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ZÁVIST A NENÁVISŤ V SLOVENSKOM 
NÁRODE. 

Predniesol REV. JURAJ P. NOVÁK na prednáške Okres-
ného Sboru Slov. Ligy 12. mája 1935 v Memorial High 

auditoriume v Campbell, O. 

Starodávny grécky filozof Socrates ešte pred narode
ním Krista bol učil, že dokonalosť učenia je poznať sa
mého seba. Jeho "Poznaj sám seba" sú chýrečr.é slová, 
ktoré ešte aj dnes opakujú vzdelaní ľudia po celom svete. 
Týmito slovami chcel on upozorniť všetkých svojich uče
níkov o nutnosti človeka rozpoznať sa najsamprv sám so 
sebou. Jeho myšlienka bola tá, že keď človek chce zrobiť 
dajaký pokrok, musí najprv poznať .sám seba. 

"Ale", poviete, "či bolo treba na to mudrca, aby nám 
také dačo povedal?" — abo "Každý blázon zná. že človek 
je najprajnejší sám ku sebe." To je pravda. Ale pozrite, 
čo on povedá: "Poznaj sám seba!" Teda nie abys' myslel, 
že si ten najmúdrejší, ten najschopnejší, ten najlepší, ten 
najkrajší atď. atď., ale abys' poznal nielen svoje schopno
sti, svoje dary od Boha dané — ale aj svoje chyby, svoje 
náklonnosti k zlému atd'., abys* nebol pozbavený dajakým 
chytrejším človekom o svoje schopnosti. Tieto slová, prav
da, boly jednotlivcom hlásané — ale môžu sa týkať aj ná
roda, lebo národ pozostáva z jednotlivcov. 

Aj ja dnes opovažujem sa osloviť Slovákov v Maho
ning doline: "Poznaj sám seba!" Slováci, poznajte sami 
seba! Poznajte, Slováci, schopnosti, umelectvo, spravedli
vost', vzdelanie, kultúru slovanského národa vo všetkých 
äiyroch čiastkach sveta — jako písal Vajanský: 

Jeden brat môj paimy sadí, 
druhý večné vidí ľady — 
tretí morom lieta. 

Ale uznať aj naše chyby — to už je niečo iného! 
Ja som si vzal predmet "Nenávisť a závisť v sloven

skom národe" na túto prednášku s jediným úmysľom — 
aby to spôsobilo jednotu medzi nami Slovákmi tu v Maho
ning doline; aby keď uznáme svoje chyby, sme napli svoje 
sily vykoreniť z nášho života to, čo nás najviac hatí jak 
v národnom tak aj politickom, ba aj cirkevnom životé — 
a to je nenávisť a závisť v slovenskom národe. 

Niektorí moji oltárni bratia ma probovali odhovoriť 
od toho, keď sa dopočuli že o čom budem mať prednášku. 
Povedali: "Pravda oči kole". "Povedz pravdu, prebije ti 
hlavu" atd'. atď. Ale ja sa predsa držím slov Sokratesa — 
a myslím si, že hoc aj by moja hlava bola rozbitá, keď to 
bude slúžiť slovenskej veci a keď moja rozbitá hlava spojí 
ten náš úbohý utlačený slovenský národ, tak som nedal 

dostane? Zadarmo iste nerobí!" Alebo: ""A čože si oíi my
slí, že čo je on. Cože sa tak pchá do predku!" povedajú. 
Sami na kríž slamy nepreložia, ale sú prví, ktorí posudzujú 
keď druhý dačo začne; závidia mu preto, že nie oni, ale 
on to začal alebo zrobil. Áno, panuje tá závisť tu v Ma
honing doline, jako panovala v kraji. Jako tam sme boli 
rozdelení na stolice, tak tu sme tiež rozdelení na Steeltoň, 
Youngstown, Lansingville, ttaselton, Campbell, Struthers. 
Najlepší príklad máme zo Slovenských Dní — ačkoľvek sú 
aj mnohé iné. Keď fiq Slovenskom Dni spieva spevokol 
z Campbell, počujete: "No a čo už druhého spevokolu 
niet?,: Keď z Haseltonu odohrajú dajaký kus zo sloven
ského života, počujete: "Ta už neznali dačo lepšieho?" 
Keď zo Steeltonu vyhrá dievča za kráľovnú Slovenského 
Dňa, povedajú: "Ta zas len zo Steeltonu! To musí byť 
dnčo "crooked!" Keď Youngstownčania rozdávajú (alebo 
bars zkadiaľ) mlieko, senviče atď., druhí šomrajú: "No 
vidíš, svojim rozdávali, ale na našo ani nepokukli." Závisť! 
Závisť! Kde sú z ich stránky, tam podľa ich mienky niet 
žiadnej chyby, ale kdé sú z druhej, tam už podľa ich 
mienky nemôže byť nič dobrého. 

No ale to by ešte nebolo tak zlé, kedr by to bolo Jen 
medzi nami, ale je to ešte horšie pred verejnosťou! í>o-
chváli-že Slovák Slováka v dajakom podujatí, už či v poli
tickom, kultúrnom, národnom alebo aj v cirkevnom? Nie! 
Prečo? Preto, že mu závidí. Rád by sám bol tam, rád by 
sám dostal tú pochvalu alebo úctu, ale že ju nemá, nech 
nemá ani druhý. Slovák radšej to dopraje černochovi než
li svojemu bratovi. uí 

Slováku! "Poznaj sám seba!" Poznaj svoj# cfcybyl 
Odkopni tú nenávisť od seba! Vykořeň tú závisť! Buď 
sjednoteným národom! Nezáviď, ale pomáhaj svojwiiu bra
tovi Slovákovi! . ; •'. 

ROZHLAS YSN 

V nedeľu večer mali Slo
váci v Campbell zase niečo, 
čo ich pozdvihlo. Bola to 
prednáška Okresného Sboru 
Slov. Ligy. Prednášali Camp-
bellčania: Rev. Juraj Novák, 
supt. škôl Andrej Klinko a 
adv. Juraj Prokop. Správne 
poznamenal preds. Okr. Sbo
ru p. Andrej Palenčár, že 
Slováci si už nem use jú cho
diť požičiavať inteligentov 
od iných národností, aby 
nám prednášali — máme už 
svojich. Áno, máme už svo
jich inteligentov nielen na 
prednášanie, ale aj na lieče
nie, učenie, súdne zastupo
vanie atď. atď. — nemusí
me chodiť k cudzím. 

* 

A boly to prednášky veľ
mi poučné. Rev. Novák ho
voril o závisti a nenávisti 
medzi Slovákmi, o vzniku 
týchto necností a žiadal, aby 
sme sa od nich už raz oslo
bodili. Supt. škôl Klinko reč
nil o význame vysokoškol
ského vzdelania a adv. Pro
kop o sile organizovanosti. 
Reči Rev. Nováka a adv. 
Prokopa budeme mať uve
rejnené celé, ale supennten-

hlavu nadarmo, lebo moja hlava je len jedna, hoc aj kňaz- |^ent škôl p. Klinko prednie-
ská — ale národ — to jé ohromne viac, nežli ja i goj fiVoju reč len z pozná-

Teda vám idem rozprávať o nenávisti a závisti v slo- j mokt nemal ju napísanú, pre-
venskom národe — či sa vám to bude páčiť alebo nie, či 
mi hlavu rozbijete alebo nie — ale znám, že to neurobíte, 
bo ste prišli sem počúvať a sa poučiť. 

No ale, či jest tej závisti a nenávisti v slovenskom ná
rode? To je tá prvá otázka! A keď sa skúmame samých 
seba podľa slov Sokratesa, musíme uznať, že áno. Tú ne
návisť a závisť sme zdedili ešte v starom kraji. Slováci 
žili pod maďarským jarmom vyše 1000 rokov. A maďar
ským heslom bolo staré rimanské heslo: "Divide et Impe-
ra" — "Rozdeľ a panuj!" Maďari nás tak šikovne delili, 
Že západ bol proti východu, stolica (okres, župa) bola 
proti stolici. Dokiaľ mohli Maďari držať drotárov proti 
hutorákom, dokiaľ mohli sľubovať jedným to a druhým 
hento: dotiaľ mohli nad všetkými Slovákmi panovať. 

Ale žiaľ Bohi;, tú nenávisť a závisť priniesli naši slo
venskí emigranti aj sem do našej krajiny slobody — do 
Ameriky. A tu v tej slobodnej Amerike namiesto toho, aby 
užívali tú slobodu, ktorej nemali pod Maďarmi, podrezo-
vali a podrezujú si jedon druhému krk. Pamätám sa ešte 
jako chlapec, istý Šarišan si bral za ženu jednu Bratisla-
vanku — a čo z toho bolo rečí! Bolo by sa človeku zdalo, 
že si berie dajakú nigerku za ženlfe «•*- Ale to bolo zdedené 

„Cite zo starého kraju. 
A vezmi si do povahy národný život. Keď Šarišan za

vírte dačo, nuž Zemplínčania, Spišiaci, Abaujčania, Gemer-
čania, Turčania, Oravčania, Liptáci, Bratislavania atď. 
atď. nechcú s nimi pracovať, ich podporovať, lebo vraj to 
nie je z ich stolice! — a zas naopak, k«d' z tých druhých 
stolíc začnú, ostatní nepodporujú. A v spolkovom živote 
nebolo to ináč. Kde bola väčšiny z jednej alebo druhej 
stolice, tam ste videli aj z tých stolíc väčšinu údov a väčšinu 
úradníkov. Žiadon sa nemohol, ba ešte ani teraz sa ne
môže dostať do ťjradu, iba ak je z tej stolice, z ktorej je 
väčšina údov. 

A v politickom ohľade čo sa stáv*? Máme politické 
kluby atď., ktoré sa usnesú za jedneho alebo druhého kan
didáta pracovať. Po schôdzi, preto že ten Welshman ale
bo Irčan sa znal šumné poämaichľovať, jednotlivci išli a 
pracovali každý za svojho, takže nebola Žiadna jednota — 
a koniec-koncov Slovákom bolo kopnuté do nohavíc. 

Ale závisť je tou najhoršou boľačkou, ktorou trpí 
slovenský národ. Akonáhle sa Slovák dostane na nejaký 
stupeň, už mu druhý Slovák závidí. Ihé národnosti ho ob
divujú, že z takého malého národa sa mohol dostať na 
taký vysoký stupeň — ale naši Slováci sú prví, ktorí idú 
proti nemu. Nie aby sa radovali, že sa Slovák dostal na 
tento stupeň, ale skrze závisť idú na neho vykladať všeli
jaké veci. mnohé z nich veľmi, veľmi falošné, takže ani 
jedon ani druhý Slovák nie je vpredu. Keď jedon Slovák 
má ideále a pro buj e dosiahnuť tie ideále pred ameríc*s»j 
véréjnosťóu, Čiže dostane podporu od svojich Slovákov? 

Dostáfté kritiku. ! "Koľko én % toho 

to o nej zaznačujeme naj
hlavnejšie časté a úfame, že 
si Slováci o tom porozmý
šľajú. 

• 

Supt. Klinko napred reč
nil o školskom systéme ame
rickom. Máme počiatočné 
školy 8-triedne, v ktorých sa 
dietkv naučia čítať, písať, 
počtovať a niečo z iných 
predmetov. Potom máme ško
ly stredné, "sekundárne", 
tzv. "High Schools" o šty
roch ročníkoch, v ktorých sa 
žiaci učia už vyššie predme
ty. Za nimi sú kolegiálne 
školy dvoj-triedne i štvor-
triedne. Kolégia sú rozmani-

chádzať tak, ako sa s nim 
zachádza. Ale to je i príči
na, prečo ešte nemáme bez
platného univerzitného ško-
lovania. 

• 

Supt. Klinko vzdal chválu 
slovenským rodičom že si 
deti posielajú do najvyšších 
škôl. Pamätá sa, keď za jeho 
chlapectva nebolo hádam v 

len yoči Rusku ale i voči Če-
sko-Slovensku a Francii. Prá
ve, keď bol francúzsky za
hraničný minister Laval vo 
Francii a Pilsudski zomie
ral, odchádzala do Nemecka 
veľká poľská vojenská ko
misia pokamarátiť srf s ne
meckou armádou! Bude zá
visieť od prezidenta Poľska 
Moščického ktorý podľa no
vej ústavy dostal diktátor
skú moc, či sa Poľsko vráti 
do protinemeckého bloku a-
lebo sa behom času stane va
zalom Nemecka. Lebo v za
hraničnej politike samostat
ne stáť nemôže — je na to 
hospodársky i vojensky pri
slabé. Len v protinemeckom 
bloku môže si zachovať svo
ju neodvislosť,\A Zabezpečiť 
rozvoj. v s 

. . , . •  .  

Pilsudski narodil sa V Lit-
vínsku pri hl. meste Vilne, zo 
starej poľsko-litvínskej šľa
chtickej rodiny v novembri 
1867. Po porážke Nemecka 
spojencami, Pilsudski zaujal 
toto staroslávne litvínske krá 
ľovské mesto a tak znepria
telil si Litvu navždy. Pred 
vyše rokom jeho legionári 
vybili obloky na česko-slo-
venskom vyslanectve vo Var
šave a od toho času styky 
česko-slovensko-poľské ne-
boly najlepšie. Iba Slováci čo 
sa usilovali tíšiť česko-poľ-
ské vášne i to nie so zdarom. 
Rumunsko tiež nedôverovalo 
Pilsudskému pre jeho túžby 
prebiť sa k Čiernemu moru. 
A tak zostáva Poľsku len 
pochybnej ceny priateľstvo 
nemecké. Toto vidia mnohí 

chcú u-
celom Campbell človeka s 
kolegijným diplomom. Teraz j poľskí vlastenci, a 
len v campbellských školách j robiť zmeny. Pilsudski bude 
je diplomovaných ľudí vyše j p0 kráľovský pochovaný. Je-
70. A medzi nimi sú mnohí j ho telo bude pochované v ka-
Slováci. Žiadal Slovákov, a- j tedrále Wawel v Krakove, 
by si učenosť vážili a za | kde sú poľskí králi pocho-
ňou túžili; aby ju svojim de-jVaní a jeho srdce vo Vilne, 

kde jeho predkovia odpočí
vajú. Modzog daroval var
šavskej univerzite k itúdiu-
mu. i 

ťom dopriali, lebo tým im 
dajú nástroj k vybojovaniu 
si im patriaceho miesta v ži
vote. 

* 

Pánu Hlinkovi nech je 
všetka česť za jeho pouSiíli 
prednášku; takisto Rev. No
vákovi a adv. Prokopovi. 
Hľa, ako je to dobre, keď 
Slováci už majú svojich vla
stných inteligentov, ktorí im 
povedia, kde ich bolí a jaký 
liek majú užívať. Keď nám 
cudzí rečnia, tí nás len vy
chvaľujú do .neba; svoj nám 
povie úprimne, čo je v nás 
dobrého a čo zlého. Uctime 
si našich inteligentov a stoj-
me pri nich v každom čase, 
lebo keď sa oni dostanú vy
soko, i my sme povýšení. 

• 

Jozef Pilsudski, diktátor 
Poľska, zomrel 12. mája ve
čer vo Varšave vo veku 68 
rokov na žalúdočného a pe-
čienkového raka. Behom ro
ku. toto už druhý slovanský 
diktátor sa vyvalil: minulého 
leta bol to juhoslovanský 
kráľ Alexander. * 

* 

Josef Pilsudski bol pred 
svetovou vojnou nacionalisti-
cko-socialistickým revolucio
nárom a za cára bol viac ráz 
väznený pre jeho politickú 
činnosť. Nemal slovanského 
cítenia: poznal len poľský 

tého druhu: niektoré sú lenjnárod — žiadne Slovanstvo, 
prípravné pre ďalšie štúdia, ! Ruský národ nenávidel z ce-
iné vyučujú už povolaniam. 

Žiadne dieťa nemôže mať 
rovnakú príležitosť k uplat
neniu sa v tomto živote, ak 
nemá príležitosti študovať 
na najvyšších školách. Preto 
supt. Klinko je za to, aby i 
na najvyšších školách bolo 
bezplatné vyučovanie a mali 
by sa toho sami rodičia do
máhať. Keď máme bezplat
né vyučovanie na publičných 
a stredných školách, môžeme 
ho mať i na kolégiumoch a 
univerzitách. Neni to nič ne
možného, tým menej neame
rického. Bolo by to len roz
šírením americkej slobody a 
rovnosti a bolo. by to veľkým 
uľahčením pre rodičov i 
chudobných študentov. Táto 
vec si vskutku zaslúži hlbo
kého rozjímania so strany 
občanstva. Keby to bolo do 
života uvedené, boli by sme 
národom inteligentov. S ta
kým národom by milionári 
nemohli robiť to, čo robia. 
Ani politikári. "Hojný život" 
by prišiel rýchlo. Len s neve
domým ľudom možno 

* 'ww U S, . A~ 

lej' duše. Preto i celá zahra
ničná politika terajšieho Poľ
ska bola taká divná, neslo-
vanská. Pilsudski za sveto
vej vojny organizoval poľské 
légie, s ktorými bojoval pro
ti ruskej armáde, po boku I Wagner-Léwis predlohu za 
rakúskej a nemeckej. Keď ; neústavnú, lebo i táto pred-
v Rusku vypukla revolúcia, j loha vyžaduje prispievanie 
vyhlásila nemecká vláda ne-1 spoločností do základiny. 

Na čo americkí Slováci 
najviac zomierajú? Často si 
obzeráme smrtné výkazy na
šich organizácií. Tu je výkaz 
27 smrtných pádov: 6 zo
mrelo na srdečnú nemoc, 6 
na rakovinu, 4 na porážku, 4 
na suchotiny, 2 na operáciu 
a po 1 na cukrovku, zapále
nie pľúc, zádych, ľadvinko-
vú nemoc a vnútornú nemoc. 
Srdečná nemoc je nemoc chu
doby, ako i suchotiny. Na sr
dečnú nemoc zomierajú ľu
dia, ktorí sa narodili v chu
dobe alebo ktorí na starobu 
musia ťažko pracovať. Su
chotiny zachvacujú zväčša 
mladých ktorí nejedia výživ
né jedlá. Keď si všimneme, 
že z 27 desiati Slováci zo
mierajú na tieto choroby, vte
dy vyše 35 percent nášhp |'\J-
du žije životom biednynji , 

• 
Prv než bola v kongrese 

podaná predloha o všeobec
nom poistení robotníctva 
proti nezamestnanosti a sta
robe, prijatá bola predloha 
o starobnom poistení železni
čiarov a uzákonená. Minulé 
dni najvyšší súd Spoj. Štá
tov tento zákon prehlásil za 
neústavný, lebo vyžaduje, a-
by i železničné spoločnosti 
do základiny platily, a tak 
robotníci i spoločnosti čo po-
platili, teraz dostojí jnazad. 

Vyhlásenie tohto sákona 
neústavným je predzvesťou, 
že náš najvyšší súd vyhlási i 

MÔJ KÚT 
PBe: FATHER KOSTIK. 

Naša sbierka. 
Cestoval som. Vlak bol pre

plnený. Ľudí a ľudí cestova
lo. V jedálni sme sedeli. Me
dzi cestovateľmi sedel istý 
človek, ktorý na rukách dr
žal jedneho malého chlap
ca. Ale to bolo niečo hrozné
ho. Ten malý chlapec tak 
strašne plakal, že to bolo pri-
moc. Niektorí z cestovate
ľov prv len očiami dal znak, 
že sa im nepáči tá vec, po
tom i poznámky robili — a 
na konci jedna zlá ženská 
vstala a prosto išla k tomu 
človekovi a povedá: "Zveda
vá som, pane, že čo povie na 
to toho chlapčeka matka, 
keď ho domov prinesiete s 
takou vyplakanou tvárou — 
s takými červenými očami? 

Na to ten istý smutno od
povedal: Rád by som ho nie
sol k jeho matke — ale jeho 
matka s nami cestuje mrtvá 
— a áno, idem domov, ale 
na pohreb. 

Celý obraz sa naraz zme
nil. Všetci, ktorí predtým len 
zlosť mali — včuľ sa zmenil 
ich cit na lásku. 

Každý, keď i nie rukou, 
ale myšlienkou hlaskal smu
tného otca a úbohú opustenú 
sirôtku. 

Veru 1 my srňě<9 tom po
ložení nié raž -—"ä nie dva. 
Mnoho razy sme suroví — 
nemilosrdní voči tým, ktorí 
potrebujú lásku. 

Začína sa naša sbiérka — 
sbierka v našom biskupstve 
na siroty — na opustených. 
Co zmýšľaš urobiť? Ci máš 
úmyseľ niečo oferovať? Ale
bo odopreš bez srdca — bez 
citu tú ruku, ktorá ťa o kú
sok chleba prosí? 

Či ty máš dieťa ? , či ty 
vieš, že ho dochováš? Či 
vieš, že na zajtra ono nebu
de na horkom sirotskom chle
bíku? 

Kristus klope na tvoje sr
dce — otvor í — a budeš šťa
stlivý 1 

f 
Napoleon. . ./% 

Po veľkej bitke v Rusku, 
keď Napoleon všetko stratil 
a sa vracal do Francie, po 
veľkom a ťažkom pochodo
vaní sa zastavil S' vojskom 
na istom mieste. 

Sňah, zima — smrť na 
každej strane. Veľký bojov
ník nemohol zaspať. Pred 
r.im stál jeho veľký úder — 
strata. Stále vykukoval zo 
svojho šiatra. Raz len keď 
počuje kroky stráže — a vy
strčí hlavu a v diaľke vidí 
malé, slabé svetlo. ' 

Zvedavý boj, že kto má 
to svetlo? Kto je ten, ktorý 
v tej strašnej chvíľke, keď 
živí závidia zomrelým — ne
spí? Zo zvedavosti poslal je
dneho vojaka vynájsť tú o-
sobu. 

Pani r—: povedal vojak —t 
stotník Droust konči svoju 
modlitbu. 

Veľký cisár sa uspokojil, 
že aspoň niekto stráži v mod 
litbe nad jeho vojskom. 

Jako ty strážiš nad tvojim 
vojskom? Jako ty strážiš nad 
tvojim domom? 

Či ty konáš svoju modlit
bu. d&me? Rozmýšľaj o 
tom. ..*> •• .. 

• 

Piu* XI. 
V tom čase, keď pápež 

šte kaplánom bol v Tombolo, 
počul, že obyvatelia tohto 
mestečka neznajú písať a 
čítať — aspoň väčšina nie, 
ale jedno veľmi dobre vedia 
a to hrešiť. 

Dobrý kaplán si zaumienil, 
že týchto ľudí naučí čítať a 
písať. Národ sa hrnul do 
školy, a rozhodli sa, že ne
jako odmenia prácu jejich 
učiteľa. A jeden večer po 
škole istý človek sa ozval: 

Pán kaplán, povedzte nám 
ako by sme najlepšie mohli 
Odmeniť vašu prácu? 

Len jedno žiadam — od
povedal krátko — nehrešte 
viac. Keď tú moju žiadosť • < * • "My, národní socialisti, 

robíme vedome čiaru cez za
hraničnú politiku predvojno- vyplníte, moja odmena bude 
vého Nemecka. My začína- ; hojná. 
me tam, kde Nemecko zasta- j Mnohí ľudia i od fajčenia ; nohlasne žiadate, 
lo pred 600 rokmi. My zasta- j skôr sa odučia, ako od hre-
vujeme ustavičný pohyb Nem šenia 

stry. To sa i stalo. Znal vše
tko, nestratil pamäť skoro 
do poslednej chvíľky. Znals 

že jeho sestra sbieřa hlasy 
na korunovanie Matky Božej 
Obrátil svoju bolestnú hlavu 
k dobrej matke a povedal: 
Mamičko, obetujte z mojich 
vlastných zašporených peň a 
zí na chrám boží — aby mo 
ja sestra mohla korunovať, 
korunu položiť na hlavu so
chy Matky Božej. Čo sa i 
stalo. 

V svojej ostatnej chvíľké 
nehľadal viac sám seba — 
nehľadal viac svet -— ale 
hľadal Matku Božiu. 

Zaiste, v páde ako je t«n> 
to, otec a matka sa nemôžu 
uspokojiť, keď stratia syna 
v tom veku, keď bol začal 
svoju prvú prácu — keď za
čal prvú pomoc dávať svo
jim rodičom. Plačú — na
riekajú a mnoho razy i 
zúfajú. 

Každý otče i matko, uspo
koj sa. Nevieš, že čo by sa 
bolo s tvojim synom stalo. 
Či ty vieš, že ten syn, ktorý 
za 21 rokov bol dobrým, i 
potom by bol takým zostal? 
Či vieš, že ten syn, ktorý za 
21 rokov slúchal otca a ma
ku i potom by bol takým po
slušným? Či vieš, že by ho 
bola planá spoločnosť možno 
odtrhla nielen od vás, ale 
možno i od Pána Boha? Vi
díme mnoho pádov, že tí, 
ktorí i najlepšími boli v det
skom veku a otca-matku bo
li by i na rukách nosili — 
a kostol bol jejich druhýnr 
domom — pozdejšie strašne 
rany spôsobili v srdciach svo
jich rodičov — a o kostole 
ani počuť nechceli. 

Boh vie, čo robí. Božské 
cesty vyskúmať nik nemôže 
— preto sa uspokojme v 
nich. 

Vzal, povolal k sebe mla
dého Štefana, kým jeho sr
dce bolo čisté — áno od vše-
tkej špiny očistené. 

Tá Matka Božia, ktorú do 
ostatnej chvíli miloval, prij
me ho do svojej nebeskej 
zahrady. 

odvislosť Poľska, ale to ne
myslela úprimne a keď Pil
sudski chcel utvoriť vládu, 
Nemci ho zavreli do väzenia. 
Len keď Nemecko bolo pora
zené, spojenci vyhlásili Poľ
sko za neodvislý štát. Roku 
1920 Pilsudski vtrhnul s poľ-
sko uarmádou do Ukrajiny a 
chcel ju podmaniť, no boľ
ševická armáda ho odohnala 
až ku Varšave, kde bola poľ
skou armádou do Ukrajiny a 
zničenia francúzskym gene
rálom Weygandom, ktorý 
prevzal velenie. S tým bola 
zachránená aj poľská neod-
vislosť. No Pilsudski bol na-
dosť nevďačným ku Francii, 
aby sa spriatelil s Nemec
kom. Od toho času Poľsko 

za- j sa chovalo nepriateľsky nie-

Keďže sú najvyšší sudcovia 
menovaní na celý život, soci
álny zákon, aký má celá Eu
rópa zavedený, bude i;u mu
sieť čakať, kým väčšina sud
cov nevymre a noví nôbudú 
vymenovaní alel>o kým nebu
de prijatá taká predloha, 
ktorá obíde ústavu krajiny. 
Lundeenova predloha stojí 
na inom, prijateľnejšom zá
klade. Potrebuje len doda
tok, že každý občan je opráv 
nený na výhody sociálneho 
zákona a najvyšší súd by ju 
nemohol vyhlásiť za protiú
stavnú. Ale proti tej je pre
zident i kongres. 

• ; 'é 
Hitler v jeho knihe "Mein 

Kampf'\ ktorá je bibliou na
cizmu. píše toto: . 

cov na juh a západ Európy a 
obraciame naše oči ku ze
miam na východe ležiacim. 
My zanechávame konečne 
koloniálnu a kupeckú politi
ku predvojnových časov a 
prechádzame do politiky bu
dúcnosti — politiky územné
ho dobývania." Odporúčame 
našim slovenským germano-
filom, aby sa toto nazpamäť 
naučili. 

m 

Slováci vo Warren, ako z 
ich dopisov vyrozumievame, 
majú dva občianske kluby a 
chceli by jednotnú politiku 
robiť. Odporúčame im, aby 
založili ešte kluby v Niles, 
Girard, Newton Falls a vša
de v Trumbull okrese, kde 
Slováci hromadnejšie bývajú 
a nech potom tie kluby sdru-
žia do jednej federácie, ako 
to majú Slováci v Mahoning 
okrese. Federácia potom bu
de ich spoločným politickým 
reprezentantom a vymôžu si 
tak skorej niečo, ako potr
hané. Dokým sme tu federá
cie nemali, kluby si robily 
napriek; teraz dosť dobre 
kooperujú, a hoci federácia 
nemá ešte jej patriaceho vli
vu, i toho sa dožije pri svpr-
nosti a trpezlivosti. 

• 

Na nedeľu sú parlament
né voľby v Česko-Slovensku. 
Od nich závisí budúcnosť 
republiky i českého a sloven
ského národa. Ak budú zvo
lení dobrí vlastenci a nie 
zagrošnárodovci, Slováci a 
Česi sa dohodnú a svoju spo
ločnú vlasť zachránia v bu
dúcej vojne, o ktorej temer 
nik nepochybuje, že vypukne 
behom piatich rokov alebo 
skorej. Slováci a Česi sa do
teraz nedohodli, lebo repub
liku držali v moci ľudia, kto
rým nešlo o dobro českého a 
slovenského národa, ale len 
o svoje rýchle zbohatnutie. 
Každý nejaký ten vládny po
litikár, ktorý bol bedárom za 
starého režimu, je teraz za
maštěný. Či budú zvolení 
vyššej mravnej úrovne ľu-
diá, ukáže ia behom roka. 

Pomysli i na seba. 
• • * 

Láaka odpustí. 
Potoczkého, námestníka 

Galície zastrelil istý študent. 
Asi o dva mesiace po tom 
páde vdova Potoczkého písa
la list. Pri písaní viac razy 
sa zastavila, ruka sa jej tria
sla — a nahlas plakala. Jej 
malý chlapček pozeral na 
trápenie sa matky a na kon
ci sa osmelil a pýtal sa: 

Matka drahá, čo ty píšeš, 
že natoľko plačeš? 

Synu môj, píšem list cisá
rovi — orodujem za jedne
ho veľkého hriešnika. Chla
pec sa viac nepýtal. Matka 
dokončila list — a keď ho 
dokončila, kľakla pred o-
braz najsvätejšieho Srdca — 
a dlho, dlho sa modlila. Po 
modlitbe vstala, bľadá, tria
sla sa — a podpísala znovu 
prečítaný list. 

V tom liste prosila oslobo
denie študenta, ktorý bol od
súdený na smrť pre vraždu 
jej manžela. 

Odkiaľ vzala tú veľkú du
ševnú silu tá ženská? Od
kiaľ, aby odpustila i tým, 
ktorí ju najväčšmi zarmúti-
li? 

Do školy chodila vo Vied
ni v kláštore Srdca Ježišov
ho — kde od malička v jej 
srdci rástla opravdivá láská, 
ktorá vždy odpustí. 

Prirovnaj tvoje sr^ea -r- k 
srdcu tej vdovy. 

Či nemáš príčinu sa gá-
hanbiť? 

• * • 

Zase kosila. ^ 
Nedávno smé^líé -vMMf s 

lobdou v ruke a dnes zimný 
leží v truhle a sv. ruženec 
drží. Mladý junák, Štefan 
Mal a k zomrel. 

Keď som v sobotu v noci 
bol volaný k nemu, nemyslel 
som, že v pondelok o polno
ci bude mrtvý. Mladý. Silný. 
Schopný. Pekný nielen v tele, 
ale viac v duši. i 

Odbleskom jeho peknej 
duše je tento pád: Naposle-
dok si žiadal, aby pri posteli 
stáli otec, matka, —- jeho se-

Viacerým. 
Áno, áno, t*k je to. Jed-

aby som 
zväčšil "Kút" — že je to 
primálo. Keď sa to nebude 
protiviť nášmu redaktorovi, 
sľubujem, že keď skončíme 
náš bazár — a školu, "Kút" 
bude väčší. 

Ďakujem všetkýH, ktorí 
ste mi tie pekné riadky na* 
písali — a všetkým, ktorí sté 
mi adresy vašich susedov po
slali. Môžem povedať, že 
mám hodne mien. 

Hlavná vec, pracujme spo
lu — a nechajme na strane 
tých, ktorí len ustavične krv 
tizujÚ —• to nepoškodí. 

• • • 
Nemám dnes dobrú vôľu, 

ale jednak si zaspievajme: 

Ja som bača veľmi stai^i 
nedožijem do jari: 
nebudú mi kukučky kukať 
na tom mojom košiari. 
Hej, džiny, džiny, džiny! 
Hej, džiny, džiny džom. 

Ani kukuk, ani sova, 
ani sojka klebetná 
nebude ma viac p^údžať 
lastovička štebotnák 
Hej, džiny — atdV 

Ja som bača veľmi chorý — 
nespôsobný na hory; 
nevládzem po vrškoch chodil 
ani ovečky dojiť. 
Hej, džiny — atď. 

Ktože vás už, ovce moje, 
poženie na tie hole? 
Budé s vami k studničkám 

chodiť 
a do chládku vás vpdiť? 
íle j, džiny -r-

Stíchly spevy po Iučináe$ \ 
smutno, ticho v dolinách, 
stíchly spevy i fujary — 
nežije bača starý... 

I Hej, džiny — 
• • • 

Héj, džiny, * kúpili ste 
knižočku na bazár? 

Mi 

ODKAZ REDAKCII, 

Pani J. Barliak a p. i pani 
Rudy. — Vaše poďakovania 
budú uverejnené v budúconí 
čísle, do tohto sa nevmestily. 

, -r Youngstownské Sloven 
Iké Noviny majú mať pred^ 
nosť v každej slovenskej do- r 
mácnosti v ffáhoning doline. ** 
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