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1^; Hála Istennekí * ^ A 
15 így sóhajt fel megkönnyebbiil-

• ten a youngstowni magyarság, a 
• iáikor végre kilenc hónapi vára-
I leozás és elcsüggedhetetlen mun

ka után a nagy magyar napila-
ok első oldalain olvassa, hogy 
Ikarolták a szibériai rab magya

rok ügyét. 
Igenis kilenc hónapi várakozás 

J§tán. Mert éppen ennyi idővel 
izelőtt fordult a youngstowni 

í Magyarság a nagybizottság utján 
áz amerikai magyar testvérek
hez, hogy "Mentsük meg a Szi
bériában pusztulásra itélt magyar 

|||adifoglyokat." 
Átiratot átirat «tÍÉ 'totéstünk 

f> # Szabadsághoz és a Népszavá
hoz és velük együtt a többi 40-et 
? iteámlálé magyar heti laphoz. 
fértünk és könyörögtünk. Ada-

? Ickat bocsátottunk a rendelkezé-
(pikre. Pelszólitottuk őket közös 
;§unkára. Egyedül az Amerikai 
íilagyar Szövetségnél találtunk 

visszhangra. A nagy lapok el-
' Ijugva irtak egy pár sort a mi or-
^ jEágosnak szánt mozgalmunkról, 
pedig abból nem kértünk vezető 
Éfcerepet. A vidéki hetilapok né-

£ ^elyike közölte felhívásunkat, né
melyike pedig nem. 

4 De *ni nemcsak atiratoztunk, 
%anem dolgoztunk. Washington-
•an az amerikai kormánynál mi 
főttük az első lépéseket a szibériai 

Ifoglyok érdekében. Kilenc hó
napja már, hogy Edward H. 
ÉToore hírneves youngstowni tigy-

a demokrata nemzeti tanács 

s til h' 

fc 

,>f| ^hioi tagja, a mi nevünkben 
Washingtonban járt. Kilenc hó
napja már, hogy Pomerene és 

. |larding chioi szenátorok felka
rolták a mi kérésünkre a szibériai 

- foglyok ügyét. Kilenc hónapja 
j^ár, hogy az Amerikai Magyar 
Ssövetság velünk karöltve dol
gozik. Pivány titkárt a szibériai 

•iszonyokkal még sokkal tájéko
zottabb Dr. Pesrónlehner Antal 
követte és ő mint az Amerikai 

J , Ittaoyar Szövetség tiltkára járta 
*i a már előre megdolgozott wash 

.'Ingtoni köröknél azt, hogy most 
"fésre megvalósul a szerencsétlen 
jcibériai foglyok álma és haza-

pi irállitják őket. 
VÍL* Amerikai Magyar Szövetség 

V a youngstowni összmagyarság 
érdeme, hogy a Veres Kereszt, a 
aiely kilenc hónappal ezelőtt még 

... *zt irta, hogy sem pénze, sem 
Ideje, sem kedve nincs ahhoz, 
$ogy a szibériaiakon segítsen, ma 
É mozgalom élén áll és megszerez
ne a pénz nagyrészét amerikai in-
^ézményektől. 

v j N em dicsekvés bői, nem hírvágy 
íól soroljuk fel ezeket a ténye
ket, hanem azért, hogy rámutas
sunk arra, hogy a mi "nagy" mo 
#yar napilapjaink és különösen a 
Szabadság mennyire Önzők és 
mennyire nem érdemlik meg a 
'"nagy" jelzőt, amelyet saját ma
gukra nézve , amiyira ikreinek 
Üasználmi. V 
7- Természetesen abban a Szabad-
rág nem látott "kreditet," ha fel 
farolja a youngstowni magyarság 
,*ltal megkezdett mozgalmat, a 
J^iely bizony, ha kilenc hónappal 
. Azelőtt történt volna, megment-
'Hette volna legalább 10 ezer a té-
ijpn elpusztult szegény "magyar 
hadifogoly életét. De most, ami-
lor hazulról bizottság érkezett 

^menkába. rriost a S^abauság már 
! Creditet'' lát a szibériai moz
galomban. Hiszen azt a hazai 

"kormány is támogatja, tehát ki-
juthat egy kis dicséretből vagy 

főkormányzó által adományo
zott címből vagy kitüntetésből 
$r. Cscma Endrének, a Szabad
ság nagyravágyó, módfelett sze-
renc-és fős^erkesartőtfőtulajdcmo-

'Iának. 
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Nem keserűsig, nem irigység 
diktálta a fenti sorokat. Szomo
rú tényt konstatálunk, amint azt 
már többször megállapította a 
youngstowni magyarság, amely
nek minden tagja elkeseredetten 
szidja a Szabadságot eljárásáért. 

Persze a "kredit" nem az Ame
rikai Magyar Szövetségnek jut, 
mert az dolgozik. Azt nem tá-
nogatja a Szabadság, mert nem 

Szabadság szekerét tolja. Nem a 
"nagy," de a "legkicsinyebb" 
jelző illeti a Szabadságot. Az 
Amerikai Magyar Népszava sok-
tal tisztességesebben vesz részt 
amerikai magyar mozgalmakban 
és habár nem teljesen ment az ön
érdektől, mégis támogatja és elő
segíti az amerikai magyarság kö
zös érdekét és ezért dicséret ille
ti meg, ^ . ; 

' J*i •* * ., 

Teh&t gyijienei $300,000 teli 
május 15-re. Meglesz. 

New Yorkban egy óra alatt ne
mes emberek $76,000-t adtak ösz-
sze. A Szövetség irodájába rö
vid pár hét alatt kis tételekben 
6000 dollár érkezett. Megmozdul
tak a vidéki lapok, melyek hall
gattak akkor, mikor Youngstown 
Triár 2000 dollárt gyűjtött és ami
kor kérte őket, hogy ők is indít
sák meg a munkát saját városuk
ban. Detroit 15 ezer dollárt akar 
összeszedni. Johnstown 1400 dol
lár eredményt jelent eddig. Min
denhol megmozdult a magyarság 
a szibériai szerencsétlenek érde
kében." Bizváát móndhatjuk, hogy 
a szükséges 300 ezer dollárból 100 
ezer már kézben va& 61 még há
rom hét május 15-ig, 

Nekünk youngstowni magyarok 
nak ismét van már vagy 1200 
dollárunk a bankban a szibériai
ak részére. Mi már adtunk. Mi 
kezdtük meg a mozgalmat. Ad
junk megint. A szibériai foglyok 
udják nagyon jól, hogy Youngs 

town volt az úttörő. Igazolják 
ezt hozzánk érkezett leveleik és 
körzönő Írásaik. Ne maradjunk 
il. Egészítsük ki a pénzt leg
alább 2500 dollárra. Adakozni 
'ehet lapunk szerkesztőségében 
^20 West Federal street, Mihók 
Sándornál, a róm. kath., reformá
tus és gör.-kath. lelkészeknél, 
Ress Testvérek east youngstowni 
üzletében és a nagybizottság bár
mely tagjánál. 

A mi elküldött 2000 dollárunk 
íz éhségtől mentette meg egyes 
táborok foglyait. Most adjunk 
*nég egyszer, hogy haza mehesse
nek hat év óta nem látott család
jukhoz, gyermekeikhez, aggódó 
anyjukhoz, kétségbeesett felesé*-
gükhii,:í- • a- . Í'-Í fn 

£ppen befejeztük est a cikket, 
\mikor levelet kapott a Nagybi-
Tcttság a dán követtől Washing
tonból. A levélben tudatja, hogy 
i Nagybizottság pénze a dán de
legátus kezében van VXadivosz-
tokban és hogy azt utasításunk 
értelmében osztják szét. A levél 
magyar fordítása a következő: 

A youngstowni magyar egyle-
} tek nagybizottságának 

, ^oungstown, O. 
. Uraim: .1*^,1 

Hivatkozással 1020 január 
i&iki keletű levelemre, amely 
ben ismételten nyugtáztam a 
hozzám továbbítás végett be
küldött $2000-t, amely a szi
bériai magyar foglyok segélye 
zésére volt szánva, van szeren
csém arról értesíteni önöket, 
hogy a dán konzulátusi meg
bízott Vladivoaztokban már
cius 22-iki kelet alatt elismeri 
t pénz felvételét. 

A pénzt srtntén yiadivoss-

tokba küldött levelük értelmé
ben osztják szét. Jelenleg még 
sajnos lehetetlen az érintkezés 
a Krasnojarsk, Atchinsk, Pet-
ropavlovsk és Piestschanka 
melletti táborokkal, de Wig-
hardt Gyula, a Veres Kereszt
hez beosztott hadifogoly főhad 
nagy minden lehetőt elkövet, 
hogy ezekkel a táborokkal as 
érintkezést helyreállítsa. 

Egy másik, március 24-éÍL 
kelt levélben a dán delegátus 
árról értesít, hogy az érintke
zés a nyugat-szibériai táborok 
kai rövidesen helyreáll. Akkor 
az önök pénzét azonnal továb
bítani fogja a megnevezett fo
goly táborokba. Ugyancsak el
ismeri a delegátus, hogy Cté-
ressy Ferenc és Mihók Géza ré 
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' Mint iz.t 'iiti 
munkban raf.^irliik, a 
a mult hé*^ ibevégezte az elíize-
tos viszpáíatnt Z<liH Andrásnó 
ellen, akit AvVal vádolnak, hogy 
urát megölt^.'; A halottkém aján
latára olsö loku gyilokssággal 
vá<lolták &dilln<'t, akit aztán 
Cunningham "|east youngstowni 
polgármester jk megyei börtönbe 
küldött. ,hogy| ott várja be a 
nagyexkü<ltR2í|t liatározatát. Alt 
asszonyt nem íeliet még a legna
gyobb biztosit|k alatt sem kihoz
ni a bört^nbíl, mert elaclfokn 
(szándékoR) fteberöléssel vádol
tak számára á törvény netn en-
gedélyez biztosit ('kot. 

Az el«(J ítkiallgatásnlr során 
Zdiltné, aki f®Mn tagadja, hogy 
urát agyonlőtte, nevetgélt és 

saére kábel utján küldött pémst ír,f^nn^ vptte ** 
megkapta és azt az illetökaek |s,,bh' am,,knr Mj"n' hoR-v ^ 
» forgalom helyreállítása után s"'-vos vnflat PR"'''''k ,,|,<'ne- moff-
Monnal keiéhez juttaya, t J k»nio1yod«»t to mkngvn került 

őszinte tisztelettel 
C. BRUN g. k. 

dán követ. 

A görög-katíiolikus egyház 
latsága pompásan sikerült. A 
Kosftttih terem megtelt táBQoiák 
' ' " • • kai. • ' 

íme ismét egy nyugta, amely 
•gazolja, hogy a youngstowni ma 
^y ars ág központi testülete az ál
tala gyűjtött pénzeket minden 
evonás nélkül oda juttatja, ahová 
kell. , ;' 
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A vasutas sztrájk 
Ismét komolyabbra fordult a hely 
zet. — A Mahoning völgyében 
igen rosszak a viszonyok. — A 

* " neHTtágitanakr'^ 

Mult hét végén már ngy lát
szott, hogy a vasutas sztrájk ha
marosan véget ér, de a hét elején 
a helyzet * váratlanul rosszabbra 
fordlilt. Ugyanis az Erie vasút
társaság tehervonat személyzet^ 
«»bben a kerületben megtagadta 
a munkát és csatlakozott a sptráp 
koló tolató személyzethez. Eni-
nek következtében, megszűnt, a 
teherforgalom az Erién, amely 
a legtöbb élelmiszeri hozta a vá
rosba és amely eddig ellátta szén
lel a város nyugati részében rek-
vő 4 hatalmas gyártelepeket. A 
következmény valószínűleg az 
'esz, ho fry a Carnegie Steel Co., 
wiely hétfőn már csaknem 70 

vissza a bört&n^e. Pollák Feren-
eet, • akivel, való dulakodás köz
ben kapta az asszony a regyvert 
urára, szabadott bocsátották 1000 
dollár biztosítók alatt, ö mint 
főtann k*rül majd a torvény elé. 
A szerencsétlen hitvesgyilkos 
asszonyt Friedman me(-
sf.var iigj^véd védi^ J 

ÖSSZETÖRT KI8USTÖH 

jok' ft pálinkát főztelt 
ebekkel/\ Tg.v sóhajtott TeT e{?y 
busmagyar |>bban a tömegben, 
amely kedden délelőtt vegyes ér^ 
/elmekkel nézt^. amint két eit
her hatalmas.fejszékkel dirib-da,-

ZMZJU Jik i^töket^ 
amelyeket a imrmány titkos ügy
nökei leginkább bevándoroltak
tól koboztak el Mahoning me
gyében. Yolt a megyei börtön 
udvarán mindenféle üst. "Kicsi és 
nagy, karcsú és pohos, hatalmas 
pálinka égető, amelyet a rendes 
pálinka főzd ékben találhat csak 
az ember és kis epry gallonos, ott
hon készült iistöeske, átalakított 
mosófazekak és tejes kannák. 
Vasry 100 üstöt törtek össze és 
aztán elvitték a mázsára, mert 
egy vállalkozó az ócska vörös re
zet 15 cent jével vette meer az ál
lamtól fontonkint. Hasonlóképen 
bántak, el az East Youngstown-
ban 4s jOirar<lon 5rzött üstökkel 
is. 

Érdekes megjegyezni, hopry az 
jó né

hány ezer dollárba kerültek, hisr 
az állam csak vagy $150-t kapott 
értük. A tulajdonosok mind
egyike legalább 200 dollár biin* 
tetést ifzetett. vagyis a száz üst
ért 20 ezer dollárt. Ezenkívül a 
rengeteg ügyvédi költség, amely 
legalább még 30 ezer dollárt tett 
ki és a veszteség, amely a tulaj
donosokat az é«?etett pálinka, ma* 
zsola stb. elkobzása által érte. 
Könnyű teh:'»t kiszámítani, hogy 
a megsemmisített 100 kis üst kö<^ 
rülbelül 50,000 dollárt jelentett 
vagy 100 bevándorolt részére, 
mért egyetlen egynek sem volt 
benszülött amerikai a gazdája, 

százalékos erővel dolgozott, keny üstök a tulajdonosoknak 
telen lesz kapuit bezárni. Niles 
ís Warrenben fekvő gyárak szín 
fén hasonló sorsra várnak. 

A vasutasok végleg elkesered-
tékr Már több, mint 18 hónapja, 
hogy a kormány megigérte, hogy 
fizetésüket rendezni fogja. Az
óta ígéreten kívül egyebet nem 
kaptak. Most azt mondják, hogy 
">k nem tudnak az ígéreteken meg 
élni, nekik a pénz kell és hogy 
addig, mig tényleg meg adják a 
fizetést, amelyen (tisztességesen 
megélhetés biztosítva van, addig 
íiem mennek vissza dolgozni. 

A vasutasoknak ebben a te
kintetben teljesen igazuk van. 
Fizetésük még a közönséges nap 
számos fizetésnél is alacsonyabb 
ebben a kerületben. Washington
ban a munkatanács még mindig 
csak kihallgatásokat efczközöl és 
ki tudja, mikor fog határozatot 
hozni. A Mahoning völgyi mun
kaadók összeültek hétfőn délután 
és elhatározták, hogy a kormány
hoz fordulnak, hogy sürgesse 
meg a tanács munkáját, mert a 
•'.írá ikoló pár ezer vasutas miatt 
'elenleg 40 ezer ember áll munka 
nélkül Youngstownban és környé
kén és a gyárak ós ipari vállala
tok, valamint a kereskedők mil
liókat veszítenek. 

Ila kedvező változás n#m 41£ 
be a helyzetben, ugy szombatra 
teliesen megszűnik a munka min 
den gyárban. Szép kilátások má
jus l-re 
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Az elmúlt szombat este egész 
váratlanul tiiz támadt a Lo-
sebitzer és Engel-féle hajójegy 
és pénzküldö irodában. Mikor a 
tüz kiütött, senki sem volt már 
az irodában és csak a szomszédok 
jelzésére jöttek ki a tűzoltók, a 
kik hamarosan eloltották a tüzet, 
a melynek keletkezését senki sem 
tudja. 

A legtöbb kárt- Mihók Sándor 
szenvedte, a kinek tudvalevőleg 
ott van szintén az irodája.. Ren
geteg nyomtatvány és könyv lett 
a lángok martaléka és a Mi épen 
maradt volna, ézt ugy lélocsolták 
* tűzoltók, hagy abból bizony 
nem lesat többé prédikáeiós ha* 
lott • ~ . 

.  i t  * .  

A Szent CJyürgy magyar görog-
katholikus egyház hétfőn este 
várakozáson felül sikerült tánc-
mulattágot rendezett a Kossuth 
Kör nagytermében. Dacára annak, 
hogy az eső vigan esett, a ma
gyarság tekintélyes számban je
lent meg a mulatságon, hogy ez
zel is tanújelét adja annak, hogy 
a szóbanforgó egyházat szívesen 
támogatja minden nemes törek
vésében. 

A rendező bizottság, élén* Öro-
2a János elnökkel, mindent elkö
vetett, hogy a közönség jól érez
ze magát és ez a törekvése min
denki legnagyobb megelégedésé
re sikerült is. A közönség szivesen 
hallgatta meg Suba Ernőt, az egy 
ház plébánosát, a ki rövid, de lel
kes és bátorító sz^-;bes2$det íiJt, 
tézett a megjelentekhez. ^ 

Rigó Janesi füstös bandája vi-
gan húzta a táncdarabokat, per
sze leggyakrabban a csárdást, de 
•íkkor sem neheztelt, mikor a ren
dező bizottság felkérésére Tomo-
ry Pista kiállott a pódiumra és 
egymásután árverezte e^l azokat 
a szép ajándék tárgyakat, a me
lyeket az egyház javára adomá
nyoztak. A jószivü adakozók a 
következők voltak': Druga Mi-
hálvné, Warren, egy asztalte
rítő, Sompiák Mihályné egy di-
váupárna, Kahn bútorüzlete-^gy 
asztali villanylámpa, Zsófi And-
rásné egy divánpárna, Husótzkv 
Tánosné egv 'asztalra való szet. 

"ép rozinaring. tízeken kivíi! sor
solásra került még a piknikről fel 
maradt kilenc darab kézi munka. 

HOEVÁTH DÁVID EMLÉKÉ
NEK HOZZUNK MÉG ÁLDO-
; v ZATOT 
. *Ar- füMt- István egylet élete 
derekán elhunyt elnöke, Horváth 
Dávid után a vasárnapi gyűlésen 
fi«eti ki* az egylet a bánatos öz
vegynek*^* a hat kis árvának a 
hfüáljesetf' segélyt. Tekintettel 
azokra az'igazi, halhatatlan ér
demekre, amelyeket Horváth Dá
vid, fáradhallan és akadályt nem 
ismerő munkájával szerzett az 
egylet felvirágoztatása körül, a 
tagok elhatározták, hogy a segít
ségre szoruló özvegy és árvák
nak adományaikkal megnagyob
bítják az előirt haláleseti segélyt, 
amely esak kétszáz, gs egynehány 
dollárt tenne ki. .» 1 

Juhász Jánost bízta • meg #z 
egylet, hogy a gyűléseken az 
ilyen adományokat felkezelje. 
Most vasárnap nyilik utoljára al
kalom, hogy a Szent Tstván egy
let minden tagia leróhassa köte
lességét Horváth [Dávid -család
jával szemben. Eddig az egylet 
200-on felüli tagságából esak vagy 
80 férfi és nő adott. Az eddig 
befolyt összeg Juhász János je
lenese szerint $150.25. Az egy
let nőgyon szeretné, ha Horváth-
nésnak legalább 500 dollárt tudna 
átadni a vasárnani gyűlésen. e« 
ért kéri a tisztikar mindazokat 
akik eddifi még nem adtak, hogy 
n^ felejtsék el az adományt vagv 
elhoznir vagv pedig a tagsági díj
jal elküldeni. Az eddigi adako
zók névsora a következő: $15-t 
adott Habodász Gusztáv, $10-t 
adott. Xagv József. $54 adtak-
l>ngvel Andra^. Molnár Lajos, 
ifi. Smidt József, Ralaskó Györi*v 
Xeményi IVIiklős, Krok "*»f#ios. 

132,358 lakos 
Y oungstownban 

A vároe lakossága 10 év alaH 
53,292 lélekkel szaporodott. 

IA szomszédos városok is hatal* 
íiasan gyarapodtak. ,; ! 

#• 
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Az Egyesült Államok statisí* 
tikai hivatala a napokban köz«i 
zétette Youngstown népességi 
számadatait, amelyeket 1920 ja
nuár 1-én gyűjtöttek a rendes ti* 
éves általános népszámlálás alka| 
mával. Ugyanakkor közölték a 
Youngstownnal csaknem össze* 
nőtt városok számadatait i#> 
melyek a következők; 
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Youngstown 
Warren'a « 
Niles .' \ ^ 
East Youngstown,^ 
Girard 
Struthefd, 
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11.2W 
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5,84t 

J Ü < 1  í ^ A ' l o i n o n  K a  
roly, ÍAtftzo Tstváiv PMránszkv 

A hangulat óráról-órára növe-' Nemién Lajos, Palatini 
kedett és tizenegy óra tájban már "Bodnár György, Vaskó Ja-
nz öregebbek is táncba kezdtek, a 'nos* l^,,nk°vies Lajos, Kis Béla 
kik igazi magyar virtussal ropták ' T^orvHtli Tstvan. \ alter János es 
a csárdást. Még a jó misziszek is dauber Tstván, $1.50-t adtak : Míg 
fánera kerekedtek és bizony mi ta 
?adás benne, kitartással és ügyes 
béggel csinálták a dolgukat. Késő 
'jszakára járt már az idő, a mi
kor a közönség,haza széledt és a 
rendező bizottság örömmel álla
píthatta meg, hogy a jövedelem 
nagyon szép volt. A pontos ösz-
«zegről lapunk következő számá-
San fogunk híradással lenni, addig 
's megemlítjük azonban, hogy 
Molnár Istváu, a'magyar temet
kezési vállalkozó, egy dollárt fi
zetett felül ,az egyház javára,. 

A bál rendezősége a következő 
volt: elnök Druga János, pénztár 
nok Bajusz János, bizottsági tag: 
Lonárt András; jegyszedők és 
iegyárusitók: Osolinszky András 
ss Palkó János, táncrendező: Len 
gyei Péter, lunch kiadók: Zováth 
Sándor és Orosz Mihály, kiszol
gálók: Matyi István, Nógrádi 
András, Orosz Tstván és Nagy 
Tstván, ruhatárosok: P>odnár Já
nos és Szujeta János. " . - ; ; 

A COMMENTATOR wi-

r x 5' .V.,' a K 
y. j|í /*<• 

Az Amerikai Magyar Szövet
ség hivatalos angol havi folyó
iratának második száma most 
kerül sajtó alá lapunk nyomdá
jában. Miután ezen lap az egyet 
len eszköz, amely utján Magyar
ország igazát az amerikai közvé
lemény elé terjeszthetjük, meg
érdemli, hogy a Szövetséget a 
legmesszebbmenő anyagi támo
gatásban részesítsük. Mult heti 
felhívásunknak igen szép ered
ménye volt és sokan fizettek két 
dollárt és három dollárt szövet
ségi tagsági dij és 'előfizetés fe
lében. A lap első számából még 
kapható nálunk néhány mutat
ványszám, ugyanakkor megfizet
heti a lap árát is akár szerkesztő
ségünkben (320 West Federal 
Street), akár pedig a Szövetség 
főirodájában (206-os szoba a K. 
of C, épületben.) Ha a S^övet&é-
' ^ " <iV»! >s ^ b\'- ' 

lécz Ferenc, Miglée Ferenené 
és Benis Ádám. $l-t adtak: Vaskr 
Ferenc. Morva-v József. Tnee Jó 
^sef. Darázs Ede. Takács János. 
Reérs János. Zelenn József, Pin
cér József Orosz Tstván. Oros' 
'stvánné. Miglée József. Kek Al-
Vrt. Török József. Cselle Ferenc 
Horváth Antalné, Haidu .Tózsefné 
Snekszer Jánosné, Hajdú Tlona, 
Horváth János. Borsodi János. 
Kis Andrásné, Belenszky \Julia, 
Belenszkv Jánosné, Cselle Fe-
recné. Jobbágy Tstván, Turner 
Tozsef, .Turista Tstván, Gyömbér 
Tózsef, ifj. Hoehvárth János, Pa-
Ivó József. Pallai Andrásné, id 
^alambossi-Györgv. Sós Jánosné 
Kaluezkv János. id. Vaskó Ferene 
Rozsnoki Simon. Sándor Tstván, 
Hoehvárth Vendel. ITochvárth 
Vendelné. Molnár TstVán. Mixie^ 
Gáspár, Bunda Antal, iHaieczkf 
Tános, Srvisalí János, B. Tóth La-
ios és Krizsai János. 50 centet 
fldtak: Koleszár György, Tóth 
Menyhért. Rafály Mihály, Markó 
•Tános. Homolya Tstván. 25 ©en-
tet adott: Vaskó András. 

get és annak derék munkáját tá-
mogatjnk, hasznára válunk ugy 
szülőhazánknak, mint önnön ma
gunknak. 

Ezek a számok, amelyek esaW-
nem a kétszeresei a 10 évvel ef^ 
előtti népszámlálási adatoknak^ 
igazolják a youngstowni vas- $1, 
4cél kerület óriási és rohamos nö* 
vekedé«ét, amely szinte páratlanig -
áll. Youngstown ma a hetedik 
VárOs Ohio államban, mert Akroa, ' 
ahol a gummi gyártás még bám% ' 
latra méltóbb haladást okozott/ 
megelőzte. Akron lakossága 10 
év alatt megháromszorozódott Ét* 
most 208.4IÍ5 lakosa van, mig tlz t 
év előtt Youngstown mögött^volt*^ 
Akkor itt 79,066 lakos volt. • ' 

Youngstown város területe 2& 
négyszög mért föld. Jfogy-a v4[* 
ros lakossága nem nagyobb, qj$ 
köiMiyen megérthető. A Mahoning -
mentén a gyárak a város határain 

" . 

;viviiJ kellelt épiteniTr*fgy1 fC 
kezeit East Youngstown és <»nnrlí 
k ö s z ö n h e t i  a  M a h o n i n g  f e l s ő  f n »  
lyása mentén Girard, Niles ő* 
Warren a nagy fejlődés T 
mészétesen a munkásság a gyárak 
icözel'j)M u szeret lakni és igy ,iz * 
gyárak körül uj falvak keletkea* 
tek, amelyek bizony ma már ÍR-.' 
városok sorába kerültek. A gy4» 
rak székhelye azonban Youngí*# 
town és igy a mi városunk a kö#» 
pontja a Mahoning völgyének éá-
megilletné á'' Nagy Youngstown** 
név, amelyben 200 ezer lakosnM 
több van. Ebben a számban níu- í 
csen benne a farmer népességgé 
Mahoning megyének. ^ 
•, Youngstown ma a világ legn% 
gyobb acéltermelő városa, mini 
acéltermelő kerület második hé* 
lyen áll a pittsbiírghi kerület 
gött és itt készül a világ acéljáé
nak teljes egy ' negyedrésze. A 
háború alatt Youngstown termel* 
te az egész világon a legtöbb hfai 
borús célra szánt vasat és AeélL 
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Az Amerikai Magyar  ̂Svöve^. 
ség irodája most a Knights of 
Columbus épület <S. Haxel St., a 
tűzoltó központ mellett) 
dik emeletén, a 206-os 
szobában található meg. Alrj a 
titkárt akár szövetségi, akár máf 
ügyben keresi, ott megtalálhatja* 
Jegyezze meg magának a cimváju 
tozást. ; < 
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\ , Í Á  Y O U N G S T O W N I  M A Ö Y A ®  A T i n ^ É T A  C U M  f  

1920 MÁJUS HÓ 1-ÉN : 
szombat este 7 órát kezdettel • * 

1HIHMUMNI 
rendez a 338»/2 WEST FEDERAL STREET alatti helyiségé
ben, a meiyre ezúton meghívja a helybeli és környékbeli ma
gyarságot. 

- - ; - RIGÓ JANCSI MUZSIKÁIí v 
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Belép tijegy: 
Férfiaknak , . , 50 cent. V4Bom|í ...» mtiL€4 \*** 
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