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YOUNGSTOWNSKÉ SLOVENSKÉ NOVINY 
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Týidtnnfk Teaovaný aiujmom >iov6ii«kébo radu • 
* - — * Amwrntm, • 

Matej Mrix, redaktor Milan lahra, priapfevMeľ 
listy treba tdMlmf : 

YOUKGSrrOWNSXi SLOVENSKÉ NOVitáf 
320-32S West Federal St. (P. O. Baz 417) ..Youflgstown, 0. 
B«U fiiwi, nm Ai>—ttfe HBM, $jHL 

pft^crmtip,yearly in U. S $2.00 
s* i »f * foreign countries . . $3.00 
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• MLÁDEŽI JE BUDÚCNOSŤ NÁRODA. 

Tieto stová počujeme od rodiŕot,: ířd kiiaaov, od uči
tel 'ov, od novinárov a od každého verejné účinkujúceho 
človeka vôbec. A tie slová s ich významom sú platné « 
pravdivé nielen, pre Slovensky národ, ale pre visetky ná-
3P©dv sveta, n .' *» *. , -- \ \ .,, ( : 

Ako jŕdttóíttcfrf robotník, tMitefftňi v ffvhté ffcťá-
Iteoeh sa zaoberať, slovenskou mládežou vo všeobecnosti; 
len ako rodič a otec predkladám otázku: či tie slová "V 
mládeži je budiu'nosivnároda'' ín&jů nejaký význam aj 
pře nás ameriekveh Slovákov a pre niršn slovenskú míá-
m, rodenú tu*v Amerike ? ' , < • 

Aby som nčuraail slovenskú verejnosti nechcení, túto 
otázku zodpovedať vo všeobecnosti, aby sa nii nedostalo 
•ýčitkov, ae viním ttť rodenú slovenskú mládež z odrodil
stva, a preto jn zodpovieni len ako rodič a otée z mojho 
vlastného rodinného krbu. Y páde by v tom lx»la chvba 
rodičovská, vďačne vinu prijmem na seba, že sa,nestarám 
$ tiáirt>dnú výchovu svojieh dieto^. 

Vlastný nwkic je prvý po pánu Bohu; povinnovatý je 
starat/ sa o vývin telesný a duševný svojich dietok. My 
Slováci sme T tejto slobodnej krajine len prisťahovalci 
a ako takí sme podrobení všetkým zákonom tejto zeme. 
Pre nás malý počet (250,000) keď by sme aj všetci boli 
občanmi tejto krajiny, nemali by sme žiadneho vplyvu na 

*aa Too»<>« ?w 

re$Qve ..^^;od$á^43ta4*t Álítei sjrôsobtaá tí budiaci 
vodcovia uplatnia to heslo: UV mládtii je budúcnost' ná-
rod*** \ '* r ^ \ *3 .:,; 

Val#ntHlt»ta. 

i&rnáfiu totnuoBTomvy. 

r; 

Oäsopis '4Canton News" uvažujúc o zmeiíe "žlíRnmi-
strácie tuná a o možnost'ach zlepšenia poinerov, hovorí, že 
mesto "Youngstowii od dávna malo reputáciu pre jeho 
nezákonnosť ďaleko z medzí jehtt veľkosti," ä ža uje 
istotne %o finaiiěnch aesnádzacli." ~ / t >/-» ^•v..' ' ,1 . i' *-»A %. " 

Nikdy je nie bezpečné primnoho sa spoliehat' na to, 
^ je vynesené y horúčke volebnej kampani, ani na to, čo 
je objavené pri meraní spravedlnosti, V porovnávaní jed-
neho mesta ku druhému. Skutočnosť, že sme požadovali 
lepšie pomery a že sme si naložili úlohu vyčistiť mesto a 
predviesť pred spravedlnost' pries^upníkov zákonov, ne
dokazuje ešte, že je Youngstown horší, než iné mestá \ 
štáte a v krajine. Naopak, môže sa mu datr za to kredit, 
že kým tu nepekné veci sa vystavujú na verejnosť, v inýcl 
mestách sa ukrývajú. Máme tu nezákonnosť, ale zaiste 
nie viac pomerne k veľkosti mesta, než v iných mestách 
Ijíle je menej vinníkov predvedené do rúk spravedlnosti 

My márne finančné problémy na rozlúštenie, ale majú 
ich aj všetky ostatné mestá v štáte. Najhlasnejšie prosby 
o pomoc neboíjr zaslané z nášho mesta štátnej snemovni, 
ktorá pri poslednom zasedaní bola ticho o dávaní pomoci 
a nedotkla sa otázky daní. vŕ * * **'' • i 
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ÔESKf M A ÄLOVEWSKÝM RO
DÁKOM r STÁTE WBST VÍR-

OINN DO POZORFOSTI. 
'1 B!'a lsompc£Rsačn«li» zákona 
tu West Virginie, rbdina, t. j. 
manželka a maloleté dietky, ťých 
česko-slovenských rodákov, ktorí 
nešťastnou nákodon vo svojom 
zamestnaní a v práci: v majne ale
bo vo fabrikáeh, utratili život ale
bo boli zmrzačení, oprávnení sú 
Dta kompenzácin, t. j. nálrradn. 

V takveh prípadoch žfadosť o 
kompenzáciu nmsí byť podaná 

kompensačnému úradu b«hom G 
mesiacov od smrti alebo zmrzače
nia patričného rodáka a beho*n 9 
mesiacov podať dôkazy o tom, že 
vdova a jej dietky žijú, že sa 
vdova znovu, nevydala a že nebo-

r .. , . , v , ihv s ňou r zélrofiitom manželstve zákonodarcov tejto krajiny, aby nam bolo umoznene sa žil a -n 

vyviiK>vat' ako osobitný slovenský národ. To je holá ne
možnosť! A preto ako Slováci môžeme jestvovať len do 
tých čias, kým dostávame nový príMv zo starej vlasti 
Náhle ten prestane, prestane aj jestvovairfe slovenského 
náioda v Amerike. Lebo naša mládež už v prvom pokolení 
rečove sa nám odrodí. A tomu odrodení u sme my rodičia 
nie vstave od|>omôcť. 

Môže to byť pravda, že ÍÉŠe diH^rr už v prvom po
kalení sa náni rečove odrodit*f Ycď máme slovenské ko
stoly! Slí^venské školy! SloAenské spolky! Slovenské časo
pisy! Ano, to je všetko pravda, ale prizrime sa, ako vše
tky tie slovenské ustanovizne účinkujú na našu mládež? 

T) Kostol. Je pravda, že v naši«*h kostohwh (myslím 
F. k.) je modlitba slovenská, spev miešaný latinský a slo
venský, evanjelium slovenské, kázeň slovenská. A predsa 
keď naše dietky pri jdu z kostola domov, a rodičia sa 
chcú presvedčiť, jakú pozornosť věnovaly Slovu Božie
mu a pýtajú sa ><-h. že aká bola kázeň, dostanú odpoveď: 
"Fáder hovoril "tinksi" o narodení Ježiška na krizmus." 

2) Slovenské školy. Je pravda, že pri každej sloven
skej farnosti máme aj školu, len že tie školy sú pod štát
nym dozorom, a v nich vyučovacou reč (m je štátna reč 
anglická, a dľa toho naše dietky v našich školách všetky 
predmety učia sa anglicky, vyjmúc katechizmus, ktorý je 
slovcnsko-an^lický. A potom je nie div, že naše dietky 
slovenčinu si nemajú příležitost' osvojiť, ba za sloven
činu sa hanbia! Z tejto veci nemožno viniť ani rodiča, ani 
fen***, ani učíte)'a, lebo zákonu sa musíme podrobiť! 

3) Slovenské spolky. Naše dietky od slovenských 
spolkov sa vzďalujú a ktoré prisliichajú do nich, sú v nich 
len na nátlak rodičov, lebo naše dietky neprechovávajú 
Y4IČÍ slovenským spolkotn žiadneho záujmu. 

v" 4) HJovenské časopésy. Nech mi nikto nezazlieva keď 
tvrdím,, že 9f)t/( našej mládeži žiaden slovenský časopis 
nečíta, a keď číta, číta len na nátlak rodičovský, a to robí 
len b odporom. Žiadnej lásky alebo chuti nepreukazuje ku 
*lti*reiiskému tlačenému slovu. 

5} Slovenská mládež v domáenosti a mimo domu. Y 
nmohých pádoch slovenskí rodičia kreni slovenčiny inej 
reči nerozumejú, a predsa dietky aj doma l^n anglicky 
liovofia. Ked^ ale s rodičmi musia slovensky, tak^Pasto 
sa človek nevdojak musí aj smiať, že aká to reč f Na ukáž
ku: "Pa, zrobiee ime isc na mufing pikčerť' (Otče, dovo
líte mi ísť d» divadla ne pohyblivé obrazy ?) A mimo do-
Hmí Slovensky mepoeuje našu mládež nikdy vyprávať! 
Kto iitáe tvrdí, nehovorí pravdu. < 
'v , A preto sa pýtam: Že načo nám iMidúci slovenskí vod-
epyia.v. fctď naša jnládež 
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V páde, že žiadofíť o' kompen-
sáciu a vj'šspomínané dôkazy nie 
sú v predpísaný čas kompensač-
nému úradu predložené, pozosta
lá vdova a dietkv tratia nárok na 
kompensáciu. 

Tunajší konaolát sa vgemožne 
stará, aby zabezpečil kompensá-
eie pre vdov^r a Siroty bývajúce 
v československej Republike, kto
rých živitelia následkom úrazu v 
práci pri.šli o život, alebo boli zinr 
začení. 

Avšak, v Anohýeh täkýek prí
padoch, kde o kompensáciu treba 
zakročiť, tunajší úrad bud'to o 
prípade nezná, alebo j,e už pozde 
upovedomený, keď sa v záujme 
vdovy a sirôt už nič nedá zrobiť. 
Preto, saažne prosíme- každého 
nánlío rodáka, priateľa nešťastím 
postihnutých príslušníkov Č. S. 
Republiky „.aby hneď oznámili na 
adrossn pittsbur^hského konzulá
tu ČSR., keď sa taký prípad sta
ne, aby tunajší konsulát mohol si 
zaopatriť od pozostalých vdov ä 
sirôt potrebné doklady ku poda-
uiu žiadosti o kompensáciu. 

Konsulát českostar«iiBlM> 
RepttWiky, 

SOO-äp2 Grant St., Pittsbu|jfli,„Pa, 

LITERATÚRA. 

Tbc Disobedient Kids and other 
Cxeefco-Skwak fairy talcs by Bo
žena Nemcovi. Interpreted by 
William H. Tolntian and prof. Y. 
Smetánka. Storie* selected: by 
prof. dr. V. Tille and illustrated 
by Artuš Scheiner. 1921 .Published 
by 11. Kočí, Prague, Czechoslo
vakia. — Umeleeky vyhotovená a 
krásne obrázkovariá 'knižka pre 
deti, obsahujúca na&ké prostoná
rodné povesti od sl. spisovateľky 
českej, v anglickom preklade. — 
Knižku vrel e odporúčame sloven
ským rodičem, ktoTýeh dietky ne
vedia čítat' slovensky, ^ a koj tiež 
všetkým slovenským a anglickým 
školám. Objednať ju možno za je
den dollár u vydavateľa: B. Koči 
Praha, Masarykovo nábreží 14. 

Bopfcnjftt ě» Ttwijpitowiř 
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GROF KÁROLYI O TERAJŠOM 
A BTOÚCOM MAĎARSKU. 

^Redaktor "Béesi Majryať 'Uj-
ságu" hovoril''v tíelehra»ře s bý
valým prezidentom maďarskej re
publiky, grófom Ká roly im, z kto
rého rozhovoru "Slov. Východ" 
uverejnil nasledovnú zaujímavú 
časť: 

Terajšia ma<ľarskft vlAd* ač-
'koľvek podpísala mierovú smlu
vil, predsa ňa žiadon pád' nechce 
jn dodržat7, 'ale cestou puču chce 
ju vyvrátiť. Nikto nemôže veriť* 
takej vláde, ktorá stále o tom pre-
mvšl 'a 

Najväčšie, najtýciiljlie,. MjÄíiiej' 
lie parolodě na svete. Výtoraé ob
sluha cestovateľov. Hláste sa o ni-
Iho zástupco vo vaäoan meste. 

Do Č«ako.8l0Tenska, Avstrtjr a 
ICad'anilca via Hamburg 

8AXOI«IA....:. r...  21. jan. 
& Uicda lit. $10^5^ 

- ( Tax $5.00. 

Via Chexbouxt -
SAXON1A 21. Jan. 
AQUITANIA ř. ľ. 7. Febr. 

Department of Banks an<l Banking, 
ÍÄlumbus, Ohi®. ' . i 

% 
7 ' No. 732. ' . \ 

Riífóst or THE costvmcm w* 
THE YOUNGSTOWN STATE BANK 
At Voungstown. in the state of Ohio, 
at tíe close of business Dtec. 31^ J^2l. 

RKSOUEĽía. '• 
Loan on real estat# . .'i.^ 6,3&5.W 
LoRns on collateral ....... 7,575.50 
Other loans and discount* 1 1'A;095.94 
Furniture and fixtures.,-^' 3^,196,78 
buc fi-pm Reserve ' i 
Banks and cash 
in value m$fa77 ! 
Exchanges-for ' -

c l e a r i n g  . . . .  I".. 1,025.37 
Other assets . . .1 12,783.91 
Deficit, excesi of expense® 
• 1>ver - iaeome ......... J 3,487.54 

, . '.j, . "f-H 
Total ' i ' . . *302,483.87 

JLíABILíTíESi 
Capital paid ,-ilu^... .$ p0,000.<H) 
Surplus fund ......í./..... 2,500.00 
Individual deposits ^ 
subject to, .check í *44,21731$ 
Demand .certifi- ' > 
cates of déposft 

Cashier's checks -1 . 
' out stand i n if ... .MM1 ' 
Certified v cheeks 

outstanding 27.70 
Time certificates 

of deposits .. \ 

MRAlHOSf 

HAT MLIEKO 

Savingst 
Í&&M 

292,833.34 24®,983.S7 

Total $302,483.87 
I, Michael "Willo^ pr^ident of the 

above named Youngstown State Bank 
do solemnly swear that the above 

jak Í6y mohla zrušiť svo-!statement is true to the best of my 
knowledge and belief. 

MICHAEL WILLO. 
Correct—attest: Joseph J. Schromof-

sky, Andrew Kfispinskv, Frank Mar-
Rovieh, Directors.-
State of Ohio, ciounty ef MÄioniäg. 

_ and sworn to bpío*e nie 
this 5th day of January^ 1922. 

ALFRED M. CLARK, 
Notary Public. 

— Předplaťte Youngs to wnské 
Slovenské Noviny svojim milým 
na Slovensko. v 

je dané slovo, vtedy, keď ešte jej 
podpis nevyschnul na smluve. Ma
ďarská vláda ďalej svojim stá
lym zbrojením prináša Maďarsko 
do takej finančnej situácie, že sú-
sedn é štáty á n i v hospodárskych 
otázkach neniôžii jej veriť. 

Karlov pokus bol veľmi dobrý 
k tomu účelu, aby ukázal celému 
svetu, jak loyálne monarchistické 
je maďarské obyvateľstvo. Práve 
Horthy, Bethlen a spol., ktorí naj 
viac hovoriti tt tej loyalite, necha
li strieľať ita "kráľov" vlak. 

Kráľovská myšlienka v Ma
ďarsku znamená na každý pád 
myšlienku revanšu. Theoria svä
toštefanskej koruny je totožná s 
integritou, to však nedá sa srov
nat' so záujmami súsedných štá
tov. 

Tým nechcem však povedať, že 
trianonská smhava neni nespravo
dlivá. Oasom ukážu sa nedostatky 
versailleskej1 smluvy, ktoré bud« 
treba napraviť a uhladit'. Ale 
práve v záujme tvelito úprav je FABMY! F ARMY! FAKM^I 
. , , v A.' , , v.,, ' Akejkoľvek veľkosti, kdekoľvek o«i 
treba sa zdrzovat od kazdelio ta- „ ^ m„, od Youngatown,.. My .» 

kého krokll, ktorý neznamena hla- < Specializujeme vo farmách a predniesť-
denie, ale násilné zlomenie. To by | ských majetkoch a vždy máme dobrý 
viedlo k európskej katastrofe, kto j výber v zeleninových, mliekárskych; 
rá by bola pre Maďarsko dvoj- i drôbežných alebo dobytkových far-

, , , /' , . ; mách. Môžeme dať dobré podmienky, násoben Mtastrofon, poneyác ( mSřmc „lcktor4 „ m(!St5Mi 
i hospodářská existencia Má d ar- ^ majetky. Pozrite si jiáš soznam prv než 
ska závisí od t Oho. jaký ponioŕ si j kúpite. Hláste sa u Taylor & Burkhal* 

der, 620 Home Savings and Loan Bldg. 
Main 7198, Auto. 4227. {4%-#"-. 

DO pozoEjrosn CT. 
ČITATEĽOM. 

Texas Shde & Leather Store, 
241 East Federal St., vás môže 
zásobiť akýmkoľvek remeňom a 
kožou ako aj nástrojami na šitie 
alebo reparovanie topánok alebo 
remeňom do dielne. Za ceny nižšie 
než kedykoľvek predtým. 

TEXAS SHOE & LEATHER 
STORE, 

241 East Federal St. 

ono vytvorí so súsednými štátmi. 
Iřre Maďarsko je prvotriednou 
záležitosťou, aby žilo v priateľ
stve so súsednými štátmi, a úpra
va mierovej smluvy má byť pre
vedená práve s hľadiska tohoto 
priateľstva, poneváč je ona i v zá 
ujme súsedných štátov. 

Kresťanská morálka nemá byť 
vyčerpaná v chránení cirkevného 
majetku a privilegií džentríkov, 
má onaj?ozostávať z opravdivej 
lásky a prác®. V Maďarsku musí 
byť zrušené- výhradné panstvo 
grófov, biskupov a bankárov, ale 
riadenie štátu má byť sverené i 
pracujúcemu ľudu. 

V tom vidím budúcnost1 Ma 
ďarska* f • - y-

W1LLO 
SLOTZMSKÝ ADVOKÁT 

- LACNA FARMA 
45 akrov dobrej zeme, "pri d la z .enej 

ceste a železničný stairicí,, kostoly, 
Škola a obchody, pošta a telefon pri! 
dverách, 6 izbový dom, niaštal a iaé 
budovy v dobrom stave, moc dobrej 
vody, cena len $4,750, s miernou hoto
vosťou pri kúpe. Teraz dávajte pozor: 
Ak je tíito farma predaná hnocľ, dáme 
vám zdarma za cenu pár mladých koni 
šíry a voz, k«č a šíry, kravu, teľa;, 4 
svine, 40 kúr asi 10 ton sena, hodne 
kukurice a krmu, zrno v zemi, tiež men 
»ie nástroje. Keď pozeráte lačnotu, tu 
je. Hláste sa u Lra C. Park, 606 Home 
Savings Le«® Bldg., Y#uiopbwB, 
Ohio. ^ . . (o l) 

»•»••> Ml 

Réilm hkÁntr* TiRlpf 
pvjtoa 

do d&vste db Ibúfoi i ktorej krmíte vaše dieťa? 
Jest-li neméiete nadájať vaše dieťa, dajte si 
pesor, aby ste vybrali pokrm, ktorý pomôže 
Vášmu dieťaťu ku vzrastu, sile a zdraviu. 

v#* * ífe; 

ÉAGLE BRAříĎ 
« (CONDENSED MILK i 

•ií-« 

Bolo ponžívairf skorá sa šesfdeslae rokov matkami. 
ktoré dicoly pokrm, aby bezpečne Vted«l dtaCe cee 
^p^ticKvi 4obu. V"' 

SHašlite tótot ohlášku Borden 
Oo. v ííew Ýorku a- dostanete 
•#fiariha v slovenskej re5i pou-
íenie ako ho inííte# užívať a 
aj k lúhu ftky oägtrgvať dietky. 

ar.-Vfy ^ 

DOLLAR 
V YOUNGSTOWN -

SAVINGS & 
TRUST CO. 

*$0 OHIO • m 

je bankou » najuplnejsím 

Cudzozemským Oddelením 
Stojí k vašim službám vo.. 
všetkých vašich peňažných 

záležitost'ach 
M ' 

:a /*% 
V-%v»í 

J. Ä HAMEOCK AMD B<M3? 
c řohrabnícky Závod * 

' ^Miernych cien" 
Ambulance aj invalid káry 

53Z^. Wilson Avenue. East Yotingsfeowm^ O. 
Úradovťia: Bell Struthers 818—Ohio State 78618 
% Bydlo: Phone Ohio State 8946 
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lacftefsle môžete si 
zaobstarať 

1 potraviny 
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Využítkujte tuto príležitosť 

iWM 

Tooaiifowi), O. 

mM 

4 } ^ y* ^ ' *** f** ~ 
* dt . JÄŕ T .'wi 

ř~ .v. 


