
sorban a rendkívül elfoglal t japán vagy német fasizmusok ellent 
irányul, hanem összefüggésben áll a fent i érdekekkel is. 

H o g y mindezek a problémák a jövőben miképpen oldódnak, 
meg, azt előrelátni természetesen nem lehet. Kétségtelen azonban, 
hogy a két nyersanyagban bővelkedő semleges nagyhatalom — 
az Egysült Államok és Oroszország — támogatni fogják a küzdő 
feleket, és pedig különböző meggondolásokból kifolyólag. A Szov
jetunió nagymennyiségű mangánt szállít Németországnak. A 
mangánérc világtermelésének 90 százaléka a Szovjetuió területén 
található; ez a nyersanyag nélkülözhetetlen golyóálló páncél, stb. 
készítéséhez. Szovjetoroszország ezenfelül gyapotot, gabonát, ás
ványolajat, fát és egyéb, a német t ex t i l i pa r számára nélkülözhe
tetlen anyagot szállít. 

Hogy a jelenleg dúló háború mikor és mi lyen területen fog 
elmélyülni, arról s,zintén céltalan volna jóslatokba bocsátkozni. 
Feltehető azonban, hogy úgy az angol-francia finánctőke renta
bilitási szempontjai, m i n t a másik oldal sürgető gazdasági és 
ideológiai problémái kényszerítő erővel oda hatnak, hogy a na
ponta óriási összegeket felemésztő háború mielőbb döntésre ke
rüljön. Kétségtelen továbbá, hogy ha a jelen háború gyors befe
jezést nyerne is, — az olyan problémákat vet fel és olyan folya
matokat indít meg, amelyeknek lebonyolítása még Igen hosszú 
időt vesz majd igénybe. * 

Születésnapomra 
Szép szeptemberi estén leszáll a szürkület — 
Mintha most gyulladoznának jó nyári tüzek, 
Most jönnének a tervek és \igazi tettek 
Vannak, kik harminc év alatt annyit építettek! 
— Keserves harmincadik születésnapom 
Most ért ide csak s én már öreg vagyok nagyon. 
Dalolni kellett volna s kiáltottam rekedten, m 

Én még olyan, de olyan keveset tehettem!... 
Csak a tipróimnak illatoztak n, rózsák 
S a harc volt számomra boldogság 
Pedig volna egy életnek más, szebb értelme is 
De harap az mindig, kit sujt q nemezis. 
örömöm szük sikátorokban sebesült meg, 
Legforróbb vágyaim panaszokba hűltek. 
Életem csontosodott botló akarások, 
Falatomat mindig elvették ügyeskedöbb mások, 
Dc nem tudták ez életet kettőbe törni 
Testi nyomorúság, szolgaság s a többi 
Jöhetett, s jöhet már életem féladat, 
Küldetés: a számkivetettekért ne hadd magad! 

;— Ez a parancsa van: a hitedért állj ki. 
Jöhet már csókkal, csalfa szóval, arannyal akárki: 
A keserves harminc évemet még megszolgálom, 
Hogy jártam űzve szennyen át és át a sáron, 
Hogy nem teljesült harminc évig egyetlen álmom, 
Hogy harminc évig csak sóhaj s szitok kelt a számon! 
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