
t  C K  A v e  
O U N O S T O W N  O H I O  

"> i 
,0mni Wr 

t M 5 
r ř - ' • - » 

•H. ,' 

- *  ^fw^^TW* á-mv** * » ' ' ' 5 Ä W S V  V P U ľ H W * *  
i '  + '  ' .  f  .  '  i * -  v " / " "  C f  l A  1  V r  ~ í t ? *  \  

5  ; '  '  '  . ' , .  : i f l »  1  "  •<*»«•>«>•»  . ««»• ,  j  fig 

~W: ". / ^ 1 

• • » • . '  * ' j ů | j j ' *  '  6 1 /  . '  ' k « H  *  I ?  1  

• •: *-w-- f -T^ly- '• 

IE OLDEST AMERICAN NEWSPAPER IN SLOVAK LANGUAGE IN OHIO 

YOUNGSTOWNSKE SLOVENSKE X Í<T t 

ýchodia každý piatok.—Číslo za 5 centcfť. Youngstoum Slovak News 
^ í'" V n 

Published Every Friday.—-5 Cents • 

Entered u Second Class Matter October 27, 1911, at the Post Office at Youngstown, Ohio, undei* the Act of March, 1879. 

HEÍSLO (NO.) 21. 
mv 

YOUNGSTOWN, OHIO, 24. MÁJA 1935 ROČNÍK (VOL.) XXVI 

Bazár osadysv. Alžbety 
Bazár sa začne už teraz v pia tok a skonči sa • nedeľu 
večer. Každý večer budú vyhrávky. Najdrahší lístok bu
de za 3 centy — i najchudobnejší môže niečo dostať. 

rřrišiel náš veľký deft. V 
piatok večer sa začne bazár 
o 7. hodine, tak iste v sobo
tu — ale v nedeľu bude i 
po obede, poneváč máme ko
runovanie P. Marié o pol 4 
a potom bazár. y 

/ Veru bude tam na výhru 
všetko* čo sa Wn vášmu srdcu 
páči. •/.. . :;ľ. (

:; 
A čo je najvážnejšie, äni 

jeden tiket nebude stáť viac 
ako 3 centy — teda i ten, čo 
je najchudobnejší, môže vy
hrať a hrať sa a zabávať. 

Prvé vyhrávanie $15 bude 
v piatok večer; v sobotu $25 
a r nedeľu $50. v 

Príďte k nám, nezabudni-
te na náš bazár. 

'J Z výboru len niekoľko 
mien vám spomeniem: Ján 
Basista, Ján Olejar, Ján 
Hnát, Andrej Hamrak, Ján 
B. Hassay, Michal Bartoš, 
Jozef Hassay, Michal Has
say, Valent Repasky, Stefan 
Hassay, Štefan Repasky, M. 
Ruman, A. Uhrin, Michal 
Hamraček st., Michal Ham-
raček ml., Stanislav Necko, 
A. Rud i, Štefan Hassay, Šte
fan Hric, A. Kozák, A. Gar-
čar, Ján Hamraček, Ján Ku-
kura, Joe Kukura, M. Krot
ky, Ján Orlofsky, Štefan Ho-
vanec, Michal Kozák. 1 

A ženy — dievčatá átď.— 
árii si toľko mien nemôžem 
Spomenúť. 

Len príďte. Tak do milého 

Struthers a 
Steelton v zápase 

Dve najsilnejšie čaty Jedno-
társkej ligy budú hrať na ne

deľu v Struthers. 

2 * 0 1000 
% Ô 1000 
2 0 1000 
1 1 500 
1 1 500 
0 2 000 
0 2 000 

Čiat Jednotárskej ligy 
Čata Výhra Priehra Pct 

Steelton 
Haselton 
Struthers 
Farrell 
Campbell 
Youngstown 
Lansingville 

Hry na nedeľu 
Lansingville hrá s Youngs-

townom na Stambaugh hri-
sku o 3. hod. 

Steelton so Strutheřsom v 
Struthers. 

Farrell zápasí a Campbel-
lom na Loftus hrisku. 

(Dokončenie na 3. strane) 

VEĽKÁ OPOZÍCIA PROTI 
ROBOTNÍCKEMU ZÁKONU 

$19 do $94 na 
verejných prácach 

Robotníctvo protestuje proti 
nízkym mzdovým škálam na 

vládnych prácach. 

Krásna 40-h. pobožnosť 
osade najsv. Trojice 

Najdp. opát Stanislav Gmuca, O.S.B. mal zakľučujúcu 
kázeň v utorok. Mnoho národa každý večeř ¥ kostole. 

V priemyselných kruhoch 
vyvinula sa veľká opozícia 
proti zákonnej predlohe se
nátora Wagnera; podľa kto
rej kompanické unie by ne
smelý jestvovať a väčšina hla 
sov zamestnancov by jednala 
za všetkých zamestnancov. 
Predloha bola už v senáte 
Spoj. Štátov prijatá 16. mája 
62 hlasmi proti 12 a téraz 

videnia... Skoro som zabudol,; l®ží v dome zástupcov. Prie-
že v nedeľu pri vyhrávaní: myselníci udávajú, že teifto 
$50 sudcami budú: Ján Bo
rak z Campbell, Jozef Fra
něk, major z Farrell a major 
nášho mesta Mark Moore. 

rv.^. ' Váš: Jano. 
ífligižir liijMiHi i; • 1 1 

COUGHLIN REČNIL 
V NEW YORKU 

Äév>Charles R Cdughliri, 
vfcdca Nár. Jednoty pre Soci
álnu Spravodlivosť rečnil v 
sfredu v New Yorku pred zá
stupom 18,000 ľudí. Rečnil 
proti vetovaniu bonusovej 
predlohy prezidentom a za 
Vyplatenie bonusu, proti níz-
Kéj mzde, ktorú bude vláda 
platiť robotníkom na verej
ných* prácach zamestnaným 
ä. za centrálnu národnú ban
ku, ktorá by bola kontrolo
vaná kongresom, takže by 
hodnotu peňazí určoval kon
gres a tiež by kontroloval 
kredit. Rečnil aj proti za
predaným časopisom, ktoré 
nepíšu pravdu a neodpoveda
jú na jeho otázky. 

Na jeho shromáždění prí
tomní vraj boli všetko stred
ne majetní ľudia, ktorí pla
tili vstupné od 50c do $2. 
Pred sieňou socialisti a ko
munisti rozdávali proti nemu 
letáky, že je fašist. 

SPOJENÉ STÁTY SA 
NEMÔ2U OSIHOTIŤ 

lÉíewton D. Baker, tajom
ník departmentu vojny za 
prezidenta Wilsona rečnil 
nred 1,200 Študentmi v Cle-
elande, Že čo ako by sme 
* chceli osihotiť od iných 
íárodov, nemôžeme to uro-
>iť, lebo niet ani vedeckého 
ni hospodárskeho osihote-
iia na svete. My sme otvo

rili Japonsko a povedali, že 
žiaden národ nemôže byť u-
zavretý do seba. Ostatný 
svet nám nedovolí, aby sme 
postavili stenu. Baker dolo
žil: "Musíme si zapamätať, 
že nebeský Otec dal Zem vše 
tkým národom a nezamý
šľal dovoliť žiadnemu ná-

^ rodu byť sviňou v ktorej
koľvek čiastke tejto. Zeme." 

-.''••'li-i 

zákon by bol parenišťom 
štrajkov a nedorozumení me
dzi robotníctvom a zamest-
návatel 'mi. i 

DR. FENCIK PUSTENÝ 
BOL NA SLOBODU 

ľ.*, ti ' ľ c s - t 

Dr. Fencik, tajomník kul
túrneho spolku Duchnoviča, 
ktorý bol na prednáškovej 
ceste v Amerike a prednášal 
i tu v Youngstowne, bol, ako 
známo, areštovaný pri ná
vrate do kraju a uväznený 
v Užhorode. Bol obvinený, 
že paktoval s Poliakmi za 
odtrhnutie Podk. Rusi od C. 
S. republiky. Teraz z kraju 
oznamujú, že dr. Fencik bol 
vypustený na slobodu, lebo 
obvinenie proti nemu bolo 
súdom uznané '-'Jm bezpod-
statné. c 

FQRP ZAVIEDOL 
£NOVU $6 MZDU 

Ford Motor Company o-
známila, že obnovuje mini
málnu mzdu $6 na deň všet
kým svojim robotníkom, kto
rí dostávajú terajšiu mini
málnu mzdu $5 a ostatní ro
botníci dostali tiež pomernú 
podvýšku. To znamená, že 
Ford Motor Co. bude platiť 
svojim 126,000 zamestnan
com v Spoj. Štátoch mzdu, 
akú platila v r. 1929. Hen
ry Ford ešte i teraz verí, že 
len vysofcá mzda vedie k 
pf-osperite.Z, ' 

OBCHODNICI 2IADAJÚ 
PREDĹŽENIE NRA 

1,500 delegátov maloob
chodu a mal o priemyslu sišlo 
sa vo Washingtone a vynie
sli rezolúciu, v ktorej žiada
jú predĺženie NRA o dva ro
ky. V rezolúcii sa hovorí, že 
bez NRA malý obchod a prie 
mysel čaká istá smrť. Dele
gáti ponavštevovalí senáto
rov a kongresmanov a žia
dali ich, aby NRA predĺžili 
na dva roky á nie na desať 
mesiacov, ako senát zamý
šľa. Dom zástupcov už pre
dĺžil NRA na dva roky. 

Veľké rozhorčenie vzbudi
lo v robotníckych kruhoch 
oznámenie platových stupníc 
pre robotníctvo, ktoré bude 
zamestnané na federálnych 
verejných prácach. Podľa o-
známenia, prezident sám roz
hodnul, akú plácu budú do
stávať robotníci. Najnižšia 
bude $19 a najvyššia $94 na 
mesiac — podľa toho, kde 
robotník býva a jakú prácu 
končí. V New Yorku štvrť 
milióna robotníkov zanecha
lo prácu vo štvrtok po obede 
a protestovalo. Ďalšie pro
testné schôdze sú svolávané. 
Robotnícki vodcovia udávajú, 
že tieto nízké mzdy sú ako 
príklad pre priemyselné a i-
né podniky, aby začaly sni
žovat' mzdu. 

Mzdová škála je podelená 
na triedy podľa obyvateľ
stva v mestách a podľa za
mestnania. Na pr. nádenný 
robotník (necvičený), býva
júci v meste s niže 5,000 o-
byvateľmi, bude mať len $19 
na mesiac, keď býva na Ju
hu; $21 keď býva v juhozá
pade; $32 keď býva na se
verozápade a $40 keď býva 
v Ohio alebo iných priemy
selných štátoch. Stredne cvi
čený v tých istých okoliciach 
$27, $30, $38 a $45 na me
siac. Cvičený $35, $38, $44 
a $55. Profesionál a technik 
$39, $42, $48 s $61 na me
siac. -

V mestách od 5 do 25 tisíc 
obyvateľov necvičený na ju
hu $22, na juhozápade $24, 
na severozápade $35 a v O-
hio a iných priemyselných, 
štátoch $44 na mesiac. 

V Youngstowne necvičený 
robotník bude mať $55, vo 
Warren $52. Stredne cvičený 
tu $65 a tam $60, cvičený tu 
$85 a tam $75 na mesiac. 

HROZNÁ VRAŽDA 
VO WARREN 

Najdp. Stanislav Gmuca, 
O.S.B., opát slovenského be-
nediktínskeho kláštora »sv. 
Ondreja Svorada v Clevelan
de mal zakľučiijúcu kázeň 
v utorok večer na 40-hodi-
novej pobožnosti, ktorá sa 
vydržiavala v osade najsv. 
Trojice v Struthers, ktorej 
duchovným správcom je Rev. 
Jozef Krišpinský. Rev. Kle
ment Hrtánek z Homestead, 
Pa. bol celebrantom pri po
žehnaní, Rev. Leo Rehák, O. 
S. B. z Clevelandu bol jah-
ňom a Rev. Jozef MisiČ z 
Youngstown podjahňom. Iní 
kňazi v svätyni boli: Rt. Rev. 
Msgr. * František Duboš z 
Lakewood, Rev. Jozef Stra
ka z Natrona, Pa.; Rev. An
drej Jurčak z Erie, Pa.; Rev. 
Ján Krišpinský z Cleveland: 
Rev. Martin Rubický z Clair-
ton, Pa.; Rev. Jozef Eliáš a 
Rev. Bernard A. Weigand. 
Latinské litánie ku všetkým 
svätým boly spievané kňaz
mi. Zakľúčenie bolo krásnou 
procesiou školských dietok. 

Rev. Jakub Javorský z 
Lakewood kázal v nedeľu 
večer, Rev. Štefan Kočiš, z 
osady Mena Ježiš bol cele
brantom pri sv. požehnaní. 
Rev. Ján Maro bol jahňom a 

Rev. Štefan Blaško podjah
ňom. Iní kňazi prítomní vo 
svätyni boli: Rev. Jozef E-
liaš, Rev. František Kozelek 
Rev. Louis Kazmirski z toh
to mesta; Rev. Jozef Hova-
nec z Akron; Rev. Jozef 
Barlok z Reading, Pa.; Rev. 
Ján Lach z Whiting, Ind.fj 
Rev. Štefan Valko, Rev. Ven
delín Kravec, O.S.B., obaja 
z Clevelandu. 

V pondelok večer mal ká
zeň Rev. Jozef Eliáš. Rev. 
Andrej Jurčak z Erie, Pa. 
bol celebrantom pri sv. po
žehnaní, Rev. Štefan Maje-
nin z Clevelandu bol jah
ňom a Rev. Michal Ivanko 
podjahňom. 

Vo svätyni prítomní boli 
v pondelok večer: Rev. Mi
chal Hnát z Lakewood, Rev. 
Juraj Bobal z Akron; Rev. 
Martin Rubický z Clairton, 

"Slávia" poriada 
prvé predstavenie 

Spevokol osady sv. Mateja 
bude spofoúčinkovať. 

Predstavenie, ktcŕflé pred 
pár týždami usporiadal spe
vokol osady sv. Mateja a v 
ktorom účinkoval aj novo
založený spevokol "Slávia", 
bude zopakované v ^edeľu 
večer, 9. júna v Slovenskei 
Sokolovni, 319 Washington 
St. v prospech spevokolu 
"Slávia". ť -

Bude to význaufttá zábava, 
v ktorej spevokol "Slávia" 
bude brať väčšiu účasť, ako 
to bolo na Lansingville, ale 
prvý program nebude zme
nený. V tento večer, spevo
kol vystúpi v slovenských 
krojoch, a bude to slávnost
ný deň ako pre spevokol, 
tak aj pre slovenskú verej
nosť. 

Program bude bohatý, čo 
tí, ktorí boli na lansingvill-
skom predstavení, dosvedčia, 
a ku ktorému bude aj pri
dano. Teda chystajte sa vše
tci na tento večierok. Ziadon 

V stredu Večer okolo 9. 
hodiny brutálne bola zavraž
dená 21-ročná Mrs. Marie T. 
Tobin, manželka Jamesa F. 
Tobin, v ich dome č. 649 
Front St., Warren, O. Po za
vraždení vrah podpálil jej 
posteľ a dym zo spálne vy-
chodiaci primal susedov, aby 
zavolali hasičov, ktorí našli 
jej obhorenú mrtvolu na po
steli. Mrs. Tobin mala pred
né zuby vbité dnu do úst od 
strašnej rany a bola bodnu
tá do hlavy pichláčom, kto
rým sa ľad štiepa. Pri nej na 
posteli ležal zabitý aj jej 
psík. Muž Tobino'vej v ten 
večer pracoval v tlačiarni 
Republic Steel od 4. hodiny 
popoludní. Polícia je tej 
mienky, že Mrs. Tobin bola 
v spánku napadnutá neja
kým smilníkom a keď sa 
bránila, bola Zavraždená. 
Vrah gapálil posteľ, aby sto
py po zločine zakryl. 

Polícia už o päť hodín ne
skoršie chytila jedného 20-
ročného, veľmi silného pa-
robka asi 2 míle od miesta 
zločinu, hoci blízko Tobinov-
cov býval. Jeho šaty maly 
škvrny, ktoré vyzerajú ako 
krvavé. 

. . .1, ' •; 
CENA ŽIVOBYTIA 

SA VRAJ ZDUPLUJE 

dr. Edwin Kemme-
rer, známy znalec medziná
rodných financií predpovedá, 
že behom dvoch rokov sa ži
votné potreby zduplujú v ce
ne. Ďŕ. Kemmerer je v tom 
istý a vyvodzuje to z dosa-
vádnej inflačnej politiky na-
áej vlády. , 

Pa.; Rev. Ján Krišpinský, 
Rev. Jozef Kriško, Rev. An- j nebude banovať. Viac o tom 
drej Hudak, Rev. Celestín na budúci týždeň. 
Drexler, O.S.B., Rev. Andrej 
Prokop, všetci z Clevelandu; 
Rev. Juraj P. Novák z Camp
bell; Rev. Daniel O'Shea zo 
Struthers a Rev. Jozef MisiČ 
z Youngstown. 

Počas pobožností bol ko
stol stále preplnený. 

IL valná schôdza 
odborov N. S. S. 

Všetky youngstownské a oko* 
lité odbory majú byť 

zastúpené. 

Všetky odbory, ktoré boly 
pozvané na schôdzu 15. má
ja ešte raz pozývame na spo
ločnú schôdzu do Sokolovni, 
319 Washington St., Youngs
town, na deň -27. jnája večer 
na 8. hodinu. 

Úradníci odborov sú tým
to žiadaní priniesť soznam 
všetkých mladíkov, členov 
N. S. S., takých, ktorí majú 
ochotu hrať baseball, indoor 
alebo basketball. Na tejto 
schôdzi sa rozhodne, či zor
ganizujeme nejaké atletické 
čaty alebo nie. Všetci údo-
via zaujímajúci sa o šport, 
budú nám vítaní*:. 

Okrem toho sú Jij dva iné 
predmety, o ktorých by šme 
mali pojednávať. 

Starostovia okolitých krúž
kov sú tiež žiadaní sa tejto 
schôdzi zúčastniť. 

Z poverenia schôd&f 
Jfiraj Puhalla. 

Ján A. Waio. 
• 1 ' '.* . iBitli 

NASI ŠTUDENTI 
VYSOKO POCTENÍ 

Slečna Anna Šofranec, dcé
ra dra Jozefa Šofranča z 
Williamson Ave. a Jozef J. 
Repasky z Haseltine Ave., 
boli zvolení za zakladajú
cich členov Kappa Delta Pi 
čestného bratstva edukačné
ho na Kent State College. Je 
to veľké vyznačenie pre na
šich študentov, ku. ktorému 
im srdečne blahoželáme. 

UŽ JE PO BONUSE! 

Po odhlasovaní kongresom 
vyplatenia bonusu veteránom 
svetovej vojny, prezident 
predlohu vetoval, načo dom 
zástupcov predlohu znovu od
hlasoval ponad prezidentovo 
veto 322 hlasmi proti 98. Vo 
štvrtok ale senát prezidento
vo veto udržal 40 hlasmi o-
proti 54, takže predloha, ne-
dostanúc dve tretiny hlasov, 
je prepadnutá. Veteráni sa 
budú usilovať druhú predlo
hu pretisnúť kongresom, l 

Prezident odobril 
: Mahoning kanál 
Nepriatelia nič nevykonajú 

v senáte. 

Prezident Roosevelt sa o-
svedčil v stredu pred novi
nármi, že odobril ústne čiast
ku $5,000,000 na započatie 
stavby Mahoning-Beaver ka
nálu a že odobrenie projek
tu podpíše akonáhle budú le
gálne listiny vyhotovené, čo 
sa stane najneskoršie tohto 
piatku. Tak urobil prezident 
koniec machináciam nepria
teľov kanálu. Títo teraz kon
centrujú svoj útok na senát-
ny výbor, ktorý má v naj
bližšom čase tento i iné pro
jekty vodné udobriť. Niet 
žiadnej pochybnosti, že se
nát projekty odhlasuje. Dom 
zástupcov ich odhlasoval ne
dávno jednohlasne. Očakáva 
sa, že druhých päť milionov 
dolárov bude pridelené na 
kanál ešte tohto roku. Pr
vých päť milionov pridelené 
bolo len z jedneho bilionu, 
určeného na započatie ve
rejných prác. Ďalšie čiastky 
sa budú prideľovať podľa 
toho, ako bude alavba po
kračovať. 

PREDVÍDA FAŠIZMUS 
v SPOJ. ŠTÁTOCH 

BANKROT VEĽKEJ, 
INVESTIČNEJ FIRMY 

V Boston Mass., zbankro
tovala investičná firma C. D. 
Parter & Co^, ktorá narába
la s cennosťami Seabord U-
tilities Corporation á Rail
road Shares Corporation; O-
be tieto korporácie sú fuč í 
s firmou Parker a tisíce in
vestorov utratilo $21,000,000. 
fowen Tufts, predseda Par
ter firmy sa zastrelil. 

QPHODENČ DIEŤA 

Gerado C e sa res z č. 667 
fcóvelestf Ave., vracajúc sa v 
nedeľu o pol 10. večer do
mov, našiel na trávniku pred 
dómom 3-týždňové nemluvňa 
l^toré neznáma osoba tam 
l^odhodilfe; Nemluvňa, chlap
ček, odovzdané bolo do ne
mocnice sv. Alžbety. Dieťa
tko na trávniku prestydlo, a-
le je nie vážne choré. Ne
svedomitých rodičov polícia 
thľadá. , 

Norman Thomas, ktorý bol 
dva razy socialistickým kan
didátom na prezidentstvo, 
mal v Youngstowne predná
šku, v ktorej vyslovil obavy, 
že v krajine bude zavedený 
fašizmus. Thomas nevidí vý
chodiska z depresie za teraj
šej vlády. Komunizmus tu 
nemá príležitosť zvíťaziť, 
lebo ľud nechce o ňom ani 
počuť a preto myslí, že bude 
to fašizmus, t. j. diktatúra 
kapitalistov nad ľudom. Je 
jeden výber, hovoril, ktorý 
by zabezpečil ľudovládu na
ďalej, a tým je organizova
nie kooperatívnych síl, kto
ré by mohly bojovať proti 
starým a novým silám kapi
talizmu s ich vlastnými zbra-
niami. Myslel pod tým soci
alistickú a farmársko-robot-
nícku stranu. » 

ŽIL Z PODPORY 
A KÚPIL SI AUTO 

25-t. Jubileum P. O. Živeny; 
Slávnosť twdte * Poland Country Clube 23. júna vildfe 

Hlavné úradníčky budú tiež prítomné. \ 

Stanislav je do'irý 
pičer čaty M. J. 

Porazil Lansingvillčanov 6 ku 
0. Čata Petra a Pavla jc tiež 

na vrch m, 

Výsledky v nedeľu 
M. Ježiš 6, Lansingville 0. 
Farrell 17, Pulaski 8. 
Hubbard 11, P. Marie 2. 
Sv. Petra a Pavla 5, nsv. 

Trojice 3. 
Haselton 9, Campbell 3. 

Stav čiat v Slovenskej lige 
Čata Výhra Priehra Pct 

Mena Ježiš & <.4, 1000 
Ä Sv. P: a P. 

Hubbard 
Farrell 
Haselton 
Lansingville 
P. Marie 
Nsv. Trojice 
Pulaski 

2 
1 
1 
1 
# 

0 
• !*.. 
•I: 
t 

•t-
Ä 

3 

1000 
667 
667 
667 
333 
333 
333 < 

~-Po tieto dni odsúdený bol 
na 30 dní lakopy a $25 po* 
kuty Fred Smith z č. 1521 
Hillcrest Ave., lebo sa našlo, 
že si kúpil automobil vzdor 
tomu, že bol na "relief". 

YMCA ZATVORÍ 
VEČERNÚ HIGH 

YMCA oznámila, že pre
stane vydržiavať večernú 
strednú školu, v ktorej bolo 
vyučované za skoro 50 ro
kov. Večerné vyučovanie sa 
teraz konft i na publičných 
stredných školách, preto je 
táto už nie potrebná. Na Y. 
M. C. A. strednej škole vy
študovali viacerí Slováci. 

ANGLIA POSTAVÍ 
1,500 LIETADIEL 

;' i Ä— 
Áiiglički vláda úradne o-

známila, že následkom neme
ckého zbrojenia postaví 1500 
bitevných lietadel prvej čia-

Campb. Slov. 0 
Hry na nedeľu 

Čata osady Mena Ježiš s 
čatou osady nsv. Trojice v 
Struthers. 

Hubbard s K. Pulaski na 
City Field v Campbell. 

Farrell s čatou osady P. 
Marie na Borts. 

Čata osady sv. Petra a Pa
vla s Haselton Dodgers na 
Oakland Field o 1. liod. 

Campbellskí Slováci s Lan-
singvillom na Shady Run. 

Všade sa začne hrať o 3. 
okrem na Oakland hrisku. 

(Dokončenie na 3. strane) 

NEBUDE ZALOŽENÁ 
TRETIA STRANA 

Vo Fond d u Lac, Wis., bo
la konvencia progresívnej 
strany wisconsinskej, ktorej 
vodcom je tamojší guvernér 
Phillip La Follette. Bolo u-
snesené, aby sa strana nepú
šťala v budúcom roku do 
krajinských volieb, ale aby 
účinkovala len v štáte. Ta 
inými slovami značí, že ne
bude tretej strany v budú
cich prezidentských voľbách, 
lebo ani iní nespokojenci s 
terajšími dvoma veľkými po
litickými stranami neposta
via prezidentského .H&Adtfá-
ta. 1; . ľ ' 

S LETCOV ZAHYNULO 

Odbory 2iveny na tejto q-
kolici sa chystajú osláviť 25-
ročné jubileum P. M. O. Na 
poslednej schôdzi výbor sa 
rozhodnul, že usporiada ve» 
čierok na oslávenie tohto ju* 
bileuma v nedeľu, dňa 23« 
júna v Poland Country Club* 
Slávnosť sa začne o pol^TGN 
smej hodine večer. ; 

Na programe sú dietky % 
P. M. O., ktoré prednesú bá
sničky a spevy. Ďalej bude* 
me mať príležitosť počuť1 

výborné rečníčky a rečníkov* 
Budú to hl. úradníčky Žive* 
ny a zástupcovia sesterskýcH 
a bratských organizácií, a 
potom sa bude hrať v kar
ty, pri ktorých budú danét 
krásne ceny a tiež bude ta
nec pri tej najlepšej hudbe* 
Vstupné bude len 35 centov* 

Výbor úctivé povoláva vše
tkých Slovákov a Slovenky 9 

qqq i celej Mahoning doliny, abjff 
000 sa Prišli s nami zabavit* a1 

potešiť, ako aj pomôcť uro
biť tento deň pamätným f| 
historii Živeny. 

Nuž ešte raz prosíme, príď
te všetci, zvlášť našu slo
venskú mládež povolávame* 
Radi by sme vás tam videli 
v tom najväčšom počte. U i 
toho nechajte, aby vaši rodi
čia sami chodili na naše slo
venské slávnosti a zábavy. 
Urobte vašim dobrým rodi
čom radosť a začnite vstupo
vať do slovenských spolkov 
a pracovať pre vá£ a náš 
slovenský národ. Nedajte, a-
by sa to stalo, čo sa dnes 
hovorí, že keď tí starší vy
mrú, bude koniec slovenským 
spolkom. Hor' sa panenky a 
mládenci slovenskí, držte sa 
hesla "Svoj k svojmu", ni
kdy neobanujete. Tak do vi
denia v Poland Country Clu-
ba. m úctou 

Jubilejný výbor# 
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Ján J. Baker (Pekár) z 
Pittsburghu, poslanec štát
nej zákonodarné v Pennsyl
vania podal predlohu záko
na na založenie verejnej pen
zijnej základiny pre pitts-
burghskú políciu a predloha 

ry. Zároveň zakázala vývoz bola Priiatá zákonodarňou i 
akýchkoľvek lietadiel za hra j podpísaná guvernérom Earle. 
nice. Toto vláda oznámila už Guvern&* dal potom pero. 
po Hitlerovej reči v utorok, 
z čoho vidieť, že Anglia s 
Nemeckom už nechce mať 
nič dô Činenia. 

V Anglicku bude na bu
dúci mesiac reorganizácia vlá 
dy, do ktorej budú prijatí 
voči Nemecku opozične nala
dení štátnici: Baldwin a E-
den. Prvý bude ministerským 
predsedom a druhý zahranič 
ným ministrom. • 

PREDLOHA ZA OSADNÉ 
• ŠKOLY ODMRŠTENÁ! 

Fiftančný výbor štátnej zá
konodarné po tri razy odo-
prel odporúčať predlohu zá
kona o podpore osadnýctf 
škôl. Posledný raz chyboval 
len jeden hlas k odporúča
niu. Hovorí sa, že predloha 
bude vyňatá z rúk výboru 4 
daná rovno snemovni k od
hlasovaniu. V predlohe sg 
žiada len $5,000,000^. „ ^^ 

OBFS1L SA. LEBO -
NEMAL PRÁCE* 

' ? V : ' 1 

V sobotu ráno nájdený bo| 
obesený v pivnici domu č* 
38 Sixth St. v Campbell Al
bert Lysikowski, 61ročný Po
liak, ktorý si^ zúfal, lebo bo{ 
bez práce. 

Nemecko bude 4JI 
Vojenský štát 

Všetci vojaci a vyslúžilci Im* 
dú prísahou viazaní k v«řno* 

stí ministerstvu vojny. 

V Nemecku vyhlásený M 
nový vojenský zákon* kto^ý 
zmení vládu krajiny z pojiti* 
ckej na vojenskú. Podľa to
ho zákona, každý vojak slo
ží prísahu vernosti minister* 
stvu vojny, ktorá bude plat
ná až do smrti. Každý vojak 
>ude členom vojenskej ozs«<» 
nizácie tiež do smrti a nebu
de podriadený ani len Hitt** 
to vej nacistickej strane, alt 

PRIEMYSELNÁ VÝSTAVA iedi™ vojskému ariatoto*. 
V YO. DRY GOODS BI DG ,u-, ^ **' "t 

Na manévrach, ktoré od
bývá naše námorné loďstvo v 
Pacifiku, dosiaľ zahynulo 8 
letcov, a to dvaja minulého 
týždňa a šiesti tohto týždňa. 
Títo šiesti leteli na bombova-
com lietadle na pomoc inému 
lietadlu, ktoré sedelo na mo
ri. Odrazu samo spadlo a zo
stalo po ňom len trochu tro
siek. Lietadlo, ktoré sedelo 
na rozbúrenej vode^ J>olo za
chránené. 

PEKÁROVA PREDLOHA 
STALA SA ZÁKONOM 
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ktorým podpísal zák^, po
slancovi Pekárovi. 
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V Youngstown Dry Goods 
budove oproti kortu otvore
ná bola priemyselná výsta
va miestnych podnikov. O tú
to výstavu zásluhu má Juni
or Chamber of Comerce. Na 
výbavu ja vstgp voľjtf. 

čajný vývin veci v Hemeetat 
a braný je viade sa mak, Í* 
Nemecko odteraz bude ovlá
dané armádo^ a M lif 
pre ňu šiť. Bit* i nttÉft «§*' 
nisterstva národnej 
zmenené bolo na 


