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A HID-at érő sok rágalmazásra, támadásra, gáncsolásra mind

eddig nem tartottuk érdemesnek válaszolni, mivel ezek a támadások 
mindig onnan jöttek, ahonnan semmi erkölcsi súlyt nem hozhattak 
magukkal és mindig oda irányultak, ahol a legerősebbek voltunk. 
Most azonban, mikor nem bennünket, hanem lapunk barátját és 
vo l t szerkesztőjét kezdte k i az alattomos áskálódás, úgy érezzük 
kötelességünk válaszolni. Annál is inkább, mert a rajtunk keresztül 
megtámadottnak sem lapunk, sem más sajtótermék útján nem áll 
módjában védekeznie. 

A Petrovgrádon megjelenő Tükör frázispuffogtató cikkírója 
nagyképűen a következőket állapítja meg: a magyar „fiatalság 
megbízott egy embert zászlójának hordozására . . . Azonban mél
tatlannak bizonyult a nagy tisztségre. Méltatlannak bizonyult azért, 
mert engedte a kezéből kicsavarni; amikor látta, hogy már nem 
birja továbbra is megvédelmezni (Oh, szép magyar nyelv!), nem 
volt jogában másnak azt átadni, mert az nem volt az övé, mind
nyájunké vo l t " . 

A „méltatlan" szerkesztő erre joggal kérdezhetné: törődtek-e 
egyáltalában a „szeretett zászlóval" azok a „fiatalok", akik ma 
annyi színpadi könnyet hullatnak érte?, nem-e ezek, a megcsalt 
szerelmes szerepében tetszelgő ifjak (köztük talán éppen a cikkíró, 
aki óvatosan nem írta k i a nevét) voltak azok, akik a HID-nak 
a legtöbb anyagi és erkölcsi kárt okozták ?, utolszor pedig: nem-e 
most került a H I D igazán az egyetemes magyar ifjúság kezébe? 

Tisztelt — i e l úr, végül mi is egy megnyugtató felvilágosítással 
tartozunk Önnek: mióta az Ön és az Önhöz hasonlók kezéből 
kicsavarták a „szent zászlót", azóta a magyar fiatalok sokkal 
egységesebben, sokkal lelkesebben; sokkal nagyobb tömegekben 
gyülekeznek alája . . . K a l m á r István 

VILÁGSZEMLE 

A spanyol nép szabadságharca az egész világot izgalomban 
tartja. Ez a harc, mely a feudalizmus maradványai, a kamarilla, a 
monarhista tisztek és a fasiszta járom ellen folyik, a spanyol nép 
túlnyomó többségét egy zászló alatt egyesítette. A parasztság és 
a munkásság, az intelligencia és a kispolgárság minden erejük 
megfeszítésével védik a szabadságot és a köztársaságot. A másik 
oldalon maroknyi lázadó generális áll, akik megtévesztett marok
kóiak, az idegen légió söpredéke és Németország, Olaszország 
fasiszta különítményeinek segítségével Spanyolország gazdasági, 
pol it ikai , kulturális leigázásáért harcol, hogy a spanyol nép nem
zeti függetlenségének eltörlésével a német és olasz fasizmus kar 
maiba kerüljön. Hogy a spanyol fasizmus nem csak a modern 
reakció, de a középkori barbárság hordozója is, azt a Bilbao pia
cán felállított könyvmáglyák is bizonyítják. — A hitlerista D. N . B., 


