
Student z Johns Hopkins uni-
versity, Jar. Toulá, vzpomíná.

(Pokracování.)

Ze sedmi dnu na Slovensku
5 dní pršelo. V techto vychá-
zeli jsme do okolí mestecek,
do Domenovských jeskyn, k
štrbskému Plesu, Tatranské
Lomnici. Predposlední a po-
slední den byli jsme odmeneni
sluncem, oblohou modrou a
obzorem cistým do dálky. Sto-
jíme na tak zv. Maxmiliáno-
ve vyhlídce a díváme se do
rajského údolí Poradského, na
kterém luciny, vesnice, lesíky
a mestecka jeví se z vyhlídky
jako nejumelejší rukou vytka-
né vzorky. V pozadí promo-
drává se pás malých Tater, na
pravé strane strmí Slavkovský
štít, vzadu Lomnicák.

Ráno byli jsme svedky vý-
chodu slunce, jež rázem osví-
tilo kraj. V jeho paprscích za-
horelo Zelené Pleso a všechny
štíty. V kraji zavzní zvonce
na vesnických zvonicích, odpo-
vídají jim zvonce zavešené na
hrdlech ovcí a krav a ozvou se
písne pastevcu.

Vecer v hotelu “Sport” po-
rádali úcastníci zájezdu vecí-
rek na rozloucenou. Unaven
celodenním lezením po horách
ve stanici autobusu byl jsem
hotov se v autu usaditi. K mé-
mu zármutku jsem poznal, že
celá moje financní hotovost
rovnala se nule! Rád nebo ne-
rad šlapal jsem až dospel ku
hotelu.

Ráno odvezl nás autobus do
Popradu, kde cekal priprave-
ný vlak, v nemž mne se dosta-
lo pekného místecka. Muj
protejšek byly tri rozkošné
Pražanky, tváre jak rozkve-
tlý broskový kvet, šelmovské
oci, perlové zoubky, inu, nac
dlouhé nudné popisování
byly hezoucké, že jsem pro ne
zapomnel na všechny krásy
prírody! Vesele štebetaly a
mely “bájecnou” radost, že je-
jich protejšek je “pán z Ame-
riky !”

Tu a tam jsem pohledem za-
vadil o drevené chalupy sloven
ských dedin, šindelem nebo
došky krytých, tu i tam s vyso-
kými pavlacemi s pekne reza-
nými sloupy.

Domy “Amerikánu”, t. j.
Slováku z Ameriky prišlých,
hyly výstavné, zdené, barev-
nou bridlicí nebo taškami kry-
té, jejich štíty a okna pekne
maiované. Drevených chalup
bylo nejvíc videt v pohorských
vesnicích; v nížinách belaly se
výstavné zdené statky. Místy
v horách bylo ovocného stro-
moví poskrovnu, za to mohut-
né lípy a javory vévodily té-
mer každé dedine.

Když vlak prijel po mno-
hých serpentinách v Besky-
dách k Jablunkovu, upozornil
nás jeden z turistu, že projíž-
díme Valašském. Letem mí-
jeli jsme mnohé cetné “pase-
ky” smešne roztažené vesnice
s chalupami namnoze drevený-
mi, šindelem krytými. Jehlic-
natý les, místy bukem promíse-
ný, kryje svahy hor až po jich
tupá temena. Z lesa vybíhají
podlouhlé “díly”chudých po-
lícek, luka a pastviny jsou
vklíneny v zacernalý les, na
polích hnednou se dlouhé brá-
zdy brambor, sem i tam rozho-
zeny zelené pruhy repy, nekde
videti opoždené mandele ovsa.
Blížíme se k Tešínu, mestu o
než svádeny boje, tekla krev,
který plebiscitem pri kte-
rém polské “pafienky” hrály
smutnou roli dostal se Pol-
sku, Bezruc zpíval o Tešínsku
krvavou písen:

“Sedmdesát tisíc je nás
pred Tešínem, za Tešínem,
sto tisíc nás ponemcili,
sto tisíc nás popolštili,
v srdce pad mi svátý klid.
Když nás zbylo sedmdesát.
tisícu jen sedmdesát:
Smíme žít? .....”

Tešínsko pricinením Poláku,
jest horkou pudou Ceskoslo-
venska. Vlak hucel k Bohu-
mínu, snad každému druhému
Slovákovi v Americe známému
pod jménem Oderberg, nebot
tudy übíral se hlavní proud
slovenského vystehovalectví.
Po nekolika minutové zastáv-
ce v Bohumíne, vlak se rozjel
a za nedlouho zjevila se naším
zrakum v kouri zahalená O-
strava a Vítkovice, kde k šeré-
mu nebi obrovské komíny chr-
lily balvany dýmu. Od za-
chmurené cerné Ostravy, vlak
rítí se k hranicím Moravy, do-
jíždíme k Lipníku a již se oci-
táme v duležitém železnicním
uzlu —v Prerove, a jsme v
srdci nej úrodnejšího kraje po-
žehnané Hané. Na rozlehlých
lánech pšenicných a jecných
strništ stkví se beloucká stáda
husí, nove zorané pruhy zeme
lesknou se na slunci jako smo-
la, neprehledné lány cukrové

repy, cistoucké výstavné ves-
nice se selskými statky jako
zámeckými dvory stápející se
v ovocných zahradách, dávají
tomuto kraji obraz nevšední-
ho blahobytu.

U Slavkova se zájmem roz-
hlížím se bojištem “trí císaru”
kde Napoleon porazil spojená
vojska Rakušanu, Rusu a Pru-
su. Za Slavkovem za nedlou-
ho Brno. Dále vlak unáší nás
ku Svitave a skrze ceskomo-
ravskou vysocinu. Dojíždíme
do Pardubic. Poslední papr-
sky slunce zlatí vysoké gotické
veže Kolína nad Labem.

(Pokracování.)
o

Krajanské z ruzných stran.
Právník Harold W. Jir-

ka, bratr dr. Franka Jirky,
státního komisare zdravotnic-
tví, byl v Chicagu zatcen a vsa
zen do okresního vezení, když
byl pred tím jmenován v pri-
znání vezne jako muž, který
pronesl nabitý revolver Fran-
cis “Mickey” o’Gara-ovi, jenž
je nebezpecným lupicem a ru-
šitelem parole. Právník Jirka
je obvinen z pronesení zbrane
ve spojení s nezdareným úte-
kem o’Gara, priznaného úcast
nika na více než ctyriceti lou-
pežích, a peti jiných veznu,
kterí se pokusili o uniknutí z
vezení na svobodu casne ráno
minulou sobotu, útek byl zma-
ren, když byla nalezena ukry-
tá zbran v Ó’Rara-ove cele. V
nastalém vyšetrování bylo po-
hroženo šerifem Meyeringem,
že dojde k hromadnému pre-
ložení zamestnancu vezení.

Dle vezenských úredníku
pri této príležitosti o’Gara mu
rekl jak bude vybráno $6,000
pro zaplacení právníkovi za
jeho služby. Peníze mely bý-
ti obstarány prepadením bank
a provedením jiných loupeží a
zlocinu v prípade úspešného
úteku. De Salvo pravil, že ú-
tek mel býti proveden v sobotu
v 6 hodin ráno, když jsou vez-
nové probuzeni a odvedeni do
jedné velké cely. V té dobe
mel o’Gara zavolat strážce ve
zení a oznámit, že potrebuje
nejakou vodu. Jakmile by
strážce prišel, o’Gara mu mel
k boku priložit revolver, od-
zbrojit jej a sraziti jej do bez-
vedomí. o’Gara mel vžiti
strážci klíce a odemknouti ce-
ly ostatních spoluspiklencu.
Jakmile by byli tito z cel pro-
pušteni, veznové by postupo-
vali do chodby, rozbili by ok-
no a dostali se do vezenské u-
licky za pomocí provazu, kte-
ré si meli udelat z ložního
prádla. Potom by dle plánu
prelezli zed a u vezení na 26.
ulici meli na ne cekati jejich
ozbrojení spolecníci. V De-
Salvove výpovedi byli jmeno-
váni za ozbrojené spolecníky
Sam Garvase a Roy Brady,
kterí byli zatceni a vsazeni do
okresního vezení.

Po získání priznání od De-
Salvoa dve policejní cety se
rychle rozjely do Jirkova by-
tu, kde jej zatkly. Jirka popí-
ral svou vinu a poukazoval, že
nebyl sám, který mluvil s O’-
Gara-em v den, kdy mel býti
revolver dorucen. Jirka mel
behem posledních let velmi pe
strou kariéru. Tri žaloby pro
podvod, které byly obnoveny,
byly po prvé na neho vzneseny
v roce 1931. Tehdy byl uznán
porotou duševne chorým a byl
poslán do ústavu v Dunning,
zatím co žaloby byly vyškrtnu-
ty s podmínkou, že mohou býti
obnoveny. Pozdeji byl u o-
kresního soudu uznán duševne
zdravým a byl propušten na
svobodu. Bylo hlášeno, že se
rozhodnul postiženým klien-
tum ztráty nahradit a rovnež
oznámil, že již neprijme žád-
ný nový právnický prípad. V
cervnu roku 1931 vládní obvo-
dní soudce Woodward dal roz-
kaz, že nesmí Jirka projedná-
vat žádné prípady u vládních
soudu, když bylo oznámeno,
že Jirka krive prísahal a pri-
jal peníze od trech klientu v
boji proti deportaci, ale žádné
služby jim neprovedl. Jeho
bratr-dr. Jirka pravil, že Ha-
rold byl propušten ze státní ne
mocníce pro choromyslné mi-
nulé léto.

Právník Jirka se ale dostal
po prvé do nepríjemnosti s ú-
rady v roce 1916, kdy byl ob-
vinen, že se vydával v San
Franeisco za vládního úrední-
ka v prípade ohledne spiknutí.
Vzdor tomu však byl vládním
komisarem propušten. O rok
pozdeji byl v Cedar Rapids,
la., obžalován ve spojení s vy-
díráním $15,000, ale opet byl
osvobozen.

ceský Sokol v Detroitu
již delší cas pestoval se zda-
rem myšlenku slovanské spo-
lupráce a stýkal se jak se slo-
venským, tak i slovinským a
polským Sokolem. Vloni pred
sletem Svazu csl. sokolstva v
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Chicagu usporádali spolecný
výlet a krome toho se spolecne
navštevovali. Nyní pak došlo
ješte k užšímu semknutí se
všech Slovanu v rámci sokol-
ské práce.

Na spolecné schuzi v soko-
lovne hnízda 12. Sokolstva Pol
skiego utvoril se Svaz slovan-
ského sokolstva v Michiganu,
který v polštine nese název:
Zwiazek Sokolstwa Slowian-
skiego v Michigan. Svaz má
propagovati sokolskou ideu po
stránce telesné i duševní vý-
chovy nejenom mezi Slovany,
nýbrž i mezi Americany.

Ve Svazu jsou Sokolové ce-
ští, slovenští a jugoslávští. Prí-
ští jejich spolecné vystoupení
bude v nedeli 29. dubna, kdy
ceští Sokolové z Michiganské-
ho okreku usporádají telocvic-
nou akademii v polské sokolov
ne na Forest ave.

V Lake Lynn, Pa., 551etý
slovenský rodák Andrej Haž-
linský byl nalezen mrtvý na
železnicní trati. Když policie
prohledávala odev zabitého,
nalezla se legitimace admini-
strace nouzových prací 6WA,
kterou byl zamestnán.

Hažlinský žil sám v malém
domku. Nemel zde žádných
príbuzných. Do práce CWA
chodil do Point Marion pešky
po železnicní trati. Podle vše-
ho neslyšel prijíždející vlak,
který jej zasáhl a usmrtil, aniž
by jeho zrízenci byli neco zpo-
zorovali.

Na tragedii prišli teprve zrí-
zenci následuíícího vlaku, kte-
rí nalezli mrtvolu na trati.

Kašpar Podolák, žijící
pres 50 roku v Omaze, podlehl
následkum zranení ve veku 76
roku. Spadl se schodu v prí-
zemku svého domova tak ne-
štastne, že si prerazil ctyri že-
bra a zpusobil si nepochybne i
jiné vnitrní zranení, z nehož
se již nevzpamatoval. Narodil
se pred 76 lety v Pražském
kraji v Cechách.

o

Rabín prorokuje.

Rabín Brickner pravil v Cle-
velandské prednášce, že ve
fašismu zanikne kapitalism, a-
le že nežli k tomu dojde, uvrh-
nou Mussolini a Hitler svoje ze
me do války, která znovu vzní-
tí celou Evropu.

Rabín nespatruje ve vláde
Mussoliniho nejaký úspech, na
který mnozí ukazují. Pravil:
“Možná, že fašistický režim
pomohl strední tríde, ale nepo-
mohl postaviti Itálii hospodár-
sky. Naopak, fašism premenil
Itálii a jiné zeme, kde je fa-
šism u kontroly, v hromadnou
polepšovnu, ve které každý
obcan má pridelený svuj úkol,
který musí provádeti za do-
hledu. Mussolini hlásá lidu o
obnovení starorímského císar-
ství a jeho choutky na severní
Afriku budou znamenati jed-
nou srážku s Francií.”

“Tragedie celé této situace
je, že duch fašismu je nakažli-
vý mezi národy a prijde-li do

bude poslední ránou
kapitalismu a skoncí revolucí,
která bude míti v zápatí komu-
nism.

“Americané”, dodal rabín,
“mají proto na vybranou
bud musí voliti mezi Musoli-
nim, Hitlerem a Stalinem a ne-
bo mezi Jeffersonem, Lincol-
nem a Rooseveltem.”

o

Zbrojovky ovládají tisk.
Do New Yorku vrátil se Dr.

Nicholas Murray Butler, pre-
sident university Columbia z
Itálie.

Rím, prohlásil Butler, se o-
pet stává hlavním mestem zá-
padního sveta. Butler dále
má za to, že diktátor Mussoli-
ni trímá stále pevneji oteže
mezinárodních problému, a u-
vedomuje si prý stále více svo-
ji vlastní zodpovednost. Mluve
o eensure tisku za morem, But-
ler nevyjímá noviny ani ital-
ské, ani parížské. Podle jeho
názoru, provincie ve Francii,
mají svobodný tisk. Holand-
sko, skandinávské zeme a ne-
kolik jiných státu v Evrope
nekontrolují svuj tisk. Ve
všech jiných místech, najme v
Londýne, Paríži a Ríme, novi-
ny jsou pod vlivem bud vlády,
nebo soukromých sobeckých
zájmu, zejména továren na
zbrane.

“Jest to tato okolnost, kte-
rou se zabranuje, že ohromné
množství vysoce vzdelaného jí
zodpovedného lidu nemuže ve-
deti co se ve skutecnosti na sve
te deje, co se v pravde mluví
nebo koná bud v jich vlastní,
nebo v jiných zemích. Znice-
ní svobody tisku je nej horší u-
kázkou ponuré situace v níž se
svet dnes nachází,” udává dr.
Butler.

Pristehovalec o své staré vlasti.

F. L. I. S.

Zeme, ve které jsme se na-_
rodili a prožili své detství, má
pro nás neodolatelnou pritažli-
vost, již nelze prekonati ani
casem ani At už
jsme se sebe více potloukali
svetem, at už jsou nám naše
vzpomínky na mládí vzpomín-
kami na existenci sebe chudob
nejší, naše koreny jsou vrostlé
vždy v pude naší staré vlasti.
Není divu, že tisíce pristeho-
valcu ze všech koutu sveta pod
niká pout do staré vlasti, a
mnohým tisícum že zustává
tato cesta vytouženým, byt i
nesplnitelným snem.

Je skoro ku podivu, že rado-
sti a bolestná sklamání techto
“ztracených synu” pri návšte-
ve jejich bývalých domovu ne-
odrážela se až dosud citelne i
v soudobé americké literature.
Teprve nyní prichází slovinský
pristehovalec Louis Adamic,
aby své poznatky popsal ve
své knize “The Native’s Re-
turn”, vydané Harperovým na
kladatelstvím. Kniha došla již
širokého uznání ctenárstva a
americtí literární kritikové sho
dují se ve svých príznivých po-
sudcích. “Jedinecne, bájecné
dílo”, praví Harvy Hansen v
N. Y. World-Telegram, “hlu-
boce duševne uspokojující kni-
ha” (Louis Gannett v N. Y.
Herald Tribune), “nádherný
dokument s velkou dávkou smí
chu, velkou dávkou smutku a
velkou dávkou života samého
(The Providence R. J. Jour-
nal), “kniha, jaké jsme zde je-
šte nevideli, jará, ostrá, než<
ná” (John Chamberlain v N.
Y. Times).

Autorovy životní zkušenosti
pripravily ho plne k úkolu
‘znovuobjevení” jeho staré via
sti. Adamic narodil se v malé
slovinské vesnicce jako selský
synek. Když mu bylo ctrnáct
let, vystehoval se do Ameriky,
kde zažil nejedno dobrodruž-
ství. Na živobytí vydelával si
kopáním príkopu, nakládáním
zboží do vlaku, spájením ko-
vu, tkaním v textilních továr-
nách, metením podlah, prislu-
hováním u stolu v jídelnách a
vším, co práve bylo po ruce.
Pracoval a toulal se zemí, cta
pri tom hladove knihy, jež mu
nahrazovaly pravidelná vyuco
vání, jehož se mu nikdy nedo-
stalo. ctení vzbudilo též jeho
zájem o delnickou otázku.
Tou dobou pocal pak psáti.
Casopisy a noviny prijímaly
jeho povídky. Pozdeji uverej-
nil “Dynamite”, knihu, v níž se
lící trídní zápasy amerického
delnictva, a “Laughing in the
Jungle”, autobiografii priste-
hovalcovu.

Po devatenácti letech vrátil
se doprovázen svou americ-
kou chotí do svého rodného
Slovinska, jež je nyní cástí Ji-
hoslovenska. Zamýšlená krát-
ká návšteva protáhla se na de-
set mesícu. Vzpomínky z det-
ství, materská rec, sourodáci,
národní zvyky, povesti a báje,
to všechno vzbudilo v nem bo-
lestný ohlas drahých vzpomí-
nek. V prosté duši tamních
zemedelcu našel pravou po-
kladnici kultury, hromadené
tam behem mnoha století. Od-
dal se studiu tamních eposu,
bájí, lidových zvyku —a po-
psal je pak ve své knize, “jak
žádný Evropan a žádný rodilý
American by toho nedokázal”
- jak se vyjádril Henry Sei-
del Canby v “Saturday Review
of Literature”. Adamic by-
strý pozorovatel nespokojil se
však pouhým pozorováním pa-
mátek minulosti povestí a
tradicí. Procestoval pobrežní
i horské cásti Jihoslovenska;
pozoroval krutý boj existencní
na vesnicích, nedotcených je-
šte moderní civilisací ;stýkal se
s nejruznejšími lidmi sedlá-
ky, delníky, uciteli, spisovate-
li, revolucionári, úredníky —i
se samým králem; nacrtl si v
mysli celou radu pozoruhod-
ných, rázovitých charakteru
a s bystrou všímavostí zanaly-
soval sociální, politický i hos-
podárský život své staré vlasti.

Vrátil se “domu do Ame-
riky” s pocitem, že “je to puda
kam skutecne prísluším”. Jeho
návšteva Slovinska nezustala
však neplodná. Jí dostalo se
jemu samému, jeho sourodá-
kum i všem ctenárum jeho po-
slední knihy hlubšího, procíte-
nejšího pochopení pro neoce-
nitelné dedictví tradic, zanese-
ných do této zeme pristehoval-
ci. Pan Adamic cestuje v prí-
tomnosti po Americe a predná-
ší v cizojazycných spolcích o
svých zkušenostech a poznat-
cích.

At až bude ctenár knihy
“The Native’s Return” se spi-
sovatelem souhlasiti nebo ne-
souhlasiti, jisto je, že precte-

Krásný Tichý Malebný
Hrbitov

Nejsvetéjšího Vykupitele
BELAIR ROAD BALTIMORE, MD.

Né nejvetší, ale jeden nejlépe upravený a
hledený hrbitov vukol Baltimore.

Slušná památní Furstova Kaple a ostatní ú-
pravy hrobu a celého hrbitova ciní celkový krá-
sný vzhled hrbitovní.

Proc si nezajistit místo, dokud jsou loty k
vybrání a tím si vyhradit místo vašeho posled-
ního odpocinku.

Pri vybírání místa, obratte se na riditele na
hrbitove.

ÚRADOVNA HRBITOVA: MESTSKÁ ÚRADOVNA:
4430 Belair Road 1225 E. Eager St.

Hamilton 4036 Wolfe 6091

Nejrychleji do Ceskoslovenska
BREMEN * EUROPfI
Z New Yorku do Prahy a zpet tretí trída $199.50
Rychlík ceká v Bremerhavenu u lodi, odkud jedete prímo do PRA-
HY bez presedání. Neb cestujte na oblíbených Expressních Parnících

HAMBURG - DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN- NEW YORK

Z New Yorku do Prahy a zpet tretí trída $181.50
Rovnež Pravidelné Odjezdy Proslulých Kabinových Lodí.

Z New Yorku do Prahy a zpet tertí trída $l7B
Výtecné Železnicní Spojení z Bremen do Hamburgu.

Informace u vašeho agenta nebo u

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

CHARLES & REDWOOD STS. __

Baltimore, Md.

IDVE
ÚREDNÍ VÝPRAVY do CESKOSLOVENSKA j

CSL. OBCE LEGIONÁRSKÉ V AMERICE 5
po palácové rychlolodi 2

BERENGARIA 5
12. KVETNA A 16. CERVNA 2

JEN 5V 2 DNE NA MORI. 5
Lod BERENGARIA jest známa nejen svou ry- jjj
chlostí, ale klidnou plavbou, procež cestu pres 3*
more vykonáte v krátké dobe a bez obtíží.Nej- J
lepší kabiny byly vybrány pro tyto výpravy. %

'

ZÁBAVANA LODI. 5
Není lepšího a srdecnejšího pobavení nad zá- 2
bavu behem plavby. Porádání koncertu, tanec- 2
nich a maškarních zábav, ruzných her, atd. 2
Den ze dne vždy neco nového. Pro Legionár- J
skou výpravu je pripraven zvláštní program. j

CESKÁ KUCHYNE. 2
Pro tyto výpravy bude sestaven zvláštní jídelní |r
lístek. 2

PARÍŽ—KRÁLOVNA MEST. 2
Každý jiste rád navštíví tuto svetovou metro- 5
poli. Mimo toho cestou pres Francii uzríte
mnohé zajímavosti a nádherná, památná místa fIL

A Prihlášky a informace udílí K

jMt CUNARD LINE í
i 319 N* CHARLES STREET 5
y|ggj|b' BALTIMORE, MD. 2

% Telefon, Wolfe 8706
X

fThe Eastern Upholstery Company

1L
i,
calounictví Nový Nábytek dla do oken Nábytek do
Plachty pred obchody Stini — Povlaky na Nábytek
prijímacího pokoje.

2108 E. MONUMENT ULICE
naproti Marku

|FR ANT. J. PINTN£IR
| ceský právník a verejný notár
$ Kancelár C. &P. Phone: Obydlí:
?213 N. Calvert St. Plaza 4126 2126 Ashland Avenue

ním tohoto díla získá prehled
lidských problému národa, ži-
jícího ve vzdálené zemi, jenž
prispel nemalou merou k vy-

budování dnešní Ameriky, cte
nár bude asi stejného smýšlení
jako pan Adamic, že “mnoho
energie zdejších pristehovalcu
je slouceno v duševní americ-
ké mohutnosti”, a že tato ener
gie, plne uvolnená, bude jed-
ním ze zdroju pro nový ame-
rický epos.

“The Native’s Return” je du-
ležitým príspevkem literature,
príspevkem, napomáhajícím
americkému ctenárstvu k pl-

nejšímu porozumení duše pri-
stehovalce a zeme, z níž po-

chází.

Pití vody pri jídle zdravým.

Názory mnohých, že pri jí-
dle není zdravým piti vodu,
ponevac tato prekáží zažívání,
vyvracoval dr. Hiram E. Essex
z Mayo kliniky, Rochester,
Minnesota, pri své prednášce
v hotelu Pennsylvania, New
York.

Dr. Essex a jeho kolegové z
kliniky jsou presvedceni, že
pití vody pri jídle podporuje
zažívání.

o
Co svet nevytrhne.

Ve Shreveport, Louisiana,
Marie Blanchard byla zatcena
na obžalobu že hromadí zla-
to. Mela zlata asi za $2500.
Ponevac nemohla sehnati zá-
íruku, nechali ji ve vezení.


