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PriýW žibav do tóhtó Sa* 

Imd&ra prijíma redakcia. 

14—36. máj*—Bazár osady 
sv. Alžbety v Haselton. 

2S. mája—Bál Spolku sv. 
Anny, č. 163. P. S. 2. J. 
v Sokolovni na Homewood 
Ave. 

-•16. mája—-Piknik Ženského 
. Politického Klubu na Lan

singville. 
% mája na Decoration Day 

Piknik národných Sokolov 
a Sokoliek, Členov techni
ckého výboru Sboru 146. 
v zahradě pána Antalíka 
na South Meridian Rd. 

16. júna—Piknik Sboru 28. 
S. K. Sokolov, spojený s 
30-ročným jubileumom S. 
K. Sokolstva, na Petrovi-
Čovej farme, Robiotoa Rd., 
v Campbell. 

16. júna—Piknik Veričä 54. 
S. K. S. na Shirley Rd. po
zemkoch na Lansingville. 

16. júna—Výlet Sboru 146. 
S. T. J. Sokol v zahradě 
páha Antalíka na .South 

• Meridian Road. 
*>. júna—-Piknik baseball Čar 

ty Campbellských Slová
kov na Petrovičovej farme 
v Campbell. 

4. júla.—Piknik osady sv. 
Mateja na Shirley Rd. po
zemkoch na Lansingville. 

4. júl a—Piknik mužov zo 
Spolku Mena Ježiš z osa
dy Mena Ježiš, na pozem
koch na So. Bellevista Av. 

14. júla—Piknik Spolku P. 
M. Levočskej C. 373. na 
Shirley Road pozemkoch, 
Lansingville. 

21. júla—Výlet Sboru 146. 
S. T. J. Sokol v zahradě 
pána Antalíka na South 
Meridian Road. 

24. júla—XV. Slovenský Deň 
v Idora parku. 

W$. júla—Piknik Spolku sv. 
Anny, C. 163. P. S. 2. J. 
na Shirley Road pozem
koch na Lansingville. 

4. augusta—Výlet Youngs-
townského v Nemoci Pod
porujúceho Spolku Tatra, 
v záhrade za domom pána 
J. Mudroňa na S. Hazel-
wood Ave. 

11. augusta—Piknik Ženské
ho Politického Klubu na 
Lansingville. 

18. augusta—-Výlet Sb. 146. 
S. T. J. Sokol v zahradě 
pána Antalíka na South 
Meridian Road. 

YOUNGSTOWNSKÉ SI&VENSKÉ NOVINY 
~~ 

Schôdza Slov. 
Polit. Federácie 

Schôdza Slovenskej Ame
rickej Politickej Federácie 
bude na utorok večer, dňa 
21. mája o pol ôsmej hodine. 
Na tejto schôdzi budú vyme
novaní delegáti, ktorí budú 
slúžiť na rozličných výbo
roch. Ted^ prosím, aby kaž
dý delegát/Š delegátka boli 
Ipritomní. X'J,' 

M. T. Knapick, 
tajomník. 

SCHÔDZA SPEVOKOLU 
''SLÁVI A." 

VALNÁ SCHÔDZA CISI^A 
25. IKSJ. 

STRANA K. 
*  •  •  n i  I  mmtim+mW 

CO ROBIA SOKOLI. 

Nuž, musíme len pravdu 
povedať, že Národní Sokoli 
pri Sbore 146. trochu zao
stali so spolkovou prácou. To 
jest divadelný krúžok mal 
zahrať krásnu drámu "Zla
tý močiar", ale sa chytili do 
fyho kus prineskoro, nuž di
vadlo teraz vystane a bude 
ffriirané na jaseň. 

j Namiesto divadla usporia
dajú cvičenci a cvičenky vý-

J,#t na 30. mája na South 
Meridian Rd. u pána Anta
líka, aby mohli ísť do Cle
velandu na závody a slet A-
IHerickej Obce Sokolské j. 

ř Sbor 146. tiež chystá sa u* 
,||)oriadať až tri výlety toh
to leta a všetky u pána An
talíka na So. Meridian Rd. 
Iludú každú 3. nedeľu, poč
núc v júni. Toto miesto je 
najlepšie pre pikniky, lebo 
jt blízko me^ta a potom je 
tak skryté, že cudzí tam ne
prídu, len Slováci, čo o tom 
dobre znajú a my okreirj Slo
vákov si tam iných nepraje-

| Nuž Sokolf njajú dosť prá-
cb aj cez leto a ku tomu má
gie aj kampaň na nové člen
stvo. Teda bratia a sestry* 
pracujte za svoj spolok a za 
slovenský národ. To sa od 
v4e vyžaäuj#* Na zdar! 

v Dopisovateľ. 

V Capetown, južnej Airi
ly nájdené bolo milion-ročné 

Íjce, ktoré zniesol vták 4ae-
ornis titán'. Bol to obrov-

sjcý vták, ktorý žil na ostro-
ve Madagascar. Vajee je 20 
IRČOV dlhé. 

Schôdza spevokolu "Sla-
via" bude teraz v nedeľu 
večer o pol 8. hodine v So
kolovni na Washington St. 
Všetci údovia a údkyne sú 
žiadaní M dostaviť. 

_____ Úrad. 
SCHÔDZA FARMERSKÉHO 

KLUBU. 

Slovenský Farmerský Klub 
bude mať schôdzu dňa 26. 
mája u brata a sestry Hviz-
doš. Povolávame všetkých 
slovenských farmerov na tú 
schôdzu, údov i neúdov, bo 
treba robiť už prípravy na 
ten farmerský piknik. 

Ján Virostek» preds. 
Jozef Kubus, záp. 

SCHÔDZA SPOLKU SV. 
MATEJA, Č. 260. KJ. V HA

SELTON 19. MÁJA. 

Ako sa povedá, že letný 
čas je tu, s tým aj lobdová 
sezona. Preto schôdza bude 
sa odbývať hneď po ostat
nej omši, lebo ako je nám 
známo, že na nedeľu budú 
hrať naši jednotárski chlap
ci tak samo aj Haselton 
Dodgers proti campbellským 
Slovákom. Obe hry budú o 
1. hodine. Vieme, že sa údo
via chcú zúčastniť jednej a-
lebo druhej hry, tak úfame, 
že prídete a zaplatíte svoje 
príspevky. 

Schôdzu bademe odbývať 
hneď po veľkej sv. omši. 
Tak príďte včas do školskej 
miestnosti na Haseltine Ave. 

S úctou a pozdravom 
Ján Basista, predseda 
Andrej J. Hamrak, účt. 

OZNÁMENIE SCHÔDZE 
HAS. VZDEL. KLUBU. 

Na budúcu nedeľu, 19. má
ja bude sa odbývať riadna 
schôdza Haseltonského Im
provement Klubu v osadnej 
škole sv. Alžbety na North 
Haseltine Ave. o 7 :30 večer, 
na ktorej schôdzi sú žiadaní 
všetci údovia byť prítomní. 
A nielen údovia, ale i tí oby
vatelia, ktorí vlastnia maje
tok na Courtland Ave., Glad
stone St., Columbus, Starr, 
Ohio, Buell, Woodland a Ha
seltine nad kamenárňou. Nie 
páru, ale všetci ste žiadaní 
byť prítomní a podať svoje 
mienky. Prítomný bude istý 
muž ktorý nám vysvetlí, ako 
sa veci majú ohľadom stôk a 
spoj kov na spomenutých u-
liciach. 

M. Krotky, zápisník. 

OZNÁMENIE ÚDOM Č. 259. 
KJ. V STRUTHERS. 

- (Sklo 259. K. J. v Struthers 
oznamuje svojim údom, že 
podl a rozhodnutia minulej 
štvrťročnej schôdze, prez le
to, počas baseball sezony, 
schôdze sá nebudú odbývať 
po obede o pol druhej, ako 
obyčajne, ale doraz tfo tre
tej sv. omši. V čas nejakej 
potreby, bude schôdza zahá
jená a úradníci budú vybe
rať príspevky do pol tretej 
a tak zavrú knihy, aby sa 
mohli zúčastniť baseball hry. 

Ďalej spolok žiada svojich 
údov, aby sá na budúcu 
schôdzu, ktorá bude na 19. 
mája, doraz po tretej sv. o-
mši v hojnom počte dostavi
li pre tú príčinu, že máme 
isté veci rozriešiť, ktoré na 
minulej schôdzi nemohly byť 
do poriadku prinesené. Ku 
tomu máme pojednávať o 
Jednotárskej lige a ešte iné 
veci. Tak sú údovia žiada
ní, aby si povšimli tohto po
zvania a budúcu schôdzu na
vštívili v tom najväčšom po
čte. Som s úctou za úrad 0. 
259. K. J. 

Josef Tkaeb, žlpisaffc. 

Číslo 25. K. J. oznamuje 
svojim údom, že na 19. mája 
o 2. hodine po obede bude 
vydržiavať svoju riadnu val
nú schôdzu, na ktorú všet
kých bratov povolávame bez 
výnimky. Máme veľmi váž
ne pojednávanie ohľadom 
Furdekovej Základiny, tak j 
samo aj našej kampani za! 
viac členstva pre K. J. aj. o-j 
hľadom oslávenia 45-ročného 
jubileuma našej organizácie. 
Aby sa tie veci riadiie vy
bavily, potrebujeme vašu prí
tomnosť, každého jedneho. 

Jozef Martinko, preds. 
A. Adamko, zápisník. 

SCHÔDZA SP. SV. ANNY, 
Č. 163. P. S. Ž. J. NA 

LANSINGVILLE. 

Spolok sv. Anny C. 163. P. 
S. 2. J. bude odbývať svoju 
schôdzu teraz v nedeľu po 
obede o 1. hodine na 19. má
já pod kostolom osady sv. 
Mateja. Všetky údkyne sú 
žiadané, aby sa zúčastnily 
tejto schôdze. Dlhujúce sú 
žiadané, aby svoj dlh vyrov
naly. S úctou 

Maria Pachuta, záp. 

SPOLOK SV. RITY OSLÁVI 
MENO PATRONKY. 

Spolok sv. Rity, Číslo 160. 
P. S. Ž. J. oslávi meno svo
jej patronky sv. Rity. Úcti
vé žiada svoje údkyne, aby 
pristúpily ku svätej spovedi 
v sobotu, 25. mája a v ne
deľu, 26. mája ráno pri sv. 
omši o 8:30 ku svätému pri
jímaniu. 

Sme s úctou, 
Barbara Fajčak, preds. 
Maria Novotný, záp. 

SLOVENSKÉ SPOLKY SÚ 
NAJLEPŠIA POMOC NÁŠ

MU ĽUDU. 

Campbell, O. — Ctená re
dakcia, buďte tak dobrí uve
rejniť mi tieto riadky. Ja ni
že podpísaný s celou srdeč
nosťou prosím dobrých ľu
dí, ktorí ešte nestoja v spol
ku, aby sa prihlásili, lebo to 
je najväčšia pomoc chudob
nému robotníkovi, lebo môže 
inu byť i na inakšej pomoci. 
Čakať nemôžeme od nikoho, 
len od svojich dvoch rúk. Pri
hláste sa do hocktorého slo
venského spolku, či do ná
rodného, či do katolíckeho — 
to je všetko jedno, lebo vše
tky naše spolky sú dobré a 
jednaké každému. A prosil 
by som i tých bratov, ktorí 
sú v spolku, aby si každý 
dal svoje deti do krúžku 
mládeže, lebo to je jediná 
pomoc chudobnému robotní
kovi, ktorý sa má starať o 
svoju rodinu a budúcnosť. 
Neznáme, kedy nám je ko
niec. Do Národného Sloven
ského Spolku je teraz vstup
né zdarma. Co sa týka dru
hých su>olkov, to neznám, ale 
vám tu píšem, že všetky na
še spolky sú dobré pre chu
dobného robotníka. Lebo po
slúchajte bratia, ktorí ste e-
šte nie v spolku, keď sa vám 
stane nejaká prípadnosť v 
dome a centa niet, na koho 
budeme volať o pomoc? Su
sed vám nepomôže, lebo sám 
nemá. Váš najväčší priateľ 
sa vám raduje nešťastiu, tak 
tedy sa nemáte na koho spo
liehať, len sám na seba a na 
dve robotné ruky. Bratia, ne
chcem uraziť nikoho, preto 
nech si nikto neberie za u-
rážku, ale vám chcem tu o-
písať len jednu číro-čistú 
pravdu. 

Stal sa iá prípad, ktorý je 
každému známy, Choroval tu 
jeden mladík už viacej ro
kov a vyliečiť sa nemohol. 
Nebožiak, daromné platenfe 
na veľa doktorov, daromné 
drahé lieky a medicíny. Mla
dík zomrel. Tu prišlo robiť 
pohrab bo na vrchu nikto 
neostane a tu spolku niet, in-
šurancu niet. No tak teraz, 
ty rodiču, zkadiaľ vezmeš 
ztadiaľ vezmeš, ale pocho
vať sa musí, lebo mrtvé te
lo do zeme musí Ísť, taký je 
zákon. Chcem tu povedať, 
že keď som ich asi pred 
štyrmi rokmi navštívil, do
niesol som im stanovy, aby 
si prečítali po slovensky i po 

anglicky a som ich prosil, a-
by si dali deti do NSS., bo 
nevedno, čo sa môže deťom 
stať. Odpoveď bola, že Vera 
oni platiť za nikoho nebudú. 
No, stalo sa nešťastie, teraz 
banujú, že neplatili. Ale už 
je, ako sa povedá, neskoro 
po smrti činiť pokánie. 

Tak by som sa teraz pýtal 
dakoho, ani sám neznám ko
ho, že čia je to chyba a veľ
ká chyba a na kom to zále
ží. Či nie na rodičoch? A 
kto má tú veľkú ztrátu? Či 
nie rodič? A dvojnásobnú 
ztrátu: i hmotnú i syna niet. 
Bratia, boháčovi spolok ne
treba, lebo boháč má penia
ze, on sa vykúpi, ale spolky 
sú len pre chudobných ro
botníkov, ktorí majú z toho 
tú jedinú pomoc, keď sa im 
v dome nešťastie stane. Te
dy prosím mojich dobrých 
priateľov, ktorí sú ešte nie 
v spolku, nech nešanujú tie 
mesačné príspevky, ale nech 
sa každý prihlási do N. S. S. 
lebo bratia neznáme, čie je 
jutro — smrť nielen na mie
ste nás dostihne, ale i na ce
ste. Preto pri každej prípad-
nosti buď hotový složiť ko
sti. Preto sa máme postarať 
o seba i o svoju rodinu za 
živa, \ebo ako som už pove
dal, po smrti je neskoro Či
niť pokánie. Pravda je, že 
chudobnému robotníkovi prí
de ťažko platiť 3—4 spol
ky, ale čo tu robiť, keď i-
nakšej pomoci niet, bo čo 
prez deň zarobíme, večer ne
znáš načo to máš obrátiť. A-
le keď je tomu tak, tak sa 
musíme starať sami o seba 
a o svoju rodinu, aby to išlo 
všetko v poriadku. Ale veľa 
razy sa to nám nepodarí. 

' Ján Sima. 

NA CO BUDE VYDANÉ 
KONGRESOM POVOLE

NÝCH $4,880,000,000. 

F. L. I. S, 
V najbližšej budúcnosti 

budeme svedkami nadľud
ského úsilia federálnej vlá
dy zasadiť depresii smrteľ
nú ranu zaopatrením práce 
pre miliony nezamestna
ných. 

Kongres poveril prezidenta 
Roosevelta osobným dohľa
dom nad administráciou väč
šej čiastky podporných fon
dov, ktoré reprezentujú 4,-
880,000,000 dolárov. Hoci 
táto suma značí iba asi jed
nu desatinu strát y ročitého 
národného príjmu v dobe de
presie pri porovnaní s rokom 
1929, predsa je to najväč
šia guma, jakú kedy kon
gres povolil v čase mieru. 
Priamym úkolom vlády je 
dať prácu 3,500,000 neza
mestnaným. Ale ozajstným, 
ďalekosiahlým cieľom je 
stimulovať priemyslovú čin
nosť tak, aby v súkromných 
rukách sa nachodiaci prie
mysel mohol sám postupne 
absorbovať miliony ľudí, 
ktorí sú dnes bez práce. Ú-
mysľom federálnej vlády je 
upustiť od podpornej činno
sti, keď sa hospodárske po
mery priblížia len trochu po
merom normálnym a vrátiť 
potom problém pečovania o 
nezamestnaných do rúk štát
nych a miestnych úradov. 

Najväčšia apropriácia, 800 
milionov, pripadne na stavbu 
hradských, ciest a ulíc a na 
stavbu bezpečnostných pre
chodov cez železnice. 

Civilný konzervačný sbor 
vzrastie z 303,000 mužov na 
600,000 mužov, ktorí budú 
vradení do 2,900 táborov, 
roztrúsených po celej kraji
ne. Títo mladi muži budú sa 
zaoberať zalesňovaním a iný
mi prácami podobného dru
hu. 

Na rehabilitácia vidieka á 
na pomoc obyvateľstva v po
stihnutých poľnohospodár
skych krajoch bola určená 
suma 500 milionov dolárov. 
Farmárom z miest, postihnu
tých suchom, bude daná prí
ležitosť usadiť sa v příhod
nějších pře farmárenie okre
soch a tisíce farmárov bude 
poverené úkolom vytvoriť o-
chranné lesné pásmo* 

Na odstránenie preplne
ných, špinavých štvrtí miest 
a na vybudovanie moder
ných nájemných domov bu
de venované $450,000,060, 
n« akciu n* osoh učiteľov, 

. i ' " • •• • 
kancelárskych zamestnancov 
a osôb vyššieho povolania 
$300,000,000, na zavádzanie, 
elektriny na vidieku $100,-
000,000, na zdravotníctvo, o-
"prevládajúce mzdy" budú 
rôzii pôdy, kontrolovanie po
vodní, úpravu riek a prísta
vov a iné projekty $350,-
000,000. Suma $900,000,000 
bude rozdelená vo forme pô
žičiek alebo prídelov medzi 
štáty a obce, ktoré prejmú 
úkol uskutočovať federálnou 
vládou schválené projekty. 

Prezident nemusí sa ria
diť presne týmito číslicami, 
lebo kongres ho poveril mo-^ 
cou zvýšiť ktorúkoľvek z 
týchto súm na úkor inej až 
o 20 procent. Prezident má 
okrem toho aj právo rozhod
núť, či má sa vydať každá 
apropriácia celá, alebo iba 
jej čiastka. 

Dlho pretriasaná otázka o 
platení prevládajúcich miezd 
bola napokon rozhodnutá 
tak, že prezident bol povere
ný plnou mocou upraviť 
mzdovú sadzbu, pri čom ale 
sa bude riadiť pravidlom, že 
"prevládajúce mzdy" budú 
sa platiť na rýdze federál
nych stavebných projektoch 
a že ostatné mzdy nesmú ni
jakým spôsobom snižovat' 
jestvujúce sadzby v súkrom
ných podnikoch. " . 

Vláda vyhlásila, že pri vy
dávaní podporných bilionov 
bude sa riadiť nasledujúci
mi základnými smernicami: 

Všetky zamýšľané práce 
musia byť užitočné; ich vý
sledkom má byť trváce zlep
šenie životných podmienok 
alebo vytvorenie nového bo
hatstva národa. 

Mzdy musia byť vyššie, a-
ko sú terajšie "podpory", a-
le nijakým činom tak vysD-
kó, aby sa ich výškou od
stránil popud hľadať si aj 
naďalej prácu v súkromných 
podnikoch. 

Veľkým procentům ude
ľovaných miest musí sa po
skytnúť priama pomoc ne
zamestnaným. 

Prednosť bude daná pro
jektom, ktoré sa v budúcno
sti budú vláde vyplácať, t. 
j. takým, ktoré sľubujú do 
budúcnosti aspoň zaokrytie 
trôv, spojených s ich usku
točnením. 

Projekty majú byť toho 
druhu, aby sa nimi pokiaľ 
možno najmenej konkurova
lo so súkromným priemy
slom. 

Projekty majú byť v mie
stach, kde je najviac neza
mestnaných. 

Celá krajina bude pravde
podobne rozdelená ria malé 
okrsky asi o tridsať štvorco
vých míľach, v ktorých bu
de ľahko denne dopravovať 
zamestnancov na miesto ich 
roboty a domov v autobu
soch.* r 

ZAÚjrfMAVÉ OTÁZKY A 
ODPOVEDE. 

H S ALEBO raz DE LUXE ZARIADENIA 

FORD je Vždy FORD V-8 

- íŕí* 

DÔLEŽITÉ FORD VLASTNOSTI 
.85 K. S., V-8 stroj, s aluminiovými cy

lindrovými hlavami a podvojný dolnťaž-
ný karburetor. 

•123-ínčovi zpruhová základina pre ľahké 
vozenie na 112-inčovej charsis pre ľahké 
narábanie. 

•Torque-iúrový pohon. 
•Predné sedisko 50Vi" Široké, . dostatok 

miesta pre batožinu vo vSetkých mode
loch bez podvýáenia ceny. 

Ipaždá Ferd kára má: 
ten samý hospodárny, 86 

koňských síl V-8 stroj. 

tú samú novú komfortnú 
iaiinierovanú chassis. 

-f 6.00*16" vzducho-ballo-
nové kolesá a bezpečné sklo 
vofikoncom bez podvýienia 
ceny. 

SPOLOČNÉ U VŠETKÝCH TYPOV 
• Zvárané oceľové špice s 4" bahrami. 
•Celo-oceľový pokrov zvarený do jedné

ho kusa. 
• Veliké, positivně hamovada s väčšou 

hamovacou plochou dľa váhy káry než 
ktorá koľ vek iná kára niže $1095. 

• 4 dvo j-činné hydraulické tlumiče otrasov. 
•6.00x10" vsducho-ballonové kolesá. 
Bezpečné sklo vonkoncom. 

Ä- s % J ' -c Í ''' - " f  ;  t x 

FORD bu'hi.ie len jedon vzor automobilu, e 
tým samým V-8 strojom, ua tej 

inóovej 'chassis. Zpruhová záklínlna n.i VŔC 
tkýfh Ford kárach je l.:? inčov a všcti-i eesto_ 
vatolia sa vezú umiestnení v středku - medzi 
sprul:»mi v "zone fK.lioiilia ". 

Jediný rozdiel mc-dzi Kord V-x a De i.iuc Ford 
y-S je v sariadoní — nie v inžinierstve. A eéte 
V tu, dve dôležité položky — Bezve<v'iif- 8klo k 
všade dookola 6.00x16" \ idiiflio-ballonové 
kolesá — sú štandardným zariadením na v*et-
kých Ford kárach. 

Preto, keď \ vberáte svoju káru pre 1935, u. 
vážte vyšľudutié vlastnosti. Všetky sú na kaž
dej vvhotov.-iK.j Ford kilre a bez aich žiadon 
iiutomobil nriiiôý.ľ bvt' považovam' za skutoé* 
u Ú hodnotu. 

AUTORIZOVANÍ FORD OBCHODNÍCI 
a vvpiíe F O B. Detroit. — Stan-

t S f \ dardné vypraveníe včetne s blat
níkmi a extra koleso zvláštne. 
' "->dmienky cez Universa! 
Credit Co., autorizovaný Pord 
Finance Pian. 

'495 : f*' 

bol znovu deportovaný, keby 
sa o ňom imigračné autority 
dozvěděly. Či je tomu nao
zaj tak? 

Odpoveď: Počínajúc 4. 
marcom 1929, nemôže sa do 
Spojených Štátov vrátiť žia
den deportovaný cudzinec, 
ak nedá mu na to zvláštne 
povolenie tajomníčka práce. 
Ale keďže Váš priateľ vrá
til sa do Spojených Štátov 
pred spomenutým dňom, ten
to zákon sa ho netýka. V ro
ku, v ktorom sa on vrátil do 
tejto krajiny, bol ešte v pla
tnosti starý zákon, na ktoré
ho základe mohol sa depor
tovaný človek vrátiť.do Spo
jených Štátov už po roku. 
Váš priateľ nemusí sa preto 
okúňať podať si žiadosť o 
prvý papier. 

Krava sožrala 3,000 Kčs. 

Roľník J. Škurka v Rov
nom pri Humennom usporil 
si .>,000 Kčs, ktoré vložil do 
starej biblie a túto potom 
skryl v maštali v slame. Od
razu potreboval peniaze a 

i bibliu v slame nenašiel. Len 
| potom sa dozvedel, že jeho 
syn zaniesol slamu pod kra
vu, ktorá celú biblii/ aj s 3 
ti^íc korunami sožrala. 

ZELENINOVÉ SEMENÁ — VŠETKY DRUHY 

Paradajky — Potri'en — Mrkva — fiafl* — Cibuls r- priesady 

Paprika — Eéler — Cvikla. VSstkjr uH semená * |ajlepiej 
frvality. 

, lOOD ľ 
120 West Boardman St. 

thers, O. — Výbor majetku: Jáu 
Sčavuicky, predseda, 206 Center at., 
Struthers, O.; Matej Zelinsky, fine 
St., titruthers, O.; Ján Yasb, Po
land Ave., Struthers, U. — Ján J. 
Gura, starosta Ml. Odd. 127 Wilson 
St., Struthers. O. — Ján Ekouiak. 
pod úct. M. O., Struthers, U. — Šte
fan Sedlačko, stráž, Struthers, O. 

Schôdze odbývá každú 3. nedeľu 
v mesiaci o 1:^0 po obede v miest
nosti Svätej Trojice na W. Washing 
ton St., Struthers, Ohio. ' 

F. L. I. S. 

Pasy pre naturalizovaných 
občanov. 

(Hazka: Koľko musí na
turalizovaný občan zaplatit 
za vydanie amerického pasu 
a jako môže človek žijúci na 
vidieku získať všetky po
trebné informácie o paso
vých nariadeniach a potreb
né formuláre? 

Odpoveď • Poplatok .2# ka
ždý vydaný americký pas jel 
$9 a dodatočný dolár piati 
sa za vybavenie žiadosti, tak 
že žiadateľ musí zaplatiť 
súhrnom 10 dolárov. Potreb
né formuláre a informácie 
môžete si zadovážiť od kler-
ka federálneho súdu, alebo 
priamo od "Department of 
State, Passport Division, 
Washington, D. C." 
Prípad človeka, ktorý bol 

sem po deportácii znovu 
pripustený. 

Dotaz: Istý môj priateľ 
prišiel sem pred rokmi neaá-
konitou cestou a J>ol preto r; 
1924 deportovaný. Po pät-í 
nóstich mesiacoch podarilo 
sa mu nadobudnúť prisťaho
valeckého víza, tak že sa mo
hol vritiť ako riadny kvoto-
vý prista'hovalec. O prvý 
papier neodvážil sa však ni
kdy žiadať, pretože mu kto
si povedal, že sem azda bol 
pripustený omylom á ié by 

Adresár spolkov 
a klubov 

ffSLO 25. I. E. S. JEDNOTY 
, V YOUNOSTOWN, OHIO. 

Úrad: Jozef Martinko, predseda. 
225 Carlton St. — Anton Rigelsky, 

' podpredseda. — Andrej Adamko, zá-
i pisník, 1384 Oak St. — Jozef Dolak. 
účtovník, 2733 Mt. Vernon Ave. — 

! Martin Muránsky, pokladník, 57 N. 
i ľearl St. — Dozorcovia majetku: 
j Jozef Yavorsky, Ján Soltis, Ján 
< ľillur. 

Schôdze »a odbývajú každú 3. ne
deľu v mesiaci o 1. bod. po obede 
v ikole sv. Cyrila a Metoda. 

ČÍSLO 159. 1. K. S. 2. JEDNOTY 
V STRUTHERS OHIO. 

Úrad: .luliii Danko, predsedkyňa, 
111 Lowedville Rd., Struthers, O. — 
Maria Yash podpredsedov ůa. 524 
ľoland Ave., Struthers, O. — Ma 
ria Sčavnicky, zápisníčka, 200 Cen
ter St., Struthers, O. — Maria Yacko 
pokladníčka, 33 E. Auborndaie Ave., 
Youngstown, O. —, AU beta Cernok, 
účtovníčka, 57 E. Washiu^ton St., 
Struthers, O. — Miss Katarína Vi-
rostek, podúčtovuíčka, ti. E. D. 1, 
Box 42, Poland, O. — Do^orkyne: 
Maria Sekerak 77 W. Washington 
tit. a Anna Baiueh, 527 Sixth St., 
Strutlit-rs, O. — Starostka Pann. 
Oddelenia: Maria Hanzely, 70 Perry 
St., Struthers, Ohio. 

Schôdze sa odbývajú každú 3. ne
deľu v mesiaci v osadnej bale naj
svätejšej Trojice v Struthers. 

6ÍSI4) 260. I. K. S. JEDNOTY 
* í:'$ STRUTHERS, O. 

uř&d: joief C. Stanko, predseda 
'J39 Chestnut St.. Struthers, Ohio, 

i Andrej Repaaky, podpredseda, 206 
Broad St., Struthers, Ohio. — Jozef 
Tkacb, zápisník, 168 Prospect St., 
Struthers, Ó. — Andrej Galia, úč-

| tovník, 80 Herman St., ŕ. O. Box 
| 1301, átruťhers, Ohio. — Frank Mar-
cinak, pokladník, 166 Ridgeway 
Struthers, Óhio. — Ján Sedlačko, 
podúčtovník, Ridge way St., Stru-

Slovenská Baptistská 
Cirkev 

V CAMPBELL, OHIO, 
Rev. M. D. Hiben, kazatel 

?4 Woodland Av$^ ^ 
, Campbell, O. 

Bohoslužby odbavujú sa 
kaidú nedeľu, a síce: Ne
deľná škola o 9:30 rino; 
služby Božie o 11. hod. 

V nedele večer: Od 6:80 
do 7:30 Spolok Mládeže, a 
o 7:30 služby BoŽie. 

Každú stredu večer äú mo
dlitebné tehftdsa. , 

flffOLOK SV. MATEJA, 6. 360. X. 
K. S. J. V HASELTON. 

Úrad: Ján Basista, predpeda, 161 
Haseltine Ave., Campbell O. — Jo. 
zeť Seman, podpredseda, 62 Fair-
view Ave., Campbell, O. — Ján B. 
Hassuj, zápisník, 79 Buell Ave., 
Campbell. O. — Andrej J. H&mrák, 
účtovník, 108 Columbus Ave., Camp
bell, O. — Jozťf J. Kukura, poklad
ník, 111 Courtland Ave., Campbell, 
O. — Valent Repasky, 1. dozorca 
74 Woodlawn Ave., Campbell, O. — 
Michal Kozák, 2. dozorca, Box 15, 
Haselton Sta., Younsrstown, O. — 
Andrej Malak, 3. dozorca, 42 ťair-
view Ave., Campbell, O. — Ján Ho-
vatiec, starosta Ml. Odd. Číslo 264. 
IKSJ., 78 Woodlawn Ave., Campbell, 
Ohio. — Výbor chorých: Stefan Bar
toš, 165 Courtland Av*.. Andrej Gu
láš Campbell, O. 

Ján Hovanec. starosta Č. 264. MO. 
K l„ M5 Woodland Ave., Campbell, Ô. 

Schôdze sa odbývajú kaiii'i trciiJ 
nedeľu v mesiaci po obede o 1. ho
dine v osadnej sieni sv. Alžbety fts 
Ňorth Haseltine Ave. 

Všetky dopisy treba zasielať na 
adresu: Andrej J. Hamrák. 108 Co
lumbus Ave., Campbell, O. 

SPOLOK SV. ANNY, C. 163. PETÍN. 
S. Ž. J. NA LANSTNGVILLB. 

Úrad: Maria Krišpinský, předšed 
kyfia. 1112 B. Indianola Ave., Younsrs 
town, O. — Anva GeitruS, podpreds. 
1685 Homewood Ave.. Youn?stown, 
O. — Antonia Demořko. úÉt.. 25*27 
Taft Ave., Younsrstown, O. — Auua 
Palataš, pokladníčka, 2036 Cooper 
St.. Youngstown, O. — Maria Pa
chuta, rápisnfíka, 2438 Taylor St., 
Younjrstown. O. — Dozorkyne ma
jetku a chorých: Zozanna Mišalko, 
267f5 Hunter Ave., Youn,rstowii. O. 
a Maria Krajkovič. Io50 H um bolt 
Ave., Younjrstown, O. 

Schôdze odbývá každú tretiu nede-
1 'u v mesiaci pod kostolom osady 
sv. Mateja na Homewood Ave. 

kay pokladaíika: OVřU Mamko, 
zápisník. . 

Jozef Smotrilla, tttiiragCf baseball 
čaty, Michal Martinko, umpire. 

Schôdze odbývajú sa každú tretiu 
nedel 'u t mesiaci v ikole oaadv IT. 

•'vrila R Metoda. 

ODBOR 722. NÁR. SLOV. SPOLKU 
• CAMPBELL, O. 

Schôdze odbývá každú 3. nedeľu 
v mesiaci o l. hodine po obede pod • 
slovenským rim. katolíckym kosto 
lom na Rced Ave. v Campbell, O. 

Urad: Ján Kadilak, predseda, 6í 
Koreni St., Campbell. O.— Ján V#r-
íro, podpredseda, -96 Reed Ave. 
Campbell. O. — Ján Šima zápisník. 
144 Tremble Ave., Campbell, O. — 
Gabriel Makatura, účtovník, 404 
I»ow itt Ave., Campbell. O. — Ján 
ľalušiak, pokladník. 47 Brisrht Ave., 
Campbell, O. — VXbor majetku: 
Ján Varto,' 296 Reed Ave., Camp, 
bell. O. — Jozef Dubaj, 440 Dewitt 
Ave., Campbell, O. — Štefan Kolár, 
farmer. 

Starosta Kruhu Mládeži: Štefan 
Gustafik. 116 Bright Áv«., Camn-i 
bell, O. !  

Dozorcovia chorých: Louia Textor, 
148 Jefferson St., Campbell, O. — 
.Juraj Shranka^ ljth 8t., Campbell. 
Ohio. 

Odborová adresa: Gabriel M»ka-
tura, 404 Dewitt Ave., Campbell. O. 

SPOLOK ZVBST. P. MARIE, Ô. 344, 
IKSŽJ. V CAMPBELL O. 

Úrad: Alžbeta Eperjeéi. predsed
kyňa, 113 Jefferson St., Campbeil, 
Ohio. — Maria Babinec, zápisnička, 
380 Robinson Road, Campbell, O. —• 
Maria Bireš, účtovníčka, 205 Reed 
Ave.. Lampbell, O. — Maria Hovor* 
skv. pokladníčky 56 - 11th St., 
Campbell, Ohio. — Zuzanna Klučar, 
výbor chorých, 554 Tenney Ave. 
Campbell, O. 

Schôdze sa odbývajú každú 3. ne
deľu v mesiaci pod kostolom eaady 
sv. Jána Krstiteľa na Reed Ave., 
Campbell, Ohio. 
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SPOLOK SV. ALOJEA t 10. M. fe 
.. IKSJ V. YOUNOSTOWN. O-. .. 

Úrad: .lén Witkfy, starosta. *'*<> 
N. Wait St., Younje>towa, O. — Aa. 
m Vi«k*y, m 

SBOR 26. SLOVENSKÉHO KATO. 
LÍCKEHO SOKOLA V CAMPBELL,' 

OHIO. 
Úrad: Juraj Kukula, správca, 403 

Dewitt Avf., Campbell, O. — Ján 
Matvey, podsprávca, 96 Adama St. 
Campbell, O. — Jáu Hurajt, účtov, 
nik 23 Rejféut St.. Campbell, O. — 
Alojz Biska, pokladník, 32 Madison 
St., Campbell, O. — Andrej Kraj-
uak, zápisník, 188 Tremble Ave., 
Campbell. O, — Andrej Kominak, 
starosta M. O., 459 Tenney Ave., 
Campbell O. — Dozorcovia majet
ku: Ján Sedlak, 214 Tremble Ave., 
Jozef Hornak, 304 Gordon Ave. a 
Ján Siva, 204 Tremble Ave., Camp
bell, O. — Dozoreovia chorých: Mar
tin Basista. 36 Princess ét. a Ján 
Tstok, 550 Tenney Ave., Campbell, 
O. — «T''raj Kukula, 403 Dewitt 
Ave., vfbor do Slovenskej Lísry. 

Sbor vvdržiava svoje achôdae ka
ždú 3. nedeľu pod kostolom sv. J4. 
na Krst. na Reed Ave. 

ODBOR 46. *RV15NY V TOUNOS-
TOWS. OHIO. 

tVfád! Muri-- Melek '»redaedkvfia 
424 E. Mvrtle Ave. YounntOim. 
Ohio. — Maria Toth nŕtovaiéka. 
732 — 6th St.. Strnthers Ohlo. «*• 
Maria Slifka pokladníčka. 426 Lpca 
Ave.. Younřslown O. — Maria' 
ranskv zápinníŕka. 57 N. Peat! Mm 
Yoijnysiwwn. o. — Maria 

• 'o'n"' • n I V> .ii-i! 'ťftľ l'r 
Schôdze »a odbv \ a k a tit u 3. «#«r. 

deľu v mesiaci o 2. bed-
dai v Aimfal air. Cvrils 
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