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Od nás žien 
VČELKA PRICHÁDZA 

S DOPISOM. 

Cfcifiá redakcia: Bola som 
pozvaná písať (a chcem vám 
oznámiť, že som už mala 
dopis aj začatý, lebo som už 
s prácou v dome skoro u 
konca, lenže zas nás čaká 
práca v zahradke). Písať — 
ale čo? Chcela som písať, 
myslela som, že to dokončím 
a pošlem to, aby ste to mohly 
Čítať na "Mothers Day". Ne
mohla som. Nedalo mi srdce, 
oči sa zakalily, srdce, zapla
kalo. Nevidela som ďalej. 
Nemohla som viacej. Prečo? 
Nikto nevie, nevedela som 
ani ja, že to je tak hrozne, 
tak ťažko zapomnúť na zo
snulú matku. (Moja milá 
matka ma zanechala 7. jan. 
1935.) Zialila som za pria
teľmi, za známymi, ale to sa 
skorej zabudlo. Ale matku? 
Nemožno. Mnoho razy sa s 
nimi v noci shováram, ryžu 
do riadkov sejú ja im pomá
ham. To je milo, kým ten 
éen trvá, ale ráno! Hrozne 
srdce bolí! Keď je to len 
sen, hrozný sen! Deň poka-
sený. Vezme zas čas, kym 
kus zabudnem. Tiež nemôžu 
zabudnúť deti, ktoré malý 
starú matku, a to dobrú sta
rú matku. Ako matka boli 
mojim deťom. Majú obrá
tok. Hľadia naň. Mama. To 
tak ako by živá boli. Veru, 
stratily starú matku, ktorá 
Ich milovala ako svoje vlast
né. Mnoho razy povedia aj 
ľudia, nesmúť toľko. Raduj 
ea s radujúcimi a plač vraj 
S plačúcimi. Nemusíš toľko 
ani so šatami smútiť. Ľudia 
Vraj na to nič nepovedia. Ale 
nie čo ľudia povedia, ale a-
ko srdce cíti. Nebije tak ve
selo, ako predtým. Možno aj 
na chvíľku. Ale mnoho razy 
sa najlepšie cítim vtedy, keď 
môj manžel ide so mnou tam, 
kde teraz mojej mame je do
mov. Hrozné! Nevýslovný zá
rmutok je to pre deti, ktoré 
znajú, že maly matku. 

No ale darmo. Za nimi 
pojdeme, znie naša krásna 
pohrabná pieseň. A tam sa 
sijdeme všetci. Preto sa po
tešme aspoň tým. 

Teraz o našom kružkú "U-
silovné Včelky". Pracujú ako 
predtým, ešte sa mi zdá že 
usilovnejšie, ako keby neboly 
sa dosť narobily cez zimu. 
Teraz tých záhlavkov od vý
myslu čo tie našijú. Už sú 
paplóny na boku. Tiež sa 
môžeme pochváliť, že nás je 
vSe viacej. Už nás je sedem
násť. Ak budeme tak rásť, 
musíme si vymeniť niekde 
halu, čo sa budeme do nej 
fcchádzať. Posily sme si krá
sne zásterky, všetky rovna
ké, biele s ružovým krajom. 
A jedna naša najstaršia včel
ka si vyprosila bielu s beľa-
vým krajom. Na tých záster
kách budú včelky vyšité. Je
dna jako sbiera mäd s ďa
telinky a druhá veľká, to bu
de jako tá matka. A keď bu
deme mať niečo, všetky ich 
musia mať. 

Teraz zas nám bude treba 
sa poshovárať a niečo í>otom 
zrobiť pre náš bazár, ale 
chlapi nám bijú do hlavy, že 
oni nás nepustia sem a tam, 
ak im zase k vôli niečo ne
urobíme. Preto chceme si 
zrobiť pre nás všetkých man 
želov aj dietky piknik, ale 
len potom neskoršie, keď na
šim chlapom bude chutnať 
dobré pivo a jbojnícka pe
čienka. 

Šijací kruzok je vec, čo sa 
•ydarí, keď sú tam usilovné 
ženičky. Máme medzi nami 

•čelky, ktoré predtým akoby 
ta boly bály, že ony ručnú 
prácu nevedia dobre zrobiť. 
Teraz by ste viděly! V kaž
dom dome krásne veci. A ne
stojí to veľa. Na príklad kú
pi sa jedon pár záhlavnic za 
59 centov. Predávajú ich vy
šité za $2.50, druhé sa pre
dávajú za $1.19. Keď chce 
ich hotové, za $7.50. Prirov-
najte, keď si kúpite len hlad
ké. Hotové stoja okolo 50c. 
Nie je to krajšie, keď je na 
nich kus ručnej práce? Tam 
sa to vidí, že komu sa nele
ní, tomu sa zelení. Preto ked' 
sa sestry znášajú a milujú 
jedna druhú, krúžok* y kto-
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rom sú, je milá vec. Tam se
stry ledva čakajú ten štvrtok 
večer, lebo sa rozveselia, za
budnú na všetko a myslia 
len, ako by mohly stráviť 
dobrý večierok. 

Naše včelky nedbajú, či je 
to zima alebo horúčosť, keď 
je treba šiť, ony šijú, lebo 
len raz nech si vymeškáme, 
už sa nám dlho vidí! 

Zostávam so srdečným 
pozdravom pre všetky naše 
ženičky. Len treba písať do 
toho "kúta" keď nám je ne
chaný. Ja sama rada čítam, 
a tiež aj tie recepty naše 
včelky rady sprobúvajú. Ne
skoršie napíšem niečo o tých 
našich manželoch. 

Julia Jakubec. 

OD JEDNATELKY 
Z CAMPBELL. 
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Bôvršili sme dielo, ktoré 
bude zapísané v historii nás 
Slovákov na tejto okolici. Za
chránili sme si naše noviny, 
ktoré nás povzbudzujú a po
učujú, ako máme nažívať 
spoločne, aby sme boli na ú-
rovni druhých národností. 
Bez týchto novín boli by sme 
sa ztratili vo víre cudzoty. 
Skrz tieto noviny sa udržíme 
v našom duchu slovenskom. 
Skrze tieto noviny jakosi sa 
schádzame jedon k druhému 
a sa vyžalujeme, čo nás bolí, 
ako dieťa, keď príde k ma
tke. Keď som to číslo týchto 
novín čítala, v ktorom bolo 
oznámené, že nebudú vy
chodit' týždenne, ale mesač
ne, veľmi ma to prekvapilo, 
že pomaly utratíme to, čo na
ši predkovia založili. Ale 
Boh dal vnuknutia niektorým 
našim pracovníkom, ktorí sa 
vzchopili do práce a nedali 
zahynúť nášmu časopisu, le
bo časopis hrá prvú relu v 
národe, alebo ako dobrá ma
tka v domácnosti, ktorá na
pomína, poučuje a povzbu
dzuje svoje dietky k dobré
mu. Ale matka tiež i potre
stá svoje dietky. Tak i tieto 
noviny nás potrestajú nie
kedy. Ale máme to prijať 
ako od matky. Keby boly za
nikly tieto noviny, boli by 
sme vyzerali ako tie sirôtky, 
ktorých matka sa odobrala 
na večnosť. Ale prišli leká
ri a špecialisti a zachránili 
život zomierajúcej matky a 
dietky sa radujú, že majú 
matku nazad. Tak i čitatelia 
týchto novín sa radujú, že 
zachránili si časopis. Ale ne
ustaňme pracovať i naďa
lej, aby sme ich mohli zväč
šiť, aby vychodily na ôsmich 
stranách a pousilujme sa, a-
by sme to dosiahli ešte tohto 
roku. 

Teraz sa chcem poďako
vať všetkým novým predpla
titeľom týchto novín, ktorí 
si predplatili skrze mňa. 

Ešte ďakujem tým, ktorí 
ma pohostili a mi úctu preu
kázali. Bola radosť chodiť 
tak, keď si ľudia všimnú, o 
čo sa jedná a boli ochotní bo
daj čo zrobiť, len aby časo
pis bol zachránený. Ďakujem 
aj tým, ktorí mi až domo,r 

predplatné priniesli. Uznali 
tú ťažkú prácu, ktorú som 
končila, či to bolo v noci, či 
vo dne, či sňahovica, či pr
šalo. Vždy som bola na ce
ste. Niekedy som prišla až o 
jedenástej večer domov, tak 
že počas celej tej kampani 
skoro každý večer o jednpj 
a niekedy až o druhej hodi
ne popolnoci som šla spať. 
Tak som pracovala, len aby 
sú to vydarilo. Už je to skon
čené, tak ú jednu zaspie
vam: 

Keď ja pojaem do Hrabušíc, 
dám ja sebe čižmy ušic. 

Dari, dari danka, 
písala Zuzanka 
až do Košíc. 

Ešte zavolám na campbell-
ské Slovenky, aby sa ohlásily 
do tej kuchyni. Viem, že zna
jú dobre piecť a variť vý
borné jedlá. Ja sa teraz mu
sím učiť, lebo som zabudla 
počas tej kampani. Som si 
najala kuchára, tak len on 
kucháril. Niekedy sa i pomr-
zel, ale mi to prepáčil. Tak 
vám vôetkým ďakujem. 

Zuzanna Kľttčar. 

— Keď sa niečo významného 
u vás prihodí, napíšte o tom 
správa do tfohto aovfa. 

v 'ÄMŠL 

JEDNO-DRUHlf-
Z WARREtC 

Warren, O., 13. mája. — 
Ctená redakcia Y.S.N., buď
te laskaví popriať miesta 
mojim riadkom. Ponajprv sa 
chcem zmieniť tiež o zdare 
kampane týchto novín. Sku
točne, ako príslovie hovorí, 
že kde je núdza najväčšia, 
tam je pomoc najbližšia. To 
je dôkaz aj pri týchto nám 
v Mahoning doline žijúcim 
Slovákom tak potrebných no
vinách. Zaiste mnohí Slováci 
precítili, že bez slovenského 
časopisu v tak veľkej masse 
žijúci sme ztratení. A boli 
by sme veru veľmi kultúry 
nedbalý národ, keby sme sa 
neboli vzchopili. Lebo čože 
je hlavnejšie v živote náro
da, ako jeho kultúra, jeho 
tlač, jeho reč. Bez sloven
skej tlače zaiste by sme ná
rodne zahynuli o niekoľko 
krátkych rokov. Vtedy po
trebné je nadovšetko podpo
rovať naša tlač a tak aj iné 
kultúrne veci, ktoré vlastní
me a o ktoré sa iné národy 
zaujímajú. Len to je chyba, 
že náš ľud v mnohých prí
padoch je ľahostajný, čaká 
a díva sa nečinne na mnohé 
veci, ktoré iní konajú v pro
spech národa. Ba čo viac, 
mnohí ešte sa usilujú zničiť 
namáhavé práce pre dobro 
nášho národa. Skutočne tak
to potom ostávame chudob
ní a pritom aj bojazliví. Ne
môžeme mať dosť smelosti 
alebo odvahy podujať väč
šie a vážnejšie veci, ktoré by 
nám boly veľmi na úžitok. 

Po druhé chcem sa zmie
niť páru slovami o dopise p. 
Matúša Yuhaniak z 3. mája. 
Teší ma že p. Yuhaniak sa 
tak pochvalne zmienil o tom
to časopise a" je len škoda, 
že sa už dávnejšie nestal je
ho predplatiteľom. No i tak 
je to dobre. Pán Yuhaniak 
píše v jeho dopise že J. P. S. 
vo svojom dopise z dňa 22. 
marca kritizuje voľačo ne
správne. Áno priateľu kaž
dý počin, ktorý škodí celku, 
ochotný som kritizovať. Ne
mal by som mojho národné
ho presvedčenia, keby som 
0 tom mlčal, čo nám spoloč
ne škodí a čo je hodné kriti
ky. Ďalej p. Yuhaniak píše, 
že som volakoho v mojom 
dopise pomenoval buričom. 
Toto je nepravda. Taký zvyk 
som ja nikdy nemal. Jestli 
nemám volačo dobrého na
písať, čo ľud zaujíma a po
vzbudzuje, pletky nepíšem, 
len keď sú žartovné, ale nie 
urážlivé. Ani by mi to redak
cia neuverejnila. Ja som i-
stý, že som sa nikdy ani ne
zmienil, aby som spoločnosť 
chcel rozdrobiť na menšie 
čiastky. Ostal som verný až 
podnes- každému organizo
vanému telesu, ktorému som 
prísahu složil a aj úfam, že 
tak zostanem. Mnohí ale z 
nás robia opak toho. Hoc aj 
sľúbia vernosť nejakému or
ganizovanému telesu, náhle 
sa im niečo po chuti neve
die, už sú aj organizátormi 
niečoho iného a tak škodia 
iným aj sami sebe. 

Teraz tiež musím niečo na
písať o tom, čo ma najviac 
zaujíma, t. j. dopis pani Zu-
zanny Klučarovej z Camp
bell. Ctená pani Klučarová, 
srdečne Vám ďakujem za 
Váš dopis do našeho mesta 
Warren, a tiež aj za to vy-
chválenie našich Slovákov, 
u ktorých ste boli na hostine. 
Zaiste by som Vás bol aj ja 
vďačne pohostil, keď by ste 
1 mňa bola navštívila, ale ú-
fam, že snáď Vás niekde len 
postretnem. Iste by som Vás 
rád osobne poznal, lebo vi
dím z dopisu, že ste žartov
ná. Ale nielen žartovná, ale 
i pracovitá za národ, ináč by 
ste nebola tak úspešná vo 
Vašom podujatí. Srdečne 
Vám gratulujem k úspechu a 
tiež ďakujem za tú pieseň, 
že ste ju tak dobre skompo
novala. Ani sám básnik Kol-
lár by to nebol lepšie složil. 
Ja som ju sám volakedy spie
val, keď som chodil po jasli-
čkovaní, len som moje meno 
vynechal, lebo som bol ešte 
mladý. Ctená pani Klučaro
vá, nemyslite, že som ostal 
snáď na Vás žiarlivý. Ja by 
som sa z toho tešil, keby ste 
mohla u nás do každého slo

venského domu tieto noviny, 
zaprovadiť. Tak by aj ma
lo byť, podporovať, čo je 
naše a opoyrhftť, čo je cu
dzie. 

Teraz oznamujem Slová
kom aj Slovenkám vo War
ren, O., že Slovenský Ameri
cký Občiansky Vzdelávajúci 
Klub bude odbývať riadnu 
schôdzu v nedeľu, dňa 19. 
mája hneď po sv. omši v o-
sadnej sieni sv. Cyrila a Me
toda. Prosím všetkých čle
nov aj členkyne dctetaviť sa 
na tú schôdzu. Prídu vážne 
veci na pretras. Prosím, ne
berte si to ľahostajne, že 
snáď nám toho netreba. Kto 
tak smýšľa, mýli sa veľmi. 
Všetky národy sa vedno or
ganizujú, aby mohly svoje 
občanské povinnosti spolu 
riešiť, tedy aj od nás sa to 
vyžaduje. My sme tiež národ 
existujúci. Držme sa našeho 
hesla "Svoj ku svojmu" a nie 
cudziemu. 

S pozdravom na všetkých 
čitateľov týchto novín, 

Jozef P. Seko. 

POĎAKOVANIE ZA 
PREKVAPENIE. 

Ctená redakcia, prosím vás 
uverejnite mi týchto mojich 
páru riadkov v Youngstown-
ských Slov. Novinách. Chcem 
sa poďakovať priateľom za 
tie party, ktoré mi usporia
dali z príležitosti mojich 50. 
narodenín. 

Ďakujem pánu Matejovi 
Pallo za tie krásne slov# 
ktorými mi želal, aby sor 
sa dožil ešte druhých 50 ro 
kov. Poďakúvam sa i nášmu 
dvoj ctihodnému pánu fará
rovi Jurajovi Rohoví za tie 
krásne slová, ktorými mi že
lali, aby som nažíval pri do
brom zdraví i druhých päť
desiat rokov. Teraz sa poďa
kúvam mojej najmladšej 
dcérke Zuzanke za jej krás
ny vinš a za jej krásne kve
ty, ktoré predložila predo 
mňa na stôl. Poďakúvam sa 
našej d vojctihodné j pani fa
rárke Zuzanne Roh za tú pe
knú ružu, čo mi pripla. Ďa
kujem môjmu najstaršiemu 
synovi Jánovi a jeho manžel
ke aj s ich synom za jej krá
sny verš, ktorý mi želala a za 
ich krásny dar, čo mi daro
vali k mojej päťdesiatke. 
Teraz sa poďakúvam mojej 
najstaršej dcére Mérke aj so 
stredným synom Andrejom 
za§ ich krásny dar. Ďakujem 
ďalej pani Marii Kisel za jej 
krásne slová, ktorými mi 
blahoželala k mojim 50. na
rodeninám. Poďakúvam sa i 
mojej rodinke Judite Rataj 
za jej krásne slová. Ešte im 
raz ďakujem, a síce Marii 
Kisel a Judite Rataj za ich 
prácu, ktorú tak pekne pre-
viedly. 

Poďakúvam sa môjmu šva
grovi, 2igmondovi Varga i s 
jeho manželkou a ich dcér
kou Helenkou za ich krásny 
dar. Ďakujem svokrovi Juraj 
Matej aj s manželkou za ich 
úprimné slová a za ich dar. 
Ďakujem pánu Jánovi Rataj 
za jeho automobil, ktorý dal 
k použitiu ku tejto príležito
sti. Ďakujem pani Juliane 
Jakubec za krásny list, že 
ma tak šumné nahovorila, že 
Včelky robia party v sobotu, 
27. apríla o 8:30, tak aby 
som prišiel sa zabaviť. Tak 
som aj urobil. Moja manžel
ka mi povedala, že by som 
nešiel do práce a ja som ju 
poslúchol a do práce som 
nešiel, ale na tie party. Keď 
som prišiel do predsiene, v-i 
dim tam Zuzannu Hruška, 
ktorá ma chytila za ruku, a-
by som šiel dnu do siene. A-
ko som vošiel, nedali sa mi 
ani pozdraviť, ale ma chytili 
a podvihli a celé obecenstvo 
zavolalo "surprájz!". Tak 
som sa nazdal, že za živa i-
dem do neba. Spýtal som sa, 
že čo je to a oni mi pove
dali, že party na mojich 50 
rokov. 

Ešte sa pod'aktivam šicie-
mu krúžku za ich krásny 
program. Zaspievali mi "Za-
hučaly hory." Ďakujem Pav
lovi Textoris aj s jeho man
želkou a dcérkami za tú krá
snu keksu, čo pripravili na 
moje narodeniny. Teraz sa 
poďakúvam všetkým mojim 
krajanom za ten krásny dar, 
čo mi oddali na moje naro

deniny. Tiež ďakujem ku
chárkam za ich ťažkú prá
cu a za ich dobré zákusky. 
Ďakujem Pavlovi Kisel, Já
novi Rataj, Jurajovi Matej, 
Žigmondovi Varga, Andre
jovi Matej a Andrejovi Hru
ška za ich dobyú obsluhu o-
kolo stolov. Tak ešte raz ďa
kujem všetkým mojim kra
janom a priateľom. 

Pavel Hruška. 

POĎAKOVANIE. 

S vďačnosťou v srdci spo
míname si na všetkých prí
buzných a priateľov, tyorí 
nás poctili a prekvapili dňa 
28. apríla ku našemu 25-roč-
nému jubileumu sňatku. Naj
samprv ďakujeme Pánu Bo
hu, že sa nám dal dožiť 
tých rokov a teraz srdečne 
ďakujeme všetkým prítom
ným, čo boli na partoch. Te
raz ďakujeme pánu i pani 
Lesičko za ich prácu a sta
rosť, že sa o všetko obstara
li a ďakujeme pani Frank 
Markovič, čo pomáhala. Ďa
kujeme i pani Šariskej, pani 
Sirakovej i pani Tatarkovej, 
čo pomáhaly. Ešte raz srdeč
ne ďakujeme všetkým. 

Stefan a Maria Kaina. 
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POĎAKOVANIE. 

My niže podpísaní úprim
ne a srdečne ďakujeme vše
tkým tým priateľom, ktorí 
sa zúčastnili našeho dvadsať 
päť-ročného jubileumu a nás 
noctili svojou prítomnosťou, 

a čo sme vám všetkým tiež 
ovinnovatí úctu preukázať. 

Ibzvláštne ale Kataríne Se-
renko, pani Johane Lesicko, 
pani Kataríne Bajtoš, pani 
Veronike Augustinak, pani 
Anne Gonda, pani Kataríne 
Petrenčik, pani Marii Slani
na, Jánovi Slanina, pánu 
Lesičkovi, Štefanovi Bajtošo-
vi a Jánovi Tomanovi. 

Ďakujeme i týiň, ktorí 
nám blahoželal! lk našemu 
jubileumu. 

Tiež ďakujeme dievča-
tom za ich krásne vinše a 
zvlášť sestričkám, že ich tak 
pnkne vyučily vinsovať a 
spievať. 

Teraís ešte ďakujeme na
šim dietkam za ich pekné 
dary, ktoré nám odovzdaly 
ku našemu pamätnému dňu, 
ako i pánu George Pipoly, 
pánu a pani Štefanovi Baj-
tošovi, pánu a pani Felix Ja
nek a Štefanovi Slaninoví, 
ktorí nám tiež odovzdali krá
sne dary. 

Nechceme zabudnúť ani 
na pána Witkaya, našeho ci
vilného duchovného, ktorý 
nás po druhý raz sosobášil. 
Všetkým vám Pán Boh za
plať! , 

. Michal a Zuzanna Gres. 

O LÁSKE BRATA KU 
BRATOVI. 

Boli raz dvaja bratia: je* 
den mal veľkú rodinu a dru
hý bol samotný. I tak po o-
tcovej smrti mali obaja už 
svoje polia, boli už podele
ní a každý mal svoju čiast
ku. I tak sa stalo, že keď 
prišiel čas žatvy, vyšli na po
le dvaja bratia a žali žitá. 
Keď už mali zožaté, skladali 
snopy za horúceho slnka. I 
povedá si starší sám ku se
be: "Ach, Bože môj, môj 
brat je tak sám na svete, ne
má nikoho, kto by mu v ži
vote pomáhal a potrebuje 
viacej, ako ja. Tak dnes v 
noci vezmem a mu odnesiem 
tak, žeby on o tom neznal." 
A mladší tiež rieknul si sám 
ku sebe: "Ach, Bože môj, 
môj brat je ženatý a má ve-
1 'a starostí, musí ^ živiť po
četnú rodinu, starať sa o o-
dev a bývanie a dnis v noci 

Echoing the modernistic lines of exteriors, interiors of the Ford V-8 for 1935 are symphonies of 
smartness. Deep, softly-cushioned seats are upholstered in fine fabrics. The instrument panel is of strik 
ing design, and matches in color the interior trim of the car. 

Instruments are conveniently placed in full view of the driver with a large gltfve and package com* 
partment at the extreme right. Even the new, thin, scalloped steering wheel carries through the collť* 
scheme. 

Added to the proven performance and economy of the V-8, this interior smartness has won fSfr 
Ford the favor of thousands smart women buyers. . 

/ 

si niesli tú bratskú lásku a 
ten bratský dar, tak sa obaja 
bratia stretli a sa veľmi slad
ko usmiali jeden ku druhé
mu, keď objavili svoj omy U 
Tak obidvaja zaplakali ra-<-
dosťou nad bratskou dobro
tou a i keď nemali o nič 
viacej žita jeden ako druhý 
alebo zlata, boli bohatší lá
skou brata ku bratovi. Ďalej 
sa hovorí, že na mieste to*-
hoto požehnaného poľa bola 
láska brata ku bratovi, jakej 
ešte nikto neprežil. Tak bra* 
tia i my by sme sa mali tak 
milovať a takú lásku mať 
brat ku bratovi, jakú tí dva
ja bratia mali. Ale darmo. 
My sa skorej jeden druhému 
radujeme, keď máme veľkú 
biedu, že tak mu treba! Ta
ká je tá naša bratská láska 
jeden ku druhému. 

Ján Sima. 

ANGLICKÁ KRÁĽOVNÁ 
MARY. 

mu odnesiem z mojho žita, 
ale aby nič neznal." A tak de? 
starší brat vzal snop žita a najmä pokiaľ sa týče šiat a 
odniesol na bratove pole. Ale I účesu, ako to vidíme i na jej 

Pri príležitosti 25-ročného 
jubilea panovania anglické
ho kráľa Juraja V. je spo
lu s nim oslavovaná i angli
cká kráľovná Mary. O jej 
velikej obi 'úbenosti svedčí, 
že je nazývaná "matkou An
glie" a že už dlhý čas pred 
zahájením osláv přišly pre 
ňu dary zo všetkých krajov, 
obrovskej ríše, medzi iným 
drahocenný smaragdový ná
hrdelník z Indie, mnoho zla* 
tých a strieborných pred me* 
tov, mnoho vzácnych pred
metov umeleckých, množstvo 
krásnych kvetov atď. 

Kráľovná Mary sprevádza 
svojho manžela životom už 
viac ako 40 rokov. Nikdy sa 
nemiešala do politiky, predsa 
však jej vliv v kráľovskej 
rodine i v kráľovskom palá
ci je veliký. Sama viedla vý
chovu svojich detí a ked 
pred 4 rokmi kráľ Juraj 
ťažko ochorel, sama ho oše
trovala. Sama dozerá na ve
denie rozsiahlej kráľovskej 
domácnosti a hovorí sa, že 
sa veľmi dobre vyzná v do
mácom účtovníctve. 

Ale i kráľovská matka má 
starosti a trápenie. Zármutok 
jej pôsobí, že najstarší jej 
syn, následník trónu, nie je 
dosiaľ ženatý a že budúce 
následníctvo pripadá prin-
cezne Elizabethe, 11-ročnej 
dcéruške druhého kráľovské
ho syna, vojvodu z Yorku. 

Dôstojná a reprezentatív
na vo svojom vystupovaní 
verejnom, je kráľovná Mary 
osobne veľmi skromná a jej 
súkromný a rodinný život 
má len jediné bohatstvo: sr
dečnosť a laskavost', ináč je 
jednoduchší, ako život mno
hých ďaleko menej slávnych, 
ctených a bohatých žien. Ale 
i kráľovná je len žena — 
aký je tedy jej pomer k mó-

Veľmi konzervatívny, 

mi "poddanými", ako krá
ľovná Mary, pretože v nich 
nevidí žiadnych poddaných, 
ale svojich spoluobčanov. 

KUCHÁRSKE RADY. 

Zemiakové šišky 
(Doughnuts) 

1 šálku varených zotretých 
zemiakov. 
; Tri-štvrte šálky cukru. 

8 žltka. 
šálky mlieka. 

j 2 i pol šálky múky. 
8 malé lyžičky prášku do 

pečiva. 
1 malú lyžičku Soli. 
Pol malej lyžičky mušká

tového kvetu (nutmeg). 
2 malé lyžičky citronovej 

šťavy. 
2 polievkové lyžice masla. 

' Maslo vymiešať, pridať 
cukor a žltky, ďalej miešať, 
pridať mlieko a zemiaky. 
Múku preosejeme s práškom 
a muškátovým kvetom a pri
dáme k cestu. Naposledok 
pridáme i trochu citronoyej 
šťavy. Cesto vyvalkáme na 
pomúčenej doske a vykraju
jeme šišky (doughnuts) a vy
prážame v horúcej masti. 

Hovädzí guláš. 
2 funty hovädzieho mäsa. 
Pol funta bravčového mä

sa. . 
1 veľkú cibuľu. 

; Korenie, soľ, paprika. 
2 polievkové lyžice múky. 
o polievkové lyžice masti.  

Cibuľu pokrájame a dáme 
dusiť na masti. Pridáme ho
vädzie mäso a dusíme. Me
dzi dusením podlievať ho
rúcou vodou a dusiť 1 hodi
nu. Potom pridať bravčové 
mäso a dusiť ešte pol hodi
ny. Zaprášiť múkou a dusiť 
ešte 2 minúty. Zaliať 1 šál
kou horúcej vody a povariť 
ešte 5 minút. Guláš podávať 
S miesenými zemiakmi. 

Čestný mäsiar. 

— Prečo nosíte masku na 
tvári? — spytuje sa gazdiná 
mäsiara. 

— Nuž, lebo ceny sú tak 
vysoké a mLso tak tvrdé, že 
sa hanbím ukázať svoju tvář 
kostýmerom. 

DR.LEDW0N 
Poľský a Slovenský Zubolekár 

Odsťahoval svoju úradovĎu do 

UNION BUILDING 
na roku Watt a E. Federal ulic. 

Predtým bol na South a Myrtle 
Aves. Zubná práca za mierne ce-
nv. Netreba určiť čas. Tel. 32411. 

NAJVÄČŠÍ OBCHOD NA KURČATÁ A 
KAČIČKY V YOUNGSTOWN 

PRÍĎTE K NÁM PRV NEŽ KÚPITE INDE 

Zftbndné priesady za 10c tucet. 67 rokov v Youngstowne ui prô-
d&vame vyberané a vyprobované zahradně semená,. 

GLICKSTEENS 
44 East Federal St. Telefon 42684 

o chvíľku potom i mladší 
brat priniesol krásny snop 
žita staršiemu bratovi na po
le. A na druhý deň ráno boli 
obidvaja bratia prekvapení, 
lebo každý mal toľko sno
pov, koľko večer nechal. A 
jía druhú noc zas vyšli obaja 
bratia za tým istým dobrým 
cieľom, odniesť snop žita je
den druhému. Ale darmo, 
vše jednak mali. f divili sa, 
že zase majú jednak snopy I žita. Ale n* tr^iy tyd' i národom a so všetifcými svo^i 

fotografiách. Vie sa o nej i 
že rozsobášené ženy netešia 
sa jej priateľstvu a sympa-
tiam, tiež že nemá v obľu
be ženy namaľované a s na
líčenými rtami. V tejto veci 
je veľmi neústupná a žiada, 
aby jej názory boly rešpek
tované. Zdôraznila to raz i 
verejne pri prijímaní u krá
ľovského dvora. Ale ináč má 
loktorá kráľovná si tak do
bre rozumie s celým svojim 

THE HUGHES S 
118 EAST FEDERAL ST. 118 

VARENÁ SALÁMA za funt J 

TEĽACIE 
2 fun*Y 29^ 

JAHŇACIE 
ČAPSI Si f unt 

KRČNÉ 
' . " ' " í * w 1  y  

3) funty 2$C 

CELÉ ČERSTVÉ 
SVINSKÉ KNO&KY ,/F. 6 ,UN,V 25v. 

ANGLICKÉ REZNE Zafuní 

CELÉ 
BRAVČOVÉ PEČIENKY ..... Zifunt Íl© 

ČERSTVÍ. , 
DROBY ( K n i ž k y )  . . . . . .  

Za funt SC 

CUKROM KUROVANÄ 
SLANINA, Štvrtky Zafunt 

SADLO * » . . 
Za funt 1 

NAJLEPŠIE ZA MENEJ U HUGHES 

\ r, í f n < 


