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YOUNGSTOWNSKÉ SLOVENSKÉ NOVINY 

PRÁCA A CIEĽ 
slovenských otcov bene

diktínov z Clevelandu. . 

Tieto dni mnoht la mnohí 
neúmorne pracujú v pro
spech sbierky na Benedik-
tínsku Slovenskú Vyššiu Ško
lu v Clevelande. Bude dobré 
pre nich vedieť jakú prácu 
konajú slovenskí benediktíni 
v Clevelande a ktoré sú naj
hlavnejšie ciele ich súkrom-

* ného a verejného života. 
Dielo^ Božie. — Chorista a 

benediktín to je jedno. Cho
rista je mních, ktorý sa spo
ločne so spolubratmi modlí, 
spieva, recituje breviár, ka
nonické hodinky. To je naj
hlavnejšia povinnosť a prá
ca benediktínskeho mnícha. 
Svätý Benedikt píše v svojej 
regule — "Nihil operi Dei 
praeponatur". — "Ničomu 

nemá sa dať prednosť pred 
službami Božími." (Sv. Re
gula hl. 43.) 

Modli sa, praéttj — zá
kladné heslo duchovného ži
vota. To robí mních, keď v 
tichosti a vo svätom pokoji 
slúži Bohu v "škole služby 
Pána" (Sv. Regula Predho
vor). Tu musí byť dokona
lý balanc, ináč by bolo veľ
mi nebezpečné pre mnícha. 
Modlitba spojená s prácou, 
a práca spojená s modlit
bou, to je ideál náboženské-

* ho života, ktorý podľa sv. 
Benedikta má sa ukázať v 
dvanástich stupňoch pokory. 
(Sv. Regula hl. 7). Inde pí
še sv. Benedikt takto: "Pr
vý stupeň pokory je posluS-
nosť bez meškania." (Sv. 
Reg. hl. 5.) 

Výchova a výučba. Bfine-
diktíni nie sú nováčkovia vo 
výchove a výučbe. To je ich 
stála práca za minulých 1400 
rokov, od počiatku svojho 
založenia. Od primitívnej 
ručnej školy roľníckej až 
do najvyšších univerzít v 
Europe vidíme stopy ich vý
učby, civilizácie. Benedik
tinská Slov. Vyššia Škola a 
onedlho aj Kolégium v Cle
velande pomocou a štedro
sťou nášho dobrého sloven
ského ľudu chce pokračo
vať v tejto prastarej bene-
diktínskej kultúrnej tradícii. 

Misionári, misie, duchov
né cvičenia. Misionári roz
ličných národov boli naj--
viac mnísi a ž týchto mnohí 
boli benediktíni. Augustín, 
Vojtech, Benno, Bonifác, Gi-
rard, Maurus, Placid to sú 
synovia sv. Benedikta. Ber
nard, Gregor pápež, Hilde-
brand, Bedat Gertruda, Wal-
burga, Františka pochádzajú 
z benediktínskej reholníckej 
rodiny. A tí sú opravdiví re
formátori Cirkvi Svätej. Tak 
i teraz kamkoľvek naj dp. 
biskupi alebo dp. farári nás 
povolávajú, s radosťou tam 
pospiechame vykonať, čo si 
od nás žiadajú. Najnovšie na 
pokyn najdp. biskupa Kme-
ťka vydržiavame v našej 
Vyššej Škole a kláštornej 
kaplnke duchovné cvičenia 
pre mužov laikov. A že dá
vame misie, to dobre viete 
z cestopisu veľadp, Juraja 
Ľubu O.S.B. 

Literatúra a časopisy. — 
Oratorium, modlitebnica, je
dálna, knihovňa, obecná i-
zba to sú najhlavnejšie miest 
nosti v každom benediktín-
skom kláštore. Ku týmto pri
dať treba ešte cellu. "Cellu-
la mea, nidulus meus", ho
vorí sv. Beda. "Izbička mo
ja, hniezdočko moje/* V 
knihovňach benediktinských 
přepisovaly a zachovávaly 
sa svetové, klasické literár
ne diela. Za asi tisíc rokov 
kláštory boly najhlavnejšie 
vydavateľstvá kníh, foliov, 
časopisov. Slovenskí benedik
tíni za príkladom českých 
benediktínov tiež chc*ú vy
dávať knihy, mesačníky a 
časopisy. To je ich cieľ. 
"Ave Maria", ich mesačník, 
je iba počiatok, skromný v 
tom odbore. 

Spolky a organizácie. —• 
To, čo dnes máme v Ame
rike pripočítať musíme naj
viac našim organizáciám a 
spolkom. Preto mnísi klášto
ra sv. Andreja Svoradu v 
Clevelande nakoľko im klá
štorný život dovoľuje, berú 
živý záujem v slov. a kat. 
organizáciách. Jeden z nich 
je hl. redaktorom Ženskej 
Jednoty; najdp. opát Stani

slav Gmuca O.S.B. je pro* 
tektorôm a čestným duchov
ným viacerých organizácií. 

Zahraničný odbor. — Krá
sne listy o^vp. biskupov z 
kraju sú zrejmým dôkazom, 
že slovenskí benediktíni sú 
vernými synami Slovenska. 
Spolok sv. Vojtecha a Slo
venská Matica ruka v ruke 
s nami a my s nimi pracu
jeme. 

Všetkých Slovákov v A-
merike a Kanade vítame a 
povolávame za účastníkov 
v tejto Benediktínskej Slo
venskej Kultúrnej Akcii, 
fekrze podporu sbierky na 
Benediktínsku Slov. Vyššiu 
Školu. 

dp. Paschal Kavulič, O.S.B. 
oddaný Váš sluha. 

Z CESTY NA SLOVEN
SKO. 

20. júla. — Keď toto pí
smo píšem, je práve pol do 
2. popoludní, to jest keď 
som ho začal písať, lebo 
mienim v tomto dopise do
končiť na&u cestu aspoň do 
Prahy. 

Keď som prestal v nede
ľu, 19. júla popoludní o 2., 
nič zvláštneho sa v ten deň 
na lodi nestalo, iba sme zase 
videli jednu veľkú loď asi 
okolo 3., ale bola ďaleko a 
čoskoro sme ju stratili. Na 
našej lodi "Bremen" v ne
deľu večer boly mimoriadne 
zábavy, jedna z nich bola 
Bock Beer Party, a ten bock 
beer bol veľmi smačný. 

V pondelok ráno bolo 
veľmi mračno a sme mysle
li, že bude dážď padať, ale 
okolo 10. zase slniečko vy
šlo a teraz veľmi dobre pri
hrieva. Keby tá loď nešla 
tak tuho, tak by bolo aj ho
rúco. Keď to píšem, buletin 
ukazuje, že sme prešli 2113 
morských míľ a tak sme už 
dve tretiny mora prešli. 

Dážď doteraz ešte nepa
dal, ale tu ho ani netreba, 
lebo tu je vody všade dosť. 

Tu na lodi sú skoro všetko 
Nemci, čo cestujú, jest aj 
niekoľko Slovákov, Cechov, 
Maďarov a Poliakov. Mnohí 
z nich idú z Kanady, tiež 
mnohí mali len krajové pasy 
a v Amerike boli len na ná
všteve a teraz sa vracajú 
domov. Z Youngstown sme 
tu žiadnych Slovákov nevi
deli, iba jednu farmerku z 
blízkeho New Springfield, 
pani Mariu Porada, ktorá i-
de do Popradu. Ona je aj 
našou spoločnicou pri stole. 
Druhú máme jednu dievku, 
£torá ide z Kanady do Ra
kúska. 

V pondelok, 20. júla sme 
žiadnu loď nevideli, ani v 
dnes, v utorok, 21. júla sme 
do 1. popoludní žiadnu ne
videli. Dnes je veľmi mrač
no a je trochu hmly i drob
ný dážď padá. Buletin uka
zuje, že sme už zrobili 2747 
míľ a zajtra o 6. ráno bu
deme už v Cherbourgu, vo 
Francii. Každý deň máme tu 
noviny, čo ich tu na lodi tla
čia a tak známe všetko váž
nejšieho, čo sa vo svete robí. 

Keď toto píšem, sine už 
pfiť dní na vode a sme do
teraz neboli chorí, ani sme 
nikoho chorého nevideli. Te
raz na tých veľkých lodiach 
nie je žiaden strach ísť cez 
more, hoc sa aj kus kolim-
bá, to Človek ani nezbadá, 
lebo je tak zaujatý rozlič
nými veciami, že nemá času 
myslieť na chorobu. Tu člo
vek myslí len na to dobré 
jedlo, čo 6 razy denne dá
vajú a na tie zábavy, ktoré 
sú tu vždy nejaké, a potom 
si človek ide do čistej po
steli ľahnúť. Šífa ho poko-
lembá a tak spí, ani malé 
dieťa. Ja som cez deň naj
viac na promenáde a kukám 
do vody, či dajaké ryby ne
uvidím. Ale doteraz som a-
ni jednu nezbadal. Rád by 
som vidieť aspoň také, aké 
náš redaktor Mráz lapá v 
Milton Dam, ale možno že 
tu takých veľkých ani niet 
(Mali ste vidieť, aké dve 
lapil v nedeľu!), a tie malé 
nemôžeme vidieť, bo šífa 
tak tuho pere, čo by ju ani 
prof. O. Mrázek s jeho Ford-
koú nedohonil. Okolo 8. už 
bolo vidno viac lodí a tiež 
už přišly tie vtáky "Sea 
gulls" nám v ústrety Ä nás 
odprevádzaly. O 7. večer 
sme po prvý raz videli «u~ 

chú zem, takzv. Číri Island, 
ktorý prislúcha Anglii. Dnes, 
21. júla sme mali "fare-well 
party" pri večeri a bol vám 
to večierok! Tie najlepšie 
jedlá, aké ani králi nikdy 
nejedli. Potom hrala orche
stra a my všetci pripravení 
v papierových čákovoch ani 
cpice a sme strieľali ako na 
fordžulaja. To je predsa len 
dobrý život na tých lodiach, 
už sa nám ani nechce s nej 
síjsť, radi by sme ešte dlh
šie zostať. 

Tak 22. júla včas ráno a-
si o 5. sme zastali v Cher
bourgu, ztadiaľ sme sa po
hli asi 15 po 8. a tak zta
diaľ už bol pekný výhľad. 
Videli sme už mnoho lodí, 
malých i väčších i plachtár-
ky, ale hoc nám aj dobre 
bolo na lodi Bremen, predsa 
nám milo padlo, keď sme 
už všade videli suchú zem a 
pekné mestá s jednej i s 
druhej strany. O 11. pred 
obedom loď zastala pri 
Southampton, Anglicku a 
prišla malá loď, ktorá so-
brala tých, čo šli do Anglie. 
Tu už vidno množstvo roz
ličných lodí a tiež mnoho 
lietadiel lietalo ponad na
šou loďou. Je to utešený po
hľad a čas je veľmi pekný, 
len kus prichladno. Ztadiaľ 
sme sa rušili o 10 do 1. hod. 
a tak sme na poslednom ú-
seku cesty do Bremen. Tam 
máme prísť o 8:30 ráno 23. 
júla. Práve keď to píšem, 
my tu máme už pol 6 a vy 
tam doma máte len pol do 
jednej a práve sa najlepšie 
začína program Slovenského 
Dňa. Úfam, že máte krásny 
teplý deň. Tu je pekne, ja
sno, ale zima, že nemožno 
skoro ani von výnsť bez ko-
žucha. 

23. júla o pol 9. ráno sihe 
už stáli v Bremerhaven. Na 
lodi nás držali asi dve ho
diny. Bol to pekný pohľad: 
stá a stá ľudí už čakalo ší-
fu, čo prišli v ústrety svojim. 
Počasie veľmi pekné a už 
dosť teplo. Ztadiaľ o 2:30 
sme sa pohli do Prahy a do 
Prahy sme došli o 6. ráno, 
24. júla. Z Pr/hy sme sa 
pohli o 9:20 ráno a tak už 
uháňame cez ten pekný če
ský kraj a čo chvíľa bude
me už na našom milom Slo
vensku. Keď tento dopis 
končím, tak sme už blízko 
Slovenska a je pekný, teplý 
deň. Neskoršie budem písať 
zase iné. Tak ostaňte s Bo
hom! 

Andrej a Helena Palenčár. 

MARIA REPPEY UMRELA 

Maria Reppey, z 30 Prin
cess St., Campbell, zomrela 
30. júla vo veku 43 rokov. 
Bola údkyňou IKSJ., Žive
ny i Ružencového Spolku. 
Zanecháva tu dcéru pani 
Jánovu Janečko, otca a 2 
bratov v kraji, sestru pani 
Pavlovu Rauzan v Campbell 
a jedno vnúča. Pohrab bol 
v pondelok z chrámu osady 
sv. Jána Krst. Pohrabné o-
brady odbavil Rev. Juraj 
Novák. Pochovaná bola na 
osadnom cintoríne. 

PREKVAPENIE. 

Slifkovci boli milo prekvap#® 
aí priateľmi 26. júla. , 

s  - •  i ' ! -

Poslédnú nedeľu júla, t. j. 
26. večer o 8. hodine, pria
telia usporiadali milé pre
kvapenie pánu a pani Štefa
novi a Marii Slifka ku ich 
25. výročiu manželského 
stavu. Naši milí jubilanti nič 
netušili, čo sa v" meste deje, 
len keď večer o deviatej ho
dine prišli k nim p. Juraj 
Vargo, hl. podpreds. Penn
sylvánskej Jednoty, dobre 
známy obchodník p. Trojan 
s manželkou i pani Anna 
Mazur, sesternica nášho ju
bilanta, aby prišli do audi-
toriumu sv. Cyrila a Meto
da, že ich tam hostia čaka
jú. Keď naši jubilanti pri
šli do sieni, pani Novotná a 
pani Markovič z Florida Av. 
čakaly už na mladých a pa
ni Slifkovú obliekly do ála-
jera a pánu Slifkovi bral-
tovské perečko priply. Mu
zikanti zahrali braltovský 
marš, takže bolo to ani na 
opravdovej svadbe. 

Sieň bola preplnená pria
teľmi, muzika bola výborná, 
pri ktorej si každý mohol do 
chuti zatancovať. O jedená
stej bol daný lunČ. 

Za zdar večierku pilne 
pracoval výbor, v ktorom 
boly: pani Novotná, pani 
Fridman, pani VaŠČák, p. 
Markovič, p. Melko, p. Mu
ránsky, p. Hudik, p. Mazur, 
p. Vitkay, p. Dobransky, p. 
Senvicky, p. Kukura, p. Ru-
nevič, p. Ján Lesičko, p. Ta-
tarko, p. Herman, p. Hri-
cuš, p. Barlog, p. Danko, p. 
Skokan a p. Markovič z Al
bert St. Vďaka všetkým 
pracovníčkam. Pán Boh za
plať ! / 

Večierok zakončil pa ú-
spešne. Náš dobre známy 
advokát p. Willo, brat pani 
Slifkovej, povedal peknú reč 
najsamprv k našim jubilan
tom a tak ku hosťom, kto
rú reč si iste každý povšim
nul. Náš duchovný, Rev. Št. 
Begalla, preriekol tiež pár 
slov, za čo mu vďaka; aj 
viacerí iní gratulovali. 

S úctou, 
Z výboru. 

VEĽKÉ BOHATSTVO 
V MORSKEJ VODE 

V morskej vode je nielen 
soľ, ale i obrovské bohat
stvo v zlate, striebre, medi 
atď. Americká spoločnosť 
Ethyl-Dow Chemical Compa
ny, jediná na svete, ktorá 
vyberá bromin z morskej vo
dy, vypumpovala za jeden 
rok z Atlantického oceánu 
rozmanitých minerálií v hod
note $73,094,600, avšak o-
krem brominu všetky ostat
né vhodila nazad do mora, 
lebo vyt ažovanie brominu 

sa jej najlepšie vypláca. Iné 
mineralie ešte nevie vyťa-
žovať so ziskom. V morskej 
vode je najviac soli, ale je 
i zlato, striebro, meď a vô
bec všetko, z čoho zem po
zostáva. Bromin sa potrebu
je na výrobu ethylu, ktorý 
je dávaný do gazolínu. 

THE HUGHES ÄF," 
118 EAST FEDERAL ST. 118 
Youngstownský najfajnejší zdravotný potravinový 

obchod 
VÝBORNÝ" 
CHUCK ROAST . Mfunt liy2C 

HOVÄDZIA PEČIENKA 
S KOSŤOU V STŘEDKU za funt ^ 

HOVÄDZINA , 
NA DUSENIE za funt J OC 

HOVÄDZINA 
NA POLIEVKU ^ za funt 

KLUBOVÝ 
STÉK • • •. • * . 2. funt 

SVIEČKOVÝ 
STÉK • • » f,-», * •.. za funt 

TEĽACIE 
ČAPSI 2 ,un,ľ 25c 

Zo středku sekané / * 
BRAVČÔVÉ ČAPSI za funt 

BRAVČOVÁ SVIEČKOVÁ 
PEČIENKA, 3 do 4 funt. kusy za funt-

TEĽACINA, 
OD PRS ,,% . .... z. funt llc 

NAJLEPŠIE ZA MENEJ U HUGHES 

Slovenská Baseball 

(Dokončenie s 1. strany,) 

Čata osady P. Marie pre
kvapila obecenstvo v nede
ľu porazením silnej lansing-
villskej čaty skórom 10 ku 7 
na Borts hrisku a tak sa po
stavila na prvé miesto v li
ge. Scott, pičer Lansingvill-
čanov, mal výhodu 6 ku 4 
v štvrtom iningu, keď steel-
tonská čata sa dala na útok, 
premohla nevýhodu a zosta
la na predku až do konca 
hry. Vo štvrtom dostala dva 
obehy na single, v piatom 
tiež dva. Lansingville mal 
zlatú príležitosť v šiestom 
i siedmom iningu, ale ju ne
využil. Najlepšie sa zaháňa
li kyjom Petrus a Erdel. Pe-
trus dostal tri zábity v šty
roch nástupoch a Erdel tiež. 
Petrus má teraz rekord de
väť zábitov v desiatich ná
stupoch. 

Campbell nabil Struthers 
Čata osady sv. Jána z 

Campbell mala dva šťastli
vé iningy, prvý a siedmy, a 
porazila strutherskú čatu o-
sady sv. Petra a Pavla 9 ku 
3 v Gordon parku. Cam pa
na, Knapik, Madick a Gu-
stinella znamenite bili lob-
du a Audley Snyder fajne 
hádzal. Tak si víťazstvo za
istili. Rip Repasky dal tri 
zábity a Štyri obehy v prvom 
iningu Campbellčanom, ale 
potom hádzal výborne až do 
7. iningu, keď Campbellča-
nia znovu skolektovali tri 
zábity a štyri obehy. 

Čata osady Mena Ježiš 
víťazná 

Steeltonská čata osady M. 
Ježiš zvíťazila nad čatou 
Farrell Theatres 9 ku 4 vo 
Farrell. Anton Stanislav, o-
krem výborného hádzania, 
použil dobre i kyja, uderiac 
lobdu pre dva home runy. 
Brosko tiež dostal dve triple 
a jednu singlu. Farrellčanom 
chyboval Lally, Minnick a 
pičer Lyden. Wally Bernard 
bil najlepšie z Farrellčanov, 
dostanúc dva zábity. 

Haselton 9, Kultur's 1 
Stefan Maček hádzal cez 

celú hru za Haselton tak do
bre, že jeho čata porazila 
čatu Kultur Klubu 9 k 1 na 
Oakland hrisku. Matej Wan-
sač sa vyznamenal s kyjom 
za Haselton, dostanúc tri 
zábity zo štyroch nástupov. 
Red Horvath z Kultur čaty 
dostal dva zábity. 

SPOJ. ŠTÁTY PRVÉ 
VO VÝROBE PIVA 

Liga Národov vydala šta
tistiku o národoch sveta, v 
ktorej stojí, že Spojené Štá
ty, vzdor tomu, že sa tu pi
vo začalo variť len v 1933, 
boly už na prvom mieste vo 
výrobe piva na svete, pred
behnúc Nemecko a iné kra
jiny. V 1935 uvarilo sa tuná 
piva 53,069,000 hektolitrov, 
čo je 1,402,082,980 galonov. 
Nemecko uvarilo 38,877,000 
hektolitrov a Anglia 36,-
000,000 hektolitrov. 

Spojené Štáty stoja na pr
vom mieste i v mnohých i-
ných veciach. V letectve sme 
tak ďaleko vopred, že sme 
nalietali vlani 89,125,000 
míľ, čo je viac, ako všetky 
väčšie národy dohromady. 
V 1934 Rusko nalietalo 17,-
864,000 míľ, Nemecko v r. 
1935 14,944,000 míľ, Anglia 
v 195^4 4,838,000 míľ, Fran
cia v 1935 7,125,000 míľ, Ja
ponsko v 1935 nalietalo len 
1,932,000 míľ. Tieto míle sa 
týkajú len civilného letec
tva. Niektoré krajiny udaly 
len míle z 1934. 

Nevinný baran v lakope. 
Do Dolnej Krupej pri Tr

nave prišiel po žobraní mla
dý tulák. Jeden sedliak mu 
dal večeru i nocľah a keď 
sa mu tulák ráno zavďačil 
prácou okolo dvora, pove
dal mu, aby uňho zostal v 
službe. Tulák zostal slúžiť 
a keď jedneho dňa sedliak 
odišiel do mesta, tulák pojal 
z gazdovstva živého barana 
a ušiel s nim. Cestou ho chcel 
predať, ale barana nechcel 
nikto kúpiť, takže zašiel s 
baranom*až k Trnave. Tam 
tuláka už četníci čakali a 
zatkli ho do lakopy i s ne
vinným baranom, odkiaľ si 
tio potom gazda vzal. 

WANSACOVCI SLÁVIU 
STRIEBORNÉ JUBILEUM 

Náš dobre známy pracov
ník, p. Matej Wansač slávil 
v nedeľu i so svojou milou 
manželkou strieborné jubi
leum manželstva, pri ktorej 
príležitosti vyše 500 ich 
priateľov sa shromáždilo v 
hale sv. Nikolaja, aby im 
blahoželali. Medzi inými reč
nili tam: adv. Ján A. Willo, 
superintendent škôl v Camp
bell p. Andrej Klinko, A1 
Craver, Fred Shutrump, Dr. 
Benko, Ján Gran, W. P. 
Barnum, okresný pokladník 
George Lewis, Michal Szei^ 
born a pani Mich. Manko z 
Pittsburghu. Milton Lenhart 
bol toastmajstrom. Jubilanti 
obdarení boli krásnym strie
borným súborom a inými 
darmi. K tancu zahrala Za-
jacova orchestra. 

Pán Wansach je deputy 
maršalom Spoj. Štátov, čle
nom školskej rady v Camp
bell, hl. podpredsedom Soje-
dinenia a dobrým pracovní
kom národným. Jubilantom 
i my srdečne blahoželáme 
a prajeme ďalšieho zdaru v 
živote. 

i* nesmiernej ceny. V tom
to trezore je všetko zme
chanizované. Poplatné * prí
stroje sú pravými divmi tech
niky. Teraz boli v trezore u-
miestnení roboti, úkolom 
ktorých je automatické p-
tváranie a zavieranie nie
koľko ton ťažkých vrát tre
zorov. Ako oznamuje riadi
teľstvo Anglickej banky, o-
svedčili sa noví strážcovia 
vrát výborne. 

— Keď znáte niečo zaují
mavého, napíšte to do Y. S. 
Novín — predplatiteľom u-
verejníme zdarma. 

Dr. Jozef Sof ranec, D. C. 
SLOV. CHIROPRAKTOR 
MECHANO THERAPIST 

20-ročná skúsenosť 
120 Williamson Ave. 

Telefon 77290 

PREZIDENT N. W. AYER 
d SON, INC., UMREL 

V Jefferson nemocnici vo 
Philadelphii zomrel 27. júla 
Wilfred W. Fry, vo veku 61 
rokov, ktorý bol predsedom 
N. W. Ayer & Son, Inc., o-
hláškového jednateľstva a 

direktorom mnohých národ
ných organizácií v Spoj. Štá
toch. 

Nebohý sa zaslúžil i o slo
venské časopisectvo, ktoré
mu dodával obchodné ohlá
šky najsvedomitejšieho dr\i-
hu a tak ich napomáhal fi
nančne i mravne. Bol všeo
becne obľúbený každým, kto 
ho poznal pre jeho rýdzi 
kresťanský charakter. 

Nebohý sa narodil v Mt. 
Vision, N. Y. 14. aug. 1875. 
Po vyštudovaní venoval sa 
práci vo YMCA a v Trenton, 
N. J. bol generálnym tajom
níkom tej organizácie. Ože
nil sa v 1904 so sl. Annou 
Gilman Ayer, ktorá ho opla
káva s troma dietkami: Mrs. 
Dena Fry Bree, Miss Elea
nor Kemp Fry a Mr. Way-
land Ayer Fry. 

KRÁSNÉ PLATES PIANO 
Ako aové PKBOA BA LACNO 
Príďte alebo telefonujte da 
rahrllxxgaajmer Mute Oonpsar 

30<J W. Federal St. 
PJUJte k u p. }n Moltcfeaa 

ii i mmmmmmtrnrnmrnm 
AA Vysokého grádu 

VMkr obľúbené ptaaMl. 
Krvne VytfTObOVSn* 
Od 9V» centov rjH 

FRED R. MOODY 
190 Wert Boerdmsn Stttet 

DAJTB U 
Ofarbiťadekí 
teraz, keď pracujete. Mierne 
Zavolajte ras 4-S828 o laforn 
Nevolajte v nedeľa. Odbtd 
vďačne dám. 

MICHAL KACVXNSXY 
65 Weit Washington Street 

STRUTHTRS. OHIO. 

KUBÍNA 
FUNERAL 

HOME 
SLOVENSKÝ 

POHRABNlCKY ZÁVOD 

244 East Wood St. 
Tel. 33711. Res. 28332 

UPOTREBENE KARY 
Spoľahlivé 

Mnohé na výbeř, » 
W. o. STRAUSBAUČf! 

MOTOR CO. 
1097 Wick Ave. Tel. 70181. 

OPRAVA RADIOV 
Každého druhu radlá opravujeme 
za mierne ceny, Žiarovky idarma, 
vyprobujeme. Vtttfca priéa je 
zaručená. 

SLOVENSKY HOVORIACI 
TECHNIK VÁS OBSLÚŽI 

Móžte použiť avoj "Charge" fi
čet na opravu radia. 

StfOttsa«Hlrihb«|,i 
Radio Department 

Tretia podlaha 
Telefony: 3.5181 a 6-5894 

POZOR! Nová adresa 
DR. LED WON 

„ SLOVENSKÝ K POĽSKÝ ZUBNÝ LEKÁR 
m k 

Zubná práca robená n& kredit. Netreba ustanovenia hodia. 
209 EAST FEDERAL ST. Oproti Tcth's DeLuxe Market TeL 32411 

ROBOTI PROTI CLO-
VEKU. 

Keď boli v Amerike so* 
stavení prví roboti, boli viac-
menej len púhou hračkou. 
Jediným ich úkolom bolo 
vtedy udivovať obecenstvo. 
Neskoršie vznikly ďalšie tý-
py robotov, ktoré boly do
konalejšie a slúžily hlavne 
za reklamu. Prví dokonalí 
roboti — v počte troch ku
sov — boli umiestnení vo vo-
dárňach washingtonských, 

kde mali za úkol kontrolo
vať v podzemných kanáloch 
stav vody a automaticky ho 
hlásiť kontrolnému miestu. 
Predtým museli túto službu 
vykonávať dvaja zvláštni 
robotníci. Roboti vo vodár
nách sa osvedčili a vykoná
vajú ešte dnes službu. Po
dobnú službu zastávajú ro
boti v niektorých americ
kých továrňach. Teraz i An
glická banka nahrádza sta
rých osvedčených zamest
nancov robotmi. V účtovnom 
oddelení boly robené pokusy 
s robotmi, úkolom ktorých 
bolo viesť knihy a robiť ú-
četné záznamy. Po dvoch 
mesiacoch sa roboti osved
čili tak, že bolo zrejmé, že 
každý z nich nahradí 23 ú-
radníkov. V prítomnej dobe 
má Anglická banka v Úó* 
tovnom oddelení 10, robotov, 
ktorí nahradzujú prácu 280 
úradníkov. Riaditeľstvo An
glickej banky preto z účtov
ného oddelenia prepustilo 
200 starších zamestnancov. 
Roboti nie sú, pravda, lac
ní. Stoja toľko, koľko do
stávali penzionovaní úradní
ci za 20 rokov. Po tejto do
be ale Anglická banka do
cieli veľkých úspor, pretože 
udržovanie robotov je po
merne lacné. V nedávnej do
be Anglická banka umiest
nila troch robotov v pod
zemných trezoroch. Trezory 
Anglickej banky sa podoba
jú oceľovej pevnosti, v kto
rej sú umiestnené pruty zla-
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Keď mienite navštíviť 
Slovensko 

tohoto leta, nemeikajte rezervovať si 
miesto na lodi, lebo v krátkom čase 
všetky miesta na letné odchody bodá 

vypredané. 

9£* DOLLAR SAVINGS 
WTRUST COMPANY 

YOUNGSTOWN, OHIO 

Odbočka r Struthers, Ohla. . 
Počúvajte radlo roshlae Dollai Banky leaidý 

rok večer o 8. hodine i m KBH radlo stanice. 
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ZDRAVIE 
ŠŤASTIB 

a 

HORÚCA VODA! 

Štattiů a zdravie rodiny záviti na uttavičnéf 
zá*0k* hetú&tj vody. 

Moderné žitie a moderný dom vyžadujú st 
moderne hriatu horúcu vodu—horúca voda 
je už nie viac prepychom. 

Keď navStívite našu výstavnú izbu alébo 
zajdete k vášmu plumberovi, uvidíte, ako 
ľahko a úsporne problém horúcej vody mô-
Št byť rozlúštený—# to rozlúštený sprá* 

* 
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THE EAST OHIO GAS CO. 
Cor. Boardmait and Champion Sit* 
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