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* TRI HLAVNÉ DNI. 

Píše M. D. HIBEN. 

I V historii každého národa 
Éichádzame dni, ktoré sú 
dňami veľkého významu pre 
ten národ. Deň 28. oktobra 
pre nás Slovákov a Cechov 
má veľký význam. Deň 4. 
júla pre Amerikánov je 
dňom neskonalého významu. 
Ba dokonca máme už i tak
zvané národné, akým je na 
príklad Slovenský Deň i pre 
nás Slovákov bývajúcich na 
youngstownskej okolici, deň 
v ktorý sa side niekoľko ti
síc starších i mladších Slo
vákov ku národnej "hosti
ne". Ale dni, ktoré mám na 
mysli sú opísané v Písme 
svätom. Tieto tri dni pova
žujem za najhlavnejšie nie 
len pre každý národ, ale i 
pre každého jednotlivca. Sú 
to dni: zasľúbenia, spasenia 
a súdu. O každom môžeme 
povedať so žalmistom, že to
to je deň, ktorý učinil Hos
podin; plesajme a radujme 
M v ňom! 

1. Deň zasľúbenia stal sa 
áSom vtedy, keď ělevek po
čal putovanie svojho života 
na tejto matičke zemi. Deň 
zasľúbenia prišiel na svetlo 
tam a vtedy, keď sa človek 
po prvý raz sprotivil svojmu 
Stvoriteľovi. Akonáhle poču-
ly nebesia o páde prvého člo
veka, ihneď zasľúbily Mesi
áša, ktorý príde, aby vyslo
bodil ľud svoj od hriechov. 
A od toho času až do dneš
ného dňa mnohí ľudia nadá
vajú na Adama, že oni mu
sia dnes trpeť za jeho hrie-
chyv Ale Písmo sväté nás u-
čí, že odplata každého člo
veka bude založená nie na 
tom, čo zrobil, alebo nezro-
bil Adam, lež na tom, čo ka
ždý sám. Ja tedy budem po
trestaný, alebo odmenený nie 
za to, čo učinil Adam, ale 
za to, čo som učinil ja! Tam 
nebude o£ec za syna, ani ma
tka za dcéru, ani muž za 
manželku, ale každý sám za 
seba. Do rajskej záhrady ne
máme ísť pre výhovorky, a-
le pre zasľúbenie, ktoré sa 
tam stalo prvým rodičom. 
"A položím nepriateľstvo me 
dzi tebou a ženou, medzi se
menom tvojim a semenom 
ženy, ono potre tebe pätu a 
ty potreš jemu hlavu." Toto 
bol nebeský ohlas po páde 
človeka. Bol to tmavý deň, 
ale Boh sa hneď nad člove
kom smiloval a zasľúbil mu 
Vykupiteľa. A keď prišla 
plnosť času, Boh poslal toho 
zasľúbeného Mesiáša v Pá
nu Ježiši Kristu. Keď už bo
la ľudská nespravedlivost' 
dosiahla nebesia. "Lebo spra 
vedlivosť zvyšuje národy, a-
le hriech je ku pohaneniu 
národov." Prís. 14:34. A keď 
ten Mesiáš prišiel, vtedy sa o-
zval hlas anjelský: Zvestuje
me vám radosť velikú, kto
rá bude všetkému ľudu, lebo 
narodil sa vám dnes Spasi-

. ttj', ktorý je Kristus Pán. 
2. A ten anjelský spev mô

žeme pomenovať predohrou, 
alebo úvodom toho druhého 
dňa, ktorý t je „ dňom spase
nia. "V čas milosti som ťa 
počul a v deň spasenia som 
ti pomohol, hľa, teraz je Čas 
milosti, hľa, teraz je deň spa 
senia!" II. Kor. 6:2. 

Od tých, ktorým Hospodin 
v čas milosti pomôhol oča
káva, aby činili spravedli
vost', poctivé chodili pred 
svojim Bohom a aby milova
li. pravdu, stáli za pravdu, 
hlásali pravdu. Tento deň 
épasenia trvá už dva tisíc ro
kov. Hľa, teraz je čas milo-
áti, teraz je deň spasenia. 
Teraz, dnes. Ten deň pre vás 
môže byť, keď čítate tieto 
riadky. Lebo narodil sa vám 
dnes Spasiteľ. Hľa, Bärá-
liok Boží, ktorý sníma hrie
chy sveta. On môže spasiť 
tých, ktorí skrze neho pri
vádzajú ku Bohu. 
"f Ako rodič, ktorému stratu 
8f syn, vynaložil by všetko, 
len keby ho mohol nájsť, tak 
Syn Boží opustil i nebesia 
A položil i svoj sv$tý život, 
aby móhol človeka spasiť. 
Bóh poélal ávojha syna na 

svet, aby bol svet zachráne
ný skrze neho. On učinil pre 
človeka to, čo človek sám pre 
seba nebol vstave učiniť. V 
Kristu sa človek stáva novým 
stvorením. Drzosť človeka o-
bráti sa v príjemnosť. Jeho 
skúposť obráti sa v obeta
vosť. Nenávisť v lásku a mi
lovanie. Prhkoéť v trpéli-
vošť. Klamstvo vo spravedli
vost'. Tieto veci .človek obsa
huje, ale iba skrze Pána Je
žiša Krista. Béžo mňa nič 
némôžeté učiniť. Čó môže 
smazat' hriechy irtojé? Nič, 
lén svätá krv Ježišova. Sta
rozákonný Jób mal silnú vie
ru v Hospodina, keď pove
dal: "Ja viem, že vykupitéľ 
môj živý jě a že v dfeft naj-
poslednejší nad prachom sa 
postaví." Takúto vieru Boh 
odmení spasením. 

Kedy je deň spasenia} 
Dnes. Istý človek diktoval 
list svojej sekretárke.' Zrazu 
utíchol. Ona sa obrátila k 
nemu a videla, že je mrtvý. 
Boh odťahuje so dňom spa
senia, lebo chce, aby všetcia 
prišli ku poznaniu Jeho prav
dy. Boh používa rôzne spô
soby, ktorými ľudí ku spa
seniu privádza. Nedávno i-
8tý kazateľ kázal na rádio
vom rozhlase. Hovoril, že 
jak mnoho dieto k je tých, 
ktoré trpia pre nedbalosť, 
nespravedlivost' a nekre-
sťanskosť svojich rodičov. 
Počúval to istý muž, ktorý 
nechal svoju manželku i s 
deťmi. Hneď tam oddal svo
je srdce Bohu a vrátil sa ku 
svojej rodinke a teraz si s 
nimi radostne žije. To je zá
zrak Božej milosti. Šťastný 
je to deň, v ktorom je člo
vek hriechu pozbavený. 

3. Ale konečne príde i ten 
tretí deň a to je, alebo bu
de deň súdu. Veď Pán Kri
stus o ňom povsdal prv, než 
odišiel s tohto sveta. Pove
dal, že keď príde ten Uteši-
teľ Duch svätý, že nás bude 
usvedčovať o spravedlivosti, 
o hriechu a súde. On učil o 
odplate za poslušný život i 
o treste za neposlušný. "Le
bo ustanovil deň, v ktorý bu
de súdiť celý svet v sprave
dlivosti." Skt. 17:31. 

Ako prichádza deň súdu 
na národy, tak príde i na 
jednotlivcov. Človek nebol 
stvorený len pre časnosť. 
Človek jé určený k životu i 
vtedy, keď since a mesiac 
prestanú. Ale deň súdu je 
pred každým. 

V Starom Zákôrie svätého 
Písma čítame, že zakiaľ po
topa bola iba budúcnosťou, 
ľudia sa tomu Smiali, keď 
im Noe kázal. Konečne sa 
stalo slovo Hospodinovo ku 
Noemovi ,aby vošiel do ko
rábu, v ktorom bude i so svo
jou rodinou zachránený. Dva 
eať štyri hodín potom čo za
čal pršať na zem dážď, ten 
koráb stál viac, ako všetko 
zlato a všetko bohatstvo sve
ta. 

Príde čas, ked' tí, ktorí sa 
posmievajú f milosťou Bo
žou pohŕdajú, budú kričať 
na skaly a na vrehy, aby ich 
prikryly. Prorok Malachiáš 
takto predpovedá' ten deň: 
"Ale kto bude môcť zniesť 
deň príchodu jeho? A kto 
obstojí, keď sa on ukáže? 
Lebó on je j^ko oheň rozpú
šťajúci a jako mydlo bieli-
ču." 3:2. "Alt Boh tak do-
kazuje svoju lásku naproti 
nám, že keď sme my ešte 
boli hriešnici, Kristus zomrel 
za nás." Ep. sv. Pavla Rim. 
5:8. 

Déft íAsľúbértia prešiel. 
Deň spasenia jé tu. Ale i deň 
súdu príde. 

UKRÚTNf RODIČIA 
ODHODIL,! SVOJE DIEŤA 

Naša reč — náš poklad 

Plí« P. A. HROBÁK, 
člen výboru kultúry a vzde

lania Slovenskej Ligy. 

V. na3e slovenské do-
MÁCNOSTI. 

CO OČAKÁVA TALIANOV V ABYSÍNII 

Youngstownská polícia bo
la vó štvrtok min. týždňa žá-
volaná na Simon St., že sa 
tam n$ ulici hrá neznámy 
chlapček. A vskutku, polícia 
na$la tam asi 3-roČného pek
ného chlapčeka, chijdobno ob 
lečeného, ktorý sa sám hrftf 
n$ ulici. Bol odvéden^ do ná-
lezihca. ČhUpčék nechce po
vedať, -it éf je. 

"Veď môj jazyk zuní 
ako hudba Archanjelov, 
jak šum morskej vlny. 
Piesne naše: samá perla, 
samý diamant jasný. 
Naše báje tajné raje, 
z porekadiel múdrosť vlaje, 
krása z našich básní." 

Ťážko príde riám Vážiť, 
čo nepoznáme. Tak je to aj 
s naším americkým sloven
ským ľudom, ktorý vskutku 
nemal ani príležitosti s na
ším jazykom sa obšírnejšie 
oboznámiť. Preto nečítame 
slovenskú spisbu, nepoznáme 
svojich spisovateľov. V tej
to zemi ťažko bolo, a práve 
aj dnes ťažšie je, zaehovať 
aspoň to slovenské vzdelanie 
a povedomie, čo si naši pred
kovia nadobudli v starej vla
sti. A veru, aj toho bolo pra
málo! 

Nie raz počul som: "Učte 
si dietky slovensky vo tvo
jich domácnostiach i" 

Keby to len bolo možné 
za dnešných okolností! Kto 
pozná opravdivý stav ameri
ckých slovenských domácno
stí, dobre vie, že súkromné 
vzdelávanie sa v slovenčine 
nikdy neuskutoční, nikdy ne
zachová ten najcennejší po
klad národa, to dedictvo na
še pre budúcnosť. Však aj 
naši priznávajú, že žijeme v 
ovzduší neslovenskom, sloven 
čine nepriaznivom. Ale aj 
pravda je, že tomu na príči
ne tme my — hej, my Slo
váci! V tejto zemi všetko — 
mimo samých Slovákov — je 
slovenčine priaznivé. My sme 
zanedbali pestovať našu reč, 
náš od Boha nám daný a sve-
rený poklad. 

Uznávam prítulnosť a lá
sku našich starších ku svojej 
materčine, ale očakávať, že 
naši "americkí slovenskí o-
tcovia a matky" budú sa 
dnes s náukou slovenčiny za
oberať je nesmysel! Každý 
vzdelávateľ dobre vie, že ce
lá výchova musí byť založe
ná na zákonoch prirodzeno
sti ľudskej. A tá prirodze
nosť ľudská je slabá, kreh
ká, nestála. Keď chceme byť 
úprimní, treba nám sa pri
znať, že práve ako "naše slo 
venské školstvo" v tejto ze
mi v posledné časy a teraz je 
najzanedbávanejším záho
nom na tej našej dedičnej 
roli, tak aj "slovenské do
mácnosti" v Amerike sú dnes 
zriedkavosťou a mimoriad-
nosťou. Pevne verím, keby 
tieto posledné boly vskutku 
slovenské, slovenčina by ma
la primerané miesto v našich 
slovenských osadných ško
lách! 

Znalosť slovenskej reči bo-
ia a ešte stále je dokonca, 
česť výnimkám, aj medzi u-
čenými, poprednejšími ame
rickými Slovákmi a medzi a-
mericko-slovenskými priro
dzenými vodcami riedka a 
veľmi obmedzená, nevyspe-
lá. Čo teda dá sa očakávať 
od prostého, obyčajného a-
mericko-slovenského ľudu? 

Uznať treba, že výchova 
je najväčšia a najťažšia ú-
loha, aká kedy človeki| mô
že byť uložená. Všetky kul
túrne národy dávnych vekov 
maly veľkú dôveru v moci 
výchovy a veľkú dôveru v 
tejže skladávajú kultúrne ná 
rody aj dnes. Zodpovednosť 
výchovy padne na rodičov a 
na školy. Keďže rodičia a 
školy zanedbávajú národnú 
výchovu svojich dietok, či 
je potom div, že vychovajú 
sa také deti, ktoré sa hanbia 
za svoj národ, za svoju ma
terčinu ? Či je petem div, že 
mladí bocia od národnej čin
nosti, nebývajú národnými 
pracovníkmi ? 

Slovenskí otcovia, sloven
ské matky! Presvedčený som 
e tom, že v^fci synevia, vašé 
deéry* sehotmí a ochotní sú 

Jestli Taliansko začne voj
nu proti Abysínsku, talianska 
armáda nebude mať ľahkú 
cestu do Addis Abeby, lebo 
tá krajina je veľmi nepríve-

tivá. Sú tam púšte, nedosta
tok vody, horúčosti, a kone
čne vysoké vrchy a džungle 
s náramnými potokami a rie
kami, ktoré je ťažko pre-

brodiť. Abysínčania by mali 
ľahkú prácu s Talianmi, ke
by boli dobre ozbrojení hoc-
len puškami a strojovými pu
škami. 

preukázať sa v slovenčine, 
ako v hociktorej reči alebo 
vede, keď im len dáte na to 
príležitosť! Uznávam a pý-
šim sa tým, čo ste vy v tej
to zemi prekonali. Bola to 
ťažká práca vystaviť Božie 
chrámy a slovenské školy, 
založiť slovenské organizá
cie a národné ustanovizne, a-
le pomocou Božskou a vašou 
štedrosťou a obetavosťou ste 
to milo prekonali "Za Boha 
a národ". A nemôžem si pred 
staviť úprimné slovenské sr
dce, ktoré by neprialo, aby 
tie pomníky slovenskej kul
túry, slovenskej štedrosti a 
obetavosti, to dedictvo na
šich slovenských amerických 
otcov a matiek, nezostaly na 
vždy slovenskými! Len daj
te vašim dietkam čerpať z 
prameňa slovenskosti, dajte 
dietkam vašim príležitosť po 
znať svoj rod a svoju reč, 
přičiňte sa vzbudiť v srdci 
mládeže lásku k národu a 
roznietiť plamienok sloven
ského ducha a národnej pý
chy! 

Vieme, že národná pýcha 
umožňuje národnú činnosť, 
lebo len takí jednotlivci, kto
rí sú pyšní na svoj pôvod, na 
svoj národ, ozajstne niečo i 
vykonajú, pretrpia za ten 
národ. Kde hiet národnej 
pýchy, niet ani opravdivej 
národnej práce. Ani to ne
treba dokazovať, že jedine 
slovenská reč môže utvoriť 
slovenskú mienku a sloven
ské ovzdušie v spoločenskom 
živote. 

Viem, že je ľahko navr
hovať nemožnosť, ale ja ne
možnosti nenavrhujem. Opa
kujem len to: to najhlavnej
šie, slovenské školy, už má
me. A nevidím prečo, keby 
si to naši slovenskí otcovia a 
matky, ktorí tie školy vysta
vili a ešte aj dnes podporu
jú, pekne žiadali — prečo 
by slovenčina nemohla byť 
vyučovaná v "našich sloven
ských školách" ako riadny 
školský predmet! 

A dobrou vôľou dalo by 
sa to. A tým nerobili by sme 
nič mimoriadneho, ale len 
to, čo sme už dávnejšie ro
biť mali a čo sme povinní 
robiť voči sebe, veči národu! 

Nie som prepjatým náro
dovcom alebo šovinistom, ne
bol som v starom kraji vy
chovaný, a netvrdím, že v 
Amerike slovenčina má mať 
to najpoprednejšie miesto v 
našich školách, ale tvrdím to 
že slovenčina má mať pri
merané miesto v týchto na
šich školách a domácno
stiach. A tiež ďakujem do
brotivému Bohu, že mi do
prial toho veľkého šťastia, 
že som bol vychovaný naši
mi ctihodnými slovenskými 
sestričkami sv. Cyrila a Me
toda a velpp. otcami sloven
skými, rádu sv. Benedikta. 
Aspoň natoľko vážim a ctím 
a milujem tú našu materči
nu, že som tento článok spí
sať sa opovážil. Pamätám é-
šte dnes, ako som musel 
prednášať: 

"Cfcim ja cudziu reč, zvyk 
* obyčaj, 

tie milujem nadovietke 
môj kr»j. 

milujem si máterčinu! 
V nej sa modliť, spievať, 
myslieť budem; v nej si 
zbehlosť, plynnosť 

vydobudem, 
v néj si objímem láskou 

otčinu!" 
Ctime a milujme, čo je na

še. Ctime sa sami seba, a 
svet nám cti neodopre! Cti
me a milujme svoj národ, 
svoju materčinu a vzbuďme 
tú lásku k národu, k mater
čine aj v našich deťoch! 

Slov. Baseball Liga 
(Dokončenie s 1. strany) 

Pád Lansingvillu 
Nedeľná hra medzi čata

mi Hubbard New Deal Lun
ches a Lansingville bola jed
nou z najzaujímavejších v 
Slovenskej Baseball Lige a 
Hubbardčania vyšli z nej ví
ťazne, poraziac Lansingvill-
čanov skorom 1 ku 0. 

Bol to súboj pičerov vete
rána McKenzieho a "Bušla" 
Olenika. McKenzie dal len 
tri zábity a Olenik štyri. Ole-
nik vyštraj koval desiatich. 

Jediný obeh HubardČanov 
prišiel v ôsmom iningu, keď 
Olenik pustil hubbardského 
lapača Chufu na prvú bázu. 
Schultz potom udrel jednu 
tvrdú do stred poľa, ktorú 
Jozef Vrabel nelapil, a tak 
Chufo skóroval a Schultz za
běhnul až na tretiu bázu, 
kde zamrznul. 

Jozef Glavey ukázal sa 
lepším pičerom od Petruša 
a tak Farrell porazil čatu o-
sady nsv. Trojice skórom 3 
ku 1 v Struthers. Farrell do
stal dva obehy v druhom i-
ningu a nikdy nebol v nebez
pečí. Tarajčak bol jedným z 
najlepších zábitníkov čaty 
Trojice, jeden jeho zábit bol 
na dve bázy. Viktor Mack 
hral výborne za Farrel. 
Steeltončania udreli 15 razy 

Hráči z čaty osady P. Ma
rie zahrali si v nedeľu zna
menite, trafiac lobdu často, 
či bola podávaná Elkom, Mi-
skom alebo Siembiedom. Do
stali spolu 15 zábitov a vy
hrali hru skórom 13 ku 2 od 
čaty K. Pulaski na Borts. 

Jozef Brayer viedol útok 
Stéeltončanov, dostanúc zá
bit na bázu, na dve bázy a 
Y siedmom od Petra Mišku 
pre home run. Osborne držal 
Pulaských bez skóru až do 
deviateho iningu. Vyštrajko-
val 12. V prvom iningu čata 
osady P. Marie dosiahla "tri
ple play". 
Campbellskí Slováci porazení 

Čata osady sv. Petra a Pa
vla dosiahla sedem obehov v 
desiatom iningu, poraziac ča
tu campbellských Slovákov 
skórom 10 ku 4. 

Campbellčania boli vpred 
v siedmom, ale strutherskí 
chlapci poviazali hru v ô-
smom iningu. Mancuso z ča
ty sv. P. a P. dostal tri zá
bity a Greene bol najlepším 
z Campbellčanov. Filip Stro-
pič vyštraj koval 12 Camp
bellčanov. 

Haselton vyhral! 
Haselton Dodgers porazil! 

atu osady Mena Ježiš 4-2 

na Oakland. Nikolaj Hanus-
čak a Martin Kramer mali 
pičerský súboj, v ktorom Ha-
nusčak zvíťazil. Obaja dali 
len po päť zábitov. 

Program odpustu 
na 15. augusta 

Odpust bude pri svätyni P. 
Marie Levočskej v Bedford 

na sviatok Nanebevzatia. 

10.30—Slávnostná sv. o-
mša, vlp. Paschal Kavulič, 
OSB., celebrant. 

1.30—Ruženec, litánie, ho
dinky Panny Marie. 

2.45—Krížová cesta. 
3.15—Kázeň—vlp. Paschal 

Kavulič, OSB. 
4.00—Svätá hodina — Ho

dinky k Najsv. Sviatosti Ol
tárnej. 

5.00—Slávnosť procesia s 
Najsv. Sviatosťou Oltárnou. 

5.30—Lúčenie sa s milo
stivým miestom. 

Láskavé prosím všetkých 
pútnikov, aby si kúpili pútni
ckú knižočku "Pútnik Panny 
Marie Levočskej", ktorú som 
toho roku sostavil. V nej sú 
tie najhlavnejšie pútnické 
modlitby, pobožnosti a pies
ne. Knižočka obsahuje 96 
strán a sa predáva po 10c. 
By som vás mile prosil, jestli 
by ste znali nejakú pútnickú 
pieseň, ktorá neni v tejto 
knižočke, ráčte mi ju za
slať, aby som ju mohol dať 
do druhého vydania. 

Chcel by som vedieť, ja
kým spôsobom ste vy odpra-
vovali vašu pútnickú pobož
nosť v kraji, jaké pobožno
sti ste mali pri odchode z 
farského kostola, ktoré pie
sne ste spievali počas proce
sie k pútnickému miestu, a 
jaké piesne ste spievali, keď 
ste tam prišli. 

Milí Slováci, aj tu v Ame
rike môžeme mať také pút
nické pobožnosti, ako sme 
mali na Slovensku. Nedajte 
sa odstrašiť tým, že by sa 
snáď niektorí z vás vysmie
vali, alebo do svetuškárov 
vám nadávali. Posledného od 
pustu, keď asi 250 pútnikov 
od osady sv. Benedikta spo
ločne cez Bedford putovalo, 
mnohí ľudia vyšli von z ich 
domu a pred ich domami 
kľakli na kolená, vidiac pút
nikov spievajúcich v proce
sii. 

Príďte teda na odpust do 
Bedford ku svätyni Panny 
Marie Levočskej, mládež s 
pannami, starci s dietkami, 
na 15. augusta. 

Vlp. Paschal Kavulič, OSB. 

DAKDE BOLO NEDO
ROZUMENIE. 

Keď som prišiel na Slo
venský Deň, bol som celkom 
prekvapený, keď som videl 
v programe, že spevokol sv. 
Jána má spievať pod vede
ním prof. Belaviča. To pre
kvapenie bolo skutočne dvoj
násobné, lebo nikto ma úrad
ne neprosil, aby spevokol sv. 
Jána z Campbell spieval — 
a ja som nikomu nesľúbil — 
preto prečo malo to byť na 
Belaviča i mojich osadníkov 
i sám seba. abv nepovedali: 

programe vytlačeno? Po dru
hé, prof. BelaviČ už je v Lo
rain od 30. júna a nie v 
Campbell. Prečo, teda bolo 
tak v programe vytlačeno? 

My pri osade sv. Jána v 
Campbell, keď sľúbime nie
čo, aj vyplníme a keď nemô
žeme zrobiť, poviéme to o-
tvorene — ale sa mne jako 
duchovnému osady nepáči, 
žeby ľudia mysleli, že sme 
sľúbili a nezadržali sľub, a 
môjmu ľudu tiež! Ja si be
riem to za urážku jak mne 
osobne, tak tiež aj prof. Be-
lavičovi a tiež aj všetkým 
mojim osadníkom, že do pro
gramu sme boli daní bez 
môjho alebo prof. Belavičov-
ho vedomia. 

Fakt je, že keď som znal, 
že prof. BelaviČ u nás, t. J. 
v našej osade, už nebude — 
a to bolo hneď zpočíatku jú
na — ponúkol som zápisní
koví, že naše dievčatká by 
tancovaly slovenské tance a 
chlapci z našej osady vyhrá
vali na harmonike a hus
liach — neznal, som, či ich 
príjmu alebo nie. Ba doznal 
som sa až v utorok ráno (te
da 23. júla) pred Sloven
ským Dňom. 

Prosím, nepíšem toto, aby 
som kritizoval, ale len preto, 
aby som ospravedlnil prof. 

"No, see! Mal tam spievať 
spevokol z Campbell f Mi
ni neukázal." 

Vlp. Juraj P. Novák. 

L A Č N O T Y  
Ns rfetky výrobky auto gúm 

NASSE'S RETREAD SHOP 
Cor. SOUTH a POLAND A VES. 

Tlel PRED A JÄ A OAZOLÍNTJ 

IRWIN MEADER 
Znalecké upiii—is hedfa. hodiniek 
s klMKOtpr sa ald» •*•?. Má dlatftv 

• onmuL erosm 
& ľidsnt 

Hovwt p* 

VAHEY'S 

PREDÁ SA ČIASTKA MA-
JETKU V KRAJI 

Niekoľko kusov dobrej a ú-
rodnej zeme v obci Kolčovo 
Dluhé, župa Zemplínska. — 
Hlásiť sa treba u Michal 
Čižmár, majiteľ, vo Waŕren, 
Ohio. 

MAYZE'S 
Navštívte Nové Mieeko 
276 W. FEDERAL ST. 

Garantované Opravovanie 
Topánok za Mierne Ceny. 

DOLU T 

FORD OBCHODNÍK 
A 

Obslužná Úetrtdfia 
Znalecká práea—Pnvr# M 

^1 

Rogers Studio 
loi w. f«im M. j 

ZVLÁŠTNOSŤ ? 
Dá Dre Pravé Olejom HmPotm^P 
8 pri 10 a Ôeeť 4 pri 6 Fotografie 

sa 95.00. 
Telefon 3-7713 

KÚPTE SI 
Plymouth—DeSeto 

od 

MeOUXRC AUTO CO. 
1320 MARKET ST. 

Najstarií Bozpreůavaž ttrná. 

DR. LEDW0N 
Slovensky—Polsky 

Z U B 0 L E K A R  
Zubná práca sa mierne ceny. Na 

splátky. 

Sob Strt Federal a Watt 8t. 
Telefon 3.2411 

Dr. Wilson, Specialist 
314 West Federal Street 

oproti Scher, krajčírovi Youngstown. O. 

Lieí'i všetky vyliečiteľné choroby mu
žov a žien. menovite nervové, chronické 
a krvné choroby. 

Úradné hodiny: Od 10. r&no do 12. na 
obed; od 2. do 4. popoludní; od 7. do 8. 
večer. V nedeľu dl'a dorozumenia. Do-
neefce tieto noviny so sebou. 

Dr. Wilson dáva ZDABMA POBADU 
a PREHLIADKU. 

TONSIL 
CLINIC 

Zvláštna pozornosť sa venuje vybratiu mandli 
dospelých osôb a dietok 

1518 Belmont DR. H. S. GASKEEN TeL 3-2389 

KÚPTE SI TERAZ 

MAYTAG WASHER 
Lan $SQ»50 Trochu viac 

na splátky 

Kochls Electric Co* 
10 State St. Tel. 52611 Struthers 

THE HUGHES S 
118 EAST FEDERAL 

COMPMY 
ST. 118 

ČERSTVO ZABITÉ 
ROČNÉ KURY 

ze Funt 

ČERSTVO ZABITÍ 
ÉtFunt 

HOVÄDZIE 
CHVOSTY kw SCp 

ČERSTVÉ 
REBRA » F u r t  I6G 

TEUAClS 
C A P S I  . . . . . . . . .  . . . .  y . . . . .  wFunf 14C 

TÉĽACINA 
*Fun» Í2C 

Čerstvo Mletý 

Hamburg 2 fu.»25C 

VÝBORNÝ 
ROUND STÉK ........ — ZOc 

VÝBORNÝ í ; C í , 
C H U C K  R O Á Š t  . . . . .  . . . . . .  

f funt 16c 

NAJLEPälE ZA MENEJ TJ HTTOHS? 


