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SZT. GYÖRGY GÖR. 
KATH. HITKÖZSÉG 

Lelkész: 
FÖT. MACKOV J. JÓZStF 

Lakás: ^ 
816 Tod Ave. Telefon 4-2036 

Templom: 702 Mahoning Ave 
Youngstown. Ohio 

Köszönetet mondunk. A Ma
gyar Házban a múlt vasárnapon 
Tenctezett farsang-utó táncmulat
sággál egybekötött színdarabon 
«s vacsorán oly tömeg volt je
leli,- hogy a terem Kicsinek bizo
nyult annak befogadására- Annyi 
de^ék magyar testvér jött .el .az 

,*sténkre„ hogy szinte zavarba 
jöttünk. hogyan fogjuk őket az 

^asztaloknál elhelyezni, hogyan 
fogjuk őket kényelmesen ellátni. 
A Vacsorát kétszerre tálaltuk, 
Ugy, hogy hitközségi tagjaink 
Szive* figyelnie folytán, miután 
a .vacsorájukat elköltötték, he
lyükre ültették a háttérben álló-
Tcat, kik megtiszteltek bennünket, 
item sajnálva a fáradságot sem 
a költséget, sem a távolságot. 

Ismeritek a piaci legyet?. .. 
Odahaza szokták mondani: szem-

-inelyet tettek hozzánk Akronból.í telen. mint a piaci légy... Hát a 
"Warrenből. Nilesből. Sharonból,1 penny-urfi még ennél a piaci át-

SZT. ISTVÁN MAGYAR 
RÓM. KATHOLIKUS 

HITKÖZSÉG 
Plébános: 

FŐT. BÍRÓ LŐRINC 
354 Wilson Ave Telefon 31905 

Az Évkönyv nemsokára készen 
lesz. Minden hitközségi tag meg 

YOUNGSTOWNI 
FÜGGETLEN MAGYAR 
REF. EGYHÁZ HÍREI 

Lelkész: 
Borsy-Kerekes György 

925 Mahoning Avi Phone 66881 

Böjti hetek. E*zel a héttel 
fogja kapni. Sokan csalódni fog- már beléptünk a böjti időszakba. 
nak... de még mennyien fog
nak boszankodni ?... Hm!... A 
svájci hölgynek beakadt a cipő
je a villanyos vonal sinjei kö
zé... jött a kocsi.... A cipő 
megkutyálta masját. Nem akart 
kibújni a szorosból. Hanem a 
rendőr ur segített a bajon. Egy-
ezerüen kirántotta őnagysága pi
ci lábacskáját a cipőből. .. Lett 
nagy sikongás... a hölgy haris
nyája lyukas volt. . . Hahaha!... 
Az évkönyv is megmutatja, hol 
beszélnek sokat, de tesznek an
nál kevesebbet!... 

"Hribbardból. Köszönetet mon
dunk nekik a minket való párto
lásukért, kérve őket, hogv a jó-
evőben is jöjjenek el mulatsá
gainkra, melyek bár költségesek. 

sÜe el szórakoztatók. 
A vacsoránk. Az esti vacsoránk 

az elmúlt vasárnapon a mulat-
.ságunkon szerény hivőnk. Kiss 
János jóvoltából és áldozatkész-
-ségéből került elénk és vendé-
fjeink elé az asztalra. A finom 
"kolbász, hurka, savanyu káposz
tából volt bőségesen, ami azt je-
ilenti, hogy Kiss János hitközségi 
•tagunk nem volt szűkkeblű, jól 
tudta, hogy a vacsorán sokaság 
lesz, melynek bizony sok kell. 
Volt is mit enni még az elkéset
teknek is. A vacsora elkészítésé
ről szólnunk sem kell; mesteri 
száktudással készítették azt Kiss 
János derék felesége és anyósa. 
Köszönetet mondunk az aján
dékért és annak elkészítéséért. 

Üstén fizessen érte! 
A színdarab az estén. A szín

darab kitűnően volt eljátszva. 
Tóth János hivőnk remekelt. Az 
ifjúság minden egyes tagja a 
szerepben igen jó volt. A Cigány 
Panna: Tóth Lajos leánya Steel-
tonról, szép hangjával, jó ját
szásával nagy tetszést aratott- A 
üheJy^züke miatt, sajnos, nem kö-
zolb"tjük a többi kitűnő játékos 
nevét, a gyermekekét sem, ám a 
leözöa.ség jól megjegyezte magá
nak őket és megtapsolta őket, 
ami kárpótolja őket azért, hogy 
neveik nem lehtstaek lejegyezve 
« hasábon. 

A játékosok fáradtak a próbá-
* "kan. a darabban, a tanítójukkal, 

Tóth Jánossal együtt. Mit adhat 
a hitközség nékik viszonzásul 
•munkájukért? Köszönetet mond 

•nekik és külön köszönetet a Mok-
T és a Steltoni Fedor fiuknak 

kozott légynél is szemtelenebb. 
Most több, mint háromszáz baj
társával jelent meg a küzdőté
ren. És ugv veszem észre, minél 
udvariasabb az ember vele, ő 
annál merészebb, szemtelenebb 
lesz.. . Jól van penny-urfi. .. Én 
tudok megértő is lenni, ha éppen 
nagyon muszáj. Hát nem fájto-
lok veled. De ha már szemte
len, vigyorgó pofád mutogatod, 
legalább gyere nagyohb hadse
reggel, mert igv baj lesz. ha
nem1. .. Jöhetsz nyugodtan, meft 
a nickle és a dime és pláne a 
kóder elmentek korcsolyázni... 
Ók inkább szeretnek különben a 
moziba is menni, ott több a lát
nivaló. . . 

A farsangvégi hitközségi va
csora szépen sikerült. A disznó 
ugy jött csak... A többit Mr. 
Haszonics curátor fedezte á sa
ját nagy zsebéből. Isten fizesse! 
A tiszta maradvány 57 dollár 
vala. Be is tettem a bankba 
216.20 dollárt, mint Hali-alapot. 
Az egyik malacot Horváth Ist-
vánné nyerte meg, a másikat pe
dig Kalapos Györgyné özv. Azt 
hiszem eddig el is fogyasztották. 
Nem kell jó étvágyat kívánni 
hozzá... Igaz, a jókívánság so
ha sem késő!... 

mely a fokozottabb lelki elmélyü
lés alkalmait jelenti számunkra. 
A legközelebbi vasárnapi ige
hirdetés már ebben s a jegyben 
történik és — mint már jeleztük 
is a február 26. es március ^ időszak alatt minden csü-J 
4-ike köze eső héten Tiszteletes törtökön lesz prédikációs isteni-

A NÍLESI 
REF. EGYHÁZ HIRE) 
Köz'i: Csépka István lelkés? 

Lakás 105 — 2nd St. • Niles, O 

Muít vasárnap tette le a hi
vatalos esküt istenitisztelet kere
tében egyházunk megválasztott 
presbitériuma. Fskü után lelkész 
intézett hozzájuk buzdító beszé
det. kitartásra, szorgalmas mun
kára és mindenben való jó példa
adásra serkentvén őket. 

Böjti urvacsoraosrtás február 
25-én lesz templomunkban s a 

ÜZLETI KALAUZ 
Dr. ELDER E. FERENC 

MAGYAR FOGORVOS 
112—614 City Bank Bldg. Rendelő 

órák délelőtt 9-töl délután 5-ig 
Telefon 36231 

*0i Steel St. — Rendelő érák d. u. 
5-t61 este 8-ig Telefon 3813? 

OROSZ FERENC 
HEGEDŰ TANÁR 

LECKÉKET AD 
705 Steel St. Youngstown, O. 

Telefon 40847 

Márton Sándor new yorki lel
kész ítr fog sorozatos prédikáció
kat tartani esténkint s ugyan
csak őt kértük fel a március 4-én 
eszközlendő Úrvacsora szent szol 
gálatának végzésére. Hisszük és 
várjuk, hogy ezeken az alkalma
kon híveink nagy számban fog
nak megjelenni s teljes számban 
járulnak majd a szent asztalhoz 
is. 

WEININGER YINCE 
ÓHAZAI MAGYAR SZABÓ 

AZ OHIO HOTELBEN 
a bejárattól jobbra 

RUHÁK, KABÁTOK 
nagy választékban 
MÉRTÉK UTÁN 

tisztelet. A-25-ikét megelőző hé
ten csütörtökön és szombaton 
lesznek bűnbánati előkészítő is
tenit iszteletek. 

Nőegyletünk a jövő vasárnap 
Zsuzsánna estéje alkalmából va
csorát rendez templomunk base-
mentjében. A vacsorával kapcso
latban egy-egy felvonásos bohó
zat is lesz a közönség szórakoz
tatására. Ne maradjon, el senki e 

ENGEL ZSIGMOND 
PÉNZKÜLDÉS, HAJÓJEGY 
ÉS KÖZJEGYZŐI IRODÁJA 

33 So. Champion St. Telefon 42916 
Hajójegyek az összes vonalakra. 

Pénzküldés a legolcsóbb napi 
árfolyam szerint 

Ha jó hazai kenyeret akar enni 
kérje a 

The Ozersky Baking Co. 
808 Franklin Ave 

KENYERÉT 

Felhivjuk híveink figyelmét i kettős élvezetben való részvé-
arra a nagy kedvezményre, me- j télről. 
lyet Egyházi Betegsegélyző Egy-

GUSZTI BÁC6I 
Biztosit tüz, vihar, robbanás, 

automobil baleset ellen 
Mindenféle bondok 

AUGUST HABODÁSZ 
1203 Realty Bldg. Tel. 35107 

Lakás: 303 Pasadena Ave 

JOHN J. YUHÁSZ 
MAGYAR BIZTOSÍTÓ ÜGYNÖK 

Mindenféle Biztosítást Elvégez 

419 Dollar Bank Bldg. 
Telefon 36613 

ÉBER FERENC 
MAGYAR PATIKA 

YOUNGSTOWN BAN 
486 East Federal St. 

Igaz... még mindig várom a 
nagylelkű magyart, aki az első 
ezrest fogja felajánlani a Hall-ra. 
Megszületett vájjon.. Aligha... 

Azok a katholikus magyarok, 
„ 'kik még nem tartoznak hitköz

séghez, bejelentkezhetnének. Ha 
ők most nem ismernek meg mint 
papot, ne csodálkozzanak, ha ne
talán egyszer majd a pap sem 
akarja őket megismerni... aki 
amint vet, ugy arat... Még a 

,, „ hitközségi életben is... Teritett 
•vendegs tereplesűkert. A K>vo-|asm,hoz fi]ni koldusok kenye_ 
f>en is csak előre, ifjúság! Mind-J 
nyájan meg voltunk elégedve a 
*zindarabbal. 

*A tánc az estén. A színdarab 
•^get ért 11 órakor este. Utána 
következett a tánc egészen éjfél 
utánig. De micsoda jókedv volt 
*az. Nem csoda, hiszen egyelőre 

jó keresztény ember elpihen 
. M világias dolgoktól, megszenteli 

a húsvét előtti időt a magába 
szállással. 

A fáradozó munkások. Az es-
"ft sikeren sok hitközségi tagunk 
dolgozott, asszonyok és férfiak 
egyaránt. Sokan finom sütemé-

•ftyeket készítettek ajándékul az 
üstére. Neveiket nem kívánják 
bejegyeztetni, hiszen mondják: a 

"Ítitközségnek dolgoztunk, az pe-
a saját hajlékunk. Helyesen 

yáh éz így. Isten ítesse meg fá
radságukat. 

j Legközelebbi esténk Március 
Idusa. A Nagybizottság kérte a 
hitközségeket, hogy március 18-
$n délután senki ne rendezzen 

-ünnepélyt. Megfogadjuk kérését 

re... a magyar önérzetes... S 
mégis hány játssza 9, koldus sze
repét. .. Jó... 

Mindenki menjen a délutáni ün
nepélyre, melyet a Nagybizott
ság rendez qs este 7 órára jöjjön 
el hozzánk a templom alatti ter
münkbe, ahol adunk lunchot, me
leg teát és gyönyörű műsort. 
Szavalatok, színdarabot, de ám 
nagyon szépet, mint más alka
lommal is tettük azt. A farsang
utói mulatságunk után ez is lesz 
valami, melyért megint csak ér
demes lesz hozzánk fáradni val
lás különbség nélkül- A későbbi 
számban közöljük majd azt est 
programját. A hazafias estre erő 
sen készülünk, hogy a vendég
seregnek jó perceket szerezzünk. 

létünk ajánl fel a három hónapon 
belül belépő uj tagoknak. Ez a 
kedvezmény abban áll, hogy a^ 
16—45 éveseket, amennyiben lát- &• .  . . .  ,  • ,  zmm hatolag egeszsegesek, minden 
beállási és orvosi vizsgálat nél
kül vesz fel azonnali segélyre 
jogosult tagjai közé, ha az első 
három havi dijat egy összegben 
befizetik. A havi díj 50 cent, 
mely a második heti betegségtől 
kezdődőleg heti $5.00 segélyre 
jogosít. Haláleseti segély annyi 
dollár, ahány rendes tagja van 
az egyletnek. A legközelebbi gyü 
lés március második vasárnapján 
lesz. 

Juliánna-Zsuzsánna vacsora. 
Nőegyletünk rendezésében most 
vasárnap este pontosan hét órai 
kezdettel vacsora lesz saját ter
münkben a Juliánná és Zsuzsán-
na nevü egyháztagjaink tisztele
tére. A vacsora anyagát díjmen
tesen kapja a Nőegylet különbö
ző adakozóktól s így annak sem
mi kiadása nem lesz. Meghatáro
zott belépő díj nincs, mindenki 
tetszés szerint adakozik s a jö
vedelem, mint mindig, most is 
teljes egészében az egyház cél
jait szolgálja- Vacsora végeztével 
társasjáték lesz. Szivesen hívja 
és várja a Nőegylet híveinket és 
barátainkat. 

A lelkész útja. E hét utolsó 
napjaiban, mint a Református 
Egyesület egyik számvizsgálója, 
a lelkész Lancasterben volt az 
évi pénztárvizsgálat megejtésé-
re, a jövő hét keddjétől pedig 
a Ligonierben tartandó vezértes
tületi gyűlésen lesz. Intézkedés 
történt, hogy sürgős lelkészi 
szolgálatot igénylő esetekben he
lyettes álljon rendelkezésre. — 
Igénylés a lelkészi hiyatalbftn te
lefonon is jelenthötő, 

Kollektáló egyháztanácsosáink 
minden hónapban felkeresik hí
veinket. Fogadják őket szivesen 
s lehetőleg náluk fizessék be 
egyháztagsági dijaikat. 

I H E T I  S Z E M L E  

:o:-

E LAP ELŐFIZETÉSI ÁRA; 

EGY ÉVRE... $2.00 

FÉL ÉVRÉ. .$1.00 

(Folytatás az 5-ik oldalról) 

dig egyetlen bankharamftlt sem 
juttatott a börtönbe. 

A cheap-crookok közül, a hi
vatalos alvilág tagjai közül az 
emberrablók adtak előadást az or 
szágnak, akik a St. Paulban he
tekkel ezelőtt elrabolt bankárt 
szabadon engedték, miután a két
százezer dollár váltságdijat meg
kapták. 

Most a congressusban törvényt 
hoznak, amely büntetéssel sújtja 
azokat, akik emberrablóknak fi-
etnek. 

Hirdessen«» 
ff an 

üü 

Americas 

favoriteI 

The tantalising flavors of troe may, 
onnaiseand true old-fashioned boiled 
dressing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip. 

KRAFT'S MIRACLE WHIP 
SALAD DRESSING 

í S ft" 

EURÓPÁBAN 
A FRANCIA 

lázongások tartották a közvé
leményt izgalomban a muít hé
ten. 

A zavargásoknak még nincs 
vége, mert a hétfői általános 
sztrájk hullámai el még nem 
ültek, de a súlyos fcendülése-
ken már valószínűleg tul vannak. 

A kilengéseket a királypárti 
elemek és a kommunisták akar-
ták kisajátítani maguknak, de 
nyilvánvaló, hogy a tömegek 
egyik frakcióról sem akarnak va
lami sokat tudni és inkább az 
általános viszonyok ellen kí
vántak tiltakozni. . 

Az egyre sj^hezebb ' gazdasági 
helyzet nyomorúságát az arany
valutával járó drágaság fokoz
za és talán ezt kell keresnünk a 
zavargások okainak a legmé
lyén. 

A franciák arról is meg vannak 
győződve, hogy a köztisztviselők, 
a miniszterektől lefelé át van
nak korrupcióval itatva és azt 
hiszik, hogy a hatvan féle parla
menti párt állandó marakodása 
kiváló alkalmat JRfüji a pana
mára. v 

Azt szeretnék, ha erősebb kor
mánya lenne az országnak, amit 
nem tudnának minden héten fel
borítani a parlamentben rakon
cátlankodó felelőtlen csoportok. 

Nem járul hozzá a francia ke
délyek megnyugtatásához az 
sem, hogy Németországban 
Hitler jutott uralomra, ami tisz
tán az előző francia kormányok 
ostoba politikájának az eredmé
nye. 

A MÁSODIK 
HELYET MOST 

Austria foglalja 1# az esemé
nyek központjaiban magának, a 
hol most már biztosra veszik a 
hitlerizmus győzelmét. 

Mikor Dolfuss Magyarország
ba utazott, s -helyettese a b£csi 

'•••V. • 

•Mi-
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szocialista központokat meg
szállta, már látni lehetett, hogy 
a kormány számolt a hitlerizmus 
bekövetkezésével, de azt ki akar 
ja sajátítani magának. 

A szocialisták és liberálisok 
szempontjából aztán teljesen 
mindegy lesz, hogy a népjogokat 
a nazik, vagy Dolfuss fogják el
rabolni, ha azok egyszer csak 
megszűnnek a szerencsétlen or
szágban-

Az osztrák kormány a ligá
hoz fordult, hogy a német túl
kapások ellen megvédje, amit a 
liga természetesen nem tud meg
tenni s amit Anglia meg Olasz
ország nem akarnak megtenni. 

Ha esetleg Franciaországban 
a rend hirtelen helyreáll, akkor 
talán a franciák erélyes elhatá
rozása a hitlerizmus teljes hódí
tásának véget vet. 

SUTTOGÖ HÍREK 
ARRÓL 

beszélnek, hogy Dolfuss Göm
bösnek Ottó visszahozását aján
lotta, ami megállítaná a hitleriz
must az osztrák határnál. 

Természetesen a Habsburg 
ház visszaállítását erősen ellenez-
né ugy Olaszország, mint a fran
ciák és a kis ántánt s különösen 
a kis ántánt. De az kisebb vesze
delem lenne rájuk nézve, mintha 
Austria bekapcsolódik a hitlerista 
német birodalomba és megnyitja 
annak az útját a Balkánra. , 

Ha Austria akár formálisan, 
akár nem, belekapcsolódik a né
met birodalomba, akkor a hit
lerizmus áthalad Magyarorszá
gon és nem áll meg a román 
határnál, ami esetleg a kis án
tánt szétrobbantására vezethet. 

Hogy Magyarország - bele-
megy-e a szabad királyválasztó 
Gömbös alatt egy Ottó kaland
ba, azt e pillanatban senki nem 
tudja. 

Magyarország sorsa szemmel 
láthatólag attól függ, hogy Olasz 
ország és Anglia mit ad érte, 
hogy a német birodalom csábító 
piaci lehetőségéről lemondjon, 

NÉMETORSZÁGBAN 
JELENTÓS 

események nem voltak s bár 
Hitlerék nap-nap után ujabb 
rendeletekkel lepték meg a nem
zetet, azok eddig mind csak 
egyetlen célt szolgáltak, Hogy 
Hitlerék kezében fokozzák a kor
látlan uralmat. 

Minthogy Franciaországnak 
nincs kormánya, a fegyverkezés 
ügyében elhatározó lépés nem tör 
tént, de minden jel azt mutatja, 
hogy Európa hamarosan újra egy 

EUROPEAN TRAVEL BUREAU 

DANISH JÖZSEF 
KÖZJEGYZŐ ^.BIZTOSÍTÁS 

REAL ESTATl PÉNZKÜLDÉS 
HAJÓJEGY IRODA 

408 W. Federal Street 
Lakás 11 Queen St. Tel. 36115 
Szemben a Szt. István templommal 

Youngstown, Ohio 

B A R T A  P É T E R  
HUSCSARNOKA 

1200 SALT SPRING ROAD 
YOUNGSTOWN, OHIO 

Telefon 94127 
Mindenféle saját vágású és hazai 
Ti6don készített húsok, szalonnák. 
Bornyuk és perzselt Sertések 
sgészben vagy részben mindenkor 

legolcsóbban kaphatók 

állig felfegyverkezett tábor les." 
hogy előkészítsék az uj háborút, 
amit szeretnének kikerülni, 
nem tudnak. 

Angliában az utolsó ajánlatot 
tartják az egyetlen reménynek, 
hogy t. i. a franciák adjanak 
koncessziókat a németeknek és 
mérsékeljék a saját fegyverei
ket, amit Mussolini is ajánl ugy 
a franciáknak, mint a ligának. 

A kormány őszintén beismer
te a mult héten, hogy amennyi^ 
ben ezt az ajánlatot el nem fo
gadnák, nem lesz más hátra, mint 
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fegyverkezni minden országnak. 
Angliában azt is hiszik, hogy 

az 1936-ban lejáró navy egyez
ményt megújítani nem fogják és 
az Egyesült Államok, Japán, 
Anglia, Franciaország vtftsenyt 
építik a hadi flottákat. 

AKI HARAGSZIK, ANNAK NINGS IGAZA 
Johnson generális ur jiágyou 

haragszik., 
Haragosan ki förmedt Borah és 

Nve szenátorokra, mert mind
kettő élesen kritizálta a NRA 
köpönyege alatt végb* glenő 
szélhámosságokat. " ;>f 

A NRA hatályon kivül helyez
te a Sherman féle trust ellenes 
törvényt és a tők« sietett élni 
az uj szabadsággal. 

Amíg kézzel-lábbal, foggal és 
körömmel küzdenek a NRA azon 
szakaszai ellen, amelyek szaba
dulást Ígérnek a munkásnak, 
addig siettek a rájuk nézve ked
vező intézkedéseket megragadni 
és ma nyoma sincs itt a Sherman 
törvénynek. 

Összeálltak minden iparban, 
hogy az árakat megszabják és 
a részvénytársaságok osztalék-je
lentéseiből láthatjuk, hogy meg 
is van a dolog eredménye. 

Bár a nagy társaságok erősen 
lecsökkentett üzemmel dolgoz
nak, a profit olyan nagy, hogy 
ismét osztalékot fizetnek. 

És persze rabolják szemér
metlenül a közönséget, mert a 
szabad verseny a NRA köpönye
ge alatt teljesen megszűnt efjben 
az országban. 

Ezt tette szóvá a két szenátor 
és emiatt haragudott, meg a ge
nerális. '• 

Szitkozódott New Yorkban és 
elég modortalanul vádolta meg 
azt a két embert, akiknél kevés 
van külömb a szenátusban vagy 
az országban. 

Well, aki haragszik, aonak 
nincs igaza és a generális úrnak 
egyáltalán nincs jgazsága. 

Mert igenis köztudomásu, hogy 
a nagytőke kapva-kapott a NRA-
án é* az árakat azonnal egysé

gesen felemeltei mij£ a munkások 
kizsákmányolását folytatja. 

Sem az elnök, sem a kormán 
nva nem fogják a generális ur 
(heves kirohanását megköszönni. 

Borah nem olyan legény, aki 
szó nélkül lenyeli a gorombasá
gokat, különösen akkor, ha azok 
semmi jogosultsággal nem bír
tak. 

A szenátus vátátaMteg bizott
ságot fog kiküldeni, hogy a NRA 
adminisztrációját alaposan meg
vizsgálja és minél előbb fogják 
ezt megtenni, annai jobb tesz 
az országnak. 

Látnia kell vegre mindenki
nek, hogy kinek mit adott az 
uj törvény és hogy az uralkodó 
nagytőke még ezt az állítólagos 
felszabadítást is teljes mértékben 
lefoglalta magának. 

A generális ur nagy szája már 
nem egy kellemetlenséget oko
zott az elnöknek s többször kel
lett neki jóvá tenni, amit a- John
son hevessége elrontott. 

Valószínű, hogy ezúttal nem 
fogja a generális a dolgot az el
nök hátán megúszni és előbb-
utóbb a fejébe kerül a new 
szónoklat. W 
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Ha ez igy történik, senki nem 
lógja a generálist siratni, mert 
ugy látszik az utolsó hónapok
ban, hogy ő volt a legkevésbé, 
tisztában az uj törvény céljaival. 

Az elnök és a kongresszus a 
munkás felszabadítását és de
mokráciát ígértek a NRA-ban, 
Johnson fascizmust akart belőle 
csinálni és az volt a legelső in
tézkedése, hogy a Shermajp féle 
trust-ellenes törvény gyönge aka
dályait is elhárította a minden* 
ható nagytőke útjából. 

-1) -- •úi- MmkwtáÉvmrnámmiám 
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