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ttUnk_ Almási iákor gy őz ! Gy őz, 
mert tehetséges; gy л2, mert így akar-, 
ja 6 és igy akarja népünk, Gy ő z 
azémt, mert kommunista és mert a 
kommunista nem ismer vereséget. 

1✓s megint el őveszem a Fet őfi-szo,  
Uor képét. Ez a Petőfi, és benne Al-
mási Gábar, ezek már tudják, hogy 
győztesek. Tudiák, élik és hirdetik, 
hogy szabad minden út félfelé, 

Füstölögnek a c'garettáink. Belené-
zünk a füstbe és elgondolkozunk. Lát-
juk a régit is; látjuk a harcos,  a küz 
dő , az építő  mait, és látjuk mára •ii -
vő  szocialista Jugoszláviáját, 

A kanizsaii magyar árvagyerek, a 
tвhémpásztor, ra a beográdi M űvész-
képző  Akadém . а. ösztöndíjas növen-
déke. Mit mondjunk ínég hozzá?  

Gál László  

KÖNYVEKRŐL  

Szenbia í,rá'inak k ёzgyüllésén szálat 
került, hogy a  rr,épi demоkráciák -- 
e1~~enté ~tben а  kt>illtúrál>IS 7rцegáll:apadiá- 
+sokkiail —, ~nem  mvu!tаtk ,bю  nélpeik-  
mek a jwgaszQáv irodalom új ,аlkntá- 
csait.  

A »hI ~ID« mw~tpтaиn вхгáгтá гbат. közö''- 
tük már, hogy Mladen Leszkovac for- 
(І ításáUat> г  megjelent . I'llyés Gyulának 
а  megjelenésekar úttör ő  jelentőségű  
munkája : »Pu,s ~zlták rlép ~e«. A zágrábi 
:állami köny ~vrkia,dlá, a ;  »Pra&vjeta< né- 
hán.y héttel ezel ő tt kiadta Móricz 
Zsigmond »Rózsa Sándor«-regónyé- 
nek öllsё  .köte гóбt, Mamkb 1VLaile гx m ki-  
tünő  fiarđílljásábar..  

М óriсz Zsдganond, ilalá,n a legna-  
gyobU magyar regéпyí ~ ró, nern а  ro - •  

mantikus rah І óvezért mutatja 1)1 с- 
regényéhen, hanem a (sz ~gények 1~ íi-  
ёt, ,akt vá гrmegy.e -  é в  ka omгaság egy---  

flarmán ülthöz, di akt szivéibe foga-
dott a p1tsztai szegénység, a meggyö-- 
tlént olUlnágyság, Kartyaüz is, kicsit 
tö,rténel оnt is, Móriicz nagy regénye s. 
•egyhen a magyar szаba ~dságharc ? ~eg- 
rnél.yebU akainak felbárása. A kiadG 
és a fordító e kü_tet n тegjelentetésével 
nagy sz g йј iа tоt tettek, s jé: сntćís  
їnérrtékben hozzájántlta,k ahhoz, hogy 
~.1ыgoszláи ia népea ane.gi±snmеrh.essék m 
i;zcmn гszédos ml;agya+r sl гé'pet ejĐbb tö--  
lrekvésé:iilren, legiвsz'mltiéibh sz:alhadság-  
rv á.gyá,lтatl .  

A szép kiá'i1:.t'stí kötet ntászava+-  

ként f-íerceg János smerteti Móricz.  
Zs i gniоild е '.гet~élt és 1lnм rkásságá:t.  

7k  

»Mel;rázó гв  érdoke,s .életke+k ~ .  
rmkeil'yekhett  a llősiess!ég és a. véntanú-- 
~ság farradalmi ~ ,páltic>fsz 	ltelyerfrtesíti .r 
ггеа :гi,sta e6íзгad:ástt 	( алтнт<kar а  наl~аlдст  

~ rŰknek a Jobb é1.e-tért való harcáiról  

falyik a szó), vagy gúny és nevetsé--  
gessé téteT (amikor bemutatja a kis— 

' тог '. лárakat, és a rendszer és hatialo з n 
képv.iselő i.t)« — ír.ia a szerb kr:'tikus 
Г,ergely S ćuulvr »Vitézek és hós ёk« 
(»Vitezovi  i her п i i«) . címíi novellás--  
kötetér ő l  

(ierge(  y Sánd ~or 	u,avellái ,  aгanyct 
ІРetrovius fiordítá,sában, а  »Prosveta«  
lki ~a?dásában jelenluk alig, вeográdbacl _ 

A kázelm ~ultban megjelent e háro,nr  
~?cönyv is igazo:'ja, hogy J,wgaszlávi a.  

tban а  népek kпza:ёdését, kölc,si т -  
4lös ~meгgisrrterésé.t ~szolgálbja.  A ami  
ru trpolitkánk фöretlen vanal:át  hir- 

rleti ez a hár,on т  kön'yv — az &6 ma- 
(gyar ггсгда lотт  két kilnagasló ad,alk--  
tі ának és Mór:cz Zsigmondnak köay—  
vei.  


