
E 6 Y E M B E R É L E T R Ö V I D E N 

Húsz éves vagyok. Apám meghalt a háborúban, anyám még 
hétéves koromban ismeretlen helyre távozott és azóta nem hallot
tam hírt felőle. Egy „jószívű" pékmester vett magához. Négy elemit 
és három ipariskolát jártam. A négy elemiben megtanultam imád
kozni és gyűlölni az embertársamat, a három ipariskolában pedig 
a csibészséget és gazemberséget. Sok szenvedésen mentem keresz
tül. Mostohám nagyon rosszul bánt velem. 12 éves koromban már 
munkába fogott. Három éven át borzasztó munkát végeztem. Na
ponta öt méter kenyeret kellett széthordanom a hátamon. Reggel 
korántól késő estig. Nagyon sokszor egész éjjelen át dolgoztam, 
helyettesítve egy segédet. És mi volt a fizetés ? Megvertek, meg
rugdostak, tapostak rajtam a földön és mikor egyszer elszöktem 
játszani és arra a kérdésre, hogy hogy mertem elmenni játszani, 
azt feleltem: „hát maga is játszott gyerekkorában", mostohám 
irtózatosan elvert és leköpködött, ami nagyon fájt és míg élek 
emlékezetes marad. 

Nevelőapámnak most már van két háza, de még mindig nin
csen megelégedve. 15 éves voltam, mikor elmentem szobafestő
tanoncnak. 18 éves voltam mikor fölszabadultam és most két éves 
segéd vagyok, de a két év alatt legalább 14 hónapot voltam munka 
nélkül. Voltam Novisadon, Beográdban és Suboticán. Most itthon 
vagyok. Egy éve van, hogy megismerkedtem a munkásmozgalom
mal és hála jóbarátaimnak és a Hídnak, eléggé jól előrehaladtam 
már a tanulásban és most már nemcsak vevője, hanem terjesztője 
is vagyok a lapnak. Tanulok és tanítok másokat. Igaz, sok gúnyt 
kell eltűrnünk. Tudom magamról, hogy az emberek milyen nehezen 
értik meg az újat, mert én is, mikor még egészen kezdő voltam, 
őszintén mondva, szorgalmasan vettem a Hidat, de el nem olvas
tam egyet se, hanem csak úgy, szokásból vettem, mert nagyon jó 
barátom árulta és resteltem neki megmondani, hogy ne hozzon. 
Hanem csak akkor, mikor egy kicsit öntudatra kezdtem ébredni, 
vettem a kezembe és akkor tudtam értékelni. Megtanultam azt, 
amit még nem volt alkalmam megtanulni, szeretni embertársaimat 
és harcolni értük és az igazságért. Nem akarok több lenni, mint 
közkatona abban a harcban, amely az emberiség jobb életéért, a 
békéért és haladásért folyik. Lengyel István, St. Bečej 

Ó A Z P A S Á Ó I S Z E M L E 

A világ 16 legfontosabb államában a félévi kereskedelmi mér
leg három kivételével passzívával zárult. A kivételes államok a 
következők: az Amerikai Egyesült Államok a tavalyi 131 millió 
dollár passzíva helyett az idén 631 milló dollár aktívát mutatnak ki. 
Kanada 111 millió aktívája 59 millióra csökkent és Csehszlovákia, 
amely a tavalyi 174 millió aktiváját az idén 1026 millióra emelte. 

* * 
Jugoszlávia külkereskedelmében Anglia a második helyen áll 

és az egyetlen állam, amellyel szemben külkereskedelmünk az év 


