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Polgárok és polgári klubok Citizens and Citizen's Clubs 
Az amerikai magyarság élete az utóbbi év

tizedekben, különösen a háborús esztendők 
óta, sokkal jobban beleékelődött az amerikai 
légkörbe, mint azt az első pillanatra hinnők. 
Addig, mig a magyar bevándorlás állandóan 
tartott, a magyarság itt mindig kapott olyan 
frissítőket Magyarországról, a mi a gondola
tainkat a szülőhazánk felé terelt o. Lélektani
lag jól megmagyarázható ez a helyzet, de min
denki természetesnek fogja bizonyosan tarta
ni, amerikai és magyar-amerikai egyaránt, azt 
is, hogy Magyarországtól való háborús elszi
geteltségünk sokkal jobban elősegitette a ma
gyarság elamerikaiasodását, mint bármi más. 

A fajtánk sajátsága, hogy ez nem történt 
szülőhazánk rovására. Sőt. Mennél közelebb 
jutottunk Amerikához, annál jobban szeret
jük Magyarországot. De most nem erről aka
runk beszélni. Most arról beszélünk, hogy az 
amerikai magyarság csakugyan amerikai éle
tet kezd élni. Az amerikai magyarságot ér
dekli már Amerika sorsa is, az Egyesült Álla
mok politikai és adminisztratív berendezkedé
se is és ma már nem egyes "professzionátus 
kortesek" után indul a magyarból lett ameri
kai polgár, hanem meggyőződése szerint akar 
cselekedni. 

A magyar származású polgárság és mind
azok, akik polgárosodni akarnak — szóval ma 
már csaknem az egész amerikai magyarság — 
mindig tömegesen lép fél, ha & cselekvésnek 
szükségét látja és mindig több és több szerep 
jut a polgári kluboknak. 

Nagy szükség van tehát olyan szervezetek
re, amelyek a polgárosodást elősegitik és a 
polgárosodott magyarságot irányithatják. A 
polgári klubok, vagy körök azonban legtöbb
ször félreismerik a szerepüket és irányitás he
lyett befolyásolják a magyar származású pol
gárságot s a legtöbb polgári kör egyik vagy 
inásik pártnak hivatalos szállitójává szegő
dik abban a hitben, hogy helyesen cselekszik. 

Pedig a polgári köröknek egészen más a sze
repük. 

Első kötelességük természetesen az amerika
nizálás. És ha más polgárokkal állanak szem
ben, akkor a polgárok egyéni politikai meggyő
ződésének tiszteletben tartása. Polgári kör 
csak akkor szolgálhat nyilt pártcélokat, ha di
rekt ezért alakult s ez a magyar polgári kö
rökről nem mondható el, hiszen ezeknek a kö
röknek minden pártállásu magyar származású 
polgárt be kell fogadniok. 

A szavazati jog szabadságiéi amerikai jmA* 
gár legnagyobb kincse. Ezzel hazardirozni 
másnak nincs joga. A polgári köröknek sem. 
Jól teszi a magyar származású polgárság, ha 
elgondolkozik ezen. És jól teszi minden ma
gyar-amerikai polgári klub, ha a szerepkörét 
nem lépi át. 

During the last decade and especially 
since the war American Hungarians are 
taking more and more interest in America 
than it would seem to the casual observer. 
As long- as there was a steady influx of 
Hungarians from Hungary our thoughts 
had been turned to the native country. 
Psychologically this situation is easy to ex
plain but now nobody doubts the fact, be ,he 
American or Hungarian, that the Ameri-
canizations of the Magyars in the later 
y^ars was mainly due to our isolation from 
Hungary. 

It is characteristic of our race that this 
Americanization did not diminish the 
love for the native land. The nearer 
we got to America, the more we loved 
Hungary. But this 'belongs to another 
page. The fact is that the American 
Hungarians are beginning to grasp the 
true American spirit. The American Hun^ 
garian now finds great interest in the futurfe 
of America, the United States, and is pay
ing more attention to the political and ad
ministrative side of the government than 
he has ever done before. Today the Amer
ican citizen of Hungarian birth is not fol
lowing any more the "professional politi
cian." He wants to stand on his own feet 
and decide his political belief according to 
his own conviction. 

The citizens of Hungarian birth and 
those who wish to become citizens—these 
include practically all the Hungarians 
living now in the United States—are always 
for concerted action. Due to this the citi
zens' clubs are playing a larger role every 
day. v 

There exists, therefore, a great need for 
organizations which would advance Amer
icanization and through which the citizens 
of Magyar birth find a medium to exchange 
ttieir ideas. Most citizens' clubs, however, 
are on the wrong track. Instead óf .being 
medium for the exchange of view they are 
trying to influence the Magyar-born citi-
ssens. Most of them become adjuncts to one 
or the other political party and try to de
liver votes for them in the belief that this 
is their duty. 

Citizens' clubs m««t follow axi entirely 
different principle. 

- Their first duty is to help prospective 
citizens. Their second is to hold sacred 
the individual political belief of its citizen 
Members. A citizens' club should serve 
party purposes only in such cases when 
they were founded for this specific pur
pose and as political clubs. Hungarian 
citizens' clubs are and should be open for 
all citizens, of any political faith. They 
should never become political clubs. 

The freedom oi the* vote is the great
est privilege of the American citizen. No
body has the right to make a plaything of 
this right. Citizens' clubs have no such 
right. Magyar born American citizens here 
is food for thought. We advise all Hun
garian American citizens' clubs not to over
step their clear purposes. 

Ezzel szemben a magyár kor
mánykörök és az ótszág minden 
felelős tényezője több izben • 
igy a legutóbbi napokban is 
kinyilatkoztatták, hogy Magyar
ország minden figyelmét kizáró
an a belső konszolidációnak szen
teli és tőle az európai viszonyok
ba támadó szándékkal való bár
miféle beavatkozás gondolata té
vői áll. A közvélemény osztatlan 
helyeslésére támaszkodva, a ma
gyar kormány eltökélt szándéka, 
hogy semmiféle kalandba nem bo
csátkozik, hanem sok megpróbál
tatáson átment államiságát biztos 
alapokon újra felépiti, högy ez
által Európában a rend és tartós 
béke hatékony tényezője legyen. 

A magyar kormány el van ha
tározva, hogy az általános béke 
érdekét szolgáló politikája mel
lett mindvégig kitart és annak 
következményeit levonva, tartóz
kodni fog minden katonai vagy 
diplomáciai akcióban való rész-
sételtől, amely Magyarország ér
dekeit közvetlenül nem érinti. 

JM0ZGÓ3ITÁSI 
HÍREK 

kószálják be hetek Óta a világot. 
Magyarország mozgósít, — röp
pent fel a vészjel a külföldi sajtó 
papirmezői felett és ellenségeink 
gondoskodtak róla, hogy kétsze
resen riadjon vissza mindenütt a 
visszhang: Magyarország mozgó

éit! A kísérlet nem sikerült, a 
józan európai közvélemény látta, 
hogy a sok félrevert harang: pusz
ta vaklárma, a mi mögött épp a 
magyarságra törő harcias törek
véseket palástolják. 

Valóban nem nehéz e hazugsá
gok fészkét meglelni, — a rágal

mak felvonulási utja mindig 
ugyanaz hat esztendő óta, sőt már 
azóta, hogy ez az ut mindennapi 
életünkön keresztül ömlött a 
nagyvilág sajtójába, anélkül, 
hogy tudtuk volna, mindenesetre: 
anélkftl, hogy törődtünk^ volna 
vele! . 

A háborúnak vége, az ellensé
ges propaganda azonban még lá
zasan folytatja munkáját s legri-
koltóbb most, amikor a magyar 
mozgósításról trombitál. Körös
körül ellenséges indulat, egyedül, 
mélyen egyedül -vagyunk a kis 
entente és a nagy entente, egész 
Európa kellő közepében, — s az 
uszintó-hftdjáratnak még nincs 
vége. Legázoltunk hajtunk, de 
félnek tőlünk, — féltik a zsák
mányt és erőt látnak mozdulat
lanságunkban is. Látják, mint 
kristályosodik egy hatalmas, uj 
államélet a nemzeti hadsereg kö
ré, látják, hogy itt a katasztrófa 
mélyéből több erő kerül felszínre, 
inint odaát az idegen diadalok he
gyéből. Magyarországnak esze 
ágában sincs a mozgósítás, a rossz 
lelkiismeret azonban a magyarság 
puszta lététől is fél és rágalmai
val akarja ellenünk hajszolni a 
világ közvéleményét. Nem fog 
sikerülni, a világ szeme felynyilt 
már. De épp ez azt a kötelessé
get parancsolja reánk, hogy ve
gyük fel a harcot a világ szivéért. 
Propagandára ellenpropagandá
val kell felelni, —- á rágalmat le 
kell fegyverezni. De gyorsan, 
hisz a hazugságok ólommérge már 
a német közvéleménybe is becsöp
pent. S meg fogjuk nyerni ezt 
a harcot, mert a magyar betű az 
igazság varázsesizmájában rohan, 
ezt pedig nem éri utói semmi 1 

Strucc toll behozatal. 
He 1920.-Í hivatalos évben & 

millió 500 ezer dollár értékű 
strucc tollat hoztak be az Egye
sült Államokba, mig 1917-ben 
csak félmillió, 1918-ban pedig 750 
ezer dollár értékű strucctollat im
portáltak. A nagy kereslet és ár
emelkedés következtében termé
szetesen az Egyesült Államokban 
levő 10 ezer strucc madár értéke 
is tetemesen emelkedettéi, ; > 

Tuztaket keres Unci® Sam. 

A Pershing tábornok elnöklete^ 
alatt működő Board of General 
Officers a közel jövőben fogja az 
Egyesült Államok hadseregében 
megüresedett tiszti' állásokat be
tölteni. . 7,900* uj tisztre volna 
Uncle Sam hadseregének szüksé
ge, a juliusi vizsgák folyamán a-
zonbari. niég osak 5000 megfelelő 
folyamodót tudtak találni. 

Egyről-Másról. 
landók arra, hogy igazi, érdemes 
népvezéreket s % jogok és igaz
ság harcosait lássák bennök. Vaj-

láthat-e vértanukat valaki e-

1=HAZAI ÜGYEKET*-# 
pontosan és szaks/.orüen végzek és az okiratok jogérvénycs kiállítása 

után a konzulátus által hitelesíttetem. 

Young'stown és környéke 
ftiagvarságát egvlwri arról is éftesitom, hogy a svéd konzulátus által 
kiállított útleveleket megszerzem mindazok részére, a kik a háború ki
törése előtt magyar állampolgárok valtak, nemzetiségi és vallási kü
lönbség nélkül.' A magyarországi tótok, szerbek ék románok lekaphat
nak tőlem útlevelet. Pontos cim: 

Horváth Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA 

DIAMOND BUILDING (A SQUAREN), YOUNGSTOWIT. OHIO 
BOOM 6. 

Automatic telelem: 78^98 Béli telefon: 431 

P É N Z T  

KULD 
Magyarország 

minden részébe 
A LEGOLCSÓBH NAPI ÁRAK MELLETT. 

TÍfeVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKAT, 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL. 

LITUNK ÉS ELINTÉZÜNK 

-t! 
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Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

'4 - <' 

~ -i * 

/ <  *  L. B. BURGER, Mgr. 

, ezek az uj 0SZI KALAPOK 
Puha kalapok .. .. $4^60, $5.50, $6.50, $7.50 
Valódi velour kalapok «. *« .. .... .. $6.50 és $8.50 
Kemény kalapok . . . . •• •. . »• . » .. .. .. $5.00 és $6.00 
Sapkák « », .. .. .. .. $2.00 és $2.50 

Most az ideje, llögy jő uj KALAPOT válaszszon magának. A mi 
Választékunk óriási, a divatok a legujbabbak és minden nagyságot 
megtalál. Az értékek kitűnőek. 

KING'S HATS 
Üzletek minden városban. A Liberty szinház épületében.' 

hordja őket. Nézze meg a kirakatot. 
Mindenki 

•nfr 

HIT ÜZEN A KÁRPÁTOK 
JJÉPE? 

*• Pittsburghi laptfcrwiBk a Ma-
Hiradó közli az alábbi fi-

relemreméltó sorokat: 
Dvorzsák Győző, nemzetgyű

lési képviselő, az egyik budapesti 
lapban gyönyörű cikket irt, a 
Sielyben többek között ezeket 
mondja: 
: "Ide s tova már két esztendeje, 
íogy a Kárpátok völgyeiben fáj
dalmas, néma csend honol. Az ti
lt^ danás tót nép ajkain elhalt 
4 nóta. A Kárpátok bércein nem 
#isszahangzik többé a kuruez nó
ta, a szebb, boldogabb idők em
lékeztetője, mert a cseh szurony 
É sziveknek is parancsolni akar... 
De mig itt-ott, az erdők mélyén, 
* hová a cseh zsandár nem igen 
iierészkedik, néha fel-fel csendül 
i remény és a vigasztalás imája: 

Ü 

1 'iy 

, Na Tatrach sa blíaka 
*- Hromy divo biju... 
I Nebojte sa bratia! 

Ved' sa Gesi ztratía, 
Slováci oziju. 

! A magas Tátrában 
I Cikázik a vilám, 
! Bátorság testvérek! 
r Pusztul a cseh veiíft^ 
| A tót újra vidám. 

| Ez a pár sor fejezi ki a tót nép 
lelkének minden érzését, minden 
feményét. Az Isten haragja fogja 
Elsöpörni a csehet, hogy'újra visz 
(pzakapja a tót nép ősei földjét. 

AZ EGYETLEN 
$EC8ÜLETES 0SE*. 
"i 
| Jmriga Nándor képviselő, aki 
Iratholikus pap, az egyik felvidé
ki népgyűlési beszédjében a szó
noklat hevében a következő kije

lentést tette: Tudják meg polgár
társaim, hogy csak egyetlen1 egy 
becsületes cseh van Csehoszlová-
kia területén s ez az egy sem más, 
mint Nepomuki Szent János. 

Való igaz, hogy más becsületes 
cseh emberről még mi sem hallot
tunk. S hogy mi a becsületes em
ber aorsa a csehek között, mu
tatja, hogy szegény Nepomuki 
Jánosnak is vértanú halált kellett 
halnia. 

A LEGJELLEMZŐBB 
NEVET 

a magyar kommunizmusra Csiz
madia Sándor, a magyar szocia
lizmusnak ez a régi katonája ta
lálta ki, mondván, hogy nem kom
munizmus volt az, hanem, Gazem
berizmus ... Csizmadia Sándor, a-
ki ott volt azok között, a kik a 
magyar szocializmus bölcsőjét 
ringatták s aki azóta is mindig 
ezeknek az eszméknek volt a ka
tonája, bizonyára jobban tudja, 
tnint mi, hogy miért kell ezzel a 

"jellemző névvel illetni a levitéz
lett magyar kommunista világot. 

NAGYON JELLEMZŐ 

azokra a magyar kommunista 
vezérekre, akiknek bünpörét most 
tárgyalja a magyar biróság, hogy 
tagadnak, mint a pockok s leta
gadnák még a csillagokat is az 
égről. Őszinte beismerő szót hasz
talanul vár valaki s hogy az a si
lány jellemrajz, a melyet a szoru
ló vezérek önmagukról adtak, még 
leijesebbé legyen: minden elkö
vetett gazságot a megszökött ve
zérekre fognak. Valószínű, hogy 
ez a tárgyalás fogja igazán kiáb
rándítani ezekből a szemensze
dett "Vezérekből" azokat is, a-
kik egy kicsit még mindig haj-

zekben az emberekben, akik a leg-
ordinárébb tagadás és volt cim
boráik bemártása révén igyekez
nek kimászni a csávából? A zsi-
ványbecsület azelőttiben még az 
alföldi betyárokban is jobban ki 
volt fejlődve. A bajba került zsi
ványt felhúzhatták azokban a ré
gi módi időkben, de a cimboráit 
el nem árulta. A népbiztos urak 
most azt csináljak, a mit azelőtt 
a legutolsó kapcabetyár sem igen 
tett meg. 

HA SZIDJUK 
A DRÁGASÁGOT 

s vele együtt a legújabb aján
dékát, a vasúti viteldijak husz 
százalékkal való fölemelését: jus
son eszünkbe, hogy szegény ma
gyar testvéreink ugyancsak a mo
stani időkben sokkal rosszabbul 
jártak. Olvassuk, hogy Magyaror
szágon a vasúti jegyek árát ar, ed
digiek háromszorosára emelték 
fSL Vagyis minálunk Ameriká
ban az a vasúti jegy, ami eddig 
tiz dollárba került, most már 12 
dollár... Magyarországon azon
ban a száz koronás jegy ára egy
szerre 300 korona lett. Vigaszta
lódjunk, zúgolódó amerikai ma
gyarok: sohasem volt ugy, hogy 
rosszabbul is ne lehetett volna. A 
magyarországi nép ezt már sok
kal jobban tudja, mint ml 

MAGYARORSZÁG NEM 
BOCSÁTKOZIK KALANDOKBA 

Hivatalosan közlik a Magyar 
Távirati Iroda utján: , Külföldi 
forrásból ismételten npaviiágot 
láttak olyan hirek, hogy Magyar
ország agresziv politikát folytat 
és a most lefolyó európai esemé
nyekbe, anélkül, hogy közvetle
nül érdekelve Volna, akar avat
kozni* 

Uzletvásárlási Kiárusítás 
F é r  f  i - C i p ö k b e n  

A napokban megvettük az alábbi üzlet teljes raktárát 
THE SHOP of HELLER 

31 N. Phelps Street 
- v 

A hét elejéd megkezdődött a£ egész raktár kiárusítása 
Férfiak legjobb minőségű cipői, Oxfordjai és félcipői 

~ $7-75 $875 39.75 $10-75 
Ezeknek a cipőknek rendes eladási ára ezelőtt -

$12 és $16 közt váltakozott 

FIGYELEM ! A kiárusítás csak szombatig, 
szeptember 18-ikáig tárt. 

The Men's 
31 North Phelpt Street ^ Szemben a Salow-szállodávai 
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