
ОМЛАДИНА СПАСАВА ЛЕТИНУ И ВЕСЕЛИ СЕ 

Орна је наша омладина како за борбу тако и рад и весеље. 
Старији су на фронтовима, у заседама и стражама, а млађи на мо-
бама ради спасавања летине из опустошених села. 

Када су храбре партизанске чете чистиле наш крај, запла-
шени непријатељ није имао времена да покупи жетву и да побере 
плодове марљивих и жуљевитих земљорадничких руку. У опусто-
шеним селима напуштена засејана ггоља, сазреле воћке и зрело 
поврће није имао ко да побере. Али, нашле су се вредне руке 
ужичке родољубиве омладине која већ неколико дана у опустелом 
Добруну и његовој околини бере јесење плодове и бере зимницу 
за војску. Од раног јутра па до заласка сунца весели омладинци и 
омладинке, млади партизани и партизанке, вредно раде. Беру шљи-
ве, крушке, јабуке и др. воће и спремају пекмез. ГТобиру пасуљ, 
паприке, купус и друго поврће, беру зреле кукурузе. 

А увече, када месечина обасја мирна поља и густе шуме, 
уморна омладина опаљена јаким јесењим зрацима преноси побра-
не плодове тога дана у затворене просторије, у ообе железничке 
станице и наставља рад. Ту се уз песму, смех и радост опет ради, 
комиша кукуруз, пребире пасуљ, чисте ораси док из даљине пот 
муло одјекују ударци непријатељских бомби и граната, које тутње 
на фронту код Вишеграда. Вредно и неуморно ради ужичка ом-
ладина која је увек спремна да помогне своме народу било бор-
бом, било ма којим послом, ма на који начин. 

А суботом и недељом увече се она окупља у Соколском дому 
и младалачки весели својој младости и својој новој слободи. Тако 
Једно од најуспелијих вечери било оно које је она провела 4. о. м. 
(4. октобра 1941. год. — прим. ред.) 

ГХосле омладинског митинга који је био борбена манифеста-
ција решености омладине ослобођеног Ужица да у започетој на-
родној борби против највећег нашег непријатеља учествује до кра-
ја, при чему је нарочито истакнута потреба стварања Јединственог 
национално-ослободилачког фронта све родољубиве омладине — 
одржано је 4. о. м. прво весело омладинско вече. 

Велика сала Соколског дома била је пуна младих људи и де-
војака, веселих и насмејаних, са чијмх се лица могла јасно читати 
радост што се после толико дана терора и угњетавања, страха и 
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прогона, поново могла наћи загрљена и окупљена, омладинеки вед-
ра и борбена. 

Видећи ову радоену младост овако здружену, како пева, сви-
ра, рецитује, смеје се и игра, и нехотице се човеку постави пита-
ње: с којим правом се она весели и игра, када се овог момента 
пролива толика људска крв на целом свету, по свим фронтовима. 

Одшвор на ово питање, дао је друг који је рекао да се рађа 
нова омладина која у највеће битке, у најљуће окршаје иде с пес-
мом на уснама, која своју борбеност ствара кроз радост победе и 
песму слободе своме народу. Жртве које падоше и падају и сада 
изазивају тугу у нама, јер губимо најбол^е, али борба за народну 
слободу јесте и борба која ће нам поново донети нашу изгубљену 
младост, радосну и веселу, коју је окупатор срамно хтео да употре-
би против најсрећније омладине света, против совјетске омладине, 
како би нашом младом крвљу подмладио своју трулост и своје 
распадање. 

Певана је песма „Широм света,/ коју су омладинци одушев-
љени примили и рецитовано неколико родољубивих и омладинских 
песама, које све значе поклич пробуђене младости и позив на бор-
бу за срећу, за слободу нашег народа и срећнију будућност младе 
генерације. На крају је, свечано, отпевана песма „Хеј Словени '. 
Цела дворана младих стојећи је дочекала и једнодушно отпевала 
ову дивну нашу словенску песму, израз братства свих Словена, које 
крвави непријатељ мисли да пороби и уништи. Дуго је у њима још 
одзвањао стих: 

„Ми стојимо постојано, као клисурине, 
Проклет био издајица славске (своје) домов,ине',. 
После програма дивна ужичка омладина играла је и певала 

по први пут слободно и искрено, до касно у ноћ. У дворани су се 
могли видети многи млади партазани који су до јуче били по шу-
мама, у борбама, а данас са својим друговима, својим јуначким 
прсима дођоше да украсе ово лепо омладинско вече радости у сло-
бодном Ужицу, радосне и слободне ужичке омладине. 

(Из књиге „Вести Новости Реч народа,,, Титово Ужице, 1961). 
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