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CO DÁVA ZÁKON SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA 
Dňa 9. augusta prijatý bol kongresom zákon sociálne

ho zabezpečenia amerického robotného ľudu. Zákon bol 
prijatý tak, ako hó navrhla vláda a prezident Roosevelt ho 
podpísal. 

Zákon je rozdelený ga viaceré čiastky; jedna stará sa 
o starobnú penziu pre osoby už 65 rokov došiahnuvšie; dru
há o riadnu, všeobecnú starobnú penziu, tretia o poistenie 
proti nezamestnanosti a iné o podporovanie osiralých a 
zmrzačených dietok, chudobných matiek, slepcov a mrzá
kov a prispievanie na udržiavanie služieb verejného zdra
votníctva. 

Zákon povoluje na tento úradný rok $49,750,000 prí
spevku štátom a v budúcich rokoch toľko, koľko bude tre
ba na vyplácanie starobnej penzie osobám vyše 65-ročným 
s podmienkou, že štát sám prispeje na túto penziu toľko, 
koľko federálna vláda a v žiadnom prípade federálna vlá
da nemá prispieť na jednu penzionovanú osobu viac ako 
$15.00 mesačne. Toto je penzia pre osoby, ktoré už do-
giahly veku 65 rokov a už je vyplácaná v štáte Ohio a v 
niektorých iných, V ktorom štáte takej penzie nemajú ale
bo nebudú mať, federálna vláda nebude prispievať takému 
štátu nič. Na túto penziu sú v štáte Ohio oprávnené len 
jpsoby veľmi chudobné, ktoré nemajú odnikiaľ pomoci. 

Druhá starobná penzia bude všeobecná, na ktorú o-
právnený bude každý zamestnanec, keď dosiahne veku 65 
rokov a na ktorú bude si platiť riadne príspevky a tiež 
jeho zamestnávateľ bude mu na ňu prispievať. Táto pen
zia bude vyplácaná podľa výšky platených príspevkov i 
podľa dĺžky rokov platenia príspevkov a pojíma do seba 
každého zamestnanca zarábajúceho mesačne od $25 do 
$250. Kto zarába viac, platí len od $250. Platiť sa začne 
na túto starobnú penziu od 1. januára 1937 a penzia sa 
začne vyplácať len 1. januára 1942 vo výške od $10 do 
$85 na mesiac a bude vyplácaná až do penzistovej smrti. 
V prvý rok, rotiž počnúc od 1. januára 1937 bude zamest
nanec platiť 1 percent zo svojej mzdy a jeho zamestnáva
teľ prispeje tiež toľko. O tri roky príspevky budú zvý
šené na 1 i pol percenta, potom o ďalšie tri roky na 2 per-
centy, zase o ďalšie tri roky na 2 i pol percenta a ešte o 
ďalšie tri roky na 3 percenty. Po toľko bude platiť i ro
botník i zamestnávateľ už potom od roku 1949 vždy. Kto
rý platiaci robotník by zomrel pred svojim 65. rokom veku, 
jeho rodina dostane náhradu v jednej sume. Zamestnáva
teľ je zodpovedný za platenie týchto príspevkov, preto mu 
bude dovolené sťahovať robotníkove príspevky s jeho 
mzdy. 

2e aká bude tá penzia pre robotníkov zarábajúcich 
na pr. po $50, $100, $150, $200 a $250 mesačne, keď do
siahnu veJku 65. rokov o 10, 20, 30 a 40 rokov platenia pen
zijných príspevkov, podávame tu nasledujúcu vysvetlujúcu 
tabuľku: 

|| Priemerný 
ijnesačný plat 
Ifcr dolároch 10 

50 Mesačná penzia: $17.50 
.100 " " 22.50 

•t 150 " * " 27.50 
j 200 " . " $2.50 
: $60 " " $7.50 

Roky platenia 
príspevkov 
20 

$22.50 
32.50 
42.50 
51.25 
56.25 

30 
$27.50 

42.50 
53.75 
61.25 
68.75 

40 
$82.50 

51.25 
62.25 
71.25 
81.25 

' Tedy i tejto tabulky vidíme, že tá starobná penzia ne-
jbude tak zlá pre tých, ktorí budú na ňu platiť 20 rokov 
ialebo vyše a že tí, ktorí i máličko mesačne zarábajú, budú 
Hnať dosť vysokú penziu, hoc budú platiť pomerne hodne 
pienej, než tí, čo budú zarábať viac. Táto starobná penzia 
Jsa nám najlepšie pozdáva v celom zákone. Človek, ktorý 
y živote zarábal priemerne $100 mesačne alebo viac a pla-
jfcil príspevky 20 rokov alebo vyše, bude dostávať penziu, 
% ktorej bude vstave skromne vyžiť. Bude tedy spoločen-
isky zabezpečený, nebude závislý na svojich deťoch, ani 
£a nebude triasť, že svoje staré dni strávi v chudobinci. 

Poistenie proti nezamestnanosti, ako je uvedené v zá-
Jione, rozhodne nevyhovuje, lebo neudáva ani len obnos 
Ipodpory, aká bude platená nezamestnaným, ani dĺžku doby 
jplatenia tej podpory. Zákon dáva právo jednotlivým štá-

'jtom ustanoviť také podpory a také podmienky, aké za do
bré uznajú. Na toto poistenie budú platiť zamestnávate
lia a to 1 percent výplaty v roku 1936, 2 percenty výplaty 
y roku 1937 a 3 percenty výplaty v nasledujúcich rokoch. 
Jľieto poplatky, platené zamestnávateľmi, budú používané 
ílen na vyplácanie podpory v nezamestnanosti; peniaze na 
administrovanie tejto časti zákona bude dávať federálna 
vláda, za čo bude mať právo kontroly základín a účtov. 
lAle jednotlivé štáty budú mať právo odaniť i robotníkov 
na prevádzanie tohto poistenia, takže federálny zákon je 
len rámcom, do ktorého štáty vložia svoje zákony. Pod
pora v nezamestnanosti sa začne vyplácať až o dva roky, 
t. j. 1. januára 1938. Zákona o poistení v nezamestnanosti 
štát Ohio ešte nemá; .nemá*ho ani Pennsylvania ani veľká 
väčšina štátov. 2e aký zákon bude mať náš štát, to bude 
závisieť od'toho, akého sa bude domáhať robotníctvo sa
mo. 

Zákon sociálneho zabezpečenia dáva Štátom ďalej prí
spevok $24,750,000 na tento úradný rok a toľko, koľko bu
de treba v nasledujúcich rokoch na podporovanie osirelých 
11 odvislých dietok v chudobných rodinách. K tomuto obno
su štáty musia pridať dva razy toľko. $3,800,000 na rok 
dáva sa štátom na udržiavanie zdravia matiek a nemluv-
niat v depresiou postihnutých krajoch; $2,850,000 na lieče
nie zmrzačených dietok; $1,500,000 na staranie sa o túlavé 
4eti (bez domova); $841,000 teraz a po $1,938,000 od ro-
ku 1938 na vyučovanie mrzákov remeslu-; $3,000,000 ročne 
JU penzionováni® slepcov a $8,000,000 ročne na udržiava-
nie služieb verejného zdravotníctva. Ku každému tomuto 
4bne*u mapia štáty pridať teľk$» 

Tíétó pôdpôry žaisté vykonajú mnoho dobra. Aler je
dná vec nie je v zákone zahrnutá, ktorá tam mala byt* a 
tou je némocenská pokladnica, akú majú všetky krajiny v 
Europe. Tarn robotník, keď onemoanie, dostane lieky i le
kársku opateru z nemocenskej pokladnice, takže sa v ne
moci nezadlži lekárom ani nemocniciam. Tu každá ťažšia 
nemoc značí pre robotníka hotovú katastrofu: stá-dolárové 
účty od nemocníc a lekárov. Taká nemóc, ktorá vyžaduje 
dlhšiu opateru v nemocnici, žôžérie desať i dvadsať-ročné 
úspory amerického robotníka, takže na starobu je žobrá
kom. Keď sa ale vezme do povahy, že tento zákon soci
álneho zabezpečenia je prvým takým zákonom v Spojených 
Štátoch vôbec, potom si robotníctvo môže len blahoželať. 
Len pred niekoľko rokmi boly proti niečomu podobnému 
samé robotnícke uniel Volaly to "paternalizmom". Co je 
nie dokonalého a nedostatočného v tomto zákone, to sa zdo
konalí a doplní postupom času — hlavná véč je, že už má
me zákon, starajúci sa ako-tak i o dobro pracujúceho ľu
du. Len aby i tento zákon nebol najvyšším Súdom Spoj. 
Štátov zrušený! 

ROZHLAS. YSN. 
V stredu minulého týždňa 

bola politická schôdza pod 
kostolom sv. Cyrila a Meto
da, na ktorej Slováci vybrali 
p. Jána Jaraba za kandidáta 
na úrad vice-mayora (pred
sedu mestskej rady) Youngs-
townu. To sa nám páči a ú-
fame, že všetci Slováci a 
Slovania budú naňho hlaso
vať. Už je čas, aby sme i my 
mali volených reprezentan
tov na mestskom dome. 

Pán Jarab je dobre zná
my mladý Slovák v Youngs-
towne, ktorý sa stará o po
zdvihnutie mesta a sloven
ských častí mesta zvlášť; 
Kde sa jedná o nápravu, tam 
všade najdeme tohto Slová
ka. On bojoval za dlaždenie 
South Ave., za kúpenie Slo
venského hriska a za mnohá 
iné zlepšenia na South Side 
a na Lansingville. Zastával 
už menšie pozície a to ku 
cti sebe i Slovákov. Preto ve
ríme, že keď bude zvolený, 
urobí nám Slovákom a Slo
vanom dobré meno. 

. • . • 

Na okresnej "Relief of
fice" bolo nedávno vyšetro
vanie korupcie, na ktorom 
svedčil i mladý Slovák Ján 
L. Strojný zo Struthers. Ten
to mladý Slovák vymenovaný 
bol za správcu pomocnej ak
cie v Struthers a neskoršie 
za vyšetrovateľa núdznych v 
okrese. Keď bol správcom 
pomocnej akcie v Struthers, 
žiadal 400 vriec múky a Re
lief Offce poslala mu mie
sto toho 1,600 vriec i $600 
peňazí. Keď povedal, že on' 
toľko múky nepotrebuje, a 
že má ešte i peňazí dosť z 
minulého mesiaca, dostal z 
úradovne odpoveď, že jestli 
to neminie, tak mu to vezmu 
a rozdelia v Campbell i 
Youngstown, hoci tie mestá 
dostaly svoju kvótu potravín 
i peňazí. Pán Strojný potom 
v apríli vymenovaný bol za 
vyšetrovateľa núdznych. Je
ho povinnosťou bolo vynájsť 
či prijímatelia pomoci ne
majú peňažné vklady v ban
kách a na pošte. Strojný vy
našiel, že jeden "núdzny" 
mal $23,000.00 v banke a 
prijímal podporu od "Relie-
fu". Druhý "núdzny" človek 
bol direktorom jednej tunajr 
šej banky a mal núdzovú ro
botu pri FERA. Vyše sto. ľu
dí si kúpilo automobilové li-
censi, hoci prijímali pomoc 
ako "núdzni". Ale p. Stroj
ný nepočul, že by čo len je
den z nich bol preto utratil 
pomoc, alebo bol súdne stíha
ný. Konečne bol tým znechu
tený a radšej Šiel pracovať 
do oceliarne, než by robil 
prácu nadarmo a . bol čle
nom takej korupčnej admi
nistrácie reliefu* Správca re
lief u Noble, bol potom, pozba
vený svojho miesta,, ale sa 
hovorí, že je tam potrebné 
dôkladnejšie čistenie.. 

* 

Mahoningskí Slováci budú 
tejto jaseni mimoriadne .čin
ní. Nielen že sa začína, sbier-. 
ka na vyššu školu.slovenskú 
v Clevelande, ale musí byť 
zorganizovaný výbor matič 
ných prednášok, ktoré tu bu
dú usporiadané dakedy v de
cembri alebo januári. Na pr
vej strane prinášame pro
gram prednášok, aké tu de
legácia Matice slovenskej 
chce usporiadať. K úspešné
mu prevedeniu prednášok bu
de potrebná kooperácia vše
tkých osád a cirkví, ako i 
všetkých spolkov a klubov a 
slovenských činovníkov. O-
kresný Sbor Slov. Ligy tvolá 
k tornu účelu sehéídau x blíz

kej budúcnosti, na ktorú bu
dú pozvaní všetci naši du
chovni a tiež aárední pra
covníci. 

' 

"Slôvák v Amerike" 
augušta znovu vyšiel — ako 
poltýždenník. Lén začas bu
de vychodit' dva razy do 
týždňa, potom zase ako den
ník. Organizovaná bola no
vá firma, ktorej novým pred
sedom je Karol F. Vojtech 
a tajomníkom-pokladníkom 
doterajší Jakub C. Molitoris. 
Redaktorom je Ladislav O. 
Kozar a správcom ohláško-
vého oddelenia Štefan A. 
Kroner. Pán Kroner je so 
"Slovákom" spojený už vyše 
20 rokov. Väčšinovým maji
teľom je p. Molitoris, ktorý 
odkúpil účastiny od Rev. C. 
L. Orba cha, ktorý bol vyše 
30 rokov predsedom firmy a 
šéfom redakcie. Rev. Orbach 
je už dlhšiu dobu nemocný, 
nemohol sa podniku venovať. 
Obnovenému veteránovi pra
jeme mnoho zdaru t 

• 
Amer. Russkij Viestnik, 

orgán Sojedinenija prináša 
zprávu z kraja, že najvyšší 
súd CSR. rozhodnul, že na 
Podkarpatskej Rusi žije rus
ká, maloruská národnosť a 
nie ukrainská. Nám je div
né, že s tou otázkou sa vô
bec muselo ísť pred najvyš
ší súd. Ukrainského národa 
nébolo nikdy ani nebude — 
ten vymysleli len Nemci na 
potrhanie národa ruského. A 
Rusi, ktorí sa volajú "Ukra-
incami" vliezli do slučky, 
ktorú im Nemci nastavili. V 
Berlíne je teraz mnoho Ru
sov, ktorí berú peniaze od 
Hitlera a pracujú za odtrh
nutie "Ukrainy" od Ruska— 
za odtrhnutie a žotročenie 
Nemeckom. Slovo "Ukraina", 
"Ukrainec" vzniklo z toho, 
že tá časť Ruska je na kra
ji (u kraju), v susedstve s 
inými štátmi, ale obyvateľ
stvo toho kraju bolo od ne
pamäti ruské a dalo ruské
mu národu mnoho veľkých 
mužov. Rus, ktorý sa volá 
"Ukraincom" je takým, ako 
ten Slovák, ktorý sa volá 
Trenčanom alebo Zemplín-
ča#om. Ale žiaden Trenčan 
ani Zemplínčan nepovie, že 
sú Trenčania a Zemplínčania 
extra národom. To delenie 
Rusov prevádzali i Maďari, 
nazvúc našich podkarpat
ských Rusov "Ruthénami". 
Aj nás Slovákov trhali na 
dva národy s dvoma jazyk
mi: šarišským a stredoslo
venským. Tak sa im maďar-
čenie lepšie darilo. 

* 

Z Clevelandu nám Diec. 
Sbor S. S. K. oznamuje, že 
Rev. Tomášek nerečnil na 
cyrilo-metodejskej slávnosti 
tak, ako to bolo v dopise i-
stého Dh., uverejnenom v 
niektorých ílov. časopisoch, 
a z ktorého sme čerpali in
formáciu k našej poznámke v 
Rozhlase. Keď to tak nebo
lo, tak naša poznámka o 
Rev, Tomáškovi sama od se
ba odpadá, ale ostatné sto
jí, ako bolo v Rozhlase uve
dené. Lebo faktom zostáva, 
že veľký počet učených Ce
chov by chcel Slovákov pre-
'mlieť na Cechov. 

• 

V krajových Nár. Nov. Sí-
tÄfne: "Red. Nár. novín A-
lex. S. Pakan je od 1. júla 
do 1. augusta t. r. na riad
nej dovolenej..." Tedy me
sačné vakácie! Ktorý sloven
ský redaktor v Amerike si to 
môže dovoliť? Váš ani len 
nedeľu nemá vždy pre seba 
voľnú. A ziŠly by sa každé-
mu slev. red. v Amerike hoc 
1*4 týždňové. Niekedy, |ú tie 

nervy napnuté de prasknu
tia... 

* í * 
V mhÄom fct&ftlaifi pri

niesli sme ceny potravín v 
Nemecku, ktoré sú o 100 per
cent vyššie, ako boly pred 
rokom. Teraz podávame ce
ny v Spoj. Štátoch, lebo i tu 
životné potreby zdražely a 
mzdy len na starom zostaly, 
takže životná úroveň ľudu 
hodne upadla. V apríli 1933 
cena sviečkovej bravčoviny 
za funt bola 17 a 29c, v a-
príli 1935 už 42 a 57c (po
dľa jakosti). To je 97 a 147 
percentové zvýšenie ceny 
bravčoviny. Jemný sték bol 
pred dvoma rokmi 50c, teraz 
je 75c funt; hovädzie rebrá 
boly 14c, teraz sú 27c; jah-
ňacina bola po 14c, teraz je 
po 20c funt; šunka bola po 
11c, teraz 20c; kury boly po' 
15c, teraz 25c; maslo bolo 
po 22c, teraz je 35c; vajcia 
boly po 20c tucet, teraz 30 a 
35c tucet. A iné potraviny 
zdražely pomerne a šatstvo 
tiež. Nemci nám môžu pove
dať: Tak sme kvit! Ale nie 
je to tak zle. V Nemecku 
musí robotník pracovať celý 
deň, aby zarobil na funt mä
sa, tu ešte vždy robotník za
robí za hodinu dosť, aby si 
kúpil funt mäsa. V Nemec
ku tedy ľud žije o najme
nej šesť razy horšie, ako v 
Amerike. Ako v Nemecku, 
tak je to i v CSR. * 

• 

Vláda odhaduje, že ame
rickí farmári budú mať t)-
ho roku $7,250,000,000 prí
jmov, čo je o tri biliony viac, 
ako roku 1932, keď ceny 
farmárskych produktov boly 
na spodku. Tieto príjmy far
márov sú tým značnejšie, že 
teraz platia nízku mzdu svo
jim robotníkom, o 40 percent 
nižšiu ako v roku 1929. Prie
myselné robotníctvo sa s ta
kými príjmami nemôže clivá 
lit % lebo jeho lanské príjmy 
boly len $33,109,000,000 o-
proti $51,088,000,000 roku 
1929. 

• 

Beštialitu Hitlerovho na
cizmu najlepšie charakteri
zuje tento prípad v Koenigs-
bergu, vo Vých. Prusku: Na 
udanie "Gaufuehrera" — 
župného vodcu — sterilizo
vaní (vyklieštení) boli traja 
synovia rodiny Moravcové j, 
sto-procentní "árijci", ale — 
českého pôvodu. "Úradne" 
sa tvrdí, že sa to stalo na ich 
vlastnú žiadosť! Jeden zo
mrel po strašných bolestiach, 
druhý spáchal samovraždu, 
žatým čo ich matka, ktorá 
od žiaľu zošalela, bola do
pravená do blázinca. Avšak 
príbuzný pani Moravcovej je 
vysokým úradníkom v Berlí
ne a preto zakročil. Vyšetro
vaním sa zistilo, že všetci 
traja synovia sa tešili plné
mu zdraviu, že "písomné pri
volenie" bolo falšované, a že 
tretí podpísal žiadosť až po 
strašnom mučení, ktorému 
bol za tri dni vystavený! Fa-
šizmus-nacizmus je najpod
lejšie diabolstvo na svete. 
Len orientálni a diví ľudia 
sú schopní taVých krutostí. 
Vystríhajte sa pred fašiz
mom, ktorý aj v Amerike vy
tŕča rožky v podobe "priate
ľov ľudu". Aj Hitler sa vy
dával za priateľa robotného 
ľudu a teraz — uvrhnul ho 
do priemyselného feudaliz
mu. Stojte pri demokracii, 
ktorá vám jediná o-
sobnú slobodu! r. % 

* 

Ruský letúft Maslejnikov 
objavil, po 200 rokoch, An-
drejevovu Zem povyše vý
chodnej Sibírie v Ľadovom 
mori. Táto zeip má byť veľ
mi bohatá na kožušiny, zla* 
to a platinum. Dvesto rokov 
po jej objavení Andrej e vom, 
nepodarilo sa ju nikomu 
nájsť. Amerikán Delong a 
jeho druhovia zahynuli v 
márnom jej hľadaní pred 
55 rokmi. Sovietska vláda 
vztýči na tom ostrove svoju 
zástavu na znak ruského 
vlastníctvu. 

* 

V Mandžúrii, pri samých 
sibírskych hraniciach objave
né boly náramne bohaté zla
té polia, v ktorých je zlata 
za najmenej dva biliony do
lárov. Japonci už začali do
lévat' toto zlato. Na ostro-
vočh FidŽi v Pacifiku boly 
tiéž nájdené bohaté ložiská 

zlata, ^ktoré dolujú Angliče-

• ; 
Tfriiísťi Pacific žeľežftica 

sjednocuje svoje podružné 
čiary a úradovne a preto nie
koľko sto ľudí utratí prácu. 
Spoločnosť zaplatí týmto ce
loročnú mzdu vopred, aby 
mali z čoho žiť hoclen za 
rok, ak by Sa im nepodarilo 
nájsť novú prácu. Toto je 
niečo neobyčajného v Ame
rike. Tak by maly robiť vše
tky podniky, ktoré zamest
návajú robotníkov* 

Vláda -6a ide péstarať i o 
nezamestnaných muzikantov 
a hercov. Budú zorganizova
né symfonické a tanečné or
chestry, ktoré budú. vyhrá
vať ľudu nielen po mestách, 
ale i po dedinách. Ľud bude 
počúvať a tancovať a vlá
da bude za muziku platiť. 
Tak sa stane v Amerike ne
platným slovenské porekad
lo: "Bez penez na muziku 
nelez." Herci budú zorgani
zovaní do divadelných sku
pín,: ktoré budú tiež cesto
vať-z. mesta 1 do mesta a z 
dediny do dediny a uspora-
dovať zdarma divadelné 
predstavenia.* I Rím tak ro
bil a predsa padol... A či 
práve preto % ,«> A 

• žT-it 
Z Talianska prišla zpráva, 

že "Dunajská dohoda" bude 
čoskoro uzavretá medzi Ta
lianskom, Francúzskom, Ra
kúskom, MadJarskom, Česko
slovenskom, Rumunskom a 
Juhosláviou. Všetky tieto štá
ty podpíšu dohodu, v ktorej 
sa zaviažu garantovať" neod-
visiosť .jeden druhého a ne
obcovat' s takým štátom, kto
rý by napadol niektorý du
najský štát, pod čím sa my
slí Nemecko. Podunajské Štá
ty potom uzavrú medzi se
bou i -výhodné obchodné 
smi u vy ,• so sníženými- colný
mi tarifami. Rakúsko a Ma
ďarsko sa zaviažu, že nepo-
sadia Hapsburgov na svoje 
tróny. 

• 

V Spojených. Štátoch jed
na ro4ina jí: každých troch 
rodín . je. bezdetná, oznamu
je cenzusná úradoveň. Roku 
1930 bplo .v Spoj. Štátoch 
normálnych manželstiev 23,-
352,990 a z týchto nemalo 
deti 7,447,528, čo bolo 31.9 
percent z celkového . počtu. 
Tento .pomer j e .vraj teraz 
vyšší a dostúpil 33 percent. 
Rodín s jedným deckom bolo 
5,254,863, s dvoma deckami 
4,246,459, s troma deckami 
2,650,730,. so štyrma alebo 
viac deťmi 3,753,610. Biele 
plemeno iste pácha samovra
ždu, lebo také pomery, ba 
ešte horšie panujú i v Euro
pe. , .. 

V Čhtetfu stalo sa toto: 
Poliak . Artur Wozniak bol 
bez .práce. a. mal malé deti, 
ktoré pýtaly jesť. 14-mesač-
né dieťa plakalo už dva dni 
za mliekom. Wozniakov šva
gor, 17-ročný Edvard Schul
te už nemohol ten hladový 
plač ďalej počúvať a včas 
ráno, keď mliekári rozváža
li mlieko, šiel ukradnúť i-
stému J. Girueravi flašu miie 
ka zo zadnéha porču. Ale 
Girner strážil a keď sa 
Schulte sblížil, aby flašku 
vzal, zastrelil ho. Wozniak 
ešte pred desať ^týždňami 
pýtal potraviny od. "Reliefu" 
ale nedostal. Jeho, švagor .do
stal guľku, keď mu . chcel 
dieťa od hladovej- mrti za
chrániť. Prečo radšej, neboli 
Wozniakoyci bezdetní? Boli 
by mali mlieka, ako Girner. 
Peniaze sú na tomto- svete 
predsa milšie, ako deti. 

• 

Cukor-je jedna yec, ktorá 
oslaďuje život- človeka. , A 
zato máme čo ďakovať Na
poleonovi, ktorý, okrem vál-
čenia, bol i dobrý gazda. On 
prvý nariadil francúzskym u-
čencom nájsť, spôsob konzer
vovania potravín a on prvý 
nariadil pestovanie - cukrovej 
repy a z *ej. cukor dorábať. 
Pred sto rokmi totiž bol len 
trsťový cukor a ten bol veľ
mi drahý, takže si ho chu
dobné a stredné triedy ľudu 
nemohly kúpiť. Francúzom 
sa ťažko darilo robiť cukor 
z repy, ale postupom času, 
hlavne- prispením učencov 
strednej Európy, podarilo sa 
yypestevať: sepu,- ktorá „ob-

MÔJ KÚT 
Pile: FATHER KOSTI K. 

7*-
78 Slovákov bolo do žalára 

odsúdené! Áno, 78 sloven
ských roľníkov, keď sú naj
viac potrební doma-, aby si 
obrobili svoje polia, musia 
ísť do lakopy. A prečo? Pre
to, bo na schôdzi jednohla
sne kričali: Von s Cechmi! 
Vec sa stala v Ban. Bystrici. 

V tom istom čase Florian 
Štas má ísť na 6 mesiacov, 
bo mal smelosti rečniť — a 
písať počas volieb za slo
venský národ. 

Sidor, ľudák, má ísť V 
nim, poňeváč keď v žalári 
bol, napísal svoje zřúšeno-
sti—a pre tú knihu zase má 
ísť. Možno zase napíše nám 
knihu, pre ktorú zase odse
dí. 

Cesi idú ďaleko—: priďa
leko. Myslia, že to naveky 
tak pojde a slovenský národ 
stratí svoje sily a ostane o-
trokom. To je veľká zmýľ-
ka — a Cesi sa mýlia, keď 
myslia, Že to sa stane; 

Slováci idú pomaly — nie 
78 Slovákov, ale celý sloven
ský národ by mal jednohlas
ne kričať: Von S Cechmi! 
A vtedy by zaiste pomyslela 
tá' česká centralistická vlá
da, že nemôže všetkých do 
žalára poslať — ale musí 
vyplniť vôľu slovenského ná 
roda! * ' 

Cítim nejako, že Míži sa 
koniec a slovenský námd do
stane to, čo mu pa|rí — a 
na Slovensku' bude" Slovák 
pánom! 

Daj. Bože! 
• * • 

Father Tomášek. 
V nedeľu sme boli v Bed

ford, O., dve osady spolu — 
osada sv. Cyrila a Metoda a 
sv. Alžbety. Po obede sme 
sa dali do reči — prišlo slo
vo o dopise © Father Tomá-
šekovi. 

1. Father P. Kavulič, O. 
S. B., v prítomnosti troch 
kňazov — a viac vel. sestier 
svedčil a povedal, že prí
tomný bol ná tej slávnosti a 
Father Tomášek to nepove
dal, čo je o ňom písané. A 
je ochotný ísť, keď príde 
vec pred cirkevný súd to po
tvrdiť. 

Nemáme príčiny, aby sme 
neverili F. Kavuličovi. 

2. Povedzme ale, že pove
dal Father Tomášek tie slo
vá a zneužil cirkevnú sláv
nosť k propagácii čechoslo
vakizmu — Či on mal byť 
napadnuty v kat. novinách? 
Ci my nemáme náš cirkevný 
fórum, kde sa tá vec má pred 
niesť? 

Co sa sťalo Father Tomáš
kovi dnes, to sa môže stať 
na zajtra so mnou a s bodaj 
ktorým kat. slovenským kňa
zom — to jest tie noviny ,— 
tie časopisy, ktoré sú zalo
žené na ochranu kat. cirkve, 

sahovala hodne cukru. Napo
leon v tie časy vytrpel dosť 
posmechu pr<» jeho smelé my 
Šlienky. Na pr. až dó dnes 
zachovala sa tátó ánékdotá: 
Keď Napoleonov synček plá
kal, pestúnka mu dala do 
úst repu a povedala: "Cicaj, 
miláček, cicaj, tvoj otec ho
vorí, že je to cukor." Dnes 
je cukor i v najchudobnej
ších domoch v Amerike na 
stole a je jedným z najlac
nejších potravných článkov. 
A to len preto, že sa cukor 
dá pestovať i v severných 
krajinách v podobe repy. 

• 

Toto je doba vynálezov. 
Vynašli spôsob valcovania o-
cele rovno z tekutého kovu. 
Nebude treba odlievať "in
gots", ani piklovať, ani val
covať v "blooming" mlynoch 
ani lámať v lonioch. Mnoho 
mlynov bude tedy zničené a 
tisíce robotníkov ztratí prá
cu, ked 'tie nové stroje za
čnú stavať. Táto výroba o-
ceľové.ho plechu z roztope
ného kovu dá sa aplikovať 
i na výrobu medeného, mo
sadzného i iných plechov. I 
tam robotníci prídu o chlieb. 
Nové stroje sa ešte nestava
jú, lebo by pribudlo bezro-
botných. Ale akonáhle sa ro
botné pomery zlepšia, zave
dená bude táto nová úsporná 
výroba, ktorá veľmi sníži ce
nu kovov, - . • * 

tie nás sačnú biť, *- na 
dať! 

3. F. Tomášek účinkuje a-
ko čítam 25 rokov v osatMls 
sv. Vendelína. Strávil väčšfc f 
nu svojho žiyota v službe náj^: 
šho národa — pekný dar m U 
dali Slováci na ten jubileum 
— to nám zaiste neslúži ku 
sláve. 

4. Father Tomášek je níe 
v * • aiiy 

Cech! Jeho otec je Morava! 
a matka Slovenka! 

5. Neviem, ako sa môžu^ 
dostať do našich kat. novía 
takéto články, však každé
ho orgánu cenzorom má byť 
hl. duchovný! Ci oni nepo
zerajú na to, že tie články 
mnoho škodia našej cirkve? ! 

KeŔy bol iste povedal F^, 
Tomášek te slová, to padaly 
by boly dosť i na mňa 
ale ja nepozerám na to len 
ako národovec — ale človeh^ 
ktorý hľadá to, čo je spra# 
vodlivé — a osožné nie lea 
pre náš národ, ale i kat. cir
kev. 

Myslím, dobre by bolo, ke
by všetci kňazi sa spojili a 
protestovali proti tomu — a-
by. viac takéto Články nevi-
dely sveta v kat. novinách. 

« • « 

Pekná a dobrá knižočka.-
Father Bobal vydal "Hym

ny a modlitby ku pobožno
stiam k úcte našej , Matky 
Ustavičnej Pomoci." 

V knižočke najdeme I. 
Hymny. II.. Modlitby — v 
duševnej potrebe, časných 
potrebách, v nemoci, za obrá 
tenie hriešnika, za finančná 
pomoc, za poznanie svojho 
povolania, za nekatolíkov, 
za řeholné povolanie, za vy-
trvänlivosť. III. Hymny ku 
požehnaniu — a marianské. 
To by bol obsah. 

Father Bobal pochopil 
a vidí potrebu našich časov 

—• keď ľud hľádá nUestckľ 
hľadá osoby, kde má vylia^? 
svoje žalosti — a čakať jf" 
pomoc. Kto j é bližší k nám,*' 
ako naša dobrá Matka — P. 
Maria. 

V knižočke father Bobalo-
vej najdeme mnoho radosti-: 
a —• úfame, že tá pobožnos^ 
sa rozšíri nielen v našich slo
venských — ale v každom 
kostole. 

Knižočku možno dostať u 
father Bobala v Akron, O. 

Boh žehnaj, Father Bobal 
vašu práett! 

Mayor Franěk. 
Vo Farrell, Pa. ľudia by 

mali byť — tí najšťastlivej-
ší, poneváô majú mayora člo
veka svojho — Slováka. Ktif 
sa len raz síjde a rozpoznif 
s mayorom FAnekom, nikdjř 
ho nezabudne. Jeho osobjjř 
nejako prejavuje tú opravdi
vú slovenskú úprimnosť — 
a statočnosť. * • 

Pravda, najdu áfc^ľudia, 
ktorí vidia* chybu vo všé£' 
tkom — a hľadajú chybil 
i na ňom —' a zabúdajú n# 
to, že on bodaj je dobrým * 
Slovákom, musí slúžiť nil 
len svojmu národu — alč 
každej národnosti. 

Ked 'ale príde na "pretras 
bodaj jaká otázka, maydijŕ-
Franek je vždy za slovenský 
a slaviansky národ. -

Daj Bože, aby sme máli 
mnohých Franekov po cele$ 
šírej Amerike — a vtedy by 
zaiste slovenský národ vyššžÉ 
stál, ako stojí dnes. * 

Každý, kto pracuj* proft 
mayořovi Franekovi, pracijŕ 
je proti svojmu vlastnému 
národu! 

Dnes'bí ř zaspievam: 
Bola som jat bola,! / 
Jako húska biela, -
Ale mi vyprchlo 
Moje biele perfa. w 
Moj otec, moja mať ' s-fo -
Dali ma maľovať; ----- * 
Keď som prišiel z vojny, " 
Nemohli má poznať. 
Potrestal ma Pán Boh, 
Neviem pre Čie hriechy, 
Dal mi muža, ľuďom 
Co je na posmechy!'" 

No ale bude toho dosť! 
Máte vy Hlinkov obraz? 

A či vy ste Slovák? Nemjfr u 

slím, keď nemáte obraz na$> 
väčšieho Slováka! • : $ • -

Možno na budúcu sobofci 
sa neuvidíme — bo jednak * 
pôjdem na ten vacation -*«-
ale je to nie isté . bo vifr 
te, už všetko mám hotové 

'A 
'I 

i 
! 1 

:1 
' k 

n 
tá t i 

i 4 j 
M 

lén peniaze chybujú. 
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