
ÉVI BESZÁMOLÓ A HIP TERJESZTÉSÉRŐL 
Közöljük baranyai terjesztőink 

levelét, ami nemcsak lapunk terjedését, 
hanem olvasóink odaadó munkáját is 
bizonyítja. 

Egy évvel ezelőtt ismerkedtünk meg 
a haladószellemű jugoszláviai magyar ifjú
ság lapjával, a HID-dal és ma már örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy a baranyai dolgozó 
ifjúság szép számmal veszi és olvassa a 
lapot. Suza és Zmajevac iker-falvakban 
már 50 előfizetőnk van. A HID-at o lvassák 
a haladószellemű munkások, kisgazdák, ipa
rosok és a falú intelligenciája. 

A kezdet nehéz volt nálunk is, de 
sarkalt bennünket az a tudat, hogy minden 

kezdeményezés , minden haladás nehéz. Eleinte sok akadállyal kellett 
megküzdenünk. Egyfelől a HID elvi ellenségei gördítettek akadá
lyokat a terjesztés útjába, másfelöl nagyon nehezen ment a dolgozó 
ifjúság érdeklődésének felkeltése. Ezeket az akadályokat sikerült 
rövid időn belül leküzdenünk, mert a HID-ban megjelenő időszerű 
írások hamar megnyerték a Suza-zmajevaci dolgozók tetszését. 
A mi dolgozóink hamar felismerték a HID-nak azt a törekvését, 
hogy a dolgozó ifjúság széles rétegeit bevonja egy ifjúsági mozga
lomba a békéért, a demokráciáért , a háború szító fasiszta kalan
dorok ellen. Dolgozóink jelenleg ezt a törekvést azzal segítik, hogy 
a lapot veszik és terjesztik, hogy anyagi fedezete legyen a további 
megjelenéshez. A HID-ban megjelent cikkeket egymásközt meg
vitatják és lassan készülnek a lapban közreműködni. 

Egy évi fáradhatatlan munka után sikernek nevezzük ezt az 
eredményt, mert figyelembe kell venni azt, hogy e két falucska 
ös sz lakos sága alig haladja meg a kétezret és a HID mégis 50 
példányban fogy el. Kezdetben az volt a vágyunk, hogy legalább 
5—10 példányra szerezzünk előfizetőt az ifjúság körében hogy így 
alkalma legyen saját lapjával megismerkedni. A z 1936-os évben 
a 10-t elértük, de nem tudtuk azt elhagyni. Nem azért, mintha nem 
lett volna arra talaj, hanem azért, mert hanyag kezekre bíztuk a 
lap kezelését . 1937 tavaszán átszerveztük a lap terjesztő-bizottságát 
és a lelkiismeretes munka meg is hozta a kívánt eredményt. Minden 
újabb számnál szereztünk 5—10 új előfizetőt, mig ma már 50 
példánynál tartunk. 

Baranyában még sok olyan kis község van, mint Suza és 
Zmajevac, de az ott élő dolgozók még nem nagyon tudnak a HID 
létezéséről. E z a mi hibánk és csakis hanyagságunkon múlik, hogy 
ezideig a HID-nak még nem szereztünk ott előfizetőket. De oda
hatunk, hogy a jövő évi beszámolásunk alkalmával ne maradjon 
ki egyetlen baranyai magyar lakta falucska sem a HID előfizetői 
névsorából. — Suza, 1937 szeptember 15. 
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