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A Cseh-Kommunista rágalmak célja
A cseh-kommunista rágalmaknak két célja volt, hogy
szétzúzzák a Független Magyarország mozgalmát, s bogy az
AMSZ a washingtoni irodáját bezárja.
Erre a közös platformra szövetkeztek a csehek és a kom
munisták egymással.
És — mint azt new yorki beavatott forrásból közöljük —
előre megfontoltan februárban lőtték ki a szennyes rágalmak
kal töltött nagy ágyút (a People's Forum hazug förmedvé
nyét), azt remélve, hogy az Amerikai Magyar Szövetség fenn
tartói, a nagy magyar egyletek márciusban tartanak igazgató
sági gyűléseket, s ezeken a gyűléseken ki fognak az Amerikai
Magyar Szövetségből ijedni.
A magyar kommunistáknak megparancsolták, hogy táp
mogatniuk kell a cseh-magyarok munkáját, de azt Ígérték
ne&ik cserébe, hogy az egyesitett erő egyik főcélja lesz az?
Amerikai Magyar Szövetséget széttörni.
Ez a szervezet megalakulása óta szálka a kommunisták
szemében. Még meg sem alakult, már Niagara Falls-on ellen
szervezetet csináltak (ki emlékszik még a Benesnek kábelezgető "demokrata" frontra?), mert az ő számításaiknak útjá
ban áll az amerikai magyarok egysége.
Mikor látták, hogy nem birnak a AMSZ-al, csatlakozni
akartak Pittsburghban egy kis "belülről való fúrásra", s mi
kor ez sem ment, a csehek minden erejét latba vetették, s igy
született meg az a gyalázatos vádlevél, amely a People's Co
lumn legaljasabb lépése volt idáig.
A nagy ágyú eldurrant, célt tévesztett, mert országos
egyesületeink igazgatóságait a szele sem érinti, nemhogy be
dűlnének a tervezett és szándékolt terrornak.

NEM KELL IRIGYELNI ROOSEVELTET
« Ma volt valaha "emberfeletti" dzsab, akkor jelenleg iga
zán az az elnökünk munkája.
Kormányoznia kell ezt a nemzetet, s köztudomásu, hogy
elnökeink életét mindig megrövidítette az a hivatal, akkor is,
Ím. béke és prosperitás volt az országban.
Most azonkivül háborút viselünk, s mint a nemzet had
erejének a főparancsnoka, a háborút az elnök kénytelen
vezetni.
Neki kell végső fokon elhatározni, hogy, mikor, kit és
mivel támadjunk, hogy hol, mikor és mivel próbáljunk véde
kezni, s neki kell azt is megszabni, hogy a velünk szövetség
ben lévő huszonöt nemzetet mikor és mivel segitsük.
S a végső eredményére neki kell a felelősséget viselni.
Közben a keze meg van kötve, mert hiszen az elnök csak
a népakarat képviseletének a végrehajtója, s munkáját, hatás
körét, lehetőségeit erősen korlátozza a kongresszus.
Amig más országokban a nemzet feje, legalább háborús
időben, teljes szabadsággal rendelkezik elevenek és holtak
közt, addig nálunk arra nincs módja a főparancsnoknak.
ő csak kérheti a tőkést, hogy méltóztassék neki municiót
gyártani ezentúl, hogy legyen szives megelégedni valamivel
kisebb profittal. És csak könyöröghet a munkásvezéreknek,
hogy legyenek szivesek és ne száz, csak harminc-negyven
sztrájkot rendezzenek naponta a nemzetvédelmi iparban.
Mindez pedig azért jut eszünkbe, bár ezt jó lenne eszében
tartani minden amerikai polgárnak, mert most érdekes dolgot
figyelhetünk a lapokban.
A legtöbb újság és újságíró szinte sikongva támadja az
elnököt, hogy miért nem bizza a hadviselést egyetlen emberre,
egy közös főparancsnokra, aki ő alatta teljhatalommal ve
zesse abba a háborút, s ne szóljon sokat még az elnök se a
dolgába. Mert hiszen az elnök nem hadvezér, s a hadászat
tudományát nem érti.
Van valami logika ebben az érvelésben, s bár kár olyan
fctezterikusan lármázni, ezt az álláspontot még megértjük.
De miközben a sajtó legnagyobb része azt követeli, hogy
ínég az elnök se beszéljen bele valami sokat a hadviselésbe,
addig a sajtó másik része maga akarja a háborút vezetni.
A Hearst lapok öles betűkkel a homlokukon követelik,
hogy azonnal hajókat küldjenek McArthurnak, vagyis ők "job
ban tudják", hogy mit lehet és mit kell a háború vezetésében
csinálni, mint akár az elnök, akár a vezérkar.
Ugyancsak a Hearst lapok üvöltik, hogy ne Angliát, ha
nem a Csendes tengert és Ausztráliát védelmezzük azonnal
minden erőnkkel, mert Mr. Hearst azt találja okosnak és he
lyesnek.
A chicagói McCormick lap, a legnagyobb reggeli lapja az
©fszágnak, hasonlóan bele-nyelvei, hogy a háborút miként
vezessék.
>
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A MULT HETEN
UGY LÁTSZOTT,
mintha a háború állásában
— legalább egyelőre — elértük
volna azt a mélységet, amely
ből az ut most már csak fel
felé vezethet.
Nehéz elhinni, hogy Ausztrá
liát Japán bevenné, s ha ez
meg nem történik, akkor ezen
túl a háborús helyzet — a
most láthatáron lévő harcme
zőkön — csak a mi javunkra
fordulhat.
Az egész világ (kivéve per
sze ellenségeinket) kitoru ölöm
mel fogadta a hirt, hogy a tá
vol-keleti narctér főparancsnok
ságát McArthur átvette, mert
ebből nemcsak azt látják, hogy
a Csendes tenger védelme a leg
jobb kezekbe van letéve, ha
nem azt is, hogy az Egyesült
Államok Ausztráliában állítja
fel a saját hadi bázisát, ahon
nan idővel Japánt akarja meg
verni.
Természetesen ez napok alatt
nem fog történni és némi ag
godalommal gondol rá minden
józan ember, hogy McArthurtól sokan talán csodákat re
mélnek.

helyzetben a legalsó fokot el
értük, azt sem szabad elfelej
tenünk, hogy kellemetlen és
fájó meglepetések még előfor
dulhatnak, s hogy még ka
tasztrófák is érhetnek bennün
ket.
fia Japán szabadon járhat
az Indiai tengerre és ha Hit
lernek sikerülne a Suez csa
tornát Egyiptomnál áttörni,
akkor ellenségeinknek közös
frontjuk lenne, ami katasztro
fális helyzet elé állithatna ben
nünket.
Hasonlóan súlyos meglepetés
lenne, ha a németek Dakart
vagy Afrika akármelyik nyu
gati frontját megszállnák mert
akkor egész közel jutnának az
Atlanti frontunkhoz.
Nem lenne elégséges tehát,
ha McArthur csak Ausztráliát
tarthatná, s közben nem mér
nének annyi csapást Japánra,
hogy azok kénytelenek legye
nek arra a frontra szorítkozni,
s ne mehessenek nagyobb had
erővel indiai kalandra.
UJABB

VESZTESÉGEK

kedelmi hajórajra lenne máris
szükségünk.
Ennek a következménye az
tán, hogy a parti kikötők
közt közlekedő hajókat tenge
rentúli forgalomra osztják be,
s hogy bizonyos cikkekből, az
ország bizonyos részeiben rö
vidséget fognak szenvedni.
Azért történik meg, hogy eb
ben az országban, ahol a vi
lág gasolintermelésének majd
nem a 80 százaléka készül, bi
zonyos helyeken gasolint csak
megszóri tott mennyiségben fog
nak magánhasználatra árulni.
Ez természetes nagyon kis
baj lenne, a nagyobbik baj az,
hogy a parti szolgálatból át
vett hajók sem elégségesek rá,
hogy a rtagyon távoli fronto
kat elég gyorsan ellássuk.
Természetesen ez az állapot
javulni fog a jövőben, amint
hajó-építő iparunk terjeszke
dik, s amint az Atlanti par
tok mellett garázdálkodó né
met szubmarinokból elegendő
elpusztul.

sok, mert ellenkező esetben a
törvény fogja azt megtenni.
Ha most a következő négy
hétben a munkások mérsékle
tet tanúsítanak, ha a slow
down megszűnne, akkor a
kongresszusban a munkások
ellenségei vereséget szenvedné
nek, s minden szociális tör
vény érintetlenül maradna, a
mi az elnök szándéka.
Egyre több anya fia lesz ka^
tonának behiva, akiknek röpülőgép tank és fegyver kell, s
ezek az anyák és apák nem
fogják azt eltűrni, hogy a
sztrájkok miatt, a slow-downok miatt a harctéren lévő gyer
mekeikből sokkal
többnek
kelljen meghalni.
UJABB

TIZENNYOLCEZER

Minden jogos panasz és szem
rehányás dacára azonban a ké
szülődés szépen halad, s mig
sok helyen a munkások amerikáznak, más helyeken egyegy vasárnapot ingyen dolgoz
nak.

AZ ADÓJAVASLAT
ÉRDEMLEGES
tárgyalása még alig kezdő
dött, s a kongresszus bizottsá
gai a kihallgatásokat folytat
ják.
Nagyon meglepett mindenkit
a Gyáriparosok Egyesülete, a
mely a saját adó javaslatát a.
kongresszus és a közönség eléterjesztette, amelyben a hábo
rús ipar profitját korlátozni
ajánlják hat százalékra.
Ez a látszólagos nagylelkű
ség érthető, mert az iparfeje
delmek tudják, hogy az adózás
egyre súlyosabb lesz, s végül
hat százalékos profitot sem fog
megtűrni a polgárság.
Viszont ebben az ajánlatban
nyolc százalék forgalmi adót
ajánlanak kivetni, ami azt je
lentené, hogy az adóterhek leg
nagyobb részét ráhárítanák a
szegényebb osztályra.
Nem valószínű, hogy az u$
adótörvényeket tető alá hoz
nák nyolc héten belül, s addig
még sokféle tervvel fog foglal
kozni a kongresszus.
Sok esélye van annak az
ajánlatnak, hogy a keresetből
minden esetre vonjanak le egy
bizonyos százalékot az adóra,
különben a sokkal magasabb
adókat a munkások képtele
nek lennének utólag egy öszszegben fizetni.

millió dollárt kért az elnök
a héten röpülő gépre, amit a
kongresszus természetesen meg
is fog szavazni. De dollárok
kal akkor sem lehet háborúba
indulni, ha azok meg vannak
szavazva, s jelenleg bizonyos
UJABB KILENC
iparágakban a programon alul
MILLIÓ
embert jelöltek sorshúzás ut van a termelés. Például a re
ján katonai szolgálatra a mult pülőgép iparban.
héten, s ugy látszik, hogy most Sokan ismét nem értik, hogy
már sokkal gyorsabban fog ha a termelés még nem teljes,
nak sorozni, mint azt még pár miéit vannak annyian munka
hónapja is gondoltuk.
nélkül éppen a fegyverkezési
A katonák felszerelése sok iparban.
kal gyorsabban megy, mint azt Tudnunk kell, hogy a gyá
a hadvezetőség remélte, s ka rak átszerszámozása még nin
szárnyáink befogadó képessége csen kész, s hogy bizonyos
is nagyobb, mert hiszen kikép nyersanyag nincs elegendő, te
zett katonáinkat elszállítjuk a hát nem tudunk a tervezett
világ minden sarkába.
erővel termelni.
Mindezeknek a tudatában és Viszont az átszerszámozás
mindezeket megfontolva, meg gyorsabban megy, mint eleinte
kell látnia minden egyes ame remélték s ma már nem két
rikai polgárnak, hogy a hábo séges, hogy az őszre nagy — AZ ÜZLETVILAG
rút nem veszthetjük el csak munkáshiány lesz az ország NEM FOG
egy fronton. A gyárakban. ban.
egyensúlyt találni, amig véHa nem tudunk elég gyor
san hajókat, hadihajókat, fegy
vereket gyártani, akkor hiába
yorozzuk a katonákat, s hiába
szavazza meg az ezermilliókat
a kongresszus.
Életünknek a legmélyebb alapérzése a testvériesség!.
Az ipán termelés a legna
Ezen épült fel és ezen nyugszik a
gyobb probléma, s ez foglalkoz
tatja a legélénkebben az orszá
VERHOVAY SEGÉLY EGYLETNEK
got.
A TESTVÉRSEGITŐ TEVÉKENYSÉG®

a Csendes tenger frontján
természetesen
a mult héten is
MIKOR AZONBAN
értek
bennünket,
ma iriár azon
AMERIKA
ban ott tartunk, hogy minden
polgárai titft gondolnak, elvesztett hajónkért vagy re
hogy a mi frontunk Ausztrá pülőgépünkért, s minden el
liában van, nem szabad a többi esett katonánkért sokkal na
ütköző pontokat sem feledni. gyobb árat kell Japánnak fi
Szem előtt kell tartanunk, zetni.
hogy katonáink ott küzdenek S mivel maholnap Japán
Afrikában, Kisázsiában és Ki- frontja nagyon messze esik az
nában, hogy ott vannak Eu anya-országtól, e 11 enségünk
rópában, s hogy valóban az helyzete egyre nehezebb lesz, s
egész világra kiterjed a küz ipara a folytonos (ha nem is
delmük.
szenzációs) veszteségeket IpépEmberfeletti munka lesz, telen lesz pótolni.
hogy a világ minden sarkában Ha tehát a japánok hem
harcoló fiainkat minden hadi fogják vagy nem lesznek képe
felszereléssel ellássuk, s hogy sek Indiát támadni, akkor
azokból még a szövetségeseink bátran állithatjuk, hogy a
nek is megfelelő mennyiséget Csendes tengeren a hadi sze
juttassunk.
rencse ezentúl
valószínűleg
S különösen szem előtt kell csak a mi javunkra billenhet.
tartanunk, hogy Ausztrália kö Sajnos, nem mondhatjuk
zel kilencezer mértföld San ugyanezt el az Atlanti tenger
Franciscótól, s hogy majdnem ről, ahol szinte nap-nap után
ilyen távolságra van minden fájó veszteségek érnek bennün
front az országtól, s ennek meg ket.
felelően
kell mérlegelnünk, A submarinok állandó pusz
hogy milyen teher nehezedik títása most már komoly aggo ALIG MERTEK
a vezérkarunkra.
dalomra ad okot, és sokan azt RÓLA ÍRNI
Érthető, hogy ebben a hely hiszik, hogy partvédelmünket eddig az újságok, bár mi em
zetben nincs elegendő hajónk, erélyesebb kezekbe kell az el lítést tettünk róla két izben,
s hogy sürgős és nagy erőfe nöknek helyezni.
hogy a gyárak munkásai (ter
szítésre van szükség minden
mészetesen
dicséretes kivéte
iparban, de különösen a hajó TÖBB HAJÓT
lekkel)
amerikáztak,
nem dol
SÜLYESZTETTEK
építési iparban.
goznak ugy, ahogy kellene, és
el az utolsó két hónapban, ahogy tudnának.
BÁR JOGGAL
mint amennyit jelenleg épí
Végre a mult héten saóvá
SZABAD
tünk, holott meglévő hajópar tette ezt az elnök is, aki rá
remélnünk, hogy á háborús kunknál sokkal nagyobb keres mutatott, hogy szándékosan
felfogást olvassa, hogy melyiknek engedelmeskedjék az elnök. lelassított üzemekkel dolgoz
Bizza-e a hadviselést a vezérkarra, illetve egy főparancsnokra, nak a legtöbb nemzetvédelmi
iparban.
akinek az a tanult mestersége, vagy bizza azt a — lapokra?
Bizonyos, hogy azok az elemek és lapok, amelyek a had Roosevelt ezúttal if a mun
vezetésbe bele-bele kotyognak, nem teszik azt semmi jó kásért küzd, mert egyedül ő
szándékkal. Mielőtt Japán megrohant bennünket, pont azok blokkolja el a kongresszust,
a lapok nap-napután a názikat pártolták, s akkor is, de ma is hogy a negyven órás munkahe
tet felfüggessze és a sztráj
Angliát támadják. Nagyon mocskosan támadják.
Ezek a lapok, illetve urak abban lelnék a gyönyörűsé kokat megtiltsa.
güket, ha ez a háború elveszne, mert akkor végre kitölthet- S ha még sem hallgatják
nék a bosszujukat az elnökön, akit annyira gyűlölnek, hogy meg a munkások — és azok
még a háború elvesztése árán is szeretnék a nyakát kitörni. vezetői — a kérését, akkor tel
Ha van igazi Fith Column ebben a hazában, akkor azt jesen szabad kezet kap a
azokban az újságokban kell keresni, amelyek tömeg-uszitással reakció a kongresszusban, a
próbálják meg a háború elvesztését elérni.
minek azután nem fog senki
Demokráciák tragédiája, hogy a nemzet feje néha kény örülni.
telen még a hadviselésben is a tömegnyomásnak és tömeg Most folytatja a kongreszhisztériának engedni, s ez már nem egy nagy ütközet elvesz szus bizottsága a negyven órás
tését okozta.
munkahét felfüggesztésére néz
Ez a célja ennek a mostani Hearts-McCormick kampány ve a kihallgatásokat, amit jó
nak, de mi jelenleg nem is akarunk ennyire belenézni a dol formán a közvélemény követel.
gok és emberi aljasságok mélyébe.
Az elnök is, kabinetjének öszMi csak egyszerűen és halkan rá akarunk mutatni, hogy szes tagjai is amellett vannak,
nem éppen olyan "cinch" jelenleg elnöke lenni ennek a hazá hogy a törvény érvényben ma
nak, s kénytelenek vagyunk arra az ismert kis mesére gon radjon, s negyven órán tul
dolni, mikor a szamarat a hátára vette a gazdája, mert a sok kapjanak másfélszeres bért a
munkások.
tanácsadótól és kritizáló egyéntől megbódult.
S jaj lesz ennek a nemzetnek, ha Roosevelt nem lesz elég
erős rá, hogy a nemzet sorsát s a háború vezetését, mint fő DE SEM AZ ELNÖK,
parancsnok, ő maga intézze. Rábízhatja ugyan kiválasztott SEM MÁS
emberére a tervek kidolgozását, azt ő maga nem is képes csi nem védelmezi a vasárnapi
nálni, de az utasítást meg kell tartania a saját kezében.
kétszeres munkabért, amely
S Amerika becsületes polgárai azzal támogathatják, s indokolatlan nagy pénzügyi
azzal kötelesek támogatni, hogy nem hallgatnak az aljas uszí terheket rak a nemzetre, s
tásokra, s nem akar minden ember beleavatkozni, sőt "jobban okos dolog lenne, ha arról ön
tudni", hogy a nemzet védelmét miként intézzék. ^
ként mondanának le a munká

HÚSVÉTI KÖSZÖNTÉS

A TAVASZ, A ÜUSVÉT BIZTATÓ MOSOLYA EZ! .
A háború sok mindentől megfoszthat minket. Kénye
lemtől, nyugalomtól, örömtől, boldogságtól. De, eny
hül a bánat, kiderül borús helyzetünk, ha megérző
szivek vigasztaló, bátorító hangja megszólal... Meg
szólal — és tesz. cselekszik — a testvérsegités * . .
BÉKÉBEN ÉS HÁBORÚBAN A

VERHOVAY SEGÉLY EGYLET

az amerikai magyarságnak — megbízhatóságban,
tőkében és taglétszámban — a legnagyobb életbizto
sító és betegsegélyező egyesülete.
A VERHOVAY VAGYON MA JÓVAL FELÜL VAN AZ

ÖTMILLIÓ DOLLÁROK.

Ez a szép tőke, ez a nagy vagyon a testvérsegités
szolgálatába van állítva és kitűnő garancia arra néz
ve, hogy a

VERHOVAY ÉLETBIZTOSÍTÁST

és a Verhovay Betegsegélyezést a legjobbnak és a leg
megbízhatóbbnak hirdessük.
Kötvényeink száma megszaporodott, a felnőttek és a
gyermekek életbiztosítása nálunk a legszilárdabb ala
pokon nyugszik s nincsen Amerikában egyetlen egy
életbiztosító és betegsegélyző fraternal társaság sem,
mely tagsági dijakban a tagok által befizetett pén
zükért többet, szebbet, jobbat és biztosabbat, hatha
tósabb segítséget nyújtson, mint a

VERHOVAY SEGÉLY EGYLET

Ha tehát egyesületünknél óhajt egy életbiztosítási
kötvényt kivenni, forduljon teljes bizalommal hoz
zánk. Minden szükséges felvilágosítást megadunk.

VERHOVAY
FRATERNAL INSURANCE
ASSOCIATION

345 FOURTH AVENUE
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