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VEDOMOSŤ A ŽIVOT. 
Píše M. D. ftlBBN. 

Starodávne latinské prísld-
yie hovôrí: Ignoti nulla cu-
Jádo. Có Človek nevie, po 
|om ani netúži. 2e o čom čld-
$ek nevie, to mu ani poško
diť nemôže, ale my dobře 
^ieme, že kde nevédômósť 
panuje, tam múdrosť miesta 
Berná a preto často počuje
me i povieme, že člóvek za 
aič tak draho neplatí, ako za 

nevedomosť. Nevedortiosť 
itójí veľa peňazí. Pre neve-
domost' mnohí ztratili poho
dlie, šťastie, radosť, pokoj, 
zamestnanie, majetky. Neve
domosť je kliatbou človečen 
ájífcva. wO, keby sôm to bol 
#tedy. vedel!" Takto nejeden 
fovie po úpadku. Ako je ne
vedomosť kliatbou, tak je 
Vedomosť požehnaním, keď 
$ii človek k dobrému upôtre-
,l>uje. Lebo neupotrebovanie 
iioho, čo človek vie, stáva sa 
la kým nepriateľom, ako ne
vedomosť toho, čo by vedieť 
íftiaL Vedomosť je sila. Kto 
Vie seba opanovať, ten do
vedie seba i k dobrému upo-

^trebiť.* Nevedomosť pre ži-
Jvot znamená toľko, ako kli
nec v gume automobilového 
kolesa. Auto môže i na ta
kej ísť, ale ako. 

Vedomosť a život sú vo 
|Veľmi úzkom spojení. Strom 
múdrosti je zaStepený v stro
jne života. Až keď poznáte 
(pravdu, vtedy vás pravda vy 
globodí. Hovoriac o večnom 
živote, svätý Ján píše takto: 
A to je ten večný život, aby 
fenali teba, toho jediného 
pravého Boha a toho, ktoré
ho si poslal, Ježiša Krista. 
Ján 17:8. A zase: A to je 

ijto svedoctvo, žte nám Boh 
dial večný život, a ten život 
fje v je&o Synovi. I. Ján 5:11. 
,Syn BoSí o sebe povedal, že 
iOn je Pravda, poznať je
ho znamená milovať jeho. 

,nasledovať jeho, ootnhať je-
Äo prikázania. Izatáš prorok 
ipripočituje všetku neúctu, 
jnevďaénosť, ľahostajnosť, 
ako Í protivenie sa Bohu 
(ľudskej nevedomosti. Svätý 
jřavel to potvrdzuje, keď pí
še: Zatemnení v rozume súc 
.odcudzení životu Božiemu 
.pre nevedomosť, ktorá je v 
jiiich. Ef. 4:18. Najťažší boj 
fca svite je. boj proti nevedo
mosti. 

Keby si ty znalo a to a-
ispoň v tento čas. Volá Kri-
Étus nad Jeruzalemom. Ale 
jeruzalemskí neznali, ba ani 
<nať nechceli, čo je pre nich 
^obré a užitočné. No na i-
nom mieste zase povedal 
§yn Boží tieto slová: Keby 

rljom nebol prišiel a neozná-
- *iil vám, hriechu by ste ne
dali. Teraz však nemáte vý
hovorky. Už skrze Izaiáša 
proroka podal Boh ľudstvu 
|ye podmienky. Prestať zlé 
jobiť a učiť sa robiť dobré, 
f/ebo to ešte nenie dostatoč
né, keď človek prestane zle 
Jobiť, on musí začiať dobre 
robiť. 

Strom mnohého života 3* 
krásny, košatý. Ale iba na 
lístie. Žiadneho ovocia. Ako 
jlepota zmrzačí ludskú tvár, 
|ak nevedomosť mrzačí ľud 
|kú dušu. Človek bez pravej 

/Vedomosti je, ako robotník 
t>ez rúk, ako maliar bez zra-
Icu, ako cestovateľ bez nôh, 
ako vták bez krídel, alebo, 
ako telo bez duše. Žiadajme 
si od Boha, ako Šalamún tej 
múdrosti, ktorá by nám zja
vovala, ako máme žiť ku cti 
nášho Boha a ku blahu i ku 
pomoci nášho bližného, že by 
*trom života nášho nebol len, 
ía lístie bohatý, ale nadovše
tko na ovocie, na dobré sku
tky. Neočakávajte, aby len 
vám ľudia vždy slúžili, po
máhali, ale aj vy sa snažte 
flúžiť iným. No cesta ku ta
je ej požehnanej múdrosti ne-
Jiie ľahká. To je cesta zápa
lu, cesta, ktorá vedie trnim, 
fkalami i vrchami. Cesta 
fnnohého nedostatku, seba
zaprenia, námahy i sebao
betovania. Ale blahoslavený 
je, kto nachádza múdrosť, 
fliekol Šalamún. 

:A Jeden starší muž vyprával 
tni, on §£ donedávna bo] 

oproti vzdelaniu. Teraz vráj 
už vidím potrebu i . vzác
nosť vzdelania. Za príklad' 
uviédol mladého vzdelaného 
muža a mladú, ale Nevzde
lanú žénu. Tento mladý muž 
vraj prevedie mnohé veci 
pekne, v tichosti. Ona sa rez? 
čulí, rózkričí, rtahubuje a po
tom tóho ľutuje, al$ už sú 
mnohé éŕdcia jej nevedomo
sťou zraňeAé. Névedomoíť, 
vraví sa, že je matka nepo
kojov. 

Pravá vedomosť je nie 
len vlastnosťou rozunftu, ale 
i ducha. Ona v sebe obsahu
je nielen zttalosť veci, ale i 
lásku, obetavosť, i ocenenie 
Si zásluh iného, pravá mú
drosť je príjemným spolôč-
níkom. "Lebo kto mňa na
chádza, nachádza- život a do 
sáhuje lásku od Hospodina." 
Hovorí Šalamún o pravej mú
drosti. A to je ten život, a-
by znali teba. My síce ne
môžeme znať všetko o Bo
hu. Veď nepoznáme taj
nosti ľudské, ako že by sme 
mohli poznať Boha dokona
le. Kráľ Hiero sa raz pýtal 
Simonidesa, že čo je Boh? 
Tento si vyžiadal deň na roz 
myslenie, potom týždeň, me
siac, ba i rok, ale uspokoji
vej odpovede dať nemohol. 
Žalmista cituje, že Boh je o-
kruh, ktorého stred je vša
de a koniec nikde. My vidí
me výkvet jeho práce, my 
počujeme hlasy jeho prítom
nosti. Ano, my vieme o Bo
hu to, čo je nám vedieť tre
ba. A to najhlavnejšie je po
znať a prijať jeho Syna, Pá
na Ježiša Krista, lebo on je 
prameň pravého a večného 
života^ 

Naša réč—náš poklad 
Pife P. A. HKOf ák, 

Člén výbóťu kultúry a vzde
lania SlóveAskej LSffy. 

NÚDZOVÁ PRÁCA V IMPERIAL DOLINE V KALIFORNII 

Štatistika hovorí, že v ro-
ku 1934 bolo vyplatené $936,-
000,000, slovom deväťstotri-
caťšesť milionov dolárov na 
alimony. Za posledných de
sať rokov viac než jeden 
milion a osemsto tisíc Ame-
rikánov platilo alimony. Od
haduje sa, že nie menej, ako 
dva biliony dolárov bolo za
platené za rozvody. Sedem
desiatosem osôb z každých 
tisíc sa ožení ročne a trinásť 
z každých tisíc sa rozvedie 
ročne. Najvyšším bol 1929-ty 
rok. V ten rok bolo 1,232,559 
sňatkov a 201,468 rozvodov. 
Sudca Ben Lindsay povedal, 
že jestli si neotvoríme oči a 
nenahliadneme do reality, 
stav manželský v Amerike 
bude stroskotaný. Hovorí, že 
je len jedna pomoc, veda 
musí prísť na pomoc, ale 
my sa musíme obrátiť ku 
pravému náboženstvu, ako i 
ku pravému vzdelaniu. jtóno-
hí ľudia vstupujú do stavu 
manželského bez vážneho 
rozmyslenia. V mnohých z 
našich štátov nemusí mať 
žiadnu príčinu rozvodu, len 
nech človek chce rozvod. 
Najväčšia potreba dnešného 
sveta je povedomie Boha, po
treba povedomia svojich zod
povedností naproti Všemohú
cemu Stvoriteľovi. 

Horace Greeley jedného 
dňa dostal list od istej ženy, 
v ktorom mu písala o smut
nom stave svojej cirkvi, sta
ve finančnom. Hovorí, že už 
všetko probovali, čo im na 
um prišlo. Robili už všelijaké 
pardy, zábavy, kontesty, ban 
kety, večere, bazáre a iné 
výpredaje, ale stále sme vo 
finančnej tiesni. Či by ste 
neboli tak laskävý, p. Gree
ley poradiť nám ešte niečo, 
čo by sme mali probovať, a-
by sme zachránili našu cir
kev od finančného úpadku? 
Pán Greeley jej odpovedal: 
"Probujte náboženstvo." 

Najvzácnejší holub vo sve
tovej vojne snáď bol Cher 
Ami, ktorý letel 40 kilome
trov v Argonne s odstřele
nou nohou a s dierou v pr-
siaeh, nesúc posolstvo od 
majora Whittleseya zo Ztra-
teného Batalionu v okt. 1918. 
Holub žil až do 1919. , 

Najdrahší automobil 'vSíÁ-
ní istý Peržan, ktorý sa me
nuje Šach. Čiastky automo
bilu sú vykladané diamanta-
mi a drahými kameňami. 
stojí 

VI. 
NAŠE SLOVENSKÉ ČASO

PISY. 
Hovorí sa, že národ je ta

ký, jaké má ženy a jakých 
má novinárov! Nie je to mo
jím cieľom rozpísať sa do-
podrobňa o našich časopi
soch ; nie je to mojím cieľom 
uvažovať či naše americké 
slovenské Časopisy sú nadosť 
Zaujímavé a pestré alebo len 
jednofarebné. A tiež neidem 
zaznávať prácu nášho čáso-
pisectva "Za Boha a národ" 
prekonanú. Slovenské časo
pisy bez rozdielu vykonaly 
kus záslužnej práce v záuj
me nášho národa, slovenské
ho školstva, a v záujme slo
venskej reči. Ale v tomto 
článku chcem podotknúť, že 
naše slovenské časopisy bez 
rozdielu nezaoberajú sa na
dosť s najvážnejšou sloven
skou otázkou — s rečovou o-
tázkou. A ž hrot slovenského 
časopisectva úplne závisí od 
znalosti slovenskej reči! 

V Amerike máme asi tri
dsať slovenských časopisov 
a našské časopisy tu sme už 
mali skoro polstoročia. My
slím na Časopisy našich brat
ských a sesterských podpor
ných jednôt (úradné orgá
ny) a taktiež na tie druhé, 
neúradné alebo neorganizač-
né časopisy. 

Čo ozajstne urobily ameri
cké slovenské časopisy za tú 
našu slovenčinu?, Zvláště Čo 
urobily, aby slovenčina sa 
vyučovala v našich sloven
ských osadných školách? Že 
nič? Nie, nepovedám že nič, 
ale všetky bez rozdielu za 
celý čas svojho jestvovania u-
robily veľmi málo. A naj
vážnejšia otázka americkej 
Slovače za posledných dva
dsať rokov bola otázka ma
terčiny; a je to naša najváž
nejšia otázka aj dnes! Však 
vieme, že slovenčina je opo
rou celého slovenského časo
pisectva: keby nebolo reči, 
nebolo by ani časopisov. Te
da životom týchto našich kul 
túrnych ustanovizní je slo
venská reč. 

A myslite si, S« najdete 
reaktora, ktorý by priznal 
sa, že chce, aby jeho časopis 
zaniknul?, Myslíte si, že re
daktori našich slovenských 
časopisov nevedia, že v "na
šich slovenských osadných 
školách'* slovenčina skoro ne 
má ani miesta, je popeluš-
kou? Veru, vedia to a to e-
šte lepšie ako mnohí z nás! 
Hej, aj píšu o tom, ale len 
zriedka a veľmi slabo. Píšu 
tak, akoby nevedeli, čó je 
tomu na príčine. A národ a 
náš americký ľud si od na
šich časopisov viac zaslúžil! 

Slovenský ľud i dnes sa 
zaujíma v rečovej otázke a 
rád by zaviedol materčinu 
do "svojich slovenských 
škôl", keby len vedel ako, a 
keby >io k tomu pobádali na
ši vodcovia a naše časopisy! 
Národná povinnosť a národ
ná pýcha nekáže písať o ma
terčine len raz-dva do roka; 
rečová otázka je tak vážna a 
tak rozsiahla, že vyžaduje 
pozornosť každého povedo
mého slovenského srdca — 
a to 365 dní v roku! 

Nuž, vzchopme sa raz a 
častejšie sa zaoberajme s tou 
našou prevážnou otázkou v 
našich slovenských časopi
soch. Vzbuďme a pestujme 
• národe cit a myseľ pre 
materčinu, vychovávajme ná
rod k úcte a láske k sloven
čine. Tak málo nás je, ta
kým malým národom sme, že 
tým húževnatejšie a usilov
nejšie treba nám sa preuká
zať v národnej službe, aby 
sme sa v Amerike národne 
zachovať a zachrániť mo
hli. Otázka materčiny s na
mi nemá a nesmie byť ľa
hostajnosťou ! "Slovenské ško 
1y" v Amerike máme, nuž 
prehovorme si, ako by sme 
do týchto slovenčinu zaviesť 
fliohli! £ poy*ggm« si to ú-

nosť bude zakončená pápež
ským požehnaním a sloven
skou hymnou. Večer bude 
tanečná zábava v auditoriu-
me slov. školy Panny Marie 
v Passaicu. 

Slávnosti tej sa zúčastni 
veľký počet cvičiaceho člen
stva z rôznych žúp, všetci 
hl. úradníci, správcovia, ve
litelia a veliteľky žúp, ako 
i niekoľko tisíc Sokolov, na 
ktorú je pozvaná i širšia slo
venská verejnosť. 

Sto štyr-koňových zápra
hov pracuje na jednej sekcii 
Celo-Amerického kanálu, cez 

ktorý potečie Colorado rieka 
80 míľ cez túto suchú doli
nu, ktorá bude tak zavodne

ná a bude vydávať bohatú 
úroda. 

primne, od srdca k srdcu, bez 
žiarlivosti, bez urážky! Nech 
heslo všetkých našich časopi
sov je: nazpät k materčine 
—- nazpät k slovenčine!! 

VII. 
SLOVENČINA A SLOVEN-

SKÉ ORGANIZÁCIE. 

Naši predkovia uznali, že 
v spojení je sila, keď zalo
žili slovenské bratské a se
sterské jednoty — "Za Bo
ha a národ". Dnes len naši 
starejší, naši milí dedkovia 
a drahé babičky, a vskutku 
len oni, vedia čo prežili, aké 
obety prinášali, len aby sme 
mali, čo dnes máme. A my 
mladší to tak nechopíme a 
nevážime, lebo sme prišli, a-
ko sa hovorí, k "hotovému". 
Vskutku povedomá sloven
ská duša až zaplesá, keď si 
len rozmýšľa, čo tí naši bo
habojní a obyčajní priekop
níci prekonali svojim žertvo-
vaním, svojou pracovitosťou, 
svojou obetavosťou, a svo
jou náboženskou a národnou 
horlivosťou! 

"Ej," vravia nám aj dnes, 
"vtedy sa slúžilo nie dosiah
nuť slávy alebo majetkov, a-
le z uvedomenia si pravdy^ 
že život je prázdny, ak ne-í 
prináša ovocie ľudstvu, že 
žijeme "Za Boha a národ!"! 

A dnes takýchto mužov a 
žien v tejto Amerke veru 
málo je. Zanechali nám veľ
ké dedictvo. Závisí od nás 
dedičov, či to dedictvo pre
márnime alebo zveľadíme. 
Ale nie je dosť, aby krásné 
myšlienky žily v srdciach a 
hlavách našich. Treba sa 
nám teraz pričiniť, aby vsku 
t ku žily aj v deťoch našich! 

Vidíte tie chrámy Božie, 
tie kostoly, tie kultúrne usta
novizne, a tie slovenské ško* 
ly? To sú pomníky láskavo
sti a obetavosti slovenského 
národa! Organizácie naše u-
možnily tie práce, dokázali 
sme, čo sa dá prekonať spo
jenou silou! Ďakujme Bohu, 
že dnes máme, čo máme. 

Dnes každá slovenská or
ganizácia uznáva, že "Mlá
dež je budúcnosť naša*'. Slo
venské organizácie uznáva
jú: Ak sa nám mládež citom 
a duchom odcudzí, prestane 
byť našou, pre organizácie 
naše a národ náš bude strate
ná. Všemožným spôsobom i 
jedna i druhá organizácia u-
siluje sa získať si mládež. 
Lákajú mladých v terajšej 
dobe telocvikom a športom. 
A nie som proti tomu; viem, 
že i to nám spomôže. Ale 
prečo sa úprimnejšie a výdat-
nejšie nestarat* aj o duševné 
potreby našej mládeže? Pý
tate sa, že ako? Inu, a načo 
je slovenská škola? A ktože 
tie "slovenské školy" umož
nil, a ktože ich dnes podpo
ruje, keď nie zväčša i Čle
novia našich podpor, jednôt? 
Teda je to povinnosť našich 
organizácií živše sa zaobe
rať otázkou, na ktorej samý 
život organizácií záleží. A 
vynašiel by sa spôsob aj pro
striedok, len treba sa rozký
vať a treba len chcieť. My
slíte si, že hlas pospolitého 
členstva na&ch jednôt by 
bol zavrhnutý? Však keď 
stanovy poniektorých našich 
jednôt predpisujú, že je po
vinnosťou každého člena po* 
síelat* svoje dietky do kato
líckej SLOVENSKEJ osad-
nej školy, kde taká je po ru
ke, tak naše organizácie ma-
JÉ Ši ntlfrhať na tom, abj; 

Slovenské Katolícke Sokolstvo 
• oslavuje 30-ročné jubileum 

Mayor mesta Passaieu vydal proklamáciu lcu Sokolským 
Dňom. — Slovenský opát ndp. Stanislav Gmuca bude slú-
žť pontifikálnu omšu 1S. au g. — Sokolské závody v so
botu a v nedeľu v Passaic City Stadiume. 

Passaic, N. J. — Slovenské 
Katolícke Sokolstvo, organi
zácia to počitujúca do 43,-
000 členov, sláviť bude v so
botu 17. a v nedeľu, 18. au
gusta 30ročné jubileum svoj 
ho jestvovania v sídle orga
nizácie, v Passaicu, kde sa 

sa slovenčina v takýchto ško
lách vyučovala. 

Deti naše nemôžu a nebu
dú milovať, čo nepoznajú. 
Dajme im príležitosť po
znať svoju materčinu, svoj 
rod. Zabezpečíme si budúc
nosť. Po konvenciách našich 
prednesú sa dobré návrhy a 
odporúčania, ale tieto nespo-
môžu ani organizáciám ani 
národu, keď do života uve
dené nebudú. Takéto výbory 
vzdelania a kultúry nemalý 
by byť rozpustené hneď, 
keď odporúčania sú konven
ciou prijaté, ale tie maly by 
jestvovat* a zotrvať pri prá
ci až kým tá je uskutočne
ná. Organizácie naše majú 
prostriedky, majú tlačiarne, 
a majú aj schopných údov, 
len treba ich všetkých čo 
najlepšie a najspôsobilejšie 
využívať v prospech národa 
a v prospech aj organizácií 
a za ten najšľachetnejší a 
najvznešenejší a naj kultúr
nejší cieľ — ZA BOHA A 
NÁROD! 

Zapamätajme si, otcovia, 
matky, bratia a sestry, že 
slovenskosť je to jediné, čo 
mládež k našim organizá
ciám pripútat* môže! 

"Hore sa, Slováci, hore sa! 
a Boh dá, 

bude Slovák ešte, čím býval 
inohdá! '* 

Púť do Carey, O. 
na 17. augusta 

Výročná púť ide toho leta po 
Erie železnici. 

Výročná, púť katolíckych 
Slovákov z Youngstownu a 
okolia do Carey, Ohio ku svä
tyni P. Marie Utešiteľky po
hne sa toho leta z Youngs
townu v sobotu, 17. augusta 
o 11:20 večer z Erie stanice. 
Púť bude pod vedením pá
na Jozefa J. Schromofského, 
ako i po iné roky. Ku púti 
sa pripoja pútnici od Sharo-
nu až po Barberton a prídu 
spoločne do Carey v nedeľu, 
18. augusta ráno o 6. hodi
ne. Vrátia sa ešte toho isté
ho dňa o 9:30 večer domov. 

Vlak sa pohne zo Sharonu 
o 10:50 večer, z Hubbard o 
11:05, z Youngstown o 11:20 
z Girard o 11:30, Niles o 
11:38, Warren o 11:48, Ra
venna o 12:25 ráno, z Kent 
o 12:35, z Akronu o 1. a z 
Barbertonu o 1:10. • 

Cestovné ta i nazad je 
zo Sharon a Hubbard $3.75, 
Youngstown, Girard, Niles a 
Warren $3.50, z Ravenna a 
Kent $3.25 a z Akronu a 
Barbertonu $3. 

Lístky sa predávajú vo vie-
tkých slovenských osadách. 
Bližšie informácie vďačne 
podá p. J. J. Schromfský) 
ktorého telefon je č, 2-6526. 

ku slávnosti robia už od dáv
na prípravy. Z príležitosti 
tohto jubilea vydaná boia 
bohato ilustrovaná Pamätni-
ca, v ktorej uverejnené sú 
pozdravy: od guvernéra štá
tu New Jersey, Harold G. 
Hoffmana; monsignora Hlin 
ku, biskupa dr. Kmeťku z 
Nitry za sbor slovenských bi
skupov; správcu sv. vojtěš
ského spolku; kongresmana 
Segera, ako i mayora Passai 
cu, Benjamina F. Turnéra, 
ktorý vydal ku slávnosti Pro
klamáciu a ustanovil dni 17. 
a 18. augusta za dni Sloven
ského Katolíckeho Sokolstva, 
v ktoré celé mesto bude ju
bilovať a ulice mesta budú 
okrášlené. Mesto takrečeno 
prevzalo protektorát slávno
sti a jubilea sa zúčastní ma
yor mesta s celým svojim ú-
radným štábom. 

V sobotu ráno mayor me
sta Passaicu privíta cvičen
cov, ktorí budú pochodovať 
do mestského stadiumu, kde 
bud_e prevedený sokolský pro 
gram atletiky a gymnastiky. 
Večer bude pre cvičencov 
banket pri osade sv. Cyrila 
a Metoda v Clifton, N. J., 
ktorú spravujú slovenskí o-
tcovia františkáni a banket 
pre širšiu verejnosť pri far
nosti Panny Marie v Passaic, 
ktorú spravuje rev. J. D. Sa-
lamon. Toastmajstrom bude 
p. Jozef G. Pruša, hl. tajom
ník organizácie a správca 
slávnosti. Mayor mesta odo
vzdá kľúč od mesta hl. 
správcovi Dominikovi Slobo-
dovi. Tu prehovoria vynika
júci činitelia nášho a ame
rického života. 
Slovenský opát a senátor 

Moor e rečníkmi 
V nedeľu ráno o 8. hodi

ne bude slúžená sv. omša pre 
mládež v cliftonskom kosto
le sv. C. a M. rev. Š. J. Pá-
nikom, redaktorom "Priateľa 
Dietok", orgánu podrostu 
mládeže. . 

O 10. hodine slúžená bu
de pontifikálna sv. omša v 
chráme Nanebevzatie P. Ma
rie na Market ulici v Pas
saicu, ktorého duchovným 
správcom je rev. J. D. Sala-
mon, ktorú slúžiť bude ndp. 
opát Stanislav Gmuca, k za a-
sistencie slovenského ducho
venstva, ktoré sa slávnosti 
zúčastní pod vodcovstvom 
protektora organizácie ndp. 
monsignora Štefana Krasulu 
z New Yorku. Kázať bude 
hl. duchovný organizácie a 
známy slovenský básnik a 
spisovateľ rev. Mlynarovič. 

Po obede bude veľký po
chod po meste Passaic, N.J. 
ktorého sa zúčastní sokol
stvo, ako i spolky do mest
ského stadiumu. V pochode 
budú viaceré hudby, alegori
cké vozy, polícia atď. V par 
ku prehovorí správca orga
nizácie p. Dominik Sloboda, 
predseda Slov. Ligy dr. Pe
ter P. Hletko, hl. lekár orga
nizácie, senátor Moore, ma
yor mesta Turner, opát 
Gmuca, msgr. Krasula a 
předsedat* bude p. Jozef G. 
Pruša, správca slávnosti a 
hl. tajomník.. Tu prevedené 
budú cvičenia, po čom sa 

, m* Sfe 

Organizácia ŠÍovensk^čti 
Katolíckych Sokolov bola za
ložená 4. júla roku 1905. v 
meste Passaic, N. J., niekoľ
kými Slovákmi zo Spiša, kto
rí sa odtrhli od národných 
Sokolov. Dnes počituje do 
43,000 členov a majetku má 
do $2,000,000. Od svojho za
loženia mala 12 konvencií 
(sjazdov) a p. Dominik Slo
boda je trinástym hl. správ
com (predsedom) organizá
cie. Organizácia vydáva ti
síce dolárov na šport pre 
mládež, ako tiež vydáva pre 
členstvo dva orgány, "Kato
líckeho Sokola" a "Priateľa 
Dietok". Hl. tajomníkom or
ganizácie je Jozef G. Pruša, 
ktorý je zároveň i správcom 
tlačiarne a orgánu. 

XIV. konvencia 
S.K. S. Študentov 

povoláva všetkých ro-
duverných Slovákov na svo
ju konvenciu, ktorá bude od 
19. do 21. augusta v Natrona, 

Pa. 

našli sa dvaja-traja, ktorí 
mali toľko národného citu, 
aby zachovali ho pri živote, 
až kým lepšie časy zasvit
nu. Teda teraz nastal ten 
svrchovaný čas, aby zase 
sme sa spojili a vliaM novej' 
krvi do života S. S. K. Š. 

Ste verný slovenskému ná
rodu? Príďte teda na XIV. 
konvenciu S. S. K. S. do Na
trona, Pa^ 19 '20—21. au
gusta. Výbor. 

Niektoré zemetrasenia nášho 
stoletia. 

Anna Faioš 
Slovenská 

Porodná Pomocnic* 
POZORNÁ OBSLUHA. 

61S Ben wood Avenue. 
Telefon 65936 

Sdruženie Katolíckych Slo
venských Študentov úctivé 
povoláva na svoju XIV. kon
venciu, odbývanú v Natrona, 
Pa., pri osade sv. Mateja v 
pondelok, utorok a stredu, 
19., 20. a 21. augusta t. r.: 

1. Delegátov a delegátky, 
riadne zvolených krúžkami 
S. K. S. Š. 

2. Všetkých Študentov a 
študentky slovenského pôvo
du. x 

3. Všetkých slovenských 
katolíckych kňazov, ktorí sa 
zaujímajú o sloven&kú študu
júcu mládež. 

4. Všetkých slovenských 
lekárov, advokátov, profeso
rov, redaktorov a vzdelaných 
ľudí vôbec. 

5. Úradníkov a úradníčky 
slovenských organizácií. 

6. Všetkých roduverných 
Slovákov, ktorí chcú zacho
vať slovenskú mládež pre 
slovenský národ. 

Toto neni je len prázdna, 
formálna pozvánka, aby ste 
vedeli, že študenti zase ma
jú konvenciu. Toto je vážne 
oznámenie — a je to svätou 
povinnosťou všetkých hore 
spomenutých, aby prišli a 
podali pomocnú ruku k za
chovaniu jedinej slovenskej 
študentskej organizácie. Za 
minulé roky každý zacítil 
ťažký úder depresie, lež so
tva kto cítil to tak ťažko, a-
ko S. S. K. Š. Vzdor tomu 

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

Garantované Opravovanie 
Topánok za Mierne Ceny. 

L A Č N O T Y  
Ifi vfcWiy výrobky aott <úm 

NASSE'S RETREAD SHOP 
Cor. SOUTH s POLAJfD AVES. 

Tie* PREDAJŇA GAJBOLÍNU 

KÚPTE SI 
Plymouth — DeSoto 

od 

McGUIRE AUTO CO. 
1320 MARKET ST. 

Najstarší Rozpredavač tuná. 

DR. LEDW0N 
Slovensky—Polsky 

Z U B 0 L E K A R  
Zubná pr&cs sa miera* ceny. X* 

splátky. 
Rob Bsst Federal s Watt St 

Telefon 342411 

DR. L P. PASTERNACKI 
D E N T I S T  

25 East Federal Street 

Telefon 6-5254. Autá ku všetkým príležitostiam 

Jozef S. Schultz & Syn 
POHRABNICI 

PREVÁŽANIE NEMOCNÝCH f 

747 South Avenue Youngstown, Ohio 

TONSIL Zvláštna posornoeť sa venuje vybratia 
dospelých oedb s dietok 

CLINIC  ̂1518 Belmont DR. H. S. GASKEEN Tel. 3-83S9 

KOPTE SI TERAZ 

MAYTAG WASHER 
Lan Trochu »iac 

^ na "plátky 

Kochis Electric Co, 
10 State Sk T«L Bacil . StwÉai 

m 

4j 

V Tokyo a Yokohama ro
ku 1923 zahynulo 99,321 ľu
dí. V Patma, Indii, minulé-, 
ho roku zabité bolo skoro 
2,000 ľudí a 4,000 bolo zra
nených. V San Franciscu v 
1906, bolo 452 zabtých. Ško
da, zapríčinená tým zeme
trasením a ohňom bola 200 
milionov dolárov. V strednej 
Itálii v 1915, bolo 30,000 
mrtvých. V Persku t. 1929 
bolo 2,000 usmrtených. V 
Nicaragua, 1931, bolo 1,00<V 
usmrtených. V južnej Kali
fornii v 1933 bolo 110 zabi-i 
tých a škoda bola $50,000,* 
000. A v poslednom zeme*' 
trasení v Indii bolo oznáme
né 60,000 usmrtených. 

VAHEY'S 
DOLU V MESTE 

#ORD OBCHODNÍK 
A 

Obslužná Ústredňa 
Znalecká práca—Pravé Ford čiastky 


