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196] JULIUS

f.bruár 6.-án .z. ba ver8. al .ml.k.ztUnk lodál
al o 8aar a ao arn .gy .SDagJo aa!1ar
dultunk, bo61 a n.a all@yarok 1. a.s1aa.rh...4k.

Kz'rt vila.ztottuk a központl könyvtir nae1t.ra't, .z a060lnyelvU
a'sblvót .. a aU.orYaz.t'8t. C'lunkat .1 1. 'rtUk. A baa11ton1 z.ne-
4rt3 közön.4s .1 18 Jött .. a The 8p.otator /h..l1tonl napl1ap/ zen.-
krltlku.a 1. a'sJalent.

A közön.4sn.k tet.zett.k az .13adott zen.aUv.k . aUv'.z.lnk. A krltlka
J6 volt. A 8&!1ar z.n'r'l v'gr. Haal1ton 1. tUdoa,.t .z.rz.tt -aagyar
r.nd.z..b.n t~k'nt h.lyl aagyar aUv4.z.k kltosá.talan tolaio.olá8ában.

lö.zön.t 81dy Mirt'nak, akl -alnt .dd16 alnd.n alkalo..al 161 ao.t
1. tl.zt.l.tdlJ n.lkUl - adta aUv'.z.t4n.k l'sJavát, ..1 kör' a bans-
v.r.enyt 'plt.ttUk. Hilá. kö.zönet Kardo. Gabrlellának, Jobbá6Y P'ter-
nek. a ZJdron Marglt vaz.t','vel 4. Lanto. Edlth közr..Uköd','v.l a
torontol lodily Idru.nak. Usyano.ak hil'. kö.zönat Haal1ton azon aa-
l51arJalnak aklk köt.l SUkn.k tartot tik a8/5Jal.n..Uk.t a'S akkor 1.
ha a aodern z.ne e..tl.s nea kenyerOk. Mag4rt.tt4k, hoSY ez.n aZ ..t4n
n.a 88radbat are. .z4k.

A aU.orvezet..t Ma/5Y.rddy 8z11vla .. FUlöp Gyula látták .1 klfogis-
talanul.

Roveab.r.deoeab.r t'J'kin uJbdl hansv.r..nyt t.rY.zUnk. d. aUsorass-
köt', n41kUl, ...lyen a&/5yar aUvé.z.lnk tudá.uk lesjavát adhatják, a
zene.zerzS neaz.tl,'s'r. vald t.klnt.t n.lkUl.

NiJu.ban vész3dött a H..l1ton Ventwortb 8choolboard Mag~ lrodaloa
~~~ltaf'0lY:-a. p.tr6 Zoltán 0.ztályt8nDk ls.n Jd au t vészett,

e .n r., 051 aZ anyasot ée a prosr..ot a.natközb.n k.ll.tt kl-
alakltan1a 4. öaaa"llltanla.

A tanu16k aaJd'alnd c.erk'az.k voltak. Kz'rt a vlz.sa - aZ lskola-

.z4k követ.la4nyaln tulaena.n - n.ac.ak l~sb.llbSl, hanea szdb.llbSl
1. állt. 151 alakult kl az lskola,z'k .. a c.erk'az aagyarsáslsaer.tl
blzonyltványok közöttl kUlöab..s. A vlzsgizottak név80ral HegedU8 San-
dY, satlabely latl, Jankura !sl, Jankura Andor, Jankura Ll111an, Bata
Plro.ka, Vancaik Araoka, Bata Jdz.et, Puhraann Z,uz81, Tlbal Rlchard,
'arka. Anna, Magyar6dy 8z11vla, Ma61aródy Taaie, larlkd Ll11lan, Dr.
81Sk. Li.ald, 8zSke Z.dtla, LSrlncz ld..
A vlz.sablzto.ok v'lea4ny. azerlnt uSy a tananyaE\..lnt a vlzssat'ta-

lek air ld'J4taultak. Tul 80 kat toSlalkozunk a résaulttal 8 úSY8zólvin
8.nklrSl n.a tan1tunk,akl a 881 8&syar - n.a pirtot szolgáld - lrodal-
aat 4. költ'.z.tet J.l.ntlk, n.a 1. ealltv'n aZ .alsrácló klaasaa16
lrált-költSlt. Az anyasot kapc801nunk k.ll a aihoz é8 a tordlti80k r'-
v'n, a b.fogad6 orszások lrodalmához 1..

Hagy r.r.no atya toslalkozlk .gy tant.rv Java.lat öS8zeillltásának
SOndolatával. R.a'lJUk h..aro.an 80r k.rUl rá.

24-2 n ttu zo 8unkatáborunkat, ll.or.ban.
'80 lunk a l.ány ö.v. barak kUl8S t..t .. volt. 1.11 ldSben, k'k iS
alatt- tUzS nap.Ut4.b.n- dolsoztunkl La.p.rth Zoll, Pusztal Ir18z,
Laap.rth Zoltl. B'a.tb Pl.ta, Gyurkd Ján08,M'61arddy 8z. t.8t.tt.t.
H.S.dU. Ilonka .. Ml!1arddy Róz81ka .t.tték kZ éh.. .unk.hadat. izalatt
Laap.rtb Clll 4s Gyurkd Marlka kltakarltott'k a k't barakot .. az .béd-

Ut.
A ha811ton1 Irva B.thl.n lata-Turul .unká8 r'.zl.S .zlntén J.l.n volt.

A Rava.z Li.z16 prot..tán8 .rd.l kipolna t.rül.t't tlsztltottik, salyaz-
ták. Annak V'6' zt4vel .eslt.tt.k a tlu ö.v. barak takarltá.ánál.
lardo. G4za -Toal-Gyurl, Gy.ns. Zs16a -Z161-MarSlt, lidár bézaspár,
8ch81dt Marel, ruhraann Zsuzsl -Llnda 4. Tdth Jáno. voltsk '.SltsésUnk-
r.. 8zdrakoztatá.unkrdl a Gyurkd sy.r.k.k gondoskodtak, aklk v.laal
c.oda tolyt'n 'l51.z.rr. voltak .lnd.oholl aZ Ubulvirban, az ö.v. bara-
koknil. a l.&ny U.v. tl.zt'.on é. Pusat.lék koc.1Jában. Csak .gy8zer
lJ.dt.a aa6, ..lkor Andr.át .egl'tt.. a tlut'bor kapuJ'nak másodlk
,zlntJ4n, usrá.hoz k'8zUl5dnl. Addlg u87anl. .osak" az .1.5 8z1ntr51 '
ug~ltak az ~..z.bordott .z.niba. Mlnden.s.tr. .~z.tt gy.r.k.k, .esusz-
tik kéz, l'b .. nyaktör4s n.lkUl....

-
---_.----- ---
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~a1 Parmen1us István nevlt ke~en 1smer1k. Hont1tárBunk ak1 158'-ban balt meg egy haJótöréB alkalúval llew Foundland partJa1 e13tt,
'1évvel e13zte meg a Ma,tlowert. New Foundland 1rodalomtörténéBze1 Bzá-

aontartJák m1nt elsS költ~JUket.
MoBt, halálának négyBzázadoe évtordulóJának aegUnnepllBére Dr. Mat1a-

sovBzkl Zsolnar M1klóB CBCBt. akc1ót 1nd1tott. F.lhlváBára, HaraBztl
Endr. Bár 1rt 18 egy kb. negyvsnoldalaB tanulúnyt. R.mllJUk, hol51 az
akc1ó a1k.rrel Jár kanadal vonlAlon h. éB Pardn1uB Unylbll .gy két
Bugarac.ka a aagyarBágra 1B vet3dlk.

. Magyar ilet telkérlaére, HaraBztl Endr. krlt1kát 1rt a roBtn at.ran
Paaeu angolra lerord1tott ". H1.tor, ot TranB11van1a" c18U. áltudomá-
h7o.J közönaégeB hazugBágoktól éB Cerd1téBekt~1 he.zaeg& könyvéral.)( mU" a Va1ne Un1verB1t1 Pr Detr01t. kladásában Jelent meg, a
az ottawal román köv.tBég azzal a a88J.61zéB.el kUldte el a Magyar
iletnek. hOI51 "ez az 19az1, ValÓBágO. tarténele., ne. ped1g a Haraazt1
Endre könyvel." ,

. kr1t1kát az Erdé111 V1lágazövet.ég réBzér~l Zol~sák IBtván .OBZO-
rOa1totta, B Jónéhány clare elkUldte.
M1 öregc.erké.zek 1a lokazorol1tatJuk e '0 oldala. kr1tlkát éB a

Corrá..unkák Jegyzékével el51Utt e1kUldJUk az el51et_l kanyvtáraknak,
ahol Pa.cu törmedvénye mestal&lható. I...nén kedves "Dákóromán bará-
ta1nkat" a könyv Bár mlndehová eljutott. ahová érde.eB volt elkUlden1.
Erre ne. laJnálJák a pénztl

MáJuI l2.-én BW.ll!!l.ill~t.L1r!..n4~gUnk.I_.~UJ,ó_G111ll proC.sallor tar-
tott .l'&dá.t a Honfoglaló MaI51arok MUveltBége" cl..el. a BZt. I.tván
ter..ben.
. c.Utörtök n.a 1gen alkalmaB &z 1l1.n e15&dáaok .estartáBára, de a-

zért aég1. BlkerOlt Izép.záau ballsatóaásot öIBzeholln1. A rendezé.t
s a lebonyo11tált m1 vállaltuk ugran, de a ham1ltonl e61lég klalakltá-
11 munkájának e15seS1téBére tárBpártCogónak CelkértUk a IZt. I.tván
el51házat. a 11&1111lton1 MaI51ar Clubhot. Ali Erdé111 Kört, ar. Iroda1l81 é.
MUvé.zetl Kört. A azervezetek vezet~1 lelkelen I kéBz.és..en c.atla-
koztak a vállalkozáBhoz. aemélJUk Er 'a J61ndulat lnd1kác16 a tovább1
e61UttmUkadé8 k1alall:1tásának lehet5.égére.

. 1100 a .rtot kétévenké 10 eledékeB köz U éBé .

Ápr111. .-én érkeztek B.Y., ..~.. Oh10, Qu.bec BOnt r10 C.apata1nak
képv1Be151. . a az. vezet51. Ft. Barna aándor B el51h&za J6voltáb6l
a VeBt 5th. uton lévI mag1&r gör. kath. .61házközBéS termében tartottuk
mes a 6101éBt, me11nek célJa. Bzall:v.zet5k J.lentéBén.k a m.sballsatá-
Ba mell.tt az I.~. tagJa1nak a m.f!iVálaBztáBa volt. Err~l a I51UléBr5l
a M.Ca.az. Jelentélt ad kt a m&61ar uJsásoknall:.
A 8zerv.zést és a lebonyo11táBt Puszta1 ErzB1 CBt. vállalta. B m1n-

denk1 telJeB meselégedéBér. t.1JeB1tette lB. Seg1t.ége 1B volt p.rBz.
aégp.d1S akt1v cs.rkéBz munkát mér n.m vész5 cBerké.zek közUlI
Pe14nyl Juttka -László, Butty ErIla1. Puszta1 Irhz, Molnár Uz, lIolnár
Dáv1d. Faluköz1 Jolán. XöBzönet az IrtékeB .unkáértl

Aznap eBte a haBznosat öaBz.kötöttUk a k.ll.meBlel.. nagJot v1gad-
tunk a 27/59-.B.k bálJán. P.rBze az I.B. tagokra ráJárt a rud, .ert
néhány Corduló után Bodnár Gábor elc1pelte Iket "1bézn1". 111 azomban
k1mulattuk magunkat.
Másnap ref!if!iel. m1Be é. IBtent1Bztel.t után Telek1 Pál !al ékUnnepé ly 10

tartottunk a szt. IBtván Hallban. Onnepl Izónokunk IIBgr. Dr. Henke1
!ároly CBCBt. volt. B.Bzéde. 81nt mlnd1g,mo.t 11 élvezeteBen rendha-
gyó volt. Majd az 19,,-a. gödöl151 Jamboree dokumentum C1lmJét mutat-
tuk b.. A C1l..t Gábor ba. már 1sen J61 1saervén, aag,arázattal k1Bér-
t. B a tontoBabb Bze.élyeket aef!ih.v.zte. A C1lmral Göabö. LáBz16 v1-
deotape máBolatot kéBz1tett. 161 azt k1vánságra bárm1kor levet1thetJUk
a T.V. képerny5Jén. A C1lmet HesedUB Ilonka Bzerezte kölcBön a San-
Franc1Bcoban é15 Fab6 LáBzlótól.
AZ Unnepséget Dr. Sz5ke LáBz16 vezette. H1vatáloB BZlnvonalon, lzeB

aagyarBá!gal e15adott v.rBekkel közr.aUködtekl Mayer Andr.a. éB Bata
P1roBka.
A BzokáBoB - aegröv1d1tett - gyertragyuJtáBo. Bzertartá. után a

bUCBuzkodá8 kezd5dött B Behogy nem akart véget érn1. LaBBan aztán a1n-
denk1 utnak eredt a Bzélr6zBa m1nden 1rányáb~

1 ö N Y VEI R O L

larácsony. BzUlet~snap. v1zBgák 1deJén nagr gondunk az ajándék
k1válaBztáBa. KUl önö Ben akkor, am1kor a C1.talBágr61 van Bz6. H1ába
veszUnk aagyar könyveket, abb61 csak szobad1BZ lesz - ha le.z.
ÖrU1Unk. ha a MCSSZ kötelez~ olvasmánya1n átrágják magukat.

---- ------------
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Aa ut6bbl ld~b.n könnrlt.tt.k sondJalnkon az ansolnyelvU, a&!1ar-
tár61u könyv.k kla461. C8ak n4bányat ..11tUnk:

fU UIRIf OF HUNaARY Sha htván.
l'p.8 8&81ar tört'n.le., kultura, 8port.
Rikdcal Founaatlon
POB 67, Itatlon 1
Toronto, Ont.
1161 4Y4

THI TIXELEIS MLfION
Tört'n.le., lrodalom, z.n., te8t'8z.t '8 népl h&!1oaányok.
Zoltán Bodolay
Hungarla PubU8hlng Co., Sydn.y, 1978 .<ra 8lJ.oo

Ára 825.00

HUNGARIA. CONtRIBUTIONS TO WORLD CIVILIZAfION
Franc18 1. Wasn.r
Alpha Publlcatlon8. Ára 811.50

HUlataáe08an hangalk.61 8zakác8könyv dlc8ér.t., d. a 8a6bantors6
8aakác8könyv n.. c8ak aa, han.. .és 80k má8: Történ.le., töldraJa,
anekdotá8 könyv, ..t8a.t.kk.l, kép.kk.l. Eaz.l aa e61 könyvv.l több
'8 8aél.8.bb prQP88andát t.Jt.tt'kl a .&!1ar.ás USYéban aa ártatlan
kla46, .1nt .1 a .aakkönyv.lnkk.l. trd ..sv.nnl lányalnknak
8 ne88M81ar ..nye1nkn.kl

TU CUIlINE OF HUNGARY
a.ors. LaDS
Bonan.a Book., N.v York Dlvl.10n ot Crovn Publ18h.r8, Inc.
On. Park Av..
Nev York, ..11:. 10016

Haa11tonban a Cla..lc Book.tor. árulja ldönk'nt. A Lánvunknak .éS
n'61 dollárért v.ttUk 1977-b.n, d. .a6ta már 815.00-'rt 18 látt~.

A. .allt.tt kanyv.k.t .181.orban a belyl 8&@yar Ual.t.kb.n k.r.88Uk.
Ba nlnc., ..srendellk. A 8&@yar uJ.ágokon kere..tUl 18 rend8aerlnt
kaphat6k.

Rövld.8.n ö..a.állltJuk.a angolny.lvU könyvek Je8yZ'két ...ly.ket
a tenU.ken k1vUl, aJándéko ra alkal...nak találunk.

ft' O VID H 1 ft 1: I
A két évr. 8aó16 ..sblaatá80. 1.Járt áprl~18 9.-'n. U!1anaznaP aa
Intéal Blaottaág I.ade Z8ua81t nevezte kl körz.tl ..sblaottnak.
Hálá.an kö.aönDa .1ndaaoknak, aklk aa el.ult k't év alatt 8.S1t8é-
s.ar. voltak, .18S.orban Zubrlt8 Árplnak é. aöc..l Rltának, klknek
tá80gatá.a nélkUl .unká. jóval neh.zebb l.tt volna.
UsJanc.ak hálá.an kö.aöna. Z8uzelnak, ho81 prak8z18a 8 c8aládl kötele-
zett.ésel .ellett .lvállalta . .esblzá8t. I8Y uJbÓl .1nden en.rglámat
aa öreac..rké.. U!yn.k 8a.nt.lh.t... Sok 8zerenc8ét .. .1kert klvánok
.unkáJáhoa. I'r.. a torontol körz.t paranc.nokalt é. t18ztJ.lt, közre-
.Uködé8..1 é. .unkával ttaoga88ák 8 könnylt8ék Zauz81 t.ladatát.

-0-

A MCSSZ Gödöl11 181~qr g~ltére tolyaaatban Van. Iomoly 8.gltléset
kaptunk a Ir nlka .. Ma!1ar .t apoktól. 11adólk k'8zséS.8en C8a-
tolták kérll.v.l.lnk.t, 111. tv. boc.áJtották rend.lk.zé8Unkr. clm-
U.táJukat.

-0-

A Kanadal ~araáf egy lk 8zámában támadóJ.llegU "l.vel.t" Jelentek
..S a könyv clCva . az öc.vk táborral kapc80latban. A "levéllró"
több.k köaött aaon ör.sc8.rké.zekre 1. klváncel, aklket az ÖC8 tllztek
vezetnének. e8ak a neve 'Lakat08 Pál'" 8zerepel 1, levelek alján, cl...
ne., 8.öse. .ll.ntétben a kanadal .aJt6törvénny.l. Nlv.l a lap klad6Ja
.egtasadta a al. kiadá.át, a l.v.lekr.,válaezola! n.. tudunk. Az uJ8ág
ba8ábJaln P.diS ne. akarunk vitatkozni .enklv.l.

-0-

Bozi Rita, aki az 59 8Z c8apatnak Tolt éveken át tagja, Torontoban
kitan6 ereda4nDyel végezte a aational Dallet Schoolt. Reméljük
Rita kitart6 ezorgalaa elnyeri jutalaát egy j6 szerz6dée formájában.
Sok 8zerenc8ét 8 j6 8zerepeket kivánunk.

--------- - - -- --
~-

----
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A OÖDÖLLö EMLtxTÁBOR öregcserkész el táborába .4g lehet Jelentkeznl.
A tábort FlllaÖr.ban~ auguszlflís--ó=Iö-k8iá~tartJuk, részvétell
dlJ. '75.00 US, va81 napl '15.00. Jelentkeznl lehet Já.bor LaJos
UborparancsnokMl: 2}1-8201. Vagy ~yar6dy Szabol cSMl. }89-500?

-0-

J6 volna. ha .1nél több kanadal VégZEttségU aktlv aunkit ne. v4gz5
öregcserkész, segédtlszt Jalentkezna aZ öragcserkéaz tlaztltáborra.
Az ott nyert klképzéa alkal.at ad arra, bogy'

A azUrke hétköznapokb6l kle.alkedJünk. lát6körUnket .esaze
kiter Jeuzük.

SzövetaégUnk és caapatalnk .unkáJát lahet~vé tagyUk s teJlasszUk.

Szakképzettaéget azerezzünk a aa!7ar&és örök érdekelért, hir-
nevéért s Jöv4Jéért folytatott .unkához.

-0-

Jal cserkéazazokás szerlnt c~l~Ján bánunk a dlcsérettel. A csertész
ahol tud. seglt. &lls.erést ne. vár, hlszen~sak a togadal8ét telJ a-
sltl~ .éha klvételt tell tennUnk.

A 27/59 az. csapatok tét testvértagJaJsulyos betag édasanyJukat
ápolja. Faznak, takarltanak, 80snat, ellátják a háztartást, édea-
apjuk aesltaégével. Randesen tanulnak a ..ellett a aserkés..un-
kára 18 pr6bélnakld4t uakl tanl. .evük. L6th Jutta éa faoeáa.

-0-
'óth János a 28 sz csapat tagja, kitUnó 8red8éDOJel ~ásezte a közáp-
iskolai tanulaánJait. Iiaasealó eredaáDJeit három különjutaloa
dicdri.

Cserkász házass k:
da atJa eu ujabb csoaót kötöU. Ioájus 14.-án eekeUe Mag,yaródJ

'aaást ás Dr. JeneJ trisztát, a torontoi Szt. Irzsábet templomD&D.

YagyaródJ Ist~án ás HegedUa Zsuzsi a haailtoDi Szt. Ist~án templom-
ban eeküsznek julius 3O.-án.
Mindkát párnak. hosszu ás D&tr10n boldog házasságot ki~ánUDk.

! Kanadai lagyarok Szö~etságe julius 1.-án tartotta !orontoban
igazgatósági gJUlását. ! közel hár08Órás gyülás nJolc~an százalákát
szi~esen elfelejtená.. ! poziti~ oldalon, kát beszaolót kell meg-
elÜi tenSII: Haraszti Endre kulturálie üUehól felohaaoU jelentáse,
a másik, OraaJ Józsefná, a torontoi HelicoD közápiskola népezerü
igazgató jának, higgadtan tárullagos jelentése a tsne..tt tanári
konferencia üuáról i annak poliUkai hátteréról. Imponált az s-
ciómentes e16adási mód.
far&gÓná. ThökölJ Ildikó cst. rö~id felszólalásában ealákeztatte azt
a néhán~éles fekete-fehérben gondolkozó aakace eabart, akik a
gyűlés tónusát megadták, hoU az ifjuság tbolaaradását 6k okozzák.

Poli Uka a komproa1aezumok müdszete. Ii ehhez, uUlátadk nea

értünk. Ii csak szeretünk poli Uzálni, de nea ~agyUDk poli Ukuaok.

-O-
A Hamiltoni I~ar Klub szép, eddig is egyesUleti célokat szolgáló
épületet ~ett. A tUzkáros épület helyreállitása robaaoaan halad.
Uuanott nyugdijas klub szer~ezését is elkezdték a népezerü
Fodor KárolJ Yezetésá~el. Sok szerencsét kiyánUDk mindkét ~állalko-
záahoz.

-

"
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.A..ZJ/59 SI. CllI,ptok hLLt~I!ii1UJalJW"yba._ a nyugat kanadai
unar ca.cs.-o G~részhevc5i
hároanoraentek be a 'orld Juboreeba látogatóba - .agyar egyenru-
hában. A tábor vép'vsl a helyi nevnetességeke t néz téli:-aeg.
A résztvev6k:: Serei6lyes sárton, 88yer 80rbert, Petró' Szilvia,
GJUl'kó Andrea, Janfura Andor. Laaperth Shelley, Janovics Olga.
Az 59-esektc5l lárton Edit és Mayer Andreal a 45-6sökt6l Tibai Marian
Eur6pa f.lé vették utjukat.Köller Gyurka oá és az európai kerület
jóvoltából a köruton, aejd a kerületi táboron vesznek részt. Laaperth
Zolti is DeUt.aezte az utat, de Zolti terv.z s Enzsöl Zoli végez.
Igy Zolti Európa hellett Edáontonban találta aagát vc5fély szerepben,
az Enzsöl Zoli .sküvc5jén...
Az európai utasok f.le utiköltségét a fenntartó bizottsá~k fedezték.
A Calg8fJ felé induló csoport tagjai háro88záz dollár költségtéri-
tést kiptik fejenként. 10 nea ingyen. lz egész éven át tartó pont-
verseny alapján érdeaelték ki a fenntartó öizottság ajándékát.
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Cs.rháti Léni. sulyos operáció utáni aér jóideje lábadozik, de rö-
videsen ujból.jároaba hajtja neaea.Iejét.
lazal Laci sl

.

ho~ráciÓja után i aér cau akkOI' néz ki betegnek, ui-
kor 8UDkatársai látogatják. KI1önDen kutya baja.
BÓla4 János felesége Marika slintén korházban volt. Mielc5bbi tel-
jes felépüIést.kiváiwnk.
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AZ mGBicIO fIL1DATU - OIilCiCSEliKÉSZF&1A..D!TOK

A aagrar 88igráció vezetése, al élet aega4sithatatlan törvénye
Illr1bt~ rövidesen a fiatal ..nekültek:re és fc5ként a magyarság
sorsával közösséget vállaló aáaod-baraadgenerációsokra marad.
IluDkájuk, a ..oUsos egyházi. társadalai aunkán khiil, It magyar

irveré., felvilágcsitiá é. barátok slerlése lesz.
SIOaoruan kell beve1lanoal hogy silány örökséget ha~ rá1uk. Mi
idc5nket s enerRiánkat inkabb az e~s elleni ie a arndenkori buda-

r. at~ kQraány "fáaadúára pazarol\ÜÍ:. Persze az 1945 elc5tU e.igráciot
a túa4tuk - okkal -, aert hiszen ugyszólván egész angolnyelvü

tevékenJségWt a Horthy rendszer kárhoitatásában s a fasiszta-náci
háborus büDösök ..gbüntetésének követeléeében aerü1t ki. Feneketlen
KV6löletükben neahogy aérsékelték volna Byugaton a Beneeék által

zi toU lI!87arel1en88 hangulatot, hanea aig seRi tettek ie ellelfsége-
inlmek. lea csoda, hogy llagJarorBzágot továb1i csonki tották e jól
8egbtintették. .

Mi a.a voltunk különbek. Most 8i ezidtuk a rendszert. Atkot ezórtunk
aindenkire, aki szerintünk nea volt eléggé antikommunista. Holott
ae hugy aint negyvenöt elc5tt. a ..gyar belpolitikai helyzet a
világpólItikai er6t1szonyok függyénye. A negyvenee évek elején
UaRvarorazágon egy koaaunista illuvezetés ipugy elképzelhetetlen volt
ain _ agy ny11as koraény. Fc5feladatunk tehát nea a aagyar belpoli-
tikai vislonyok aegváltoztatása, hislen az csa' a Yalta is Pottsdam
ezéR}enteljee egyezaények felaondúa eeetén volna lehetséges, haneaegy eaetleges europai ujjárendezés, számunkra e16n1ös döntéseinek
eI~készitéee. Blért kell élnünk ée dolgoznunk.
lz e1ault néhány év örvendetes változást hozott ezen a téren. Bár
_gyarnyelvü lapjaink aég ma is a réRi 1átékot folytatják, a magyar
]!I'opa8!lJlda is aegindult - idegen nyeIveien, elsc5sorban &O(9lul.

eacsik az idegennyelvü szakkönyvek, értekezések i
cikek 1e1ennek lieg

ugysz61ván tö.egével, de pOlitikai akci6k is ezü ettek. Bzt a aunkát
fölytatni és foiozni kell.

Minden a~ar felvilágositó 8unka a szellea eBzközeire szoritkozhat.
Ha volna néhánytucat nukleáris fegyverünk B eZ8z kitünc5en felszerelt
hadosztálvunk. aindenki figyelne szavun!tra. Bzen apróBágok hiánvában
lIindenkire a080lyognunk kell, akit61 várunk valuit. Mindenkit aeg

ell gy6soünk barátBágunkról s nélkü1özhetetlenBégUnkr6l. Hea 1e6e-
tilnk finnyúak se8.
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Ha Cburchill bajlandó lett volna a poklok ördö~iYel is P!ktálni
Hi tler lnerése érdekében, az nálunk 118IIa "ba]~andósúon", bane.
az abszolut szükségességen aulik, céljaink elérésének irdekében.

U~ánk tehát .inden batalmi csoP9rtosulás, minden árnJalatu politikai
párt felé kell irányuljon. la. banJ~olhatjuk el a 88rxista egyetelli

anszéket, a francia szocialista pártot, de lIég az euroko..uniitákat
sell. ~SZÓYal, propagandánknak uniyerzalisnak kell lennie. Mindenki-
nek udyarolllUllJ: tell, senki t se. szabad antagonizálnunk.
Hogy .il len erót irán l itják sorsunkat, csak két francia és egy 88e-
rii81 pé dát bozok fe :
Clellenceau a Trianoni francia lIiniszterelnök ..nJe !l!88Jar yolt. Az
ember bizonyos szill~tikus magatartást yúrt volna laiJarország
irányában a Ti~istl5l. Kl1entez6je történt. A francIa kOl'lÚDtm

t
lasaryk-Benes su laazásu dunayöl i o am a a kisantant fel li-
tását tartotta ef:6rendü francia ~de~ i:t a stratégiát a rand
Orient szabadk611üyes szervezet batározta el, aaelJbez az emlitett
cseb uraknak kitűn6 kapcsolataik voltak. Da Gsulle köyet6i még 8& is
ezt a oolitikát folytatják. Iota bene: ~arorszúon batalai és tár-
sadalai eszközökkel prooálták elfol,tani a szabadk5aü,es szervezeteket
ahehett, bogy ..óizható ..beretet próbáltak ,olna közéjük juttatni,
akik ki r.sek-lettik yolna benesi törekvéaeket is aahináclóka\ e11en-
suhozn .
Az 1982 szeptemberi Szabad,iláRi Kaafarok Vil~ Köngreaazusán egy
franciaorszagi szociáldemokrata dere~tua _lItette, hon lit heNDd
szimllátiánl nézi a ugyar törekvésekat s a kiaantan10t UnTIriben
ejtetUk. IUttuand drnató utóda lIéK határozottabban ~ar1íarát.
Horribile dictu: érdekeink Ur.

kivánják
!

bogy a legközeleöbi francia
yálasztások idején a szocial stáknak ka 1 IzurkolnUnk...

Rooseyelték koaol,an ~ndolkoztak egy Habsburg restaurációs dunavölgyi
lIegoldáson. Az aauitai elnök fogaUa Ottot, liSt egy id6ben erosztrák~ar zállll6al1at ie felállitottak - német.szolft!at n,eh-
yel természetesen. r.D.R. a ~ar I mái dunavölgyi hidüzenatet
nell ntte k080han, biaseD a ez1tuációt pontolan is.arte. Csak jó,al
később, Sztalin i~n erélyes követelésére 'ilzoDOzta a bolhacsi~aea
pr9,okaciót. [és6bb a aagyarellenes prop~ - Banasék I I balol-

i aagyar e.igráció -
+

Sztalin köyetelélei I a .i ngyetlanlégünk
miaH fordult ellenünk eharánban él Yaltában.
!zthtsz.. ennyi elég a proll8g&nda szükségeslé~nak is sokrétülé~nak
bisonJitására. .

Céljaink: Ezen il nebéz .ege
f{

eznünk. Vannak, akik a közös Jlpán-Ua-
ar OS1aron alul neaadják. ndenki szeretne, ha aagyar katona áll-

C:tna 6rt a Kárpátok bágQin. rre azonban a jelen kÖi'ülaéDyek között
semmi reményünknincs. Rincs más lehetősélÜDk, mint az KgJesült
Hemzetek alapok8ányában lefektetett elIberr jogokra él I nJU~ti
állaaok érdekeire yaló hi,a tkozál. Kzzel le..ir61 le. aonduöt le,
csak az ldott lehet6ségettel élünk. Végső célunkról 8& ne. szabaa
belzélnŰDk,.de lobale. szabad elfeledkeenŰDk róluk.
Talán itt j6 lelZ, két al8llnt6 diplomáciai igazságot l18~liteni:

!aig az egyénre a becsület él a tisztess éf kötelez6 éa nélkn-
löz~etetlen, a ne.zeteknek Clak alap,etil rdekeik ,annak. A
gy6ztelt6l lenki Dell téri számon a gy6zele. ki,i,álára felbaaz-
öilt módlzereket.
A szerz6dések csak annyit érnek, 88aDD,i a papirnak aa értéke

. 88elyre irták őket. Az ip-zi 4rtéket, az érvénleeitásra szánt
fegyYeres, gazdasá~ és politikai er6 adja ..g. A .eglzegett éa
feJlrugott nellzetküzi Izerzódéset kön"tiiakat töltenéner .eg.j betartottak. egy kis aktatáskában is elférnének s .ég a szend,ics-

nek il aaradna hel,. j kénJlzer alatt aláiratott e~z.én'ek, báke-
szerz6dések pedig,.ár ele,e 8e88i.ek. tehát ne. iell tör4dnUnk ,alük
Sokféle tnékenységre van szükségünk. Csak a lénJegesebbetet e.U tem:
lIal1:YarorszáA'iránti lzimpátiakeltés:
Minden Uagyarorlzágra sz6rt átok, Ize.ét ,égqlis a ~ar neazetra
hullik. Iilnden dicséret a magyar Dem..t hirét nö"U. Hogy ki a
miniszterelnök él az urahlon lév6 párt I kinek a szuronyára tá8asz-
kodnak, nell szá8it se8lllit. A dicléretet JáRjuk zlebre a ne.zet neyé-
ben. Ha mindenkori kormán, csak egy százaliíkal jobb és tisztessé- .
gesebb a "tábor" többi kormán,ánál, koYácsoljunk tótét belőle.

------------_.-..-----



7

A nYUgati sajtót
! pglitikusokat kormányokat, ne etessük ..gyarelle-nes propagandáya , ~zt a sZiyességet megteszik ellenségeini~ ingyen.

Nem 1ó JáSzi Oszkár .Káro~yi Mihálv s Göndör Ferenc örökéDe .
lépnI. llaaunk közöh szidhat1uk kedyünkre Kádárt, Aczélt s akit
akarunk. I felsorolt baloldali emigránsok gyászos szerepére és fel-
tun4 sikereikre kiYáncsiaknak a1ánloa Mark Iare Maior könyvét:
Aaarican Hungarian Relations 1918-1944. Az eaigráckminden poli ti-
kusának és publicistájának kötelező olyasmánj lenne, ha rajtam
mulna.
Tehát, ha bármely laoban, vagy könyvben dicsérő cikket találunk,
terjesszük nyugodtan s örö"'l.
EllenséR8s propaRaDda alapos, tárgyilagos és gyors ellensul,ozása:
Közönséges történeleabaaisitás, átértékelés. elhallgatáel lassan
már .uyeszi színyonaloa folvik. Riasztó pglda erre a Stelan Pascu
könyve: A History of TranaylY8nia

i laina University Press, 1982.A magyar reakció ez esetben Yil áa«Yors volt. A torontoi Magyar
let felkilréeére Haraszt! Endre 29 Oldalas angolnyel YÜ kri tiltá t irt.

amelyet Zolcsák tshán sokaz!lrosiba terjeSIt. -lU, örOBCserkészek is
besegitünk a terjes.tésben, Lanadában és az Egyesült AIlaaokban.
Kinden estben i~ és ilyen gyorsan kell eljárnunk.
A maKJar orobléaák, törekvéeek isaertetése és tudatositása:
Sérelatinket, véreink üldözését, DUsztitását, a 1ilág elé kell tár-
nunk. 3zi8Qru tár!r!ila8Qsság~ aeltirt kllnyyekett cii:keket, felira-
tokat, beadványokat, a fórua érdekeivel aegegyezo

fOl"llában kenprer:entálnunlc. Erre igen 1ó Példa a CHRB 8üi:ödése.!.:eg1e~zend4,ogy Veress Bulcsu kiYetel~Yel a munkatársak cserkészek.

Iönyyterjesztés:
Számunkra hasznos könyvek, értekezések terjesztése, mindennél fonto-
sabb feladatunk.
A rendelkezésre álló óriási anvag kiértekelése a aai problémánk, s a
terjesztáa... könnyU feladat. A SzabadyiláRi MaRvarok Világ kon

f-resszusának tett igérethez hiyen ezt az akcióI ez ev 6szén, beindi juk
A hazai folyóiratok ügye, elgondolkoztató, Minap a hamiltoni egyetem

önYVtárábail néle14dtea. Al otthoni kiadványok közül: The Ne.-Hun-

fE
ian Quarterly, tbe ft, Review

i Ford!!!! Trade, H. Yachinerv, ft.w Review .tb. található a cokon. -reltettem magamnak:az egyet-
en kérdést, saelyet.!!gy neaze~ért tevéken

rkedómagyartehet ez .
esetben: Jó ez netünt?-A válasz pozitiv yol. Ha nem kapué ezeket
a könvytárt nekünk kellene ellátnunk a könyvtárat ezekkel a kiadmá-
nyokkal. Sot 8Qndoskodnunk ksllene arról hogy ainden fakultás
meRkapja aiDAalt a folTóiratot

!
tanulmányt, amely az érdek16dési kö-réoe tartozik. Ez az egyetlen ahet6sé~ arra, hogy tudomást

yetessünk ~ól. Van bennük k08munista oropa
r öaa? Van kevés.s ha Tan? A marxiata egyeteai tanárnak tetszik. nem mar:dsta, "nem

eszi lieg" a~o ndát. A ..gyar diák pedig látja hogy mi is a
térképen T , neacsak a csehek, oroszok, délszl!yok, románok.
lU pedig tu juk, . gyeraekeinkbe beolántál túlc azt, hogy minden siker
a ..gyar úp érae.., neapedig a kOllllunistáké, lIinden-idegennyelvü
szakirodaloa a ..gyar nép törhetetlen életerejének bizonyitéka.
Hea a lIárté.
Kit61 fOKadjunk el segitséKBt?
TeraéSletesen aindenkit61, ha szándékaink és érdekeink megegyeznek.
Példa erre, egy.romániai zsidóság érdekeiért harcoló szervezet s a
CHRR együttaütödéle a roaánok ellen, ya~ Zolcsák Istyán részvétele
egy Te~AYiYban rendezett konferencián.
Anvalrt oldalon. is könnyü a yálasz. Oaaerikás özvegyasszony,

e~ .ne8zeti koaaunista, negyvenötös JIOlitikus
i

a köruton hagyott ifJusá-~a emléked zsidó, az öhe,nhatos aeneka t vagy egy Sarlós nevu
aillioaol pénze ~özött csak mennyiségbeli külööbség yan, nem lénvegi.
A hazaszeretet ne8 aonopoliu:a. Velüni:születet

~

Og. S ha netán, ahazai kormán diszkréten anyagi ae its4 t nvu tana, neacsak szem-
rebbenés néllal, de hálával fogad~ - f: nem ötik feltételekhez...
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Miért csináljuk mindezt mi, öregcserkéezek? Ki más? Kinek van
a miénkhez hasonló, minden évben meguju1ó vi1áRszervezete?
Ha egyénenként vesszük. az otthoni cserkészek talán törlesztésként.
Bármennyit is szsnvedtünk kü1önböz6 rendszerek kezén - 88rt mindenkit
meghurcol t az élet - valsai jót és maradandót kaptunk.: Cserkész-

ifJuságunk boldog idealiz8Usat, barátainkat, élményeinket.
Az ittszületetteknek

f.
ökerekre van szüksé2Űk. S végülis, mi jobb?

Egy naponta meghurcol -, vesztes, UDszimpatIkus nép szégyenkez~
let~dójának , va f - munkánk nvomán -

egy megbecsült, jólismert.
gy6zede1mes nép, u hazában é16 büszke 1eszármizottjánák lenni?
válasz i~zán nem lehet kétséges. Kezdjünk hozzá, vagy egyesek ese-

tében; folytassuk a munkát!

"

Kagyaródl Szabolcs cst.

Hamil tonban is vagyunk néhányan akik az 19}~as gödö116i világ-
<Il voltunk. !"legma~sabb" beosztásban Drótos

stván volt, aki mint an~l tolmács Bár akkor is ilyen ma~s volt
mint most... Schmidt Marci bá 8 roaán csoport tal jött Erd6lyb6l.
Szabd Imre bá, az els6 hsailtoni csapat »arancsnoia /1954/és
Szabd Kálmán -Csili bá mint cserkészek vettek részt. Magyar6dy Sza-
bolcs. mint a le~acsonyabb rendű és r~ lény a 46-os Balu
fa1ka"~gyszellÜ" farkaskölvkeként volt a KIsfiutábor lakója.
Ugyancsak aKisfiutábor 1ak6ja volt Sziics Béla is. de nemcsak hogy

akkor is az é~mesze16k csoportjába tartozott, de még az eredeti
jamboree jelvénye is megvan. Igy mindenképenels6 akisflutábori
egven16kiözött.....
Aki kimaradt a listáb6l, vessen magára. Miért nemjelentkezett....

A cserkész. ahol tudt sesitt Pénz, id6! m~a mértékegyséaUnk.
zen a ~~per b Crrr-az is~olatabor vezetésé

e
en se«1t.

NémethPIsta is egy hétig dol~zott Fillmoreban a t bor e1s6 hetében.
Lamperth Zoli pedIg a PafkbizoUsú tagjaként é16 - izonnág AlTa,
hogy a MCsSz szokása szerint, miDil m~sabb cimet kap az ember,
annál többet kell dolgoznia. "Privát cégnél" ez pont forditva van...

TOBORZ is
Kutassuk fel az inaktiv cserkbzeket. Alig !an nap, hOIr( ne talál-
koznék "volt" cserkészekkel. Mivel a fogadalom nem egy-évre, han..
egy életre sz6l, csak inak tiv cserkészeiet isaerünk.-Volt cserkésI
nIncs.
Mindenki tartsa k§dves kötelessé~nek az elszéledt testvéreink
visszatéritését. Ezzel a számunkial belé Dési iv megy minden ismert
inaktiv cserkésznek. Remélem, ennek nyomin sokan vIsszatérnek.
Cserkész szü16ket is szivesen látunk, amennJiben aunkatervünket
elfogadják és az öregcserkész jártassági pröbát lsteszik.
A felvételr6l! az Öregcserkész Szabálvzat szerint, a tagság meg-
hallgatása utan, a helyi vezet6 dönt.

.-----------------------------------------------..

D

- - -_.--------
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