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ZACHRÁŇ SVOJU 
DUŠU. 

Piíe REV. HIBEN. 

ROZHLAS YSN. 

**Á stalo sa, keď ich vy
viedli von, že riekol jeden 
Z nich: Zachráň svoju du-
Su! Neozri sa ani nepostoj 
na celej tej rovine! Zachráň 
sa ta na vrch, aby si nebol 
tiež zahladený!" Gen. 19:17. 

Náš text obsahuje slová, 
ktoré povedal anjel Lotovi, 
keď ho vyviedol zo Sodo
my, ktorá bola zničená o-
hňoín a sírou. Trest ten pri
šiel na sodomských a go
morských obyvateľov pre ich 
neposlušnost' zákonom Bo-
iílln, pre ich hriešny život. 

Zachráň svoju dušu, svoj 
Život. V každom srdci je za
korenená láska ku vlastné
mu životu. V tom vlastnom 
srdcj je strach pred smrťou. 
Všetcia Pudia milujú život. 
Všetcia ľudia sa boja smrti. 
Toto netreba zdôrazňovať, 
ani dokazovať. Dokážu to le
kári a apatekári, ktorí shr-
ňajú miliony dolárov ročne 
za to, aby zachránili život a 
oddialili smrť. Minerálne 
pramene, nemocnice a pod. 
sú toho dôkazom, že ľudia 
milujú život a boja sa smr
ti. Ale snáď lepšie zrobím, 
keď to slovíčko "všetcia" 
stiahnem zpät. Lebo boli a 
sú ľudia, ktorí smrť pova
žujú za zisk. A viete, ktorí 
to boli a sú? Tí, ktorí pre
šli zo smrti do života, tí kto
rí prijali Krista do svojho 
srdca, tí, ktorí môžu pove
dať, že už nie oni, ale Kri
stus žije v nich a skrze nich. 
Tí milujú život, ale neboja 
sa ani smrti. Lebo vedia, že 
prechádzajú z tejto zeme 
mrtvých do zeme živých. Iqh 
žiadosť je umrieť a byť s 
Pánom. 

Zachráň svoj život. My 
vieme, že sú veci, ktoré udr
žujú fyzický život človeka a 
sú veci, ktoré privádzajú 
smrť. Sú pokrmy, bez kto
rých nemôže telo existovať 
a "je otrava, ktorá život zni
čí. Tak sú aj veci, ktoré u-
držujú človekovi život mra
vný, duchovný a sú zase, 
ktoré zničia ľudské mravy a 
ľudskú duchovnosť. Po na
šich uliciach prechádzajú 
zástupy ľudí, ktorí sú fyzi
cky živí, ale mravne, du
chovne mrtví. Mrtví sú vyš
šiemu žitiu, mrtví sú všet
kému, čo je čisté, dobré a u-
žitočné. 

Oplzlé reči a preklínanie 
lia pr. je takou otravou mra
vného a duchovného života. 
Ale človek neprejde dva 
bloky ulicou, že by nepočul 
mladého i starého oplzle ho
voriť, za každým oplzlým 
slovom zahrešiť alebo pre
klínať. A čo je najsmutnej
šie je to, že medzi tými 
ľuďmi sú aj takí. ktorí si 
ráno, keď vstali, zopakovali 
desať Božích prikázaní. Zo
pakovali si slová: Nevezmeš 
meno Pána Boha svojho na 
darmo. No zabudli na to, že 
za každým slovom berú to 
meno na darmo. 

A pamätajte si toto: Kto 
sa nebojí urážať meno Bo
žie, ten sa veru nebude báť 
ani okradnúť vás. Kde ľu
dia hrešia a preklínajú sa, 
tam vás ľahkú okradnú. Ale 
pamätajte si aj toto: Kto i-
ného preklína, ten ako by vo 
vlastnej hrsti stískal žeravé 
uhlie. To iste len jeho po-
páli. 
4 čo z toho človek má, keď 
Ijfeší, abo preklína? Či si 
ťym získa úcty u iných? A-
Iebo u Boha? Či hrešenie a 
preklínanie človeku pomôže 
v práci, abo domácnosti? 

Počujte, čo o takých ľu
ďoch myslia. Cestovali dva
ja agenti. Jeden hodne pre
dal, ale druhý nemohol nič. 
I vošiel dô istého obchodu 
tfli čo hodne predával prá
ve, keď ten druhý z neho 
vyšiel. Ponúknul svoj tovar i 
predal. Potom sa ho obchod
ník pýtal, že či pozná toho 
druhého agenta. "Áno, po
znám ho." — "No, povedz 
mu, že by sa mi do obchodu 
viac neukázal, lebo ja ne
chcem tu vidieť človeka, 
ktorý za každým slovom 
hreší a preklína." Tak čo 
poviete, či mu to jeho pre
klínanie v práci pomáhalo? 
Nie. Ba škodilo. Hrešenie a 
preklínanie každého človeka 
ponižuje tu* y tomto živote 

Slovenská Mahoning doli
na má zase dobrú príčinu 
byť hrdou. V nedeľu steel-
tonská čata Jednoty dobyla 
baseballové čampionstvo ce
lej IKS J., počitujúcej okolo 
100,000 členov. Sláva sloven
ského Youngstownu pojde 
od Atlantiku až po Pacifik, 
chýr o víťazstve sa roznesie 
medzi všetkými Slovákmi v 
Amerike. Sláva našim steel-
tonským chlapcom, čampio-
nom baseballu Prvej Katolí
ckej Slovenskej Jednoty v A-
merike! Ukázali, akého slo
venského ducha sú maho-
ningskí Slováci. Do vyše po
lovice hry naši prehrávali; 
Pennsylvančani mali 8 skó-
rov oproti 1 nášmu a naši 
chlapci predsa nestratili vô
ľu a chuť — nestratili du
cha a vydržali až do víťaz
stva. Takí buďme vždy v 
našom slovenskom i v našom 
súkromnom živote a zvíťa
zíme nad všetkými ťažko
sťami. 

• 

Pekný článok o sloven
skom školstve v Amerike na
písal p. Gustáv Dérer a uve
rejnil v Nár. Nov. so žiado
sťou, aby ho uveřejnily aj 
iné slovenské časopisy. Zvy
kom je, že také články sa 
posielajú všetkým časopisom 
odrazu, aby čitatelia nešo-
mrali, že to už pred týž
dňom inde čítali. Preto a 
tiež preto, že náš časopis v 
podobnom smysle už viac 
razy písal, neuverejňujeme 
ho, hoci s nim plne súhlasí
me. Nár. Slov. Spolok, s je-

iho národnou tradíciou, je a-
ko určený robiť teraz niečo 
za slovenčinu, za slovenské 
školy. Mohol by sa chytiť 
do zakladania sobotňajších 
alebo nedeľno-odpoludňaj-
ších škôl v odboroch na vy
učovanie dietok slovenčine. 
Taká práca a obeta nie je 
nad jeho sily. Treba len za
dovážiť slovenské abecedá-
re a čítanky a postarať sa 
o,učiteľov. Skoro v každom 
odbore sa najde Slovák, kto
rý by vedel dietky naučiť 
slovensky písať a čítať. Kde 
je viac odborov spolu, tam 
by mohli mať veľkú škoju, 
s viac triedami a viac uči
teľmi odrazu. Taká národná 
práca by sa vyplatila Národ
nému Slov. Spolku. 

* 

No i tie americké sloven
ské osady a cirkevné sbory, 
ktoré zaostávajú v sloven
skej činnosti, maly by sa do 
nej vzpružiť, aby ich nesti
hol osud ako tú osadu v 
Boonton, N. J., o čom mala 
"Slov. Obrana" žiaľuplný 
článok. V Boonton, N. J. slá
vili 30-ročné jubileum slo
venskej osady Ajriši, Poliaci 
Nemci a i. za vrch stolom a 
Slováci — v kúte. Rečnilo 
sa po anglicky, len jedneho 
Slováka vyvolali z obecen
stva, aby povedal niekoľko 
slov. Tak hľa, v slovenskej 
osade, ktorú Slováci vybudo
vali svojimi mozoľnými gro
šmi, rozdrapujú sa dnes Aj
riši a iní. A len preto, že tam 
vymrel slovenský duch. Mali 
by byť Slováci všade sved
kami takých jubileí — to 
nech ich radšej Boh povolá 
prv, než im srdce od žiaľu 
pukne. Slovenské osady a 
cirkevné sbory, nech vám je 
táto nešťastná slovenská o-
sada v Boonton, N. J. vý
strahou! 

• 

U4ebnice slovenskej reči 
pre slovenské školy možno 
dostať od autora p. Filipa 
Hrobak, 10510 Buckeye Rd., 
Cleveland, Ohio. Prvá učeb
nica stojí 20c#kus, 12 kusov 
a viac po 15c.; druhá učeb
nica stojí 25c kus; 12 kusov 
a viac po 20c jedna. Sú to 
výborné učebnice slovenčiny 
pre deti, ktoré už vedia an
glicky čítať a písať a vy
učuje sa z nich slovenčine v 
clevelandských a 12 iných, 
slovenských osadných ško
lách. Prostriedky sú tu — 
treba mať len chuť a vôľu 
zachovať slovenského nár. 

a odsúdi ho na večnosti. Je
stli tedy máte obyčaj hrešiť 
a preklínať, prestaňte dnes 
a zachovajte, zachráňte svoj 
život. Život časný, i život 
večný; 

Air/-' 'c. 

MftMr . 

ducha v Amerike ešte na dl
hú dobu. 

• • 

Tá osoba, ktorá očiernila 
delegáciu Matice Slovenskej 
v českých socialistických no
vinách v kraji, písala aj to, 
že sa matiční delegáti tu ne* 
ozvali, keď v istom časopi
se bolo písané, že gen. Šte
fánik bol českými vojakmi 
sostrelený. Clevelandský týž
denník "Hlas" oznamuje, že 
práve naopak, delegát Čulen 
podvrátil túto povesť. Tak 
tu je jedna lož vyvrátená. 
My vyvraciame lož o tom, že 
delegáti ani slovíčkom ne
spomenuli Česko-Slovensko. 
Veru ho neraz spomenuli tu 
medzi nami. Veď ako by aj 
nie, keď je Slovensko ča
sťou republiky? Ale sa pa
mätáme, že v New York-
skom Denníku stálo, že de
legáti v Detroite len raz spo
menuli Česko-Slovenskú Re
publiku. Kto vie, či tá oso- j 
ba, ktorá ten mrzký článok J 
písala, si nebrala všetky in- j 
formácie z N. Y. D., lebo i j 
iné tie nápady "klapú" so i 
zprávami, aké sa v N. Y. D. | 
zjavovaly. Tedy hodná zod
povednosť za ten útok na 
delegáciu Matice padá na N. 
Y. D., ktorého vtedajší ú-
radník dal si platiť za to, že 
bol predsedonj matičného vý
boru. 

• 

Na Slovensku boly 29., 30. 
a 31. augusta veľké národ
né slávnosti. Odhalené boly 
dva pomníky Ľudovíta Štú
ra, najväčšieho slovenského 
národného vodcu: jeden v 
Bánovciach nad Bebravou a 
druhý v jeho rodisku, v U-
hrovci, oba v Trenčianskej. 
Štúr nielen že založil teraj
šiu spisovnú slovenčinu, ale 
dal i národu program k ži
votu a práci a vychoval mu 
vodcov, básnikov a spisova
teľov. Štúr bol pravým vod
com ; ani sa neoženil, len 
aby sa mohol venovať náro
du celý. Jeho národná filo
zofia priviedla Slovákov k 
národnému životu a koneč
nému oslobodeniu z maďar
ského jarma. Vďačný národ 
ho teraz oslavuje zaslúžene. 
Chudobná Trenčianska dala 
tohto duchovného obra náro
du. Pred nim dala Matúša 
Trenčianskeho, pod ktorým 
malo Slovensko začas svoju 
štátnosť. Štúrov duch jeho 
dielo dokončil. 

• • 

V štáte Maine už boly 
voľby a zvíťazili republiká
ni, ktorí z toho robia veľký 
kapitál, že je to istý znak 
republikánskeho víťazstva v 
novembri. Štát Maine bol 
vždy považovaný za akýsi 
volebný barometer. Je to re
publikánsky štát, ale sa stalo 
za Wilsona i pred štyrmi r<>-
kami, že volil demokraticky. 
Ináč vždy dával veľkú repu
blikánsku väčšinu. Rozumie 
sa, že demokrati nemajú z 
výsledku volieb v Maine da
jaké obavy, hoci bojovali 
tam všemožne za svoje ví
ťazstvo. V sobotu vláda po
mohla predať farmárom v 
Maine 20,000 vriec zemiakov 
do Argentíny a strana vyda
la veľké peniaze na kam
paň. Ale republikáni tiež. Tí 
mali na pomoc multimilioná
rov DuPoijtoovcov a Morga
na. 

V Youngstowne je pohyb 
za zrušenie mestského čar-
teru a vrátenie sa k politi
ckej administrácii mesta. My
slíme, že čarter sa má podr
žať, lebo je to lepšia forma 
spravovania mesta, ako sta
rá. 

• 

Farmári, dodávajúci mlie
ko new-yorkským mliekár-
ňam, dostávajú teraz $2.87 
za sto funtov mlieka. Po od
tiahnutí trov za dopravu a 
iných výloh, zostáva im či
stého okolo $2.00. Mlieko sa 
v New Yorku predáva po 11 
centov kvarta, ako tu. Far
mári v štáte New Yorku sú 
silne ^organizovaní. 

• v v 
Spojené Štáty majú zase 

špionskú aféru. Na váleč-
nom križiaku Indianapolis 
vypukol oheň a vynašlo sa, 
že nejaký špion zabil klinec 
do elektrického kábla, aby 
tak oheň spôsobil a loď zni
čil. Takéto ohne s klincami 
v elektrickom vedení sa u-
daly .už na štyroch* našich 

válečných lodiach v posled
ných časoch. V Rock Island, 
111. areštovaní boli dvaja Ja
ponci, ktorí fotografovali vo
jenský arsenál. 

* 

O obnovení francúzsko-
pOľského spojenectva pri-
chodia ďalšie potešiteľné 
zprávy. Francia nielen že dá 
Po.ľsku veľké bilionové kre
dity za liberálnych podmie
nok, ale mu pomôže vybu
dovať i ťažký priemysel, 
bez ktorého sa žiaden národ 
v dnešných časoch nemôže 
dobre vyzbrojiť. Francia dá 
Poľsku čím skorej moderné 
vojenské lietadlá, tanky a i-
né válečné potreby, aby bo
lo bezodkladne schopné vzdo 
rovať nemeckej armáde v 
páde vojny a hneď sa začne 
s vyvinováním najpotrebnej
ších ťažkých priemyslov, a-
ko je oceliarstvo a strojár
ne. Budú budované i cesty a 
jedna strategická železnica 
okolo nemeckých hraníc. Ho
ci má Francia dosť svojho 
uhlia, Poľsko bude platiť 
Francii uhlím, zinkom a i-
nými surovinami. Vo Varša
ve je už franc, minister ob
chodu, aby s poľskou vlá
dou vypracoval všetky po
drobnosti. Gen. Rydz-Smig-
ly je teraz hrdinom národa. 
Pri návrate domov bol veľ
mi oslavovaný. Z toho vi
dieť, že to krátke poľsko-
nemecké spojenectvo nemalo 
základu v národe. Obnovené 
francúzsko-poľské spojenec
tvo má nesmierny význam 
pre celú Európu, lebo Hitler, 
vzjior jeho rozkokošeniu si 
sto ráz rozmyslí, či sa má 
pustiť do vojny s takým ra
dom veľmocí, ako je Fran
cia, Anglia, Poľsko a Rusko 
— no a Česko-Slovensko tiež 
nemálo zaváži s jeho mo
dernou armádou a obrov
ským válečným priemyslom, 
schopným zásobovať zbra-
niami každého druhu nielen 
seba, ale i Rumunsko a Ju
hosláviu. Vzťahy medzi Poľ
skom a ČSR. sa už tiež n%-

«W*MM 
právajú a onedlho budú iste 
srdečné. 

• 

V Bratislave sa odbývá 
konferencia Malej Dohody, 
o ktorej sa rozchyruje, že sa 
tam Malá Dohoda rozpadne. 
Pochybujeme, lebo záujmy 
Rumunska ' a Juhoslávie sú 
totožné so záujmami ČSR. 

• 

V Nurembergu mali naci
sti kongres, na ktorom za 
celý čas sa agitovalo proti 
Rusku. Hitler vyslovil svoje 
túžby a túžby Nemcov za U-
krainou, Uralom a Sibírou a 
jeho druhovia vo vláde na
dávali každému členovi so
vietskej vlády, ako len ve
deli. Sovietska vláda mlčala 
a len Časopisy čo trochu od-
povedaly. Jeden z nich na
zval Hitlera divochom. Ke
by nie Poľska medzi Neme
ckom a Ruskom, tie krajiny 
by už boly vo vojne. 

BOSÁKOVCI TU BOLI 

f 
SOCIETY NEWS 
"BACK TO SCHOOL HOP* 

SEPT. 20 

Pán Michal Bosák, čestný 
predseda IKSJ., jeho syn 
František a synovec Ján, zo 
Scranton, Pa., boli toho týž
dňa v Clevelande a cestou 
domov zastavili sa tuná a 
navštívili niektorých priate
ľov, menovite p. Vaščáka, 
adv. Willu a iných. Franti
šek Bosák a jeho bratranec 
obzreli si i našu tlačiareň. 

Pán Bosák teší sa chvála 
Bohu ešte dobrému zdraviu, 
čomu sme sa potešili. Nech 
nám ho Boh ešte dlho živí! 

COUGHLINOV BISKUP 
ZA ROOSEVELTA 

Detroitský biskup, najdp. 
Michal J. Gallagher sa vy
slovil, že peňažný program 
Father Coughlinovho prezi
dentského kandidáta Lemke-
ho je nebezpečný a považu
je prezidenta Roosevelta za 
schopnejšieho rozlúštiť pe
ňažnú otázku krajiny, nežli 
je Lemke. 

Steve Conti and his orches
tra will play for the "Back 
to School Hop" sponsored by 
The C. M. Octo Club for the 
benefit of Sts. Cyril and 
Methodius Church. Miss Hel
en Sofranec is chairman and 
Miss Mary Ridarsky is co-
chairman. The dance will be 
at St. Cyril's auditorium Sep
tember 20. 

The hostesses will be: Ma
ry Buddie, Margaret Ber-
nett, Margaret Bodnovich, 
Anna Conek, Helen Datko, 
Helen Friedman, Margaret 
Forgac, Emily Hiznaj, Tillie 
Hiznaj, Mary Hiznaj, Helen 
Havasta, Ann Kulich, Clara 
Kubina, Helen Kubina, Helen 
Krajnak, Stella Krispinsky, 
Sophie Muránsky, Ann Marie 
Muránsky, Veronica Slifka, 
Ann Marie Sofranec, Mary 
Soltis, Margaret Susa, Helen 
Susa, Ethel Patrick, Amelia 
Yavorsky, Augusta Yavor-
sky, Carolyn Yavorsky, Julia 
Siman, Katherine Kepko, 
Helen Dudash, Mary Dudash 
Helen Rock, Ann Hrehovik, 
Mary Ann Puhalla and Anna 
Puhalla. 

PRIATELIA ROOSEVELTA 
jPORAZENl VO VOĽBÁCH 

4 Toho týždňa boly voľby a 
primárky v troch štátoch, v 
ktorých priatelia Roosevelta 
prehrali. V Michigan prehral 
republikánsky senátor Cou-
zens, ktorý stál na programe 
demokratického nového ná-
deľu a prehrali i priatelia 

MÉt- STRANA S. 

prezidentovi v New Hamp
shire. V štáte Maine boly 
riadne voľby a v tých de
mokratická strana boja na 
celej čiare porazená. Všetky 
tri štáty sú riadne republi
kánske, ale vzdor tomu je 
to znak, že budúci kongres 
nebude mať takú veľkú vä£* 
šínu, akú má teraz. 

SOHIO 
X-70 

SOHIO X-70 je najobľ*. 

benejším gaxolínom Ohla 

l<2. .Sníži hroty hnaniii 

*THE STANDARD OIL COMPANY* 
lio) 

FARMÁRI A ROBOTNÍCI 
SA MUSIA SPOJIŤ 

Pennsylvánsky guvernér G. 
H. Earle, hoci je milionár, 
reční ako dajaký robotnícky 
vodca. Po tieto dni rečnil v 
Hatfield, Pa., že farmári a 
robotníci sa musia politicky 
spojiť a spoločne bojovať 
za zlepšenie svojho polože
nia, lebo farmár závisí od 
robotníka a naopak. Farmá- j 
rovi bude dobre len vtedy, 
keď robotník bude môcť 
kupovať viac potravín, ode
vu a obuvi a robotník bude , 
mať viac práce, keď farmá- ' 

• 

rovi bude dobre, lebo bude 
kupovať viac priemyselných I 
výrobkov. 

NAŠIM PRIATEĽOM 
Vy ste si pochutnávali na 

Kennerovom pive a ležiaku 
a my Vám ďakujeme za pa-
tronáž. Varíme naše výrobky 
Z najfajnejších prísad v naj
modernejšom vystrojení. A' 
preto môžete častovať svo
jich priateľov s plným ve
domím, že v Rennerových' 
Výrobkoch dávate im to naj
lepšie v chuti a ukojení smä
du. 
NAJLEPŠIE PROTI SMÄDU 

R E N N E R  
YOĽNGSTOWIM 

IP IP 1P| 
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Je to Ľahké Fajčenie! 
M 

JAKÝ TO POCIT fOHQDLIAl 
Cahké Fajčenie! 

Zatvorí* dvara ttarorti • lóiani* . 
a otvorta «l ťwrivý balíček Luckiad 
Nsmita žiadneho pocHu faxoby, ke3 
fajčfts dlho do noci. Ľahká Fajčenia 
sanachéva čirW ehuf a Luekiat 

Ľahkým Fajcanimj 

W £ * 
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Vy, ktorí máte radi to bezhraničné p oh odlit 
ležania T pOfcteli • výtečným románom a hájeČM 
dobrým fajčením . . . tohto večera spriatelta M I 
Ĺmhkým Fajčením . .. lahkým fajčirom bohatého, 
plne dozretého tabaku . . . Lucky Strike! Okúsite 
lahodnú chui tabakov vyššej ceny . . . všetko týeh 
jemných stredných listov, Smotánky to Úrody* 
Poznáte pôžitok fajčenia s ton vítanou ochrano* 
hrdla, poskytovanou Lucky súkromným procesom 
—"It's Toasted." LahJcé Fajčenie pre u pokoje 
vašej mysli! Ľahké Fajčenie pre vaše hrdlo! 

** NAJNOVŠIA ZPRÁVA!** 
Vy*# 1,3*0,00* cien yd«Uné v« 

"Sweepstakes" výhrcch 

Len pomyslite! Vyíe 1,300,000 eba 
bolo ii udelené v tej obrovskej krajin-

•kej cigaretovej hre, vašej Lucky Strike 
"Sweepatakes." ČI ste m vy uš pHMi 
siM? Či ale vyhrali vai* Luckies * 
ploskú plechovicu 50 lahodných Ladkf 
Strikes? 

Vsduchom nesie sa hudba. Nastavia 
si radio na "Your Hit Parade** — v 
stredu a sobotu večer. Počúvajte, posu« 
dsujte a študujte nápevy — potom 
skúste vaše Lucky Strike "Sweepstakes." 

A ak ešte nefajčíte Lnekies, kúpte 
si balíček dnes a skúste ich tiež. Ťffninii. 
ie ale čosi premeškali. Budete si váifi 
predností Luckies — Ľahké Fajf—ta 

IřUflf doamAéhn jah^ku_ 
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a i c e n i e  
BOHATÉHO, PLNE DOZRETÉHO TABAKU - "ITS TOASTED" 
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