
Egyröl-Másról. 
es semmire. Nem adni senkinek hajlandók követni. Ezt hajlandók 
és semennyit. Ez az ő elvük. Ezt | ürügynek felhasználni. Nagyok a 

névtelen levelek Írásában. Gyá-

MÉG MINDIG 
beszélnek egyes éirifcerék * vá

rosban, hogy ais "urak elszivaroz
ták a pénzt," amelyét a szibériai 
foglyoknak adtunk össze Youngs 
townban. Még mindig vannak 
egyes "öntudatosok," akik pedig 
olyan buták, mint az éjszaka, a 
kik azt állitják, hogy ők nem ad
tak, mert ők tudták ,tudják és 
az örökkévalóságig tudni fogják, 
hogy a mi pénzt "az urak" gyűj
tenek, az soha sem jut oda, ahová 
szánták. Nem szoktunk törődni 
ilyesfajta megjegyzésekkel. Fü
lünk mellett szoktuk eleregetni afc 
ilyen meggyanusitásokat. Kutya
ugatás nem hallatszik az égbe, ez 
a mi higgadt felfogásunk az ilyen 
beszédről. Nekünk, akik a gyűj
tést kezdeményeztük, de nem ve
zettük, nem is kellene az ilyes
fajta botor beszéddel foglalkoz
nunk. De vannak egyes emberek, 
akiknek rosszul esik a minket 
gyalázó beszéd, vannak, akik sür
getnek, högy irjuk meg vélemé
nyünket az "Öntudatos elvtár
sak "-ról. Ezen kérésnek teszünk 
eledet, amikor egy kis magyará
zattal szolgálunk az egész youngs 
towni magyarságnak. 

-A, SZIBÉRIAI 
' - gyűjtési mozgalom összege 
.ifoung'stcwnban 4300 dollárt ered 
'•piényezett. A gyűjtést a nagy bi
zottság kezelte. Mindenki nyug-
vttt kapott adományáról az első 
gyűjtés folyamán. Mindenkinek 
a neve, a ki adott, olvasható volt 
a lapunkban időről-időre megje
lent kimutatásokban. Egy vagy 
két esetet kivéve, amikor nyomda 
hiba miatt návben vagy összeg
ben tévedés történt, amelyeket 
lrellő igazolás után mindig hely
reigazítottunk. Csak egy összeg
űéi nem mutattuk ki az adakozók 
Heveit. Ez Kovács István őrnagy 
orvos meghallgatása után lefolyt 
önkéntes adományozásnál történt 
egy listával. Ugyanis a Habodász 
G-usztáv és Bogdány Gábor kezé
hez adott összegekről készült lis
ta elkallódott. De mivel a vég
összeg máshol is vezetve volt, en
nek csak az a következménye lett, 
hogy körülbelül $100 adományo
zóinak nevét nem mutattuk ki. 
De a pénz, amit adtak, az befolyt 
a nagybizottság külön szibériai 
papjába. A szibériai pénzeket a 
nagy bizottság teljesen külön bank 
kcnyön ekzelte. Hoffer András 
pénztárnokon kivül Péli Ferenc, 
Vaskó Ferenc, Géressy Sándor és 
a szegény, megboldogult Horváth 
JDávid aláirasa nélkül a bank eb
ből az alapból nem fizethetett ki 
pénzt. Az általunk gyűjtött ösz. 
szegből egy árva penny sem meni; 
költségekre. A nyomda költsége
ket lapunk kiadóvállalata, a Unit
ed Printing Co. adományozta. A 
draft beszerzési költségeket pedig 
szerkesztőnk saját zsebéből fedez
te. Ennyit a gyűjtésről, pénzel
lenőrzésről és kezelésről. 

NYUGTÁT 
és pedig a washingtoni dán kö

vet, valamint annak vladivosztoki 
megbízottjának hivatalos nyug
táját a még a mult ősszen draften 

•Iküldött 2000 dollárról lapunk 
leközölte. Eredetije a nagybizott-
tág levéltárában van. Ugyancsak 
birtokunkban van és leközöltük a 
foglyok jóléti bizottságának nyűg 
táit is, melyek hozzánk érkezteit. 
A második 2300 dollárt átadtuk 
az Amerikai Magyar Szövetség
nek, hogy azt teljes egészében a 
hazaszallitási alapra fordítsa. Ez 
tftegtortént és éppen mai szá
kiunkban láthatják olvasóink 
Samuel H. Weldon pénztárnok 
Üyugtaját, amelyen igazolja, hogy 
ftz Amerikád Magyar Szövetségtől 
átvett 25 ezer dollárt a szibériai 
foglyok hazaszállítására. Mr. 
Weldon híres amerikai bankár, a 
J|ti a kormány felügyelete alatt ál
ló Siberian Prisoners' Repatria
tion Fund megválasztott pénztár-

rtyoka. A nagybizottság szibériai 
llapján, ha jól emlékszünk, még 
$15 maradt, míg azóta kisebb ösz-
gzegek folytak be, amelyeket szín
ién az alaphoz csatolunk. 
H v-,- • • * •-*«' -

ÖTSZÁZ 
ember adta össze a 4300 dollárt 

meghaladó összeget itt Youngs-
townban. Vagyis mindegyikük 
átlag $8.60-t adott. A többi ma
gyar vagy "öntudatos" volt vagy 
azokra hallgatott és űrügyül hasz
nálva fel a gyanúsítást, nem 
adott. Mi nem haragszunk reá
juk, csak azt kívánjuk nekik, 
hogy a szibériai szerencsétlen ma
gyarok, akik ma is Amerika felől 
várják a hajókat, hogy őket ha
zavigye, átka rájuk szálljon. 

AZ '' ÖNTUDATOSOK*' 
már t. i. azok, akik magukat 

ilyen jelzővel illetik, elismerten 
kevés számban laknak Youngs-
townban, pedig itt is izgatnak, 
agitálnak, mozognak. Mi tiszte
letben tartjuk mindenki meggyő
ződését. Mi tiszteljük azokat % 
magyar munkástársainkat, akik 
szocialista elveket követnek és a 
kik tudják, hogy azt miért köve
tik, de csak megvetéssel és undor
ral tekintünk az olyan emberre, a 
ki nagyban veri a mellét és han
gosan ordítja a világnak: "néz
zétek, én öntudatos vagyok," az 
ilyen 'ember egyáltalában nem 
öntudatos, de magyarán meg
mondva, buta szamár. Az igazi. 
meggyőződéses szocialista nem 
veri a mellét, de tanítja és ma
gyarázza ismerőseinek, hogy mi 
a szocializmus. Ezt persze a nagy 
szájú öntudatosok nem tudják és 
soha sem fogják tudni, mert in
telligenciájuk oly alacsony fokon 
áll, hogy képtelenek azt felfogni. í centről, amit az Előre 

hirdetik. "Ne adj, mert ellop 
ják. Ne adj, mert elszivarozzák," 
ez a csatakiáltásuk. Éhez az egy
hez értenek. 

Nem is adnak ezek az "öntu 
datosak." Az igazi szocialisták 
azok emberek, azok adtak min
den nemes emberbaráti mozga
lomnak. Az "öntudatos" annyira 
öntudatos, hogy még az Előrére 
sem fizet elő, meg annak a sok 
mindenféle gyűjtésére sem ad. 
Csak mást biztat, de ő nem adott. 
Ha megveszekednek, akkor sem 
ad. Juszt sem ad. E| a legjobban 
beigazolódott a vasárnap egy he
te megtartott gyülésükön. Szer
kesztőnk, aki ott volt, megfigyel
te az adakozást. Az elnök ur egy 
dollárt adott (keres havonta vagy 
$250-t, saját háza, gépe és pénze 
van), a román pópa adott tiz dol
lárt. Az elnök ur "öntudatos," 
a pópa pedig "csuhás." Az "ön
tudatos" nem szegy elte az egy 
dollár adását, a "csuhás" szégyel-
te, azért adott tizet. Hatvanket
tőn voltak a gyűlésen, közöttüli 
talán épen szerkesztőnk volt a 
legszegényebb ember, mégis ő nem j 
tiz centet dobott a kalapba, mint 
sok jelenvolt "öntudatos." 

Hatvankét embernek, ha olyan 
nagyon "öntudatosak," nem 
$65.40-t, hanem 300 dollárt kel
lett volna összeadni. 

Ilyenek a youngstowni "öntu
datosak, '' lármáznak, kiabálnak, 
mások fejét teleorditják, hogy ne 
adjatok, amikor emberéletről, 
testvérmentésről van szó, de a sa
ját ügyüknek sem adnak. Talán 
azért nem adnak mert még soha 
sem láttak elszámolást arról a pár j 

mozgal-

vák ahoz, hogy szembe mondják 
m,eg véleményüket. Tisztelet az 
igazi elvhü embernek, dc megve
tés, a ki csak azért szocialista, 
mert akkor nem kell adni. 

# * * 

PROLETÁROK, 
munkás emberek, szegény kis

hivatalnokok kéréseit közöljük le 
lapunk mai számában Élelmi
szert, ruhát, lábbelit kérnek azok 
a szegények, akik Magyarország 
valaha büszke fővárosában, Bu
dapesten élnek. Vájjon hát az itt 
magát "munkástestvér proletár
nak" csúfoló youngstowni "ön
tudatos," aki a nagy pedák&t 
huzza a kapitalista tröszttől mun

kájáért, fog megkönyörülni r&i- j 
tuk? Talán bizony egy sem. Mert 
az ő kommunizmusuk csak olyan, 
mint a kapitalizmus, minden ne
kem, semmit másnak. De lesznek 
megint Youngstownban derék ke
resztény és zsidó emberek, akik 
talán szocialista elveket hisznek 
és terjesztenek, de mégis adnak éá 
ezek segíteni fognak a budapesti 
szerencsétleneken. 

A VILÁG ADÓSSÁGA 

O. P. Austin, a new yorki Na
tional City Bank statisztikusa 
pontosan összeállította az összes 
országok mai adósságait. Az egész 
világ adóssága ma 265 ozer mil
lió clollár, mig a világháború kez
detekor csak 44 ezer millió dollár 
volt. 

2  5  C I P É S Z T  
KERESÜNK AZONNALI BELÉPÉSRE 

Hetenkint $50-t és többet kereshetnek. 
THE RAPID SHOE REPAIRING CO., 

7 West Federal Street 
Kérje MR. RANDOLPH-ot. 

PUSZTA TENYEK 
Akar egy Ford automobilt tavasw!r&? Miért nem ad fog

lalót egyre még ma és akkor tavaszszal elhajthatja. Havonta 
csak korlátozott számú gépet kapunk és a rendelések beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnek, 
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem kapja meg a 
gépet. Nem kerül semmibe, ha érdeklődik. Telefonáljon. 

Elmondjuk mi, hogy a legtöbb 
youngstowni "öntudatosnak" — 
szerencsére alig vannak egy pá
ran — mi az "elve." Ezek az 
emberek csak egyben hisznek és 
ez — nem adni. Nem adni semmit 

mainak juttattak. Talán azért 
nem adnak a polgári emberbaráti 
gyűjtésekre, mert azokról elszá
molnak? A sajnálatos az, hogy 
sok magyar embernek nagyon 

SODEMAN 
Federal: 2496 Automatic: 6241) 

Av Universal Service Co. elárusítójáé 
tetszik ez az elv: "Ne nxlj!" Ezt i 

áT*\ Ciyozodjon 
Mielőtt 

meg 
vásárol 

A MILLER TIRE használók megmondhatják 
önnek, hogy miért használják előszeretettel a G-ear-
ed-to the-Road kerekeket. Azért, mert tudják szol-
gálatképességét. 

Megtudhatja tőlük, hogy hasonló körülmények 
kőzett a Tire-ek egyforma szolgálatot teljesítenek. 
Megtudhatja tőlük, hogy mindegyik Tire tovább 
szolgál, mint bármily más gyártmány. Nemcsak né
hány, de igen sok mértföldet szolgál, amit jótállás
sal igazol. 

Jöjjön el vagy hívjon fel és mi szívesen szolgá
lunk youngstowni Miller tire-ek használóinak neve
vei. Beszéljen velük és akkor tudjuk, hogy soha 
mást nem vesz, csak Millert. 

Lukács András, 
a Miller-gyártrnányu Tire-k főraktára 
1732 WILSON AVENUE YQUNGSTOWN, OHIO 

FARMOK! FARMOK! 

60 akeres farm. Newton Falls-
tól 4 mértföldre, eladó. Jó 6 szo
bás ház telefonnal. Kitűnő kút
víz. Az istálló jó karban van. 
Mindenféle gyümölcs. Mivel igen 
közel van a kövezett országúihoz, 
a szállítást könnyen lehet végez
ni. Ilyen farmra van önnek szük
sége. Ára $5700.00. Részletfize
tésre is megkaphatja. Telefon
szám: 179. 

ALLEN és ALDRIDGE 
Real Estate 

Newton Falls, Ohio. 
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GEARED-TO-THE-ROAD -

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, cn megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rondbe-
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült és jótállok mun 

^ 
DOLLÁR BANK-ÉPÜLET 

4-ik emelet, 412. számú szoba, 
Bell telefon, 6943 
Autó. telefon, 4772 
Vounggtown, Ohio 

INTERNATIONAL BANK 
G. V. HAMORY -

yoingstowi, o. sharon, fi. 
rsír.u. iibss^ m — — g g j  'li^gBHBBlS^BBEI 

SZERENCSÉSEN MEGÉRKEZTEK 
UTASAIM, FÉRFIAK, NŐK ÉS GYERMEKEK 

ABAUJ, SZEPES, ZEMPLÉN, QOMÖR, UNG 
ÉS BORSOD MEGYÉKBŐL 

VALAMINT JUGOSZLÁVÍÁBÓÍ. 
Mindazok, akiknek itteni hozzátartozóik bankjaimban 
vásároltak hajójegyét, bankjaim utján készíttették az' 
utazási engedélyt s bankjaimtól vásároltak pénz-csekke
ket EZ ÉVNEK MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HAVÁBAN, 

MÁR ITT VANNAK. 
.. * 

BEBIZONYÍTOM^ 
hogy az utazási nyilatkozataim ellen a hatóságok minden 

akadály nélkül megadták a.z 

ÚTLEVELEKET 
VALAMINT A KONZULI HITELESÍTÉSEKET 

MINDEN "ideérkezett utasom hálásan köszönte meg, hogy 
mimlen baj uéljtül utatott és hogy saját megbízottjaim mindenütt 

segítségükre Voltak. 

THEODORE FIAM 
ÚTBAN VAN HAZAFELÉ, MEGRAKVA SZÁZ ÉS 
SZÁZ BANK- ÉS POST AT ARÉK-KÖNY VEKKEL ÉS 

NYUGTÁKKAL 
* HA ki akarja hozatni családját — HA hoza akar utazni — 

HA pénzt akar külnáei — HA bármily itteni vagy hazai ügye 
van, forduljon legmegbízhatóbb és legöregebb bankjaimhoz. 

Összeköttetéseim a legjobbak ugy itt, mint az ó-hazában. 

HA NEM VOLT, LEGYEN MOST BARATJA ÜZLETEIM
NEK, AKKOR NYUGODT LESZ, HOGY RENDES KISZOLGÁ
LÁSBAN RÉSZESÜLT. ' I* 

1 :— y^rfi 
Oiiiicm a regi: • 

International Bank, G. V. Hsmory 
Youngstown, Ohio Sharon, Pa., State és 

19 North Phelps St. Dock Street sarkán 
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COLGATE'S* 
TALC POWDER 

NÉLKÜLÖZHETETLEN 
A JÓ ÖLTÖZÉSHEZ. 

Szappanon és vizén kivül * jó 
talcum púder is kell minden nap. 
Kényelmessé teszi az öltözködést 
ünnepi alkalmakra ép ugy, mint 
a napi munka számárak 

Nők a Cólgate's Talcumot élve
zetesnek találják öltozéöiiél, a 
férfiak pedig hüsitőnek a borot
válkozás után. Használja meleg 
időben, bármikor kényelmetlenül 
iérzi magát izzadtság folytán. * "ÍN ** 

jjStérje Colgate's Taicum-o^ ^ k ^ 
megiTiftk o! t, 
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