
érzésben és gondolatban. A századok 
művészei között sok olyan van, akit a 
maga idejében üldöztek, akik emigráltak 
az olasz földről. Arról az olasz földről, 
amely — Nino Barbantini a kiállítás fő
biztosa szerint — husz évszázadon ke
resztül forrása t és menedékhelye volt a 
civilizációnak. És most? Gál László 

KRÓNIKA 
— A munkások az USA-ban a mun

kabérűk 32'4, Délamerikában 24, Olasz
országban 19*5, Hollandiában 19, Svéd
országban 18, Angliában 17, Szovjet
unióban 10, Csehszlovákiában 9, Francia
országban 8, Lengyelországban 4'8 és 
nálunk 33 százalékát költik lakbérre. 

— Üj Zélandban bevezették a 60 éve
sek nyugdíjbiztosítását nemekre való 
tekintet nélkül. A legalacsonyabb nyug
díj hetenként másfél angol font, azaz 
350'— dinár. 

— Angliában 1 millió 800 ezer mun
kanélküli van. A textiliparban 25, a 
pamutiparban 20 százalékos a munka
nélküliség. 

— Németországban ez év augusztus 
elsejére minden vaskerítést le kell bon
tani és át kell adni az ócskavasgyűjtő 
intézetnek. 

— A bórhegységi bányák ez évi 
mérlegkimutatásuk szerint 107 millió 690 
ezer 263 dinár hasznot hajtottak. 

— A német nemzetiszocialista lapok 
cáfolják azokat a külföldi lapokban meg
jelent híreket, hogy Bécsben ismételten 
éhségtüntetések voltak, melyekkel kap
csolatban számos letartóztatást eszközöl
tek és többeket koncentrációs táborba 
zártak. 

— Spanyolországban az utóbbi na
pokban 22 Fiat, Junkers és Heinckel 
márkájú felkelő repülőgépet lőttek le. 

— Madrid bombázásakor a semleges 
zónát sem kímélték a felkelők. Ez al
kalommal súlyosan megrongálták a vene
zuelai követség épületét. 

— Az USA-ban ez évben eddig 
20 millió munkanélküli kapott segélyt 
235 millió dolláp összegben. Ez körül
belül 10 milliárd és 340 millió dinár. 

— Hollandiában 350 ezer munka
nélküli van. 

— A prágai községi választásokon a 
munkáslistán képviselőnek választották 
meg a világhírű riportert, Egon Erwin 
Kischt. 
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