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1935. YOUNGSTOWNSKÉ SLOVENSKE NOVINY SŤRANA Í. 
Kalendár Činnosti 

Slovenskej 

Jřríhlaisy aábvf do tohto K*-
léhdAra prijfoa redakcia. 

júna—Piknik basebft)! Ča-
Hfcy Campbellských Slová
kov na Petrovicovej farme 

i> Campbell. 
wL. júna—Výlet kafólickych 

Sokolov vo Warren. CK» na 
pozemkoch pána Sotáka, 
medzi Mane a Highland. 

80. júna—Piknik Sboru 159. 
a Venca 107. S. K. C. spo
ločne s osadou iv. Alžbe-
tv na osadných pozem
koch. 

4. júla-—Piknik Politického 
Klubu vo Warren. O., na 
pozemkoch p. Sotáka me
dzi Mane a Highland ul. 

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

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

4. júla—Piknik osady sv. 
Alžbety na osadných po
zemkoch n a N. Haseltinp 
Ave. 

4. júla—Piknik Čísla 313. M. 
O. IKSJ. v Campbell, na 
Petrovicovej farme na Ro-

SCHÔDZA NÁR. ŠLÔV. PO
LITICKÉHO KLUBU 

VO WARREN, Oŕ 

Hore spomenutý klub bu
de vydržiavať schôdzu dna 
30. júna v miestnosti Cartoca 
Hall, Niles Road, na rohu 
Brier St, Úrad klubu žiada 
členov, aby sa na túto schô
dzu každý dostavil, lebo tam 
má byť viacej práce vyko
nané, ako dosiaľ sa koná. 
Teda hore sa, bratia, príďte 
každý a došikujte aj svojich 
priateľov, za čo vám už vo
pred ďakuje úrad horé spo
menutého klubu. 

M. L. Yuhanyak. 

P I K N I K Y  

VEĽKÝ PIKNIK V CAMP# 
BELL 30. JÚNA. 

Wfenik je v prospech baseball 
čaty na Petrovicovej farme. 

SCHÔDZA WEST END 
DEMOKRAT. KLUBU 

Schôdza West End Démo-
kratického Klubu bude na 
prvú nedeľu v júli, t. j. 7. 
júna večer o ôsmej hodine 
na Courtland Ave. u Štefana 
Hudáka. Všetci údovia, tak 
isto aj tí, čo sa zaujímajú o 
demokratickú poliiku sú žia
daní sa dostaviť na túto 
schôdzu. Viete, že sa už blí
žia tie naše primárky a mu
síme sa trochu oduševniť a 
ruky podať do spoločnej prá
ce. Tak do videnia na schô
dzi. 

A. J. Hamrak, preds. 

binson Road. jQ V|)DKYNIAM SP. P. M. LE-
prospech baseball čaty. . j VOČSKEJ, Č. 161. PSŽJ. 

[. júla—Piknik C. 260. I. 

Ctení bratia Slováci a Slo-
väiiia. prosím vás, príďte tí* 
náš piknik teraz v nedeľu^ 
30. júna, ktorý bude na Pep j 
trovičovej farme na Robin? 
son Road. Tam budeme mat? 
šumnú zábavu, akú sme ešte 
nikdy nemali. Bude všetkéhé 
dosť. A prosím aj bratoý 
Slovanov, príďte k nám vše* 
tci i vy, pekne sa spolu zaf 
bavíme ako bratia jednej 
rodiny. Nikto nepobanújeí 
že prišiel. Myslím, že budei 
me mať aj páru rečníkov^ 
čo sa uchádzajú o mayor-
stvo nášho mesta. Príďme 
ich vypočuť. 

Tento piknik je usporiada
ný v prospech našej camp-
bellskej čaty, ktorá hrá v 
Slovenskej Baseball Lige. 
Nech si každý náš človek dr
ží za povinnosť prísť a tak 
podporiť svoju čatu, ktorá 
má veľké výdavky. Musíme 
sa o ňu starať, lebo je na
ša. Tedy príďte sa zabaviť 
teraz v nedeľu. Všetci, bude
te vítaní. S úctou ; 

Andrej Profančfk, 
zápisník. 

CREDIT 
TO ALL YOIWGSTOWN 

KLíVANS Hovorí: "Vyobliekajte na. Lei#!' 

Mužské 
Obleky 

Nová súdna sieň najvyššieho súdu Spojených Štátov 

Veľký piknik i  
osady M. Ježiš 

Piknik bude 4. júla n# po
zemkoch medzi Hartzel! 

Lakeview ulicami. . { 

PIKNIK SOKOLOV A SO-
KOLIEK V HASELTONE 

TEJTO NEDELI. 

Bude spoločne s osadou sv. 
Alžbety na osadných pozem

koch. 

K. S. J. nad kamenárňou 
v Haseltone. 

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

14. júla—Piknik Slovenského 
Farmárskeho Klubu na Vi-
rostkovej farme. 

II. júla—Výlet Sboŕtt 146. 
S. T. J. Sokol v zahradě 
pána Äntalíka na South 
Meridian Road. 

£1. júla—Piknik Spolku sv. 
Štefana, Číslo 640. Odbor 
5. Sokolov IKSJ., spojený 
s 25-ročným jiibileumom, 
na Shirley Road pozem
koch na Lansingville. 

S4. júla—XV. Slovenský Deň 
v Idora partu. 

28. júla—Piknik Cfetfc 590. 
I. K. S. Jednoty v lesíku 
na konci Berkley Ave. pri 
Truscon Steel office. 

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 zahradě za domom pána 
J. Mudroňa na S. Hazel-
wood Ave. 

^ augusta—Výlet Spevokolu 
"Slavia" na Shirley Road 
pozemkoek 11* Lansing
ville. 

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

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

číslo 161. P. S. 2. Jedno
ty žiada svoje údkyne, aby 
sa zúčastnily sv. spovedi v 
sobotu, dňa 6. júla a v ne
deľu, 7. júla o 8:30 pristú-
pily ku sv. prijímaniu preto, 
že sviatok spolkovej patron
ky vypadne v utorok, tak o-
mša sv. bude slúžená v ne
deľu. Tak len príďte, sestry 
v tom najväčšom počte. 

Tiež ste žiadané, milé se
stry prísť na schôdzu 7. júla 
po obede. Je-to vážna schô
dza, preto je treba, aby ste 
všetky přišly. 

So sesterským pozdravom, 
Maria Pataky, preds. 
ZuA Majérčak, záp. 

OZKÁMENIE ÚDOM ČÍSLA 
590. I. K. S. J. 

Spolkové Zprávy 
:HÔDZA AMER. SLOV. 

•ARMERSKÉHO KLUBU. 

if Americký Slovenský Fár-
•Äerský Klub povoláva na 
schôdzu všetkých svojich 
bratov a sestry na deň 7. jú
la do brata a sestry Štefan 
Brayer. Taktiež povoláva na 

schôdzu úrad a výbor Slo
vinského Farmerského Obr 
Sianskeho Klubu, aby prišli 
Igedzi nás a sebe vybavíme 
tf>zmaaité veci, čo budeme 
jaať n& programe skrz ten 
fleľký farmerský piknik. 
A Taktiež každý člen môže 
qostať svoju objednávku, čo 
i|i týka žatvy, aj každý bu
de mať príležitosť vidieť* 
niečo takého, čo ešte nevi
del. Bude to movies z chi
cagskej výstavy storočia po
kroku a rozmanité automo
bilové nehody. A tiež čo sa 

každého farmára. Tiež 
äjyasývam všetkých Slovákov 
l| Slovanov, ktorí nie sú v 

Ílube. aby prišli medzi nás. 
Íra viac, tak lepšie to bude 

,'fjre vás milí bratia a sestry, 
ijkde je viacej, tam je 

*:! Tak som s úctou váš spo-
ib b rat, 
4 Michal preds. 

Číslo 590. K. J. oznamuje 
svojim údom, že dľa roz
hodnutia minulej schôdze, 
budeme oslavovať našich pa
trónov sv. Cyrila a Metoda 
s tým, že pojdeme na 6. jú
la na sv. spoveď a na 7. jú
la ráno o 8:30 ku sv. prijí
maniu. Údovia sú žiadaní, 
aby sa v jak najväčšom po
čte zúčastnili. 

Tiež teraz niečo t> našom 
pikniku. Náš spolok sa roz
hodnul, že budeme mať da
jakú zábavu. Poneváč teraz 
je leto, časy teplé, tak sme 
sa ushodli, že zrobíme pik
nik. Piknik bude na 28. júla 
o to nie ďaleko. Bude to na 
konci Berkley Ave. za Trus
con Steel officom. Tam sa 
ľahko dostať alebo na Al
bert St. buse alebo na Sharon 
Street káre Stop 28. Ďalšie 
podrobnosti budú oznámené 
pozdejšie. Teraz len toľko, 
aby si každý ten deň zapa
mätal a sa toho pikniku zú
častnil. To neobanuje nikto. 
Budeme mať dobré zákusky 
aj pre smädných niečo do
brého. Budeme mať aj vý
bornú muziku. Kto bude 
chcieť, bude tancovať a kto 
nie, bijde sa ien prislucho-
vať. Tak ešte raz: 28. júla 
bude dobrý piknik. 

1LN. P* 

VÝLET ČÍSLA 519. IKSJ. 
V CAMPBELL v PROSPECH 

JEDNOTÁRSKEJ BASE
BALL ČATY. 

VÝBOR NA SBIERANIE O-
ZNÁMOK DO PROGRAMU 

SLOV. DŇA. I 
Na Lansingville: Ján J. 

Franko, Jozef Tekač, Jozef 
Dutko. 

YoungstowQ Í, 3.: Frank 
Hudík, Jozef Granchie. 

Youngstown N. S. t Mrs. 
Helena Buday* 'flfc 4tt(*rej ®e-
nedik. 1 

Na Steelton: Štefan Joch-
man a Pavel Roth. 

V Struthers: Mrs. Alžbeta 
Skokan a Štefan Hriniak. 

V Campbell: Ján Matvey, 
Ján Šaroši, J átf Kadilak a 
Štefan Kľučaf. 

V Haselton 1 M. J- Bartoš, 
sila. M. Lipka, M. J. Lesnák. 

Andréj J. Hamťák, 
eprávc*.ohI. výfc. a tftjom-

*ik Okr. Sbort|. 

Číslo 519. IKSJ. v Camp
bell usporiada na 4. júla 
výlet v Petrovičovej zahra
dě na Robinson Rd., na kto
rý povoláva všetkých jednota 
rov i jednotárky, tak aj vše
tkých Slovákov i Slovenky 
ako z Campbell tak aj z ce
lej Mahoning doliny. Bude 
hrať chýrečná slovenská or
chestra, ktorá každému vy
hovie, jak starým tak i mla
dým. Výlet sa začne o 10. 
ráno. Naša basebaloyá čata 
bude hrať k)bdu o 2. hodine 
po obede. Vychýrni hráči 
prídu hrať z Aliquippa, Pa. 

Výbor výletu sa obstará o 
občerstvenie i fajné zákusky 
pre smädných a hladných. 
Budú tiež aj veci do výhry. 
Tak príďte sa zabaviť medzi 
nás a budete mať príleži
tosť sa postretnúť s našimi 
slovenskými kandidátmi de
mokratmi, čo sa uberajú za 
mestskými úradmi. Príde J. 
R. Kubovčík, demokrat, kto
rý sa uberá za mayora. Ni
kto neobanuje, kedJ sa príde 
zabaviť na tento pekný vý
let • ' • 

,f' Pavel Dulovích, preds. 
Andrej Setz, zápisník. 

CHYSTAJTE SA NA VÝLET 
SPEVOKOLU SLAVIA. 

; Youngstownský Slovenský 
Spevokol "Slavia" usporiada 
v nedeľu, 4. augusta svoj 
prvý výlet na výletových po
zemkoch na Shirley Road, 
na Lansingville. Ako spome-
nuto, bude to prvý výlet to
hoto nového spevokolu, ale 
už odteraz uisťujeme všet
kých, že bude to niečo ta
kého, ako často nevidíme. 
Budú výhry, ceny, spev, vý
borná hudba, tie najlepšie 
zákusky atď. Teda youngs-
townská SlovaČ, chystaj sa 
na výlet, na ktorý dlho bu
deš pamätať. Viac o tom ne
skôr. " Výbor. 

POSLEDNÁ FORD j ; ^ 
f RADIO HÔĎINA 

V nedeľu, 30. júna bude 
posledný rozhlas Fordovej 
Nedeľnej Radio Hodiny to
ho leta. Obnovený bude na 
29. septembra, keď nová sé
ria 39 radio koncertov bude 
započatá tiež po Columbia 
systéme. 

Teraz v nedeľu prehovorí 
k obecenstvu Edsel Ford, 
predseda Ford Motor Co. a 
vystúpi ako hosťovský ume
lec Frederick Jagel, mladý 
americký tenor, spolu s Ford 
Symphony Orchestrou a Chó
rom, pod vedením Viktora 
Kolara. Rozhlas bude od 9. 
do 10. hodiny večer dľa vý
chodného úsporného čašú po 
eélej sieti Columbia systému. 

Výročný piknik osady Me
na Ježiš odbývať sa bude 
na 4. júla na pozemkoch me
dzi Hartzell a Lakeview uli
cami, pri pozemkoch Steel
ton klubu. Piknik bude pod 
správou Rev. Štefana Kočiša, 
duchovného a Rev. J. J. Elia-
ša, kaplána osady, ktorým 
budú na pomoci rozličné vý
bory. -

• Dopoludnia o lé. hodine 
začne sa baseball hra na 
Borts hrisku medzi osadný-
mi čatami, ale ostatné atleti
cké závody a hry budú od
bavené popoludní na pikni
kových pozemkoch. Závodiť 
budú chlapi i ženy. Tanco
vať sa bude tiež tam na von
ku pri znamenitej hudbe 
Piroškovej orchestri až do 
noci. Výborné zákusky a ob
čerstvujúce nápoje budú v 
hojnosti. *1 

Výbory «j  
Vymenované boly rozma

nité výbory ku obsluhe ob$ŕ 
censtva ktoré budú pracovať 
na dve šichty. 

Atletický výbor : Pavel Do
lák, predseda. Michal Kra-
mar, Ján Domokus, Michal 
Layshock, Členovia. 

Hudobný výbor: Maestro 
Michal Piroško, predsedá 11 
jeho Marimba orchestra. 

Tikety: Štefan Berdis st., 
predseda. Ján Bindas ml., 
Pavel Dolak, Štefah Vidis 
ml., William Melego st., Jo
zef Yohman. : ' •' 

Zprávodajský výbor r Rev. 
Štefan Kočiš a Riev. Jozef J. 
Eliáš. 
' Policajný výbôfl Michál 
Bača, predseda: 

Výbor na pozemku: Mi
chal Bobovnik, predseda. Ján 
Bindas , Ján Slivka, Peter 
Jambor, Michal Layahock, 
Michal Novotný. " 

Výbor ku sladkým nápo
jom: Jozef Knapik, predse
da. 

Výbor ku zákuskom:. An
drej Dolak, predseda. 

Výbor k pivu a cigarám: 
Mich. Seman, predseda. Ján 
Martinko (z Midland), Ján 
Rozum, Michal Potočnak, 
Štefan Bellan, Štefan Dolak, 
Andrej Ferko st., Andrej 
Sklenár^ Michal Pavlik, Ján 
M. Conko, Pavel KonevaU 

Stužkový výbor: SI. Mar
gita Dulik, preds. Na pomo
ci jej budú Doéry J£ena Jô-
žiô., ' • OAV.v , •. : 

Na teňto piknik póžváňí 
«ú srdečne všetci priatelia o-
éadníkov ako aj osadníci a 
osadníčky. Každý bude mať 
príležitosť i niečo užitočné
ho vyhrať. Za dobrú zábavu 
ručí výbor. : : - í . . 

PIKNIK UNITED 
PRINTING COMPANY 

Piknik Sokolov 
Vo Warren, O. 

Chlapec 
Obleky 

Dámski 
Šaty 

Letní Hodvalmé 
NaJ*oršif 
» naj> 
itýlnejilt $2.88 
nr* 9$ . . . . . . .I  mm 
ŠATY pre Qfttf* 
dievčatá 

Sbor 159. a Veniec 107. S. 
K. Sokol usporiadajú spoloč
ný piknik s osadou sv. Alž
bety už tejto nedeli, 30. jú
na. Piknik sa bude odbývať 
na osadných pozemkoch pri 
škole sv. Alžbety. Na tento 
piknik úctivé povolávame ct. 
slovenskú verejnosť, ako aj 
našich bratov Sokolov a se
stry Sokolky a tiež našich o-
sadníkov a osadníčky sv. 
Alžbety. Príďte sa s nami 
zabaviť a neobanujete. 

Tanec bude na vonku pri 
škole na platforme a večer 
v hale pod školou. Hrať bu
de naša známa slovenská 
orchestra pána Grohovské-
ho. ktorá rozveselí nielen 
mládež, ale i starých. 

Tiež budeme mať aj vše
lijaké vyhrávky. Budeme 
mať tri šiatre. Naša osada 
má zvýšené krásne veci od 
minulého bazáru, tak bude
me mať príležitosť si niečo 
vyhrať. 

Tiež budeme mat? aj 5 do
bré zákusky, a to starokra-
jové virštle, ktoré nám na
robí mäsiar zo Spišských 
Vlachov, pán Ján Klešč. A 
tiež nebude chybovať ani 
toho tuhšieho, a či mokrého. 

Teda nezabudnite na ne
deľu, teraz 30. júna pri 
škole sv. Alžbety na Hasel-
tine Ave. V páde zlého po
časia piknik odbavíme v o-
sadnej. hale. Tak do videnia 
na nedeľu. 

Stan.- N«cko. 
P. S.—Týmto úctivé ozna

mujem našim ženičkám, aby 
nemalý strachu prísť, že ne
budú mať miesta sadnúť si, 
lebo na vonku je miesta dosť 
a budú tam stoličky, aby ste 
si mohly posedat' s deťmi. 
Nuž ale na piknik sa ide tan
covať a nie sedieť* 

Tiež prosím ten výbor, 
ktorý bol vymenovaný ku 
pikniku, aby na sobotu pri
šiel pomáhať platformu slo-
žiť, aj stoly a šiatr® po o» 
bede. . 

Teraz páru slov na uspo
kojenie výboru. Ja vás pro
sím, aby ste si nesťažovali 
na mňa, že som tento piknik 
zmenil ku škole. S usrozume-
ním viacerých bratov Soko
lov a sestier Sokoliek som za 
najlepšie uznal piknik mať 
pri škole a s osadou a vás u-
isťujem, že sa nám to poda
rí. Tak do videnia sa na pik
niku. S úctou 

Stanislav Neck o, 
správca pikniku. 

MNOHÍ SLOVÁCI 
DOSTALI OBČANSTVO 

Bude teraz v nedeľu na po
zemkoch pána Sotáka. 

Piknik Politického Klubu 4. 
júla tiež tam. . 

Katolícki Sokoli vo War
ren, O. budú mať výlet 30. 
júna, tedy už túto nedeľu po 
obede na pozemkoch nám 
dobre známeho pána Jána 
Sotak, medzi Mane a High
land ulicami. Podobne aj 
Politický Klub usporiada 
piknik na 4. júla na hore-
spomenutom mieste. 

Ctené slovenské obecenstvo 
je srdečne pozvané. Zisk na 
4. júla pojde na zaokrytie 
výdajov, ktoré sú spojené s 
našou baseballovou čatou. 

Slováci vo Warren a okolí 
mali by si toho povšimnúť a 
zúčastniť sa tejto zábavy. 
Dokázať verejne, že si ctí
me naše slovenské meno zvlá
ště ale spolkové organizácie 
by sa maly pričiniť, aby 
sme takto tento deň 4. júla 
učinili našim národným dňom 
a takto spojení zaiste nebu
de ťažkostí urobiť zisk a 
tiež aj dobré meno národu. 
Úfam, že vás netreba napo
mínať viacej, poneváč kaž
dý z nás si je vedomý, že 
týmto urobí svoju povin
nosť a podá pomocnú ruku. 

Teda do videnia! 
J. P. Seko. 

tffifoanläfaá 
271-275 KAST FEDERAL STREET 

Kajväčíi YoungsUwaský za Hotové a Xratitevý Obchsd 

Tejto soboty, 29. júna po 
obede bude piknik United 
Printing Company, ktorá tla
čí naše noviny. Výlet bude 
pri Hawkins Lake, Berlin 
Center. Budú rozmanité hry 
a odmeny. Vstupné je 50c, 
za čo budú dané zákusky i 
nápoje. Vo výbore sú: Fred 
Stauff, Charles Beach, Ode-
lin Kraja* Miss Sabina Ho-
pan á Mrs. Gértrude Gor-
hara. 

Minulého týždňa okresný 
sudca J. H. C. Lyon udelil 
americké občanstvo 58 žia
dateľom, medzi nimi i na
sledovným Slovákom: Jozef 
Hvizdak, Struthers; Jozef 
Eperjéši, Cooper St.; Ján 
Kalman, Campbell; Jozefína 
Horvat, Campbell; Maria I-
vanovčík, Taft Ave.; Ján 
Kohút, Burbank St.; Michal 
Baran, Franklin Ave.; Ján 
Markovič, Gladstone Ave.; 
Ján Piskorr Midland Ave.; 
Juraj Buzek, Campbell; Ma
ria Nalepa, Arch St.; Maria 
Hutta, Campbell; Helena M. 
Slávik, Oak wood Ave.; Julia 
Pauko, Taft Ave. Všetkým 
blahoželáme I 

SPOLOK SV. MATEJA 
CHYSTÁ PIKNIK 

Spolok sv. Mateja Čislo 
260. KJ. z Haseltonii pri
pravuje sa vydržiavať pik-
niť na 1 í. júla. Povoláva 
všetkých osadníkov osady 
sv. Alžbety, jako aj priate
ľov z tejto doliny prísť a 
spolu s nimi stráviť niekoľ
ko príjemných hodín. Kto 
príde ,zaiste neobanuje, le
bo na programe budú mnohé 
zaujímavé veci. Na pr. bude 
baseballová hra medzi Vý
chodnou a Západnou strán-
kov jednotárov patriacich do 
osady sv. Alžbety. Hráči sa 
usilovne pripravujú, aby vy
dobyli "prajz", ktorý tuná 
sa neopovážim vyzradiť. 
Len na pikniku sa povie, čo 
to bude, ale bude to niečo 
zvláštneho. Výbor sa posta
rá o výbornú muziku, ktorá 
bude vyhrávať ku tancu na 
platforme a ktorý bude tr
vať až do pozdnej noci. O-
krem toho bude aj dobrých 
zákusok a toho čerstvého ná
poja, tiež budete môcť nie
čo užitočného vyhrať, lebo 
bude sa vyhrávať aj na "ko
lese". Tak teda, verte, že 
keď prídete med?i nás, že 
sa pekne zabavíte a veselo 
sa budete cez celý ten deň 
medzi nami cítiť*. Ešte raz 
vás srdečne piovolávame — 
príďte na ten piknik. 

Za výbor, -J.B.H. 

TALIANSKO-ABYSlNSKA 
VOJNA BUDE 

VÝLET YO. SLOV. POLIT. 
KLUBU 4. JÚLA. 

Výlet, ktorý usporiada 
Youngstownský Slov. Politi
cký Klub 4. júla v zahradě 
pána Antalíka na So. Meri
dian ceste, sa začne o jed
nej hodine po obede. Pro
gram, ktorý výbor vypraco
val, je nasledovný: 

Na podkovy budú hrať 
František Rigelsky a Michal 
Ridarsky, South Side, oproti 
Štefan Bolha a Juraj Petrik, 
North Side. Potom sa začne 
baseball, ktorý budú hrať 
najlepší hráči z North Side 
oproti South Side. Potom bu
dú prebehovačky jak star
ších tak mladých. 

Tak vidíte, že to bude nie
čo iného celý deň. tak že sa 
každý zabaví pekne. Potom 
si zatancujeme pri Petri ko
vej hudbe. Musíme tiež upo
zorniť našu mládež a ich 
srdečne povolávame, aby sa 
prišli s nami pekne zaba
viť. Máme platformu,%že ne
musia po tráve tancovať. 
Pre starších budú mazúrky, 
polky, slovenské valčíky, 
čardáše a pre mládež sa Pe
tříkova orchestra postará o 
najnovšie americké kúsky, $-
ké ona rada tancuje. Tak sa 
pekne spoločne zabavíme. O 
zákusky a občerstvenie sa 
výbor postaral. 

Tiež aby sme nezabudli: 
náš predseda Ján Krišpinský 
nás uisťuje, že sa postará o 
barana, a nielen to, ale nám 
ho aj upečie. Tak vidíte, to 
bude piknik, aký sme ešte 
nemali. Tak vás srdečne po
volávame všetkých, jak star
ších tak mladších* budete 
nám vítaní. 

Ako sa dostať IMI výlet do 
tej peknej zahrady pána An
talíka: Keď cestujete auto
mobilom, len prosto hore 
Mahoning Ave. až ku koncu 
pouličnej káry. Tam sa za-
krúťte na ľavo a prvý dom 
po ľavej strane je dom p. 
Antalíka. Keď pojdete po 
pouličnej káre, sadnite si v 
meste do Mahoning káry a 
vezte sa až na koniec línie. 
Tam vľavo sa začína South 
Meridian ulica. Od káry je 
asi päť minút pešky h domu 
p. Antalíka. 

Ešte raz vás srdečne po
volávame na výlet 4. júla. 
Príďte všetci sa é nami pek
ne zabavit'. 

Výbor. 
• í • 'S-

VAKÁCIE V NEW YOR-
KU ZA $27.55. 

POZVANIE NA SPOLOČNÝ 
PIKNIK VŠETKÝCH SLOV. 

FARMÁROV. 

Anglická vláda sa už vzda 
la všetkých nádejí, že pre
kazí taliansko-abysínsku voj
nu. Vyslala k Mussolínimu 
svojho ministra Edena, aby 
ho odhovoril od vojny, ale 
sa mu to nepodarilo. Vojna 
sa začne len začiatkom okto-
bra, kedy prestanú tropické 
dažde v Abysínii. Do toho 
času sa môže ešte niečo stať, 
čo zabráni vojne. Alé Mus
solini stálé posiela vojsko á 
muníeiu na front. 

Kto chce vidieť jedinečné 
mesto sveta New York a 
stráviť t«m vakácie za má
lo peňazí, nech sa zúčastni 
výpravy Dollar b^nky. Od
chod z Youngstownu je 3. 
júla o 5:43 popoludní a ná
vrat 7. júla. Všetky cestovné 
trovy i jedlo na vlaku ako 
aj prvotriedny hotel v New 
Yorku sojí len $27.55 za o-
sobu. Pán Milan Salva, sprá
vca cestovateľského oddele* 
nia banky vás obslúži. - ^ 

— Len v Youngstownských 
Slovenských Novinách s* do* 
čítate e slóvéiUkóih životé tu 
Mahoning ddlte*. 

1 Wf 

Milí bratia a sestry, farmá
ri z oboch slovenských klu
bov sa spojili a spoločne u-
sporiadajú veľký farmársky; 
piknik v nedeľu, 14. júla u: 
brata Jána Virosteka. Povo-» 
láva j ú všetkých Slovákov ai 
Slovenky z Mahoning a She* 
nango dolín, aby sa prišli za* 
baviť medzi nich. • Na tom 
pikniku budú všelijaké zába* 
vy. Nemôžem ich tu opísať, 
bo by to v^alo veľa miesta, 
ale jednu vám spomeniem: 
bude to lobdová hra, ktorá 
bude veľmi zaujímavá, bo 
oba kluby, jednako mocné 
na členstvo, budú spolu hrať. 
Za Slovenský Farmerský Ob
čanský Klub ručí úrad, že 
nabijú Americký Slovenský 
Farmerský Klub. A tí sa tieá 
nepoddajú, bo sú tiež mocní. 
Tedy príďte všetci sa podí# 
vať na tú slovenskú farmer* 
skú hru, že kto zvíťazíŕ 
Jestli bude možno, tak ob^ 
kluby budú zápasiť s me* 
šťanmi. Keď mešťania vy
hrajú, dostanú odmenu. 

Taktiež i naše farmerky 
niečo ukážu, čo môžu uro^ 
biť, jaké sú svižké a ľahké. 
Teraz ich nohy bolia, bo mu< 
sia veľa robiť, sadiť a.' 
pliesť. Za to sme sa spojili 
mať jeden piknik, aby s* 
mohla jedna druhej požalo* 
vať. Ale aj to musíme spo« 
menúť, že výbor objednal 
dobrú muziku 4j platformu, 
aby sa všetko zahojilo. Bo 
znáte dobre, ako to býva. 
Slovenské porekadlo hovorí,, 
že starej babe muzikanti za* 
hrali, tak jej nôžky virgaly f 

Slovenskí farmeri, neza« 
budnite prísť 14. júl* i s va-. 
šimi dietkami na ten veľký? 
farmerský piknik. Taktiež t 
všetci Slováci z celej okoli-
ce i s dietkami nech prídu* 
medzi nás do prírody. Neo* 
banujete, ale biidete sporní* 
nať dlho ten piknik. Bqdei 
tam všetkého dosť, za čo 
vám ručí 

M. J. S. a J. IT* 
Výbor/ "ž 

PIKNIK SPOLKU P. M. LE* 
VOČSKEJ Č. 373. NA Mtf*' 

; SINGVILL&. Tn 

Spolk P. M. Levočskej Č*' 
373. n* Ltnsinffvfne i»u4« 
mať piknik n# 14. júla b* 
Shirley Road pozemkoch, 
kde sa všetky pikniky od^iý* 
v»jú. Tak samo prosí 
sestry, nech si toho povíim* 
nú, lebo to je prvý piknik* 
Čo naše číslo usporiada, od 
kedy je založené. Ešte sme 
nikdy nijakej zábavy nemalL 
Tak vás úctivé povolávame 
všetkých Slovákov* aby st# 
sa prišli zabaviť a sa dobre 
vytancovať, lebo btKtatot 
mať dobrú muziku p. Petří
ka. On zahrá aj starým aj 
mladým. Tak nezabudnite, 
piknik en začne o 3. hodine 
po obede a potrvá ai do pol
noci, tak že každý sa m6t» 
zabaviť čo najiepftlp. O e!H 
čerstvenie a dobré 
posUťi sa výbér. 
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