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. A különböző, régi reakciós ifjúsági egyesületek, vag* szervezetek tu
l a j d o n l ó é n le lettek leplezve ebben a nagy felszabadító habomban., 
azonban ez korántsem jelenti azt, hogy el is mult a veszély ezeknek az 
újjászervezését illetőleg. Találkozhatunk még ma is ideiglenes sikereket 
tiérő, vagy sikertelen k serietekkel, amelyeknek célja éket ütni az ifjú
ság sorai közé, új formában, de régi. szellemben működő demokratikus, 
vagy »semlcges« jelszavakat használó csoportok újjáélesztésével. Megbon
tani az ifjúság egyégét, visszatartani ;i létkérdés, a, gazdasági uHáépítés 
megoldásában va 'ó részvételtől, ezek a céljai ma a, nép ellenségeinek. Ezek 
a kísérletek azonban mind sorra megbuknak, meri nem tn ki Inak röbbé ter
mő tataii-a az ifjúság sora! között. 

Jugoslavia Népi Ifjúságának céljai annyira világosak és érthetők min
denki számára, annyira, egyeznek az. ifjúság érd ekeivel, hogy minden be
csületesen gondnkodó ifjúnak. h e kell látnia, hogy a helye egyedül csak on 
lehet. jugoszlávia Népi Ifjúságán kívülálló ifjúsághoz tartozni • - mon
dotta Titó marsai a I I I . Plénum kiküldötteinek . annyit jeleni, mint azok
hoz, tartozni, akik az új Jugoszlávia ellen vannak, mert nekünk a Népi 
Ifjúságban egy meghatározott, összes népeink számára közös célunk, kö
zös programunk van. amiben nincs semmi, ami összentközne a. munkásság 
parasztság és a becsületes értelmiség érdekeivel.*: 

T A L Á L K O Z Á S 
Irta: Lénárd Umr-ló 

Megjelent a HID márciusi száma, olvasom a Magyar Szóban. 
Ez a hír egy érdekes történetet juttat az eszembe. 

. Valamikor, 1936 körül még a HÍD ifjúsága idején fiatal hévvel 
már buzgó olvasója voltam. Egy barátomtól jöttem, akinél többen 
rendszeresen összejöttünk és a HID-at, vagy egyéb haladó szel
lemű írásokat olvastunk. 

Koratavaszi vasárnap délután volt, a hó rég elolvadt, a járda 
száraz volt. Ilyenkor vasárnap délután csak kevesen jártak erre. 
azok ís olyan magamíajta, üreszsebü munkanélküliek, akiket a 
korzó és a korzó szépei nem igen érdekeltek 

Felemben délutáni viták kavarogtak, gondolataimat renter-



gettem és összefüggést próbáltam teremteni az elhangzott szavak 
kusza össze-visszaságábaii. Zsebemben a HID legújabb száma volt 
Egyszerre valaki megszólított: 

— Fiatalember, maga is olvassa a Hidat 
Meglepve néztem rá, talán csak nem gondolatolvasó. 

- Zsebéből kilátszik a Hid. Máskor fordítva tegye zsebre, 
bogy a fej befele nézzen, mert nemcsak barátot szerezhet magá
nak mondotta mosolyogva. 

Rokonszenves fiatalember volt annak: ellenére, hogy magam
fajta éhenkórász volt, amit kopott ruhája is elárult. 

Barátságosan nyújtotta kezét. Örömmel szorítottam meg, e2 a 
kézszorítás őszinte és meleg volt. 

Nagy János — mondotta, pedig alacsony ember volt, akár
csak én. 

Behívott a közeli házba, ahol házmester volt. Itt tudtam meg, 
hogy nős ember és családos. Zenía környékéről való. most itt 
dolgozik a. Vojvogyanszka livnieábaii, ahonnan én mint szervezett 
munkás pár hónappal azelőtt röpültein ki, mert részt vettem a 
küszöbön álló sztrájk megszervezésében. 

Ettől az alkalomtői kezdve eljártunk egymáshoz, megismert*, 
barátaimat együtt vitatkoztunk, sajnos rövid ideig. Visszauta
zott szülőfalujába, azután nem hallottam róla sermnj többet. 

• 

Nemrégen az utcán ménéi katona-csapattal találkoztam. Víg 
nótaszóval jöttek szembe velem: *üruzse Tito, druzse Tiló. <« 
zengett az utca, politikai, biztosuk is velük énekelte. Az arca is
merős, volt, de nem tudtam honnan, íiallérja aranysarkán két piros 
•csík. Észrevett ő is. Rám nézett, pár pillanatig gondolkodott, aztán 
mosollyal az arcán feléin futott. Most már én is megismertem. 
Nagy János volt. örömmel öleltük és csókoltuk egymást fils/V 
-••volt 'ái első szavunk s z h í e egyszerre, mire '\/. örömtől szóhoz 
látottunk. Még egyszer megöleltük egymást, megbeszéltük, hol ta
lálkozunk, azután futott bajtársai után. Ma újra mes.s/e van. úgy 
.hiszem Beogrúctbar, teljesít szolgálatot 

Miiyen nagy kar. hogy kevés magyar fiú vett részi a népfel
szabadító harcban, hogy kevés magyar ohasta abban az idő
ben a HID-ai. Ma nem ábrándoznának: ^ezeréves határokról^, »tor^ 
tériéimi jogokról;.. •.zöldasztalra verésről még azután az óriási 
hibák után is é s akkor is, amikor mi magyarok négyévi fasiszta 
keiigyelhordozás után itt ma szabadok vagyunk, egyen lőé t nem 
bánnak velünk, mim: legyőzöttekkel, rabszolgákkal. 



Nekünk becsületes demokrata magyaroknak meg kell véde
nünk a magyar nép becsületét. A fasiszta őrületből kigyógyítha-
tatlanokat, mint belpoklosokat el kell különítenünk. Akik nem akar
ják kivenni a részük a gazdasági és politikai újjáépítésből, azoknak 
nincs keresnivalójuk szabad hazánk szabad polgárai között. 

0 U R A L A Z A R A N Y H E G Y 
Ir ta : Magyarevics Nemanya 

Emlékezetünkben élnek még azok az izgalmas napok, mikor minden 
hazafinak elállt a lélekzete, mikor szemünket a térképre szegeztük és fi
gyeltük * győzelemre vagy halálra elszánt két óriás harcának látszólag 
váltakozó eredményeit . F i lmszerűen peregtek a nevek: Donbasz, Krivo-
rozsje, Dnjepropetrovszk, Zaprozsje, Dnjepro-stoj, Charkov, Kiev. Az 
egész délvidék kiürítve, veszve. E nevek tényleges értelmét és jelentősé
gét csak akkor foghatjuk fel, ha szem előtt tartjuk, hogy a déli részek 
elvesztése által a SSSR egész szén és férntermelésének 6Ü°/o-át vesztet
te. A leningrádi körzet pari ereje a legkisebb mér tékre csökkent. A sztá
lingrádi fémipari üzemek romokban hevertek. 

Az ellenség hencegve közölte a világgal, hogy a szövet ipar meg* 
semmisült. 

Távol és kíváncsi szernek elöl rejtve, trombita és vásári dobok zaja 
nélkül a legnagyobb csendben, de elszántan és határozottan megkezdő
dött a Szovjet Szövetség győzelmének előkészítése: hallatlan mére tű 
terv megvalósí tása. 

E terv szerint az Ural volt a Vörös Hadsereg arzenálja. 
A mai Urai-lakók ősei adták hazájuknak az »Urak- nevet, ami »Агапу 

hegy«-et jelent. És valóban, kevés olyan hely van a föl dk erek stégen, ahol 
i ly mesébeillő mennyiségben volna felhalmozva az arany, vas, nafta, drá
ga kő, szén, plat'na. cink, réz, ólom, nickel, krom, kobalt, mangán stb. 
Hogy lássuk milyen óriás; gazdagság rejlik az Arany hegyben, elegendő 
megemlíteni, hogy a tudósok az Ural hegységben eddig 800 különböző 
ásványt találtak. 

Több évszázad óla ismeretei már az Ura) mérhetetlen gazdagsága. 
De az Ural-vidéknek csak az októberi forradalom után jutott valóban 
nagy szerep. 1913-ban a cári Oroszország ipari termelésében csak 4,7%-aí 
szerepelt, míg 1927-ben az 1913 évi ipari termelését 11%-al haladta meg. 
Már a szovjet hatalom első hónapjaiban szovjetország megteremtői Le
nin llics Vladimír és Sztálin Viszarionovics József előrendű feladatnak 
tűz ték k i az Urai termelési erejének fejlesztését amely az 1941—42-es 


