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/<<*." Három hónapon belül valószi-
nüleg követet küldünk Moszkvá-

í ba és végre "elismerjük" Orosz-
^ - ország kormányát, amely hát a 

iy^- mi "elismerésünk" nélkül is meg 
tudott maradni másfél évtizeden 
át a helyén/ s amely igenis kor-

;; ^ t mányozz'a a hatalmas országot. 
1' * ,,Kissé keserű pirula lesz ez 

azok számára, akik a saját ké* 
^ , pükre szeretnék az egész világot 
y>„ ; formálni, akik szemtelenül bele 
; ; - akarnak avatkozni más nemzetek 
: v dolgába, és akik a saját hitük 

szerinti "sunday schoolt" szeret-
*v. nének csinálni ebből az egész v»-

, \ lágból. •' -
Nemzetközi jogszokás szefífít 

4 azt a kormányt nem szokták "el-
, kf"\ ismerni" az idegen országok, a 

I; melynek az uralma nem biztos, 
„ . amelyről nem lehet tudni, hogy 
> tényleg kormányozza-e az or-
t-^jjszágot. ' , 
*" Mikor a vörös forradalom el-

l leni jogtalan háborúkat az oro-
r*/'7n- szok visszaverték, a kapitalista 
í*-t^ államok uralkodó osztályai (a 
. í:i4 tőkések) azt remélték és azt ál-

£'•{ litották, hogy a szovjet megdűl 
egy pár hét vagy a legjobb eset-

^ ben egy pár hónap alatt az orosz 
földön. 

Mikor látniok' kellett, hogy tz 
'. v nem igy van, akkor más címeket 

ürügyeket találtak rá, hogy 
r;; a Sovjet kormánnyal az érint-

kezést megtagadják, mert féltek 
V tőle, hogy érintkezés esetén az 

• v orosz bolsevizmus az idegen ál
lamok polgárai közt is lázit 
majd* , 

Lassan-lassan azonban a kapi-
; talista rendszer szerint élő álla-

'[ - mok mind belátták, hogy az 
;. . orosz kormány a helyén marad, 

-1 hogy az ténylegesen kormányoz-
za az országot, és hogy idegen 

_ , nemzeteknek, vagy azok kor-
v v mányainak — semmi közük' az 

oroszok dolgához. 
Csak Amerika nem volt haj-

s landó a vörös kormányt "elis-
v merni/' csak mi tagadtuk meg 

tőlük a nagyhatalmak közt^ jus 
t érintkezés lehetőségét. p 

Részben azért, mert ebben az 
i országban nagy rá á hajlandóság, 
hogy "testvéreink őrzőinek" csap-

•. junk fel, részben azért, mert a 
^ százegy százalékos hazaffyak 
; * rettegnek a bolshevik eszmétől. 

Mikor azonban áz amerikai 
^kapitalistákra az évek óta tartó 

v *1 depressió rászakadt, mikor lát-
- / ták, hogy az orosz kormány jó 

a hitelre (amit nem lehet el-
' mondani jelenleg Európa es Del-

. Amerika kormányairól), akkor 
kezdték az elvesztett üzleteket 

; sajnálni. És bár még mindig 
; ezer kifogásuk van az orosz 
; rendszer ellen, ma már a profit 

^ kedvéért hajlandók cimborálni a 
/ "vörös ördöggel." 
íj ̂  Csak a hosszan tűrő és a gon-
*"•=' dolkozástól tervszerűen elszokta-

tott amerikai népnek lehetett 
:-lt idáig is beadni, hogy nekünk 

:l - ^ okunk van x "elismerést" meg-
- J tagadni a világ egyik legnagyobb 
f*- $ államának a kormányától. Amely 
•V ^ az utolsó években legállandóbb 

: \ f kormánya a világnak. 
Csak az amerikai farizeusok te-

hették meg, hogy az oroszok 
^hitetlensége, az oroszok bolseviz-
^ müsa, az oroszok házassági tör-

vénye ellen tiltakozni nyerjenek, 
" ̂  hogy mindezekbe beleüssék az 

i orrukat, mert hiszen semmi kör 
" ':f zük, semmi közünk azokhoz. 

I Ít +'"' Egy nemzet sem avatkozhatik 
^ bele, hogy egy másik nemzet mi-

C . J lyen életfelfogás szerint rendez-
kedjék be, és egyenesen szemte-

<5 lenség, hogy ezt honfitársaink 
, megkísér élték. az orosz nemzet -

tel. < -
*•; Nem szándékunk a bolseviz-

must mentegetni, s nem/ kiván-
:i • juk annak hátrányait és hibáit 

magyarázgatni, mert mi nem 
^ x szoktunk beleavatkozni olvasóink 
*Vf§ politikai felfogásába és hitébe. 

Ez az újság nem hisz a kom-
^ munizmusban azt már több-

'£ szőr megírtuk 7— ég nem hiszi, 
3^ hogy az emberek hosszabb ideig 
• jr}- kommunizmusban élhetnek. 

De ha az oroszoknak az ugy 
" tetszik, vagy ha azt ők meg akar

ják próbálni, semmi köze hozzá 
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sem ennek At rofszágtiak, sem 
a világ többi államainak. L^-
feljebb hálásak lehetünk az oro
szoknak, amiért azok hajlandók 
a kommunista rendszert kipró
bálni, és a próbáért olyan ki
mondhatatlan szenvedésekkel és 
nélkülözésekkel fizetni. 

Mert vagy jobb, vagy rosszabb 
a kommunizmus a kapitalizmus
nál, s mindkét esetben az oro
szok bőrén fogja azt a világ 
megtanulni, hogy ami náluk jó, 
azt a többi nemzetek is átve
hessék, ami náluk rossz, azt 
nekünk megpróbálni ne kelljen. 

Amerika * szabad (különösen 
— régen) népe igazán nem 
volt szerelmes a cárizmusba, és 
soha nem jutott eszébe, hogy 
a véreskezű cárok kormányát "el 
ne ismerje," mert nem volt kö
ze az orosz nép dolgához. 

Soha nem firtattuk, nem is 
volt arra jogunk sem, hogy a 
cárizmus a többség, vagy a ki-* 
sebbség uralma-e, amiről annyit 
prédikálnak most nekünk, ha a 
kommunizmusról esik szó. 

Egy épeszű ember sem állit
hatja, hogy Mussolini — külö
nösen uralmának elején — az 
olasz nép többségének az akara
tából jutott kormányra, mint
hogy a németek többsége sem 
kivánta a Hitler uralmát. 

Itt nálunk, a demokratikus be
rendezkedés mellett is több a 
politikai, de különösen a gazda
sági hatalma egy Fordnak, egy 
Morgannak, mint tízmillió pol
gárnak, és az oroszok soha nem 
kivántak beleszólni, hogy vál
toztassunk a helyzeten. 

Szemtelenség és butaság volt 
hát, hogy másfél évtizeden ké-
resztül épen mi akartuk refor
málni az orosz rendszert, hogy 
azzal mi törődtünk a legtöbbet, 
és hogy jogot formáltunk az oro
szok számára erkölcsöt hirdetni. 

A józanság és a tisztesség po
litikája lép életbe, mikor az első 
követünk megérkezik az orosz 
fővárosba, és mikor az első orosz 
követ jelentkezik- Washington
ban az elnöknél. 

A tisztesség politikája, amely 
nem akarja az orrát, más nem
zetek ügyeibe illetéktelenül bele 
ütni, és a józanság politikája, 1 
mely "elismeri", hogy az orosz 
kormány létezik és az tényleg 
kormányozza a hatalmas orszá
got. , 

Soha le nem mosható szégyen 
lesz az állitólag demokratikus 
nemzeten, hogy épen mi igye
keztünk akadályokat gördíteni az 
orosz forradalom útjába és ezt 
a gyalázatot távolítja el végre 
a nemzet feje fölül az elnök, a 
mikor a követét Moszkvába kül
di. 

És az uralkodó osztály, amely 
nem bir többé az elismerés út
jába állni, meglepetve fogja nem
sokára tapasztalni, hogy buta 
volt, mikor az érintkezést gá-
tolta. r, ' 

Buta volt azért* nwift érint
kezés hiányában nem hitte el 
a gazdaságilag nálunk is elnyo-
mot nép, hogy Oroszországban 
tényleg kimondhatatlan sokat 
szenvednek. 

Egy világfelfogást, egy uj tár
sadalmi és gazdasági berendez
kedés elméletét a határon meg
állítani nem tudnak. Akármit 
csinálnak, nem tudnak. 

Ha rossz a kommunizmus, ha 
lehetetlen a kommunizmus, ak
kor azt annál gyorsabban és 
könnyebben meg fogja ez a nem
zet tanülni, minél gyorsabban és 
minél sűrűbben és közelebbről 
érintkezni tud a kommunista 
rendszerrel. 

Minden józan ember örülhet 
hát, hogy az ostoba nagyképüs-
ködéssel felhagy a kormányunk, 
tekintet nélkül arra, hogy va
lakinek milyen a politikai vagy 
gazdasági felfogása és milyen vé
leménye van magiról a kommu
nizmusról. 

Mert az orosz' nemzet nem 
kérdezi tőlünk, hogy megtartsa-e 
a kommunista rendszert, vagy 
pedig szakítson azzal és nem 
akarnak nékünk tanácsot adni, 
hogy szakitsunk-e mi a jelenlegi 
és bizony elég rothadt rendszer-

Az American Federation of 
Labór racketeer vezérei a mun
kások szervezése helyett a ká
kán is csomót keresnek. 

Most belekötöttek a Roosevelt 
ötletébe, aki kétszázötvenezer 
munkátlan embert kiván szövet
ségi munkába elhelyezni. 

Az elnöknek az a szándéka és 
a kongresszus a szükséges fel
hatalmazást biztosan megadja a 
számára, hogy kétszázötvenezer 
embert kirendel a lekopasztott 
erdőkbe, és újra befásitja azokat 
a területeket, amelyek jó termő
földek soha nem lesznek. ' . 

Tudja mindenki, hogy ennek 
az országnak hajdan olyan gaz
dag erdeit lelkiismeretlenül ki
rabolták; s hogy ma nemcsak 
az élőfa anyag veszedelmesen 
alacsony az Egyesült Államok
ban, hanem a termőföldeket is 
tönkretette a meztelen erdőség. 

Nem lévén, ami a vizet fen-
tartsa és lekösse, a hó-olvadások 
és tavaszi esőzések a természetes 
zabola nélkül rohannak a folyók
ba, és mig egyrészt magával ra
gadják a termőföld humuszát, 
másrészt irtózatos árvizikárokat 
okoznak majdnem esztendőnként. 

Mikor az erdőségeket rend
szer nélkül, kíméletlenül kira
bolták, a nemzet mostani nem
zedékét fosztották meg a jogos 
és természetes örökségtől, és ha 
nem vetnek gátat a pusztító ár
vizek elé, egy pár évtized múlva 
nem lesz humusz sehol ebben 
az országban. I M" 

Azok a favállalatok, amelyek 
az erdőségeket olyan kíméletlen 
könyörtelenséggel, olyan megen
gedhetetlen falánksággal kira
bolták, nem fogják újra beültet
ni a kopárrá fosztott hegyoldala
kat, mert az pénzükbe kerülne. 

Inkább hátralékban maradnak 
az adóval és átvétetik a simára 
kopasztott területeket az egyes 
államokkal, minthogy a fák újra 
ültetéséről gondoskodnának. 

Nyilvánvaló, hogy ezt valami
lyen hatóságnak, közpénzen kell 
megtenni. 

Fontos á nemzet életére és jö
vendő jólétére, hogy a kiirtott 
erdőségeket valamiképen pótol
juk. 

Arra azonban nem igen jut 
pénze a szövetségnek, hogy jó 
drága kontraktokat adjon ki, 
vagy öt-hat dolláros napszámok
kal ültesse el a fák millióit, a 
melyek hasznot csak negyven
ötven év múlva fognak produ
kálni. 

Roosevelt tehát, nagyon helye
sen, részben fel akarja használni 
a jelenlegi szomorú viszonyokat, 
hogy a szükséges "reforestation" 
munkát aránylag kis költséggel a 
szövetség földjein megcsinálja, 
részben munkát akar adni egy 
negyed millió embernek ezzel a 
szükséges munkával kapcsolat
ban. -

Az tehát a szándéka, hogy fel
vétet, besoroz kétszázötvenezer 
leginkább nőtlen embert, akiket 
egy évre vesznek fel erre a 
szövetségi munkára, és akiket ez 
alatt az egy év alatt minden 
szükséges dologgal, ruházattal, 
lakással és élelemmel ellátnak. 

Csak az jelentkezik a munká
ra, aki unja már a welfare pa
naszos és sovány kenyerét, és 
mmmmmrnmrnmirmmmmmmmn* m 

Ha a kommunizmus, ~a radika
lizmus mai szélsősége találkozni 
tud a kapitalizmus mai aljas és 
rothadt formájával, akkor talán 
egészséges elmélet és rendszer 
alakulhat ki a két világnézet 
ölelkezéséből. 

De ha ezt még soká nem ten
nék lehetővé, ha a konzervative 
kapitalizmus továbbra is ride
gen elzárkóznék a radikalizmus 
minden gondolatától, akkor betel
jesednék a multi-milliomos Van-
derlip bankár jóslata és vizs
gálódás nélkül, gondolkozás nél
kül követne el egy halálugrást 
a vörös káoszba a szenvedések
ben és nélkülözésekben kifáradt 
lakosság. 

Mindenképen helyes tehát, 
hogy az uj elnök jóvá teszi elődei 
súlyos és végzetes hibáját. 

aki nem akarja az egy évet ki
dolgozni, az alkalmat kap rá, 
hogy az év lételte előtt kvit-
toljon. 

Az ellátáson kívül egy dollár 
napi fizetést szán ezért a mun
káért az embereknek. 

És Green ur, a Federation 
nagy szájú elnöke, aki a mun
kás szervezeteket teljesen tönkre 
tette az országban, gáncsosko
dik a Roosevejt tervével. 

Kevesli az egy dolláros lap
számot és nem tetszik neki, 
hogy a besorozandó negyedmil
lió ember közt valamilyen ren
det és fegyelmet kivánnak és 
fognak gyakorolni. 

Szó se róla, hogy dollár nem 
valami nagy fizetés egy napra 
és nem gazdagszik meg a mun
kás még akkor sem, ha — amint 
megteszik — élelemmel, lakással 
és ruhával ellátják. 

De az ellátáson kívül sokkal 
jobb egy dollárt kapni naponta, 
mint dollár nélkül és élelem 
nélkül, ajtóról-ajtóra járva kol
dulni végig az országot. 

Azt is csak ostoba embefék 
képzelhetik el, és csak lelkiis
meretlen demagógok kívánhat
ják, hogy egy negyedmillió min
denfelül összeszedett embert 
minden rend és fegyelem nélkül 
szabadítsanak a munkára. 

Természetesen Green urnák 
aránylag könnyű gáncsoskodni és 
kritizálni, mert neki van vagy 
huszonötezer dollár évi jövedel
me, és ha utazik, akkor drága 
és finom hotelekben száll meg a 
munkás szervezetek költségén. 

Ha azonban Mr. Green mun
ka nélkül, box kárékban utaz
gatna, ha a welfare intézmé
nyek adnának hajlékot a számára, 
ha az ingyen konyhákon kelle
ne néki ebédelni, és nem az elő
kelő hotelekben, akkor bizonyára 
nem kifogásolná olyan keserűen 
az elnöknek a szándékát. 

Nehéz az embernek megérteni, 
hogy ezek a léber fékerek, ezek 
a cimereaxroofcok voltaképen mi| 
akarnak! * _ 

Két évvel ezelőtt, mikor az 
emberek ezrei már majdnem el
hullottak az éhségtől, Green és 
a gangje "tiltakoztak" minden 
rendszeres segély, minden sze
rintük "dole" ellen. 

És tiltakoztak az ellen, hogy 
állami nyugdijakkal vonják ki az 
öreg nincstelen embereket 
munkások versenyéből. 

Tavaly ebben a két kérdésben 
már hátra arcot csináltak, most 
már ők i$ rendszeres segélyt 
(dole?) akarnak, s ma már nem 
elleneznék, hogy az öreg nincs
telen embereket az egyes álla
mok nyugdíjazzák. 

De mikor az elnök egyszerre 
egy negyedmillió munkátlan em
bert ki akar vonni a flop-házak 
tetvekkel telt piszkos ágyaiból, 
s mikor azokat el akarja vonni 
a gyárak kapui elől, hogy ott 
több hely legyen a többieknek 
(akik sajnos igy is túlságos so
kan maradnak), akkor egyszerre 
csak megjelennek ezek a crookok, 
hogy minden konstruktive lépést 
és mozdulatot gáncsoljanak és 
kritizáljanak. ) 

Green ur és becses környezete 
az államszocializmust ellenzik. 
Még az egyes iparágak szövetségi 
ellenőrzését is ellenzi^ 

-A "dole"-t ellenzik; ! 

De nem mondják fneg, lofaa 
nem mondják meg, hogy hát 
voltaképen mit akarnak? 

Hogy ők miképen szeretnének 
segíteni % szerencsétlen munká
sokon. 4 

Egyetlen józan indítványuk 
még nem volt, egyetlen konstruk
tive tervet még nem adtak arra 
nézve, hogy miképen jussanak 
hát a munkátlan tucatmilliók 
munkához. 

A náluknál radikálisabb ele
mek adnak programot az ország
nak. " 

Lehetnek azok " jó vagy rossz, 
káros vagy üdvös programok. 

A szocialisták példáu lazt ki-
A szocialisták például azt kí

vánják, hogy az államhatalom ve
tetlen gyárakat és bányákat. 

^ És a termelésből lássanak el 

mindenkit mindazzal, amire szük
sége van egy tisztességes élet
hez. 

A bolsevikiek azt ajánlják, 
hogy az állam azonnal vegyen 
mindent véglegesen a birtokába 
és szovjet rendszert léptessen 
életbe. 

Ezek tehát legalább megmond
ják, hogy mit szeretnének, vagy 
mit kivánnak. 

De Green és társai csak sza
valnak, évek óta csak ígérik, 
hogy szervezni fogják a mun
kásságot, de sem cselekedni nem 
bírnak, sem gondolkozni nem 
szoktak, mert még gondolatokat, 
terveket, kívánságokat sem ad
nak az országnak. 

Nincs is ezeknek semmiféle 
külön kivánságuk. 

Csupán csak egy. __ " 
Hogy a saját piszkos' racket-

jük tovább tartson, hogy kö
vérre hízhassanak a munkások 
zsírján, amin egy életen át 
élősködnek. 

Remélni kell minden tisztessé
ges embernek, hogy Roosevelt 
terve hamarosan törvény lesz és 
hogy a szövetséget meg az el
nököt az egyes államok meg 
kormányzók is fogják ezekben a 
munkálatokban követni. 

Mert ha négy-öt millió embert 
a szövetség és a negyvennyolc 
állam elvonnának az utcákról, a 
gyárak kapuiból, meg a flop-há-
zakból, és akármilyen emberi 
munkadíjjal lehetővé tennék a 
számukra a fogyasztást, akkor 
a többi munkátlan ember na
gyobb része hamarosan munká
hoz jutna a kereskedelmben és 
az iparban. 
HA EGYLETÉNEK 

meghívóra, levélpapírra, borí
tékra* báli belépti jegyekre, 
lunch ticketekre, vagy egyéb 
szép kivitelű nyomtatvány oki a 
voföa szüksége, ajánlja lapunk 
modernül felszerelt nyomdáját 

KENTUCKY 
- HURLEY DOHÁNY 
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Rendkívüli Ajánlat 
ÖT FONT 

PIPA DOHÁNY 

Évek óta hánykolódik á llg-
szörnyübb-?razdasáei válság hí
nárjában a világ. Akármerre néz
zünk, valami lázas, izgatott 
nyugtalansággal keresik a népek, 
nemzetek a kivezető utat. A 
látóhatár nagyon sötét s vala
hogy ugy látszik, mintha oda
át, á tengeren tul . az égalját 
ujabb veszedelmek felhői feste
nék feketére. Ki tudja nem-e 
csattan ki belőlük egy-egy ujabb 
európai katasztrófa mennyköve? 

Bennem,, a véres harcok front
jait megjárt katonaemberben 
még mindig frissen él a háború 
borzalmainak emléke. Előttem 
szent a béke, áldva áldott az élet 
békés nyugalma, s keserű indu
lattal gondolok azokra, akik bele
hajszolják a mai szörnyű nyo
morúságba a világot. A nyomor 
a legvészesebb agitátora a hábo
rúnak, az ínség és az éhség az, 
ami a háborús tüzeket lángba 
lobbantja. Szent meggyőződésem 
az, hogy a béke ügyét azzal 
szolgáljuk a le&hathatósabban. 
ha minél több Ínséges, nyomorgó 
ember sorsán segítünk, ha a se
gítséggel tartjuk vissza a gondba 
belefásult embereket attól a két
ségbeeséstől, amelynek azután 
minden mindegy, s akárhogy is, 
de változtatni akar a tönkretett 
élet rendjén. Ez az én hitem, 
ez az én meggyőződésem és ez 
a legfőbb hajtóerő az általam 
rendezett szeretet-csomag akciók 
mögött 

Igaz megiecsflféssd, őszintén 
szeretem a magyar népet s most 
legutóbb is ,amikor odaát jártam, 
a nyomorúságnak, ezrek s ezrek 
ínségének olyan döbbenetes té
nyei tárultak elém, hogy megfo
gadtam: — még az eddiginél is 
harsányabban, hangosabb szóval 
fogok megkérni minden amerikai 
magyart, hogy hacsak módjában 
áll, legyen a nyomorúságos sor
sú otthoni hozzátartozóinak se
gítségére. 

Becsületesén* rendületlenül hi
szem. hogy a segítségnyújtásnál 

1 
torta*, Érrtt, Dohány levelek 

Á mi Kentucky Burley dohányunk 
annyira különbözik a gyártott doh&» 
nyoktól, mint a nappal az éjszaké* 
tó. — mentes mindenféle Tegyszei* 
tM, mely elrejti a dohány fogyat4> 
kosságait, megváltoztatja as izét éa 
aláássa as egészséget 

Mi ugyanolyan módszert haszná
lunk a dohány kezelésénél, mint ős
apáink, akik azt a raját céljaikra 
készítették el — miáltal az ingerlA 
alkatrészek eltávolodnak — és nem 
"marja" a nyelvet. A világon szerte-
széjjel sok esren dicsérik kiválósá
gért mint rágó. é« ffistölnl val« dohányt /Vr;v ;v-; 

i i * ttriM. 
Defcáay «Bámláját) lótól kapjuk a 

dohányt éa 
Igr megtakarítunk fontonként II oeat 
adót - a gyáros és kereskedő ham-
aa is elesik és eszel 60 százalékot 
Mfcaritaak meg ónnek. A csomagolás 
•ONMart, kevés dísszel, mert ati mi-
iw%>t aduak. 

PÉNZT TAKARÍTHAT 
WA, VAGY S font Kftldjő* *« j 

RACtö Mait dollárt és ml 
DOHÁNY 11.00 azonaal kflldflnk 

i foat dohányt 
A itat risssssdjuk, ha nincs me» 
iljjitv. 
öt Inat Keatuoky Burley dohányból 
4$ aagy csomag dohányt vagy SO te-
ksrsws való rágódohányt kap. 

Küldjön H centet esftst-
4ÉF ben de próbaképen köl-
A||C dftak egy flout dohányt— 

gyengét vagy eróset Bgy 
meg fogja Ont gyósnL 

•• H ^ 
I • t v : •. • " " 

— a pénzkrizisre való tekintette^ 
e pillanatban — talán leghatha
tósabb módja a csomagküldés. 
Egy-két csomagra való ruha, al
sónemű, cipő, ha mindjárt visel
tes, használt holmi is, páratián 
jótétemény azok számára, akik
nek testéről a ruhát, cipőt le
marta a nyomorúság. Sok minden 
megrenditőt láttam már az élet
ben, de talán semmi sérti hatott 
meg annyira,' mint mikor most 
karácsonykor seregestől láttam 
férfiakat, asszonyokat, gyereke
ket az örömtől sirva, a hálálko-
dástól zokogva borulni az ame
rikai szeretet-csomagra. 

Legyen szabad ezúton i* mcg>-' 
kérnem minden amerikai n*-
gyart: — ha módjában áll. se
gítse a segítségre szoruló hazai 
hozzátartozóit, küldjön nekik sze
retet-csomagot. Bizositom a ma
gyarságot a szeretet-csomagok
nak gyors, pontos s minden kü
lön költség nélküli hazajuttatá
sáért. Nyugodt lélekkel vállal
hatom a felelősséget, mert mint 
hosszú évek óta mindig, ugy 
most is Brack Miklós, a new 
yorki First National Moving 
and Storage Corporation elnöké
nek becsületes, hozzáértő kezeibe 
vannak letéve az adminisztratív 
igazgatói teendők. 

V 

Ha nem is hallom a fülehnntt!, 
de a szivemben igenis ott ér
zem, tudom: — riadóra fujn^k. r: 
Ezer meg ezer magyar lélek 
megindultságával harsog felénk a 
tengerentúlról a riadó, hogy ne 
hagyjuk cserben őket... Kö
nyörgő, kérő szóval instálják az 
amerikai magyarokat az ínséges 
sorsú otthoni hozzátartozóik, 
hogy~most, igen most siessenek 
a segítségükre, most, a mikor 
a szükég a legnagyobb... Éa 
legyen áldva áldott minden ame
rikai magyar szív, amely nem 
marad csukva a kérő, esdeklő 
szavuk előd... ^ ^ 

fi 

Captain James G. Pedkm. 

KÉNYELMES UTAZÁS .V 
A HAMBURG-AMERICAN LINE HAJÓIN 

% C fr't * .-if*. 
T * 

, INDEPENDENT TOBACCO 
, GROWERS ASSOCIATION 
jifcCliir* Bldg. Ffankfort* Ky. 

Minden amerikai magyarban él az a 
vágy, hogy időról-időre meglátogassa 
ax óhazát. Alig van olyan valaki, aki 
ne kívánkozna megnézni boldog fia
talságának a színhelyét a régi ott< 
hont, a kedves rokonokat és egykori 
barátokat 

Amikor aztán ennek & vágyakozás
nak a megvalósítására kerül a sor, a 
legelső kérdés, ami felmerttl, az, 
hogy milyen hajót válasszunk ki, 
hogy utunk feledhetetlen szórakozást 
és kényelmet nyújtson. Jól meg kell 
fontolni, hogyan szerezhetjük meg a 
legnagyobb kényelmet, a legtökélete
sebb biztonságot és a legjobb össze
köttetést amikor a tengeri utazás 
véget ért. A" Hamburg-American vo
nal jogos büszkeséggel tekint vissza 
86 éves múltjára. Elsőrangú hajói és 
az udvarias kiszolgálás, amit min
den osztály utasának nyújt megérde
melt jó hirnevét a legmagasabb szín
vonalon tartják. A Hamburg-Ameri
can Vonal hajóraja a következő első-, 
rangú gőzösöket foglalja magában: 
"N'ew York", "Hamburg", "DeutcIl
land", "Albert Ballin", "Resolute", 
"Reliance", továbbá a "St. Louis" és 
a "Milwaukee" motoros hajókat 

Az "Albert Ballin", "Deutschland", 
"Hamburg" és "New York" gőzhajók 
egyik különleges felszerelése az in-
gást csökkentő készülék, amely a ha
jók egyenletes mozgását biztosítja. 
Ez « felszerelés ismert elháritója a 
tengeri betegségnek, érthető tehát 

hogy ez nagyban hozzájárul a ka jók 
közkedveltségéhez. A fenti képes a 
Frahm-rendszerü tartályok külső fala 
látható. Három van belőlük mindkát 
oldalon s mindegyik légjárattal vaa 
összekötve az ellenkező oldalon levé
vel. A tartályok külső falán, közvet
lenül a vízvonal felett nyiláeok vas
nak, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
viz ki és befolyjék. A levegő áram
lását egy szelep szabályozza. Amikor 
egy hullám jobbról csapja meg a 
hajót, természetes, hogy a hejó balra 
dől és megfordítva. Ezáltal oldalmoc-
gás keletkezik, mialatt a tartályok hol 
megtelnek, hol kiürülnek. A vis be
hatol és kifolyik a hajó lengése sze
rint, de nem ugyanakkor, hanem 
késleltetve, aminek az az eredménye* 
hogy amikor egy uj hullám óldalia 
akarja lengetni a hajót, a tartály 
egyike, amelyben, már jelentékeny 
mennyiségű viz van, ellensúlyozza a 
hullám hatását,, mert a súlya sokká) 
nagyobb, mint az ellenkező oldalon 
levő tartályé. Ilyenformák! az oldal
lengés a legkisebbre redukálódik, 
tényleg csak annyira, ami elégséges 
ahhoz, hogy a tartályokat megtöltse 
és kiüritse. Az "Albert Ballin" hajón 
a nyilt óceánon folytatott kísérletek 
azt mutatják, hogy az oldallengés két 
harmaddal csökkent s ugyanez a ki
elégítő tapasztalat bizonyosodott be a 
négy testvérhajó száz tengeri utján, 
Esért nyerték el esek a hajók a "ten
geri betegség elleni gózősök" nevet 
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•BESZÉLŐGÉPEK RÁDIÓK 
I KÖNYVEK ZONGORÁK 
f 4.* • -• -W. „ 

(Szemben a Pennsylvania állomással) 
YOUNGSTOWN, OHIO < 
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• Lemezek 33 nyelven, a legnagyobb raktár Amerikában < Ifc • >/• ^ 
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NAGYOBB VÉTELNÉL 
BANKKÖNYVEKET TELJES ÁRBAN ELFOGADUNK : 

> MINDENFÉLE BESZÉLŐGÉPEKET, RÁDIÓKAT, ; 
HANGSZEREKET JÓTÁLLÁS KELLETT 
,, OLCSÓN ÉS GYORSAN J4VITUNK * 
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