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Mentsük meg a szibériai foglyokat 
Minden önálló keresettel biró magyar származású, férfi 

vagy nő legalább öt dollárt adjon a kollektornak 
március 21, és 22 én a szibériai hadifoglyok 

megmentésére. " 

AZ AMEHIKAI MACTTAE SZÖViETSfiC:SS A VÖRÖS 
KERESZT A FAJMENTÉS SZOLGÁLATÁBAN. 

A PÉNZT A VÖRÖS KERESZT KEZELI. 

Ezrek élete függ az amerikai magyarság áldozatkészsé-
x gétől. 

Március 21. és 22-én a Magyar kollektorok ezrei alkalmat fog
nak nyújtani az amerikai magyarság százezreinek arra ,hogy fajsze
retetérül bizonyságot tegyen, Szibériában a magyar hadifoglyok 
kimondhatatlan kínokat szenvednek, amelyektől csakis az amerikai 
magyarság áldozatkészsége mentheti meg. Betegség, éh-tífusz és a 
ragályok számtalan neme pusztít köztük és ha azonnal segítségükre 
nem sietünk, hitvestársaik, szüleik, gyermekeik, testvéreik még hol- j 

tukban sem láthatják viszont szeretteiket. 
Ezer és ezer család esdeklő szava hallatszik a fettgeren át hoz

zánk, belénk vetve utolsó reménységüket, hogy apát a gyermekének, 
fiút az apjának visszaadják Az amerikai Vörös Kereszt szeme re
ánk tapad és szorongva lesi, vájjon az amerikai magyarság csak
ugyan olyan közömbös-e véreink sorsa iránt, mint amilyennek lefes
tik, vagy pedig becsületesen Szint vall a saját testvérei mellett. Ma
gyarok ! Az amerikai magyarság becsülete forog itt kockán. Ha már 
meg nem indit a valamikor büszke harcos ajkáról elhangzó jajszó, 
amely zordon Szibéria fagyos földjéhöl az oceánon át is elér hoz
zánk, akkor legalább a világ megvetésével számoljatok, ameíy mél
tán kipellengérez benneteket, ha még most sem küldtök segítséget. 

Az Amerikai Magyar Szövetség végrehajtó bizottsága a Youngs-
townban február 26-án megtartott gyűlésen elhatározta, hogy a szi
bériai foglyok megmentésére és -hazaszállítására országos gyűjtést 
ronde*. Elhatározta, hogy március 21-én és 22-én, tehát két napon 
mindeíi magyarlakta helyen beszedi a magyarok dollárjait, hogy ál
taluk értékes emberi életeket mentsen meg. Lelkesedéssel mondta 
ki, hogy ezen a két napon mindent félre kell íftaú m a szüksége® ez
reket a Vörös Kereszt pénztárába önteni. 

A Szövetség titkára nehéz feladatának tudatában vállalja az 
ovsságos mozgalom megindítását és szervezését. Felszólít miiiden 
magyar telepet, hogy a fentemiitett két napon kollektáljon a szibé
riai foglyoknak és az összeget juttassa el a pénztárosnak, Eugene 
Bokor, 1001 Hippodrome Bldg., Cleveland, O., vagy a titkárnak, Dr. 
A. Pessenlehner, 43 North Phelps St., Room 4., Youngstown, O., akik 
viszont haladéktalanul továbbítani fogják a Vörös Keresztnek Wash
ingtonba. * f 

A szervezésre nézve a kővetkezőket ajánlom: A fenti hir elol-
vaaéera után következő napon alakuljon meg mindenütt egy segélyző 
bizottság magyar üzletemberekből, egyházi és egyleti vezető embe
rekből é.> professziót üző egyénekből. A legelső ember,*»aki a hírt 
elolvassa, hívjon fel telefonon két vagy három, a fenti osztályba tar
tózó embert, egy még aznap, vagy ha ez lehetetlen volna, másnap tar
tandó előzetes gyűlésen való megjelenés céljából. Ez az előzetes gyű
lés a következő napra meghívja az összes egyleti tisztviselőket és ve
zető embereket, valamint az egyházak lelkészeit, gondnokait stb,, to
vábbá oly egyéneket, a kik sem az egyik, sem a másik osztályba nem 
sorozhatok, de magyar ügyben tevékenykcdlii hajlandók. Ajz igv 
összegyűlt nagygyűlés megállapodik abban, hogy a Szövetség felhi~ 
vásának. hogy máreius 21-én és 22-én a szibériai foglyok javára or
szágos gyűjtés tartassék, eleget tesz és evégből felosztja a várost nagy
ság és népesség szerint, egy bizonyos számú kerületre. Aüután meg* 
alakítja a gyűjtő bizottságokat (teameket), mindegyiknek élére ka
pitányt választ, aki a teameknek a munkát kiosztja, tőlük a pénzeket 
átve&zi és »• befolyt összegekről a Szövetség titkárának haladéktala
nul jelentést tesz. Az egyes teamek emberei házról-házra és üzlet-
r^l-üzletre járva kollektálnak. de bizonyos erkölcsi nyomással élnek, 
hogy az adomány ne legyen öt dollárnál kevesebb. Mint azt Kovács 
Béla, "Wallingfordi ref. lelkész ur helyesen ajánlotta, nem kell sok 
beszéd, mindö8«ie ennyi ;14 kéltek éollárt # ^ibériai foglyok meg
mentésére." \ -• '* <-• 

•A teamek estenkint, vagy délben közös gyűlésre jönnek összö, 
-amelyeken nemcsak beszámolnak a kapitánynak, de egymással is esz* 
mét cserélnek és elmondják tapasztalataikat. Ezt, persze neúi órákig 
tartó lakomázás közepette, de mondjuk egy 'óra, vagy másfél óra 
alatt teszik és aztán újra munkához látnak. A második nap végezté
vel az összes, a mozgalomban érdekeltek közös gyűlésre gyűlnek 
össze, megejtik a nagy elszámolást, kiállítják a ekecket és beküldik 
a fiteövetség titkárának, ugy, hogy a titkár egész pontosan megálla
píthatja, hogy melyik hely mennyi* gyűjtött. Az igy beérkezett ösz-
sMgut eUwU4i a VÖÍÍÖS _ wajtftyi a #-
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tűzött eélra fordítja. Az adakozókról minden helyi bizottság pontos 
iéVtDrt vesét nyilvános közlés céljából. „ ; , 

Hangsúlyozni kívánom, hogy a fenti liirlapi közlemény elolva
sása után azonnal munkához kell látni. Valakinek meg kell kezdeni 
az akciót és minthogy nem akarok senkit sem kinevezni, ajánlom, 
hogy aki először elolvassa a fenti hírt, azonnal közölje azt két vagy 
bárom tevékeny emberrel az előzetes gyűlés megtartása végett. Ez 
még aznap legyen és az egyleti és egyházi vezetők, tisztviselők és 
magyar ügyben tenni vágv(T egyéneknek bevonása másnap, de leg
később a legközelebbi vasárnapon, mert különben a szervezés nem 
ejthető meg idejekorán. A városnak kerültkre osztása és gyűjtő-
csapatok szervezése egy-egy kapitánynyal az élükön, feltétlenül szük
séges, minthogy az is szükséges, hogy a gyűjtők házról-házra járja
nak és legalább öt dollárt szedjenek minden adakozótól, aki önálló 
keresettel bír. Természetes, hogy ez az összeg csakis a munkás elem
ből és a kis keresettel biró adakozóktól elégséges, akik nagy vagyon
nal vagy jövedelemmel bírnak, azok tízeket, sőt némely esetben.szás
zakat kell, hogy adjanak. .•*. 

Feltétlenül szükséges, hogy a mozgalom csak két napig tartson. 
Eb nem jelenti azt, hogy utólag befolyó adományokat nem fogadunk 
tel, de igenis jelenti, hogy kifogásnak nincs helye és hogy nem lehet 
az adakozást szándékosan későbbre halasztani, esetleg avval a gon
dolattal. hogy valahogy majd csak ki lehet bújni alóla a becsület 
feláldozása nélkül. * 5 

( A mozgalom. szervezésére és vezetésére azért tértem kj- ilyen 
részletezően, mert ritka az a.hely. ahol megvan a kellő tapasztalat az 
ilyen* akciók sikeres keresztülvitelére. Ilyen esetekben az utmutatás 
hasznos lesz és nagyobb összegeket fog eredményezni, mintha szerve
zetlenül és találomra végeznék a kollektálást. Másrészt közelről 
szemléltem és résztvettem ilyenfajta gyűjtési akciókban amerikaiak 
részéről, akik csakis ilyen módon érnek el bámulatraméltó eredménye
ket. Pedig az,' ami á csodával határosnak tűnik fel, pusztán a fenti 
módon való szervezésnek az eredménye. Komoly munkával, kitartás
sal és nagy buzgalommal mi is hasonló eredményeket érhetünk el, ha 
az amerikai magyarság megembereli magát. 

Ahol a szervezési mozgalmat megkezdték, onnan azonnal 'írja
nak a titkárnak, aki az amerikai közönségnek érdekeltetésére előre 
elkészített angol nyelvű interviewkat tog küldeni a szervezőknek, 
hogy azt a lapok utján közöltessék. A publicitás titkait, különösen 
amennyiben azok arra vonatkoznak, hogv mikép kell azt elérni, hogy 
az angol újság tényleg közölje a lmrtj,a tptliár, szintén feltárja nügd 
az adandó válaszban. , , ' 

Azoknak, akik biztosan tudják, liőgy Szibériában vannak roko
naik, külön is felhívom ^ figyelmét arra, hogy érdekükben áll, hogy 
az Amerikai Magyar Szövetség által kezdeményezett mozgalmat si
kerre vigyék, inert hozzávetőleges számítás szerint máris megállapí
tást nyert, hogy tömeges hazaszállítás mellett egy-egv fogolynak a 
hazaszállítására forditott költség az egyéni hazaszállítás költségének 
.körülbelül csak a felét teszi ki. TI a valaki a sá$é$ elhatározásából, a 
íe^ti^országOB akciótól függetlenül akarja valamely rokonát vagy is
merősét hazaszáilittatni, akkor legalább $250-t kell a Vörös Kereszt
hez, a Szövetség utján átutalnia, ha azonban a tömegakcióhoz csatla
kozik, egészen eltekintve attól, hogy a tömeges szállításnál a fejen-' 
kint való költség, a dolog természeténél fogva, alacsonyabb, a Szö
vetség külön is biztosítást nyert arra nézve, hogy a hazaszállítás költ
ségeinek egy tetemes részét a Vörös Kereszt és az általa a mozgalom 
számára megnyert egyének és intézmények fogják viselni. Ez olyan 
hathatós £rv. hogy szerintem kétszer is meg kellene gondolna minden
kinek, mielőtt ezt a felkínálkozó arany-alkalmat, mely az emberies
ség jegyében folyik le, eltaszítaná magától. A hadifoglyok meg 
akarnak szabadulni a pokol tornácából és esdve kérik a Szövetséget, 
hogy hasson oda, hogy az amerikai magyarság ne küldjön többé mor
zsákat nyomorult életük meghosszabbítására, ide minden erejével 
odatörekedjék, hogy még; egyszer viszontláthassák szülőföldjüket. 

Legyen március hava, mint valamikör 4tí-ban, az amerikai ma
gyarság nagy hónapja. Töltse be hivatását és végezze el azt a nagy
szerű feladatot, amelyet a sors reá kirovott. Jo cselekedetei még 
senkinek sem volt oka megbánni. •>$ •% ^ 

, DR. PESSENLEIINKR ANTAL, titkár. 
43 North Phelps St., Itoom 4, Youngstown, O 
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Miért hagyja fogai által életét 

elkeseríteni? 

KÉRJEN TANÁCSOT 

DR. LYMAN 
FOGORVOSTÓL 

Nem baj, hogy hány <rossz 
munka van a szájában, ne ve
szítse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült ér jótállok mun
kámért. 
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DOLLÁR BANK-ÉPÜLEf 

4-ik emelet, 412. számú szoba, 
Bell telefon, 6945 ' 
Auto. telefon, 4772 
Youngstown, Ohio 

KÜLDÜNK 
TELJES FELELŐSSÉG MELLETT, AZ AMERICA# EXPRESS 

^ KOMPÁNIA ÁLTAL 

MA<JYAE0RSS?Á5 BÁRMELY RÉSZÉBE, A LEQOItGSÓBB 
NAPI ÁRFOLYAM SZERINT 

PÉNZKÜLDÉSI HAJÓJEGY ÉS JOGÜGYI IRODA I v 

LOSCHITZER & ENGEL 
336 W. FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, OHIO 

KÖZELEDIK A HÚSVÉT 
Ha^azt akarja, hogy pénzajáiuléka idejében megérkezzék és 

rokonainak valódi örömet szerezzeu, küfyijc a nekik szánt össze
get már most általunk. 

PÉNZKÜLDÉSI RENDSZERÜNK ft ligtökéletesebb, 
mert átutalásunk BIZTOS, kifizetésunK gyors és ami fő, 
áraink a LEGOLCSÓBBAK és a pénzt odahaza egy fillér 
levonás nélkül kifizetjük. ^ 

Pénzét, kívánságára, a saját nevére bármely magyarországi 
bankbas Vagy takarékpénztárban kamatozolag o 111 oly ózzák. 

I A legkisebb és legnagyobb összegeket. 
KÁBEL UTJÁN ^ 

is elküldjük. Kábeldij $2.50 

tftleve-

Hazai 

HÁJÓJ1CÖYEK a5*"legjobb, vonalakra az eredeti áraké*. 
lét és utazási engedélyét megszerezzük. • 

KÖZJEGYZŐT ÜGYEK pontos és lelkiismereted elintézése. 
okiratok konzuli hitelesítését elvállaljuk. ' • ! 

Felvilágosítással és tanácscsal bármely ügyben sziveérett szolgál 

NÉMETH ÁLLAMI BANK 
Fióküzlet: . 

1597 SECOND AVfiROT 
YORK, 1í. Y. Cor. 83d Street 

Főüzlet: 
10 EAST 22d STREET 

A bankpalotában NEW 

BÚTOR ELATÖÓ 
4 szoba berendezés feláron meg

kapható. Tudakozódhatni: Özv. 
Javabek Józsefné, 1228 Brit ton 
st., Youngstown, O. (4,ll,18) 

HA SZEMÜVEGRE GONDOL, 
gondoljon 

S T U R G 
S/.rilM»SZ!"(í 

.102 AVLCK BUILDING 

1 s 
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egy négy éves tehén, borjak 
Cim: John Dűlik, 71 Silliman St. 
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Nincs gázvilágítás hideg időben 
VEZETTESSE BE A VILLANYT MOS$. Nemsokára el

felejti a kellemetlenséget, különösen, amikor onár a villany 
teszi világossá szobáit a pislogó gázlámpák ,helyett. 

\ 

Tiz hónapi törlesztés. J 
Szívesen csinálunk költsegv^ést. 

THE OHIO INCANDESCENT LIGHT CO. 
^ 204-206 EAST FEDERAL STREET 
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Rendezze be Jól 
Gondosan Válogatott 

Otthonát 
Bútorokká} 

Minden valószínűség szerint csak egyszer rendezi bp otthonát. Ezért különös gond
dal *kell, hogy bútorát megválogassa. Ne kövesse el azt a hibát, hogy bútorát csak 
néhány évre veszi, avval a szándékkal, hogy aztán kicseréli jobbal. Vegyen jót, ami
kor először vásárol. Végeredményben a jó mindig olcsó. Vegye bútorát abban az 
üzletben, ahöMudja, hogy a legjobb értéket kapja pénzéért, Ahol csakis megbízható 
áj*ut adnak és ahol, ha valami nincsen rendben,,azt rendbe hozzák. McElroy ilyen üz
let. Tavaszi bútor kiállításunk oly nagy, hogy abban bizonynyal megtalálja azt, amit 
keres és olyan áron,v hogyannak vételét megengedheti magárf&k. 

i \\ 

NÉZZE MEG FOGAIT A 
TÜKÖRBEN. HA JiOSZ-
SZAK, UGY IDEJE ̂ IíOGY 

.MEGLÁTOGASSA 

Dr. NUNN irodáját 
ott íogált aionnal rendbe hozzák. Fizethet azalatt, trrig az 
irodába jár. Annyi időt vehet ifénybe, amennyit aksw. s 

A munkáért minden tekint etben jól állunk. 
Hozza magával ezt a. hirdetést él KEDYJBZMfílffYES ÁR-

BAK részestll. <i \ 
Csakis a le^fmoiíiSW> aranyat ó» a l«gjobb anyagokat 

használjuk fogak töméséhez. \i ; V 
FOGIIÜZ.VB TELJESEN FÁJDALOM NÉLKÜ^íc^áz 

használat általi , ^ 

1̂ 3 
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Ebédlő szobája részére 
Nálunk találja a legnagyobb választékot a legfinomabb és'a legméltányosabban 

árszabott ebédlőberendezésekben. Több, mint ötven teljés berendezés között válogat
hat. Ezenkívül nagy a választék mindenféle ebédlőszekrényekben, asztalokbau és 
székekben. Az árut legnagyobbrészt még hónapokkal ezelőtt rendeltük meg, mielőtt 

az'árak feljebb mentek volna, efc 25 százalóit megtakarítást jelent me im. réízóíe.' 

JPÍS. NUNN, fogorvos 1' 
123 WEST FEDERAL STREET 

i-'í'7 v!'" , 
Irodai órák ^ | ji 

8:30-tól reggel, esté 84ff. - '• *-» Mfiden münkáért-
jót állunk, . 

HIPPODROME ARCADE kv 

AKJtR" AKÁR TIZ SZÖBÁT AKAR fíÉÜENDBZNX, 
. K TAKARÍT MEG. 

IScELROYKÁI. 
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