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Az elmult év során majdnem minden erőnk a Magyar Cserkész Szövet-

ség Jubileumi Tábora elokészitésére irányuIt. EZ,az emigrációs é-

letünkben szokatlanul nagy vBaalkozás, sok nő és férfi önfeláldo-

zó, majd'teljes évet igénylő munkaiak eredménye. Tervezés, gyül é-

sek, táborszemlék, levelezés, program készités, körlevelek cimzé-

se, telefonálás, mind,a tiz napos tábor zökkenésmentes lebonyolitá-

-sának volt az előfeltétele.

A táborhely fizikai előkészitését a legközelebblakó torontoiak

vállalták, akik verejtékes, pihenőt alig ismerő munkával utat, tá-

borhelyeket épitettek, erdőt irtottak, zsilipet javitottak, füvet

kaszál tak , úszómedencét javitottak. Csak néhány nevet e~litünk;

Jaschkó páter (cst), Jámbor Lajos( a tábor pk) Pintér János, Zub-

rits Miklós, Lukács Tibor, Haraszti Tamás, Hegedús István, s még

sokan aki~ Hamiltonban nem ismertek.

A tábor kitűnően sikerült. A tábor ezeregyszáz résztvevöje közÜl

nem sok akadhatott aki életreszóló, felejthetetlenÜl szép élmény

nélkÜl ment volna haza.

A sikerhez a hamiltoniak is jelentósen hozzájárultak. Lamperth Zo-

li ahiradást s a szállitást szervezte. NagyértékŰ munkájáért olyan

kitüntetést kapott, amit csak cs.tisztek számára rendszeresitettek

és adományoztak eddig. A kitüntettek között volt Kardos Géza aki

az élelmezési raktárt vezette, - kitúnöen, s Kádár Lajos.

A tábor vezetői között sok hamiltoni volt; Jankura Baba- Ákos,

Filló Gábor, Szőke Laci, Seregélyes Marci, Magyaródy Szilvia-Tamás,

Fodor Anna, Lőrincz Gabi. Schmidt Marci bátyánk a fa és mutatóujj

faragásra tanitotta a tábor bicskatulajdonosait,a washingtoni pk.

Ábrahám Lajossal közös vállalkozásban.

Az öregcserkész tábor is jól sikerült. Tizennégy résztvevö~l in-

dult az Ö.CS.Szervező és Vezető T4bor, s bár az előzetes jelentkezé-

-sek körüli bonyodalmak miatt röviditett programot adtunk, kitűnő

előadásokat hallottunk.

Az előadók névsora; Bodnár Gábor Üv,E.

Bárdossy Vilmos

Dr.Jeney László

Rauch Károly

zadubán György

Dr.Ádám János S.J.
Kozma György

Kcréh Ferenc

Magyaródy Szabolcs

A tanfolyam hallgatói;

Ábraham Lajosné, Szajkó Edit, Samu Péter, Horák Jenő, Nagy Ká-

roly, Pigniczky László est. Tuskó Csaba est. Németh István,

Forgách Ken.

Részidó'sök;

Farkas Andrásné, Berger Ildikó, AlRilima Mondi, Schwilgin

Frigyes.
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Augusztus 21.-én megindult a vendégek egyre erősödő áradata,
Ha-

miltonból s a világ négy tája felől. Fülöp János és Mária gyakor-

lott táboroz6k módjára pillanatok alatt sátrat vertek s máris be-

ültek az előadásra.

Huszonkettedikén tartottuk meg legszebb mUsoros tábortüzÜnket.

Versek, dalok, tréfák váltották egymást. Magyary Csilla verseit

adta elo,Ábrahám Erzsi kristálytiszta szoprán hangján áriákat éne-

kelt. Schwilgin Frici szintén saját verseiből adott izelitőt.

Kontúr Mária csángó dalokat énekelt, Szajko Edit Illyés Gyula

"Ozorai Példa" ciJDÚ költeményét olvasta fel. Egy hazai vendég

Cyrano orr monológját mondotta e~zinpadra kivánkozó rutinnal.

Az utolsó est közös tábortüze után visszatértünk altáborunkba. Az

Ö.Cs. tábortüzünk körül gyülekezett a vendégsereg jórész~ahol Bod-

nár Gábor Üv.E., Dr.Vareska György társaságában csatlakozott hoz-

zánk. Ezután került sor az avatásra; Ezüstös holdfényben álltunk

fel négyszögbe a zász16rúd körül} ahol; Fülöp János, Fülöp Mária,

Lamperth CiIi, Hegedús Ilona Hamiltonb61, Farkas Zsuzsa Cleveland-

ból, tették le a fogadalmat Bodnár Gábor és Dr.Vareska György ke-
zébe. Mi többiek pedig közösen megújitottuk fogadalmunkat.

Az Ö.CS.tábor létszámba vett vendégei; Jókay Lajos, Táborosi Já-

nosné (Szabó Piri), Béres Gusztáv, Hegedűs Babi, Ádám Misiék, Sza-

bolcs Leventéék, Dr. Forgách péter-Kati, Vass Károly, Roller Is~

Galló István, Sebók Istvánék, Féja Andrea, Hegedűs Márta, Szabó Éva.

Hálás köszönetemet fejezem ki Bárdossy Vilinek értékes támogatá-

sáért, valamint a tábor minden tagjának lelkes részvételÜkért. Re-

mélem a táborban tanultakra alapozott munkájuk nyomán megindul

imitt-amott, a szervezett, Munkaterv-re épitett Ö.Cs. munka.

A táborban feltűnést keltett a Hunyadi cimeres jelvényűnk, amelyet

nyakkendókőn viseltünk. úton-útfélen megállitottak bennünket az

érdeklödők, s jelvénygyüjtók. Volt olyan gyűjtő, aki nagynehezen

kikönyörgött egyet, villámgyorsan elcserélte, s máris rohant vissza

a másikért. Szent esküvel fogadta, hogy ez lesz az utols6. Másnap

kullogott vissza a harmadikért. ,
Eőrdögh Atya is meglátogatott minket. Egy egész rakomány görögdi-

nyével ajándékozta meg a tábort. Ezenkivül még akadt a tarisznyá-

jában jóféle kolbás~ no meg egy kis misebor is, ami csodák cso-

dájára teává vagy kávévá változott, az iszogató izlése szerint. Ki

ennek itta, ki annak.

Ahogyan hetven év minden magyar cserkésztábora után elmondták elő-

deink és kortársaink; Felejthetetlenül szép élményekkel s fájó sziv-

vel tértünk haza.

Tábor után az eur6pai, s ausztráliai cserkészek Kölley György Atya

gondjára bizva, szétszéledtek Kanadában s az Egyesült Államokban.

Hamiltonba is jutott belolÜk,de kevés; Horváth Kati, Dampf Babi,

Ihász Tibor, Zöld Robi, Szikora Anikó, Wéber Zsuzsa és Lexi, Hoch-

baum Pali, Krizsán Árpi. Los Angeles, New Jersey, Montreal, Cleve-

land előtt, utánJHamilton volt a támaszpont. Az utolsó csoport szep-

tember 15.-én indult vissza Európába, Gyurka bá vezetésével. A fi-

atalok nagyszerű viselkedésÜkkel megszerettették magukat mindenki-

vel, s bizony meghatódva búcsúztak tőlünk. Hálás köszönet a Szőke,
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Jankura és FÜlöp családoknak az elszállásolásért, s bocsánat a töb-
biektól, hogy nekik nem tudtunk vendégeket juttatni. Majd 82-ben...

A tábor humora minket is elért. Főleg a "papagály"ors tagjai pro-

báltak számunkra nevet találni, mert az "6reg" senkinek sem tetszett

~ az öregcserkész szóban. Ez teljesen értheto is, mert manapság még

egy kilencven éves matróna is legfeljebb azt hajlandó elismerni,

hogy "senior citizen". A tizennyolc éves viruló hajadonok pedig

egyszerúen nem hisznek az"öregNszóban. Többféle javaslat hangzott

el; alig használt cserkész, senior cserkész, élt es cserkész. vé _

gÜl is a sajtó, hatalmi szóval döntött; "érettcserkész" lett a "hiva-

talos"nevünk, - ha tetszett, ha nem. Csak arra vOlnék kiváncsi, mit

csinálnának a Papagály órs tagjaival a zöldnyakkendÓs ármádiák, ha

ezentúl - logikusan - "éretlen cserkész" nevet kapnák a sajtótól...

Az öreg szó a clevelandi tiszti konferencián is téma volt. ott sem

tetszett. Valaki emlitette, hogy ezen már ötven, hatvan éve is vi-

tatkoztak. Több javaslatról tud a cs. történelem. A pálmát kétség-

telenül a "csirkész" (lányok) és a "Csörkész"(fiÚk) viszi eloEnnél

jobb javaslatot még nem produkált senki Hogy milyen kivégzési

módot választottak a javaslat felterjesztöje számára, arról nem

szól a krónika.

Bár az éva Jubileumi Tábor jegyében telt el, más dolgunk is akadt

bőven;
Február 24.-én Öregcserkész Músoros Vacsora volt, a Szent István

Hallban, Kardos Gabriella, Zydron Margit, Tibay Marianna és a 27-

59 sz. csapatok tánccsoportja közre múködésevel. Ez alkalommal Se-

regélyes Marcit Üllnepeltük. ÉVek hosszú során keresztül vezeti a

tánccsoportot, s bizony erösen rászolgált az elismerésre. Egy ezüs-

tözött sőrőskorsót adtunk át Marcinak hálánk jelképeként.

Ezután sorban felhivtuk a tánccsoport volt tagjait, s munkásait

a szinpadra, hogy Marcival együtt ünnepelhessÜk őket. Bizony meg-

telt a tágas szinpad.

A konyha művészeinek hálás köszönetünk; Márton attika-Józsi, Lam-

~ perth CiIi, FÜlöp Mária, tőrincz Marika, Vargha Rozika, a Pinczel

házaspár, Heged~s Magdi, Magyaródy Rózsi, hogy csak az előre je -
lentkezetteket emlitsem. Az est tiszta jövedelmét a M.C$.Sz~nek

utaltuk át, a Fillmoreban 79.-ben felhasznált anyag ellenértéke-

ként. .

Április 20; Ö.Cs. Batyuvacsora. A már megszokott, meghitt hangulatú

vacsoránkon először jelent meg a hamiltoni McMaster egyetem köz.

gaz.karának magyar dékánja; Dr.Szendrovits zoltán. ReméljÜk más

alkalommal is megtisztel bennünket jelenlétével.

A pünkösdi akadályverseny után, június 7.-én kerűlt sorra a

Cserkészbál, amelynek előkészitésében és lebonyolitásában teljes

erőbevetésseI vettünk részt.

November 14. Ezévi második Ö.Cs.Batyuvacsora. Örömmel üdvőzőltűk

új meghivottjainkat, illetve tagjainkat; FUhrman György, Bereg-

szászi András-Piroska.

Ezen a vacsorán, néhányan már ezüstözött kupáb61 ittuk a hegy levét.
Ha már legulább t1z fuv~ tag beszerezte a kupát - kb. 10-12 dollár
az ára - egyszerre vésstjUk be a Hunyadi c1mert és a nevünket.

----



Torontoi hir:-----
A Multlcultural Hlstory Slciety of Ontario, POLYPHONY clmU klad-
ványának, az Ontarl0 tartományban letelepedett magyar emlgránsok
életével foglalkozó kett~s száma, Zubrlts Árpádné szerkesztésében
jelent meg. Zsuzsi na~szerU, szinvonalas munkáját a torontol Magya~
Kulturközpontban, vagy a Multlcultural Hlstory of Ontarl0, 43 Queel
Park Cr. East, Toronto, Ont.. M5S 2C3, clmén lehet megkapnl.

Jelentés aZ erdélyl tár~ú.a~olnyelvU könyvakciónkról:

1980 márclusában, A Hamiltonl Magyar Társadalml Klub,
A Haml1toni Erdélyi Kör,
Erdel Márla, Toronto, és
néhány öregcserkész áldozatkészségéb51,

143 drb kUldeményt postáztunk /kb. 214 kÖnyv/, Europa és Amerlka ve-
zet5 napl1apjal és magazlnjai számára, a következ5 megosztás szerlnt:

United Klngdom
Németország
Olaszország
Franciaország
USA

15
15
15
15
83

A nyugatl vl1ág terUletén sokezer egyetem mUködlk. Csak az USA terU-
letán a Lovejoy,s College Gulde 3368 f51skolát és egyetemet tart nyl1-
ván. Az 50,000 példányszámon felUl megjelen5 napllapoknak és maga-
zlnoknak a száma is ezrekre rug. Hatalmas munka áll el~ttUnk, tehát
a gyUjtést is folytatnunk kell.

'

A csomagolás, cimzés, postázás munkájában a következ5k vettek részt:
Cserháti Lén! és Irén, HegedUs Ilona, Németh István, M&sYaródy R6zs1
és Tamás

Ezuton ls kérjUk tagjalnkat, barátalnkat, hogy egyesUleteiket, egyhá-
zalkat kérjék fel a Felvidék és Erdély problémálval foglalkozó, angol-
nyelvU szakkönyvek adományozására. Szlvesen kUldUnk listát és ár-
jegyzéket, valamlnt a kiadók ot..lt.

KönnyU HamUtonban. . .

Már sok helyen elhangzott: "KönnyU Haml1tonban öregcserkész munkát
folytatn!. II

Persze. Itt összetartanak az emberek. Itt nlncs Pityl Palk6, akl mln-
dent megtámad, aml él s a mozgásnak néml jelét adja. Itt nlncs ful-
okos János, akl mindenbe belebeszél s a parancsnokon keresztUl akar
vezetnl - fele15ség vállalása nélkUl. Itt nincsennek kllkkek, amelY~
lehetetlenné tesznek mlnden olyan megmozdulást, amlt nem 5k szervez
Itt nlncs Dlktátor Sándor, akl nem tUr meg senkit maga kör Ul a szemb_
dombocskája tetején.

Az 19azság az, hogy Haml1ton ls erre a sáros földtekére épUlt, nem
pedlg a Holdra. Nekünk ls kl jutott mlndenb51, mint New Brunswlcknak,
Buffalonak, Clevelandnak, Torontonak, vagy Chicagonak. Itt sem könnyebb
az élet. Itt ls meg kell kUzdenUnk mlndenért. A jólndulatu félreértés,
tájékozatlanság, roszlndulat, lrigység, ugyanolyan mérvU, mlnt máshol.

Ha könnyU, akkor mégis mlért könnyU Hamiltonban? Mert:
Egy marékr~való jóindulatu seglt5kész ember itt megfogta
egymás kezét.

'Munkánkat a Tlz Törvény, fogadalmunk s az öregcserkész Munkaterv
határozza meg.
Er5nkhöz mérten, mlndenUtt segitUnk, ahol azt a magyarság s a
cserkészet érdekel megkövetelik.
Magatartásunkkal mlnden j6zan embert meggy5ztUnk feltétel nél-
kUll jólndulatunkr61.
A mlnd rltkább rosszindulatu támadásokat, rágalmakat még csak
válaszra sem méltatjuk.

A fentemlitett városokban ls megvannaka a munka feltételei.Mlre vártok?

Nota bene: Ottawáb61 - ahol nincs csel~szcsapat - Tuskó Csaba tizen5t
jelentkezési lvet kUldött be. Wsshlr.gtonban tizen tettek öcs fogadal-
mat. T,alán li nyugatl partokon ls készUl vallim!.
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Kozma György a Vezetők Lapja 1980.évi 53. számában kérdi; Elvesz-

tené e a cserkészet az identitását, ha nemcsak gyermekmozgalom

lenne, hanem a késöbbiekben is életformát kinálna a tagjainak?

Érisz almája a vitát jelképezi, hát legyen vita. Érveimet röviden,

pontokban foglalom össze, mert szeretném, ha a már a befogadó or-
szágokban nevelkedett fiatal vezetőink is megértenék;

A Magyar Cserkész Szövetség soha sem volt csak gyermek mozgalom.

1.) Minden valamirevaló multra visszatekintö csapat szerves ré-

sze volt a ferficserkész raj vagy örs. Példa; Az 5.K.E.G.

csapat 1936.évi létszáma; cs.cs.89 fő, az öcs.cs.létszáma

75 fő. A 160 lI.K.csapat "Öreg Hol1Ók'~ és az öcs.raja létszá-

ma 32,ugyancsak az 1936.évben.

2.) A Magyar Cserkész Szövetség a húszas évektöl fogva igyekezett

cserkész szellemmel átitatni az egész magyar közéletet.Őreg-

cserkészeit számontartotta, s a cserkészideál megvalósitásá-

ra ösztönözte őket.

példák; A Fiatal Magyarság Mozgalom.

A Teleki pál Munkaközösség (1941-45)

A H.G.K.

Teleki pál "Parlamenti őrse~'

3.) Az emigrációs cserkészmozgalom magyarságmentési munkája sem

új. példák; a.) A Csehaiovákia s Románia által megszált te-

rÜleten a cserkészek dentö szerepet töltöttek be a magyar

fiatalság mentése s a magyar kultúra ápolása terén.

b.) A terÜletek, sajnos csak ideiglenes,visszatérése idején

nemcsak a csapatokat szerve zték meg, hanem szórvány magyaro-

kat is erősitették, bátoritották. A Bp. Kerület regőscsoport-

jának Beszterce-Naszód vármegyében végzett munkája jÓpélda

erre.
c.) A horvátországi magyar ifjusági vezetők kiképzése - par-

tizán harcok szüneteiben.

E vállalkozások irányitói, résztvevdi javarészt ma is köz-

tünk vannak. Neveiket -nyilvánvaló okok miatt - kollektiv

engedélyÜk nélkül nem köz61hetem.

Mi a mai helyzet? Ma is vannak öregcserkészeink. Százával. 1979

áprilisa óta jelentős lépéseket tettünk az öcs.munka fejlesztésé

s egységesitése terén is. Először megjelent az Öregcserkész Csapa-

tok Szervezeti Szabályzata s az Öregcserkész Munkaterv. Ezeket kö-

vette az Öregcserkész Jártassági Próba anyaga, majd az Öregcserkész

Szervező és Vezető Tábor anyaga.

Az 1980-as Jubileumi Tábor öregcserkész altáborában megtartottuk

az első -részleges - Ö.CS.Szervező és Vezető Tábort is. Az ott nyert

tapasztalatainkat rendszerezve készülünk az ezévi -reméljÜk - már

teljesértékű táborunkra.

ReméljÜk, hogy mire ezek a sorok megjelennek, már a tervezett

Öregcserkész Füzet is a munkánk után érdeklődóx kezében lesz.

Addig is itt közlöm az Ö.CS. munkatervet, bizonyságául annak,

hogy ma is, mint történelmünk minden korszakában, életformát ki-

nálunk minden korosztálynak. Magyar6dy Szabolcs
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ÖREGCSERKÉSZ wmlKATERV.

1./ Csapataink támogatása;

1.) Ne felejtsd eli mindezt csak halkan~szerényen, a csapat
vezeti5nel telJes~rmo~aban-1;'é}ie1;eá...

2.) Toborozz k1scserk~siekettrs oregcserk~szeket. Terjessz röp.~
cédulákat a magyar házakon, egyházakon, üzleteken, egyesül
teken keresztül.

3.) Segitsd oket a felszerelés megszerzésében és karbantartá-
sában.

4.) Szállitási segitség.
5.) Segitsd a vezetőket forgószinpad szervezéssel, próbáztatás-

sal, ha értesz hozzá, illetve ha felkérnek.
6.) A népitánchoz ruha,"cipő, csizma, zene, magno stb.kell, s

aki ért hozzá. Eloadás rendezéséhez terem, világitas, hang-
erősitő, meghivó nyomtatás, s szervezés kell. Tudsz segite-
ni?

2./ A központ támogatása;

A Szövetség jövedelme nagyon szerény, távolról sincs arányban a vég-
zett és végzendő munka nagyságával. A Tagsági dijak -e~edül- nem
teszik lehetővé a telje~kivánatos program végrehajtásat. Intézménye-
-ink állandó nehézségekkel küzdenek. A Magyar Cserkész folyóiratot
havonta kellene megjelentetni, de nincs hozza elég pénz. A cserkész-
könyvek kiadása is lassabban halad a kelleténél. Mecénásaink ritkán
akadnak. Segitsd ezt a munkát jövedelmed és lelkiismereted arányában.

3./ PénzÜgy;

Minden emberi társulás,- legyen az politikai, kulturális, vallási
stb.természetű,- anyagi megalapozottság nélkül életképtelen. NekÜnk
is van szÜkségünk pénzre. Minnél magasabb célokat túzÜnk magunk elé,
annál többre. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk tehát az erős a-
nyagi alap megteremtésére. Tudatositsuk, hogy a megyarság sosem áldo-
zott jobb célra.
pénzszerzési lehetőség (más ötletek is felmerülhetnek) ;

1.) Szövetségi tagdij; Kötelezo. Összegét a Szövetség állapit-
ja meg.

2.) Öregcserkész megajánlás; Mindenki anyagi helyzet éhez illő-
en adjon. Az adóztatható jövedelmünknek l~át kitevő fela-
jánlás méltányosnak látszik. .

3.) Célgyüjtés; Egy meghatározott célra ne csak tagjaink, ha-
nem barátaink, ismeróseink között is gyüjtsünk. Gyüjtóive-
ket s körleveleket, csak a Szöv.által kiadottakat használ-
hatunk.

4.) KÜlönösen a tehetős magyarokat kérjÜk fel nagyobb összegű
céltámogatásra, p.o.ujságkiadás fedezésére. Ellenszolgálta-

tásként, elismerésként oklevelet ,emlékérmet a szövetség szövetség

.tóI kérjünk. ,

5.) Tagjainkat kérjÜk meg végrendeleti adományozásra.
6.) Minden lehető állami támogatást szerezzünk meg.

A pénzügyek intézésére szervezzünk bizottságot.

4./ Magyar akciók;

A sértődöttség, önsajnálat, egymás meggyőzése meddő állapot. Több
magyar szervezet realitások alapján inditott akciókat. A magyarság
érdekeinek megfelelő módon.
Tájekozódjunk céljaikr61, eddigi munkájukról. TegyÜk megbeszélés
tárgyává eredményeiket, támogassuk oket.

5./ Tag toborzá~ létszám fejlesztési

Minden már felvett, igazolt tag kötelezettséget vállal egy értékes
új tag beszervezésére, mozgósitására, munkára, avagy társadalmi ese-
ményekre.
A létszám

1.)
2.)
3. )
4. )

megsokszorozódik és igy rövidesen;
Minden munkakörre lesz elegendő hozzáértő ember.
Tábortúzre, előadásra, szórakozásra bőven jut résztvevó.
Anyagiakban a csoportok megerősödnek.
A nagy számok törvénye szerint, a helyi magyar szervezetek-
-ben lesznek tagok, akik a magyarság nemzeti érdekeit védik,
s a cserkész mozgalomnak is hasznára lesznek.
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6./ Öregcserkész sajtó;

Megoldások;
1.) ~cs.rovat a VL.-ben. Szerkesztője az Öcs.VT.
2.) Ocs.kiadvány időszakos alapón, a Sajtó Osztály

gyelete alatt.

7./ Sajtó és könyvtár figyelés;

Vez. felü-

Barátunk kevés van, ellenségünk annál több. A magyarság elleni tény-
ferditések könyvtárat töltenének meg. Gyűjtsük össze a magyarságra
káros könyveknek, folyóiratoknak jegyzékét. Az eredményt a központ-
ba juttassuk el, ahonnan a szöv.sajtó osztálya minden magyar lapnak
elküldi leközlésre. Munkaterűletünk minden könyvtár, de különösen
az egyetemi és városi.
Természetesen a pozitiv hangú könyveket is felkutatjuk, s azok jegy-
zékét is publikáljuk. Ezeket vedd és terjeszd, ajándékozd másnyelvű
barátaidnak, s főként könyvtáraknak. Kisérd figyelemmel sorsukat, s
pótold a könyvtárból elveszett példányokat.
A sajtófigyelés is fontos. A rendszeresen magyarellenes sajtóval az
alant vázolt módon bánjunk;

1.) Kérj helyreigazitást az általad közölt adatok s forrásmun-
kák alapján.

2.) Szervezz levélirási akciót.
3.) Szervezz levélirási akciót a lap hirdetöihez.

A magyarság felé barátságos érzeletü cikkírókat figyeljük legszo-
rosabban;

1.)
2.)

3.)

Irjunk egyéni s közösségi köszönóLeveleket.
Hivjuk meg őket reprezeBtációs eseményeinkre diszvendég-
nek, s foglalkozzupk velük.
Magyartárgyú, angolnyelvű könyveket ajándékozzunk nekik.
Disztárgyak, lemezek, népmúvészeti tárgyak örömet okoznak
mindenkinek. '

4.) Igyekezzünk társadalmi síkon is barátságba kerülni iró,
ujságír6, rádi6 és TV. riporter, program szerkesztő bará-
tainkkal.

5.) Emlékezzünk meg barátainkról rendezvényeinken és sajtónk-
ban, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg óket.

8./ Egyetemi kapcsolatok;

Egy remélt európai újjárendezés szakértői, diplomatái, ma az egye-
temek PoliticaI Science, History és Business fakultásain tanulnak,
vagy tanitanak. Hány angolnyelvű magyar forrásmunka áll rendelkezé-
sünkre? Bizonyára nagyon kevés. Állitsuk össze ennek a kevésnek is
a listáját. NézzÜk át Őket, vajon hasznosak-e számunkra nemzetpoli-
tikai szempontból; Tárgyilagosak-e az adataik, magyarázataik?

~ Ha emóciókra és romantikus vágyálmokra épitette múvét a szerző, több
kárt okoz, mint hasznot. A fiatal tudós, ellenőrizhető adatokat, lo-
gikus megoldásokat s praktikus kompromisszumok~t keres. Minden más
megközelités csak lekicsinylő megvetésével találkozik.
Ha a könyv megállja a kritikát, lásd el vele a könyvtárakat, s pó-
told, ha elveszik.
Keresd a baráti kapcsolatok lehetóségét. Ha e~ hallgató vagy tanár
barátságos irántad, a magyarság felé lesz baratságos.
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