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ŕRAVA RADOSŤ 
ŽIVOTA. 

Pííe M. D. HIBEN. 

"Toto som vám hovoril há-
to, aby moja radosť zosta
la vo vás, a vaša radosť aby 
sa naplnila." Ev. av. Jána 
15:11. 

Najšťastnejší a najvesel-
ií ľudia tohto sveta majú 
byť kresťani. Ľudia v srd
ciach ktorých vládne duch 
Ježiša Krista. Myslím, že naj 
väčšiu krivdu životu Kristov
mu robia .tí ľudia, ktorí o 
Ňom vždy píšu a hovoria, 
ako o mužovi bolesti. Tak
tiež utrhajú životu Jeho tí 
maliari, ktorí Ho vždy ma
ľujú so smutnou a zamrače
nou tvárou. Pravdou je, že 
Pán Ježiš bol Mužom Bole
sti, ale taktiež je pravdou, 
že On bol aj Mužom Rado-
Bti. Veď On bol a je pra
meňom opravdovej a trvalej 
radosti. Pred samým vcho
dom do getsemanskej zahra
dy, kde bol zajatý, odkiaľ 
bol pred Piláta vedený a ko 
nečne ukrižovaný, vtedy, 
keď malo byť Jeho srdce 
zármutkom naplnené, vtedy 
povedal svojim učeníkom: 
''Tpto som vám hovoril, aby 
moja radosť zostala vo vás." 

V čom je prameň tej o-
pravdovej radosti? V čom 
spočívala radosť Kristova? 
Jeho radosť bola zakorene
ná v tom, že On bol cele od
daný vôli svojho Otca, vôli 
Božej. Každý človek túži po 
šťastnom a radostnom živo
te, šťastie je cieľ mladého 
i starého, ale i človek len 
vtedy bude opravdové šťast
ný, keď sa úplne podrobí 
vôli a zákonom Božím. Pána 
Krista nemohly žiadne okol
nosti, ani žiadna moc sveta 
vyraziť s cesty svojho posla
nia. Nám hovorí, aby sme si 
od Neho brali príklad. Ba 
tak sa zdá, že prekážky a 
ťažkosti, ktoré Kristu ne
priatelia Jeho do cesty klá
dli, ešte zväčšovaly Jeho ra
dosť. Sv. Pavel povedal, a-
by sme za najväčšiu radosť 
mali, keď v rozličné poku
šenie upadáme, lebo v nich 
sa zosilňuje naša viera. O-
pravdová radosť pochádza 
zo srdca. Nie z rozhojnenia 
majetkov, nie z bohatstva, 
nie z toho, čo človek má, 
nie z toho, čo sebecky sám 
užije, ale pravá radosť po
chádza z toho, čo človek "z 
lásky a z ochotnosti vykoná 
pre iného, z pomoženia i-
ným ľuďom. Sebci a lakom
ci sú tí najnešťastnejší ľu
dia. "Čokoľvek učinili ste 
jednemu z maličkých mo
jich, to ste mne učinili," po
vedal Pán Ježiš. 

Iný prameň Kristov*! *&-
dosti bol v tom, že svědomitě 
konal svoje poslanie. "Ja 
som prišiel, aby som hľadal 
a spasil to, čo bolo zahynu
lo." On prišiel volať hrieš
nych ku pokániu, ku novému 
životu. Ale ani život váš a 
môj nie sú vyhodené na oce
án tohto sveta, by boly sem-
ta hádzané vlnami okolno
stí. Boh i nás poslal na tento 
svet, dal nám život, ale tak
tiež i prácu, ktorú máme je
den každý vykonať. Jestli vy 
nevykonáte svoje povinnosti, 
ony ostanú nezrobené a raz 
budú proti vašej nedbalosti 
svedčiť. My máme prácu a 
tú prácu máme konať ra
dostne a ochotne. No prav
dou je, že sú i takí ľudia, 
ktorí sami nič nerobia a ešte 
hania a kritizujú i znechu-
ťujú tých, ktorí verne, ochot
ne a radostne podiel svoj ko
najú. Takých ľudí je hodne 
v živote cirkevnom, spolko
vom i vo verejnom živote vô
bec. Ale tie útoky, odsudzo
vania, podceňovania a kriti
ky ľudí, ktorí sami nič ne
robia, by nemalý znechutiť, 
ani zarmútiť ochotných pra
covníkov. Pamätajte, že o-
vocie ochotnej práce je ra
dosť. 

Syn Boží nachádzal naj
väčšiu radosť v službe iným 
ľuďom. Prví kresťani dobre 
pochopili ducha svojho Maj
stra, lebo oni tiež pomáhali 
iným. Prečo sú mnohí kre
sťani, ako kyslé jablká? Pre 
ich sebeckosť. Preto, že žijú 
len pre seba. Už skrze Ne-
hemiáša posielal Hospodin, 
aby ľudia išli a rozdeľovali 

sa s tými, ktorí nemajú. 
Keď staručký Jakub posie
lal svojich synov do Egyp
ta ku Jozefovi, kázal im, aby 
vzali dary a tiež i trocha 
mädu. To je to, čo potrebujú 
dnešní ľudia, zvláště kresťa
ni. Trocha mädu, sladkosti, 
príjemnosti ,sympatie, trocha 
pomocného ducha. "Aby ra
dosť vaša bola plná." 

Niet snáď väčšej radosti, 
ako keď privedieme nieko
ho na dobrú cestu, keď od
vrátíme niekoho od zlého ži
vota ku dobrému. Kristus po
vedal moja radosť bude va
šou radosťou, ale iba vte
dy, keď budú i jeho záuj
my našimi. On je Cestou do 
radostného a pokojného ži
vota a tá cesta Je cesta služ
by. Neopúšťajte cestu pre 
chodník. Cestu pomoci, sú
citu a služby. Bismark, kto
rý bol považovaný za jedne-
ho z najlepších štátnikov 19. 
stoletia, povedal, "za celý 
svoj život nemal som ani 24 
hodín radosti." 

Viete v čom je hlavná prí
čina nešťastného života? V 
hriechu. Na tomto svete ešte 
nikto nenašiel opravdové a 
trvalé uspokojenie v hrie
chu. Hriech vyhnal prvých 
rodičov z rajského života a 
to robí až do dnešného dňa. 

Kristus prišiel preto, aby 
uviedol človeka tam, odkiaľ 
vypadol. Preto býva radosť 
pred anjelmi božími nad jed
ným hriešnikom, činiacim po
kánie. Skrze vieru v Ježiša 
Krista obsahuje človek pra
vú a trvalú radosť. Kristus 
je prameň opravdovej rado
sti života. Ostatne, moji bra
tia, radujte sa v Pánu. Ra
dujte sa v Pánovi vždycky, 
a zase len poviem: Radujte 
sa! Zaistenie šťastného a 
blaženého života je v Kri
stu. 

SPIŠSKÝ BISKUP JÁN VOJTASSAK O SLOVEN
SKEJ VYŠŠEJ ŠKOLE A O SLOVENSKOM BENE-

DIKTlNSKOM OPÁTSTVE V CLEVELANDE. 

LIST Z FRANCIE. 

"Bulletin Slovenskej liígy 
v Amerike" v č. 5. priniesol 
článok pod nadpisom "Slo
váci v Amerike potrebujú 
túto organizáciu", v ktorom 
pisateľ jeho medzi iným úz
kostlivé obhajuje názor, že 
Slovenská Liga je potrebnou 
organizáciou pre Slovákov v 
Amerike. Ja tento jeho ná
zor ešte doplním po tej 
stránke, že ona je potrebná 
v Amerike nielen pre tamoj
ších Slovákov, ale ona je po
trebná i pre celkovú našu 
národnú politiku, ako najdô
ležitejší jej činiteľ v zahra
ničí. Nezabúdajte, že náš 
národný boj o naše mocen
ské postavenie na Podunají 
ešte sa len začína. Tento boj 
sa nevedie flintami alebo ka-
nonami, alje vedou, literátů-, 
rou, umením, hospodársko-
sociálnou politikou národnou 
a ktorý stredoeuropský ná
rod najlepšie bude vynikať 
v tejto práci, tak ten bude 
mať aj najväčšie nádeje na 
jej politické a vojenské o-
vládnutie. 

Zato, že sme najmenším 
národom v strednej Europe, 
naša národná politika bude 
musieť i amerických Slová
kov organizačne vradiť do 
kultúrneho a hospodárskeho 
celku slovenskej národnej 
politiky, aby sme boli silnej
šími. Toto nebudem odôvod
ňovať, veď viete, čo zname
ná pre svetové Nemectvo je
ho emigrácia. 

Na tomto sa bude musieť 
pracovať s kroka na krok, 
vedecky, tu sa nedajú robiť 
skoky. A práve na túto prá
cu v Amerike je predurčená 
Slovenská Liga. Slovenská 
Liga v Amerike pre sloven
ský národ je mne niečo tak 
samozrejmé, ako mi je samo
zrejmým reč alebo písmo pri 
dorozumeňovaní sa s inými 
ľuďmi. Nehovorme teda ani 
radšej o tom, či je ona tre
ba, ale sa radšej pričiňme, 
aby bola dobudovaná po tej 
stránke, čo jej chybuje, aby 
bola na výške doby. 

Slováci svorne napred vla
stnou silou v celom svete a 
na Slovensku! 

Michal J. Víťazek. 

DR. H. E. BLOTT 
Oznamuje navrátenie m do jeho lí
ra do vne. Hodiny, od 11—12. dopolu-
nla v utorky, štvrtky a soboty * 
tiež dľa dohovoru. 

408 CITY BANK BLDG. f 
Telefon úradovne 34518. Retf. 66461. 

Spišská Kapitula, 19. marca 1936. ' : 
Dnes-zajtra bude tomu desať rokov, čo sa Americké 

Spojené Štáty horúčkovité pripravovaly na svetový eucha
ristický kongres. Boly to už len tie bezprostredné a dovršu
júce prípravy ku veľkým dňom 20-23. iúna 1926. Lebo 
ďalšia, takzvaná hrubá príprava na svetový eucharistický 
kongres, kde už on má byť, robí sa už rokmi vopred. 

Svet vedel, že Amerika i eucharistický kongres odbaví 
po americky totiž, v ohromných a podiv vzbudzujúcich 
rysoch. Teda ďaleký široký svet katolícky tiež sa pripra
voval a chystal na sú jedinečnú podívanú. Tým viacej, že 
v severo-amerických Spojených Štátoch najdete ľudí a ka
tolíkov temer z celého sveta. A tak i my Slováci máme tam 
azda siedmu čiastku celého svojho národa vysťahovaných. 
Pri takejto veľmi zriedkavej, okázalej príležitosti chceli 
sme navštíviť a vidieť svojich rodákov v ďalekej zemi Ko-
lumbovej; a od dávnych rokov vysťahovaní naši bratia, po
vedali by sme, mladší bratia žiadali si vidieť nás. Žiadali 
si nás vidieť zvláště po tom, ako si Slováci spolu s Cech
mi spoločný krb, spoločnú domácnosť — po svetovom pre
vrate — zariadili. 

Naši tam za ďalekým Atlantickým oceánom, pripra
vujúci sa na takú velikú, celý svet do pohybu prinášajúcu 
slávnosť, volali nás. A volali nás aj tamojší duchovní otco
via a pastieri, aby sme sa prišli podívať, a sa presvedčiť, 
že mladší brat slovenského národa svojimi duševnými, kul
túrnymi vlohami veľmi krásne sa uplatňuje i v ďalekom, 
cudzom svete či už priechodne meškajúci, alebo na stálo sa 
usadivší. 

V starom kraji slovenský národ po prevrate obdržal 
svojich a svojských arcipastierov-biskupov. Moc sa hovo
rilo i písalo o tom. Do roku 1926, keď bol svetový eucha
ristický kongres v Amerike v Chicagu, už všetky biskupské 
stolice na Slovensku boly obsadené novými arcipastiermi či 
už riadnymi diecenzánskymi biskupami, alebo aspoň len a-
poštolskými administrátormi. 

Keďže je v amerických Spojených Štátoch veliká ve
tva Slovákov katolíkov, príležitosť svetového kongresu eu# 
charistického využili biskupi rodného kraja, a pozvaní eu^ 
charistický kojigres pripravujúcim arcibiskupom kardinál 
lom chicagským práve tak, ako v Spojených Štátoch poser* 
biacim duchovenstvom, až štyria vybrali sa na cestu ďalekú 
a namáhavú, aby sa spolu so svojimi rodákmi v rôznych slo
venských katolíckych osadách menovaných štátov roztrú
senými na eucharistickom kongrese Kristu Kráľovi poklo
nili a za tým, navštíviac jednotlivé osady, tak spoločensky, 
ako i náboženský život svojich rodákov z bezprostredného 
blízka videli. 

Tí štyria biskupi, ktorí zo starého Slovenska na eucha
ristický svetový kongres do Chicaga a spolu i svojich rodá
kov do Ameriky navštíviť prišli, boli: Msgr. Marian Blaha, 
biskup bansko-by strie ký; Msgr. Ján Vojtaššák, biskup spiš
ský; Msgr. Pavel Jantausch, biskup trnavský a Msgr. Jo
zef Cársky, biskup košický. Všetci štyria arcipastieri veľ
kou radosťou boli naplnení, keď na vlastné svoje oči vi
deli a sa presvedčili o čulom náboženskom a kultúrnom ži
vote odčesnutej, mladšej a ďaleko do cudziny zaviatej ve
tvy svojho národa. A, keď po jednej stránke s nadšením 
hovorili o peknom pokroku svojho národa v mori iných ná
rodov, zvláště vlastnou silou všetko slabšie udúšajúcemu a-
merikanizmu; po druhej stránke tlumiť museli v sebe žiaľ, 
že tento pekný pokrok národa slovenského čím ďalej, tým 
viacej bude miznúť. Bude miznúť spolu s tými, ktorí tra
dície rodného svojeho kraja do Ameriky zaniesli. Ktorí, po
vedal by, jednou nohou ešte na starokrajovej, druhou však 
na americkej pôde stáli. Bude miznúť tak, ako budú miz
núť a do hrobov vstupovať tí, ktorí na svojských starokra-
jových, slovenských tradíciach v Amerike budovali a žili. 
Lebo v Amerike už narodení a tamojšími, menovite pub-
ličnými školami odchovaní potomci, trebárs zo starokrajo-
vého koreňa pošli, bez svojskej, zo slovenského ovzdušia 
nadýchanej tradície, všetko hlušiacej americkej vlne neo-
dolajú. A nie zvláště vtedy, ak sa slovenskosť už celkom 
aj z kostolov vysťahovať prinútená bude; ak ona celkom 
z povedomia i srde katolíckeho, na slovenských katolíc
kych, slovenskými osadníkami založených farách účinku
júceho kňažstva vyhynie. 

Akýmsi lúčom nádeje do budúcnosti, nad tou budúc
nosťou skormúteným, bolo nám vtedy, o čom sa už vtedy 
— pred desiatimi rokami — v Amerike povrávalo, že azda 
podarí sa osamostatniť a samostatné, opátstvo založiť slo
venským benediktínom. Pamätám sa na horlivost? Ý tej veci 
dp. Gregora Y^niščáka, O.S.B. 

Slovenskí benediktíni po mnohých úsiliach, v prvom 
rade ale pozitívnych prácach, ktorým sa dostalo uznania i 
na vyšších cirkevných miestach, konečne docielili to, že 
sv. Stolica za hodné uznala povýšiť kláštor slovenských 
benediktínov, sv. Andreja, v Clevelande, na hodnosť sa
mostatného, neodvislého opátstva slovenského rádu sv. Be
nedikta. 

To je veľký a neoceniteľný výdobytok katolíckych 
Slovákov v Amerike. Katolícki Slováci v Amerike žijúci 
v tomto slovenskom .benediktínskom opátstve majú pre dlhú 
budúcnosť silnú kotvu svojho slovenského života v Ameri
ke. A to tak, že čím na istejšie nohy bude ustanovizeň toho 
opátstva postavená, tým mohutnejšie bude môcť zasaho
vať táto rehola na cirkevno-náboženský život Slovákov v 
Amerike a takto udržiavať ich pri svojskom náboženskom 
a spolu i národnom živote. Ak Slováci v Amerike prajú si 
ostávať tam' čím dlhšie Slovákmi, napriek terajším ťaž
kým časom, majú napnúť všetky svoje sily a z lásky ku 
svojmu potomstvu zabezpečiť pevnú budúcnosť slovenské
mu benediktinskému opátstvu v Clevelande. 

A, keď je už reč o tom slovenskom benediktínskom 
opátstve, dobre bude tu pripomenúť tie štyri okolnosti, za 
ktorých sa ono zrodilo. ' • 

PRVÁ okolnosť je to úsilie samých odchovancov, ktorí 
zo slovenských rodičov v Amerike narodení, alebo ako ma-
ľučkí do Ameriky prišli, u benediktínov študovali a do rá
du sv. Benedikta vstúpili a v tom ráde za kňazov vysvätení 
boli. Títo spolu s kňazským aj národné povedomie do živo
ta si vyniesli. Účinkujúc medzi svojim slovenským náro
dom, rozmýšľali a pochopili, ako by svojmu slovenskému 
národu nielen po stránke náboženskej, ale i po ?tránke ná
rodnej ku svojským výsledkom čím najúspešnejšie dopo
mohli. Toto docieliť mienia, a to celkom múdre, takou stá
lou mravnou ustanovizňou, jakou je to£o samostatné slo
venské benediktínske opátstvo. 

DRUHÁ okolnosť väzí v pochopení tých našich Slo
vákov v Amerike, ktorí porozumejúc šľachetným snahám 
slovenských otcov benediktínov, mravne i hmotne pomáhali 
im v uskutočňovaní ich chvályhodných plánov a úmysľov. 

TRETIA veľmi vážna okolnosť je tá, že dobrý Pán 
Boh v Jeho Excelencii Jozefovi Schrembsovi, biskupovi v 

Clevelande vzbudil velikého priaznivca, dobrodinců a mi
lovníka i zastanců Slovákov v Amerike. Slováci katolíci 
práve preto, zaiste vrelo sa primlúvali u Boha za zdravie 
svojmu miláčkovi, biskupovi Schrembsovi, keď pred krát
kym časom slávil 25-ročné jubileum svojeho biskupstva. 
Lebo tento cirkevný hodnostár bezpochyby mal nemalú ú-
časť vo stvorení samostatného tohoto slovenského benedik
tinského opátstva. 

Aby sme boli úplní, treba nám pripomenúť aj tú 
ŠTVRTÚ okolnosť, ktorá tiež akiste priložila na váhu, 
keď sa pojednávalo na smerodajnom mieste o utvorení sa
mostatného slovenského benediktínskeho opátstva v Ame
rike. A tu prichádzam na príčinu, prečo som vlastne zapo
čal tento článok rozpomienkou na eucharistický, svetový 
kongres chicagský. > -

Po tomto kongrese totiž a po návštevách slovenských 
katolíckych osád, slovenskí biskupi, ktorí v Amerike boli, 
po svojom návrate do starého kraja, podali pamätný spis 
(memorandum) tak na niektorých biskupov amerických, 
kde Slováci početnejšie osady majú, ako i sv. Stolici do Rí
mu. V tomto pamätnom spise zhodnotili zásluhy svojich 
krajanov v Amerike ,na náboženskom a kultúrnom poli a 
prosili, aby tak arcipastieri katolíckej cirkvi v Amerike, 
ako i sv. Stolica príležitostne a s času na čas dobré snahy 
katolíckych Slovákov, ako i duchovenstva ich uznaním ho
norovali. Pokongresové roky dokázaly, že memorandum 
slovenských biskupov nevyznelo na prázdno ani v Amerike, 
ani v Ríme. Nemýlim sa, keď na poslednom mieste pripo
meniem aj túto okolnosť ako takú, ktorá bola na patrič
ných miestach do úvahy bratá, keď išlo o povolenie samo
statného slovenského benediktínskeho opátstva v Cleve
lande. 

Katolícki Slováci v Amerike vo svojom benediktínskom 
opátstve v Clevelande majú takú ustanovizeň, akou sa ani 
starokrajoví Slováci pochlúbiť nemôžu. V tejto ustanoviz
ni majú takú kotvu, o ktorú sa bude zachytávať slovenský 
život do Ameriky sa vysťahovavších našich bratov ešte 
dlhé roky do budúcnosti. A čím lepšie si zabezpečia Slováci 
v Amerike toto svoje benediktínske opátstvo, tým pevnej
ším hradom bude im ono do budúcnosti. 

JÁN VOJTAŠŠÁK, biskup spišský. 

AN AMERICAN LOOKS 
AT SLOVAKIA 

By C. D. KOUNTZ. 

It is an exhilerating ex
perience fór an American to 
visit Slovakia, an ancient 
land wheh is still out of the 
beaten path of the average 
tourist, but which, I venture 
to predict, will become a 
favorite resort of American 
travelers as soon as its beau
ty and progressiveness be
come more generally known. 

This is written from Ko
sice. Coming here with the 
expectation of remaining on
ly two days, I have stayed 
eight; and I feel that I have 
not even begun to see every
thing of interest. It would 
take a month at least to ex
haust the sight-seeing pos
sibilities of this immediate 
vicinity. 

Wishing to see as much of 
the Czechoslovakian land
scape as possible, I took the 
slow day-train from Praha 
to Kosice, a journey of 13 
hours. From the car window 
the vista was an endless de
light. The railroad meanders 
up and down the land, climb
ing steep grades, circling 
horse-shoe curves, cutting 
through mountains, dropping 
into valleys to follow the 
river beds. Nowhere have I 
ever seen a lovelier or more 
picturesque country and the 
long ride did not grow tire
some until after darkness 
shut off the view, about two 
hours before we reached 
Kosice. The excellent train 
provided every comfort of 
our modern American rail
roads, including a splendid 
dining-car service which, be
sides good food, supplies the 
incomparable Czechoslovaki
an "pivo." For this is the 
country which, beyond dis
pute, produces the world's 
finest beer. 

But the thing that im
pressed me most on that 400-
mile ride was the endless 
procession o f well-tilled 
fields on every spot where 
farming is possible. I had 
been led to believe that agri
cultural methods here were, 
according to our American 
standards, somewhat primi
tive; but certainly there was 
no evidence of it in the ap
pearance of the fields. 

I confess that I approach
ed Kosice with some mis
givings, for I have reached 
the age when a man wants 
bodily comforts. I was quite 
fearful that I should not 
find here a hotel as good as 
I like. The Cedok office at 
Praha had given me the 
name of Hotel Európa in 
Kosice, so there I went. And 
I was amazed to find a new 
and completely modern hos
telry, the brightest hotel I've 

seen in Europe and with an 
atmosphere of genuine hos
pitality such as the weary 
traveler rarely encounters 
anywhere. There is a dining 
room which seats 150 and a 
cafe with places for 300. 
The food is superb, infinitely 
superior to the meals served 
in Germany. I learned that 
the hotel is operated by Mr. 
Magdalen, a progressive and 
intensely patriotic young Slo
vak, who has three other ho
tels in various parts of Slo
vakia and is determined to 
contribute his share to the 
development of the country. 

This being my first visit 
to Czechoslovakia, I cannot 
of course compare condi
tions now with those which 
existed before the World 
War. But on every side I see 
evidence of material prog
ress. Although it is proba

bly a fact that no other coun
try in Europe can display as 
many unspoiled popular and 
distinctive costumes as are 
found in the villages of Slo
vakia, here in Kosice the 
people for the most part are 
dressed in the modern mode. 
The boys and girls on their 
way'to school look exactly 
like their counterparts in A-
merica, and in the cafes the 
crowds are smartly dressed 
in the latest fashion. The 
Slovak women are beautiful 
and if they use rouge or lip
stick it is with such discre
tion and artistry as to be 
practically unnoticeable, ; 

Ox-carts still outnum%ěř 
automobiles on the streets, 
for the roads to the outlying 
villages, which find their 
market here, are impassable 
for motor traffic. Even with 
a team of strong horses, last 
Sunday, it took me two 
hours to cover the five or six 
miles from Kosice to Nizny 
Tejkes, birthplace of my 
good friend Andrew Rozum 
of Columbus, Ohio, who has 
become rather famous as the 
only Roman Catholic in the 
United States who conducts 
a Kosher restaurant for the 
Jewish trade. 

But this city, wliich has so 
many treasures in its ancient 
churches and other struc
tures centuries old, has also 
many strictly modern build
ings and is rapidly adding 
others. Most impressive to 
me of all, however, are the 
fine new schools which re
flect, more than anything 
else, the new order. The ris
ing generation has educa
tional opportunities such as 
were undreamed of during 
the long period of Hungarian 
ascendancy and control. 

At present there are 4248 
primary schools in Slovakia, 
attended by more than half 
a milion children. There are 
164 grammar schools, 48 se
condary schools and 17 nor
mal schools. In Kosice is a 
modern agricultural college 
and throughout the country j 
are 15 other agricultural 
schools of lower classifica
tion. Then there are five spe
cial domestic science schools 
and also schools for those 
who want to specialize in 
horticulture and forestry. 
There are special govern
ment schools for such sub
jects as mining, chemistry, 
woodwork, weaving and me
tal work. 

There are six commercial 
academies operated by na
tional government. I spent 
several hours in the Kosice 
Commercial Academy, which 
immediately won my admi
ration both for its compre
hensive curriculum and its 
educational methods. 11 
would be hard to find a bet
ter school of its kind any
where. " 

The message which I shall 
carry back to America is 
that these Slovaks are a 
great people, as keenly in
telligent as any on earth; 
a proud people with just 
pride in their qualities of 
energy and self-reliance; a 
generously hospitable people. 
The population of Slovakia 
is about 3,500,000, 70 per 
cent of whom are Slovaks 
and Czechs. I wish all of 
that 70 per cent, lived in the 
United States. These people 
make great ÁJpfterican citi
zens! 

Kosice, C. S. B., April iS, 
1936. 

— Na večierkoch, na ro
dinných zábavách, na schô
dzach spomeňte si na Vyi-
si u Slovenskú Školu v Cleve
lande! 

Idete do 
Československa? 

Pripojte sa k výprave 

Mr. Sigmund Engel 

Výprava odpláva NOVOU 

Queen Mary 
(ce2 Cherbourg^ 

znaci novu "Lod', ktorá 
dobu vo výhode a pohodlí" 

Z New Yorku — ft. júla 
Okružná cesta pé Tretej Triede 
do Prahy $224.00. Daň dodatoč
ne. In« r á ty na požiadanie. Môž-
te si kúpiť šífkartu Cun&rd 
White Star na Splátkový Plán. 

Zabezpečte si miesto zavčasu a 
o ďalšie informácie hláste sa u: 

SIGMUND ENGEL 
112 E. Boardman Street, 

Youngstovn, OUe. 

Cunard White Star 

DOPRAVNA 
jediná cena, ktorá počíta! 

I'UU "WW 

$ 

YOUNGSTOWN 
TUDOR 

Mr V E veci nado všetko, ktoré stoja za to, 
aby ste si obzrel to, So kúpite v káre. Jedna 
je skutočná, dolárová hodnota a motorová n-
spokojenosť, ktorú dostanete za vaše peniase. 
Druhá je cena káry dopravenej do vášho ga-
ráiu a hotová k pohonu. Tuná uvidíte nízkost* 
ceny novej Ford V-8. Jestli budete poháňať 
túto 1036 Ford Káru, uvidíte hned* o koľko 
vÄčšiu hodnotu obdržíte nad to, čo Ford dal 
r minulosti. V účinnosti, bezpečnosti, pohodlia 
a kráse, je te najlepšia káxa, akú Ford vylrn-
doval. 

VÝKONNOSŤ S EKONOMIOir 

tak nízke ako 925 mesačne po prvej spi 4- r 
tke sa nových UOC % percenta mesačnýcfe' 
plánov. 5 

Všetky tieto plus hodnoty r hod 
ktorej Ford V-8 za žiadnej 

zvláštnej ceny pre vás! 
i Bezpečnostné sklo všade a predok*. . 
ktorý sa otvára. ' 

• 6.00 x 16 inč Air-Balloon Gumjr* ^ 

• Free Action na všetkých kolesách# jj| 

t 85 koňských síl V-Druh S cylin# 
drový stroj s duálnou dah*-UaJwuc«W * ^ 
karburáciou. , , Ji | 

• Tiché heíikatne paly 
rýchlosti, zahrnujúc 
zervu. 

• Super-Safety brzdy M Dttaé brzdo* 
vým miestom na funt károvej váhy 
než hoci ktorá iná kára pod $3198* 

• Centerpoise Jazda*—cestujúci «• 
miestnení nad strunami Fordovej 
123" strunovej bázy, takmer stopu 
dlhšej než kolesovej bázy. 

pre všetky 
nízkost' a re» 

VYPOŽIČAJTE KÁB* VÁÄHO FOBD OBCHODNÍKA DNE8 A DOSTAŇTB TO V-8 tfffJMflIH 


