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montážnika (rigerského bá- každoročne usporiada Okrea-
sa), ktorý zadovážil od spo-sný Sbor Slovenskej Ligy spo
ločnosti povolenie k prehliad- j lu so slovenskými spolkami a 

! zreli veľké oceliarske závo- j Tedy, Slováci, chystajte sa i Sbierka na slovenskú" be-
dy Youngstown Sheet and j už odteraz na tie halušky a | nediktínsku vyššiu školu pre 
Tube Co. Bola to zásluha p. i vôbec na túto všeslovenskú chlapcov v Clevelande po-
Jána Novotného, hlavného | národnú slávnosť, ktorú nám kračuje pekne. Nasbierané 

je vyše $40,000, treba ale 
$150,000. Najnovšie kňazi z 
pittsburghského biskupstva 
vydali prehlás, aby každá 
slpvenská katolícka rodina v 
tom biskupstve obetovala hoc 
len dolár na túto školu. U 
nás v Youngstowne sa eite 

, i vždy sbiera, a to v našej naj
staršej osade, sv. Cyrila a 
Metoda. 

1 

MÔJ KÚT 
Pite FATHER KOSľlK. 

CI VERlM V AMERICKÝ SYSTÉM? 
Tretí *e série článkov o naturalizácii a občianstve. 

Prisťahovalec, ktorý sa rozhodnul zostať nadobro v 
Spojených Štátoch a rozmýšľa sa teraz, či má sa stať tu
najším občanom, stojí pred druhou vážnou otázkou, ktorú 
nie je práve ľahko formulovať. Túto otázku, ktorá je v 
podstate veľmi vážna, zodpovedá si väčšina prist ahoval-
cov, tak hovoriac, v podvedomí, nevvjadrujúc ju kedy slo
vami. . j* , j 

Ak rozhodne sa prisťahovalec založiť svoj staly do
mov v Spojených Štátoch, nerobieva tak "Iba zo sebeckých 
záujmov — v úzkom smysle hospodárskom — no najmä 
preto, že sa mu tu páči. Ako v každej krajine, tak aj tu 
je veľa vecí, ktoré budia neľúbosť, veľa prípadov bezprá
via a nespravodlivosti, ale jednako sa tu prist ahovalcovi 
páči. Páči sa mu duch Ameriky, jej sloboda a neodvis-
losť, jej viera v demokratickú vládu a v zaistenie lepšieho 
života priemernému mužovi a žene. Hoci vie, že Ameri
čania majú chyby a nedostatky, mi ich prisťahovalec rád 
a- chce sa stať jedným z nich. 

Takéto alebo podobné myšlienky prebehávajú mysľou 
prisťahovalca, ktorý rozhodol sa zakotviť nadobre v Spo
jených Štátoch. Pri zodpovedaní otázky: "Ci sa chcem 
navždy usadiť v Spojených Štátoch?", musí si súčasne zod
povedať aj otázku: "Ci verím v americký systém?" 
- Ak nemôže na ňu odpovedať kladne, poctivo a z plného 

presvedčenia, vtedy nemá práva stať sa americkým obča
nom. Je iba fair, ak očakáva národ, ktorý prijíma do 
svojho stredu nového člena, aby tento člen veril v po
všechný vládny systém, ktorý je tuná zavedený. Prisťa
hovalec môže na pr. veriť, že monarchia je najlepšou vlád
nou formou. Iný zasa môže schvaľovať diktátorstvo. V 
takýchto prípadoch nemôže poctivo prisahať — ako musí 
urobiť každý americký občan — že bude podporovať a 
chrániť ústavu Spojených Štátov. V takýchto prípadoch sa 
nemôže stať americkým občanom. Príčina je jasná. Veď 
v americkom systéme vládne práve ľud. Úradníci, počnúc 
vidieckym šerifom a končiac prezidentom Spojených Štá
tov, sú zvolení ľudom a reprezentujú tak vôľu väčšiny ná
roda. Títo vládni činitelia nie sú pokladaní za neomyl
ných — naopak, veľmi často sa prísne kritizujú a často sa 
menia. Americký národ môže si zmeniť vládu, kedykoľ
vek si toho želá a môže meniť svoje zákony tak, aby vy
hovovaly potrebe dňa. Ústava Spojených Štátov postarala 
sa o umožnenie týchto zmien. Nikto — ani jednotlivec, a-
ni skupina lu'dí — nemá práva sa usilovať o zmenu akým-
koľvek inším spôsobom. 

Inými slovami, práve ľud vládne Spojeným Štátom. So-
sadiť vládu silou, značilo by zrušiť vôľu ľudu. 

Keď prisťahovalec prijíma amerického ducha a ame
rický systém a stáva sa americkým občanom, stáva sa sú
časne aj čiastkou americkej vlády. F. L. I. S. 

ROZHLAS YSN. 

Ct. čitateľstvo žiadame o 
prepáčenie, že minulé číslo 
t. novín nebolo také, ako o-
byčajne. Chceli sme vydať 
8-stranové číslo, aby bolo 
viac čítania, ale boli by sme 
sa omeškali a čitatelia by 
ho boli dostali len v ponde
lok. Tedy zo dvoch ziel vy
brali sme to menšie. Teraz 
cez leto vynahradíme, lebo 
tých ohlášiek nebude mno
ho. Pre nedostatok miesta 
nepísali sme obšírnejšie ani 
o matičných prednáškach. 
Program prednášok bol ši
kovne sostavený, takže kaž
dý mal príležitosť vidieť a 
počuť to, čo sa mu páčilo. 
Keď bol na Steeltone uka
zovaný film, v Campbell boly 
prednášky a keď boly na 
Steeltone prednášky, v Camp 
bell bol ukazovaný film. V 
Campbell maly obavy, že ne
budú vidieť film "Zem spie
va", lebo nebolo stroja na 
jeho premietanie. Ale supe
rintendent škôl p. Andrej 
Klinko sa postaral o stroj z 
Clevelandu, za čo nech mu 
je vďaka i na tomto mieste. 
Naši delegáti boli milo pre
kvapení, keď videli, že v 
Campbell Slováci a Slaviani 
zaujímajú také vysoké úra
dy, ako p. Klinko a mayor 
Borak. Buďme hrdi na náš
ho Klínku, Boraka a iných. 
Preukázali sa tam i naši spe
váci a hudobníci. Ten oktet 
• Campbell vie zaspievať! 
'A z mladého Jarábeka bude 
iste veľký umelec. Zaspieva
ný krásne i deti z osadnej 
Ikoly sv. Alžbety, spevokol 
•lov. baptistskej cirkve, Ján 

spievaly až štyri spevokoly: 
osady Mena Ježiš, osady sv. 
Cyrila a Metoda, osady sv. 
Mateja a spevokol "Slávia". 
Tento posledný spieval i na 
rozlúčku v pondelok. A p. 
Ján Vagaš zaspieval svojim 
prekrásnym hlasom dve pie
sne Schneidra - Trnavského. 
Obecenstvo bolo unesené ich 
spevom. Rev. Kočiš povedal 
viac krásnych, precítených 
preslovov a bol tak zaujatý 
o zdar prednášiek, že kaž
dý hovoril o tom s uznaním. 
Na rozlúčku prehovorili i 
Rev. Juraj Roh a Rev. Juraj 
Novák. Tiež musíme pripo
menúť, že delegáti boli ho
stení na skoro všetkých na
šich farách. Nemyslíme, že 
sa delegátom u nás nepáčilo. 
Naopak, cítili sme, že sa s 
nami neradi lúčia. Prijali 
sme ich úprimne, srdečne a 
oni boli k nám tiež takí. De
legáti mali z Youngstownu 
odísť do Columbus ku gu
vernérovi, ale Clevelandčani 
im poslali v pondelok ráno 
telegram, aby prišli len do 
Clevelandu. Tak sa vrátili 
vlakom do Clevelandu 5. 
mája. Táto návšteva matič
ných poslancov zostane nám 
trvale v pamäti. Vyše 20 je
dnotlivcov prihlásilo sa za 
členov Matice. Prednášky a 
film "Zem spieva" vypočuli 
a videli i Slováci zo Sharon 
a Farrell, New Castle a 
Hubbard, Warren a okolia a 
na bankete 1. mája i adv. 
Rusinak z Detroit bol prí
tomný. Rev. Hvizdák zo Sha
ron bol každý deň na pred
náškach a filme s celou svo
jou rodinkou. v 

ke týchto obrovských závo
dov. Prehliadka trvala vyše 
troch hodín a videli sme 
strojárňu, kotlovňu, elektrár-
ňu, vysoké pece, martinské 

I pece ,besemerku, ten veľký 
j nový moderný "strip mill", 
; potom skelp mill, blooming 
j mill, mlyn na bezševné rú
ry, drôtovňu, rozmanité sa
močinné prístroje a stroje. 
Bolo to zázračné a dojemné. 
V "strip millu"' ftripojil sa k 
nám p. Jozef Barliak, supe
rintendent a tak sme mali 
dvoch vysvetlovačov. Vysoká 
pec nás svojou objemnosťou 
Ohromila. Leje 1000 ton su
rového železa na deň. Toto 
je ten základ civilizácie. Bez 
vysokej pece by nebolo že
lezá a bez železa ocele a bez 
ocele terajšej civilizácie. Ale 
jeden úradník nám tam po
vedal, že učenci už vynašli 
nový spôsob rafinovania že
leznej rudy: pomocou elek
triny. Netreba žiadnej pece, 
magnetický prúd vyberie či
sté železo z rudy, hotové k 
výrobe ocele. Tedy zase ne
dobrá zpráva pre robotníc
tvo. Na všetkých veľký do
jem robila čistota, aká u 
Sheet and Tube Co. panuje. 
Celá tá obrovská oceliareň 
vyzerá ani zo škatuľky. E-
šte i niektoré dlažby v nej 
sú voskované. Keď sme po
vedali delegátom Matice, že 
Youngstown Sheet and Tube 
môže vyrobiť dva razy toľ
ko ocele za rok, ako všetky 
oceliarne v Cesko-Slovensku, 
prišlo im ťažko veriť, lebo 
česko-slovenské oceliarne sú 
nie z tých posledných v Eu
rope. Vyrobia viac ocele, a-
ko talianske a s tým sme 
povedali dosť. Všade v oce
liarní stretávali sme sa s na
šimi Slovákmi pri rozmani
tých prácach. Mnohých sme 
videli operovať drahé stro
je, čo značí, že naši Slováci 
sú šikovní, dobre zarábajú
ci robotníci. Stretli sme sa 
tam i s p. Šarošim z Camp
bell, ktorý operoval stroj v 
mlyne na bezševné rúry. U-
trmácaní a ustatí, vrátili sme 
sa ku kanceláriam oceliarne, 
kde v restaurante sme si do
bre zaobedovali. A koho sme 
tam našli? Slovenky. Sloven
ka kuchárka, Slovenky po
mocníčky. Bol to fajný obed 
a nedivíme sa: Slovenky ho 
vařily, i na stôl priniesly. — 
Vďaka správe Youngstown 
Sheet and Tube Co., vďaka 
pánu Novotaiému, vdlaka p. 
Barliakovi za príležitosť vi
dieť túto — jednu z najväč
ších oceliarní na svete. 

* 

Rev. Albert Klein, ako • 
minulých rokoch, tak aj te
raz podal pekný článok ku 
"Dňu Matiek". Vyjadrená je 
v ňom láska syna k matke, 
ktorej si ona plne zaslúžila, 
ako každá matka, ktorá vy
chovala zo syna kňaza a a-
ko každá matka, ktorá sa 
natrápila so svojimi dietka-
mi. Rev. Klein si obľúbil spi-
sovateľstvo; od malička bol 
v spojení s týmito novinami, 
predával ich každú nedeľu 
pri kostole — tak sa ho spi
sovanie chytilo. Úfame, že 
neprestane, že bude pokra
čovať — tak bude konať 
svoje kňazské i národné po
vinnosti slovom I písmom* 

klubami. 

V tomto čísle máme ang 
lický článok od jedneho a 
merického žurnalistu o Slo 
vensku. Dajte ho prečítat 
vašim deťom — budú hrdé 
na svoj slovenský pôvod, ne
budú sa zaň hanbiť. Mnohé 
slovenské deti, i už veľké, 
hanbia sa za svoj nárpd, za 
svoj pôvod len preto, že ne
vedia nič dobrého o Sloven
sku. o slovenskom národe. 
Ukazovanie obrazov "Cesto
vanie po Slovensku" a filmu 
"Zem spieva" matičnými de
legátmi, otvorilo oči mno
hým našim deťom. Boly hr
dé, keď viděly, že i na Slo
vensku majú také ohromné 
a krásne budovy, ako v A-
merike. Tento článok im ho
vorí o iných dobrých strán
kach slovenských. Dieťa po
trebuje znať i o lepších ve
ciach slovenských, aby ma-
hlo byť hrdé na svoj rod £ 
nehanbilo sa za svojich ro
dičov. Pánu Kountzovi srdeč
ná vďaka za článok a pánu 
Rozumoví v Columbus tiež, 
lebo to on bol, ktorý zaujal 

! amerického žurnalistu o Slo
vensko. 

• 

Neraz myslíme, že sme si 
sami na príčine tomu, keď 
sa naše deti za nás a za svoj 
pôvod hanbia. Co počujú do
ma? Málo chvály na svoje; 
väčšinou hanu. Doma sa na
dáva na slovenské spolky a 
potom chceme, aby sa naše 
deti za ne zaujímaly. Doma 
šomreme na slovenské ko* 
stoly a potom sa nám nevi
dí, keď deti idú radšej do 
írskych alebo iných alebo 
žiadnych. Doma si manželia 
pred deťmi hádžu nepekné 
slová, ba aj pästi, a potom 
sa divia, že si ich deti ne
ctia. Doma sa nadáva na 

Spoločnosť Slovenskej Ná
rodnej Budovy vo Philadel
phii zahrala v nedeľu ope 

Za pol hodiny v nebi. . 
Istý kňaz s veľkou odda

nosťou a celou dušou kázal 
o radostiach v nebi... 

Keď vychádzali z kostola, 
oslovil ho jeden bohatý člo
vek a pýtal sa ho: Pán fa
rár, tak ste pekne kázali o 
nebi, ale jedno zabudli ste 
spomenúť, že kde môžeme 
to nebo nájsť? 

Veľmi ľahko, odpovedal 
kňaz. Znám jednu veľmi 
chudobnú rodinu. Matka le-

rétu, v ktorej účinkovalo 50 | ží chorá už roky, manžel ne-
spevákov a 10 solistov. My 
tu máme asi 15 spevokolov, 
a to dobrých — bolo by pe
kne, keďby niektorý z nich 
alebo spoločne tiež zahral o-
peretu. Operety sú krásne 
spevohry a nie tak ťažké a 
nákladné, ako opery. V New 
Yorku hrávajú Slováci ope
rety každý rok a chodia im 
na ne i Slováci z ďalekých 
miest. Teraz je čas chytiť sa 
do cvičenia k zimnému pred
staveniu. 

pracuje, majú kopu detí, 
ktoré ani len kúsok chleba 
nemajú, aby si do úst vloži
li. Iďte tam a dajte im nie
čo z vášho bohatstvt a uvi
díte nebo... raj... 

Boháč pozrel na farára, 
posbieral sa a išiel prosto k 
tej chudobnej rodine. 

Druhého dňa s radostnou 
tvárou pozdravil svojho fará
ra a povedal: Pane, zaiste 
videl som nebo a bol SOU! v 
ňom za pol hodiny! 

Sú sbierky na ,siroty... na 
starých... na chudobných., na 
opustených... 

Najlepšia príležitosť pre 
každého si dosiahnuť a ío* 

na svo.fe sily, by nemohol Bitka. 
rátať na srdcia dobrých die-j Nedávno bola v šusedstv# 
tok, ktoré to najlepšie vždy j taká lárma, taký krik, ž* 
len jemu dajú... Pravda, nie | som bol celkom prekvapený# 
vždy dosiahnu svoj cieľ a 
nedostane ten, ktorému obe
tovali tie kúsky — bo pri
skočia vrabce a niekedy i ne
jaký psík a ukradne to, čo 
mu neprislúchalo. 

Uč sa od tohto vtáka... po* 
lož svoje hniezdo, svoj dom 
medzi dobrých ľudí, aby ti 
bol zabezpečený — a áno, 
keď by si bol v nešťastí, aby 
i ty si nebol opustený sám 
na seba, bo veru ťažko zná
šať kríž, súženie samému... 

Pozerám na tohto vtáka... 
jako spokojne si sedí na tom 
horúcom slnku — ani sa len 
nehne.... Jeho párik priletí 
a ho krmi... večer si sadne 
k nemu na konárik a spie-

Otec, matka, neboli doma# 
len tí dvaja chlapci, je* 
den okolo 10 Hft druhý okQlp-.; 
8-ročný. ^ * ,s ŕi 

Myslel som, lé'niečo sfcraí-t 
ného tam musí byť, preto,, ? 
som išiel, aby som j4del, ŽO 
sa stalo... ^ ^ * ; íjt 

Ten väčší mlátil toho men- ... 
šieho, ale celkom nie po ľud?^ > 
sky. S veľkou biedou soilt.-*; 
ich roztrhnul a pýtal sa, 
prečo tá veľká bitka? 

Vedia, Father, ten 
menší brat je vinný. Ja soni< 
mu dal v nedeľu balu, a on* 
mi prisľúbil, že za celý týi* 
deň miesto mňa bude večeře 
ňajšiu modlitbu konať a te
raz som sa doznal, že tert 

va... spieva, kým sa len cel-j darebák sa už tri večeri ně
kom nezotmí... Možno to je j modlil, a preto ho bijem... 

I ten bude raz dobrý ve
riaci, keď už teraz druhých 

Váš rozh lasovateľ vozí sa 
každý deň páru razy po Ma
honing Ave. a zakaždým mu 
padne do očí pekná tabuľ
ka s nápisom: Elizabeth Va-jšporiť cestovné do neba... 
vrinak, slovenská porodná 
babička. Mahoning Ave. je 
jedna z hlavných ulíc tohto 
mesta a slovenská tabuľka 
pani Vavrinakovej sa tam 
pekne vyníma. Poslúžilo by 
to aj iným profesionálom a 
obchodníkom našim, keby si 
vyvěšovali tabuľky na hlav
nejších uliciach mesta, lebo 
by ich mená boly vždy pred 
očami ľudí. 

Toho leta bude Evanj. Slo
venská Ženská Jednota slá
viť 30-ročné jubileum svoj
ho založenia a odbývať 10. 
konvenciu v Lansford, Pa. 
Táto Jednota založená bola 
14. júna 1906 a teraz počitu-
je 4,000 členiek. I tunajšie 

Monika. 
Bola zvláštna osoba. Jed

na z naj pěknějších príkla
dov manželky a matky. 

Muž je pohan a ona kre
sťanka, katolíčka. Nie so 
zlosťou, ale svojou anjelskou 
trpezlivosťou prinesie ho, 
zdvihne k sebe. 

jeho večerná modlitba., á-
no, modlitba, na ktorú tak 
veľmi mnohí ľudia zabud
nú... 

Uč sa od vtáka trpezlivo 
znášať horúčosť slnka... bez 
reptania, za dobro svojej ro
diny... uč sa uctiť jed-no dru
hé v rodine, v manželskom 
stave... a áno, sa i modliť... 

• • * 

Father Hamrak. 
Pozdrav do Lorain. Father 

Hamrak ide sláviť 15-roČné 

najíma miesto seba sa modn* 
liť... :•••; .5. j* 

Za druhého š* môž mod^ •? 
liť... ale nie miesto druhé* i 
ho. i ' 

* * #, 

Nemám tak tíffióho času, ; 

preto dnes si zaspievame. 
Viete, môj dom pratajú. Či • 
vy viete, čo to znamená? To . 
myslím, každý mužský má 
rád, ako koza nôž. Veru to t 

jubileum svojho kňažstva, j je pratania, keď ráno to-
Závidím Father Hamrákovi, j pánky vám treba za pol ho-
že je tak mladý a radujem j diny hľadať — a keď my-
sa, že dožil 15 rokov v prá-jslíte, že pte ich našli, vtedy 
ci za Boha a národ. Áno, 
Father Hamrak za svojich 
15 rokov sa dokázal byť do
brým kňazom, dobrým náro
dovcom. Však založil, /.or-

i ganizoval osadu v Canton, 

vidíte, že obidve sú na ľavú 
nohu... Len keby aa to skôr 
skončilo... 

Syn sa jej pustí na planú !"aPracoval ?a dosť * Camp" 

slovenské časopisy; doma sa—c^° 39. ESZJ. vyšle dele-

Prípravy na 16. Slovenský 
Deň v Mahoning doline sú 
už v plnom prúde. Bude na 
stredu, 22. júla v Idora par
ku. Správcom tohoročného 
Slovenského Dňa bude p. 
Ján Krišpinský, dobre zná
my youngstownský Slovák a 
ochotný národný pracovník. 
Správcom kontestu na krá
ľovnú bude p. Andrej Lay-
shock, tiež dobrý pracovník a 
správcom sberateľov ohlá
šiek i tajomníkom Dňa p. 
Jozef Grančaj. Pokladní
kom bude ako obyčajne, p. 
František Hudík, starý ná
rodný pracovník. Na toho
ročnom Slovenskom Dni bu
deme mať novotu: slovenskú 
večeru, na ktorej budú i 
bryndzové halušky! Správa 
Idora parku nám zaplatí slo-Dňa 4. mája si naši matič

iarovi solo i Andrej Verba j ní hostia, v spoločnosti nie-jvenskú kuchárku a dá jej 
SA harmonike. Na Steeltone | ktorých členov výboru, ob-J všetka pomoc do kuchyne. 

hovoria bezzákladné upodo
zrievania na slovenské veci 
— a keď deťom takto zo-
šklivíme všetko, čo je slo-. 
venské, je nám záhadou, 
prečo sa naše deti stránia i 
rodičov, i spolkov, i kostolov, 
i časopisov i osláv a zábav 
slovenských. Hovorme pred 
deťmi pekne o všetkom, čo 
je slovenské; kritizujme, ale 
šetrne, na schôdzach, nie do
ma,- ctime sa a mládež bude 
nás tiež ctiť a milovať ná
rod, z ktorého pošly. Veď 
nás ten Mr. Kountz zahan
buje: on má viac pekných 
slov pre Slovensko a sloven
ský ľud, ako my sami. 

* 

"Katolícky Sokol", orgán 
S. K. Sokolstva slávil po tie
to dni strieborné jubileum. 
Teší nás, že tak vzrástol, le
bo pri jeho kolíske bol i pi
sateľ tohto rozhlasu. Neraz 
vypomohol Rev. Škutilovi, 
prvému redaktorovi K. So
kola a Priateľa Dietok. Rev. 
Škutil býval ďaleko od New 
Yorku a bolo mu ťažko pri-
chodiť do tlačiarne. Tak len 
odkázal pisateľovi, aby po-
oprával dopisy a poprečito-
val obťahy a vykonalo sa to 
vďačne a zadarmo. Nevie
me, ako je teraz, ale v tie 
časy "Priateľ Dietok", .or
gán maličkých sokolov, bol 
preplnený slovenskými dopi-
sami maličkých sokolov a so-
koliek. A nebolo treba mno
ho ani oprávať: tak boly 
pekne po slovensky písané. 
Rev. Škutil napísal mnoho 
veršovačiek, preplnených slo
venským citom, tak bol u 
maličkých čitateľov i veľký 
záujem o národné veci. Z 
tých maličkých sú teraz vod
covia v sboroch a vencoch S. 
K. S. Dobre je, keď si každá 
naša organizácia odchová ta
kých členov a vodcov. Lebo 
bez slovenského citu je vod
covstvo v slov. ustanoviz
niach nemožné. Z takých bez 
národného citu ľudí sú len 
vodcovia za doláre a pre do
láre. Niektoré slovenské or
ganizácie na to zabúdajú a 
bojíme sa o ne. Slov. Kat. So
kolu prajeme, aby i naďalej 
pestoval toho národného du
cha, z ktorého sa životná si
la čerpá, > 

gátku na konvenciu, známu 
pracovníčku slovenskú, pani 
Juliu Jakubec. 

• 

S. K. Sokolstvo bude od-

cestu. A viete, že mládenca, 
ktorý sa raz na zlé cesty pu
stí, zastaviť je tak ťažko, a-
ko tú skalu, ktorá sa pustí 
s vysokého vrchu... Monika 
nepopustí. Deň a noc, áno 
za 25 rokov stále sa modlí a 
plače, prosí Boha o pomoc, 
prosí o milosť. Keď sa jej 
syn Augustín do Rímu pustí, 
kľakne na kolená pri mori 
a prosí P. Boha, aby tá loď 
preplávala s jej synom cez 
to široké more do prístavu 
istého — do prístavu milo
sti... Nemožno spísať, ne-

bell, a myslím, nespí na ru
žiach ani v Lorain. A pri tej 
všetkej práci nikdy nestratil 
svoju dobrú vôľu, vždy má 
laskavost', vždy dobré slovo 
i pre toho najhoršieho... 
Znak, že nasleduje svojho 
Spasiteľa nielen ústami, -.le 
i skutkami... Ďalej, ďalej vo 
vašej ťažkej práci a majte 
i naďalej len jeden cieľ pred 
vašimi očami: Spásu duší..* 
spásu nášho slovenského ná
roda. , 

Na 21. mája my s našimi 
a s vašimi dobrými rodičmi 
kľakneme v našom dočasnom bývať svoju 13. konvenciu j možno pochopiť, či tá mor-, . f 

(sjazd) v týždni 24. augu- ská voda,- alebo slzy sv. Mo- j kostolíku a budeme prosiť 
sta v Pittsburghu, z ktore.i 
príležitosti bude i veľký 
slet a závody v Pitt Stadiu- Augustín nielen že sa obrátil 
me. V stadiume je 65,000 se-jk Bohu, ale sa stal jednou z 
dadiel a S. K. S. ho chce za-, najjasnejších hviezd cirkvi... 
plniť do posledného miesta j stal sa biskupom, stal sa svft-
za všetky tri dni: 21., 22. tým... 
a 23. aug. Na tieto závody j Očistily ho slzy materin-
sa chystajú i sokoli z Maho-iské, navrátily ho k Bohu... 

niky boly horkejšie... jp- Bo{ia
: 

aby ste ešte mnollé 

Modlitba bola vyslyšaná. ! r°ky žili, mnohé roky praco
vali, mnoho dobrého učinili 
pre cirkev i náš utlačený slo
venský národ. 

Boh vás žehnaj! Boh vás 
živ! Boh vás sprevádzaj i 
naďalej...! 

Keď som išiel do Pukanca 
Šušovičku mlátiť, 
Cepy sa mi dotrhaly, 
Musel som sa vrátiť. 

Žena moja, stará moja, 
Kde sa mi tie cepy? 
V pitvorečku na klinčeku 
Veď si left nie slepý! 

Mlynára, mlynáru, 
Z tej novej mlynice, 
Zomeľ že mi, zomel' 

-Tri miery pšenice! 

Ak mi nezomeľeš, 
Urobím ti škodu: 
Vyjdem na jaroček 
Zahatím ti vodu! 

Vodu ti zastavím, 
Pytle ti poberiem, 
A teba mlynáru 
Von z mlyna vyženiem! 

Tak do milého videnia, ®»Í 

budúcu sobotu! 

ning doliny. j 
• 

Tak sa zdá, že hoci Ta
liani zaujali Abysíniu, že sú 
ešte nie jej pánmi a že im 
môže byť ešte odňatá. Liga 
Národov prijala delegáciu 
Abysínie vzdor protestom 
Talianska, čím uznala ďalšie 
jestvovanie neodvislej Abysí
nie. Toto talianskeho člena 
Ligy tak napálilo, že sa 
vzdialil zo zasadnutia Ligy. 
Mnohí znalci situácie hovo
ria, že Anglia nemôže dovo
liť Taliansku, aby okupova
lo Abysíniu, lebo by si tým 
podrezala krk. Slávny ang
lický generál Kitchener sa 
ešte pred svetovou vojnou 
vyslovil, že ktokoľvek by 
chcel zaujať pozíciu na Ní
le, musel by sa biť s celou 
britskou ríšou. A Taliansko 
je i so severu i s juhu na 
Níle, takže Sudan a Egypt, 
a s tým i panstvo Anglie v 
Afrike, sú na milosti Talia
nov. Taliansko akiste bude 
musieť vypustiť z pazúrov 
hodný kus Abysínie Anglii a 
Francii, alebo vrátiť kraji
nu Abysínčanom, ak nechce 
mať skutočnú vojnu. 

• 

F. F. Gordon, direktor jed
nej anglickej oceliarne vy
našiel nový spôsob výroby 
nehrdzavejúcej ocele, ná
sledkom čoho bude veľmi 
lacná a jej spotreba bude 
rozšírená do všetkých sta
vieb. Tým veľmi utrpí ma
liarsky a gliedovací priemy-
sel. 

nik nekrmil... a nejaké roz-
— Na večierkoch, na ro-j pustené dieťa v bodaj kto-

dmných zábavách, na achô-1 rej chvíľke by mu mohlo 
dzach spomeňte si na Vyš- roztřepat' a skaziť celý 
šiu Slovenskú Školu v Cieva* .dom... celé hniezdo... a zai-
landel Ute by celkom bol spustený 

Sv. Augustín uznáva to, 
keď píše: "Tvoja ruka, Pa
ne, neopustila moju dušu... 
bo doniesla obeť moja dra
há matka... obetu: svoje vla
stné srdce... keď za mňa 
deň a noc slzy ronila..." 

Veru nie len jedna Moni
ka je, žije na svete... Nie 
jedno dieťa by sa mohlQ o-
kúpať v slzách, ktoré zaň 
matka vyronila... ale málo 
je sv. Augustínov, ktorí to 
uznajú... 

Jako si ty? Máš len trošku 
uznania? 

» •  •  *  

Náš vták. 
Máme pekné stromky oko

lo našej školy. A zvláštne, 
keď som pred pár dňami po
zeral, vidím, že na jednom 
z tých nízkych je hniezdo, a 
v ňom si spokojne sedí jeden 
drozd. 

Myslím: však si si mohol 
i lepšie miesto vybrať. Oko
lo stromčeku prejde každý 
deň skoro 400 detí... každú 
nedeľu celá osada, ľudu a 
ľudu — a on si len spokoj
ne sedí a pozerá na nich... 
Tie menšie dieťatká, keď sú 
na vonku, celý čas okolo to
hoto vt4ka strávia... potichú-
čky sa schovávajú a pozerá* 
jú naňho, ale Bože chráň, 
aby sa i len jedno z nich 
dotklo hniesda... dotklo vtá* 
ka alebo toho stromčeka... 

Áno, koniec-koncov mož
no ten vták lepšie urobil, že 
to hniezdo má tu pri škole, 
ako by ho mal niekde v le
se. Tam by ho nik nebránil, 

Otvorenie kancelárie 

George E. Prokop 
Pravotár — Verejný notár 

Tel. úradovne 7-7226. Res. 3-9400 
33 NORTH HAZEL ST. 

Hneď pri Catholic Supply Co. 

ZAMĚNÍM DOM 
Mám veľký dom, ktorý by 
som zamenil za malý. Kto 
potrebuje veľký dom, nech 
sa hlási u Martin Lipka, 63 
Starr Ave., Campbell, O. 

Kurčiatka 
Prvú zásielku kurčiat dostaneme 
v pondelok, 0. marca. Dajte si 
svoju včasnú objednávku teraz. 

GLICKSTEEN'S 
14 E. FEDERAL. Tel. 42684 

NA PREDAJ 4-IZBOVÝ 
DOM 

na Crescent St. alebo zamě
ním za väčší majetok na 
West Side. Hláste sa v čísle 
1635 Hartzell Ave. 

JOZEF 6. 
V V > 

VASCAK 
SLOVENSKÝ 
POHRABNlK 

40 Lincoln Ave. 
Telefon 4023i 

Odbočka v Campbell 
45 Washington St. 

DOMOVÁ FARBA 

ň 
Naša 

NAJVYŠŠIA 
KVALITA 

Po 

(Hla* 

5-Galonovom 
Množstve 

Robená z hiejefee o 
iOva, mletého t éj. 
•tom ľanovom oleji! 
Najviac zatre, naj-

•||»e zakryj* a dlho 
trvá. 14 odtienkov 
tvftripv n liiclíi. 

} 

Strouss - Hirshberg's 
FARBY, EMAJLE, VÁRNIŠE TRETIA PODLAHA 


