
V* f4* I M 
'"Í, 

r* ,  . 
T0 U N G  $T0WN 

4 , v** "IVr 
s -f -*<?* + A+U *y 

A V £ 
O H I O  I 

JfrV *á - •Vty&r PÔffióuŔ^l 
^cKur*w **#* L brarý) ^ 

t, (^ftU .v»;.' t 

»" * ' • ' ' '/ '•• ' * , " ' •• ' •?•••-•:•} .".*••*:*• '..= ' -••-'• ••. ' t- f- .. •*' " ...... - - , «.. ' »> A 

l*.8. 

v' .<»»{ > 'i \ v * 1 ' ' I " 
V^tcXN' OF SLOVA1C CHURCHE8, SOCIETIES AND ORGANIZATIONS IN MAHONING VAULEY 

* *;.»•' "f •' 
" «* 

• ..Vv. - ' 4 VC"* • Vi, . . '.: • * : ^ 

•*ri# SLOVENSKE 
Vfckodit ItlUý piatok.—Číilo u 5 centov. 

CÍSI^O (NO.) 31. 
*• 

Youngstown Slovak News 
THE OLDEST AMERICAN NEWSPAPER IN SLOVAK LANGUAGE IN OHIO 

f; 

Published Every Friday.—S Cent, » Copý, 

Eatered a* Seceud CI»»» Hatter October 21, 1911, at the Pott Offio# 
at Youngttowa, Ohio, under the Act of March, 1879. 'YOUNGSTOWN, OHIO, 2. AUGUSTA 1935 

$Ŕ#-» 
.  x?; % K't i  

i r** ROČNÍK (VOL.) XXVL 

Jfjierácia zaujala 
sa Suhoveckých 

P«»iftlft rezolúciu polien l o-
kreinému žalobcovi, že 5i je 
Vrah chlapca ešte hľadaný. 

Tiež žiada vymenovanie Slo
vákov a Sloveniek za učite-
*. ,, 1W a učiteľky. 

ISféfetískÄ Americká Poli
tická Federácia v Mahoning 
okrese. odbývala riadnu me
sačnú schôdzu dňa 29. júla 
pod kostolom sv. Cyrila a 
Metóda. Na tej schôdzi bol 
zvolený výbor, ktorý pojde 
k George E. Roudebushovi, 
siipt. verejných škôl v meste 
Youngstown, aby sa posta
ral, aby naše učiteľky a u-
čitelia boli vymenovaní do 
učiteľských miest. Máme 
dvoch uditeľôy a dve učiteľ
ky, ktoré složily učiteľské 
zkúěky pre vyššie školy a má
me jednu učiteľku a jedného 
učiteľ*, ktorí majú diplomy 
pre vyučovanie vo verejných 
školách. Sú to sl. Anna Do
lák, sl. Anna M. Šofranec, 
Adrian Slifka a p. Malak do 
vyšších škôl a šl. Anna Bel-
lan a p. Štefan Dzuroff do 
verejných. Federácia zvolila 
do toho výboru nasledov
ných: preds. Federácie Ján 
J. Janči, pani Maria Kubí
ny, p. Anton M. Palkovič, p. 
Jozef Javorský a p. Pavel 
Olenik. Ten výbor má na
vštíviť supt. škôl, aby hor® 
udaných učiteľov ančiteľ-

tt-t ky vymenoval. • " 

Prišla na pretras otázka 
zavraždenia Františka Suho-

eekého, ktorý bol zavražde
ný 18. februára v Mill Creek 
parkú. Bola vynesená rezolú
cia ku šéfovi policie Leroy 
Goodwin a okres, žalobcovi 
Jesse H. Leighninger, aby 
dali na známosť, či pátrajú 
po vrahovi. Jestli ale polícia 
Youngstowim a Mahoning o-
kresu nemôže vynájsť vraha 
a rozlúštiť vraždu, tak sa 
Federácia obráti o pomoc ku 
federálnej vláde, aby vrah 
bol vynájdený a 4ljÄ .*#ko-
3 a potrestaný. ' ^ ľ ' 

.A'-"'"' :  

-Iná rezolúcia bola zaslaná 
kongresmanovi John G. Coo-
perovi, aby vymenoval nášho 
dovenpkého mladíka z Ha-
seltonu, p. Bajtoša do ná
morníckej akademie Spoje
ných Štátov. Pánu Bajtošovi 
bolo dané na známosť, že je 
telesne i duševne súci a tak 
Federácia mu chee pomá-
h*t\ aby sa dostal do námor

ní níckej akademie Spoj.- Štá
tov. ̂  í * f - í 1 ->'M« «/"' • 

N í tej" scfttôlzi TbBotjfUstú
pené všetky kluby, ktoré pri
slúchajú do Federácie, v tom 
najväčšom počte. Tak ja vás 
pýtam, spoluobčania, navšte
vujte svoje klubové schôdze 
a jestli máte nejaké dobré 
mienky, naložte to vašim de
legátom, ktprí zastupujú 
váš klub vo Federácii, , aby 
to predložili na schôdzi a 
Federácia bude nám všetkým 
poipáhať a ták dojdeme cie-
"a, keď budeme ruka v ru-
':e spolu pracovať. Tak sa 
! ostanú aj Slováci tam, kde 
.átria, lebo slovenský národ 
2 schopný* len odrúťme od 
3ba závisť a jasom iqtý, že 
'ideme na prvom mieste, 
ft úctou . 

A Michal T. Knapick, 
, . r tajomníkTéd. 

Ý 

V-4 
f^UKA VO FARRELL 

IDE VYPLÁCAŤ 

35aVr«tá Colonial Trust Co. 
.0 Fawell ide platiť1 p^vé 
iividendy vkladateľom. Vy
platí *2.47,349, čo je asi 20 
ptfee>it ř vkladov. BÍ»n^a 

$i8T€ ý^ia^atflľov, k#ď 
4v«* 2>. 

Veľká slávnosť 
vBedford 11. aug. 

Odpust pri toche P. Marie 
Levočskej. Mnoho národa sa 

poberá. 

v' Ďve osady' —" sv.' Cyriia a 
Metoda a sv. Alžbety spoloč
ne s ostatnými idú do Bed
ford dňa 11. augusta. Odpust 
je" to, nie výlet. Odpust je 
vždy spojený so sv. omšou. 
Preto sv. omše v ten deň bu
dú i v jednom i druhom ko
stole včaššie — aby sme sa 
mohli hnúť o 10. od obi
dvoch osád. 

Po príchode do Bedford 
zaraz sa začne sv. omša. Sv. 
omšu bude slúžiť father Bla-
ško. Po obede sv. kázeň v re
či anglickej povie father Be-
gaHa — po slovensky father 
Kostik, a sv. požehnanie bu
de mať father Tondra. 

Prosíme všetkých, aby svo
je tikety mali aspoň v utorok 
kúpené — poneváč i pre 
kompáqiií i pre sestry musí
me znať, koľkí budú prí
tomní. 

Chystajme sa na ten veľ
ký d«ň. 

Kto vyhral, 
nech sa hlási 

Kohosi čakajú peniaze, ktoré 
vyhrjd pri konteste na krá-

u Slov. Dňa. 

Kto má čísla 77S4 a 8276 
z kontestu na kráľovnú Slo
venského Dňa, nech sa hlási 
v obchode p. Michala Bud
die na S. Champion St., 
správcu kontestu, a obdrží 
peniaze. Číslo 7784 vyhralo 
prvú cenu a číslo 8275 vy
hralo $2.50. 

Ktorá čata je 
' najlepšia v lige? 

Rozhodne sa to v nedeľu na 
Lansingville. 

Na nedeľu svedený bude 
ti?hý boj medzi dvoma naj
silnejšími čatmi Slovenskej 
Baseball Ligy: Hubbardčan-
mi a Lansingvillčanmi. Hra 
bude na Shady Run hrisku 
na Lansingville a začne sa 
o 1. hodine popoludní. 

Iné hry budú v riadnom 
čase ako nasleduje: 

Pulaski s čatou osady P. 
Marie na Borts hrisku. 

Farrell s čatou osady nsv. 
Trojice v Struthers. 

Čata osady sv. Petra a Pa
vla s campbellskými Slovák
mi v Campbell. 

Čata osady Mena Ježišv s 
Haseltončanmi im Oakland 
hrisku. 

; Víťazstvo Steeltončanov. 
V nedeľu bola len jedna 

hra zahraná, iné hry neboly 
pre dážď. V tejto hre zvíťa
zila čata osady P. Marie nad 
čatou osady. iwv. Trojice skó-
isonii 7 ku 4.;Pičer McRoberts 
dal Struthersčanom len päť 
zábitov, kdežto Steeltončania 
dostali od Bujnovského šesť 
zábitov a štyri obehy v jed
nom i 1-3 iningu, dokým há
dzal. Jeho následník Dutko 
potom zastavil útok. f 

HULO MS RUSOV ZAHY 

Sovietska vláda oznámila, 
že pred týždňom zatopila sa 
na Baltiekom mori jedna po
norka, v ktorej bolo 55 dô
stojníkov, kadetov a mužstva 
a všetci zahynuli. Ponorka 
vychádzala zpod vody a bu
chla do dna neznámej lode. 
Bola to. už 18?ročná ponor-

(Rusko teraz si In ezbro j í 
i na mori, so zatopenou, ma-
lp 00 popQrÍ9)c a d'flš£e bu-

'• 

Pastiersky list najdp. ^biskupa Schrembsa v 
záujume Slov. Kat. Vyššej Školy v Clevelande 

Slovenskí katolíci naôjf .'<#• 
zaj starostlivého otca v oso
be najdôstojnejšieho pána 
Jozefa Schrembsa, biskupa 
clevelandského. On to bol, 
ktorý pred trinástimi rokmi 
priviedol do našeho biskup
stva Otcov, slovenských be
nediktínov, aby utvorili stre
disko slovenskej katolíckej 
kultúry. Tak veľká myšlien
ka vzala veľa rokov, aby sa 
so zdarom mohla uskutoč
niť. Dnes pravda naši slo
venskí benediktíni už vše
stranná rozvinuj ú svoju po-

Krásny ohlas na 
Pastiersky List 

> . 1 »í  

Viétky farnosti zastúpené na 
schôdzi. — Budúca schôdza 
bude dňa 14. augusta v ško

le sv. Cyrila a Metoda. 

Teraz vo stredu večer, dňa 
81. júla, bola spoločná schô
dza všetkých slov. kat. far
ností v našej doline. Schôdza 
bola v auditoriume osady M. 
Ježiš. I vzdor horúčosti na 
schôdzu sa dostavil pekný 
počet pracovníkov a pracov-
níčiek. Zastúpená bola kaž
dá farnosť. Schôdzu túto svo 
lal i otvoril p. Ján Leško, 
hlavný tajomník SSK,* po do
rozumení sa s najdp. Stani
slavom Gmucom, opátom na
šich slovenských benediktí
nov. Najprv vyvolal prítom
ného dp. Jozefa Krišpinské-
ho, duchovného osady najsv. 
Trojice v Struthers, aby pred-
riekol modlitbu. Potom p. Le-
$ko vysvetlil cieľ schôdze a 
požiadal dp. Štefana Kočiša, 
duchovného osady Mena Je
žiš, aby prehovoril ku prí
tomným. On tak aj urobil a 
vo svojej reči Father Kočiš 
v krátkosti prebral dejiny 
založenia sa kláštora sloven
ských benediktínov, ich veľ
ký rozvoj a pokrok, ako tiež 
i to, že potreba novej školy 
je dnes veľmi súrna. Apelo
val na prítomných, aby sa 
dali do práce za zdarné pre
vedenie sbierky na tú vyššiu 
školu v našej Mahoning do
line. Potom prehovoril i Fa
ther Krišpinský a poukázal,že 
tu sa nám naskytuje príleži
tosť rozvinúť Katolícku Ak
ciu a že tak krásny cieľ by 
mal nás všetkých sdrtižiť ku 
svornej a obetavej prách Ku 
veci zaujímavé prehovorili e-
šte i nasledovní: p. Martin 
Dolák, p. Jozef Javorský, p. 
Anton Palkovič, p. Ján No
votný a zo žien pi. Maria 
Slifka. Nakoľko táto schô
dza bola ešte len prvá, akoby 
prípravná, a keďže viacerí z 
duchovných nemohli sa tejto 
schôdze zúčastniť, schôdza 
jednohlasne prijala návrh, a-
by budúca schôdza bola vo 
stredu večer, dňa 14. augu
sta, v škole sv. Cyrila a Me
toda. Na túto schôdzu du
chovní správcovia majú po
slať z každej farnosti päť 
osadných zástupcov, poťažne 
zástupkýň, i sami sú žiadaní, 
áby sa tejto dôležitej schô
dze zúčastnili. Na tejto schô
dzi sa zvolí úrad, a vypracu
je sa ďalší program, že ja
ko sa bude pokračovať v pre 
vedení tejto prepotrebnej 
sbierky na Vyššiu Školu o-
tcov slovenských benediktí
nov. Na schôdzi panovala 
krásna jednomyseľnosť a o-
duševnenie. Prítomní boli: 

Za osadu sv. Cyrila a Me
toda: Mrs. S. Slifka, Mrs. C. 
Klein, Mrs. Maria Kubina, 
A- M. Palkovič, Jozef Javor-
#Jcý, JoJřff Schrejpofaký, Án-
tíá ChtiäU*. JomÍ Kfartinko. 

žehnanú činnosť. Majú pe 
ný počet kňazov, majú pro
fesorský sbor, ešte i Štátom 
uznaný, mali |>y i žiactv^ 
dosť, až veľa^ viacej, ako 
ich môžu prijať. Len jedna 
vec hatí a znemožňuje íc$i 
kultúrne poslanie medzi na
mi. A tá vec je, že nemajú 
zodpovednej budovy pre svo
ju vyššiu školu. .Všetko h;y 
už bolo, len novú budovu f-
šte potrebujú. Táto noyá 
škola bude. stáť veľké tisí
ce, na ktoré sa naši benedik
tíni, ponechaní jedine na sf-

ba, aftí z%r budúéich päťde
siat rokov nezmôžu. Musíme 
im pomôcť my, slovenskí ka
tolíci. Doterajšia naša pomoc 
nestačí. A teraz, keď sa tro
chu robotné pomery napra
vily, prišiel čas, aby sme za
sa dali plece k pleci a to 
všetci! Tí, ktorí pred roka-
mi obetovali na tento šľache
tný cieľ, zaiste budú obeto
vať i teraz. Tí zas ale, ktorí 
doteraz ešte nič nedali, budú 
mať tiež príležitosť. Potre
ba je veľká, súrna, nemož
no a Äou d'alej odkladať. 

Najdp. Jbiskup íozef Schrembs. 

Jozef, milosťou Božou a láskavosťou Apoštolskej Sto
lice biskup clevelandský, velebnému duchovenstvu 
diecezálnemu i řeholnému, všetkým reholníkom i 
reholniciam i všetkým veriacim Clevelandskej die
cézy: zdravie a požehnanie v Pánu! 

Drahý dôstojný otče! 
Boli sme zvláštnym spôsobom požehnaní príchodom 

Otcov Slovenských Benediktínov do Clevelandskej diecézy. 
Za krátky čas čo sú medzi nami, vykonali veľké veci 

v prospech náboženstva a v prospech slovenského ľudu. 
Len nedávno ich rehola povýšený bola na hodposť opát
stva, ktoré má svojho opáta v osobe najdp. Stanislava Gmu-
cu. 

Žiaľbohu budovy nimi upotrebované na Vyššiu Školu 
sú vskutku nebezpečné a boly už aj odsúdené hasičským 
sborom. í)aléj, v ich terajších budovách Otcovia Benedik
tíni nemajú dosť miesta ani pre seba ani pre všetkých chlap
cov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do ich školy. 

Veľmi sa teším, keď vidím tú horlivosť i dobrú vôľu 
slovenských organizácií voči akcii, ktorá má za cieľ po
môcť Otcom Benediktínom vystaviť súcu, primeranú a re
prezentačnú Slovenskú Katolícku Vyššiu Školu. 

Apelujem teda na Vás, a skrze Vás na Váš ľud, a na-
liehapi na Vás, aby ste spolupracovali s kampaňou, ktorá v 
týchto dňoch sa má započať, a z celého môjho srdca po
žehnávam štedrosť dobrého slovenského ľudu v prispievaní 
na tak hodný ejeľ. " 

S: Úctivým: osobným pozdravom, ostávam 
' t v - - ' Vám úprimne oddaný, * 

\ VU JOZEF SCHREMBS, 
biskup clevelandský. 

- "Teiíto^lW litá-být'"íítaiiýí pri všetkých sv. omšiach y 
nedeľu, 28. júla 1935, ,dľa nariadenia najdp. biskupa. í 

, . JAMES A. McFADDEN, 
kancelár. :1 •• *w'y. 

Frank Hudík. -
Za osadu'Mena JiÉl : Rev. 

Š. Kočiš, Ján Leško, Martin 
Dolak, Mrs. M. Dolak, Mrs. 
Andrej Dolak, Mrs. Maria 
Slivka, íán Roth, Andrej 
Sklenár, Mrs. Maria Ondašj 
Jozef Filip, Katarína Tum-
pak. 

Za osadu sv. Alžbety: Ján 
A. Olejar. * 

Za osadu sv. Jána: Maria 
Hudak, Juraj KvCkula, Ma
ria Vandžyra. n 

; 

Za osadu najsv. Trojice: 
Rev. Jozef Krišpinský* J. 

M . % s .  , p » n k ó i -
!ÉM Ján 

Javorský, Mrs. Labuda, Ján 
Novotný. 

Budúca schôdza bude vo 
stredu večer, dňa 14. augu
sta, v škole osady sv. Cyrila 
a Metoíia. 

Zpravodaj. 

AJ CLE VEL AN Ď 
ZAČAL SBIERKU 

Toto vidí a éhápé i najdp. 
biskup Schrembs a preto čo 
ozaj starostlivý otec svojich 
slovenských dietok, vydal 
pastiersky list. ktorý je no
vým dôkazom jeho lásky ku 
nám Slovákom a náš dobrý 
slovenský ľud i zo svojej te
rajšej chudoby bude zas šte-
dre obetovať na tento svätý 
národno-kultúrny cieľ. List 
osvp. biskupa prinášame vo 
slovenskom preklade v náde
ji, že každý Slovák a každá 
Slovenka si ho pozorne pre
čítajú. List zneje: 

i 

Páiľ Michal Klesch, tajom
ník Dioc. Sboru SSK. nám 0-
znamuje, že v Clevelande 
započali už sbierku na novú 
školskú budovu bfenediktín-
sku. Na čele sbierky sú vše-
teľ tajnější slov. kňazi a pra-

XIV. konvencia 
S. K. S. Študentov 

SKSŠ. povoláva všetkých ro-
duverných Slovákov na svo
ju konvenciu, ktorá bude od 
19. do 21. augusta v Natrona, 

Pa. 

Sdruženie Katolíckych Slo
venských Študentov úctivé 
povoláva na svoju XIV. kon
venciu, odbývanú v Natrona, 
Pa., pri osade sv. Mateja v 
pondelok, utorok a stredu, 
19., 20. a 21. augusta t. r.: 

1. Delegátov a delegátky, 
riadne zvolených krúžkami 
S. K. S. Š. 

2. Všetkých študentov Ha 
študentky slovenského pôvo
du. : —— 

3. Všetkých slovenských 
katolíckych kňazov, ktorí sa 
zaujímajú o slovenskú študu
júcu mládež. 

4. Všetkých slovenských 
lekárov, advokátov, profeso
rov, redaktorov a vzdelaných 
ľudí vôbec. 

5. Úradníkov a úradníčky 
slovenských organizácií. 

6. Všetkých roduverných 
Slovákov, ktorí chcú zacho
vať slovenskú mládež pre 
slovenský národ. 

Toto neni je len prázdna, 
formálna pozvánka, aby ste 
vedeli, že študenti zase ma
jú konvenciu. Toto je vážne 
oznámenie — a je to svätou 
povinnosťou všetkých hore 
spomenutých, aby prišli a 
podali pomocnú ruku k za
chovaniu jedinej slovenskej 
študentskej organizácie. Za 
minulé roky každý zacítil 
ťažký úder depresie, lež so
tva kto cítil to tak ťažko, a-
ko S. S. K. Š. Vzdor tomu 
našli sa dvaja-traja, ktorí 
mali toľko národného citu, 
aby zachovali ho pri živote, 
až kým lepšie časy zasvit-
nú. Teda teraz nastal ten 
svrchovaný čas, aby zase 
sme sa spojili a vliali novej 
krvi do života S. S. K. Š. 

Ste verný slovenskému ná
rodu? Príďte teda na XIV. 
konvenciu S. S. K. S. do Na-
{rona, 19 ,30 21. au
gusta, Výbor. 

•*1 ' T"íiÉir * i •' • 

SLOVÁK ZABITÝ 
HROMOM PRI HRABANf 

' Ján Kulíšek, z N. Meridi
an Road, zabitý bol vo štvr
tok minulého týždňa hro
mom pri svojom dome, keď 
shraboval seno. Nebohý bol 
70-ročný a v Youngstowne 
býval 36 rokov. Bol údom Č. 
40. S. Ev. Jednoty, Odboru 
314. N. S. S. a ev. cirkve 
"Jána Husa". Pohrab mu 
bol v pondelok popoludní. 
Pohrabné obrady odbavil 
Rev. Juraj Roh. Pochovaný 
bol v Tod cintoríne. 

Nebohého oplakáva man
želka Anna. synovia Ján a 
Martin tuná a Juraj v Chi
cagu; dcéry Mrs. A. K. Di-
mitroff a Mrs. Kristína Ans-
vin tuná, dve sestry v Hazle-
ton, Pa. a jeden brat i sestra 
B4 

Schôdza všetkých 
Slovákov na štvrtok 
Rozhodne sa, Č! ptotavfttié 

kandidáta za vice-mayora 
YoungstowMU 

Ná tmdúci štvrtok, 8. au
gusta večer o 8. hodine bu
de valná schôdza youngs-
townských Slovákov v škole 
osady sv. Cyrila a Metoda, 
na ktorej sa má určiť, či 
Slováci postavia kandidáta 
na úrad vice-mayora Youngs 
townu alebo nie. Schôdzu 
svolává Americká Slovenská 
Politická Federácia v Maho
ning okrese a žiada, aby sa 
jej zúčastnili zástupcovia a 
zástupkyne politických klu
bov z Youngstownu, úradní
ci a úradníčky našich orga
nizácií a spolkov ako aj ich 
členstvo a vôbec všetci Slo
váci a Slovenky z Youngs
townu, ktorí sa zaujímajú o 
slovenský pokrok. 

Ján J. Jan<i| f 
preds. Fed. 
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Jednotárska Liga 
Čata Výhra Priehra Pct 

Steelton 
Struthers 
Campbell 
Farrell 
Haselton 
Lansingville 
Youngstown 

Hry na nedeľu 
Lansingville vs Campbell 

na Loftus hrisku^ . 
Struthers vs Haselton sa 

Oakland hrisku. 
Youngstown vs Farrell vo 

Farrell. 

Steelton 6, Haselton 3. 
Pár omylov, spáchaných 

Haseltončanmi pripisuje sa 
za príčinu ich porážky v ich 
hre minulej nedeli so Steel-
tonom. Až do osudného inin
gu Haselton bol na predku. 
Veľkú pochvalu za to zaslu
huje Šraj ber, ktorý dal ví
ťazom len 5 zábitov a vy-
štrajkoval troch. V posled
nom iningu Steeltonu sa po
darilo dobyť štyri obehy. J. 
Melago sa najlepšie usiloval 
s kyjom za Steelton, ktorý 
udrel jednu i na tri bázy. 
Johnson, Havrila a Jurko i 
Dolák tiež znamenite bili za 
víťazov. Krištof výborne há
dzal, dajúc Haseltonu len § 
zábitov a vyštrajkujúc 10, 
Maček viedol predok so a<á-
bitami pre Haselton. 

Campbell 8, Struthers 2. 
Struthers podstúpil svoju 

prvú porážku v tejto druhej 
polsezone, keď zápasil s 
Campbellom na hrisku osady 
sv. Trojice. Mnoho divákov 
bolo svedkami tohoto bója. 
Struthers skóroval prvý v 
druhom iningu, ale v treťom 
Campbell prekvapil svojich 
sokov dvoma obehami. A po
tom im to šlo dobre až do 
konca hry. Každý Campbell-
čan dostal zábit, s A. Blaš-
kom a Lesagoničom na čele. 
Janečko dal Struthersu len 7 
zábitov a vyštrajkoval 5. Sé-
dlak najlepšie bil za Strú-
thers. • h* ' 

Lansingville s* -Farrell ne
hrály pre dáŽd*. Youngstown 
oddychoval. 

Zkúška dietok 
z letnej ev, školy, 

-n 

-i*: 
i  W 

Zkťfflcá htfde rárts r tftrthfui 
Božom cirkve "Jána Husa" 
a popoludní bude výlet cirkve 
v zahradě p. Antalíka, kde 

dietky prevedú bohatý 
program. J 

V túto nedeľu, 4. augusta 
o 10. hodine ráno v chráma 
Božom slov. evanj. cirkva 
"Jána Husa" bude zkúška 
dietok, ktoré chodily do ško* 
ly cez letné prázdniny. Die
tky boly vyučované v našej 
drahej materinskej reči ná* 
boženské predmety, ako: bi« 
blické historie, cirkevný de« 
jepis, katechizmus, prednáš* 
ky, básne, spevy a modlitby. 

Hneď popoludní v tú istt| 
nedeľu, t. j. 4. augusta budé 
vydržiavaný piknik-majále# 
v zahradě p. Pavla Antalík* 
11a So. Meridian Rd. (k^e o* 
byčajne naše výlety máva* 
me). Na tomto výlete diet* 
ky tiež prevedú nádherajj 
program, ktorý bude zaují* 
mať každého* A j. 

Výbory cirkve i? Usilovný 
pripravujú, aby sa výlet do-
bre vydaril a aby sa každýj 
dobre cítil. Týmto vás úctivé 
ako na zkúšku, tak tiež aj 
na výlet povoláva 

Orad« 
—• i. 1 1 n 

Núdzové práce 
sa začnú skoro 

tov v Mahoning okrese, na 
ktorých bude zamestnané 

še 3,000 bezrobotných. 

Federálne núdzové práce 
v Mahoning okrese sa už sko
ro započnú. Z Washingtonu 
prišla zpráva, že prezident 
Roosevelt udobril 64 projek« 
tov, na ktorých bude praco-
vať vyše 3,000 bezrobot
ných. Tieto práce budú fi
nancované z tých štyroch bi-
lionov dolárov, ktoré kongrea 
už dávno odhlasoval. Ďalšie 
núdzové prácu budú ešte u-
dobrené. Ze kedy sa začnti 
pracovať, to ešte nebolo o-
zhámenéi Kto zo Slovákov; 
nemá práce, nech sa •n**#-
budne registrovať. 

ROBOTY SA LEPŠIA, 
BEZROBOTNÝCH VIAq 

Všetky iíoviny • krajiné 
píšu o zlepšených robotných' 
pomeroch a tunajšie denníky 
píšu, že naše oceliarne u£ 
pracujú 52-percentovou vý* 
konnosťou, no vzdor tomil 
Jbezrobotných pribúda. Zaist# 
sa to práca zlepšila len ma* 
šiniam, ale nie ľuďom. 

V júli 1984 bolo v Maho* 
ning okrese na "reliefu" lly« 
776 rodín a slobodných o« 
sôb, kdežto v júli 1935 iclf 
bolo 14,930* 

No hovorí sa, fce na Brie# 
Hill bude sa zase pracovat^ 
a Sheet and Tube ide posta« 
viť rúrový mlyn na výrobtf 
oceľových cievok. * 

Schôdza Okresu K. J* 
Týmto dávam do laskavěj 

pozornosti zástupcom čísiel 
IKSJ., že na utorok, 6. aug. 
bude schôdza Mahoning a 
Shenango okresu v škole 0-
sady sv. Cyrila a Metoda, na 
ktorú je pozvaný každý zá
stupca. Hlavné pojednávanie 
bude o Jednotárskom Dni, 
ktorý sa budé vydržiavať 
na 25. augusta. Druhá zále-
žitoiť je usporiadanie ban
ketu a oslávenia 45-ročného 
jubileumu IKSJ. Nech sa ka
ždý zástupca usUujji 
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NOVÉ MINCE PRlDU 

Vláda Spoj. Štátov dá na*! 

raziť nové peniaze — pol-
centy a milsi (desatiny cen
ta). Človek by myslel, že to 
ceny potravín idú tak zlac
nieť, ale nie — bude to na 
platenie predajovej dane. 3 

MUNIČNÉ VÝBUCHY I 
V EUROPE CAST& 

, ŕ * 
V Europe sa teraz udáva

jú časté výbuchy munície, a« 
ko pred vojnou... Posledne 
nastal výbuch v jednej ta
lianskej muničnej fabrike, v f| 
ktorom zahynulo 50 osôb, 
väčšinou dievčat. 

Minulého týidfta udal 
mi: 


