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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. 
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mutatasával pozitív eredményeket  
értek e1, egyirlejúle.g ped g rámutat  a 

- hibáikra és arra, h оg-у  egyes tánccsc-
p г..to-k eltávolorinak a kit űzött céltói  
(a várost tánccsoportok népi táncok 
utánzatát a ut.atiák be, a táncokat 
ízléstelen foanrá ћan mutatják he stb.) .  
A városi tánccsoportok munkájával 
k apcaalatosan a c?kk két ellentétes, 
de egyaránt negatív irányzatra  !híva 
fel г  figyelmet egy részt a kezdetle-
ges, rígyszólvárb durva táncok bálvá-
r:vozására, másrészt a rossz st li.zá-
ciós kísérletekre.  

M'hajlo Vulcdra govics » A karének  
pol:ásáról« cím ű  cikkétien  inegalla-

jdtja. hogy zeneszerz őink nem fog-
!alkoznalc kell ő  mértékben karének еk  
szerzésével. Hartigoztatja, milyen nagy  
szükség van ít .i karénekekre,  ami-
iyek változatossá tennék', gazdagíta-
nák az ér ъekka.rok műsorát. Úgyszin-
tén szükségesnek tartja  a rgebbi, 
de m űvész: szempontból értékes  
éneikkari művek felelevenítését és  
ápolását.  

Nada llepilo a szín ј átszó csoportok  
.járási és városi szemléjér ő l írt cik-
ket. Icásában f ő leg a drámai csopor-
tпk el őadásainak eszmei és m űvészi  
szírtiviiim!ának emelkedését hangsú-
lyozza. A fejil ődést a k .adott míisor-
keret-terv felhasználásának tulajd.o-
ttítja .  

»Kulturni Lsivot« els ő  szórna az  
íi őstudatlanság akadálya.in -ól is be-
számol és megállapítja kiküszöböl'é-
sének гΡ>> бdуzatai.t. Jelentést tesz  a 
nр i Іcsu.rini módszerek а lkaltnazásárói  
iiiezőgazdasás uiikban, ezenkívül iegy-
ze.teket és tájékoztató közleménye-
ket 's közöl a. köztársaságunkban és  
.az ország egyéb részeiben folyó kul-
tíirmunkáról  

Z.  M. 

A NÉPOKTATÁS  
1949. ÉVI 2. SZÁMA  

Új köntösben jelent meg a Nép-
uktatás legújabb száma, ezzel is je-
lezve azt a fejl ődést, amelyen ke-
resztülmeirt. Jelent ő - ,  esemény ez  a  

shám a magyar ta гl гбk részére, mert  
most vált a Népoktatás valóban az  
ő  lapjukká; taner őink ezután neni-
csak olvassák a lapot, li аnеm írás а -
ikkal résztvesznek szerkesztésében  
is. A tisztán el гΡnéleti c `.1kkek k űzlése  
mellett, a Népoktatás jöv őbeni fela-
data lesz •a nevelési gyakorlat és  
elmélet összekapcsolása, ko г Ρ ъkrét se-
gítségnyú ~tás taner ő nknek mindea-
napi nшΡ nkájukban. 

A lap bevezet őjében Jánosi Gábor 
ír - a. vajdа sági magyar iskolák. fejl ő -
désérő l. Meggy őző  sz.ámadatakkal 
hizonyít.ja azt a  hatalmas fejlődést, 
amelyen ,.-t magyar iskolák a felsza-
badulás fita keresztülmentek. Csak 
két példa: az 1945-46-os tanévben 
6.082 magyar gimnázinrmi és 315 ta-
nítóképz ő s tanuló volt; az 1918-49-es 
tani, vhen 10.460 a ,gimnáziurn: és 6t 0  
a tanítóképz ős tanulók szánra, »A  
vajdasági magyar. valamiimt az egyéU  

nemzeti kisebbségi iskolák fejl ődésé-
rtek üteme -- írja Jánosi —Pártunk  
folytonos és rendszeres gondoskodá-  
sót mutatja, hogy a testvériség  és 
egvenjogríság pol..tikáját továbbfej-
lessze, meger ő sítse és elmélyítse.«  

Forditásban közli a Népoktatás  
Makarenko, a nagy szovjet pe г lagđ -
gus előadását a családi nevelés álta-
lános feltételc-eiről. lJz a. cikk hasznos  
szolgálatot tesz az iskola és itthon  
együttm ű ködésé г Ρrek és nemcsak  ti 
tárerők, hanem a szülők érdekl ődé-
sére is számot tart. Hasznos taná-
csaktit • nyújit a szül őknek. hogyan  
neveljék gyermekeiket.  

A további cikkeket vajdasági ma-
gyar tanárok, tanítók írták a magyar  
::sko.ák oktatási kérdésalr ő l. Jelentő s  
szárnlí ta гΡberőnk lépett már írásával  
nyilvánosság eÚé a Népoktatás kib ő -
vített számában, hogy tapasztalatait  
közreadv а  el ősegítse az iskolai mun-
ka fejl ődését.  

A Népoktatásnak ez a szánra is Ui-
zonyíték arra, hogy mеmnyi er őnk  
k~ használatlan még! Többnyire olyan  

kultítrmunkásck írásai jelentek meg,  
akik niég eddig soha nyilvánosan 
nem szerepeltek í гásaikkal, most pe- 


