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I STRUČNÝ REFERÁT O CESTE DELEGÁCIE 
f MATICE SLOVENSKEJ V U. S. A. 
!h (Dokonienii.) 
[i Ako fyítti t íWícUch prác* rft.tičnej ddsgiciiT 

t Celá práca delegácie nedá sa shrnúť v statistických 
čísliciach, nedá sa zaznačiť čas, ktorý musela delegácia 
stráviť v autách a vo vlakoch, nedá sa vykázať práca s ko
rešpondenciou, ani práca s balením a expedíciou výstavného 
materiálu, ťažko by bolo v čísliciach vyjadriť sbieranie 
materiálu amerického, ktorého materiálu nasbieralo sa nie
koľko veľkých bedien, ťažko by bolo označovať i prácu 
vykonanú pri aranžovaní a likvidovaní výstav a temer ne
možným je označiť čas i námahu strávenú pri osobných ná
vštevách, ktoré delegáciu vyhľadaly. Okrem tu spomenu
tých vecí, okrem spoločenských záväzkov, delegácia od 12. 
decembra 1935, do 10. júla 1936 navštívila 98 miest, kde ju 
zval záujem o slovenský život. Na rozličných matičných 
podnikoch postretla delegácia okrúhle 170,000 návštevní
kov. Delegácia zúčastnila sa na banketoch, spoločných o-
bedoch a večerách, uvítaniach, návštevách na radnici alebo 
v iných úradných miestach atd\, v celku 633 ráz. Výstav 
a výstavôk usporiadala delegácia 37. Delegáti povedali V 
celku 609 prednášok a prívetov. Tešíme sa, že pri našej 
práci všade sme sa stretli s uznaním, že výbory, jednotlivci, 
Časopisy ba neraz i celé obecenstvo prítomné uznávalo a re
špektovalo krajnú vyčerpanosť delegátov. Tešíme sa i sa
mi, že sme cez dlhý program prešli bez zvláštnych útokov 
na zdravie. Podrobný referát prichystáme až po návrate do
mov a teraz prosíme americko-slovenskú verejnosť, aby 
bola trpezlivá, lebo po návrate chceme referovať dôklad
ne, čo si vyžiada niekoľko mesačný čast 

Niekoľko slov o matičných knižniciach. 
Delegácia doniesla štyri knižnice, aby ich darovala a-

merickým Slovákom a do týchto knižníc Matica slovenská 
ínažila sa shrnúť všetko, čo sa na Slovensku v tlačenom 
slove dá získať. Treba pripomenúť, že slovenské nakla
datel 'stvá, okrem veľmi malej výnimky, všetky s radosťou 
posielaly svoje vydania, aby ich delegácia mohla v Ame
rike odovzdať. I delegácia sama prežívala zvláštnu ra
dosť, že nesie dar azda ten najkrajší, aký si brat brato
vi môže dať, dar naozaj dôstojný pre národ. No dnes, 
keď sme už z týchto knižníc tri odovzdali, trochu s trpko
sťou hľadíme na našu čistú radosť, lebo sme videli i ne
dorozumenia i nepochopenie, ktoré sa nás boľavé dotklo. 
Matica slovenská musela by ľutovať, že poslala tieto kniž
nice do Ameriky, ak by sa okolo týchto knižníc maly v 
budúcnosti vyvolávať akékoľvek boje a knižnice nemalý 
by slúžiť k tomu cieľu, ktorému má slúžiť celý zájazd, 

národnému sjednocovaniu. 
Niečo zo skúseností. 

I keď v rámci tohoto stručného referátu je veľmi 
-nito možností hovoriť o skúsenostiach, jednak sa žiada 
cor-Sti tovať vyspelosť a disciplinovanosť nášho obecen-
utvn, ebo všetky prednášky naše najdôstojnejším spôso-
t>oin Ljz jedinej poznámky vypočulo naše obecenstvo. Na
jmä nás potešila svornosť, akou sa utváraly prípravné vý
bory a veríme, že nebude treba zvláštnej námahy, aby sa 
rozličné složky národa kedykoľvek zasa mohly stretnúť, 
keď si to potreba bude vyžadovať a keď inde nie, pri kul
túrnych otázkach táto jednomyseľnosť bude znamenať 
nevšednú silu. Radi sme zisťovali, že s faktami budeme 
inôcť zavracať tých, ktorí vyslovili pochybnosť, akoby a-
jnerickí Slováci ani nevedeli prijímať kladné výsledky no
vého kultúrneho rozvoja slovenského, lebo všade spontán
ne prejavilo sa uspokojenie, keď sme pripomínali nový slo
venský život a v ňom náš veľký kultúrny vzrast. Nemohli 
•me si nepovšimnúť medzi prvými zjavmi, že oslobodzova- I 
cia akcia americká zanechala hlboké stopy, rozpomienky 

,11a akciu sú ešte veľmi živé a na celej čiare zisťovali sme 
starostlivosť o náš štát. i 

Dobre sme si všímali, kto sa ujíma práce za kultúrne j 
veci a zvlášť sme sa tešili, keď sme pri týchto prácach j 
videli oduševnených mladých ľudí, ktorí Slovensko nikdy j 

nevideli a s osudom Slovenska soznamovali sa iba cez ši- í 
roké more, azda iba z rečí svojich otcov a matiek. Pre
svedčení sme, že i ďalšie mladšie generácie pri cieľuve-
domom úsilí možno zapäť do národnej práce & budeme sa 
môcť tešievať z práce mladých generácií. 

• • • 

Dnes, keď sa lúčime s americko-slovenskou verejno
sťou a keď sa chystáme doma na novú prácu v prospech 
kultúrneho rozvoja tu v Amerike, ďakujeme srdečne vše
tkým výborom, ktoré sa o tento zájazd staraly, všetkým 
spolkom a ich činiteľom, ktorí zájazd podporovali, všet
kým neznámym pracovníkom, ktorí i bez vyzvania prikla
dali ruky k dielu, ďakujeme americkej tlači, ktorá ochotne 
a vytrvale budila záujem o tento zájazd, ďakujeme všet
kým návštevníkom, ktorí nás svojou veľkou účasťou po
vzbudzovali, ďakujeme našim úradom zastupiteľským za 
ochotu a pomoc. Nemožno nevyzdvihnúť ochotu väčši
ny kňažstva, ktoré na mnohých miestach zabezpečilo ú-
spech zájazdu. Delegácia by sa tešila, keby v budúcno
sti mohla sa dozvedieť, že svojou činnosťou posilnila i slo
venské povedomie v slovenských osadách a cirkvách. 

Presvedčení sme, že naša informačná cesta neostane 
nevyužitá, presvedčení sme, že je dnes začiatok ďalšej 
spolupráce už prekonaný a duch Matice slovenskej v bu
dúcnosti bude tu v Amerike len skvitať aj na osoh budú
cich generácií amerických ,aj na osoh budúcich generácií 
pod Tatrami. 
r 
Ž& Wo slávnostiach, ktoré sme tu získáH, po nalom ná

vrate budeme navrhovať výboru Matice slovenskej, aby sa 
v lone Matice slovenskej utvoril zvláštny americký refe
rát, ktorý by systematicky sledoval americko-slovenský ži
vot. Budeme navrhovať, aby sa v Amerike sriadila oso
bitná prednášková ústredňa, ktorá by regulovala kultúrnu 
prácu (mala na starosti prednášky, slovenské filmy, sve
telné obrazy, členovské veci, menšie výstavky, divadlá, 
koncerty, Čitárne, radioprogramy a pod.) Budeme navrho
vať, aby sa sbieracia akcia, ktorú delegácia začala, ne
skončila až do tých čias, pokým sa materiál o americko-
slovenskom živote úplne nevyčerpá. Budeme navrhovať, 
aby sa pre členovské podiely sriadil centrálny sklad v New 
Yorku a okrem toho ďalšie sklady v centrách iných obla
stí. Budeme odporúčať ďalšie matičné zájazdy, pravda 
bez okázalostí a formalít. Budeme sa starať, aby sa do 
organizačného časopisu Matice slovenskej do Slovenska 
dostávalo dosť príspevkov o živote americko-slovenskom. 
Nebudeme zabúdať, že Ameriku bude 4 treba zásobovať 
slovenskými učebnicami každého druhu.' Budeme si vší
mať, či naša domáca žurnalistika venuje dosť pozornosti 
americkým Slovákom a radi vyhovieme želaniu amerických 
novín, aby sa v budúcnosti v americkej tlači čo najčastej-
iie mohly zjavovať kultúrne rubriky s čerstvým materiá
l e #  z p ^ t o v e n s f c f k ,  . . .  

OBRÁZKY Z BEŽNÝCH UDALOSTÍ 

1. Kontrolór pokladu John 
R. McCarl, utiahol sa na 
odpočinok. On rozhodoval v 
peňažných veciach Spoje

ných Štátov, 
2. Konkláva vo Vatikáne, 

na ktorej pápež Pius udelil 
červené klobúky šiestim no

vým kardinálom. 
3. Výjav v Marseilles, vo 

Francii, počas nedávnych 
štrajkov. 

Želali by sme si, aby sa terajšie prípravné oblastné aj 
ústredný výbor udržaly až do konca roku 1938, prípadne, 
aby sa tieto výbory doplnily so zreteľom na tých, ktorí 
sa už dosiaľ stali členmi Matice slovenskej. A to nielen 
preto prosíme zachovať tieto výbory, aby sa mohol zá
jazd do poslednej složky zlikvidovať, aby sme sa mali na 
koho obrátiť, keď budeme chcieť niečim doplniť naše re
feráty, ale i preto, aby tieto výbory pomohly utvárať dô-
verníctva Matice slovenskej, organizovať v týchto dôver-
níctvach matičné členstvo a kultúrnu prácu matičnú, aby 
po skončení roku 1938, už matičné dôverníctva mohly pre
vziať ďalší vývin kultúrnych otázok v Amerike. Iste je 
dôležité, aby si členovia Matice slovenskej plnili svoje fi
nančné záväzky, ale ešte je dôležitejšie, aby členovia Ma
tice slovenskej svojou kultúrnou prácou presvedčovali a 
povzbudzovali svoje okolie. 

Ako najbližšiu úlohu pre kultúrnych činiteľov v Ame
rike zanechávali by sme odkaz, že povolaní ľudia povinní 
sú tvoriť a Matica slovenská bude sa starať, aby sa táto 
tvorba mohla primerane umiestňovať. Členovia Matice 
slovenskej, budú mať za povinnosť pomáhať nám zachy
távať i terajší život slovenský v Amerike a starať sa o to, 
aby sa v budúcnosti Matica slovenská mohla dozvedieť o 
každom národnom pohybe v Amerike, aby dostávala kaž
dú knihu, každú brošúru, každý plakát, každú fotografiu, 
ktorá má vzťah k slovenskému životu. Matica slovenská 
bude sa starať, aby prichystala primerané rukopisy pre 
tých, čo budú ešte slovensky cítiť, ale slovenčinu nebudú 
ovládať, lenže úlohou amerických kultúrnych činiteľov 
bude, aby sa postarali o vzorný preklad do angličtiny a o 
slušné vydanie týchto rukopisov v angličtine. Delegácia 
všímala si, kde smeruje najviac záujem amerických Slová
kov a podľa týchto skúseností bude navrhovať vydávanie 
špecielnej knižnice pre amerických Slovákov v slovenčine. 

Veríme, že pri uskutočňovaní tohoto najbližšieho pro
gramu získame najlepšiu vôľu všetkých matičných činite
ľov, veríme aj v americkej spolupráci, z jednej práce bude 
rásť druhá, a v krátkom čase bilancia z týchto prác získa 
si primeranú váhu. 

Ďakujeme na tomto mieste i tým, ktorí prejavili po
chopenie, už i dosiaľ pre program Matice slovenskej, kto
rý sa už dávno pred príchodom delegácie stali členmi Ma
tice slovenskej, srdečne vítame nových členov Matice slo
venskej v Amerike, lebo ich pokladáme za stĺpy najvážnej
šej složky národného života, za piliere budúceho nádejné
ho života kultúrneho. 

Vo Washingtone, D. C., dňa 15. júla 1936. 
J. C. Hronský, taj. Matice slovenskej. 
Jozef Cincík, referent umeleckého odb. Matice slov. 
K. Čulen, člen historického odboru Matice slovenskej. 
Karol Plicka, referent národopisného odb. Matice slov. 

FEDERÁCIA SLOVEN
SKÝCH PODPORNÝCH 
ORGANIZÁCII V AM. 

Referát br. Jozefa G. Prusu, 
prednesený na konferencii 
slovenských organizácií v A-

merike 16. júla 1936 vo 
Washington, D. C. 

Dňa 15. februára r. 1890 
sišli sa prví slovenskí frater-
nalisti na prvú konvenciu pr
vej slovenskej bratsko-pod-
pornej organizácie v Ameri
ke v Pittsburghu. O 46 rokov 
sišli sme sa my, zástupcovia 
dnes už mohutných a veľ
kých organizácií na poradu 
do hlavného mesta našej 
krajiny. Prví fraternalisti 
stáli pred neistotou. Neve
deli jako ďaleko zasiahne 
ich práca. My dnes stojíme 
pred veľkým otáznikom: Co 
ďalej? Jaká bude naša bu
dúcnosť? 

Príslovie hovorí, že príliš
ná chudoba vyvracia cisár
ske tróny a stavia demokra
tické republiky a prílišné 
bohatstvo ničí posledné. Sto
jíme dnes pred vážnym bo
dom: či ísť, jako sme išli do
teraz, alebo či sa máme spo
jiť? 

Takmer štvrťstoletia píše 
a hovorí sa o spojení našich 
bratských organizácií. Ešte 
pred vydržiavaním prvej 
konvencie Nár. Slov. Spolku, 
jako to píše Rovnianek v svo
jich zápiskoch na strane 127 

roku 1889 zavítal do cha
trnej kancelárie Amerikán-
sko-Slovenských Novín pod 
č. 47 Diamond Street v Pitts
burgh rev. Štefan Furdek, 
kde vtedy bola konferencia 
o tom, čo bude pre Slová
kov prospešnejšie, či jedna 
národná organizácia, alebo 
či národná a aj náboženská. 
Z tej prvej konferencie vy
šlo to, čo dnes máme: vyše 
35 slovenských podporných 
organizácií. 

Slovenský fraternalizmus 
rozdeliť môžeme na tri eta
py: 
1. Organizačnú práett, i J. 

zakladanie spolkov * jed
nôt; 

2. Národný program a oslo
bodzovaciu akciu; a 

3. Postavenie organizácií na 
solventný základ. 
Dnes stojíme pred štvrtou 

etapou: mládež a budúcnosť 
našich organizácií. 

Dnes takmer všetci shodu
jeme sa v jednom, že potre
bujeme mládež, keďže brá
ny prisťahovalectva sú za
tvorené. Bez mládeže nieto 
budúcnosti. 

Pred 30 rokmi išlo nám o 
porazenie nášho odvekého 
nepriateľa a založená bola 
Slovenská Liga, ktorá mala 
nás spojiť. Co však badá
me? Kým neprišla veľká 
kríza t. j. svetová válka, Li
ga živorila. Musela prísť ka
tastrof®, aby sme doznali 

potrebu spojenia. A po vál-
ke zase nastala stagnácia. 

Pred 10 rokmi, čiže roku 
1926 založená bola federá
cia slovenských organizácií v 
Amerike, ktorej predsedom 
bol nebohý hl. predseda N. 
S. S., p. Ján Krafčík. Fede
rácia má stanovy, ktoré som 
preštudoval. Ciele a pro
gram federácie sú totožné 
programu za akým sme sa 
sišli a aký naozaj potrebuje
me. Na federáciu upozorne
ný som bol p. Jánom Zema
nom, hl. správcom Slovenské
ho Sokola. Keďže je taká 
túžba po spojení, pýtam sa, 
prečo táto federácia jestvuje 
len na papieri, keďže hrozí 
nám nebezpečie a potrebuje
me to spojenie? 

O spojení píšu niektorí tó
nom takým, nazdávajúc sa, 
že keď tie organizácie spo
jíme, mali by sme miliony 
pohromade, že snáď už by 
naša budúcnosť bola zabez
pečená. Ci je tomu tak, je 
to pravda otázkou. Ja osob
ne pridržiavam sa stanovi
ska, že radšej by som videl 
500 Slovákov a Sloveniek čin 
ných v 10 spolkoch, jako ten 
istý počet nečinných v jed
nom spolku. Střetnul som sa 
s vodcami, ktorí previedli 
spojenie sborov jednej a tej 
istej organizácie v jednom a 
tom samom meste a po čase 
z troch sborov utvorený sbor 
mal práve toľko členov, ja
ko predtým jeden. Máme i 
v našej organizácii dva-tri 
sbory v jednom meste. Na
vrhnul som, aby sa spojily, 
lebo ušetria na výdavkoch. 
Dostal som odpoveď, že ak 
ich prinútime ku spojeniu, 
radšej vystúpia z organizá
cie a s tými druhými nebu
dú. A koľko spolkov tak 
smýšľa v iných mestách a 
mestečkách? Spojenie nemô
že prísť na silu, ale musí 
prísť neutrálne, prirodzene, 
lebo podrežeme si svoje vla
stné hrdlá. S otázkou spoje
nia buďme si aspoň v jed
nom na Čistom, že totiž star
šie organizácie právom si ná
rokujú viesť v tej veci pred
nosť, argumentuj úc obyčaj
ne, že im to patrí dľa veku. 
Mladšie však cítia, že maiú 
istejšiu budúcnosť a preto o 
spojenie sa ani nezaujímajú. 

Sme rozdelení na politické 
a náboženské presvedčenia a 
úrad jednej organizácie mu
sí veľmi opatrne jednať, a-
by neprišlo ku rozoprám a 
politikám. Delíme sa pre kra
jovú politiku, pre sociálne o-
tázky, pre náboženstvo a 
mnohé iné rozdielne veci, kto
ré nechcem ani spomínať. 

V novinách som zbadal 
viaceré prehlasy za spojenie 
a v jednom od starého spol
kového pioniera br. Jána 
Prokopa som čítal v "Jed
note", že na našich konven
ciách treba len istý výbor 
zvoliť, ktorý spojenie preve
die. Píše sa tónom, jako ke
by toto spojenie malo sa 
previesť diktátorsky, ba ná
silnosťou. Plány o spojení sú 
rôzne a niektorí to ponechá
vajú na expertov. Experti 
však narábajú s číslicami, 
kdežto my narábame s citmi 
a presvedčením nášho ľudu, 

ktorý žije pre tú a Tc vôli tej j 
organizácii. Z presvedčenia 
doznáte všetci, že jedna ro
dina žije len tej Jednote, 
druhá Sokolu, tretia Národ
nému Spolku, štvrtá Ženskej 
Jednote, atď. Tu rada ex
perta môže pomôcť iba pri 
financiach, ale nie túžbam 
pospolitého ľudu. Co keď 
stratíme dôveru a dobrú vô
ľu tých, ktorí naše spolky u-
držujú? Beda potom, prav
da, nášmu organizačnému ži
votu ! 

Co teda mali by sme spra
viť? Dľa mojej mienky, keď 
že sem i tam ostria sa proti 
nám štátne zákony, mali by 
sme utvoriť, alebo obnoviť 
federáciu slovenských organi
zácií, ktorá federácia bola by 
podelená na štáty, lebo pro
blém nepriaznivých zákonov 
vyriešime len štátnymi výbor
mi, jako som bol nedávno 
poukázal v našom orgáne S. 
K. S. 

Cože tam štátny poslanec 
alebo senátor, povedzme Štá
tu New Jersey, dbá čo o je
ho predlohe osnovanej proti 
podporným organizáciám my 
slí nejaká federácia z Penn-
sylvarie, alebo z Ohio! A-
však, keď dostane výstrahu, 
alebo pioíeatný list od or
ganizácie svojho vlastného 
dištriktu, to je už potom iná 
nota. Keď teda chceme po
môcť našim podporným or
ganizáciám z ohľadu štát
nych zákonov, musíme sa 
spojiť a pracovať čo štát
ne organizácie a v takom prí
pade čím viac spolkov, tým 
je to lepšie, lebo tým sa u-
tvára väčší nápor. 

Co sa týka mládeže, mali 
by sme čo federácia vypra
covať rôzne plány, ktoré by 
sa mládeži čo celku zamlú-
valy. Mohli by sme, povedz
me, spoločne poriadať vý
pravy na Slovensko, aby sa 
naša mládež lepšie poznala. 
Mohli by sme viesť ročite 
kontesty v slovenčine a mo
hli by sme spoločne vydávať 
jeden opravdu odborný a kla
sický mesačník v anglickej 
reči, do ktorého by odborne 
vzdelaná mládež mohla do
pisovať a ktorý by nás pred
stavoval svetu, získal nám 
priazeň a úctu vo vyšších 
kruhoch a ubíjal ten, ťažkú 
škodu nám zapríčiňujúci, in
ferior complex. 

Mohli by sme sa i v inom 
podeliť a síce na ten spô
sob, že povedzme mužská 
Jednota má sirotinec a do
kázala v minulosti, že spra
vuje ho so zdarom. Prečo by 
sa nevyjednalo, že by do jej 
sirotinca aj iné, aspoň kato
lícke organizácie mohly dať 
svoje sirotky? Národný Slo
venský Spolok má farmu a 
hovorí už toľko rokov o sta
robinci. Prečo nepostavia sta 
robínec a druhé organizácie 
majúc starcov, mohly by ich 
tam tiež poslať 1 Sokolstvo 
mohlo by mať letné tábory, 
ženské organizácie by mohly 
mať na starosti osvetovú a 
sociálnu prácu atď. Praco
valo by sa tu vo veľkom a 
prišlo by ku akémusi užšie
mu spojeniu a kooperácii. 
Mohli by sme na taký spô
sob podniknúť s času na 
čas veľký radiový rozhlas a 
ukázať sa v ozajstnej sile a 
mohutnosti. To by bol začia
tok ku tomu toľko spomína
nému spojeniu. 

Pán Nikolaj Kovéě, hl. 
predseda NSS. v tohoročnom 
kalendári odporúča, aby si 
slovenské organizácie sorga-
nizovaly svoj fraternalistický 
kongres. Veď len v šiestich 
organizáciách je nás .267,603 
Podľa jeho výpočtov, ktoré 
sú zaiste na základe zpráv z 
Fraternal Congres of Ame
rica zakladajú, je 1,145,395 
slavianskych členov v teraj
šom Fraternal Congresse. 

Keď sa my Slováci v taký
to kongres, alebo federáciu, 
zorganizujeme, snadno nám 
bude utvoriť aj slaviansky 
kongres. Ponajprv sa ale mu
síme zorganizovať sami Slo
váci, lebo ináč by naše am
bície o slavianskom kongrese 
nemalý ani smyslu* a tým 
menej úspechu. 

V mojich myšlienkach pred 
touto konferenciou poukázal 
som na potrebu spolkárskej 
školy, aby sme nahradili ne
dostatok spolkových pra
covníkov. Takáto škola mo
hla by is viesť pri našich 

SOHIO 

SOHIO X-70 Gazolín je robený s ohľadom 
na povetmosť. Preto dá najfajnejší výkon 
cez celý rok ... sníži trovy vášho hnania. 

THE STANDARD OIL CO. (Ohio) 

osadných školách, alebo v 
tých mnou spomenutých tá
boroch. Spomenul som i slo
venské spolky v cudzích ne
slovenských organizáciách, 
ktoré by sme mali zpiatky 
medzi nás dostať. A čím sko
rej to učiníme, tým to bude 
užitočnejšie pre naše orga
nizácie. 

A konečne mohli by sme 
ustáliť dajaké porozumenie 
aj ohľadom našich kampaní, 
lebo mnohé spôsoby, povedz
me si to úprimne, presahujú 
hranice slušnosti a demorali
zujú naše členstvo. Vedené sú 
na ozaj židovsko-asekurač-
ným spôsobom. Následky 
tých nerozmýšlených a až 
prílišne prehnatých odmien v 
kampani môžu zničiť náš 
celý bratsko-sesterský pod
porný systém ak nepríde me
dzi nami nejaké porozume
nie a nejaké gentlemanské 
dohodnutie. 

Máme teda o čom pojed
návať. A preto vás vítam na 
tejto konferencii. Prosím 
vás pre dobro našich orga
nizácií a nášho národa slo
venského, snažme sa prijať 
tu také plány, ktoré by nás 
bližšie spojily a ktoré by 
medzi našim ľudom nevzbu
dily nedorozumenie, alebo 
zbytočný strach čiže nedôve
ru. Náš ľud ťažko prijíma 
reformy a minulosť nás nau
čila, že násiliť nášmu ľudu 
sa nič nedá, lebo náš Slovák 
hovorí, "že do kostola pôj
dem, ale modliť sa nebu
dem." Teda majme to na 
zreteli, lebo ináč naše po
sledné veci môžu byť hor
šie od prvých. 

Rečí už bolo dosť, ba až 
viac než dosť. Náš ľud je 
už sýty rečí. On chce skutky 
a chce činy. 

Rovnianka a Furdeka už 
nemáme, aby nám dnes po
máhali. Avšak máme za se
bou 46-ročnú skúsenosť v 
spolkárskom živote a máme 
rad vzdelaných mužov a 
žien. Ci budeme môcť udr
žať a prípadne i rozmno
žiť čo bolo nashromaždené 
a vybudované ťažkými ruka
mi našich pionierov, to do
káže výsledok tejto konfe
rencie a budúcnosť. 

Potešujúce je to, keď sä 
mamičku, pre otecka, pre 
mladí tu zastavia a pýtajú, 
že ktorá kniha by bola pre 
dedka. Predsa musí v ta
kýchto telách biť len sjo-
venské srdce! 

Prišli už viac ráz naši stW* 
ší, zastavili sa, a pošušká
vali si po slovensky — ako
by hovoriť v tej krásnej 
slovenčine bolo proti záko
nu. 

Pýtam sa: "Prosím, či ste 
Slováci?" 

A oni: "Hej, smé!M a oči 
sa im zasvietia. 

"Nuž, a prečo tak pošuš
kávate?" 

"Well, viete ako je to; 
sme von z mesta; ešte sme 
neboli istí, že by ste nás po
rozumeli!" 

Cyrilo-meťodejaký Deň bu
de 2. augusta, na pozemkoch 
"Great Lakes Exposition" v 
"Streets of the World". Slo
venská dedina je hneď vľa
vo za vchodom. Úfame, že 
přeplníme nielen Slovenskú 
Dedinku, ale aj všetky iné 
v "Streets of the World" i 

Clevelandčania a okolití 
Slováci, výbor vás prosí sa 
v tento deň predstaviť sve
tu! 

"EXPOSITION 
BULLETIN." 

Neprejde ani deň, žeby 
naši Slováci alebo už Slo
venky sa tu v našej Sloven
skej Dedinke nezastavili; 
nie vo veľkom počte naraz, 
ale len hrstka, viete. Ponie
ktorí, ako p. SHš a manžel
ka, z Niagara, N. Y., pjridu 
a hovoria: 

"A vy ste ten Hrobák, Čo 
to napísal?" a ukazujú slo
venský časopis. 

Nuž a ja: "Hej; vítajte u 
nás — a zkadiaľ ste?" 

A už sme doma! 

Ešte o vstupenkách. Platí 
sa dvojaké vstupné: "Gene
ral Admission—50 centov" a 
"Streets of the World Ad
mission—25 centov"; spolu 
teda 75 centov. ALE — od 
nás môžete dostať obidve 
za 50 centov. Takéto vstu
penky už ani nemôžeme do
stať a po ruke ich máme len 
asi 200; budú ich mať tí, 
ktorí sa budú prv.hlásiť! 

V našom slovenskom ho
stinci je život za 18 hodín — 
a to denne. Máme dobré 
miesto — hneď oproti krúž
ku, kde sa odbývá jú medzi
národné programy. Vese
losť, radosť, a hudba! 

S pozdravom, 
P. A. Hrobák, 

A. M. Pálkovi# 
& 

Assekurant na život, oher^ 
automobily, krádež i záruky* 
723 DOLLAR BANK BLDG» 

Tel. 3-5785. Doma 2-7044 

JOZEF 6. 
VAŠČÁK 

SLOVENSKÝ 
POHRABNÍK 

40 Lincoln Ave. 
Telefon 40235 

Odbočka v Campbell 
45 Washington St 
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| O L E S 
| Kúpte svoje potreby pre 
1 večierky, pikniky a 
1 každý deň v mo-
3 jom obchode. 


