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gyűlésre , és a tagok mesterségbeli és eszmei t оvábbi éрzésére van szükség. Különös gondot kell fordítani a drámai és kritikai .irodalom fejl ődésére ; érdekl ődést kell kelteni ,a. fordítások iránt ; figyelmet kell szentelni az írók anyagi kдrülrnényeire rés munkafeltétel гire; végül segítséget nyujtani a fiatal íróknak.
A kк özgyülés 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 határozati javaslatot fogadott et az ellenünk folytatott rágalmazások ügyében.

Szerbia íróinak határozata a rágalmazók e11en
Harmadik évi-közgy űlésükön amelyet a Jugoszlávia gazdasági fejlő dését 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 harcolva, az egységes szocialista front érdekeit képviseli és riépeinket a
szociabizrríus felé vezeti.
Egyidejűleg határ о zottali elítélik azt a méltatlan, elvtelen. és erkö:cstelen hajszát, amelyet a szocializmus és a népi demokráciák országaiból folytatnak ,a forradalmi úton, a fasizmus elleni h ő sies harcokban
született új Jugoszlávia ellen. Ez a hajsza arra irányul, hogy akadályozza szocialista építésünket; megalázza népeink legnagyobb vívmányait, kulttiránkat is. E hajszában, sajnos, az utóbbi id őben részt kezdenek vállalni ez országok egyes író,ii is. Tiltakozva az ilyen, a szocializmus elveihez és erkölcsiségéhez méltatlan Jugoszlávia-ellenes cselekedetek ellen, Szerbia írói akik teljes tudatukkal és egész szívükkel h јјségesek 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 Jugoszláviában — ellenkez őleg, meger ősítette 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 kapcsolatot, amelyre Marx, Engels, Lenin és Sztalin tudománya tanít bennünket, s egyben kifejezik hitüket abban, hogy az igazságért és a szocialista országok közötti helyes kapcsolatok érdekében folytatott harcunk
.sikerrel végz ődik.
Szerbia írói méltatlankodva mutatnak rá arra, hogy a Jugoszlávjával baráti és kölcsönös együttm űködési szerz ődét aláírt országok vezetői tömérdek esetben nem csupán e szerz ő déseket veszik semmibe,
hanem az egyszer ű nemzetközi kötelezettségeket is; megszegik a kultúrális -együttm űködési megállapodást, megengedhetetlen megkülönböztetéseket tesznek a jugoszláv kultúrális értékekkel és megnyilatkozásokkal szemben, minden tekintet nélkül az aláírt megálla гpodásakra (jugoszláv filmek elutasítása, jugoszláv írók könyveinek meg nem jelértetéses
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erő szakos intézkedések a jugoszláv könyvkereskedések és kiállítások
ellen stb.) Ezzel ellenkez ően, Jugoszláviában továbbra is t іszte1etbe t
tartják a népi demokráciák kultúráját, megjelentetik könyveiket, bemutatják színdarabjaikat és filmjeiket és mindent megtesznek, ami természetes, amikor demokratikus országokról van szó.
Szerbia írói . minél szorosabb együttm űködést kívánnak a szocia;izmus és népi demokráciák országaival, hangsúlyozva, hogy éppen Jugoszlávia milyen sokat tett a szerz ődések és kultúrális .megállahadások
érdekében és éppen ezért megengedhetetlennek tartják, hogy ezékberu
az országokban, ame1yeknek egyes vezet ői szeretnék a térképr ől eltün--tetniv Jugoszláviát, meghamisítják történelmét kultúráját ignorálják és.
hazánkba — a kulturális együttm űködés helyett — rágalmazó bnúnyiratokat és kultúraellenes makulatúrát küldözgetnek. Nemcsak - jogaikban
sértegetik népeinket, hanem intellektuálisan és erkölcsileg is éretlenként
kezelik őket.
Szerbia írói, akik eg уben Jugoszlávia írói is, feladatul t űzik maguk
elé, hogy sokkal inkább és sokkal er ősebben kifejezzék azt ami forradalmian 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 adjanak 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 kultúrál'is alkotó munkáját! 1, 1 ;, .!

A III-v ita után
A IIID szerkeszt&bizattságánlak ke г deményez:ésére március 25-énértekezletre gY űltсk össze Naviszád оn a vajdasági magyarok legkiemelkedabb közélieti mrurnkásai: a Vajdasági: Kultúrszöve bség. Magyar Osztályának vezet ő i, a vajdasági magyar írók, a magyar sajtó munkásai,
magyar Lakósságú járásokban éls községekben ,dolgozó kultíirm unkások,
tömсgszerveze!ti aktivisták, fdlyóimat шnk 1 egte ч ékenyebb murnkatárs аjј é s;
legszorgalmasabb oilуasóli, hogy megvtltass гk a ISID legfontosabb és legidőszerű bb kérdéseit. Jelen voltak a ISID-vitan Sótiu Pál, Nagy József és
Farkas Nándor, Szerbia Komimunista Pártja Vajdasági Tartomiánvi Vezető s-égének tagjai, a SzerUiai Irák Egyesületének kp уi ѕ elet ёhю pedigLeszkovác Mladen a szerbiai íróegyesület vezet ő ségének tagja. és • Csiplics Bogdán vajdasági szerb író jelentik meg. Készt vett az értekez
leten Mihai. Avrатnesctt költ ő , a мajdaságгi románгΡok i rĐ Lаlm i és nÉipm ű velő dési folyóiratárnak, a »Luminá-nak a szerkeszt ője 1s.
A megbeszélés résztvev ő i a IiiD 1948-bon és 1949 els ő három hónapj.b аn 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 őleg népünk szoci aJista kultúrájának építésében és kit űzték a szerk3sz~
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