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Primície Rev. 
F. Kurtu v nedeľu 

j§yn osady Mena Ježii príde 
lem v nedeľu z Kanady a 
odslúži svoju prvú slávnostnú 
•v. omšu v chráme M. Ježiš. 
jfro sv. omši bude v školskom 
auditoriume obed k pocte 

nového kňaza. 

V nedeľu, 23. júflj| v osa
de Mena Ježiš bude zase 
Radostná a významná uda
losť. lebo jej syn, Rev. Fran
tišek Jozef Kurta bude slú-
liť svoju prvú slávnostnú sv. 
^mšu v chráme, do ktorélio 

"kedysi chodieval ako chla-
JJec. Rev. František J. Kurta 

Jfcol vysvätený na kňažstvo 
tlftajdp. biskupom Johnom 
^Thomasom Riddom, D. D. v 
iobotu, 15. júna v katedrále 
lv. Petra v London, Ontario, 
Kanade, kde bude i účinko
vať medzi kanadskými Slo-

. ľ^ákmi. 
Sv. omša sa začne o pol 

11. hodine. Po sv. omši bude 
spoločný obed v Školskom 
Auditoriume pocte nového 
||ňaza. 
. Utv. Kuľfe je ttž, aiv sa 
|jemýlime, štvrtým synom o-
JÉady Mena Ježiš, ktorý po-
fvätil svoj život kňažstvu. 
J£rvým bol Rev. Šuba, ktorý 
účinkuje v Kanade, druhým 
#ev. Cyril Kramár, ktorý a-
lio misionár účinkuje v Ko-
Xey, Azii a tretím Rev. Dr. 
J. Humenský, ktorý teraz 

-^gtuduj.e „ešte sociologiu a eko-
ijomiu, takle z neho budeme 
Jhať prvého slovenského/H>» 
níenca-kňaza. 

Rev. Kurtovi na tomto 
mieste blahoželáme a praje-
ífce hojného božieho požeh
nania v jeho prácach za cir-
Jfcev a za pozdvihnutie ka
nadských Slovákov. 

ROBOTNÍCKY ZÁKON 
PRIJATÝ SENÁTOM 

Senát Spoj. Štátov prijal 
veľkou väčšinou hlasov tak
zvaný Wagnerov robotnícky 
Jlavrh zákona, ktorý garantu
je robotníkom právo organi
zovania sa do svojich unií, 

anovanie väčšiny hlasov, 
olektívne vyjednávanie s 

právom na Štrajk a zakazuje 
Itompanické unie. 

V robotníckych uniových 
Jmihoch panuje veľká ra
dosť z tohto víťazstva v se
káte. V dome zástupcov bol 
^fVagnerov návrh zákona při
vzatý v stredu, takže po pod
písaní ho prezidentom, sta
ne sa zákonom. 

Je ale isté, že nepriatelia 
,%>hto zákona pojdu pred naj 

íyšší súd Spoj. Štátov, lebo 
rdia, že je neústavný. 
V oboch domoch kongre

su prijatý bol i zákon o pod-

Žiore v nezamestnanosti a 
tarobe, ale i tento je pova

žovaný za protiústavný a 
aj vyšší súd bude musieť 
yniesť o ňom rozsudok. 

'REZIDENT PREDVÍDA 
1LEPŠENIE POMEROV 

Prezident Roosevelt pove
dal štátnym direktorom nú
dzovej práce, že toho roku 
|a robotné pomery veľmi 
§apravia a že miliony bez-
$obotných bude vzaté nazad 
4o práce priemyselnými a 
Obchodnými podnikami. Pre
plo odporúčal direktorom nú
dzových prác, aby podujíma-
£ práce so zreteľom na toto 
fyčakávané zlepšenie a zasta
vili núdzovú prácu, akoná
hle fabriky začnú prijímať 
feezrobotných vo veľkom po
lte. Prezident tiež povedal, 
fe budeme vždy mať . istý 
&očet bezrobotných, ale nie 
|ia takej veľkej ákále,. ako 

Bosákovci boli 
porotou oslobodení 

Porota uvažovala menej ako 
pol hodiny. Trovy musí pla* 

tiť okres. 

' Michal A. Bosák st. ajeho 
synovec, Edward A. Bosak, 
prvý predseda a druhý pod-
preds. zavretej Bosak State 
Banky v Scranton, ktorí boli 
súdení porotným súdom na 
obvinenie, že sa spikli k vy
požičaniu z banky viac, neí 
zákon dovoľuje a že podali 
falošnú zprávu štátnemu ban* 
kovému departmentu, boti 
v sobotu minulého týždňa o-
slobodení po veľmi krátkom 
uvažovaní poroty, ktorá i 
súdne trovy uvalila na okres* 
Žalobca nemal ani dôkazov 
o dajakom spiknutí a preto 
tento bod bol vyhodený sud
com Leachom a falošná zprá
va tiež nebola dokázaná. 
Ťak sa skončil súd, na ktorý 
niektoré časopisy veľmi ne
chutne a krikľavé upozor
ňovaly. 

Je ešte niekoľko bodov 
obvinenia, ale tie budú naj-
skorej vyhodené zo súdu, 
lebo sú malichernej povahy. 
Časopis "Scranton Times" 
priniesol úvodný článok, v 
ktorom menuje výrok poro
ty spravodlivým a Bosákov-
cov za obete okolností. Vy
zdvihuje, že Bosákovci sa na 
súde ani nebránili, lebo ve
deli, že sú nevinní. 

Ďľa našej mienky, Bosá
kova Štátna Banka bola ve
dená tak, ako i tých 12,000 
iných zavretých bánk v kra
jine. Tu neboly osoby na vi
ne, ale systém, aký v krajine 
panoval. 

MESTSKÉ PRÁCE 
POD CIVIL SERVICE 

Takmer všetky mestské 
práce dané boly pod Civil 
Service a aplikácie ku zkúš-
kam prichodia už vo veľ
kom počte. Wallace T. Met
calfe, tajomník komisie po
vedal, že zkúšky budú asi ó 
štyri týždne. Ešte aj parko
ví zamestnanci odporúčaní 
sú byť pod civilnou službou. 

ČSR. MÁ 15 MILION 
* OBYVATEĽOV 

Obyvateľstvo Ceako-Slo-
venskej republiky vzrástlo 
od posledného cenzusu z r. 
1930 o 365,000 duší, takže 
teraz počituje 15,095,000. 
Toto je úradný štatistický od 
had. Z toho počtu v Cechách 
žije 7,220,000 ľudí, na Mo
rave a v Sliezsku 3,623,000, 
na Slovensku 3,471,000 a na 
Podkarpatskej Rusi 780,000. 
Najväčší vzrast obyvateľ
stva je na Podk. Rusi a na 
Slovensku. Tu rastie obyva
teľstvo o päť razy rýchlej
šie, ako v Cechách. 

OBRÁZKY Z DENNÝCH UDALOSTI 

1.—Bezrobotní mrzáci po
chodujú k mestskému domu 
v New Yorku, aby si pýtali 
prácu. Jeden z nich nesie 
nápis, že policajti vytiahli 
na nich revolvery. 

Pohľad na koliseum v 
Springfield, 111., kde repub
likáni vydržiavali veľkú pred 
konvenciu, na kforej odsú
dili terajšiu vládu a pripra
vili body pre republikánsku 

platformu, s ktorou pojde 
republikánska strana do vo
lieb na budúci rok. 

3. Leonard P. Steuart z 
Washingtonu, nový imperiál
ny potentát Shrinerov. 

Mnoho Slovákov • 
. jevkandidácli 

PLATENÉ VAKÁCIE MĚ 
19,000 ROBOTNÍKOV 

Endicott Johnson Corpora
tion, ktorá je známa svojim 
dobrým zaobchodením s ro
botníkmi a ktorá má v Bing-
hamton, N. Y. veľké dielne 
na obuv oznámila, že dá vše 
tkým zamestnacom 4-dňové 
platené vakácie, ktoré budú 
trvať od 4. do 8. júla. 

Nunn-Bush Co. v MilwaiJ-
kee tiež obuvnícky podnik, 
zamestnávajúci 700 robot
níkov, oznámila, že odteraz 
každý jej robotník dostane 
52 výplat do roka, či je ob
chod dobrý alebo nie. Tedy u 
tej spoločnosti nebudú ro
botníci púšťaní domov, keď 
nebude price* 

V Campbell 17, • Struthers, 
traja. Gordon nevystúpi 

v primárkach. 

V meste Campbell vystúpi 
v primárnych voľbách 17 
Slovákov a podkarpatských 
Rusov ako kaiMidáti na-rfcft-
manité úrady a v St^^ers 
traja. 

V Campbell vystujSlijtľ na 
republikánskom lístku: Ju
raj E. Prokop za mestského 
pravotára, Tomáš L. Černoch 
za auditora, Juraj Lisko za 
predsedu mestskej rady, Ján 
Cebula ml. za koncilmana 
pre celé mesto, Jozef Siva-
čko za koncilmana 4. wardy. 

Na demokratickom lístku: 
J. R. KubovČík za mayora, 
Ján Galajda a Michal J. Ko-
vach za auditora, Ján B. 
Hassay za pokladníka, Mi
chal Martinko, Julius Fa
bian a Štefan M. Rushen za 
koncilmanov pre celé mesto, 
Alexander Miller a Martin 
Spak za koncilmana 2. war
dy, Andrei Topoly a Jozef 
Fabian koncilmana 4. 
wardy. r . 

Terajší mayor Gordon ne
bude sa uchádzať o žiadnu 
nomináciu v primárkach, ale 
na jaseň vystúpi ako neod-
vislý kandidát a s nim aki
ste budú i niektorí Slováci. 
Kubovčík bude mať proti 
sebe v primárkach Jána J. 
Boraka a Jamesa A. Mur
ray, ako demokratov. O re
publikánsku nomináciu uchá
dza sa teraz len Ján M. Ro
per. Borak i Roper sú dobre 
známi Horvati, ktorí spolu
pracovali vše so Slovákmi. 

V Struthers uchádza sa o 
republikánsku nomináciu na 
úrad predsedu mestskej ra
dy dosavádny predseda Pe
ter P. Bobby ml. a za koncil
mana 3. wardy Martin A. 
Knapp. obaja dobre známi 
Slováci. Na demokratickom 
sozname vidíme len meno p. 
G. D. Tablacka, ktorý sa u-
chádza o nomináciu na kon
cilmana 1. wardy. Struther-
skí demokrati majú až troch 
kandidátov na mayorstvo a 
republikáni okrem terajšie
ho Robertsa ešte jedneho. 

ODKAZ REDAKCIE. S 

Jednotárska Liga 
Výsledky v nedeľu 

Catar Výhra Priehra Pct 
SteeltÉ| 6 0 1000 
Haselton 4 É667 
Struthers 4 2-' - 667 
Lansingville 4 t 667 
Campbell 3 8 500 
Farrell 2 i 333 
Youngstown 1 & 167, 
* ~ Hry Ba nedeľa 

Campbell zápasí so Steel-
ionom na Stambaugh hrisku. 

Youngstown hraje s Ha-
seltonom na Oakland hrisku. 

Struthers odcestuje do 
Farrell a Lansingville si od
dýchne. 

Pán ^ Ý. SeítO; Warren, 
O. — Zprávu o vymenovaní 
p. Martineka za leteckého 
kadeta pri námorníctve Sp. 
Štátov prinesieme v budú
com čísle, lebo do tohto pri-
lla už neskoro. 

Lansingville 5, Campbell 1 
Demočko zase priviedol 

lansingvillskú čatu k víťaz
stvu, keď nedovolil Camp-
bellu do ôsmeho iningu ani 
jediného zábitu. Toto je už 
štvrté víťazstvo Lansingvill-
čanov, ktoré sa pripisujú to
muto znamenitému hádzačo-
vi. 
Farrell 14, Youngstown 2. 
Youngstown podstúpil ťaž

kú porážku v boji s Farrel-
lom, v ktorom Farrellčania 
dosvedčili, že sú silnejší, než 
tí z nášho mesta. S touto po
rážkou Youngstown si pevne 
zabezpečil posledné miesto v 
lige, v ktorom sa aj Farrell 
nachádzal s nisoi pfed tou
to hrou. • •••. 

Haselton 5, Struthers 1. 
Haselton tiež zvíťazil, po

raziac čatu Struthers skorom 
5 ku 1. S tou výhrou Hasel
ton vysvobodil sa z tretieho 
miesta a vstúpil do druhého, 
kde sú Lansingvilli * Stru
thers podnes. 

Steelton ft! v nedeľu oddy
choval. < 

Ján B. Hassay. 

História slov. 
baseballu vydaná 

Tajomník Slov. Baseball Li
gy vydal pozoruhodnú kniž
ku o slovenských baseball 
čatách a hráčoch na Maho

ning doline. 

TRETÍ CHLAPEC 
SA U2 ZATOPIL 

Sylvester Bowman, 13-roč-
ný chlapec z č. 1023 Mar
shall St., vošiel do vody po
niže Glacier jazera, hneď 
pri Mahoning moste, po-
šmiknul sa a spadol do hlbo
činy a zatopil sa pred zra
kom viacerých chlapcov, kto
rí ho vystríhali, aby nešiel 
do vody, lebo nevedel plá
vať. Oni mu nemohli po
môcť. Jeho mrtvolu vytiahli 
zavolaní hasičia. 

Toto je už tretí chlapec, 
čo sa zatopil toho mesiaca. 
9. júna sa zatopil 9-roČný 
Joseph Saunders v Crab po
toku a 11. júna sa zatopil 
slovenský chlapec, 15-ročný 
Walter Koza zo Struthers v 
Hamilton jtzeri. 

Po tieto dni navštívil nás 
p. Michal Kornick, tajomník 
Slovenskej Baseball Ligy ňä 

Mahoning doline, zprávodaj 
športu našich i anglických 
novín a podal nám do ruky 
knižku "Slovak Baseball." 
Boli sme prekvapení a to mi
lo, lebo v tej knižke sme po
znali úplnú a dôkladnú hi
stóriu slovenského baseballu 
na Mahoning doline. Je v nej 
opísaná každá slovenská ča
ta, ktorá kedy jestvovala a-
lebo jestvuje a tiež je tam o-
písaný aj každý hráč, ktorý 
v slovenských čatách hrával. 
Knižka má aj mnoho obra
zov a všetky rekordy každej 
čaty a každého hráča. A sto
jí len 50 centov. Nech niet 
jedneho slov. milovníka base 
ball hry, ktorý by si túto 
knižku nekúpil, lebo tak nie 
len že bude mať v ruke vše
tky faktá o slov. baseballu, 
ale uzná tým i prácu nášho 
usilovného a snaživého špor
tového spisovateľa Kornicka. 

Pánu Kornickovi gratulu
jeme k jeho práci, ktorá je 
snáď jedinou toho druhu me
dzi Slovákmi. 

Bude tu konvencia 
č.-s. baptistov 

Konvencia bude v dňoch 29. 
júna do 5. júla v kostole Slo
venskej baptistskej cirkvi na 
Reed Ave. a 14. ul. v Camp

bell Ohio. 

Jubileum Živeny 
už teraz v nedeľu 

PREZIDENT ODPORÚČA 
DANE NA BOHÁČOV 

Prezident Roosevelt požia
dal kongres, aby vyniesol zá
kon, ktorým by boly dane 
na bohatstvá hodne zvýšené, 
menovite na dedictvá, dary 
a na príjmy vyše milionové. 
Prezident považuje za po
trebné, aby bohatstvo kraji
ny bolo rovnejšie rozdelené 
a zdanením dedictiev, daťov, 
veľkých príjmov a korporač
ných ziskov sa toho dá do
cieliť. Medzi boháčmi ná
sledkom toho je zlé cítenie 
oproti prezidentovi, ba i sám 
kongres bol prekvapený tým
to prezidentovým odporúča
ním. 

CHLAPCI SPÁCHALI 
LÚPEŽNÚ VRAŽDU 

V Jamaica, L. I., N. Y. 
traja chlapci, 11-ročný Ju
lius Damato, 13-ročný Frank 
Damato a 13-ročný Lisbon 
Lawrence ukradli istému po
licajtovi revolver a zastrelili 
nim 36-ročného Williama 
Walsha a ozbíjali ho. Chlap
ci budú súdení z vraždy pr
vého stupňa. 

Vo dňoch od 29. júna do 
5. júla bude zasedanie česko
slovenskej baptistskej kon
vencie v kostole Slovenskej 
baptistskej cirkvi na Reed 
Ave. a 14th St. v Campbell. 
Tohoto sjazdu zúčastnia sa 
delegáti, ktorí budú zastu
povať bapt. cirkve zo Spo
jených Štátov i z Kanady. 
V denných zasedaniach budú 
riešené problémy týkajúce 

sa konvencie, ale každý ve
čer budú v kostole verejné 
prednášky, na ktoré povolá
vame slovenskú verejnosť z 
Mahoning doliny. 

Tuná budete mať osobnú 
príležitosť počuť i sozná-
miť sa s mužmi, o ktorých 
často čítavate v rôznych slo
venských novinách. Bude 
prítomný dobre známy Slo
vák prof. A. P. Slabey, kto
rý bol nedávno vymenovaný 
za profesora slovenskej reči 
a literatúry na slávnej Co
lumbia univerzite v New 
Yorku. Bude prítomný í Dr. 
J. Novotný, na ktorého si i 
mnohí americkí legionári pa
matuj ú z Ruska, kde dr. No
votný účinkoval ako sekre
tár Y. M. C. A. Z Chicaga 
medzi inými príde i rev. Ed. 
Cäťlôš, ktorý je medzi chi
cagskými Cechmi a Slovák
mi veľmi dobre známy skrze 
radiové prednášky. Ako aj 
mnohí iní znamenití kazate
lia a pracovníci na poli ná
boženskom i národnom budú 
prítomní. Z Kanady spome
niem aspoň jedného a to p. 
F. Dojčáka, ktorý je vyda
vateľom niekoľkých novín, 
ako i známym obchodníkom 
vo Winnipeg, Canada. Kon
venčným predsedom bude 
všetkými obľúbený Dr. V. J. 
Víta z Chicaga. ^ * 

Prednášky, afco aj celý 
program bude pretkávaný 
spevmi miestneho spevácke
ho sboru pod vedením p. Pa
vla Fabera a v sprievode 
Laddy Hibena na piane. Tiež 
bude účinkovať známy te
norista Karol M. Gažo z 
Newark, N. J. O vystúpe
ní p. Gažu sme mnoho v no
vinách čítali. Na našej oko-
lici nenie tak známym, ako 
v New Yorku a New Jersey. 
Nenechajte ujsť tak vzác
nej príležitosti, ale ho príď
te počuť. On bude zvláště 
spievať 5. júla, keď bude 
zasedanie mladých ľudí. V 
nedeľu večer, 30. júna ku de
legátom povie uvítaciu reč 
Mr. T. Roy Gordon, mayor 
mesta Campbell. Budúceho 
týždňa podáme podrobnejší 
program konvencie. 

M. D. Hibén, 
kĺzate ľ miestnej cirkvi. 

GUVERNÉR PODPÍSAL 
ŠKOLSKÝ ZÁKON 

Guvernér Davey podpísal 
zákon, ktorým je verejným 
školám zabezpečená štátna 
podpora. Podľa zákona, 
štát prispeje $45 ročne na 
každého žiaka elementárnej 
školy, $67.50 na každého 
žiaka strednej školy a $22.50 
na každého žiačika úvodnej 
školy. Youngstownské školy 
obdržia takto od štátu $1,-
229,400 a okrem toho iné 
školy v Mahoning okrese 
$273,769. V zákone je nie 
postarané o to, že odkiaľ 
štát peniaze vezme. O tom 
bude zákondarňa jednať na 
svojom zasadnutí v septem
bri, kedy bude nastolená i o-
tázka podpory cirkevných 
*k£l. 

25-rocné jubileum P. a M. O. 
oslávené bude večer v Po
land Country klube. Krásny 

program bol pripravený* 

Odbory Živeny v Maho
ning doline usporiadajú spo
ločne v nedeľu, 23. júna o-
slavu 25. výročia založenia 
Panenského a Mlád. Odde
lenia Živeny v Poland Coun
try klube, na ktorú oslavu sr
dečne povolávajú ct. sloven
ské obecenstvo. 

Krásny program b©! se
stavený ku tejto oslave. Die-
tky z Pan. Od. prednesú prí
ležitostné básne a zaspieva
jú utešené piesne. Hlavné ú-
radníčky a iné rečníčky i 
rečníci povedia reči, ktoré 
každého oduševnia do ďal
šej práce za národ. Bude i 
zábava v karty a tanec pri 
výbornej hudbe. 

V sieni Poland Country 
klubu nebude nikomu horú
ce, lebo je to tam ako na 
vonku; príjemný vetrík vás 
bude ovievať. Strávite krás
ne chvíle a svojou prítom
nosťou povýšite túto oslavu. 
Každý bude vítaný# 

Čata osady sv. P. 
a Pavla je prvá 

10-r. jubileum i" 

, Ev.Ž.O.Krúžku 
Dopoludnia budú slivneetné 
služby božie a o 7. hodina 
začne sa večierok s bohatým 

programom a dobrou 
večerou. 

Porazila • nedeľu Hubbard-
canov. 

Výsledky v nedeľu 
Sv. Petra a Pavla 4, Hub

bard 3. 
P. Marié 6, Campbell 5. 
Farrell 7, Mena Ježift <5, 

10 iningov. • 
Lansingville 11, Haselton 

6. 
Pulaski 20, Trojice 1. 

Stav čiat v Slovenskej lige 
Čata Výhra Priehra Pct 

Sv. P. a P. 7 1 875 
Hubbard 6 2 750 
Farrell 5 S 625 
Mena Ježiš 5 8 625 
P. Marie 4 4 500 
Haselton 4 4 500 
Trojice 8 5 375 
Pulaski 2 6 250 
Campbell S 6 250 
Lansingville 2 6 250 

Hry na nedei'n 
Haselton vo Farrell. 
Campbell s čatou Pulaski 

na City field. 
Hubbard s čatou Trojice 

v Struthers. 
Sv. Petra a Pavla s čatou 

Mena Ježiš na Borts. 
P. M/irie s Lansingvillom 

na Shady Run. 
(Dokončenie na 3. strane) 

MÁLÔ PRÍHLASOV 
O PÔŽIČKY OD HOLC 

Všetkým ct. údb«f, ;ú<5ky-
ňam a priateľom evanjeli
ckej cirkvi "Jána Husa" #• 
ctive oznamujeme, že v ne
deľu, dňa 23. júna oslávime 
s pomocou božou 10-ročné 
jubileum Ženského Oltárne
ho Krúžku v naSej cirkvi. 
Slávnostné služby božie bu* 
d ú odbývané ráno o 10. ho^ 
dine, pri ktorých dvct. p. fa* 
rár zvestuje Slovo Božie ka 
tej príležitosti. 

Mimo týchto slávnostných 
služieb božích bude VEČIE* 
ROK o 7. hodine večer v 
školskej miestnosti na Ma
honing a Whitney ul. Boha
tý program a dobrá večeri 
je pripravená pre všetkých 
účastníkov. Program je na» 
sledovný: 

1. Privítanie obecenstva^ 
pi. Z. Roh, predsedkyňa. 

2. Modlitbu psedriekal 
dvct. J. Roh. 

8. Hymna "Hrad prepe*» 
ný" — obecenstvo. 

4. Prívet, báseň k 10-roí, 
jubileu: pi. M. Metcalf. 

5. "Všetci Pánu prosper 
vujte" — ženský sbor* 

6. Pozdrav za cirkev 
p. P. Jakubec mL 

T. "Pozdrav1 z á iňládef 
si. Z. Krchniak. 

8. Solo spev: f'Ai potiaľ 
pomáhal" — pi. A. Remial. 

9. Pozdrav za Nedeľnú 
Školu — p. J. Antal OIL 

10. Iné pozdravy. 
11. "O, viero matiek** 

ženský sbor. 
12. Humor "Americká slo

venčina" — pi. A. Kulik. 
13. História Ženského O, 

Krúžku — pi. Z. Roh. 
14. Hymna "Nuž, Boha 

ďakujme" — obecenstvo. 
15. Predstavenie "Ach, tí 

naši manželia" — komický 
výstup v jednom dejstve, za
hrajú nasledovné osoby: pi. 
Mária Kisel, Julia Jakubec, 
Maria Láska, Julia Láska» 
Johanna Dovala, Julia Ma
tej a Zuzanna B art o. 

16. Modlitba k večeri —*• 
dvct. J. Roh. 

17. Poďakovanie. 
18. Hymna "Boh buď # 

vami" — obecenstvo. 
Na túto našu slávnosť vše* ^ 

tkých domácich viery ako I 
všetkých úprimných ctiteľo* 
p. Boha a našeho národa 
z mesta i s nášho okolia, sr
dečne povolávame. 

Zuzanna Rolit ' 
preds. krúžky 

' "A 

Home Owners' Loan kor
porácia oznamuje, že dostá
va veľmi málo príhlasov o, 
morgičové pôžičky, z čohoi 
súdi, že majitelia domov nie 
sú už pritískaní o stenu ban
kami. HOLC má ešte $750,-
000,000 na udelenie morgi-
čových pôžičiek, kdežto ter
mín prihlásenia sa o pôžič
ku vyprší už 28. júna. 

VÁŽNA KONFERENCIA 
SJL LÍGY V PITTSBURGU 

Pittbsurghu bude teraz 
v nedeľu, v budove Nár. SI. 
Spolku konferencia, ktorej 
sa zúčastnia mnohí verejní 
činovníci slovenskí z celej 
Ameriky. Konferenciu svola
la Slovenská Liga. Z Youngs-
townu ta ide p. Anton M* 
Palkovič, hl. pokladník Lí« 
gy; p. Ján Leško, hl. tajom
ník S. S. K. i red. t. časopisu. 

Schôdza Okres* - í 
• jSboru Slov. Ligy 

— Youngstownské Sloven
ské Noviny majú mať pred
nosť v každej slovenskej do
mácnosti v Mahoning 

Bude v stredu ve£er, St, jé> 
na pri osade sv. Cyrila *'v 

Metoda. ^ 
Schôdza Okresného Sbatit 

Slovenskej Ligy so spolkami 
a klubami v záujme 15. Slo
venského Dňa bude odbýva
ná na stredu, 26. júna veder 
pri osade sv. Cyrila a Meto
da. Všetky spolky a kluby, 
mužské i ženské z Mahoning 
doliny sú žiadané byť na taj 
schôdzi zastúpené. Slovenský 
Deň je už o štyri týidUe, 
musíme sa dobre pripraviť* 
aby sa nám vydaril. 

Andrej J. Hamrikt, 
* I 

DOSTANÚ PRÁCU 
Dve iikovné dievčatá, 
znajú predávať, flfcti 
brá komitia. 


