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gyűlésre ,és a tagok mesterségbeli és eszmei t оvábbi éрzésére van szük-
ség. Különös gondot kell fordítani a drámai és kritikai .irodalom fejl ő -
désére ; érdekl ődést kell kelteni ,a. fordítások iránt ; figyelmet kell szen-
telni az írók anyagi kдrülrnényeire rés munkafeltétel гire; végül segít-
séget nyujtani a fiatal íróknak.  

A kкözgyülés végül megváia ѕztatta új vezet őségét. Elnökké ismét  
Milán Bogdánovicsot, alelnökké Jován Popovicsot. titkárokká Milorád  
Pániesot, Mira Alecskoviesot és Milivoje Riszticset választották. Az új 
,vezetőségbe bekerült Hajtényi Mihály és Mlad'en Leszkovác is. 

A közgy űlés üdvözlő  táviratot küldött Tito marsallnak rés határo-
zati javaslatot fogadott et az ellenünk folytatott rágalmazások ügyében. 

Szerbia íróinak határozata a rágalmazók e11en  

Harmadik évi-közgyű lésükön amelyet a Jugoszlávia gazdasági fej-
lődését megteremt ő  Útéves Terv végrehajtásának ,derekán és falvaink 
szocialista átalakulásának teljes lendületekor tartottak; Szerbia írói 
kifejezik bizalmifkat és teljes elismerésüket állam- é5 pártvezet őségünk 
irant, amely az imperialista háborús uszítók minden kísérlete ellen har-
colva, az egységes szocialista front érdekeit képviseli és riépeinket  a 
szociabizrríus felé vezeti.  

Egyidejű leg határоzottali elítélik azt a méltatlan, elvtelen. és er-
kö:cstelen hajszát, amelyet a szocializmus és a népi demokráciák orszá-
gaiból folytatnak ,a forradalmi úton, a fasizmus elleni h ősies harcokban  
született új Jugoszlávia ellen. Ez a hajsza arra irányul, hogy akadá-
lyozza szocialista építésünket; megalázza népeink legnagyobb vívmá-
nyait, kulttiránkat is. E hajszában, sajnos, az utóbbi id őben részt kezde-
nek vállalni ez országok egyes író,ii is. Tiltakozva az ilyen, a szocializ-
mus elveihez és erkölcsiségéhez méltatlan Jugoszlávia-ellenes cseleke-
detek ellen, Szerbia írói akik teljes tudatukkal és egész szívükkel h јјsé-
gesek államukhoz, Pártjukhoz és annak vezet őségéhez, Tito marsal'la1  
az élen, megállapítják, hogy ez az immár több mint nyolc hónapja tartó  
méltaitlan és gonosz rágalmazó hajsza nem okozott zavart Jugoszláviá-
ban — ellenkez ő leg, megerősítette a szocialista lendületet; azonban  
kárt okozott a béke és demokrácia frontjának egységében, amelynek  
arcvonalán Jugoszlávia ingadozás nélkül áll a maga helyén. Szerbia  
írói, akik törhetetleniil állanak állami és pártvezet őségünk mögött amely  
elválaszthatatlanul egy Jugoszlávia dohgozó nÉ-peivel, követelik, hogy  
a szocializmus országaiban helyreáblítsák az egyetlenül helyes kapcso-
latot, amelyre Marx, Engels, Lenin és Sztalin tudománya tanít bennün-
ket, s egyben kifejezik hitüket abban, hogy az igazságért és a szocia-
lista országok közötti helyes kapcsolatok érdekében folytatott harcunk  
.sikerrel végződik.  

Szerbia írói méltatlankodva mutatnak rá arra, hogy a Jugoszlávjá-
val baráti és kölcsönös együttm űködési szerződét aláírt országok ve-
zetői tömérdek esetben nem csupán e szerz ődéseket veszik semmibe,  
hanem az egyszer ű  nemzetközi kötelezettségeket is; megszegik a kultú-
rális -együttműködési megállapodást, megengedhetetlen megkülönbözte-
téseket tesznek a jugoszláv kultúrális értékekkel és megnyilatkozások-
kal szemben, minden tekintet nélkül az aláírt megálla гpodásakra (jugo-
szláv filmek elutasítása, jugoszláv írók könyveinek meg nem jelértetéses 
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erőszakos intézkedések a jugoszláv könyvkereskedések és kiállítások 
ellen stb.) Ezzel ellenkez ően, Jugoszláviában továbbra is t іszte1etbe t  
tartják a népi demokráciák kultúráját, megjelentetik könyveiket, bemu-
tatják színdarabjaikat és filmjeiket és mindent megtesznek, ami termé-
szetes, amikor demokratikus országokról van szó. 

Szerbia írói .  minél szorosabb együttm űködést kívánnak a szocia;iz-
mus és népi demokráciák országaival, hangsúlyozva, hogy éppen Jugo-
szlávia milyen sokat tett a szerz ődések és kultúrális .megállahadások 
érdekében és éppen ezért megengedhetetlennek tartják, hogy ezékberu 
az országokban, ame1yeknek egyes vezet ő i szeretnék a térképr ől eltün---
tetniv Jugoszláviát, meghamisítják történelmét kultúráját ignorálják és. 
hazánkba — a kulturális együttműködés helyett — rágalmazó bnúnyira-
tokat és kultúraellenes makulatúrát küldözgetnek. Nemcsak - jogaikban 
sértegetik népeinket, hanem intellektuálisan és erkölcsileg is éretlenként 
kezelik őket. 

Szerbia írói, akik egуben Jugoszlávia írói is, feladatul t űzik maguk 
elé, hogy sokkal inkább és sokkal er ősebben kifejezzék azt ami forra-
dalmian úja mi társadalmi valóságunkban; hogy sokkal Jobban bemutas--
sák gépi forradalmilnkat és a szocialista építésünket, hogy ezzel is mégy  
inkább erősítsék a jugoszláv szocialista patriotizmust ill ő  feleletet ad-
janak a rágalmazásokra és rosszándékú gáncsoskodásra, ami onnan  
folyik ellenünk, ahonnan nem szabadna jönnie, hogy még inkább npeg  
mutassuk Jugoszlávia népeinek a szocializmusért és békéért falytatott -
harcukban elért nagy sikereinek igazi memzetköziségét. 

иljen Juigoszlávia Kommunista Pártjának Központi Vezet ősége, élére 
Tito elvtárssal, aki éber figyelemmel szemléli és támogatja népeink kul-
túrál'is alkotó munkáját! 1,  1 ;, .!  

A III-v ita után  
A IIID szerkeszt&bizattságánlak ke гdeményez:ésére március 25-én-  

értekezletre gYű ltсk össze Naviszádоn a vajdasági magyarok legkiemel-
kedabb közélieti mrurnkásai: a Vajdasági: Kultúrszöve ~bség. Magyar Osz-
tályának vezet ő i, a vajdasági magyar írók, a magyar sajtó munkásai,  

magyar Lakósságú járásokban éls községekben ,dolgozó kultíirm~unkások, 
tömсgszerveze!ti aktivisták, fdlyóimatшnk 1 ~egte ч ékenyebb murnkatárs аjј  é s; 
legszorgalmasabb oilуasóli, hogy megvtltassгk a ISID legfontosabb és leg-
időszerűbb kérdéseit. Jelen voltak a ISID-vitan Sótiu Pál, Nagy József és  
Farkas Nándor, Szerbia Komimunista Pártja Vajdasági Tartomiánvi Ve-
zetős-égének tagjai, a SzerUiai Irák Egyesületének kp у i ѕelet ёhю  pedig-
Leszkovác Mladen a szerbiai íróegyesület vezet őségének tagja. és •  Csip-
lics Bogdán vajdasági szerb író jelentik meg. Készt vett az értekez  
leten Mihai. Avrатnesctt költő , a мajdaság гi román гΡok i~rĐ  Lаlm ~i és nÉipmű -
velődési folyóiratárnak, a »Luminá-nak a szerkeszt ő je 1s.  

A megbeszélés résztvev ő i a IiiD 1948-bon és 1949 els ő  három  hó-
napj.bаn megjelent számainiak elemzése al+apján. értékelést adtak 'fol цó-•  
inatuxuknak a leg иtábbi 15 hóna.p fodya:mt • végzetit mnu.nkájáról, megál 
lарltоtiták az eredményeket és hhibrákat, kfisztázták a legfontosabb kérdé-• 
séket, meghatározták a I-IID szerepét, föladatát a szocializmus, illet ő -
leg népünk szoci ~aJista kultúrájának építésében és kit űzték a szerk3sz- 


