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Hamilton ujból derekasan kivette részét a munkából. Résztvettünk
az iskolatábortól.kezdve a Vezetoképzo Táborokon keresztül, az
európai vendégekrol való gondoskodásig mindenben. Még anyugatkanadai
cserkészek oda-vissza szállitásáról, ellátásáról is gondoskodtunk,
- mellékfoglalkozásként.

Az ökörsütés, egy hetes - az itéletido diktálta - elto16dás
után is igen jol sikerűlt, Jun1us 24.-én.

Az ido most sem igérkezett ideálisnak, mert három óra elott felho-
szakadás volt, de tiz perccel késobb kisütött a nap. Csak este tiz
óra után kezdödött a vizözon. Igy gyönyörű napsütésben sütöttük a
disznóhOssá változott ökröt.

A program elso pontja' egy rövid megemlékezés volt, az elso hamiltoni
magyar cserkészcsapat megalapitásának harmincéves évfordulójáról.
A csapat volt parancsnoka és ~arancsnokhelyettese. Szabó Imre s
Schmidt Marci. a leányors egylk vezetoje. Magyaródy Rózsi és az öregors
vezetoje, Magyaródy Szabolcs voltak jelen a régi gárdából. Két másik
tag közül Szamosvári Jeno kéaöbben érkezett. Szücs Béla pedig csak
pár percig maradt. Igyekeztünk másokat is felkutatni, de nem kisérte sok
siker fáradozásunkat. Máskor majd elobb kezdjük a szervezést.

A H.H.R.F. felkérésére levelet irtunk Duray Miklós ügyében a cseh
követnek. Ugyancsak levelet irtunk az oláh követnek a megölt Pá~y
plébános és a bebörtönzött Borbély Erno. Buzás László és Visky Arpád
ügyében is. A leveleket mindenki aláirta, kivéve azokat, akik Erdélybe
vagy a Felvidékre készülnek látogatóba.

Schmidt Marci bá' faragásaiból kiállitást rendezett. Célja annak
bizonyitása volt, hogy a nyugalombavonulással ~incs vége a produkti-
vitásnak, csak fel kell rá készülni. Az általa felajánlott diszkulacs
kisorsolásának jövedelmét 23.70 dollárt. szükös anyagi állapotunk
feljavitására ajándékozta. Hálás köszönet érte.

A hOssütésben és a krumplisaIáta elkészitésében Magyaródy Rózsi,
Lorincz Mária, Lampert CiIi. Magyaródy Szilvia. Karikó Lili. Márton
Józsi vettek részt. Minden finom volt.

Vacsora után az igen vegyes és gyakran változó összetételü futbal-
csapatok óriási küzdelmére kerűlt sor. Voltak olyan válságos pillanatok
amikor mindkét bajnokcsapat vesztésre állt. Végülis mindkét csapat
gyözött... A játékosok közül mindenki kitünt, de leginkább Hegedüs
Sandy szenzációs kapuvédelmével, Janovics Olgi csontzenével alá-
festett stoppolásaival. No még Karikó Laci. akit mintha már láttunk
volna valahol játszani...

Estefelé tábortüzhöz gyülekeztünk. A nóta körbejárt, mindenki
sorra kerűlt. Közben ErdoslBéla ámitotta el a fiatalságot a Toldy
egyik énekének elszaval~sával. A tábortüznél ujból feltünt Chilla .
és Nagy páterek óriási népdalkincse. Nemcsak azokat a dalokat tudtak,
amiket mi kezdtünk el. hanem olyanokat is kezdtek. amelyeket csak
kevesen ismertek közülünk.

Végülis köszönetet kell mondanunk Butty F~inek és Erzsikének
aszives vendéglátásért. Viszontlátásra jövo re.
Valószinüleg 85 junius 2)-án.
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A~1 az előző számunkból k1maradt:

CSE R KÉS Z BAL .

Április 28-án rende zték meg a 27159-es cserkész csapatok bálját.
A Szt. István hall nagy termét megtöltó közönségnek nagy és felejthetetlen
élményt nydjtott a cserkészek tánc csoport ja. Kisebbek, nagyobbak
váltották egymást, szines nép viselet ben , más és más vidékek táncait
adták eló nagy szakértelemmel és vidám lelkesedéssel.

~'-A nagyszerU vacsora idei rendezói, Pinczel Éva és Istvánov Márta.
kitünó munkát végeztek.

A cserkészbál már hagyományosan, az év legsikeresebb báljai közé
tartozik. A jövedelemból fedezik a csapatok jelentós kiadásait, tábori
felszerelés, szállitás, vezetóképzó taábordijak stb. Ugyancsak ebból
fedezik a Magyar Cserkész Szövetség európai kö~tjára indulók fele
repUlójegyének a költségeit. Erre az ot ra , minden huszonegy évét be-
töltött, segédtiszti tábort végzett cserkészvezetó jelentkezhet.
A jegy másik felét s a tábordijat a jelentkezó maga fizeti.

E kö~tnak a fontossága a négy kontinensen müködó cserkészcsapatok
~ezetóinek magyar közösségi szellemének kialakitásában rejlik.
Eletre szoló barátságok és együttmüködési lehetóségek fej lód nek ki
Dél Amerika, Észak Amerika, Európa és Ausztrália fiatal magyar vezetói
között. Hamiltonból eddig közel hOszan vettek részt ezen a kö~ton
a katolikus és a református csoportok ból ,

- részben a cserkészbálok
résztvevóinek a segitségével.
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Schmidt Marci bá' átadott jónéhány cserkésztárgyd cikket és más
memorabiliát megórzésre, illetve a Magyar Cserkész Szövetség számára.
Köszönjük szépen a cserkésztörténelem e fontos dokumentumait.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

Lezajlottak a vezetóképzó táborok is. Fillmorei cserkészparkot
ujból birtokukba vették az ózek, nyulak s az é~ madarai. S a természet
ujbol megkezdte elvesztett területének visszahoditását. Jövöre Ojból
nyirhatjuk a füvet,lrthatJuk a cserjét. Reméljük a sok autokerék
nyomát is eltünteti a legyózhetetlen természet.

A négyszázötven cserkész, vezetó, elóadó is szétszéledt a világ
négy tája s sok országa felé.

Az utolsó európaiak is átrepültek az oceánon szeptember l6-án
s máris tervezik jövó évi visszatérésüket.

Az európai vendé~eink.

Európából népes csoport

Kölley György cscst.

András Imre Dr. SJ.

Ayker Eszter

Bokor Julia

Csomay Marianna

Elek László

Hód Elemér Dr.

Hód Elemérné

Holler Katalin

Kiss Kornél

Kondorosi Emóke

Konthur Bertalan Dr.

Konthur Mária

Lukács Károly

érkezett az idénl

Nagy Miklós

Pilinszky Katalin

Rácz Tibor

Rottár Gyula

Sipos Tibor rev.

Sipos András Dr.

Sipos Gyopár

Sipos Irisz

Sipos Sziringa

Steinbach Tamás

Szántó Christine

Szépvölgyi Róberta

Varga Tünde
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A vendégeink elosztásával minden évben nehézségeink vannak.
Nem azért, mert nincs elég vendéglátó Hamiltonban. Ellenkezóleg
~ö~b,van, mint !endég. Ezenkivül a. vendégek rendszerint négyesJvel,
otosevel,szeretn:nek ;akni, nem ped1g egyedül. Ezért van az, hogy
sok vendegszereto baratunknak nem jut egy sem, máshol pedig ötösévei
szoronganak.

~
Hálás köszönetünkl Kardos Gézáék, Márton Józsefék, Magyaródy,

,zabolcsék, ifj.Seregélyes Márton, Németh István, Dr.Szóke Lászlóék
c~löp Gyuláék, Hegedüs Ilonka, Jankura Akosék vendéglátóknak. '

Köszö~et mindanzoknak, akik a fuvarozásban részt vettek.
Jankura Akos, Fülöp Gyuszi, Sere~élyes Marci, Márton Edit. Karikó
Laci, Fodor Gyuláék, Lampert~Ci11 és még sokan mások.

Külön köszönet jár LamperthZolinak, aki sok értékes szabadnapját
áldozta fel. hogy a buszt vezesse.
Kaszubival kezdte majd Fillmore, Toronto, Niagara Falls, Rockton
ingajáratok következtek.

Mozgalma~ ~pok voltak. Augusztus 8-tóI kezdve, szeptember 16-ig,
nem sok megalias volt. Bulik is voltak. Az elsót augusztus 20-án tartottuk
a Butty Farmon, Feri bá és Erzsike jóvoltából. 27-én Jankura Ákoséknál
majd 29-én LamperthZoliéknál folytattuk a tömegjeleneteket. '

Torontóban három napot töltöttek vendégeink. Ott Göcsei Rita s
lányai ügyködtekl Szabó Laci közremüködésével. Nagyszerü

- Ritáéktól
megszokott szervezés volt.

A Montreal - Quebec - Ottawa kirándulást a Herédi Pistáék intézték.
Az is kitünóen sikerUlt. Ottawában többek között a Beregszászi házaspár
is szorgoskodott a látógatókkal.

Az elsó csoport augusztus 26-án indult
16-án az utolsó három vendég bOcsOztatása
régi kerékvágásba.

Viszontlátásra 1985 augusztusában!

Otnak Európa felé, s szeptember
után, Hamilton visszazökkent a

A CSERKÉSZ AHOL TUD SEGIT.

Jantura Baba,más,sok elfoglaltsága mellett valahogyan talál idót
a szegények megsegitésére is. Már jó ideje bekapcsolódott a tele-
vizióból és ujságokból ismert Teréz Anya akciójába. A gyűjtött élelmi-
szereket és más anyagot a szervezet központján keresztül juttatják el
a Karib tenger szigetére. Teréz Anya utasitásához hiven.
Az összegyűjtött anyag nagyobb részét a cserkészek adják össze.

~
December 23-án rendezte nagysikerU karácsonyi megemlékezését a Klub.
A 27/59-es cserkészek nagysikerü betlehemezése vezette be a müsort.
A betlehemesek Seregélyes Marci vezetésével, már az évek során meg-
szerzett rutinnal adták eló szép számukat. A Klub fiataljai - kik
között cserkészek is voltak természetesen - szép kis álomjelenetet
adtak eló. A müsor fénypontja természetesen az ajándékkiosztás volt.
A mikulás apó sorra vette apraja nagyját. De mig a fiatalok ajándékot
kaptak nomeg egy jó adag magyar beszédre való buzditást, a nagyok
inkább botot kaptak a tenyerUkre. Fóként azok, kiknek gyermekei nem
beszélnek szép nyelvünkön. Isten áldja meg a mikulástl Vqrös Sándort
érte. A rendezó Gulmár Gusztáv volt. A cserkészeket Pap Arpád külön,
egyénenként bemutatta a közönségnek.

KARÁCSONY EST A MAGYAR HÁZBAN.

~amp~]~~~ili és ~megkapták az Ontár~tartomány kétszázéves
enna asanak emlekére ütött emlékérmet, amelyet a köz érdekében

kifejtett tavékenységért adtak - mások ajánlására. Szivból gratulá-
lunk Cilinek és Zolinak, akik nemcsak közöttünk ügyködnek, de
Burlingtonban helyi közösségi munkát is végeznek. Jól esik. ha az
ujságokban a magyarok dicséretét is lehet látni néha.

Figyelhetnénk azonban mi magyarok az ilyen ajánlási felhivásokra,
mert mások is vannak közöttünk, akik az ilyen kitüntetést megérde-
melnék. Minél több magyart tüntetnek ki. annál jobb..
ingyen hirverés. Tartsuk nyitva szemünket a jövóben.
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KÉT OTTHONI ÖREGCSERKÉSZ.
December 14-én Gala Est volt a Magyar Ház védnö~ségével. Az est célja
végeredményben a budapesti nemezeti szinház épitésére való gyüjtés volt,
amelyet intézményesen nem támogathatunk. Főként azért nem, mert a
mi pénzünk arra kell, amire a kormány nem ad egy vasat sem. az utód-
államok terül etén élő magyar testvéreink védelmére irányuló pro-
pagandára. A nemzetit épitse föl az. aki minden elfogadható ok nélkül
leromboltatta.

"."A BUdapestről érkezett müvészcsoport két tagját viszont cserkész- ,
testvéri szeretettel vártuk: -
SINKOVITS IMRE már járt közöttünk két évvel ezelőtt, mikoris mi
rendeztük az előadást. Feleségével GOMBOS KATIVAL együtt mindörökre
szivünkbe zártuk, s Imrét akkor öregcserkésszé avattuk.
Mostani látogatása alkalmával is sikerült egy rövid órácskát eltql-
tenünk vele. Jelezte, hogy a velük turnézó hires operaénekes SIMAND%
JOZSEP is cserkész, volt fiatalkorában, s szeretne ő is egy nyakkendőt

~~~~eZéSÜnk szerint az előadás szünetében sebtében összeszedtem
néhány öregcserkészt, akit megtalál tam a tömegben s lementünk Imre
öltözőjébe, ahol már akkor Simándy József, a Szürketaxi javitómühely
317 sz. VIRRASZTO cs. csapatának az őrsvezetője is jelen volt.
Józsibátyánknak bemutatkoztunk sorra s nyakába tettük a Hallós
cimeres öregcserkész nyakkendőt. E számunkra oly megható jelenetre
a cserkészinduló eléneklése tette fel a koronát. Józsi bá kezdte el,
csodálatos tenor hangján.$bizony kedvem lett volna őt hagyni énekelni,
mert azt bizony igy még nem énekelte senki. A pillanat hangulata
mindenki t magával ragadott s mil$oly szépen énekeltünk. minthe. az
operaház kbrusa lettünk volna. Legalábbis ott, akkor, ~gy éreztük.

Sinkovits Imre átadta az öregcserkészeknek szánt ajándékot. Kodály
Zoltán nehezen megszerezhető lemezét a ZRINYI SZOZATA cimü korus-
müvet. Ezt a lemezt probál tam elkunyerálni Gombos Katitól októberben
otthon, de nem adta, mert ő is ajánékba kapta. Viszont nem feledkezett
meg rólunk s most itt a lemez. szives ajánlásukkal.
Köszönet érte Katika. A lemezről szivesen készitünk másolatot az
öregcserkész zenekedvelőknek.

A torontói előadáson megható jelentben volt része a hallgatóságnak. De
erről inkább BEKE PISTA. est. kerületi pénztárosunk számol be.

Montreálban is voltak cserkészvonatkozások. Heredi ~ista már ott
átadta üdvözletünket Sinkovi~s Imrének, aki mindjárt kért e~ cserkész-
jelvényt s azt kitüzvén ment fel a szinpadra. Az előadás utan Pista
és Marika,Simándy. Józsi bát vitték ki vacsorázni.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ebből a számból ugy kátom SCHMIDT Márton szám lett. Ugyanis Marci bá
igen aktiv, igy sokat kell irni róla. Nemrég egy fafaragásokkal telt
kiállitási szekrény előtt álltam meg a Központi Könyvtár előcsarno-
kában. A "tettes. Marci bátyánk volt, ezt már talán emliteni sem
kellett volna. Mig nézegettem a szép tárgyakat, többen megálltak.
Amikor jöttem kifelé a könyvtárból, akkor is álltak ott vagy hégyen.
Gratulálunk Marci bál

GYŐZTESEK JUTALMA.

A 84-es akadályverseny 27_59-es résztvevői i~retet kaptak egy
vitorlás kirándulás ra , ha az első három helyezettek között lesznek.
Négy őrs szerzett helyezést, igy volt elég utas. Októberben került
sor a vitorlázásra.
A "BALATON" háromszor futott ki a hamiltoni öböl nem túlzottan
tiszta vizére. ~~ látszott. mindenki élvezte a szelek szárnyán
hangtalanul sikl o vitorlás izgalmas "bedőlését". Az izgalom akkor
érte el tetőfokát, amikor Butty Dani vette kézbe a hajó sorsát és
meglehetősen bizonytalan irányi tását. De azért me~sztuk. ...uszás
nélkülI
Még a jövő szezonra is maradt utas. Tulipán Erika lesz az 'első. mert
egy félreértés miatt lemaradt az idén. Remélem májusig az a néhány
gyáva kukac is meggondolja magát. akik most nem mertek kijönni.
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Aláirás~.ités.

A Holló 84 juniusi számában jelentettük, hogy a Csehszlovák hatóságok
Duray Miklóst ~jból fogságba vetették. Az oláhok is fokozott ütemben
üldözik. kinozzák; verik. bebörtönzik véreinket és sokat megöltek
vagy öngyilkosságba kergettek közülünk.

A Hungarian Human Rights Foundation felh ivására mi is levelet irtunk
mindkét megszálló orszá~ követségének. A leveleket 378. illetve.
375-en irtuk alá. Az alairók zöme a Szt. István és Kálvin János egy-
házak, a H~miltoni Magyar Kultur Központ. az Erdélyi Kör, az Irodalmi
Kör és az Oregcserkészek soraiból kerültek ki. Ezenkivül a Torontoi
Magyar Házban is aláirták sokan az iveket.

Ez azonban távolról sem elég. Sokezer sem. nemhogy háromszázhetvenöt.
További aláirások gyUjtése érdekében az alábbi levelet tettük közé
néhány ujságban /köszönet a Magyar Élet, Kanadai Magyarság és a
Nyugati Magyarság kiadóinak és szerkesztőinek!:

Az öregcserkészek levélirási akciója az üldözött

MAGYAR KISEBBSÉGEK VÉDELMÉBEN.

Nemrégiben az erdélyi és felvidéki szervezetek felhivására leveleket
irtunk a csehszlovák és román nagyköveteknek. Duray Miklós, ft.Pálfi
Géza. Borbély Ernő. B~zás László és Visky Károly ügyében.
A levelekhez többszáz aláirást csatoltunk.

A cseh és román nagyköveteken kivűl, másolatokat küldtünk a kanadai
külügy- és külkereskedelmi minisztereknek. a magyar miniszterta-
nácsnak. a PEN American Centernek és az Amnesty Internacionálnak.

Ez szép akció volt, de távolról sem kielégitő. Szeretnénk tehát
e fontos tevékenységet más városokra is kIterjeszteni.

TudjUk azonban. hogy rengeteg lelkes honfitársunk nem járatos ide-
gennyelvű. s a nemzetközi diplomácia követelményeinek megfelelő
hangu levelek megitásában. Ezért szivesen elvállaljuk a kész, általunk
megfogalmazott levelek kipostázását az igénylők részére.

Feladatunk igy csak az aláirások gyűjtésére szoritkozna. Aláirásokat
gyüjthe tünk. Személyes látogatással. magyar misék-istentiszteletek.
ünnepségek, vacsorák, gyűlé sek , összejövetelek alkalmával, valamint
munkahelyünkön. más nemzetiségüektől is.
Megelégszünk egy iv - 20 aláirás - beküldésével is. de ha lehet.
sok ivnyi aláirást kérnénk.

Egy-egy nagyobb magyar városból 10-20 aláirásgyűjtő jelentkezését
is boldogan elfogadjuk, csak arra ügyeljünk, hogy egy ember csak
egyszer irja alá a levelet.

Itt az alkalom. hogy az elcsatolt területeken élő üldözött magyar
testvéreinkért folyó harcban személvesen is részt vehessen.

Jelentkező levelében, kérjük. irja meg teljes nevét, cimét és
telefonszámát. Cimünk.

Hunyadi Mátyás Öcs. ~~
42 Juanita Dr.
Hamilton. Ont.
L9C 2G3

A~ éredmény
- két /2/ jelentkező. Molnár János /Toronto/ és Kovács

Karoly /Creemore/. Nehéz elképzelni. hogy csak két lelkes munkása
akadna az erdélyi és felvidéki magyarok ügyének. Inkább a vállalkozó
kedv hiányzik. Vagy talán mindenki a másikra vár? Legalább mi, cser-
készek ne várjunk a "másikra". Megkérek minden öregcserkészt

- rovert.
Torontoban. Montreálban, Vancouverben. Londonban, Calgaryban.
Edmontonban. vagy bárhol is legyenek. gyűjtsenek aláirásokat.
Magyar ünnepségeken, bálokon, összejöveteleken, istentisztelet

- misék
után. Gyüjtőiveket szivesen küldünk.

A KIHAGYOTTAK.

A Holló majd minden számában előfordulnak kihagyások. A kéziratot
többen átolvassuk, kijavitjuk, solvassuk. soroljuk a neveket.
Minden erőfeszités ellenére több alkalommal előfordult, hogy "mindenkit"
felsoroltunk. de a megjelenés után döbbentünk rá. hogy pontosan azok
maradtak ki a felsorolásból akik pedig igencsak rászolgáltak a megem-
lékezésre. Igy fordult elő. hogy az évek folyamán Jankura Baba, Pusztai
Lászlóné, és Seregélyes Marci nevét hagyatta ki a nyomda "ördöge".
egy egy listából.
Fogadok, hogy most is kimaradt valaki...

------- - -----------
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A második világháború hősi halottairól nem volt szabad megemlékezni
Hivatalosan elitélték a háborút, tehát őket is bünösöknek nyilváni-'
totta a rendszer.

"
Miért nem szöktek át a"felszabaditókhoz. hang-

z~tt a vádló kérdés. A magy~r nép f06~sikorgatva ryézte az o~osz emlék-
muveket, amelyeket oly sebteben, a meg romokban levő ország emelt a
"felszabaditók" parancsára. '1"'.
Most oly sok év után lassan de fokozódó eltökéltséggel kezdik magán-
eröből folépiteni a második világháború hőseinek emlékmüveit.
ÁSZÁR, Kom4rom megyei községben, Jászai Mari szülőfalujában,
SIMON ISTVAN nevü egyszerU parasztember, termelő szövetkezeti elnök,
országgyűlési képviselő emel~ főként saját költségén, elsők között,
egy emlékmüvet. A főtéren nem adtak hely~t. igy a kato1ikus temetőben
állitotta fel. Isten áldja meg érte.

DEBRÓDY GYÖRGY SEGÉDTISZT EMLÉKEZETE.

A Magyar Szárnyak adott hirt v.DEBRÓDY GYÖRGY szkv. repülő százados
haláláról. Nemcsak a~e€iYik legeredményesebb mag:(ar vadászrepiilő
/huszonhat légigyőzelemf. hanem a veszprémi piar1sta csapat segéd-
tisztje is volt. Nem láttam nevét az öregcserkész névsorokban. tehát
egyike volt azoknak, akik számunkra elvesztek. Pedig maradandó
nyomot hagyott volna cserkészeink magyar lelkében. ha tábortiiz mellett
me~a11gathatták volna egy autentikus második világháborús hős be-
szamolóit, történeteit.
Helysziike miatt csak egy fél oldalt közölhetek a Magyar Cserkész
1944 augusztus 15-i számábó1, ize1itónek:

Debródy hadnagy itt. . .
Debródy hadnagy ott. . .

Számtala. ri, 1.1..t m.. Debrödy Gyarkáröl. Egyik
k i 11m ri, t közöllük Itt. am.lylk a ..Macyu
CHrkfsl't XXV. tvfolyam 23. sli.ib... 1944. a.p.z..
t.. 15-6. 1.lent mo.. (Va..öry J , gyűltomi.yibó!.t

.
Egy idö óta errefelé minden vadász repülö

fegyvertényt vele hoznak vonatkozásba. Meg-
esküsznek rá. saját szemükkellátták. hogy ö
szórta szét a veszprémi vár fölött támadó
angolszász gépeket, ölötte le a négymotorost,
ami a város hatádban lezuhant, az ö gépét
lötték le a közeli téglagyárnál. s most össze.
égett testtel a kórházba került.

. . . Mint Konter atya Lurkója. a csiki he-
gyek kis embere, mindenhol ott van. ahol
szükség van rá s a néphit szinte titokzatos hös-
sé avatja.

Azonnal felhivom a kórházat, de ott nem tud-
nak róla semmit. Senkit sem hoztak be a légi
csata után.

Ehelyett (á lá Lurkó!) ö maga személye-
sen toppan be, mint a piarista cserkészcsa-
pat segédtisztje, hogy volt parancsnokának
is jelentse:

- Megtettem kötelességemet. Élek.
- Mutasdcsak, holégtélmeg! - keresem

rajta a légicsata emlékeit.
- Sehol. Itt a jobbarcomon megpórkölód-

tem. de az alig látszik. . . Bár közel áUtam hoz-
zá, hogy (üstölthús legyen belölem. Gépem
már égett, lángolt, mire földre értem, súrü
füst és láng vett körül, s alig tudtam kinyitni
a kabintetöt...

- S mondd Gyurka. ez hányadik légi gyá-
zelmed volt!

- A mai négy motorossal együtt húsz gépet
löttem le biztosan. Valöszinüleg ma egy mási-
kat is lelöttem, de az nem biztos, hogy elpusz-
tult. mert dugöval szállt le. Épp ezért nem is
jelentettem. Mert a cserkész "feltétlen igazat-
mond" . Ez pedig csak "feltételes". Ha megta-
lálják a roncsait, hát akkor az enyém volt.

Ugy hallom, hogy ö a legeredményesebb
magyar vadászrepülö, neki van legtöbb légi
gyözelme. Napilapok, a "Magyar Szárnyak"
sokszor irtak már róla. Társai meg úgy hiv-
ják: "A magyar légieró elsö számú géppusz-
tltója." Tény, már hatszor lötték le úgy, hogy
gépe elégett. kétszer orosz terület fölött is. S
ö mégis itt áll elöttünk, épségben, mosolyog-
va.. Ördöge van. - mondják róla.

Öt éve érettségizett itt. Második éve, hogy
elvégezte a kassai akadémiát (fócserkészünk
nem vaUott szégyent vele, hogy pártfogásba
vette ezt a tanitá-gyereket, mikor elesett a
vármegyei alapitvány tói. s vele együtt a re-
ménytöl, hogy élete vágyát megvalósitsa) s
máris tele van a melle kitüntetésekkel. Szeret-
ném a tábori elökészületeket végző cserkészek
számára megmutatni, de ö szerényen össze-
húzza gaUérját. A tüzkereszten kivül ott csillog
a magyar érdemrend lovagkeresztje, az ismé-
telt kormányzói dicsérö elismerés bronz és
ezüst Signum Laudis az 1. és II. osztályú né-
met vaskereszt. Az arany vitézségi érmet is
emlegették neki, de azt mondja, hogy ahhoz ő
még szúrke kis hadnagy, hogy megkaphassa.

Ha valakit érdekel a rendkivüli érdekes folytatás, rendelje meg a
Magyar Szárnyak 1984-es kiadásat:

HUNGARIAN AERO MUSEUM
775 Chesterton Avenue, Oshawa, Ontario, Canada, LiH JJ5

Telefon. /416/ 725-1814.
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Kontra Éva st.
~
. .

Elete zenitjén szólitotta magához az Úr a londoni 10ntariol csapatunk
~parancsnokának feleségét és munkatársát, Kontra Tamásné, Évát.

- Parancsnokainkat, tisztjeinket nem kell dicsérnünk magunk között.
Mindannyian tudjuk mennyi idó, gond, erófeszités, aggodalom, munka,
a sötétséggel való küzdelem a csapat szervezésének, vezetésének
~z ára. Csak azt remélem, hogy a kivülálDk is tudják ezt,és értékelik
Eva önfeláldozó munkájának jelentóségét.
A szertartáson megjelentekl Magyaródy Szabolcs a M.Cs.Sz.,
Kende Zsuzsi (férjével és kisbabájával) az V. kerület, Farkas Agi,
Farkas n~rika, Balatoni Ferenc a torontbi csapatok. Jankura Akos
a hamiltoni csapatok, Lampert Cili és Zoli a hamiltoni 8regcserkészek
képviseletében, valam1nt Szentm1hály1 Karl~.
A közelmultban K~nde Zsuzsi la kisbabával/ egy hetet töltött Kontráéknál,
segitve, ápolva Evát. Igyekezvén megkönnyiteni földi szenvedésének
utolsó napjait.

Nota benel A szertartást a Canadian Forces Base templomában. két
magyar cserkésztiszt papi Bóday Jenó S.J. és Molnár Miklós S.J. és
két angol tábori pap celebrálta két n~elven, Természetesen Tamás

laki a kanadai hadsereg órnagya/ bajtársai is megjelentek. teljes
diszben,feleségeikkel. Cserkészeink a magyar és kanadai zászlókkal
álltak diszórséget. Alig hihetó, hogy hasonló eset a világ bármely
más hadseregének a kötelékében elófordulhatna.

Tisztelet és köszönet a kanadai hadsereg toleráns, megértó parancs-
nokainak.

KÉT ADOMÁNY,

"DörlSmbölnl kell. 8zonn81 és szüntelenül! . .
"hogy vtgOl ne csak döngJön. ele törjön ls be ez az 8jtÓ."
Illyés Gyula

Nemzetpolitikai gyakorlat:

A Kanadai Magyarok Szövetsége bejelentette, még májusban,egy
Magyar Tájékoztató Iroda szervezését. Az iroda, az Ottawában, .
májusban kezdódó Emberi Jogok Konferencia delegátusainak tájékoz-
tatására irányul.E rre a munkára óriási szükség van. mert a magyar
kormány vagy nem tud, vagy nem akar az erdélyi, felvidéki. kárpát-

~ aljai, délvidéki magyarok emberi jogainak védelmével foglalkozni.
Ez a feladat tehát reánk. nyugaton éló magyarokra hárul teljesen.
Irodát kell nyitnunk, gépirókat alkalmaznunk, memorandumokat. tájé-
koztató füzeteket, kell nycmtatnunk. Megbizottainkat el kell látnunk
lakással. élelmezéssei, közlekedési költségekkel, telefonnal.
Delegátusokat kell vendégül látnunk. Angolnyelvü. magyartárgyü szak-
könyveket kell ajándékoznunk a delegátusoknak. Ki tudja, mi más előre
nem látható köl tségünk lesz még? .
Az elózetes költségvetés 40,000.- dollárt irányoz elő. Ez a kanadai
magyaroknak még egy dollárba sem kerülne fejenként, ha mindenki adna...
Persze kevesen a~nk,
A Kanadai MagyarQk Siöve~sége és a Szabadságharcos Szövetség rende-
zésében megtartott november 2~i vacsora jövedelméból eddig összejött
kb. 9,000.-- dollár. Hiányzik még 31,000. Azaz csak 29,500, mert a
Hamiltoni Erdélyi Kör elnöke bejelentette, hogy 1,500 dollárt adnak e
célra, ami ettől a lelkes kis szervezettől, az alkalomhoz illó óriási
erófeszitést jelent.

A második hamiltoni adomány szintén nemes célt szolgált. De nem
a mi célunkat.

Köztudomás~, hogy Steve Fonyo. magyar származás~ fiatalember,
kinek a rák fél lábába került, Terry Fox nyomdokain fut végig Kanadán.
Ugy mint tragikus sors~ elődje, ő is rákkutatásra gyüjt. Ennek a
fiatalembernek a tiszteletére rendezett vacsorát egy magyar szervezet
Hamiltonban.
A vitán felüli nemes célra 1,)00 dollár jött össze, amit Mr.Fonyo
kérésére a Cancer Societynek juttattak el.
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Most csak az a kérdés, hogy a Duray Miklósok, a Borbély Ernők.
Bozás Lászlók, Visky Arpádok a megölt Pálfi Gézák. s négy-öt millió,
naponta megalázott, meghurcolt magyar testvérünk ügye a fontosabb, vagy
a Mr.Fonyo által képviselt ügy. A Cancer Society sok millió kanadai
s a kormány tá~ogatását élvezi. A Magyar Tájékoztató Iroda pedig néhány-
száz konok céltudatos magyar dollárjaiból próbál jövőt épiteni.
Melyik ügyet kell tehát segitenünk?
~gy mondják, hogy a pokolba vezető o.t jóindulattal van kikövezve.

Le~lábbis a magyar ut. . tal 1 á
...
..

.

RemeljUk azonban, hogy a Ft. Dr. Baksa Csaba cst. al fe aj nlottl"
rendezvényen még tBbben vesznek részt s az 1300 dollárt .essze tul-
szárnyalják. Hogy a pénzt az Erdélyi KBrnek, vagy az Egyesalt Maeyar
Alapnak adják át, édes mindegy. Az mindenképen a K.M.SZ. ~ar Tájékoz-
tató Iroda pénztárába kerUl. ReméljUk. hogy e nemes kezde.4nyezést
más szervezetek is követni fogják s Hamilton

magyarsága aranJ betUkkel

irJa be nevét a nemzetUnkért folyó kUzdelem kBnyvébe.

GÁLA BÁL - 84.

November lo-én rendezte a Hamiltoni Magyar Bizottság a haailtoni
Gála Bált. Nyugodtan nevezhetnénk cserkészbálnak is. mert aindenki
cserkész volt a rendezők között. A bál diszvendégeil Dr. GYALLAY-PAP
Domokos a KMSZ elnöke feleségével, HIDY MÁRTA egyetemi tanár
hegedümüvésznő és a hamiltoni polgármesterI R.M. MORROW a feleségével.
A müsorvezető Dr. Fülöp Gabriella volt, aki angolul és magyarul is
üdvözölte a diszvendégeket s jelentette be a müsorszámokat, a tőle
megszokott biztonsággal s rutinnal.

Az est ünnepeltjei természetesen a debUtánsok voltak, akik kis
emlék jelvényt kaptak a polgármestertől.

Az elsőbálozók és kisérőikl

Dorogi Edi th Jánosi Levente
Fuhrmann Linda Catherine Tibay Richard
Kovács Nancy Varga John
Lóth Judith Fülöp Victor
Sási Judy Kocsis Paul
Szarka Lisa Kovács Alex

Az est sikeréhez nagymértékben hozzájárultak a palotás táncosok,
akiket Magyaródy István. Zsuzsa és Magyaródy Sylvia tanltottak be.
A táncosokt

Magyaródy Zsuzsa Magyaródy István
Márton Edit Seregélyes Márton
Karikó Lilian Kovács János
Magyaródy Sylvia Magyaródy Tamás

A bál rendezéséért és zökkenőmentes lebonyolitásáért
Magyaródy

Sylvia és Karikó Lili érdemelnek dicséretet.

A hangulat családias és kitünő volt.

ÖREGCSERKÉSZ HIREK.

Örömmel értesültünk, hogy Csoboth Tamás cscst. öregcserkész rajt

alakitott San Franciscóban.
Tamás kitünő szervező, igy személye biztositék a s;keres munkára.
Telefonbeszélgetésünk alkalmával közölte. hogy az Oregcserkész Munka-

terv feladatai közül a csapat és a központ támogatását választották.
Más feladatokat a késöbbiek során vállalnak. Az előzetes névsor igy
alakul I

.

Igazolt, de csapatmunkát nem végző
cserkészvezetőkl

Csejtey Judit tj.
Csoboth Tamás escst.
Csoboth Tamásné cs .
Tárcy Tibor st.
Tóbiásné Vörös Katalin escst.
Toldalagi Pál st.
Toldalagi Pálné cst.

Uj öregcserkészekl

Csaplár András
Csejtey Béla
Magai Erzsébet
Herceg Tamás
Koltai Endre
Rácz Jenő
Schüeller Mihály

- o - o - o - o - o -
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Miss Libertv.

Az egyik folyóiratban angolnyelvű cikken akadt meg a szemem.
"Talpra MagyarI" a Liberty hölgynek szüksége van a magyar ameriká-
saink segitségérel" "

A cikk sze~int az óriási szobor és Ellis Island javitása
2)0 millio dollárba kerül. Ennek az összegnek részbeni előteremté-

~ sére bizottság alakult. A felhivásra már. olasz. német, lengyel szer-

,."
vezetek jelentkeztek is. A cikkiró szerint nekünk magyaroknak is

"
gyüjtést kell indi tanunk. Többek között erre is...

Ez a felhivás vegyes érzelmeket váltott ki belőlem. A széndék jó.
még ha a fontossági sorrendben egy kissé háttérbe is kerülne a gyüjtés
megszervezése .

De... A Szoborbizottság nem volt t~lságosan előzékeny a magyar-
sággal szemben eddig. Mielőtt egy huncut garast is adnánk nekik.
biztositékot kellene kapnunk arra, hogy eZ,a jövőben gyökeresen meg-
változik.

Ugyanis néhány évvel ezelőtt, New York - New Jersey környékén
utazgatván, Miss Libertyt is meglátogattuk. Gfönyörü időnk volt.
jókedvűen csatlakoztunk a kirándulóhajóból kiózönle tömeghez.
Körüljártuk a szobor talpazatát, felmentünk a ki látó teraszra.
Beszélgettünk más, ujonanjött honfitársakkal, fényképeztünk, emlék-
tárgyakat vettünk.

Jókedvűnk csak akkor szünt meg, amikor a m~zeumban. a "tipikus
bevándorlók" üvegszekrényeinek sorában a "tipikus magyar bevándorlók"
elé érkeztünk. Addig láttuk a lengyel, román, német, holland, olasz,
"csehszlovák" bábukat, szebbnél,szebb himzett, jólszabott. gazdagon
diszi tett ruhákba' öl töztetve. Közvetlenül a magyarok előtt egy francia
házaspárt bemutató kiállitás volt. Egy valódi párizsi tánc és hopp-
mester bársonyban, selyemben, csipkében, lakcipőben s még szebben
felöltözött felesége képviselték a"tipikus" francia bevándorlót,
A jámbor t~rista még az üvegen keresztül is érezte a parfüm illatát...

Ha valaki megcsömörlött volna a francia dekadenciától. ellenméregért
csak a szomszéd vitrin elé kellett állnia. Ott állt egy "tipikus Magyar"
bevándorló pár, a legszörnyUbb, szürke darócruhában, bocskorosan.
Nyomorultabb. ágrólszakadtabb figurákat még a törökmegszállta magyar
Alföld mocsaraiban sem lehetett volna találni, nem hogy a mult száaad
kivándorlói között. Az "ázsiai betolakodott koldusnép", románok,
szlávok, németek által terjesztett hlrünk szimbólumaként állt ott a
két szerencsétlen bábu.

Az amerikai tömegnek nyujtott kép világosl A franciák, németek,
szlávok, olaszok hozták a kulturát, a magyarok a parasztjaikat küldték.
A francia, angol prostituáltakról, bünözőkről, a földről lezavart
parasztról - akikkel ezek a népek benépesitették Amerikát - szó sem volt.

~ Mint ahogyan szó sem volt a magyar bányászról, tudósról. katonáról,
,.., iparosról, mérnökről. orvosról, szőlő honositóról, autótervezóról.
'J

Ki intézte ezt igy? Kik voltak a m~zeum igazgatói. kurátorai,
rendezői? Kik felelősek ezért?

A környékbeli magyarok nem szokták a Miss Libertyt meglátogatni?
Vagy látták ugyan, de mástól várták a cseleivést?

Ha már a New York és New Jersey egyesületei. egyházai, klubjai
nem tettek semmit jobb reprezentációnk érdekében. a környékbeli
öregaserkészek - roverek akciót kezdhetnének. Most van rá a legjobb
alkalom. Amerika szeme a szobron van. S a miénk is a kiállitáson.
S ha már gyüjtésről van szó, szivesen adok egy szép erdélyi párna-
huzatot - a kiállitás számára. __1___

"S Z ERt N Y'~K t REL EM

Az ÖREGCSERKÉSZ FÜZET uj kiadása, amely már lassan könyv
számba megy, rövidesen nyomdába kerül. Azaz kerülne, ha volna
rá pénz. Pótom ezer dollárra volna hirtelen szükségünk. Ha,
netan valakinek a zsebében akadna egy felesleges ezres, SZIvesen
vállalkoznánk annak a nyomdába szálIltására. Persze apróbb cim-
leteket is elvállalunk....
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JÖVI:INK z ÁLO G A

Sok cikket. tanulmányt irtak már az ifjuság magatartásáról. Rend-
szerint olyanok, akik nem értenek a témához. nem értik az ifjuságot.
Hangjuk a bánatostói a goron~aságig terjed. Gyakran olyanok ostoroz-
ták gyermekeink magyar konyhanyelvét, akik csak angolul, németül.
spanyolul-stb. tudnak érintkezni csemetéikkel. Vagy ugy sem. mert még
a befogadó ország nyelvét sem tanulták meg tisztességesen beszélni.

Néha mi cserkészek is tüz alá kerülünk. ~zok a jó népek. akik elmulasz-
tották gyermekeiket megtanitani édes anyanyelvünkre, tólünk várnák.
hogy heti két-három órában egy egy kis Arany Jánost faragjunk belólük.

Sokan nem szeretik központi irányitásunkat. crgy érzik, az általuk
szervezett és fentartott csapat tulságosan önálló. crgy vélik. a
vallásos/ifj us ági egyesületek könnyebben kézben tarthatók és irány it-
hatók. jobban szolgálják az egyház, magyar ház érdekeit. Sok helyütt
még a tánccsoportot is többre becsülik a cs er készet nél

, mert ~gy vélik,

azt ók irányitják. Elóbb-utóbb felvesznek elöször olyan magyar szár-
mazás~ gyerekeket, akik nem beszélik szüleik nyelvét. aztán olyanokat
is, akiknek semmi közük a magyarsághoz, de táncolni szeretnek. Kis idó
mulva már nem beszél senki magyarul közöttük s a "kinti erkölcs" és
norma befészkeli magát. Egy szép napon sem CYO sem tánccsoport nincs.
A vasárnapi misék - istentiszteletek lassan angol os od nak. vagy portu-
gálosodnak. Aztán a cégtáblát is le lehet venni.

Két olyan magyar templom sorsát érdemes megemliteni. ahol végered-
ményben meghalt. vagy kihalóban van a magyar szó. mert féltékenységból,
vagy félreismerésból kiüldöztek bennünket.

Clevelandban a Szt. Imre egyházközségben már csak hétközben van magyar
mise. vasárnap csak angol. Egy pap van csak. aki ugy-ahogy beszéli
nyelvünketr
Furcsa. félelmes érzés. angolok, feketék között ülni a padban. ahová
Arpádházi szentek tekintenek l~~gyérzem - keserü szemekkel. A szines
ablakokon átszürödó napsütés lilára festi a feketét. pirosra,kékre az
angolt, ukránt. Azokon az ablakokon. amelyeknek az alsó sarkában Nagy
Jánosok, Szabó Istvánok nevét olvassa a kevésszám~ öreg magyar. akiket
még onnan fog temetni a másnyelvü pap.

A gyönyörü gótikus oltár finom faragványai más emberek szemének fognak
pihenést n~jtani a modern világ sivár betonsikjai ellensulyozásaként.
~égi mesterek elporladt kezeinek munkáját mások élvezik - ha van erre
kapacitásuk.

Ennek a templomnak falail~még h~sz-negyven évig magyar imádságtói visz-
hangzottak volna. ha nem piszkálták volna ki onnan a cserkészcsapatot.

A fiatalság elment. a templom magyar jellege megszünt.

Hasonló folyamat indult meg egy kanadai városban. ahol évekkel ezelótt
a plébános válasz~t elé állitotta a fiatalokat, va~J az ó ifjusági
szervezete. vagy a cserkészet. A cserkészet megszünt, az ifjusági szer-
vezet is. Most a plébánia van soron.

---

Nyugodtan állithatjuk, arányszámban számottevó ifjusága csak annak a
templomnak van, amely mellett cserkészcsapatok müködnek.

Az is bizonyos, hogy majd'minden feladatot a cserkészek. vagy cserkész
nevelésü felnöttek látnak el, különösen akkor, ha kifelé kell funk-
cionálni. Hiszen az ország nyelvét is ók beszélik kifogástalanul,
jogrendszerét, szokásait ók ismerik. Nem mi.
Tanácsos volna ezeknek a kezébe adni. a karácsonyi ünnepélyek rende-
zésétől az anyagi ügyek intézéséig mindent. Addig, amig velünk vannak...

Megdönthetetlen bizonyitékul álljon itt Göcsei Rita és Zubrits Arpádné
/Papp Zsuzsi/ rövid beszámolója a torontói Szt.Erzsébet plébánia
ügyé ról:

"r,1egdöbbentő volt a hirI eladták a Szent Erzsébet templomotl Igaz,
hoGY pár hónappal előtte a vélemény kutatás nagy százalékkal a köl-
tözés mellett szavazott - ez mégis hirtelen és váratlanul érintette
az egyházkö z sé get.

1.:ár az elején látható volt, hogy nehézségek lesznek a püspökkel az ~j
templom pontos helye ügyében. Az is látható volt. hogy ide komoly és
intenziv tárgyalásokra lesz szükség, és ezekhez, mihelyst angolul
kellenek. egy fiatal csoport szervezése kell.

..
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Egészen spontán alakulta csoport: rövidesen amiután :Iall püspök
'~rbejelentette hogy elvan adva az egyházközség, és miután láttuk, hogy

mennyire fel vannak háborodva az egyházközségi tagok amiatt az akkor
ugy látszó "tehetetlensé!O" miatt. Jaschkó Atya engedélyét kértük,
hogy talán mi intézhessük a tárgyalást dall püspökkel

- mi, akik már
itt születtünk vagy itt nevelkedtünk.

Ambrosic és dall püspökökkel voltak tárgyalásaink. Ezeket megelozve,
többször gyült a kis csoport és az egyházközségen belül a többi cso-
portoknak kérte véleményét.

Aprilis 14-én történt a tárgyalás ,/aH püspökkel. Egy szombati nap
volt, amelyen a püspök Or eljött egyházközségünkhöz, és három órán
keresztül tárgyalt velünk. Eloadtuk kéréseinket egy három oldalas
"riport" alapján. Eloadtuk egyházközségünk kéreimeit, és mag-Jaráza tot
adtunk arra, hogy miért fontos a jó hely egyházközségünk részére.
;Ünden meg lett tárgyalva. és ha más eredménye nem volt agyülésnek,
legalább oszintén és tisztán ismertettük hogy nekünk mi a fo cél:
egyházközségünknek egy jó helyet biztositani.

Májusban megtudtuk az Oj helyet és mindannyiunknak nagy öröme volt
a hirben. Nem tartjuk szerepünket nagynak vagy döntonek ebben az
ügyben. Sok minden közbejárult az elhatározásában. De ugyan akkor
köszönetet mondunk a bizalomért. hogy ilyen szerepet adtak kezünkben
egy kritikus tárgyalásban amely az egyházközség jövojét' jelentette.
Sohasem éreztük még életünkben azt, hogy a mi jelenlétünk és angol
tudásunk különbsé~et tett volna bármilyen magyar vonatkozásu ügyben.
Nem is fontos, hogy mi volt a döntő a püspök Or elhatározásában;
mert ez az eset által több fiatal összejött és rádöbben arra hogy
mennyire fontos életünkben a magyar egyházközség. Ha más célt nem
szolgált ennek a biz~ságnak munkája. akkor ez önmagában elég volt.

É's mi szerepe van a cserkészetnek az egész ügyben~ Nem hisszük
véletlen vol~hogy a kis csoport cserkészvezetőkbol állt. és ~ö-
göttük a többi cserkészek támogatása. Alkalmunk volt megint bebi-
zonyitani, hogy a cserkészet nem csak a táborozásból áll

- hanem
sikerült kinevelni egy fiatalságot amely készen van komoly szerepet
vállalni és megállja helyét az egyházközség és a magyarság fenntar-
tásában.

Ma, Oj templomunk, plébániánk, és ifjusági központunk szépen épül
a Sheppard és Bayview környékén. és az összel nagy örömmel veszünk
majd részt a felszentelésén.

Göcsei Ri ta
Zubritsné. Papp Zsuzsi"

Miután a fenti beszámolóból nem tünik ki az ügy anyagi oldala,egy
rövid magyarázattal kell kidomboritani a fiatalok teljesitményének
óriási értékét: A torontoi püspökség gazdasági hivatala, nyomasztó
adósságainak enyhitése érdekében a régi templom eladási árának csak
egy részét akarta egy uj templomra költeni. A fiatal cserkész vezet5k
sz~vós munkájának eredményeképen az Oj Szt.Erzsébet komplekszum nemcsak
minden igényt kielégito tágas épitmény lesz. hanem könnyen megköze-
litheto alkalmas helyen épül.
Bár pontos számadatok nem állnak rendelkezésünkre, áldozatos munkájuk
legalább egy, de valószinüleg két millió dollár,többletet jelent.
Göcsei Ritán és Zubrits Zsuzsin kivül, Zubrits Arpád. Zubrits Miklós,
Benyó Edmond és Varga László vettek részt a tár~Jalásokon.

~~ 4-'[? ..

- - / -..

KÖS Z Ö N E T

Hálás köszönet Fodor Ferdinándné Máriának, aki ezt a számot
legépelte. Segitségét igen nagyra értékelem, mert munkájával
lefietóvé tette egy, a szokásosnál nagyobb terjedelmü szám
kiadását.

Magvaródy Szabolcs
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FEL HIV A s

Az 1985 ~vl otta wal Emberl Jogok Konterenclán r~sztvev3
európ al és amerlkal országok kormány dele gát us al nak telvllágo-
sltására ~s meggy3z~s~re, a Kanadal Magyarok Szövetsége, Magyar
Táj~koztató Irodát álllt tel. I nagyszerU vállalkozás költség el re: ~
könyvek, nyomtatványok, memor~ndU80k, telet on ok , közlekedés, . J'
lrodatenntartás, stb. soktlzezer dollár szUkséges.

Ezt csak mt, kanadal magyarok adhat juk össze: ml, ön, barátal, ls-
mer&Bel, rokonal.

Soha llyen alkalma nem volt a magyarságri&k a tájékoztató hlrverésre
és barátok szerz~s~re, mlnt most Ottawában lesz. E munkánkhoz mOBt
mlndenUnk van: kltUn& k~pzettségU képvlse131nk, helyl lsmeretekkel
rendelkezS. sok nyelven besz~lS, ltt BzUletett tlataljalnk, nagyBzerU
ldegennyelvU történelml, gazdaságl, polltlkal, katonal Bzakkönyvelnk,
,kormányöB8zeköttetéBelnk, 8 órláBl dokumentált anyag véreink
szenvedéseir81, a magyar nép tervszerU pusztltásáról.

Most csak pénzre van szUks~gUnk. Az ön adományára.
Kér jUk , juttassa el adományát az alanti cimre:

Erdélyi Kör
P.O. Box 6311
Station F
Hamllton, Ont.
L9C 6L9

AZ adományokat a Magyar tlet ~s a Kanadai Magyarság lapokban
nyugtázzuk. A husz dolláron telUli adományokra adómenteslt8
elismerv~nyt adunk.

Hálás köszönettel

A HAMILTOn MAGYAR BIZOTT&G

Hun
J
adi M.Öcs.Mk.

42 u~nitR Dr.
Hamilton, Ont~rio
L9C 2G3
Canada
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