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dig 	bekapcsolódva a  munkába — 
értékes segítséget nyújtanak mun-
kánkban, a szocializmus építésében. 

Üdvözöljük a Népoktatás legújabb 
számát, amely ismét egy lépéssel 
közelebb visz beonünket ahhoz, hogy 
k.haszn,álhassuk n'nclazokat a lehet ő -
ségeket, amelyeket az új Jugoszlávia 
biztosít nemzeti kultúránk fejleszté-
sére.  

K. L.  

A NÉPI TÁNCCSOPORTOK  
VERSENYE  

Vajdaság népi 	tánccsoportjainc т Ρ k  
versenye mult év őszén kezd ődött. 
A csoport- és járási versenyeket 
szeptember, október és november fo-
lyamán bonyolították le és azokon  
szerb, horvát, magyar, szlovák, ro-
n.án. ruszi.rt és bulgár csoportok sze-
repelitek. Az említett .iárási szemlé-
ken kijelöl{ legjobb városi és falusi 
csoportok ez év ápr. lis 9 L.s 10-én  
mutatták be tudásukat a Rumári.  
Zrenyaninban és Verbászon rnegren-
dezett sze гém.ségi, bácskai és bánáti  
döntőkö гј . Az utóbbi három helyen 
.összeeit 31 tánccsoport lépett fel 
417 táncossal. Külön elbírálásban ré- 
szenültek ezen a versenyen a falusi 
és külön a városi csoportok, mert a 
cél az volta további dönt őversenyre  
továbbküldeni külön a, legjobb városi 
és külön a legjobb falus: csoportokat. 

A megtartott szemlék megnnitat-
ták, hogy tánccsoportjaink legtöbbje 
jól használta fel a járási versenyt ő l 
eltelt idő t tökéletesítve úgy a táncot, 
m`nt al viseleteket is —újabb erede-
ti ruhadarabok beszerzésével. 

Nemzetiségekre nézve az e h бnap- -
ban megtartott dönt őversenyeken 11  
szerb, 4 magyar, 4 horvát, szlovák, 
8 román és 1 bulgár csoport vett 
részt. 

A tánccsoportok vajdasági dönt ő -
versenye Noviszádon lesz április  
29-én, Ezen a szemlén legjobbaknak  
bizonyuló falusi és városi csoportok  
(valamint a legjobbaknak bizonyuló  
egyes kisebbségi csoportok) képvise- 

lik Vajdaságot az elő ttünk álló köz---
társaság: tánccsoport ,szemlén.  

Az eddigi szemléken a magy а  
csoportok közül a horgosi, kupuszi--
n_al, ruszkoszelói és bácsszöil ősi co-
port türxt ki.  

MEGJELENT A »LUMINA«  
MÁRCIUSI SZÁMA  

A jugoszláviai romának irodalmi és , 
kultúrszemléje ezúttal is 'geo gaz-
dag és változatos tartalommal jelent:  

meg.  
A folyóirat bevézet őül cikket kö-

zöl Aun-el Trifu tollából Szerbia  
Konununista Pártjának második kon-
gresszusáról, továbbá közi N. K.  
Krupszkája énekezését az irodalmi  
oktatásról, Florica Stefan, vajdasági  
run., án költő  három versét (»Az én  

da lom<. »Beszélgetés szöv őszékein--
mel», »Vágy«) valamint Faun Bros-•  
tusra. »Kovács« címíí р ]ad і j л  у e г -
tes elbeszélését. 

Ezenkívül hozza — tornán fordí- -
tásban — Dt т Ρ sán Kosztics »Sziléziai 
vihar« és Mar . n Franicsevics »Üd-
vi_izlet helyett« cím ű  versét.  

A »Lumina«  külön rovatban szólal-
tatja meg a rorrrán parasztkölt őket,  
közli Tri ~fu. Baba — »Levél egy elv--
társnő6höz«, Awrel Rasula — »Márci-
us« és Si ~rrvion Diaguta — »Dal'«  cí 
mű  költeményét. A »Népszínpad« ro-
vat B. Nusics —  »Képviselő« címíí  
darab,át hozza. A kultúrkróni ~ka ro-
vat röv d jelentést tesz a Vajdasági  

Kultúrsz бvetség román tagozata által  
kiírt pályázat eredményeir őT, a Szer  
biai írószövetség évi: 'közgy ű lésérő l  
és közli a szerbiai. írók Tito marsall-
hoz intézett táviratát; a továbbiak-
ban beszámol a jugoszláviai érte mi- -
ségiek Békevéd ő  Bizottságának meg-
alakulásáról, azonkívül a Szovjet-
unió, Lengyelország És Franciaország 
kultírreseményeir ő l, 

»Luminát« két kép teszi ínég 
színesebbé. Száva N kolics rajza és 
Iszmet Mujezinovics »Fiúcska« címem 
metszete. 


