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J. CINCÍK 
O FILME "ZEM SPIEVA." 

Ako prišiel film "Zem spieva" na medzinárodné zá
vody filmové do Talianska? 

Na svetovej súťaži najlepšie umelecky urobených fil
mov v Benátkach, v Taliansku, z rozličných strán sveta 
střetly sa vyberané filmy všetkých štátov a národov. Bol 
tam zastúpený aj Hollywood s mnohými filmami, bola tam 
zastúpená Anglia, Francia, Nemecko, Taliansko, atd\, slo
vom, každý kultúrny národ, skoro každá produkcia filmo
vá. Závodilo tam o prvenstvo do 90 filmov. Do tejto spo
ločnosti filmových producentov, so starou a bohatou minu
losťou výroby, a medzi týchto silne vyzbrojených konku
rentov, medzi také filmy, ktorým veľkú propagandu robily 
už po predku zástupy osobitne honorovaných novinárov, 
managerov a producentov prišiel i náš prvý slovenský film 
Matice Slovenskej, ZEM SPIEVA. A viete, ako prišiel? 
Prišiel tak, že sme ho zabalili do plechovej, bezpečnostnej 
ákatule, a poslali sme ho sám na medzinárodné filmové zá
vody do Benátok. My nemáme kapitál na reklamu (ad
vertising), ani jeden novinár, ani producent, ani manager 
Karol Plicka, referent národopisného odboru Matice Slo
venskej, nešiel s týmto filmom. Keď v závodění medzi
národnom prišiel na náš film rad, vybrali ho zo škatule 
cudzí operatéri, pustili ho pred očami prísnej poroty (jury) 
a zvíťazil. Dostal zlatý pohár mesta Benátok pred 
filmovou produkciou svetovou, ktorá má miliony a ktorá 
môže každý film oveáäť a odekorovať zlatými čačkami a 

Prečo obstál tak čestne film "Zem spieva"? 

Neobstál preto čestne, žeby sa v ňom boly ukazovaly 
napodobené filmárske mramory z papieru, striebro a zlato 
z plechu, falošná pompa z dekoratorských dielní filmových 
fabrík, ale obstál preto, lebo sa v ňom ukazuje skutočný 
život, život umele neskrášľovaný, život žitý každodenne. 
To by však nebolo nič cenného na tomto filme, veď takých 
filmov, čo ukazujú každodenný život je dosť na svete. 
Ale to ocenila jury medzinárodných závodov na tomto fil
me, čo sa v ňom ukazuje a hlavne to, ako sa H é® • Aom 
ukazuje. 

Co sa ukazuje vo filme "Zem spieva"? 

To, čo Slovensko bolo, a to, čo Slovensko nebude viae, 
tlebo už od tých čias, čo bol tento film urobený, nie je. Uka
zuje sa v ňom kus tej kultúry a vzácneho ľudového ume
nia, ktoré vymiera. Kus takej ľudovej kultúry a umenia, 
ktoré vyrástlo zo slovenskej zeme a slovenských rúk a kto
rú dnes-zajtra premôže a zaleje medzinárodná civilizácia. 
Už miznú výšivky, miznú solídne techniky textilnej práce 
ľudovej. Nástroje ľudovej hudby sa prestávajú vyrábať 
1 užívať. Morena sa sotva kde na Slovensku vynáša ako 
sa vynášala od 1,000 rokov, a miesto dreveného pluhu, pri
šiel už železný pluh, radio, elektrika, autá, busy, traktory, 
cement, asfalt. Prejde niekoľko rokov a Slovensko splynie 
so šedivou, jednotvárnou, bezohľadnou civilizáciou. Vo 
filme "Zem spieva" sa preto dokumentárne zachytily tie 
najdôležitejšie momenty slovenského života. Amerika, 
pamiatky po Jurajovi Washingtonovi, alebo o živote ame
rického ľudu v tých časoch, má uložené len v mrtvých 
predmetoch, v amerických múzeách. Ale my, Slováci, za
chytili sme pre našich potomkov vo filme v živom predme
te, pohyblivom, hovoriacom a hudbou zvučiacom páse fil
movom všetko to, čo Američania už nikdy nebudú môcť zo 
svojej historie zachytiť pre seba. Čo by dala americká 
veda, keby mala originálny, hovoriaci, živý film z tých čias 
zo života farmerského a robotníckeho, keď sa rodila samo
statnosť Spojených Štátov Severoamerických? Vieme, že 
veľmi mnoho. Nemyslím teda na taký film, do ktorého sa 
dnes najdú herci, profesionalisti a všetko sa urobí v štúdiu, 
vo svetle reflektorov a lámp sa všetko napodobí. Myslím 
na taký film, v ktorom by bol zachytený život tých Ameri-
kánov, ktorí v primitívnych pomeroch bojujúc s pralesmi, 
púšťami a zemou, začali stavať budovu amerického kom
fortu a bohatstva. Čo by dala Amerika za takýto unikát
ny filmový dokument z historie amerického pokroku? Pred 
odchodom delegácie Matice Slovenskej, okrem iných štát
nych produkcií, i sovietska štátna filmová produkcia po
núkala za výmenu filmu "Zem spieva" hociktorý film vy
robený v Rusku, ktorý si vyberieme. Z toho vidieť, že i 
ruská moderná filmová kritika si náš film vysoko cení. Hol
lywood robí parádne vyzdobené filmy, Rusko produkuje u-
ínelecky iste vynikajúce filmy a že chce mať jednu kópiu 
z filmu "Z%m sj^va'*49. je. telí vý-
íňamu. V , y " "V 

Ako je robený film "Zem spieva11*?* • 

Na svete možno nie je nič ťažšieho ako urobiť Steie-
lecky cenný film. A osud umelecky cenných filmov je 
vždy ťažký. Prevážna väčšina obecenstva hľadá vo filme 
Vietko iné, len nie umenie. Hľadá v ňom lesky bohatých 
itodbávov, bezcenné šlágry, klzký vtip a poskakujúci rad 
nahoty, bzúkajúce Rolls-Royce a štekliace jazzy, to nie je 
umenie. To sa tak podobá umeniu, ako odlesk mesiaca v 
kalnej vode, skutočnému mesiacu na oblohe. Vo filme 
wZem spieva" nič takéto nenajdete. Tam najdete kontrast 
Veľkého mesta (iste sa zasmejete vo filme nad ľuďmi, kto-
tí ustrašene prebehujú na križovátke medzi bezcitnými 
autami) a zdravého života v slnečnej slovenskej prírode. 
V tej prírode, kde od jari počínajúc cez celý film, to jest 
SÍ do jasene, keď sa hrozno oberá, chlapci sa na zdravom 
TOduchu ocelia. V tomto kraji, chudobná slovenská žena, 

vedie volky zapriah^uté do brány alebo pluhu vie, 
:© ieh vedie. Vie, že preto ich vedie, lebo robí pre 

teba h vie, že robí na svojom.^ A éi to vie často 
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veľkomestský, ktorý žije v komforte, že prečo to alebo ono 
robí? A či vie takýto človek, že to, čo robí na svojom ma
jetku a pre seba? Slovenský človek, keď robí i robil tvrdo 
s jednoduchými nástrojmi, vedel ale vždy pri robote, že 
robí na seba, na svojej záhrade, na svojom poli. Človeka 
drevený pluh neponíží, ale človeka môže neraz ponížiť i 
práca s mašinou, práca vo vyspelej civilizácii. Ale ani tam 
neponižuje človeka mašina,- ale človek človeka. V tomto 
filme neide o komfort, o mašinu, ale ide o vyzdvihnutie krá
sy slovenského človeka, ktorý je i v chudobe vedomý, že 
koľko bohatstva je v ľudskosti a krásy v česti. Vo vedomí 
tohoto kráča za pluhom, obracia a ak treba i holými ru
kami ukladá hrudu v brázde, aby dobre ležala. Nehľa
dajte v tomto filme voľajaké "najväčšie", "najvyššie" a 
"najpvršie" stroje alebo cementové a železné architektúry, 
ale otvorte svoje srdcia a oči tomu, čo Vás voľakedy živi
lo, utešovalo v slovenskom povedomí a v sebavedomí dô
stojnosti ľudskej držalo. Toto vedomie dôstojnosti ľud
skej práce, jedinečné bohatstvo foriem ľudového umenia 
bolo to, čo uchvátilo medzinárodnú jury filmovú a potom i 
forma, spôsob, akým je film robený. 

Film je urobený tak, že v ňom muzikálna a spievaná 
časť (sound) splýva, harmonizuje sa vždy s obrazovou, a 
to tak krásne, že sa často zdá, že nie obraz bol robený prvý, 
ale muzika bola robfená pred obrazom. Na 10,000 stopo
vom filme (celovečernom) nemožno pravda zachytiť celé 
Slovensko a každú dedinu alebo mesto, to by už nebol u-
melecký film, ale film turistický, a aby v ňom bolo všetko, 
musel by mať najmenej osemdesiat tisíc stôp. (Bol\by osem 
večerný!) A aj tak by v ňom mohla byť ukazovaná každá 
slovenská dedina len 5 sekúnd. Preto tento film bol robený 
tak, aby sa v ňom zachytily tie najkrajšie a najrýchlejšie 
miznúce spôsoby ľudovej práce, ľudového umenia a zvy
kov. Keby sa bply zachytily všetky, aj bezvýznamnejšie, 
zas by to nebol umelecký film, ale len film vedecký pre 
vedecké ústavy, univerzity. Preto sa v tomto filme za
chytily predovšetkým tie veci zo života slovenského ľudu, 
ktoré už dnes miznú alebo už aj zmizly. Zachytily sa spô
sobom živým, moderným a k tomu ešte v umelecky kompo
novanom filme, akým je "Zem spieva". Film "Zem spieva" 
nie je obchodný film pre ľahkú zábavu, to jé film vážnej 
poezie, to je báseň filmová. 

Ako prijala svetová kritika film 
"Zem spieva"? 

Ešte pred ukážkami niektorých kritík poznamenávam, 
že vo Viedni, kde sa stretáva filmová produkcia Východu i 
Západu, film "Zem spieva" išiel v rekordnom čase šesť 
týždňov bez prestania. 

t 

Gazetta di Venezia (Italia) 23. aug. 19Š4 píše: 
... .réžia (management) ťaží zo závideniahodných 

prameňov etnických a z citlivosti a ľudskosti, ktoré dá
vajú vznik filmovej technike dobre volenému eklektizmu, 
ktorá dosahuje skutočnú podstatu základných estetických 
kanónov ruskej kinomatografie a nezrychľujúc rytmus a 
uvoľňujúc istú kompletatívnu statičnosť, je vo výhode, ak 
ju konfrontujeme s produkciou Západu a produkciou slo
vanskou. Tak sa mi zdá, že "Zem spieva" zrodila sa vlast
ne z tohoto bezprostredného a splývajúceho sa zasnúbenia 
dvoch estetík a protikladov. Je to azda najpozoruhodnej
ší dokumentárny film, predvádzaný na festivalu (t. j. na 
filmových medzinárodných závodoch v Benátkach). 
' , **• Scotsman (Edinburgh), január 1932: 

....Veľký počet fotografií filmu predstavuje štúdie 
z dedinského života na Slovensku, ktoré priamo fascinujú 
(okúzľujú). 

Telegraf (Viedeň, Rakúsko), 27. nov. 1934: 
... .Tento, režisérom K. Plickom inscenovaný kultúr

ny film, upamätuje nás na veľké časy ruského filmu, ktorý 
pod érou Eisensteina a Pudovnika dosiahol svoju slávnu 
dobu. Zem spieva je nádherne muzikálne po4£ať^Miiý. 

.. 

Koralle (Berlín), 26. apríla 1934: 
Klasicky krásne obrazové diefô, * ktorého dôstoj

nosť skutočnej ľudskosti svieti. 

4i 

ROZHLAS YSN. 

Mnohé spolky a kluby už 
přihlásily sa so svojimi ad
resármi dó Y. S. Novín. Pri
hláste sa aj vy, ostatné. Ne
počúvajte na reči pomýle
ných ľudí, ale majte na 
mysli dobro svojho spolku a 
svojich novín, slúžiacich vám 
— to jest slovenským záuj
mom. 

» '  

Na nedeľu máme dvoje či 
troje slovenských divadel
ných predstavení. To je veľ
mi pekne, že neprestávame 
pestovať divadelné umenie, 
lebo to dokazuje, že sa ne
vzdávame svojho slovenské
ho života a svojej slovenskej 
kultúry. Všetka česť riadi
teľom a hercom! Obecen
stvo žiadame, aby námahy 
týchto kultúrnych pracovní
kov odmeiiilú veľkou návšte
vou. ; 

• 

Ék nezabudnite prísť so
botu večer alebo nedeľu na 
bazár osady sv. Cyrila a Me
toda, do tej materskej osady 
slovenskej na Mahoning doli
ne. Uvítajú vás srdečne a za 
niekoľko centov mgžte si od 
niesť niečo dobréhfc a vzác
neho. 

Tritisíc ľudí bolo prítom
né na koncerte Father La
chovej kapely 26. januára v 
Gary, Ind. S jeho kapelou 
vystúpili aj sólisti: speváčka 
Soňa Šarnova, huslista Frid
rich Dvonč a spevák Ján Ko
lár. Slovákom z Chicaga a 
Gary gratulujeme, že si tak 
umenie cenia. Život človeka 
nepozostáva len z jedenia, 
spania a pracovania — to aj 
zvieratká robia; pozostáva i 
H vyššieho' duševného živo

ta, akým je náboženské roz
jímanie, umenie, veda, lite
ratúra. Ktorý národ nepe
stuje tieto vyššie, tieto ľud
ské veci, nie je hoden byť 
členom rodiny národov, lebo 
je len čriedou ľuďom po
dobných bytostí. Preto sa my 
Slováci snažíme vyššie a 
vyššie v kultúre, umení, li
teratúre, vo vede. Preto bu
dujeme vyššiu školu pre 
chlapcov v Clevelande,' preto 
máme medzi nami delegáciu 
Matice Slovenskej. Kto je 
proti tomu, kto to nechce 
podporovať, ťahá náš ná
rod do stavu ľudských čried. 

• 

Ha podporu výpravy Fa
ther Lachovej kapely do Eu
rópy poslalo z Youngstownu 
Č. 308. IKSJ. $5 a Odbor 8. 
NSS. $1. Mnohé tunajšie 
spolky, aj evanj., zakúpily 
lístky od pani Klučarovej v 
prospech tej výpravy. 

« 

Dňa 11. februára slávil v 
Newarku* N. J. 75-ročné na
rodeniny Rev. Ľudovít No
vomestský, myslíme že naj-
stanice. Rev. Novomestský za 
farár v Amerike. Rev. No
vomestský prišiel do Ame
riky r. 1889 a farároval až 
do r. 1928 pri cirkvi sv. Tro
jice v Newarku. Roku 1928 
si ho tá cirkev zvolila za 
čestného farára. Manželka 
Rev. Novomestského, ktorá 
je už zosnulá, bola za viac 
rokov hl. predsedkyňou Ži
veny a jeden z ich synov je 
správcom veľkej leteckej 
stanic. Rev. Novomestský zä 
mladších rokov bol veľmi 
činný nielen cirkevne, ale i 
národne, ako i jeho manžel
ka. Prajeme jnu ďalšieho 
života v zdrav! á šťastí. 

Francúzska vláda už da
la svoje "O. K." Milanovi 
Hodžovi na utvorenie dunaj
ského bloku Štátov, tej Po
dunajskej Federácie, ktorej 
úlohou bude brániť Rakú
sko proti pohlteniu ho Ne
meckom, zastaviť prediera
me sa nemeckého i ruského 
vplyvu v strednej Europe a 
urobiť poduiíajské štáty ho
spodársky od veľmocí neod-
vislými, Už teraz svetové 
časopisy píšu o "veľkom slo
venskom štátnikovi" s väč
šími koncepciami, nežli mal 
Beneš. Keď sa Hodžovi vše 
tko podarí, bude naozaj za
značený v historii veľkými 
literami. Je charakteristické, 
že českí politikári už pod
rážajú nohy Hodžovi — zo 
závisti. Chceli by ho odpra
tať s predsedníctva vlády, 
lebo veľké zdary v diploma
cii zaviedly by Hodžu o se
dem rokov do prezidentské
ho paláca, na Hradčany, do 
sídla českých kráľov. To by 
českí politikári neprežili, to 
by bol$ pohroma! Pochybu
je sa ale, že sa im intrigy 
podaria, lebo Hodža je veľ
mi húževnatý človek a má i 
prezidenta Beneša za sebou, 
lebo mu Hodža pomohol k 
prezidentstvtt. 

e 
VaršavsKa revue "Nasza 

Przyszlošč" (Naša Budúc
nosť) prináša článok Jána 
Bobrzyňského, syna slávne
ho poľského historika, v 
ktorom článku stojí toto: 
"Na šťastie, nie je v Poľ
sku panslavizmus hlboko za
korenený. Každé uplatňova
nie slavianskej súdržnosti je 
nanajvýš nežiadúcne. V Bu
dapešti a v Berlíne má Poľ
sko pevnú oporu proti vý
chodnému barbarstvu a pro
ti zradným slovanským bra
tom." Nuž takí sú to "bra
tia Slaviani" teraz v Poľsku 
pri moci. Akú "pevnú opo
ru" má Poľsko v Berlíne, 
nech postačí, že sft tam už 
agituje za nové rozdelenie 
Poľska. Poľský národ do
bre urobí, keď sa čím sko
rej strasie terajšej bludnej 
svojej- plukovnickej a šľach
tickej vlády. Lebo naozaj 
môže byť Poľsko rozdelené, 
aby už viac nikdy nevstalo 
it mrtvých. 

N Ďalší dôkaz nemeckej "o-
pory" je tento: Nemecko je 
dlžné Poľsku za potraviny a 
železničnú službu v pomor-
skom koridori 75 milionov 
dolárov a nechce mu platiť 
ani centa, lebo vie, že sa 
Pol 'ska. nikto nezastaae. 

V Juhoslávii nájdené boly 
na viacerých miestach zá
zračne bohaté ložiská bauk-
situ, rudy, z ktorej sa alu
minium vyrába. Tento ľah
ký a Silný kov je veľmi vzá
cny nielen pre výrobu ku
chynských nádob, ale i lie
tadiel a rozmanitých strojov 
a stavieb a jeho spotreba u-
stavične rastie. Juhoslávia 
by mohla zbohatnúť z toh
to kovu, keby tam boli pri 
vláde dobrí vlastenci. Ale a-
ko nám hovoril jeden pria
teľ Horvat, vládni páni dali 
výlučné právo dolovania a 
výroby Angličanom a pod
písali kontrakt, dľa ktoré
ho Juhoslávia bude platiť 
za Angličanmi v Juhoslávii 
vyrobené aluminium viac, 
nežli by platila na svetovom 
trhu. Rozumie sa, že toto pá
chne hroznou korupciou. 

• 

Najvyšší súd Spoj. Štátov 
rozsúdil, že zákon Louisia-
ny, ktorý zdaňoval obchodné 
oznámky v časopisoch, je 
protiústavný a bol vynesený 
len tým cieľom, aby slobo
da tlače bola obmedzená. 
Ten zákon bol vynesený na 
rozkaz neb. diktátora Loui-
siany, senátora Longa. Ten
to rozsudok najvyššieho sú
du dokazuje, že je ešte nie 
tak zlým, za aký je vyhla
sovaný. Bránenie slobody 
tlače je pochvalyhodná vec. 

• 

V senáte Spoj. Štátov spri
sahaná bola za sénátořku 
Mrs. Huey P. Long, manžel
ka horespomínaného nebo
hého diktátora Louisiany, 
Longa. Vyslúži termín svoj
ho mrtvého manžela. Toto je 
už druhá žena-sehátQrka v 
senáte Spojených Štátov. Pr
vá je Mrs. Caraway. Mrs. 

ng sľúbila* zastávať zá-

' k 1 ' > 
ujmy farmárov a robotníkov, 
ako ich vraj zastával jéj ne 
bohý muž. Ale z nej diktá-
torka sotva bude, hoci je 
žena.1 

, 41 <"% • v 
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t K 
Kongresman Sirovich K 

Néw Yorku a kongresný de
legát Dimond z Alasky ho
vorili v kongrese, že Japon
ci silne ápehujú v Alaske, 
merajú hĺbku vody okolo pc 
brežia a hľadajú americké 
letecké a ponorkové stanice 
— tak sa vraj pripravujúc 
na zaujatie Alasky. Sirovich 
nazval pritom Japoncov "ry-
božrútmi". A senátor Spoj. 
Štátov, Lewis z Illinois, kto
rý bol minulého leta v Ru
sku, hovoril v senáte, že Ja
ponsko a Rusko spoločne na
padnú Spojené Státy — Ru
sko že si vezme Alasku a 
Japonsko Filipíny. Sen. Le
wis je členom významného 
senátneho výboru zahranič
ných vecí. Senátor Pittman, 
ktorý je zas predsedom toho 
výboru, vyzýval národ, aby 
vybudoval také váječne loď
stvo a letectvo, ktoré by bo
lo pahujúcim, takže by vše
tkým nepriateľom odpadla 
chuť od napadnutia Spoje
ných Štátov, .Sen. Lewis sa 
tiež vyslovil, že Amerika ne-
Wá jediného skutočného 
priateľa na svete a musí sa 
spoliehať len na seba. Po 
týchto rečiach zaiste príde 
veľké zbrojenie na vode, na 
zemi i vo vzduchu. Ich teci 
si nemožno ináč vysvětlit'. 

• 

Ťažko veriť slovám, ktoré 
senátor Lewis povedal. Rusi 
sú nie takí hlúpi, aby pre 
Alasku šli do vojny s Ame
rikou. Veď ju za bagateľ 
predali Amerike za prezi-
dentstva Teodora Roosevel
ta a my sme od toho času z 
Alasky vybrali všetko bo
hatstvo. Čo sa týka rozdele
nia čínskeho obchodu medzi 
Japonskom a Ruskom, o čom 
senátor Lewis tiež hovoril, 
všetky skutky Japoncov do
siaľ to podvracajú. Veď za
ujali severnú Čínu a Man-
džúriu hlavne preto, aby za-
hatily Rusku obchod s Čí
nou. Naopak, japonské ča
sopisy nedávno písaly, že sa 
Japonsko ide so Spoj. Štátmi 
deliť o obchod v Číne. Te
dy reč sen. Lewisa bola- na
ozaj len na to, aby popchla 
kongres k odhlasovaniu bi-
liona dolárov na zbrojenie. 
Že proti komu, to sa sotva 
vie i vo vláde, lebo svetová 
situácia je taká, že vojna 
môže vypuknúť kedykoľvek 
t kdekoľvek a proti komu-
koľvôk. Teraz každý národ 
zbrojí o prekot, musíme i 
Hlt*: 

''V'- • 

V Moravskej Ostrave po
lícia chytila jedneho Rusa, 
menom Ivana Slag, ktorého 
nemožno fotografovať, lebo 
je fotografickej čočke nevi
diteľný. Toto je tiež žáha-
da, ktorú človek ešte neroz-
lúštil. O iných záhadách 
ľudských veľmi zaujímavé 
píše slávny učenec dr. Ale
xis Carrel v jeho knižke: 
"Man the Unknown". 

*... 

V McKelvay's ' obchode 
majú na predaj knihu "100;-
000,000 Guinea Pigs". Tých 
100 morských prasiec sme 
my, obyvatelia Spoj. Štátov 
a na nás robia pokusy vše
lijakí humbugári, vyrábajú
ci a predávajúci patentové 
lieky nie preto, aby nás z 
chorôb vyliečili, ale aby za
robili na nás miliony — bez 
ohľadu na to, koľko tisíc 
ľudí otrávia. Kúpte si tú 
knižku a keď neviete angli
cky, dajte si ju deťom pre
čítať — možno sa zachrá
nite od predčasnej smrti. 
Vláda vás nechráni; návrh 
zákona, ktorý bol podaný 
pred rokom, bol výrobcami 
patentných medicín poraze
ný v kongrese — takí sú 
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nemá práva existencie. Ľud
stvu treba civilizácia, ktorú 
bude každý človek užívať, 
v ktorej každý človek bude 
mať rovnakú príležitosť k 
civilizovanému životu a prí
ležitosť nie k leňošstvu, ale 
rovnakú povinnosť k práci. 
Leňošská trieda sa vyvinula 
zotročením slabších a inte
lektuálnych, hmotársky ne-
cítiacich a nemysliacich, te
dy duševne vyšších ľudí 
tými nižšími, hmotársky za
loženými ľuďmi. Človek, 
ktorý poctivé pracuje a roz
jíma o Bohu a iných ne
hmotných veciach, nikdy ne
zbohatne tak, aby sa stal 
členom leňošskej triedy. Tým 
sa stane len ten, ktorý usta
vične myslí, ako zarábať ti
síce a miliony, ako okrádat' 
iných buďto švindlami ale
bo vysokými cenami alebo 
nízkymi mzdami a dlhou 
pracovnou dobou. 

* 

Nielen hospodárstvo celé
ho sveta je obrátené hore 
nohami, ale aj počasie. Na 
Slovensku, kde vždy bývaly 
tuhé zimy, teraz kvitnú fi-
jalky a hromy bijú a my tu 
v Amerike mrzneme, ako ni
kdy predtým. Na Slovensku 
preto nevedia čo majú s dre
vom robiť, drevokupci ban
krotujú a my to ftemáme 
čím kúriť. 

V L. Milos$, francúzsky 
básnik (s poľským menom) 
krmi stá vtáčkov, ktoré by 
ináč v zime hladom zahynu
ly. Nedávno ležal niekoľko 
týždňov chorý, ale jeho slu
ha rozhadzoval vtáčkom se-
miačko. Keď básnik vyzdra-
vel, vtáčky v celých krdloch 
sa okolo neho sletěly a mu 
spievaly, radujúc sa, že ho 
zase vidia. Také sú vtáčky 
vďačné! Vskutku, nebeské 
stvorenia! I vy, rodáci milí, 
hádžte teraz chlebové omť* 
vinky okolo domu, kde si 
ich vtáčky najdu. Pod sňa-
hom si nemôžu vyhľadávať 
potravu. Menovite farmári 
by to mali robiť tak riadne, 
ako riadne kŕmia svoj sta
tok. Na jar a na leto sa im 
vtáčky odmenia hubením 
hmyÉu r— ochránia ich úro
du. 

• 

Ťažký priemysel oznamu
je nedostatok zručných ro; 
botníkov a Americká Fede
rácia Práce hovorí, že je to 
lož. Kde nemajú dosť cviče
ných robotníkov, príčina je 
tá, že nechcú vziať do práce 
uniových alebo starších ro
botníkov. Niektorým priemy
selníkom je málo tých 11 
milion bezrobotných — chcú 
mať ešte yácší výber. 

• 

Vo Washingtone zomrel v 
sobotu Charles Curtis, vice
prezident Spoj. Štátov za 
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Hooverovho prezidentovania. 
Curtis bol z jednej štvrtiny 
Indian kmenu Kavv, ale vy
zeral ako plnokrvný; naro
dil sa 25. jan. 1860 pri To-
peka, Kan. Za detstva bý
val v indiánských vigvamoeh 
a len keď mu bolo 14 ro
kov, ho jeho stará mať po
sadila jednej noci na koňa 
a povedala mu, aby ušiel 
medzi bielych ľudí, "lebo 
svet patrí bielemu pleme
nu". Curtis ušiel do Topeka 
a preto, že nevedel iné ro
biť, len okolo koni, dal sa-
na pohoničstvo. Pri svetle 
lampy, visiacej na voze, učil 
sa čítať a začal študovať 
právo. V ťoku 1881 už slo
žil advokátske skúšky a dal 
sa do politiky. O tri roky 
bol už okresným žalobcom 
a v 1892, keď mu bolo len 
32 rokov, bol už kongresma-
nom a od toho času bol vždy 
— krem rokov 1912-1914 
kongresmanom alebo sená
torom až do r. 1928, kedy 
zvolený bol za vice-prezi-
denta. Keby Curtis nebol 
študoval, bol by zomrel pri 
pohoničstve a nik by nebol 
znal o ňom. Vedomosť je 
veľké moc! 

V Spoj. Štátoch bol ná 
návšteve Carlo Sforza, nie
kdajší zahraničný minister 
taliansky, ktorý sa vyslovil, 
že Európa nachodí sa už na 
bode, na ktorom sa zvrtne 
jej osud. Buďto sa všetko 
vyjasní a nastane svornosť 
medzi národami v Europe, 
alebo sa Európa dostane do; 
takého položenia, že hovo
riť o návrate stredoveku by 
bolo optimizmom. Za stredo
veku bolo aspoň kresťan
stvo, ktoré miernilo vášne, 
ale < teraz sa Šíri pohanstvo, 
v ktorom vraždeniu tiy rôM' 
bolo konca... ' 

j—Keď znáte niečo zaují
mavého, napíšte to do Y. S. 
Novín — predplatiteľom #-
verejníme zdarma. 
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The Smith-Trumbull, 
iNCr-:;A-6 

20 Wárif Ave., Girard, O. 

DODGE-PLYMOUTH 
KÁRY 

JÁN SHERFÉL, preds. 
Telefon 38362 

JO£EF G. 
v v > 

VASCAK 
SLOVENSKÝ 
POHRABNÍK 

m Lincoln Avenue 
Telefon 40286 

Odbočka v- Campbell 
45 Washington St. 

NÍZKE CENY ZA OPRAVU TOPÁNOK 
Pre Utorok — Středily—>- Štvrtok 

POL PODOŠVY A 
GUMOVÉ PÄTY 

4Unské Chlapecká 
* a 

tletské Mužské 

51c j 71c 
KLINES SHOE REPAIR DEPARTMENT 

v Basemente 124 EAST FEDERAL ST. 
Prácu vykonáme, kým počkáte 

KLOBÚKY 
Vyčistíme 

a 
Sformujeme 

29c 

Jt í. Morgan, medzinárod
ný bankár, vyslovil sa pred 
senátnym výborom, Vyšetru
júcim jeho činnosť pred a 
po vstúpení Spoj. Štátov do 
svetovej vojny, že leňošská 
trieda je potrebná na zacho
vanie civilizácie. Nuž, jestli 
sú otroctvo, hlad á mizéria 
milionov ľudí potrebné na 
zachovánié civilizácie leňo* 
chov, pbtdtn taká civilizácia 

n  n  t v t  V  
« 11AIJT A JL 
FOOD MARKET 

119-121 E. Federal Street 
PIATKOVÉ A SOBOTNÉ ZVLÁŠTNOSTI 

•iWVl'.H! I 

CELÉ BRAVČOVÉ 
PLECIA • »«,• » .v Z. funí ISC 

CHUDÉ BRAVČOVÉ 
ZADKY (Butts) *.* u funt, 19c 

CHUDÉ MÄSO 
NA POLIEVKU Z. funt 12c 

VÝBORNÉ J;; 
TEĽACIE ČAPSI ...... *... Z.funt 16C 

VEĽKÁ y r 
B O L O G N A  . .  •  • » ' • « - • ' * « » •  _  

Za funt OC 

CUKROM KUROVANA ' 
u '!fní 24c 

MALÉ 
SRDCIA . . * #" • *,• % '""ty 25C 

ČERSTVÉ SVINSKÉ , 
KNOSKY. funt SC 


