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Bratia a sestry! 
Delegácia Matice slovenskej dokončila svoju cestu cez 

slovenskú Ameriku a dostala sa jej dnes azda jedna z naj
ťažších úloh, aby referovala o tejto svojej ceste a zároveň, 
aby sa lúčila so všetkými, ktorých postretla pri niekoľko 
mesačnom pobyte v Amerike. Úloha neľahká i preto, lebo 
delegácia nemala ešte času ani len zahľadieť sa podrob
nejšie na svoje skúsenosti i preto, že vnútorný rozsah zá
jazdu rozrástol sa veľmi naširoko, a azda ani nie je možné 
vystihnúť v krátkom referáte čo i len najdôležitejšie veci 
z tohoto pochodu Matice slovenskej. No, jednak sme radi, 
že môžeme takto na rozlúčku povedať niekoľko slov Vám, 
i celej slovenskej Amerike, ktorá nám 12. decembra pri vy
stupovaní z lode i po všetkých prípravách a informáciách 
predsa bola neznáma, a dnes i nás i Maticu slovenskú budú 
viazať viac ako priateľské sväzky. Jedno ľutujeme, že 
takto v krátkosti nemožno nám i faktami podoprieť našu 
neobyčajnú radosť, ktorú si ponesieme domov, keďže od
nášame domov o veľa viac potešujúcich skúseností, akoby 
si bol ktokoľvek i v tých najoptimistickejších chvíľach 
predstavoval. Tešíme sa, že ten mocný záujem o ameri
ckých Slovákov tam doma budeme môcť nasýtiť a že bu
deme môcť hovoriť o výsledkoch veľmi kladných. Azda 
delegácia Matice slovenskej ponesie domov najúplnejáí o-
braz americko-slovenského života. 

Ako vanikol plán americkej cesty? 
Rozvetveníe sa matičnej činnosti, ako prirodzenú otá

zku, vnieslo do matičného programu čo najúčinnejšie pa
mätať na Slovákov v zahraničí, keďže čím ďalej, tým ča
stejšie prichodily hlasy zo zahraničia, ktoré upozorňovaly, 
aby «a nezabúdalo na tých Slovákov, ktorým osud nedo
prial žiť v oslobodenej vlasti. A z toho vychodilo v prvom 
rade, že treba myslieť na najväčšiu vetvu národa žijúcu 
v zahraničí a to na amerických Slovákov. Začiatkom mi
nulého roku, Matica slovenská rozposlala prvé informačné 
listy, aby sa dozvedela, ako by prijímali v Amerike matič
nú delegáciu. Treba pripomenúť, že hneď po týchto pr
vých listoch americkí Slováci pokladali príchod delegácie 
za hotovú otázku. A v krátkom čase vyvinula sa otázka 
práve zásluhou amerických Slovákov, že sa cesta delegácie 
ďaJej odkladať nedala. 

Ako sa zájazd pripravoval? 
Správa Matice slovenskej i výbor hneď od počiatku 

veľmi prajné sa choval k myšlienke vyslať delegáciu do 
Ameriky a prejavil súhlas obetovať všetko, čo Matica slo
venská obetovať môže, aby sa nadviazal v budúcnosti moc
ný styk s tými Slovákmi v zahraničí, ktorí v minulosti naj
účinnejšie prejavovali spolupatričnosť s našim národom. 
Výbor Matice slovenskej, bez uvažovania uzavrel v pro-: 
spech tohoto zájazdu vypnúť niekoľkých matičných pra
covníkov z práce domácej, hoci domáca činnosť veľmi si 
zaväzuje každú pracovnú silu maťčnú. Uzavrel i materi
álne obetovať pre tento zájazd azda až toľko, že to zaťa
žuje matičnú nosnosť. Na základe tohoto veľkého po
rozumenia v matičnom výbore, správa Matice slovenskej 
niekoľko mesiacov úmorné sbierala materiál pre tento zá
jazd, starala sa o finančné zabezpečenie aspoň v najnut
nejších začiatkoch, povolila z matičnej bibliotéky i z ma
tičného skladu vybrať potrebný materiál, hoci išlo tu o 
veľkú sumu, nakoľko v darovaných knižniciach je množ
stvo aj takých kníh, ktoré sa hodnotia vysoko, keďže ich 
na knižnom trhu získať nemožno. Slávnostné" zasadnutie 
výboru Matice slovenskej, keď odovzdávalo delegácii Po
solstvo Matice slovenskej, pripamätúvalo najslávnostnejšie 
chvíle v dejinách tejto ustanovizne. Toto zasadnutie cí
tilo i presvedčilo sa, že za činom Matice slovenskej stojí 
dobrá vôľa celého Slovenska, že tento čin schvaľujú vše
tky vrstvy bez rozdielu politického a náboženského. Ve
rejná mienka slovenská prijala plán matičného zájazdu s 
najväčším oduševnením a tak jednotne, ako azda žiaden iný 
kultúrny podnik slovenský od čias prevratu. Keď celý 
zájazd bol pripravený, neodmietly podporovať ho ani vý
bor slovenskej krajiny, ba ani úrady štátne. 

Ako bolo pred samým odchodom? 
Matičná delegácia po svojom príchode do Ameriky 

prekvapená pozastavila sa nad veľkou ochotou a obetavo
sťou amerických Slovákov, keďže zistila, že amerických 
Slovákov nedostatočne informovala o materiále, ktorý pri
náša sebou a americkí Slováci ochotne sbierali záruky, aby 
bol zájazd zabezpečený. Delegácia prišla do Ameriky bez 
presných znalostí prednáškových oblastí, bez znalosti pro
stredia, bez osobných známostí, ale pohotovosť amerických 
Slovákov v krátkom čase rozptýlila všetky starosti delegá
cie, a delegácia nadstavovaním všetkých síl, snažila sa 
;avďačiť sa za predpráce tým, že dodržiávala ustanovené 
programy, hoci hneď od prvej chvíle bolo jasné, že cesta 
delegácie je preplnená, programové preťažená až tak, že 
íeraz sa v delegácii uvažovalo, či sa všetko zmôže. Ak v 
íašich budúcich obšírnych zprávaph budeme spomínať ne
dostatky, to nebude výčitkou pre nikoho, ale len dobromy-
sel nou poznámkou, lebo pri veľkej rozsiahlosti programo
vej a pri nedostatočných skúsenostiach, nikoho nemožno 
obviňovať, ak tu i tu naskytly sa veci, ktoré sa mohly for
mulovať ináč. V každom počínaní videli sme tú najlepšiu 
/ôľu a to je viac ako ospravedlnenie. Dobre sme si uve
domili pred našim odchodom z vlasti všetko to, čo sa tam 
odohrávalo, jSovšľmli sme si širokú ozvenu v našej verej
nosti a to delegáciu zaväzovalo najmocnejšie, aby preko
nala ivoje po»lajQiô, hoéi by mala obetovať i posledné svoje 
illy. • P / . ~ 
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Čo bolo našim cieľom? 
Hlavným cieľom nášho zájazdu bolo íiájsť pevnú pôdu 

pre budúcu kultúrnu prácu americko-slovenskú, ďalej po
znať americko-slovenský život a svojimi prednáškami pri
pomenúť i minulosť i prítomnosť, upozorniť, že na minu
losť nemáme zabúdať a prítomnosť si nám treba uvedo
movať. Ďalej aspoň vykonať začiatky pri- koncentrovaní 
materiálu o americko-slovenskej minulosti a zdôrazniť, že 
táto sberateľská práca i v budúcnosti bude dôležitá, aby 
sa raz jasne a dôkladne mohlo zaznačiť do našej historie, 
čo americkí Slováci v prospech národa vykonali. S rado
sťou konštatujeme, že sme dosiahli nepomerne viac, ako 
sme očakávali, zistili sme, že slovenská verejnosť v Ame
rike má mocnejší záujem kultúrny, akoby si to ktokoľvek 
predstavoval a ukázala sa nielen možnosť spolupráce, ale 
ukázalo sa i to, že americkí Slováci pri minimálnej dobrej 
vôli ešte mnoho budú znamenať v našom slovenskom ná
rodnom živote. S potešením sme sa presviedčali, že ame
rickí Slováci neraz v čiernejších farbách vidia svoju budúc
nosť, ako je sama skutočnosť a my, ktorí sme s pozorno
sťou sledovali i neprajné stránky vývinu, naprosto nedí
vame sa pesimisticky na najbližšiu budúcnosť slovenskú 
v Amerike. Prípravné výbory neraz vyslovovaly svoju ne
spokojnosť nad návštevami matičných podnikov, no na
prosto nesúhlasíme s týmito prejavmi, lebo pokým sa budú 
hrnúť na slovenské prednášky, také obrovské tisíce, s aký
mi sme sa my stretli, netreba do temného svetla stavať slo
venskú otázku v Amerike. V krátkych niekoľkých týž
dňoch delegácia Matice slovenskej videla pred sebou viac 
obecenstva^ ako vo svojich najružovejších predpokladoch 
očakávala v celej Amerike. Na túto našu skúsenosť nikdy 
nezabudneme. Želali by sme si, aby si to uvedomila aj 
tunajšia slovenská verejnosť. Pripomíname, že predná
šky boly pre delegáciu tou najmenej namáhavou časťou, 
ale rada plnila i ťažšiu úlohu, rada odpovedala na mnohé 
a mnohé otázky mimo prednášok, rada trávila čas v roz
hovoroch, lebo pri týchto mnohých a mnohých rozhovo
roch ešte jasnejšie si uvedomovala, že americko-slovenský 
život má ešte mocné korene, dosť má životných síl, ktoré 
budú pomáhať vybudovať to spojivo, čo Matica slovenská 
vybudovať mieni. 1 

(Dokončenie budúcne.) 

SLOVENSKÉ NOVINY 24. JÚLA 1936 

ROZHLAS YSN. 

Referát p. Prušu, ktorý 
predniesol na konferencii slo
venských organizácií vo Wa
shingtone, je zaiste osožný. 
Úfame, že novozaložená Fe
derácia slovenských organi
zácií uvedie hoclen väčšinu 
odporúčaní do života. Bude 
to krok ku spojeniu. Pán 
Pruša má pravdu, že slučo-
vanie viacerých spolkov v 
jednom meste v jeden spo
lok je škodlivé. Aj my zná
me o takých prípadoch. Kde 
prv boly tri spolky a každý 
mal po vyše sto údov, po 
spojení nezostalo z nich ani 
sto. Ale spojenie nebolo je
dinou príčinou ich úpadku. 
Rozídenie sa do vzdialených 
častí mesta a řevnivost' me
dzi členstvom tiež přispěly 
k tomu. Jedným z hlavných 
spojív, ktoré nás držia po
hromade, je bývanie pospo
lu. Akonáhle sa niektorá ro
dina vzdiali zo slovenského 
okolia a vie anglicky, začne 
chodiť do blízkeho anglické
ho kostola, vstúpi do spol
kov pri tom kostole jestvujú
cich a stratí záujem o slo
venský život. Je to menovi
te mládež, ktorá sa nám tak 
tratí. Udržíme ju pri sebe, 
keď naše ulice udržíme pe
knými a keď bude na nich 
menej kriku a iných nepatri-
čností, ktoré sa tu rodeným 
Slovákom nepáčia. 

« 

Washingtonská konferen
cia sa vydarila, sdělil nám p. 
A. M. Palkovič a dr. Jozef 
Šofranec, ktorí tam boli i so 
svojimi ct. manželkami. Bolo 
tam menovite hodne mladej 
inteligencie. Osemnásť leká
rov a zubolekárov, 16 advo
kátov, 2 profesori, asi 8 ka
tolíckych a protestantských 
kňazov bolo tam okrem hl. 
úradníkov našich organizá
cií, redaktorov, obchodníkov 
a iných verných Slovákov. 
Vynesené boly rozmanité re
zolúcie. Tam sa i matičná 
delegát rozlúči^ 

•  - - J - ' .  

Z Berlína prišla po tieto 
dni zpráva, v ktorej sa nad-
štrkuje, že česko-slovenská 
vláda vyjednáva s nemeckou 
o smluvu, podobnú tej, akú 
uzavrelo Nemecko s Rakú
skom. V sobotu minulého 
týždňa bolo síce rozhlášené, 
že rumunská vláda ide za 
česko-slovenské peniaze po
staviť vojenskú železnicu, 
ktorá skráti cestu ruskému 
vojsku do Cesko-Slovenska, a 
tá zpráva narobila hodne ru
chu vo svete, ale je podozri
vé, že železnica sa má za-
čiať stavať až na jaseň a 
nie hneď. To akiste má 
slúžiť len za pohrozenie Ne
mecku, keby chcelo priveľ
ké ústupky od Cesko-Sloven
ska vo veci českých Nem
cov. Ze Hodžova vláda chce 
ísť po ruke Hitlerovi vidno 

i z jeho ochoty prijať do 
vlády českých fašistov i po
nad protest socialistov, ba 
vraj i za cenu vystúpenia so
cialistov z vlády. Budúcnosť 
ukáže, či si ČSR. stane pod 
tieň Hitlerovo Nemecka a 
sfašizuje sa, alebo prijme 
francúzsko-ruskú ochranu. 
Čechom sa nepáči francúz
ske odporúčanie, aby repu
bliku vybudovali na federa
tívnom základe, ako je Švaj
čiarsko, kde každá národ
nosť (Nemci, Taliani, Fran
cúzi) má svoju autonomiu, 
lebo oni chcú panovať nad 
Slovákmi a preto je celkom 
uveriteľné, že k vôli svojej 
panovačnosti zahodia demo
kraciu alebo ju tak sfušujú, 
že to bude demokracia len 
dľa mena. Pre tú istú príči
nu i Srbi sa klonia k Hitle
rovi, lebo Francia i im od
porúčala, aby dali Horvatom 
a Slovincom autonomiu, na 
čo oni nechcú ani len pomy
slieť. 

Minulý týždeň slávil 80-
ročné narodeniny slávny hor-
vatský učenec a vynálezca, 
Nikola Tesla. Teslovi ďaku
jeme za elektrické motory, 
ktoré sú dnes používané po 
celom svete, lebo on vynašiel 
premieňavý elektrický prúd 
pre ne. Jemu treba ďako
vať za rozmanité lekárske 
elektrické stroje, ktorými le
kári liečia nemocných. Jemu 
treba ďakovať i za radio, 
lebo bez jeho premieňavých 
a rýchlych elektrických vln 
radio je nemožné. Murgaš, 
Popov a Marconi len prakti
cky použili vynálezu Teslov-
ho; oni radio nevynašli — le
bo základy radio-telefonie sú 
v rýchlych Teslových elektri
ckých vlnách. Všetko, Čo sa 
dneská točí na elektrickej si
le umožnil len Tesla. Edison 
sa mu vysmieval i lord Kel
vin sa mu vysmieval, keď 
hovoril, že elektrinu možno 
premeniť na zamieňavý a 
neslýchanej rýchlosti prúd. 
Dokázal to, čo Edison a Kel
vin považovali za blázni
vosť. Teraz Tesla hovorí, že 
príde čas, keď ľudstvo bude 
zapriahať elektrinu rovno 
zo vzduchu. Nebude treba 
žiadnych drôtov. Zem bude 
slúžiť za drôt. Potom budú 
lietadlá lietať bez výbušnej 
látky a fabriky, bane budú 
hnané elektrinou, vyrábanou 
v diaľke tisícich míľ. Takým 
veleduchom je tento Slavian, 
že nestačia za nim kráčať 
iní učenci. A potom taký 
Hitler hovorí o Nemcoch ako 
o svrchovanej ľudskej rase. 
Čo by bol svet bez Slaviana 
"feslu? Kto by znal, že neja
ký Marconi žije — bez Te
slu? Kdeže by bol dnešný 
veľkopriemysel bez Teslo
vých motorov? Kiež by Te
sla ešte žil aspoň 20 rokov, 
aby oblažil ľudstvo novým 
epochálnym obj avôÄ, 

Father Coughlin pridal sa 
tedy k tej novej, tretej stra
ne, zvanej Union party, kto
rej prezidentským kandidá
tom je kongresman Lemke. 
Lemke nebol a nie je žiad
nym vynikajúcim Členom kon 
gresu. Známy je len z toho, 
že chce tlačiť peniaze, tedy 
je za peňažnú Infláciu. Rev. 
Coughlin je tiež za infláciu 
a dr. Townsendova $200 me
sačná penzia pre starých ľu
dí nie je tiež nič iné, ako in
flácia. Mohli tú novú stranu 
tedy smelo pokrstiť "Infla
tion partgfK 

• •  •  

Rev. Coughlin, v jeho reči 
na konvencii povedanej tvr
dil, že americká vláda kan-
celovala 40 bilionov dolárov 
válečného dlhu a 11 bilionov 
poválečného dlhu našim za
hraničným dlžníkom, kdežto 
nič takého sa nestalo. Po pr
vé tie dlhy neobnášajú ani 
polovicu udaného obnosu a 
po druhé, dlhy neboly kan-
celované, ale ich nemožno 
kolektovať, lebo dlžníci sa 
vyhovárajú, že nemôžu pla
tiť. Tedy ako ich prinútime? 
Kanonami? Rev. Coughlin 
sa tiež vyslovil, že Roosevelt 
narobil krajine dlhu 35 bili
onov, keď pravda je, že jeho 
administrácia narobila dlhu 
nie celých 11 bilionov a 24 
bilionov dlhu zdedil od pre
došlých vlád. Také očividné 
nesprávnosti škodia Father 
Coughlinovej autorite. 

• 

A1 Smith, niekdajší veľ
ký demokratický vodca, äa 
obracia na republikána. Plu
kovník Knox, viceprezident-
ský kandidát republikánskej 
strany oznámil, že je s A1 
Smithom v styku a že Smith 
bude aktívne pracovať za ví
ťazstvo republikánskej stra
ny. • 

Federálna komunikačná ko
misia zakázala radio rozhlas-
ným staniciam rozhlasovať 
cudzozemské programy bez 
jej dovolenia. To značí cen
zúru — koniec slobody roz
hlasu. A obe politické strany 
pretekajú sa v svojich plat
formách v uistení občanov, 
ako chcú chrániť slobodu. 
Pravda, tá cenzúra môže byť 
aplikovaná len na propagan
du z Európy — nacistickú, 
bolševickú, fašistickú, angli
ckú, francúzsku, proti čomu 
nemôžeme mať nič. Ale ak 
cenzúra bude cenzorovať i 
umelecké rozhlasy, bude to 
veľká škoda. 

• 

Mrv. Nora Hicks, 43-roč-
ná, matka 14 dietok a býva
júca v Carbondale, Ky., cho
dí každý deň peši 18 míľ 
do WPA práce, pri ktorej 
si zarobí $24 na mesiac. De* 
väť míľ ta a deväť domov. 
Vstáva už o 3:30 ráno, aby 
bola načas v práci. Kto dru
hý by takú obeť prinášal? 
Len matka. 

* 

Priemerný ročný plat gra-
duantov Princeton univerzity 
z roku 1921 je teraz $5,620. 
Roku 1926 bol $3,466 a ro
ku 1931 bol $5,684. Najväč
ší plat z nich majú gradu-
anti, ktorí sa zaoberajú bro-
kerstvom, a síce $9,550 na 
rok. Potom vydavatelia a re
daktori, ktorí mali po $7,600 
ročne. Fiškáli zarábajú po 
$7,190 na rok, lekári po 
$6,938, fabrikanti po $5,980, 
bankári po $5,320, obchodní
ci po $5,133, inžinieri po 
$3,677, farári po $3,654 a 
profesori po $3,287. Študo
vať a* vyplatí! ; 

• 
Francúzsky parlament 484 

hlasmi proti 85 poštátnil vše
tky muničné fabriky a iné 
fabriky, ktoré vyrábajú polo
vojenské potreby, budú vlá
dou kontrolované. Keby tak 
urobily všetky krajiny, hneď 
by bolo menej nebezpečia 
vojny. Lebo muničiari boli 
vždy hlavnými roznecovateľ-
mi vojenského ducha v ná
rodoch. 

V člne padla cantonská 
vláda, ktorá sa držala za 
pomoci Anglie a Japonska. 
Chcela viesť revolúciu proti 
centrálnej vláde, ale letúni 
a vojaci nechceli bojovať 
proti svojim. Teraz už Čína 
má len jednu vládu a je ná
dej, že bude vstave lepšie 
vzdorovať japonskému pod' 
maňovaniu. 

MÔJ KÚT 
Píše FATHER KOSTIK. 

Iste si myslíte, že kde som 
sa len podel s tým mojim 
"Kútom". Ale viete, ako je 
to. Keď som sa pohnul z 
domu zunutý, strápený — 
veru nemal som za pár dní 
vôli ,— ani len, na svet ku
kať. . / 

Cítim, ÍTrdlff m — čas 
beží nad nami a my s nim 
— a nemôžeme prácu tak 
konať, ako sme ju konali 
pred desať-p&tnášť rokmi. 
Musíme — bodaj sa nám ne
páči — uznať, že starneme 

- naša je minulosť, a bu
dúcnosť tých mladších. 

Dosť na tom, že 5. o pol 
noci pohli sme sa z domu. 
Neviem ako a kde sme išli, 
bo brat hnal tú mašinu, á ja 
veru, zunutý, usnul som. Rá
no o pol deviatej už sme bo
li vo Whiting, Ind. Narado-
val som sa vidieť moju dra
hú matku —- však som ju 
nevidel skoro za rok — pla
kala od radosti — pravda, i 
ja som si to dovolil — a 
bozkala ma s tou materin
skou úprimnosťou a láskou. 
Bože, ako je dobre mať ma
tku — bodaj je človek i 
starší. Jako dobre je sa pri-
túliť — odpočinúť na tých 
rukách, ktoré nás toľko ko
lísaly, toľko objímaly, keď 
sme boli malí. Div, materin
ská láska je sladká v kaž
dom veku — v každom 
čase. Miluj matku — šanuj 
matku — bo nevieš, čo stra
tíš, keď stratíš raz matku! 
Mnohí to uznajú, ale vtedy 
je už pozde! Pravda, zara
doval sa i môj brat otec 
Ján. 

No, koľko som bol prekva
pený, keď som tam našiel 
najdp. Mich. Jesku, dekana 
a nášho dobrého priateľa, 
otca Pasehala Kavuliča — a 
pravda; dobehol i otec Mi
loš Mlynarovič. Celá sloven
ská rada spolu. Pravda, za
raz přišly na pretras naše 
slovenské otázky — tak kra
jové, ako americké — a ne-
chýbela ani Matica Sloven
ská. Pravda, jednohlasne 
sme boli proti našim bósom 
na Slovensku! Česi utláčajú 
— bijú a ničia slovenský ná
rod. Z rečí som videl, že 
druhé okolice dostaly viac 
od delegátov Slov. Matice, 
ako sme dostali my! To ne
bola naša, ani předsedova 
vina1— ale ich! — a myslím 
i clevelandských vodcov. Ne
držali sa toho programu, na 
ktorom ťažko pracoval vý
bor programu — ale v bu
dúcnosti budeme opatrnejší 
— pláca bude po práci! 

V pondelok, to jest 6. sme 
neišli ďalej, poneváč som sa 
chcel poshováruť s predsed
kyňou I. Kat. Ženskej Jed
noty, s Mrs. Helenou Ko-
čan. To sa i stalo. Zaiste or
ganizácia v osobe Mrs. He
leny Kočan má nielen ú-
radníčku, ale viac — má ma
tku. Jej čas — jej myšlien
ky — jej celé srdce i duša 
je spojená s tou organizá
ciou. Ani len nerečuje o svo
jom, o iných veciach — len 
čo a jak by bolo najlepšie 
urobiť pre organizáciu — 
a jej údkyne. Bože žehnaj 
tú organizáciu a jej hlavný 
úrad — s predsedkyňou na 
čele. 

Ledva srn* řakall, aby 
sme išli do raja rybárov —-
do Wisconsinu. 

7. júla okolo desiatej sme 
sa pustili. Mali ste vidieť 
môj automobil! Nakladený 
so všetkým a na vrchu 
šiator, záhlavky, paplúny. 
Cesta bola pekná, alé stra
šná horúčosť. Rátali sme a-
le na to, že tá horúčosť pre
stane na severe — ale hor
ký prestala! Čím ďalej tým 
bolo to horšie, ale jednak 
sme sa len dobyli na naše 
miesto do Pembine, Wise, o 
7. večer — zaraz k našemu 
farmárovi. 

Veľká bola radosť za
se sa vidieť, po slovensky 
shovárať. Jeho synovia za
raz nám začali šiator sta
vať, slamu nosiť — ale ku
ry pozavierali všetky — dar
mo som čakal, že zase sa mi 
chytí nejaký kohútik na hlí
stu — ale sa to nepodarilo. 
Pýtam sa starého, či nema
jú podkôvu nad dverami — 

nič neodpovedal, len mi zna
ky ukazoval na hlave a tak 
zle pozeral, že stará zaraz 
sa stratila od nás. 

Siator stojí zaraz pri ja-
zeri. Pekná voda — pekný 
obraz — a mnoho rýb — ale 
viac komárov. Mastíme sa 
všetkými možnými masťami, 
ale to nepomáha — možno 
tá novotná krv im chutná. 
Po "večeri", čo je fizola z 
plechovice a káva, ideiňe na 
odpočinok. Prebudíme sa o-
kolo polnoci a čujem nejaký 
krik — ako keby niekto ple
chovice hádzal o strom. Vy
jdem a myslím, že nejaký 
strášek. Plechovica, v kto
rej 3me mali fizolu, tak lie
ta po tráve, že čudo. Volám 
brata, i jedneho i druhého 
a pozeráme, že jak to môže 
byť? Nebojíme sa, ale jed
nak, viete — o pol noci! 
Zapálime svetlo a vtedy vi
díme, že kocúr vopchal hla
vu do prázdnej plechovice— 
lebo si chcel niečo polízať 
— a potom nemohol hlavu 
vytiahnuť — tak lietaj po 
celej farme ako divý! My 
sme Sä pustili za kocúrom 
a plašili sme ho po farme, a-
by sme ho oslobodili, ale 
darmo, on nevidel, kad* u-
tekať a tak nešťastlivo sko
čil do jazera, že ráno zato
peného sme ho našli S ple
chovicou na hlave. — Nuž 
tak Skončil život náš kocúr. 
Zase sme sa uložili — ale o 
krátky čas môj vnuček skrí
kne, že on niečo vidí — my
sleli sme, že sa mu len sní
va po tej kocúrovskej poľo
vačke — ale nie — bo i my 
vidíme konskú hlavu v šia
tri. —, Pásol sa vonku a i on 
nás prišiel navštíviť. Mohol 
to urobiť i vo dne, ale včuľ 
nemyslím, ie má času, lebo 
seno vozí. 

Som si myslel: keď já raz 
budem pánom — a väčší 
plat dostanem od Y. Sloven
ských Novín —. tak na prá
zdniny pôjdem do nejakého 
hotelu a nie pod šiator <— 
ale ják vystať — tak pri
stať. 

Skoro ráno nalapáme rýb 
— bo tu sú! a na raňajky 
máme opravdivé svieže ry
by! Prácu máme podelenú. 
Ja som kuchár — otec Ján 
protonotár — všetko do po
riadku prinesie — a je kup
com; môj najmladší brat a 
vnuk umývajú graty, oheň 
kladú a drevo nosia —• žaby 
a hlísty a koníky lapajú k 
rybáreniu. Ťažko variť — 
horúco okolo ohňa — Ä po
tím strašne! 

Idú dni jeden za druhým. 
Len keby tie komáre — ova
dy — tu neboli! A tá horú
čosť — ani najstarší farmár 
nepamätá na takú suchotu, 
aká je tu dnes. Kukurica vy
horela, zemiaky suché — 
tráva vypálená — národ Ve
rejne sa modlí, bez rozdie
lu na náboženstvo, za dážď. 
V nedeľu, keď som slúžil 
v Pembine sv. omšu — za
raz v susedstve je luterán
sky kostol — z jedneho ko
stola do druhého bolo po
čuť tú istú modlitbu za 
dážď. Nešťastie spojí ľudí 
— a blaho, hojnosť mnoho 
razy rozdvojí. Chudoba je 
tu veľká — ale blaženosť 
je nejako väčšia, ako okolo 
nás. Národ má viac úprim
nosti, lásky — a nie pýchy. 
Tie chudobné chalúpky, ne-
ofarbené, len to jednoduché 
drevo — áno, zvonku chu
dobne tó vyzerá, ale dnu bo
hato — bo panuje v nich 
láska k bližnému láska k 
Bohu. 

Vidiek je tu bohatý na 
zvěřinu a vody na ryby. Vy
zerá ako naše milé Sloven
sko, len niet tých veľkých 
vrchov — a keď vidím tie 
vrany lietať — myslím na 
náš drahý domov — prídu 
mi i tie staré prípoviedky na 
um, ktoré mi náš nebohý o-
tec rozprával. Na príklad; 
Vrana a líška. 

Raz zbadala líška, že ba 
jednom strome vrana sedí —• 
a veľký kus syra má v zo
báku. Ako ten syr len do
stať? Priblíži sa k stromu 
a začne: Zaiste ty si naj-
peknejší vták na svete — 
keď pózerám ha tvoje pek
né perie — na tvojé nohy, 
na tvoju hlavu! — Vrana 
od radosti sa naťahuje — 
krk, krídla, nohy. 

Líška ďalej; Ty si najchy

trejší, najsilnejší vták na 
svete! Škoda, že nie ty si 
kráľovnou vtákov. Skoda, že 
nie teba vyvolili. — Keby 
som ja tam bola bývala a 
bola sóm vtákom, ty by si 
dnes bola kráľovnou. Vra
na od radosti, od natešenia 
ani nevie, kde sa má podieť 
— má puknúť. Ale drží syr 
v zobáku, za &ím líška tak 
túži! 

Ďalej ten chválospev: To 
ale všetko^ nič! Niet toho 
vtáka, ktorý má tak pekný 
hlas, ako ty! 

Vrana už nemôže ďalej 
vydržať a začne: Kva —• 
kva — kva! V tom jej vy
padne syr — a naša líška sa 
smeje a žŕe veselo pod stro
mom! * 

Never tým, ktorí s pékný-
mi slovami — chválou prí
du k tebe, bo jejich pekné 
slová sú len na to, aby ťa 
oklamali — a na posmech o-
brátili — povedal často môj 
nebohý otec. 

Lietajú* tu vrany na stá 
nado mnou a vreštifc: kva... 
kva... kva... I v Youngstown 
sú vrany, ale tie nelietajú — 
a líšky. Varuj sa od faloá-
ných ľudí... 

Jeden deň ták ako 
druhý — no ale včera som si 
všetko vypral: košele atď. 
a na slnko som nechal suše
nie a bíglovanie. Dosť čisto 
som vyrajbal, aspoň ja tak 
myslím. 

Sedím ďaleko tu pri ja-
zeri od Youngstównu, ale 
srdce nejako okolo mojich... 
a za mojimi... Dnes, keď tie
to riadky píšem, je 22 ro
kov, ako slúžim a pracujem 
vo vinici Pána... Áno, 14. jú
la... Či dožijem 25 rokov, a-
lebo nie? Bože, v Tvojich ru
kách som... Prosím sa mod
litby vaše... 

Nezabudnite deviatnik ku 
sv. Anne. Začne otec Ondrej 
18. júla... ráno každý deň po 
sv. omši o 8:15 — a večer 
po pobožnosti o pol 8. sv* 
kázeň! 

Na 26. júla na školských 
pozemkoch usporiadame veľ
ký piknik. '• ' 

Tak do milého videniil 

OVOTNÁ SiláSft-
nosť ukazovaná Ohio 
Bell spoločnosťou na 
Great Lakes Výstave • 
Clevelande, O., je pri
stroj, ktorý odzrkadľu
je vašu reč, takže sku
točne počujete svoj 
vlastný hlas, prichodia-
ci nazad k vám. Tam 
sú aj iné veci vystave
né, ktorým sa podiví
te... a možno budete 
mať šťastie účastniť 
sa i v ukážke telefonoa 
vania do diaľky. Ne*a-
budnite to vidieť. J* 
hodno vašej chvíl^" ' 

T H E  O H I O  B E I L  T E L E P H O N E  C O ,  


