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2. Okresný žalobca a všetci zamestnanci jeho úra
dovne. ' 

S. Šerif a 6 deputov. 
4. Klerk súdov a rekordov a 1 deputy. 
5. Okresný inžinier a 1 deputy. 
0. Okresní komisári a 1 deputy. 
7. Členovia poradných výborov, rád a komisií, slúžia

ci bezplatne. 
8. Doktori medicíny, doktori zubní a pravotári, slúžia

ci čo takí. 
9. Superintendenti, interní a ošetrovateľky vo všetkých 

nemocniciach. 
10. Znalci a poradcovia zamestnaní v dočasnej službe. 
11. Tí okresní úradníci alebo zamestnanci, ktorí dľa 

zákona teraz alebo budúcne by boli vymenovaní sirotským 
sudcom alebo okresným súdom. 

12. Necvičení robotníci. 

ROZHLAS YSN. 

NÁVRH ČARTERU PRE MAHONING OKRES 
(Pokračovanie.) 

ČLÁNOK X. 
Okresný inžinier. 

Oddiel 1. JP® vypršaní termínu úradu okresného in
žiniera, ktorý bude v úrade v deň prijatia tohto čarteru, úT 

rad okresného inžiniera má byť zaplnený vymenovaním 
skrze predsedu okresných komisárov, auditora a okresného 
žalobcu. Má byť vymenovaný na neurčitý termín a pod
lieha odstráneniu jeho vymenovateľmi po verejnom výslu-

• chu. Jeho plat má byť štyritisíc osemsto dolárov ($4,800) 
- na rok. 

Okresný inžinier má byť registrovaným profesionál-
- nym inžinierom dľa zákonov štátu Ohio a obyvateľom o-

kresu za najmenej dva roky pred jeho vymenovaním. S 
výnimkami udanými v tomto čarteri, on má mať a vykoná
vať všetky právomoci a funkcie ako aj všetky povinnosti 
teraz alebo budúcne naložené okresným inžinierom záko
nom. Okresný inžinier má označiť jejineho zo svojich po
mocníkov za sanitačného inžiniera, ktorý bude vykonávať 
všetky povinnosti, ktoré zákon nakladá teraz alebo naloží 
v budúcnosti sanitačným inžinierom a všetky iné povinno
sti, ktoré mu naloží okresný inžinier. 

ČLÁNOK XI. 
Oddelenie dobročinnosti. 

Oddiel 1. Okres má mať oddelenie dobročinnosti a 
majú ho tvoriť všetci traja okresní komisári. 

Oddiel 2. Oddelenie dobročinnosti má mať na staro
sti všetky okresné dobročinné a polepšovacie ústavy, okrem 
s výnimKaná v tomto čarteri udanými. Má viesť všetku 
inštitučná a. neinstitučnú činnosť pod právomocou okresu 
a okresných úradníkov alebo rád a agencií, vymenovaných 
nimi s ohľadom na staranie sa, pomáhanie a pochovanie 
(okrem v townshipoch) núdznych alebo odvislých osôb a 
takých, ktoré by v budúcnosti přišly pod právomoc okresu. 
Má dohliadať všetky parky, hriská a iné zábavné miesta 
nachodiace sa f právomoci okresu. 

ČLÁNOK XII. 
Okresní plánovacia komisia. 

O^éféf 1. Okresná plánovacia komisia má pozostávať 
z piatich členov, vymenovaných okresnými komisármi, jed
ným z ktorých má byť okresný inžinier, ktorý bude aj pred
sedom tej komisie. Členovia komisie, okrem okresného in
žiniera, majú byť vymenovaní na štyri roky a ich termín 
má vypršať na prvý pondelok januára, s tou výnimkou, že 
prvo-menovaným má vypršať termín po jednom v každom 
roku. Ktorýkoľvek člen komisie môže byť odstránený o-
kresnými komisármi z príčin neverného alebo nevyhovu
júceho vykonávania jeho povinností, alebo pre nepekné cho
vanie sa, dajúc takému členovi príležitosť k výsluchu, jestli 
si žiada, behom piatich dní po podaní napísaného obvine
nia. Uprázdnené miesta majú byť zaplnené vymenovaním 
okresnými komisármi. Členovia tejto komisie nedostáva
jú žiadnu odmenu za ich služby. 

Oddiel 2. Táto komisia má si sama napísať pravidlá 
svojho účinkovania a má viesť zápisnicu o svojich pojedná
vaniach, ktorá bude verejným rekordom. Väčšina členov 
komisie tvorí kvórum. Žiadne usnesenie tejto komisie ne
má byť platné alebo záväzné, ak je nie prijaté väčšinou 
členov komisie. Komisia môže zamestnať takých inžinie
rov, účtovníkov a iných zamestnancov, akých za potrebné 
uzná, s privolením a udobrením okresných komisárov. 

Oddiel 3. Okresná plánovacia komisia má mať a vy
konávať také právomoci, aké sú teraz alebo budú v bu
dúcnosti udelené okresným plánovacím komisiám všeobec
ným zákonom. < 

Oddiel 4. Žiadna okresná ulica, cesta, park alebo po
zemok, ani okresná budova alebo majetok a žiadna okres
ná verejná všeužitočnosť nemôže byť postavená, kúpená, 
povolená alebo financovaná v celkosti alebo čiastočne o-
kresnými komisármi prv, kým miesto a rozmery toho ne-
boly prv predložené okresnej plánovacej komisii k preskú
maniu a podaniu o tom zprávy. Šírenie, úženie, premie-

" stenie, zanechanie alebo zmena v používaní akejkoľvek o-
kresnej ulice, cesty, pozemku alebo majetku podlieha tiež 

ikému predloženiu a podaniu zprávy. Komisia má dať 
právu okresným komisárom behom tridsiatich dní od dňa 

' • redloženia, ináčej nepodanie zprávy bude sa považovať 
' a udobrenie, iba jestli by okresní komisári povolili komi-
- áu* 

ČLÁNOK XIII. 
^ Osobnícka komisia. 

Oddiel 1. Všetky vymenovania a povýšenia majú byť 
robené dľa zásluh a schopnosti, a, okrem výnimiek tu u-
aných, majú byť praktickým spôsobom zistené súbeho-

' vý»i skúškami a služobným triedením. 
Oddiel 2. Okresní komisári majú rozhodovať o počte 

a klasifikácii zamestnancov v každom oddelení a o pláci, 
Mctori má byť platená každej triede okresných úradníkov 
* a zamestnancov, ktorých'pláca nie je tuná zvláštne udaná. 

Oddiel 3. Má byť utvorená osobnícka komisia, pozo
stávajúca z troch voličov, ktorí slúžia bezplatne, a ktorých 

; vymenujú okresní komisári na dobu šesť rokov, s tou vý-
* nimkou, že z prvo-menovaných jeden má byť vy meno va-

ný na dva roky a jeden na štyri roky. Osobnícka komisia 
má mať na starosti rekrutovanie a skúšky; a má viesť vy-

. šetrovania priestupkov tohto článku; má mať nioc urobiť 
1 É! pravidlá na vykonávanie nariadení tohto článku; má vy-
: počuť ponosy a vysvetlenia príčin prepustenia; a jej roz-
. bodnutie má byť konečné v každom prípade. 

Oddiel 4. Nasledovné miesta majú byť v ne-komp#-
: tlčnej službe: 

hlavný 4eputy, náčelník pokladničného 
• taiáauíík auditům. - , 

Na nedeľu majú naši jed-
notári veľkú slávnosť: III. 
Jednotársky Deň a 45-ročné 
jubileum IKSJ. Svedčilo by 
sa, aby každý Slovák s nimi 
slávil. Katolícka Jednota je 
už 45-ročná a ešte vždy sil
nie. Minulého týždňa zača
la vydávať 12-stranový or
gán. To je znak životaschop
nosti. Orgán je dušou orga
nizácie — ktorá ho má čím 
väčší a čím lepší, tým je o-
na životaschopnejšia, rozkla
du odolnejšia; tým väčší je 
i jej vliv v slovenskom ži
vote. 

V neděVu na schôdzi Slov. 
Politického Klubu v meste 
vynesená bola rezolúcia, aby 
baseballové hrisko, známe za 
skoro 30 rokov čo "Slovak 
Field", a nedávno mestom 
kúpené, bolo i naďalej me
nované tým istým menom. 
To bolo múdre jednanie a 
klub si zaslúži vďaku za to. 
Ziadúcne je, aby všetky o-
statné kluby, ba i spolky a 
baseballové čaty vyniesly re
zolúcie v tom smysle a po
tom mestská rada zaiste uro
bí nám po vôli. Ale to treba 
urobiť hneď, lebo už 22. 
septembra bude odhalenie 
tohto hriska a mestská rada 
musí mu dať meno pred je
ho odhalením. Spolky a klu
by — tu je príležitosť uro
biť niečo za slovenské me
no. Nedajte ho vytrieť z hi
storie mesta! 

• 

V piatok minulého 'týidila 
mal Okresný Sbor Slovenskej 
Ligy schôdzu, na ktorej sa 
začalo pojednávať o predná
škach Matice Slovenskej. — 
Prednáškový výbor bude zvo
lený na budúcej schôdzi 27. 
septembra, ktorá bude vo 
škole osady sv. Cyrila a Me
toda. Všetci naši slovenskí 
duchovní a inteligencia budú 
na schôdzu pozvaní poštový
mi lístkami. 

• > 

V min. čísle clevelandské
ho "Hlasu" bola vyzdvihnu
tá otázka, že ku ktorému 
stredisku matičných predná
šok sa pripojí Youngstown: 
či ku Pittsburghu alebo ku 
Clevelandu. Bezpochyby ku 
Clevelandu. Jestli bratia z 
Clevelandu majú niečo sdeliť 
Youngstownčanom. necn to 
sdelia tajomníkovi Okresné
ho Sboru, p. Andrejovi J. 
Hamrákovi, ktorého adresa 
je 108 Columbus Ave., Camp
bell, Ohio. 

• • 

Tunajší "100-pcriciitoví* sa 
už zase hlásia k životu a to 
práve pred voľbami. Nepáči 
sa im menovite, že na úrad 
mayora uchádza sa talianske
ho pôvodu tu rodený občan 
William B. Spagnola, býv. po
mocný mestský pravotár. — 
Spagnola je silný kandidát a 
prominentný maďarský le
kár dr. Farkas za neho pra
cuje. To je vraj "politickým 
využívaním národnostných 
skupín". No pravda, akoná
hle sa niektorý občan s ne
anglickým menom uchádza o 
nejaký úrad, to je hneď vy
užívaním národnostných sku
pín. Keď ale talianskeho a-
lebo slovenského pôvodu ob
čan hlasuje na jedneho zo 
"100-percentových", to je pa
triotizmus. Ale takú gebulu 
už národnostné skupiny ne
zhltnú a budú si voliť kan
didátov, ktorí sa im páčia a 
nie ktorých im daktorá skupi
na 100-perc. nati sne. Meno
vite si prajeme, aby naše vo
ličstvo hlasovalo na dra Ni-
kolaja N. Sopkovicha za čle
na školskej radý a na p. Ja-
raba za predsedu mestskej 
rady. Dr. Sopkovich je jed-
$ýiq $ aajíajnejšteli 

ľudí, nezahanbili by sme sa 
za neho v školskej rade, kde 
sa vyžaduje učenosť a cha
rakter a kde veľmi potrebu
jeme svojského zástupcu. 
Keď sa našim dietkam v ško 
lách krivdí, nemáme nikoho, 
kto by sa ich zastal. Pán Ja
rab je tiež schopný na úrad 
vice-mayora. On vie o všet
kom, čo sa na mestskom do
me robí, lebo sa o to zaují
ma, chodí vždy na schôdze 
mestskej rady a pracuje za 
pozdvihnutie slovenských čia
stok mesta. V neprítomnosti 
mayora, predseda mestskej 
rady je mayorom — bola by 
to tedy veľká česť pre Slo
vákov, keby bol p. Jarab zvo
lený. A naši kandidáti za 
mestských radcov: Ján Hnát 
v 2. warde, Ján J. Martin
ko a p. Missik vo 4., p. Tu
rek v 5. a pp. Kryžan a Me-
recický v 7. warde zaslúžia 
si, aby každý slovenský hlas 
bol na nich odovzdaný. Kto 
ale nevolil za posledné dva 
roky alebo dostal občanstvo 
len toho roku alebo býva v 
inom prísinkte od posledného 
hlasovania, ten sa musí zno
vu registrovať, ináč nemá 
hlasu. 

* 

Noviny píšu, žé pomery v 
stavebnom priemysli v Ohio 
sa naprávajú, že sa Viac bu
dov stavia a opravuje. Našim 
čitateľom, ktorí zamýšľajú 
stavať alebo opravovať svo
je domy odporúčame sloven
ský podnik Alpine Lumber 
Company, ktorého majiteľom 
je dobre známy Slovák, p. A. 
F. Kicos, ktorého ohlášku má
me tu uverejnenú. Jeho "lum
ber yard" sme si nedávno 
prezreli a môžeme dosvedčiť 
že je skutočne moderný, vy
strojený všelijakým materiá
lom stavebným a stroj ami. 
Alpine Ave. sa začína od Po
land Ave. — navštívte ho. 
Keď si obzrete jeho yard, bu
dete hrdí, že Slovák môže 
mať taký obchod. 

• 
Česi nie sú takí múdri di

plomati, za akých sa radi po
važujú. Oni teraz v kraji ve
dú boj odrazu so Slovákmi, s 
podkarpatskými Rusmi, s Po
liakmi i s Nemcami. Chybuje 
im ešte boj medzi sebou... 

• 
V Sliezsku, v okolí Tešína, 

žije okolo 150,000 Poliakov, 
ktorých Česi chcú nasilu po
češtiť. Volajú ich Slezákmi, 
aby ich tak odlúčili od poľ
ského národa, aby tak zabu
dli, že sú Poliakmi. V ško
lách im deti vyučujú po če
sky. Rozumie sa, že sa Po
liaci bránia počešteniu a ro
bia veľký kravál v Tešín-
sku. Po tieto dni vybili ob
loky na školských budovách. 
Česi poslali ta regiment voj
ska namiesto aby postavili 
do škôl poľských., učiteľov. 
Vojsko Poliakov "utíši" bajo
netmi, ale neuspokojí. Potom 
sa nečudujme, keď sa poľ
ská vláda drží gepriatelr 
sky voči ČSR. ^ 1 

0 . í 

Je zaujímavé, ako sa Česi 
opičia za Nemcami. Nemci, a-
by ruský národ potrhali, po
menovali jednotlivé jeho slož
ky za Ukrajincov, Belorusov, 
Veľkorusov atď. Česi pome
novali Poliakov Slezákmi a 
Slovákov čechoslovákmi. Len 
seba volajú i naďalej Čech
mi. No "odkukali" to neskoro. 
Poliaci a Slováci sú nie takí 
hlúpi, aby im nevideli do ka
rát. Medzitým si Nemci v Če
chách robia "rečové hranice", 
v ktorých len oni vládnuť 
budú. , f 

' 'í* ; ; ľ ľ: 
Vo Fartefl, Pa. a v Bin£-

hamton, N. Y. boly toho leta 
Všeslovanské Dni. Na tých 
slávnostiach sa Slovania pe
kne ako brati* 

poznali a sľúbili si vzájom
nú pomoc, či by to nemalo 
tak byť i v Europe? Či by 
nemali žiť vo svornosti, je
den druhému dožičiť slobody 
a stáť pohotové si vzájom
ne pomáhať proti nepriate
ľom? To by bolo niečo! Ne
opovážil by sa žiaden Hitler 
ostriť si meč na Slovanov. 
Ale tam Česi prenasledujú 
Slovákov, Poliakov a podk. 
Rusov, Srbi Horvatov a Polia
ci Rusov, ako keby to bolo v 
ich záujme a nie v záujme 
Nemcov a Maďarov. Kedy len 
prídu k rozumu! 

* 

Taký Všeslovanský Deň, a-
ký mali Slovania vo Farrell a 
v Binghamtoir by sme mali 
mať i my Slovania v Maho
ning doline. Zišlo by sa nám 
lepšie poznať sa a lepšie me
dzi sebou kooperovať. Keď 
budeme spojení, ľahko do
siahneme toho politického vli-
ku, za ktorým túžime a kto
rého ešte vždy nemáme. 

Prezident Roosevelt vyhlá
sil nfinulého piatku, že jeho 
"nový nádeľ " je už prevede
ný. Dostali ste vy s*oj po
diel z neho? 

* 

Z "nového nádeľu" sa ušlo 
— ako komu. Nám sa ušla 
dražoba. Vám sa ušla tiež. 
Ale mnohým sa ušly plné 
vrecia peňazí. .Mnohým iným 
sa ušla ešte väčšia bieda, než 
v akej žili za starého náde-
ľu. A preto Rooseveltovo vy
hlásenie bolo prijaté s roz
manitými pocitmi. 

* 

Nový nádeľ mal pôvodne 
byť nadelený "zabudnutému 
človeku". Ale v tom nade-
ľovaní sa zase len zabudlo na 
toho zabudnutého človeka. 
Banky sú preplnené peniazmi 
— ale čími? Nie veru "za
budnutého človeka"! Ten už 
dávno zabudol, že kedy mal 
v banke dajaké peniaze. 

• 

Nám sa vidí, Že za po
sledné tri roky sme žili v 
nejakom divadle, kde sa kú
zla preukazovaly. Kúzelníci 
hovorili zabudnutému člove
ku: "A teraz vám vytiahne^ 
me z klobúka nový nádeľ s 
hojným životom" a vytiahli 
— starú biedu. Ľudia veri
li, kým boli pod vlivom hyp
nózy, ale prichodia ku smy-
slom a vidia némilú skutoč
nosť. 

• 
Jedenásť milionov neíimie-

stnaných v Spojených štá
toch je najlepším merítkom 
nezdaru "nového nádeľu". U-
robily sa malé nápravy, daly 
sa malé úľavy — to všetko. 
Ale či by bola iná vláda u-
robila viac, to pochybujeme, 
lebo naš* ú«Uva i tejto pre
kážala. 

•' 

Vláda Spoj. štátov na 5. 
septembra úradne zakázala u-
kazovať "Modrého Orla", od
znak NRA, komukoľvek. A-
ko známo, odznak orla dostal 
taký podnik, ktorý nezame
stnával deti, ktorý mal NRA 
pracovné hodiny a mzdy a ne
snižoval ceny. Odkedy bol 
NIRA zákon vyhlásený za ne
ústavný, desaťtisíce podnikov 
snížilo mzdy, zvýšilo pracov
nú dobu a začalo zamestná
vať deti, takže gen. Hugh 
Johnson, prvý náčelník NRA 
považuje terajšiu situáciu za 
horšiu, než kedykoľvek pred
tým. On vie o jednom pod-
nifcu, v ktorom ztratilo prá
cu 17,000 robotníkov násled
kom zrušenia NRA. Preto 
žiada jej obnovei^#. , •; 

Na utorok, 17. septétnbra 
bude sa sláviť 148. výročie 
prijatia ústavy Spoj. štátov. 
Z tej príležitosti bude pove
dané mnoho rečí za a proti 
jej zmeneniu. Pred 148 rok
mi americký národ počitoval 
menej duší, ako teraz počitu-
je len mesto New York a vte
dy všetko obyvateľstvo sa za
oberalo roľníctvom. Dnes ma
jú Spoj. Štáty 125 milionov 
obyvateľov a od toho času 
prišla elektrika, parné lode, 
železnice, automobile, lieta
dlá, radio, telefon, telegraf 
a bilion-dolárové obchodné a 
priemyselné korporácie. Rozu
mie sa, že čo bolo dobré pre 
pár milionov roľníkov, nemô
že byť dobré pre 125 milio
nov ľudí žijúcich vo veľmi 
komplikovanej civilizácii Veď 

jej pôvodcovia nemohli pred
vídať ten ohromný vzrast o-
byvateľstva a tú ešte ohrom-
nejšiu zmenu v žití národa. 
Vtedy nebolo "potiaraí", nik 
nevedel, čo je to "holding 
company" a nemal tušenia, že 
od roku 1929 do roku 1935 
bude vyše 11 milionov ľudí 
bez roboty a bez spôsobu za
robiť si každodenného chle-
bíčka. Vtedy kto nemal prá
ce, len išiel o pár míľ ďalej 
na západ a mohol mať zeme, 
koľko chcel obrábať. Teraz 
bezrobotný človek sa nemá 
kde hnúť. Preto zaiste roz
umný človek nemôže mať 
nič proti nejakému dodatku k 
ústave, ktorý by poľahčil 

'Vláde zápasiť s ťažkosťami, 
o akých nemohlo byť pred 
148 rokmi ani predtuchy. 

, • 

V nedeľu boji V Báton 
Rouge, sídelnom meste štá
tu Louisiana, smrteľne stre
lený senátor a diktátor toho 
štáty Huey > P. Long, ktorý 
mohol byť budúcim prezi
dentom Spojených štátov.. Se
nátor Long zomrel od streľ-
nej rany, zapríčinenej mu dr. 
C. A. Weissom, zaťom sudcu 
B. H. Pavy, ktorého Long 
chystal sa pozbaviť úradu. 
Dr. Weiss bol okamžite za
strelený 61 guľkami z auto
matických pištolov Longových 
telesných strážcov, ktorí ho 
všade sprevádzali, lebo Long 
vedel, že jedneho dňa bude 
naňho urobený útok. Long 
bol diktátorom v pravom slo
va smysle. Aké zákony on 
chcel, také zákonodarňa vy
niesla. I v nedeľu večer, keď 
bol naňho spáchaný útok, roz
kazoval zákonodarnému výbo
ru, aké zákony majú byť vy
nesené a jeden z tých záko
nov pozbaví sudcu Pavyho 
miesta. Zákonodarňa potom 
všetky tie zákonné predlohy 
prijala. Vydával sa za pria
teľa ľudu, ale za chrbtom 
paktoval s korporáciami. Bol 
to fašista, násilník a pošiel 
smrťou, akou idú všetci ná
silníci. škoda, že sa taký vy
skytnul v slobodnej, demo
kratickej Amerike. 

V Spojených Štátoch zalo
žená bola zase jedna organi
zácia na terorizovanie obyva
teľov, čo sú nie "100-percent-
ní". Každý člen tej organizá
cie složí prísahu, že bude bo
jovať proti komunistom, so
cialistom, nigrom, židom a ka
tolíkom, lebo "týchto považu
je za najväčšie nebezpečen
stvo pre vlasť. Organizácia 
sa menuje "Black Legion" a 
je tajná. Teror je jej zbraň a 
bude vynucovať peniaze od 
vyše spomenutých * obyvate
ľov za "ochranu". Tedy je to 
gangsterská organizácia, po
dobná talianskej "Mafii" ale
bo "čiernej Ruke". Jej faloš
ný patriotizmus je len záste
rou k páchaniu zločinu. Tiež 
sa zase začalo šíriť klukster-
stvo a iné podobné rany na 
tele Ameriky. 

;#-
Núdzová práca WPA je 

rozmanitá. V meste New 
Yorku, kde je mnoho bielo-
goliernikov bez práce, majú 
dosť ťažkostí s nájdením 
práce pre každého. A tak 
niektorí školovaní bezrobotní 
idú vraj spočítať húsenice a 
vyšetriť ich život. Aj iné po
dobné "osožné" práce boly 
navrhnutí. 

Píše: FATHER KOSTIK. 

Ženská medzinárodná mie
rová liga sbiera 50 milion 
podpisov za mier. Tie podpi
sy budú potom predložepé ka
ždej vláde na svete, do im 
len Mussolini povie? 

Ruská vláda začala dávať 
vlastnícke právo — deedy — 
sedliakom v kolektívach na 
zem, ktorú obrábajú, násled
kom čoho zem bude dedená 
z rodiny na rodinu, čoho ani 
za cára nebolo, lebo všetku 
zem vlastnil cár. Vo februá
ri na budúci rok bude gene
rálny sjazd pravoslávnej cir-
kve v Moskve, na ktorom bu
de zvolený patriarcha, čo by 
značilo, že vláda ide pomaly 
zaviesť náboženskú slobodu. 
Budúce voľby do kongresu v 
Rusku budú už podľa nového 
volebného zákona s tajným a 
rovným hlasovaním na kandi
dátov, ktorých si ľud vybe
rie. Sú to zaujímavé zprávy. 
Znamenajú, ie buďto sa Bu-

Ust. , 
To! |é viac list ako kút. 

Viete, dole dlho som sa chy
stal na ten "vacation", že 
ani som nemyslel, že jednak 
sa mi to ujde — ale musel 
som odísť ai odpočinúť. 
Cesta 

bola veľmi milá. Vykonal 
som svoju nedeľnú prácu — 
a potom vnohy s Jožkom Po
dolským — do Whiting. Ne
stalo sa nám nič zvláštneho 
a o 11. hodine sme boli u 
inojho brata, Father Johna 
vo Whiting, Ind., kde sme 
sa dobre vyspočívali a ráno 
po sv. omši ďalej na sever 
do Dunbar, Wisconsin. Ne
bol tak pekný deň, z rána 
pršalo, ale potom sa Boh smi
loval nad nami a slniečko sa 
na nás zasmialo .— a mi od 
radosti zase uháňali sme, a-
by sme čím skôr boli v tom 
našom "raji" pri jazerách, 
kde na nás ryby čakajú. 
Môj krajan. 

Večer o 7. sme došli — a-
le nakoľko som bol prekva
pený, keď som ho v posteli 
našiel — a stará v kúte se
dela tiež s napuchnutou tvá
rou. Myslel som, že ju zub 
bolí. Zaraz po_ privítaní pý
tam sa. čo sa stalo. Starý od 
zlosti zubami škrípe a kri
čí, že: Všetkému je stará 
na príčine! 

Vedia, father, vždy niečo 
vymyslí. I teraz povedala, že 
čula, že je to veľké, šťastie, 
keď niekto podkovu najde. 
Druhý deň išiel som trochu 
k susedom a na ceste som 
takú podkovu našiel, ktorá 
vážila aspoň štyri ľunty. 

Už som ani nešiel k suse
dovi, ale s radosťou som sa 
vrátil domov a povedám: 
Stará, tu je šťastie! 

Ona od radosti ma obla
pila, a spolu sme ju pribili 
nad dvere. 

Už som len tak čakal na 
to šťastie, málo čo som spal 
'od zvedavosti. 

Druhé ráno, len do svita
lo, idem von a jako otvorím 
dvere — podkova bác mne 
na hlavu — tak už dva týž
dne ležím. 

Toľko sily som ešte mal, 
že som starej, ktorá ešte v 
posteli ležala, takú facnul, že 
zaraz sa jej zub rozkýval — 
že vždy také hlúposti vymý
šľa. 

Nahovoril som starého — 
a ťažko sa k mojej vôli po-
dobrili. — Myslím, to bolo 
šťastie. 
Prvá ryba. 

Zaraz večer nám 
pomohli postaviť šiator. A 
ja tak iste, ako ten starý, 
ledva som sa mohol dočkať 
rána. Spíme s Jožkom na 
vonku, dosť je chladno, ale 
také periny máme, že ani 
v Sibírii nezamrzneme. 

Šiator máme zaraz pri já-
zeri. Skoro ráno chlapci už 
majú červov pohotové. Jož
ko ešte spí a ja už oblečený 
— netrpezlivý. Udica hoto
vá už pri šiatri položím 
na háčik hlístu — ale kým 
by som šiel do činka, myslím 
si, že je dosť chladno, tak 
vrátim sa do šiatra — udicu 
postavím ku stromu. 

Len čo vojdem dnu, kolies
ko len tak prčí — vysko
čím, myslím, že možno ryba 
až k šiatru prišla za červí-
kom -í- ale horký! Mojho 
krajana najväčší kohút — 
neviem, ako sa tam dostal <— 
chytil hlístu s háčkom a tak 
utekal, že veru celá rodina 
ho naháňala. 

Tak moja prvá ryba, kto
rú som chytil, bol Hohút. I 
také sa nie každému stane. 

Starý sa tak smial — že 
i na podkovu zabudnul. 

Ani ja som nedbal bo 
večeru sme mali veľmi do» 
brú —- kohúta, ktorého soiít 
ja chytil. ľ 
850 míľ. 

Áno, ďaleko som z domi^ 
Myslím na svojich — mjlp 
slím na nás kraj — myslím 
na starodávne časy. 

Bože, tu vraj Indiáni žill^ 
Vybrali si pekný kraj — pfc§, 
kné miesto, bohaté pre jejic^ 
život. Bohaté na zverinu -#• 
bohaté na ryby. Jaký život 
bol tu, kde náš šiator stojf 
— pred pár sto rokmi? M<jl 
žno stá a stá indiánsky* b 
šiatrov tu stálo — a hlásal# 
silu a moc indiánskeho n^* 
roda. 

A kde ftú dnes? Len atopy 
— sem a tam niektoré men|| 
hlása, že boli — že panél 
vali — Oshkosh — atď. 

Myslím na náš ľud — my
slím na náš drahý slovensk|| 
národ. 

I náš národ dnes — p 
dľa dnešných pomerov kr 
jových je na smrť odsúdé-
ný. Česká centralistická pcj^ 
litika chce zničiť — zabil* 
náš národ. Áno, už majú vš|* 
tko. len jedno nie — a> |o 
slobodu nášho národa. w 

Či i náš osud bude ten, čo 
bol Indiánov? 

Bože, nedopusť, aby Há to 
niekedy stalo, 
D,es večer. 

Mám dobrú lamfeú. Pekný 
večer. Oheň ma hreje 
stol som si dočasný 
a v duchu som v Youngi* 
town. Ponavštevujem svoj|ľ 
rodinu — ponavštevujeíijt 
známych — ponavštevujeál 
svojich osadníkov zdravýcÉ-
a chorých — a deti zvláště. 

Ticho — len mojho pria
teľa pes breše a Jozef v šié« 
tri chrčí — už je dosť p|I 
zdno, i ja kinkám hlavou 
a myslím — dobre je tu, dé* 
bre — ale jednak doma naj* 
lepšie. 

A teraz zaspievajme jed
nu všetci spolu: 

Pod tým našim oíteiiičk . 
Býva veľký mráz; 

A v tej našej studienečke 
Nieto vody zas: 

Vezmem si ja sekierečku, • 
Prerúbem tú studienečku — 
A v tej našej studi$£k£Čke 
Bude vody zas. í 

Pod tým našim okienečkom 
Biela ľalija; 

Povedz že mi, milá moja, 
Kto k vám chodieva? 

A k nám veru nik nechodí, 
Lebo sa ma k»ždý bojí. 
Lebo sa ma každý b<4U 
Že som chudobrá. 

Tak do milého videnia » 
škoda, že náš dobrý redaktor, 
je nie so mnou. Ej, tu sú 1ÄI 
ryby... -

(Čo kikiríkajú? —- Red.) 

— Len v Youngstownskýoh 
Slovenských Novinách sa dQNi 
čítate o slovenskom živote itft 
Mahoning doline. 

Anthony D'Avanzo 
1EKERAL HEALTH MEDICÍN 

WINE 
Copvriřht Bear. U.8. Pftent Off. 19ff 

Na posilnenie krvi na čistenie k*» 
vi. proti nervovým chorobám a roa#« 
hým iným nemociam. Pozost&va S 
najlepiích liečivých bylín, kôry, ko< 
n&rov, listov a korienkov. 

Cena $1.25 a $1.75 za pajnt 
Na predaj v mnohých 8rrocernýeI| 

obchodoch atď. a v 
113 Clinton St.. Youngstown. Ohio. 

sko mení na demokratický 
Štát alebo sa len jeho vláda 
opevňuje na prípad vojny. 

DR. LEDW0N 
Slovensky—Polsky 
Z U B 0 L E K A R  

Zubnfc prica za mierne ctny. Na 
aplitky 

Bob East Fadtral s Watt 8t. 
Telefon 3-2411 

Dr. Wilson, Specialist 
314 West Federal Stroet 

oproti Scfcsr, krajčírovi Yoontatown O. 

Lieči ršetkv vyliečiteľné choroby ma-
žov a lien, menovitá nervové, ebronieké 
a krvné choroby. 

Úradné hodiny: Od 10. r&no do 18. na 
o b e d ;  o d  2 .  d o  4 .  p o p o l u d n í ;  o d  7 .  d o  f,  
večer. V nedeľa dl 'a dorozumenia. Do
neste tieto noviny so sebou. 

ai 

t*. 
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Dr. Wilson diva ZDAMMÁ POSADU 
s PBBHLUDKtJ. 

am 


