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Dve osady idú na púť ku svätyni 
- P. M. Levočskej v Bedford, Ohio 

é»d& sv. Mateja a osada »v. Jána Krstiteľa pohnú sa te
raz v nedeľu ráno o 9. hodine od oboch kostolov na bu> 
Soch a autoch. Rev. Sikora bude slúžiť veľkú omšu a 
fflázať. Rev. Novák bude kázať anglicky popoludní.' 

Teraz v nedeľu, 15. sep-
)ra pojde púť odtiaľ

to do Bedford, Ohio, ku svä
tyni Panny Marie Levočskej. 
Bude to púť z dvoch osád, 
á síce z osady sv. Mateja na 
Xiansingville a z osady sv. 
Jana Krstiteľa v Campbell. 
<|be osady pojdu spoločne 
Éa dvoch autobusoch a na 
Itiitomobiloch a pohnú sa od 
iVojich kostolov o 9. ráno. 
Pútnikov z osady sv. Mateja 
bude viesť kaplán Rev. Pa
vel Sikora a pútnikov z o-
l£dy sv. Jána Krstiteľa Rev. 
Juraj Novák. 

Veľká sv. omša pri sväty
ni začne sa o 11. hodine, kto-
fíi bude slúžiť Rev. Pavel 
Sikora. On bude mať i ká-

. O 2* hodine bude Ruže-
fcec a o pol 4. popoludní bu
de mať Rev. Juraj Novák 
Jgjnglickú kázeň. Po kázni 
bíudú slovenské spevy a mod
litby. Nato bude procesia s 
$ťev. Sviatosťou Oltárnou a 
tftk sv. požehnanie. Po po-

íehnaní bude rozlúčková mo-
litba ku P. M. Levočskej, 
V kostole sv. Jána Krstí-
ľa budú teraz v nedeľu sv. 

émše nasledovne: o l, o 8. 
j% o 10. hodinei 

" mi -•Twy-'iiflAnaf 

Osada sv. Michala 
má 25-r. jubileum 

Oslava je spojená so sv. mi
siami a banketom. 

Steelton znovu 
dobyl čampionstvo 

JjteeTEonská čata Jednotar-
skej Ligy je čampionom i na 

Uvrtý rok. 

ľ>v 

g Steelíonská čata Jednotár-

tej ligy dobyla čampionstvo 
najšieho okresu v utorok 

porazením strutherskej čaty 
4 ku 1. Bola to posledná čam 
fiionská hra. V nedeľu čata 
itruthers porazila Steelton, 
takže obe čaty maly po jed
lej výhre. Utorkovým ví
ťazstvom Steelton si zachrá
nil čampionskú korunu i na 
Iftvrtý rok. 

V hre zápasili pičeri Kri-

tof a Orenik. Krištof vý
ra jkoval 10 hráčov a Ore-

aik 13. B. Melago zabil jednu 
v-j|a home run a Hruška na 
|[ve bázy, čo pomohlo Steel-
tonu k víťazstvu. 

Steelton pojde teraz zápa-
|iť do New Jersey s tamo j-
|ími čampionmi. 

, | 
LOVENSKl CHLAPCI 

SA VYZNAČILI 
•i 

Osad sv. Michala Archan
jela v New Castle bude osla
vovať 25-ročné jubileum 
svojho chrámu. Program bu
de bohatý a nábožný, spoje
ný so sv. misiami, ktoré budú 
od 22. do 28. septembra. Sv. 
misie budú vydržiavať ve
lební otcovia františkáni z 
Pittsburghu. V nedeľu, dňa 
29. septembra o 10.30 hod. 
bude mať slovenskú kázeň 
Rev. Amand Kopáč, O.F.M. 
a slávnostnú sv. omšu bude 
slúžiť Rev. Jozef Verhunec. 
Asistovať mu budú Rev. Vin
cent Stancelewski a Rev. Pa
vel Gulka, O.F.M. Majstrom 
ceremonií bude Rev. Juraj 
W. Malinak. 

Večer bude bohatý banket 
ktorý pripravuje výbor. Že 
kto bude rečniť, ešte neviem, 
lebo výbor pracuje teraz na 
tom. 

Pri tejto príležitosti pro* 
sírne pekne všetkých našich 
Slovákov, aby nás poctili 
svojou prítomnosťou na na
šich slávnych dňoch, čo nás 
bude milo tešiť. 

Zuzaima J. Klamar. 

Veľký osadný 
bazár na Steelton 

Slovenský Klub 
za pomenovanie , 
hriska slovenským 

Bazár bud^'ód 26. do 29. o-
ktobra. Prípravy sa už robia. 

Celá osada Mena Ježiš, na 
čele so svojimi duchovnými, 
chystá, sa na veliký osadný 
bazár, ktorý bude v dňoch 
od 26. do 29. oktobra toho 
roku. Rozličné výbory pre 
bazár budú povolené hneď 
po Eucharistickom Kongrese. 
Školské dietky už začaly pre 
dávať lístky a darí sa im 
dobre. Očakáva sa, že toho
ročný bazár prevýši svojim 
zdarom všetky doterajšie ba-
záry osady Mena Ježiš, 

SLOVÁK ZABITÝ 
V AUTOVEJ NEHODE 

Frank Krišpinský z nášho 
pesta, Juraj Tatalovič a Er-
lest Ivan t Masury a Ján 
ŕuksta z Alliance, ktorí sú 
fateraz v CCC kempe v 
2amp Booth, Keith, W. Va., 
•oli vyznačení oslavným ve-

Í
ierkom, ktorý na ich poctu 
sporiadal Kiwanis klub vo 
Vhitesville, W. Va. Títo na-

}i junáci totiž 19. júla za
chránili Whitesville od vyho
denia. Všetci dostali na več

ierku pochvalné listiny. , v 

"ÁT PRESTAL PLATLF Ľ 
STAROBNÚ PENZIU 

Stát Ohio zadovážil si vý
smech celej krajiny, keď z 
Jolumbus bolo oznámené, že 
>latenie starobnej penzie bu
le zastavené, lebo v štátnej 
jokladnici niet na to peňazí. 
11,058 starcov a starien zo
stalo bez prostriedkov. Stát
ia zákonodárná bude svola-
íá, aby sa postarala o neja-
íé peniaze na túto penziu a-
co aj o pomoc pre tých ne-
samestnaných, ktorí sú práce 

topnJL 

Michal J. D u gas, syn jed
noho z najstarších sloven
ských pionierov v Mahoning 
okrese, zomrel v nedeľu ve
čer v South Side nemocnici 
od rán, ktoré utrpel v auto
mobilovej nehode pri North 
Jackson. Dugas sa viezol na 
aute s Petrom Torisom a dvo
ma inými. Ich auto sa srazi
lo s autom istého fíirria z Al
liance. 

Nebohý narodil Tsa tri f6. 
novembra 1888 a bol slobod
ný. Býval v č. 158 S. Bruce 
St. v Youngstown. Bol vete
ránom svetovej vojny, v kto
rej sa vyznačil. Oplakávajú 
ho rodičia Štefan a Julia Du
gas, sestry pani Anna White, 
pani Maria Vukovinsky v me
ste, pani Kristína Burns v E1 
Paso, Tex, Julia a bratia 
Štefan a Ján doma v Stru-
thers. Pohrab je v piatok. 
Pochovaný bude na .Calvary 
cintoríne. 

ŠTYRIA HORVATI 7 

ZABITÍ ŽANDÁRMI 

V Horvatsku bol obnove
ný srbský teror. Na jednom 
politickom shromáždění v 
obci Táborská srbskí žandá
ri zastrelili štyroch Horvatov 
a mnohých ranili len preto. 
že nechceli zo shromážděni1* 
odísť,. ktoré žandári pťidH i Council that 

Ako je našej verejnosti 
známe, mesto Youngstown 
kúpilo nedávno niekdajšie 
"Slovenské hrisko" na Gib
son ulici a upravuje ho, aby 
sa na ňom mohol hrať base
ball. Hrisko bude hotové už 
na budúci týždeň a na ne
deľu, 22. septembra, má .byť 
slávnostne odhalené a pokr
stené. Najväčšiu zásluhu za 
kúpenie tohto hriska má te
rajší koncilman 7. wardy p. 
Kryžan a preto jeho priate
lia chcú, aby sa hrisko volalo 
jeho menom. Ale v nedeľu 
na schôdzi Youngstownské-
ho Politického Klubu v Soko
lovni na Washington St. vy
držiavanej prijatá bola rezo
lúcia, v ktorej je mestská ra
da žiadaná, aby toto hrisko 
dostalo svoje staré meno, to
tiž "Slovak Field". Rezolúcia 
bola už mestskej rade doda
ná a ostatné slovenské kluby 
ba i spolky by dobre urobily, 
keby na nedeľňajších schô
dzach přijaly tiež podobnú 
rezolúciu'a doručily ju mest
skej rade v pondelok, lebo 
v pondelok ve4$r bude o tom 
pojednávať. 

Rezolúcia klubu znie: 
September 9th, 1935 

To The Council of the City 
of Youngstown. 
City Hall, 
Youngstown, Ohje. 
Honorable Sirs: 

It has come to our knowl
edge that a name !s-%emg 
sought for the playground 
recently acquired by the city 
of Youngstown on the South 
side. 

For years, the ball field, 
which forms a part of this 
playground, was known as 
SLOVAK FIELD. 

The Slovaks, as a racial 
group, are the second larg
est in the city of Youngs-
town. Thousands of them are 
inhabitants and home-own
ers in and about the section 
where th£ new playground is 
situated. 

Why would it, therefore, 
not be fitting and proper to 
perpetuate the old name as 
a tribute to the Slovak pion
eers of the city of Youngs-
town, who have done so 
much in the up-building of 
the city during the past 
quarter of a century and 
name the newly acquired 
playground as SLOVAK 
FIELD or SLOVAK PARK? 

We are certain that our 
Slavonic brethren — the 
Poles, Croats, Serbs, Ukra
inians and Russians will join 
in this appeal—as our glory 
is their glory. The perpetua
tion of the Slovak name is 
the perpetuation of a Slav
onic name. 

Actuated by these thoughts 
the members of the Youngs-
town Slovak Political Club— 
the oldest political society of 
the Slovaks in Youngstown— 
at its regular meeting held 
last night, unanimously re
solved to appeal to thé Coun
cil of the City of Youngs-
town to name the new play
ground Either SLOVAK 
FIELD or SLOVAK PARK, 
and further, to address a let
ter to Council advising its 
members of such resolution. 

We hope that Councilman 
Anthony Kryzan — a Slav
onic descendant of whom we 
are proud — will join in this 
appeal in token of his ap
preciation of the Slovak-
American vote v which con
tributed so largely to his 
election as councilman for 
the Seventh Ward at the last 
election. 

Assuring the members of 
the thousands 

Príďte všetci na III. 
Jednotársky Deň! 

Slováci a Slovenky z Mahoning a Shenafigo delto i z 
Trumbull okresu príďte osláviť 45-ročné jubileum IKSJ. 
Oslava je na pozemkoch osa dy najsv. Troj ica y Sbruthers. 

Bohatý program bol pripravený# , . 

Už teraz na nedeľu bude 
sa oslavovať tá významná 
jednotárska udalosť, o kto
rej každý jednotár a Slovák 
na tejto okolici počul alebo 
čítal. Oslava bude veľavý-
znamná preto, že nebude to 
len výročný " Jednotársky 
Deň", ale aj oslava 45-roč-
ného jubileumu I. K. S. J., 
ktoré všetky okresy a čí
sla po celej Amerike osla
vujú. Ci je to nie vskutku 
radosť jednej organizácie a 
jej členstva vôbec dožiť sa 
takého vysokého veku a bla
hodarného účinkovania? Za
iste áno. Tak keď tie čísla z 
tejto našej okolice zaumie-
nily si tiež zasvätiť ten deň 
a slušne osláviť tú veľavý-
znamnú udalosť, nemal by 
ani jeden jednotár chýbeť 
na oslave. Náš tunajší okres
ný úrad v mene čísiel prislú
chajúcich doňho apeluje a 
srdečne povoláva bratov jed-
notárov a všetkých Slovákov 
vôbec, jak z tejto youngs-
townskej okolice, tak podob
ne z Niles, Warren, Sharon, 
Farrell, New Castle a celého 
okolia, aby sa zúčastnili to
ho slávneho dňa. Každý bu
de srdečne vítaný, kto pri
speje ku zdaru tohto jedno-
társkeho sviatku. 
, Ked!, sa. .viatci , jednotárL 

zúčastnia na ňom, niet po
chybnosti, že sa vydarí s naj
väčším úspechom a význa
mom jak pre jednotárov, 
tak Slovákov na tejto okoli
ci. Pomôžme s našou prítom
nosťou, aby sa vydaril ešte 
lepšie, ako ten Jednotársky 
Deň vlani. Okresný úrad a 
pomocné výbory vypracova
ly bohatý program, .ktorý 
bude zaujímať každého ?až 
do konca. 

Program je nasledovný: 
O asi 2. hodine popoludní 

začne sa baseball hra medzi 
čatou Struthers Jednota a Sv. 
Michala z Homestead, Pa., 
ktorá čata vydobyla čampi
onstvo ligy, do ktorej patrí. 
Zaiste že to bude zaujíma
vá hra od začiatku do ostat
ku, poneváč obe čaty sú sil
né a schopné. Príďte všetci, 
ktorých zaujíma dobrá base
ballová hra. 

Po tejto bude rečnícky 
program. Hlavným rečníkom 
bude Adam Podkrivacký* hl. 

10,000 divákov na 
čampionskej hre 

Hubbard zvíťazil v prvej sé
riovej hre Slovenskej ligy. 

Hra na nedeľu je tiež na 
Shady Run. 

predseda IKSJ. Rečníck pro
gram otvorí Jozef C. Stanko, 
predseda okresu a privíta o-
becenstvo, a tak ďalšie ve
denie programu odovzdá p. 
Jozefovi Vaščákovi, hl. pod
predsedovi Kat. Jednoty. Iní 
rečníci budú: Rev. Štefan Be-
galla, Rev. Štefan Kočiš, ad
vokát Ján A. Willo, ctih. 
T. A. Roberts, mayor mesta 
Struthers, ctih. Jozef Franěk, 
mayor mesta Farrell. Za nim 
bude rečniť Jozef Martinko, 
predseda najstaršieho čísla 
25. na tejto okolici. Br. Mar
tinko bude rečniť v mene 
všetkých čísiel v tom okrese. 

Po ukončení rečníckeho 
programu začne sa tanec, ku 
ktorému bude vyhrávať zná
ma slovenská orchestra Smre
ková. Keď si chcete zatanco
vať, príďte na túto oslavu 
a zaiste že sa natancujete 
do sýta, lebo Smrekovci si 
už od troch týždňov štimujú 
struny, aby vás zabavili až 
do pozdnej noci. Výbory sa 
obstarajú o dobré zákusky a 
občerstvenie a tiež sľubujú, 
že nebude chýbeť nič, čo by 
malo byť pri takejto príleži
tosti. Nadovšetko, bude ve
novaná pozornosť na všetko, 
aby sa tá oslava skončila s 
úspechom. Lež keď sa má 

.#ydarjt\ ako si prajeme, po
trebné je, aby každý jedno
tár sa jej zúčastnil, poneváč 
len keď sme v jednote mô
žeme niečo veľkého vyko
nať. Tak vás ešte raz srde
čne povolávame. Príďte na 
tú jednotársku oslavu, ktorá 
bude na nedeľu, 15. septem
bra na pozemkoch osady sv. 
Trojice v Struthers. Však ka
ždý zná, kde sú tie pozem
ky. Ktorí neprídu na aute, 
nech vezmú bus, ktorý ich 
zosadí na vrchu Robinson u-
lice v Campbell, odkiaľ je 
blízko na peši k pozemkom. 
Priveďte sebou aj vaše ro
dinky a priateľov, každý< bu
de vítaný a ani jedon neo
banuje, že prišiel.- „ 

Tak do uviděni^, JL 
J. G. Vaičák, hl. podp. 
Jozef C. Stanko, preds. 
Ján B. Hassay, taj. 
Matej Hamborský, pokh 
Ján Vozár, náčelník okr. 
Ján S. Šamudovsky, Joz. 
Martinko, Frank Pataky, 
Ján S. Walko, doz. výb. 

Púť osady Mena Ježiš / i 
vydarila sa veľmi krásne 

Dvaja cirkevní hodnostári zúčastnili sa procesie. —- Ve
liký počet pútnikov na odpuste v Bedford, O. — Mnohí 
sa dali zapísať do bratstva ctiteľov P. Marie Levočskej." 

Šťastie poslúžilo v nede
ľu čate Hubbard New Deal 
Lunches, ktorá sa v deviatom 
iningu pretisla k víťazstvu 
nad Lansingvillčanmi, skóru-
júc v tom poslednom iningu 
dva obehy. Lansingville ne
skóroval nič. Šikovný hub-
bardský pičer McKenzie há
dzal tak, že si Lansingvillča-
nia nevedeli s jeho lobdou 
poradiť. Olenik ,tiež držal 
Hubbardčanov za osem inin-
gov bez skóru. Prielom pri
šiel, keď Campana udrel na 
jednu bázu. Chufo nasledo
val s jednou tuhou, ktorá sa 
zakotúľala do zástupu v ľa
vom poli a kým ju Burdell 
Auchter mohol nájsť, Cam
pana i Chufo boli doma. Tu 
povstala malá roztržka, lebo 
lobda sa.kotúľala tesno po
zdĺž čiary a preto sudca a 
správcovia oboch čiat posla
li Campanu na tretiu bázu a 
kreditovali Chuŕovi dva-bá--
zový zábit. Schultz potom 
urobil krásny "bunt", skó
ruj úc Campanu a Chufo sa 
dostal na tretiu. Striček, lan-
singvillský prvobejsman sa 
dotknul Schultza a poslal ho 
preč z básy a vidiac Chufu, 
že chce ujsť, zahodil lobdu 
divoko a Chufo skóroval. 

Hre sa prizeralo okolo 10,-
000 ľudí, ale kolekcia bola 
veľmi chudobná# len $80.74 
sa skolektovalo. Lansingvill-
čania už teraz prešli cez o-
semnásť iningov bez skóro
vania od ľaváka McKenzie-
ho. Budúca hra bude 
na Shady Run hrisku. 

Slovenská čata 
zastupuje Warren 

Warrenskí Slováci hrajú v 
National Amateur Baseball 

7 , Tournament* -
'v . * £ Z" 
Poznali sme sa, le base

ballová čata warrenských 
Slovákov stala sa čampionom 
baseball ligy vo Warren a 
čo taká reprezentuje mesto 
Warren v závodoch o kra
jinské čampionstvo amatér
skeho baseballu v Clevelan
de. Toto je snáď prvá slo
venská baseballová čata v 
Amerike, ktorá závodí v kra
jinských závodoch. Úfame, 
že nám p. Seko pošle obšír
nejšiu zprávu o čate warren-
ských Slovákov. 

rozprášiť. 
i l,i Co 
foí Americans of Slovak an-

Nemci trhali káble 
. počas manévrov 

zase 

VOJNA SA VRAJ 
ZAČNE 24. SEPT. 

cestry residing In thé city of 
Youngstown will not forget 
this thoughtful and gracious 
gesture on the part of Coun
cil towards the Slovak peo
ple, we remain, 

Very respectfully yours, 
YOUNGSTOWN SLOVAK 

POLITICAL CLUB, 
ť ; ' ; -  b y  '  I  
"''"Mm Křupte*?, 

Í-* ŕ 

českí Nemci držali sa tak, 
ako keby to bola vojna me
dzi nemeckou a slovanskou 

rasou. 

jNt;Í|f|*rimes prináša z Pra
hy bezdrôtnu depešu o reči 
ministra národnej obrany Jo
zefa Machníka, v ktorej u-
dal, že nemecké obyvateľ
stvo Čiech držalo sa počap 
nedávnych manévrov celkom 
nepriateľsky. Minister hovo
ril: 

"Človek mal dojem, že 
je skutočná vojna v prúde 
medzi nepriateľskými ple-

, menami, keď videl tie po
trhané káble a inú škodu 
urobenú na vojenskom ma-

' jetku tým obyvateľstvom. 
Vojsku sa zdalo, že je väz
ňom a nie hosťom, a ne
mecké obyvateľstvo v men 
ších dedinách sotva zakry
lo svoju nenávisť —• bojac 
sa následkov — pod mas
kou netečnosti. Medzi če
ským obyvateľstvom voj
sko bolo prijatá s odušev
nením." 

to, , 

Abysínsky kráľ Selasie vy
hlásil svojim poddaným, že 
talianske vojsko vtrhne do 
ich krajiny 24. septembra a 
tak sa začrje vojna. Talian
sko už teraz odvolalo svojich 
konzulov z abysínskych von
kajších miest do Addis Aba
ba, aby mohli odrazu s vy
slancom opustiť krajinu. To
to sa považuje «a znak, že 
vojna sa strhne ešte tohto 
mesiaca. 

V Ženeve zasedá Liga Ná
rodov, ktorá pojednáva o 
kríži. Za predsedu bol zvole
ný č.-s. minister zahraničia 
dr. Beneš. Na zasadnutí po
vedal anglický minister za
hraničia Samuel Hoare veľ
kú reč, žiadajúc, aby Liga 
nariadila sankcie voči Ta
liansku, keby začalo vojnu. 
Anglická vláda ale neverí, 
že Liga sankcie odhlasuje, a 
preto dopravuje ďalšie voj
sko na ostrov Maltu v Stre
dozemskom mori, ktorý je 
veľkou anglickou pevnosťou 
a námornou bázou. Mussoli
ni tiež nariadil mobilizáciu 
ďalších 50,000 vojakov, tak
že teraz je v Taliansku ka
ždý človek od 19 do 35 roč
ný v zbrani. K tomu naria
dil národnú mobilizáciu 10 
milion mužov, ktorí sa ma
jú shromáždit' okamžite na 
im určenom mieste. Tým 
chce ukázať, že je Talian
sko dobre pripravené. 

EDISON ZANECHAL 
LEN TRI MILIONY 

Thomas A. Edison, slávny 
vynálezca, zanechal len tri 
miliony dolárov majetku v 
deň svojej smrti, 18. okto
bra 1931. Edison vynašiel na 
stá užitočných vynálezov, z 
ktorých iní vyťažili stá mi
liony dolárov a jemu sa ušlo 
len tri miliony. Tak vedia 
špekulahti zneužiť vynález
cov. 

Minulej nedele počasie bo
lo veľmi pekné. Bol to nao
zaj utešený deň a to nemálo 
prispelo k tomu, že sa naša 
osadná púť vydarila nad 
všetko očakávanie. Išli sme 
na dvoch veľkých autobu
soch a na mnohých automo
biloch. Skoro každý osadník 
majúci automobil, bol v ne
deľu na odpuste. Takže nás 
tam muselo byť z našej o-
sady skoro tristo duší. A 
mali sme i to šťastie, že prá
ve v ten deň i Konferencia 
našich slovenských kňazov 
mala tam svoju jubilejnú 
schôdzu, takže i kňazov tam 
bolo veľa. 

Pred poldvanástou sme už 
boli na mievSte. Pravda, po
niektorí z našich osadníkov 
dostali sa tam skoršie na 
svojich automobiloch, ale 
väčšina sme prišli spolu na 
čele s našim duchovným o-
tcom, velp. Štefanom Koči-
šom. Veľkú sv. omšu na ú-
myseľ pútnikov, ich rodín i 
celej našej osady, odslúžil 
velp. Vincent Balmat, D. D., 
biskupský sekretár. Počas sv. 
omše krásne spievali latinsky 
a slovensky sestričky Vincen-
tianky. Hneď po sv. omši 
bola kázeň, v ktorej náš du
chovný nám vysvetlil, jako 
marianská úcta bola prene
sená sem zo starej vlasti a 
jako tu v Amerike ona po
stavila svätyňu Panny Marie 
Levočskej, aby i tuná náš 
slovenský ľud pridržiaval sa 
viery i reči svojich sloven
ských predkov. Kázal nám 
to srdca, nadšene, kladúc 
nám na srdcia, aby sme tú
to marianskú úctu pestovali 
a rozširovali, aby počet cti
teľov Matky Božej vždy me
dzi nami rástol. Potom sme 
sa spoločne pomodlili modlit
bu, ktorú složil sám náš ndp. 
biskup Schrembs, D. D, na 
česť P. M. Levočskej. 

Teraz nasledoval chutný 
obed, ktorý nám pripravily i 
vyslúžily sestričky Vincenti-
anky. Posilnení takto na du
chu i tele, sme si trochu od
počinuli a poobzerali krásne 
pozemky našich slovenských 
sestričiek. Je tam veľa pek
ných a rozmanitých stromov 
i chodníčky a záhradky. Vše
tko práca samých sestričiek, 
ktoré každé leto venujú tým
to prácam mnoho času, len 
aby miesto svätyne Panny 
Marie Levočskej bolo čo naj-
peknejšie. A stopy tejU> ich 
práce vidno pri každom kro
ku. 

O druhej hodine sme mali 
spoločnú pobožnosť zas pri 
soche Panny Marie Levoč
skej. Pomodlili sme sa sv. 
Ruženec a Litánie loretán-
ske. Predriekal ich zas náš 
duchovný otec, ktorý nám 
tiež vysvetlil cieľ Bratstva 
Panny Marie Levočskej. Je 
to náboženský spolok, schvá
lený cirkevnou vrchnosťou, 
do ktorého by mal patriť 
každý ctiteľ P. M. Levoč
skej. Zapísať sa treba dať 
u sestričiek Vincentianok v 
Bedford, O. Spomenul, že 
mnohí z našej osady sa už 
dali zapísať, ale rád by bol, 
laby nebolo domu v našej o-
sade, v ktorom by nebol hoc 
len jeden člen rodiny v tom
to Bratstve. Takto by sme 
mali všeícia urobiť, lebo tým 
by sme sa spojili a marian
skú úctu medzi svojimi roz
šírili. Podmienky sú veľmi 
ľahké. Členom toho Brat
stva sa môžete stať i písom
ne, keď odpíšete na adre
su: Vincentian Sisters of 
Charity, Twinsburg Road, 
Bedford, Ohio. 

prifli BHHiřli* 

ši slovenskí kňazi a medzi 
nimi i Velp. Jozef Eliáš, ná$ 
kaplán, ktorý o tretej hodine 
povedal pri svätyni veľmi 
krásnu kázeň o ctnostiach 
Panny Marie a jako my tým 
uctíme Ju, keď tieto Jej 
ctnosti, menovite Jej pokoru 
budeme nasledovať. Po ká* 
zni sriadená bola marianská 
procesia so sochou Panny 
Marie po pozemkoch klá* 
štora. Sochu, krásne okrášle
nu živými kvetami, niesly 
sestričky-noviciantky, sprevá
dzané ostatnými sestričkami* 
ktorých je nateraz asi päť
desiat. Za sochou kráčali 
kňazi, za nimi naj dp. Stani
slav Gmuca, O.S.B., opát 
našich slovenských benedik
tínov a tiež i náš slovenský 
monsignor, najdp. F. J. Du~ 
bosh, ktorý potom udelil tiež 
slávnostné sv. požehnanie za 
výpomoci velp. Jozefa Kriä-
pinského, čo jahňa, a velp# 
Jána Maru, čo podjahňa. PCN 
čas celej procesie sme všéW 
tcia, jak sestričky, tak i kňa
zi a veriaci, spievali sloveif* 
skú marianskú pieseň: Av< 
ave Maria... Zdravas, zdi 
vas Kráľovná... Slová tieto 
mi ešte teraz zvučia v u* 
šiach, jako milá rozpomienka 
na našu prvú osadnú púť do 
Bedford, Ohio. Po sv. požeh
naní, keď ostatní kňazi odfc* 
šli na svoju schôdzu, a ostaJL 
len náš duchovný otec, velp# 
Štefan Kočiš, ktorý spolu i 
nami odobral sa od Panny 
Marie Levočskej. Odporúčal 
nám, že nakoľko ešte mame 
času do odchodu domov, abjf 
sme ten čas využili na sú
kromné pobožnosti a modli* 
tby, čo sme aj urobili. 

Bola to naša prvá osadnA 
púť a vydarila sa nám neo
čakávane dobre. Nie nadar
mo nás naši duchovní otco« 
via už viac týždňov na túto 
púť pripravovali. Dnes má
me z toho veľkú radosť a 
dúfame, že tiež i veľký du-. 
ševný pôžitok a úžitok. A*, 
zda nebolo medzi nami ta
kého chlapa, a tým menej 
ženy, ktorí by nechceli i 
druhý raz ísť na tak krásny 
odpust. I našej mládeži, na
šim dievčencom z marián
skej družiny sa táto púť 
veľmi páčila a to tým via* 
cej, že to nebol obyčajný 
výlet, ale opravdivý odpust, 
o jakom im ich matky tak 
Často rozprávaly. Len škoda* 
že pre nedostatok nemohly 
ísť všetky naše dievčatá. A* 
le to sa môže stať na rok! ; 

Ctiteľ P. M. Levočskej 
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Spevokol Slávia 
usporiada koncert; 

• 1 " • ' 

Youngstownský Spevokol 
Slávia chystá sa ku svoj mi 
prvému veľkému koncertä, 
ktorý bude usporiadaný ešte 
tejto jaseni. Spevokol, ktorý 
bol založený v decembri mi
nulého roku, začal skúšky'V 
stred januára a pokračuje ú-
spešne, čo je vskutku poteši
teľné. Ked' sme spevokol za
kladali, bolo nám povedané, 
že aká je to ťažká práca, že 
sa to ťažko dá udržať, a 
predsa dosiaľ nenašli sme to 
ťažkým. Je to radosť vi
dieť mládež prichádzať na 
skúšky raz do týždňa, a ked* 
je už aj čas ísť domov, eSte 
chcú spievať. Je to radosť 
vidieť aj tých starších riad
ne prichádzať a dávať sa do 
spevu s oduševnením. Ide to 
a niet žiadnej obavy, i* 
tento spevokol zaostal. 

Teda chystajte sa kti 
mu koncertu spevokolá 
via. Viac p 


