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Bkladanie sľubov v kláštore 
slovenských sestár sv. Vincenta 

t ' m v 

Mnohí Slováci s Mahoning doliny pojdu do Bedford na 
utorok, aby boli prítomní na slávnosti skladania sľubov a 
obliekania do reholneho rúcha v slovenskom kláštore* 
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Slovenská, Mahoning doli
li a bude brať veľkú účasť 

Íf>ri skladaní sľubov a oblie
haní do řeholného rúcha v 
Itláštore sv. Vincenta v Bed
ford, Ohio. Tá slávnosť bude 
f utorok ráno o 10. hodine, 

äÍ
|3. augusta, v kaplnke (ak 
•fy padal dážď) ctih. sestár 

ir. Vincenta, abo pred jas-
yňou P. Marie Levočskej 
keď nebude pršať). Oča-
áva sa, že mnohí Slováci z 

líahoning doliny prídu na 
úto slávnosť. Niektoré osa-
y pripravujú sa ísť na bu-

Íjch, aby každý mohol byť 
častný tejto slávnosti. Osa

da sv. Jána z Campbell už 
má jeden bus objednaný. 

Z tejto okolice štyri sestry 
liudú skladať svoje posled-
tfé sľuby, t. j. tri z osady 
«v. Jána v Campbell (sestra 
M. Bertha, rod. Gajdoš; se-
•ira M. Cecilia, rod. Zec; se
stra M. Petronella, rod. Hu-
zička) jt jedna z osady sv. 
Jtateja na Lansingville (se
stra M. Celine, rod. Rogan). 
Okrem týchto bude ešte 6 
itých skladať sľuby, a to 2 
% osady sv. Jána v Akron, 
2 z osady sv. Vendelína v 
CJlevéland a 2 z osady sv. 
Cyrila a Metoda v Lakewood 
ífede Msgr. Dubosh je du-
diovným). Prvý šlajer při
jímat ' buďé par dievčat (2 

% Akronu, 2 z Clevelandu a 
1 ž Pennsylvanie), ktoré po 
dlhšom skusovaniu uznaté 
boly za hodné prijatia šla j era 
íl habitu tohoto slovenského 
řeholného ústavu. 

Slávnosť sa začne o 10. 
hodine ráno so slávnostnou 

•v. omšou, ktorú má slúžiť 
buďto najdp. biskup Jozef 
Schrembs alebo najdp. pom. 
biskup McFadden pri asis
tencii mnohých kňazov. Jest
li ale obaja biskupi budú za
mestnaní prácou skrze Eu
charistický kongres, celebran 
tom omše svätej bude veľdp. 
Msgr. František Dubosh, bý
valý duchovný osady nsv. M. 
Ježiš na Steelton, nateraz du
chovný osady sv. Cyrila a 
Metoda v Lakewood. Príleži
tostnú kázeň bude mať vlp. 
Juraj Novak z Campbell. • 

Pri týchto obradoch bola 
by skladalg, sľuby aj sestra 
M. Katarína, dcéra to Pav
la a Kataríny Dulovič z 
Princess St., Campbell, ale 
ona bola povolaná skorej do 
lona Pána. Ona složila svoje 
sľuby na smrteľnej posteli, 
keď ju povolal Pán po cho
robe podľa slov piesne Ša
lamúnovej, hl. II. v. 11. — 
"Vstaň a pospeš, priateľko 
ffloja, holubica moja, krása 
moja, a poď!" Pochovaná 
bola práve rok bude tomu v 
utorok na 13. augusta v prí
tomnosti najdp. biskupa Mc-
Fadena a mnohých kňazov 
§ sestár z rozličných klášto
rov. Ona je prvá orodovateľ-

v nebi za nás všetkých z 
fe|ho kláštora. 

Tento kláštor feol ustano
vený najdp. biskupom Joze
fom Schrembsom pre Slová
kov, aby slovenské školy v 
clevelandskom biskupstve 
malý slovenské sestry vycho
vané v slovensko-katolíckom 
duchu. Bude tomu už Šesť ro-
kOv, čo bola posviacka toho 
domu, ktorý darovala Mrs. 
Bernard Schatzinger a ktorý 
daroval najdp. biskup slo
venským sestrám. O niekoľ
ko týždňov už boly dve diev 
Satá z Akronu tam, asi o 
mesiac jedna prišla z Lake
wood g teraz, ich je 60. Je 
tarti 36, ktoré už složily svo
ji řeholné sľuby* 14 no\i-

(e týchto 10 bude 

skladať posledné sľuby r u-
torok) a 10 postulantiek (z 
ktorých 5 príjme šlajer v u-, 
torok). Iste je to krásny po
krok za tak veľmi krátky 
čas. A skutočne sestra M. 
Katarína musí vrúcne v nebi 
orodovať, lebo už teraz v au
guste má zas 6 dievčat sa 
hlásiť o prijatie do klášto
ra. Dve z nich sú z Camp
bell, a to sl. Maria Blaško, 
sestra vlp. Štefana Blaško a 
sl. Rozalia Gajdoš, ktorej se
stra bude skladať posledné 
sľuby; dve sú z Pennsylva-
nie a 1 z Lakewood a 1 z 
Barbertonu (v Barbertone je 
tiež Youngstownčan za du
chovného, vlp. Eduard Stan
ko). 

Doteraz tie chudobné se
stričky žily jak mohly z la
skavosti našeho dobréjio slo
venského ľudu. Ale teraz už 
8 bude učiť v škole Milosrd
nej P. Marie v Clevelande 
(kde je duchovným vlp. Ján 
W. Krišpinský, Youngstown
čan) a 6 bude učiť v osade 
najsv. Trojice v Lorain, O., 
(kde je duchovným vlp. Ján 
Hamrák, tiež Youngstown
čan). 

Teda tá slávnosť mala by 
byť pre youngstownských a 
okolitých Slovákov veľmi mi-
tá a dôležitá, lebo sa ona 
týka mnohých ^ n|eh priamo, 

t ,. • 

"Slovák v Am." , 
znovu yýnde 

Americkej 
slov. verejnosti 

Prvé číslo vyjde 8. augusta, 
oznamuje red. Kozár. 

"Slovák v Amerike' \ naj
starší slovenský časopis v A-
merike, po niekoľko týždňo
vom zastavení, začne znovu 
vychádzať od 8. augusta, o-
znamuje p. L. Kozár, redak
tor tohože časopisu. 

My sa zo zprávy srdečne 
tešíme. Veru nám starý "Slo
vák" každý deň chyboval. 

PORÁŽKA DEMOKRATOV 
V RHODE ISLAND 

V štáte Rhode Island bola 
v utorok voľba kongresma
na a v tejto voľbe bol demo
kratický kandidát porazený, 
dostanúc o 34,400 hlasov me
nej než v predošlých voľ
bách. Ztratil skoro úplnú po
lovicu hlasov. Niektorí kon
zervatívni demokrati teraz 
vyzývajú prezidenta, aby 
zmenil svoju "socialistickú ' 
politiku a zrušil menovite 
AAA. Pre výrobnú daň na 
bavlnu vraj všetky tkalcovně 
v Rhode Island a iných novo-
anglických štátoch stoja. Re
publikáni považujú toto ví
ťazstvo za dobrý znak k pre
zidentským voľbám na rok. 

ŠTRAJK GAZDlN 
PROT1 PŔAŽOBE 

Štrajk gazdin proti dražo-
be mäsa, ktorý sa začal pred 
mesiacom v New Yorku, pre
skočil do Hamtramck a iných 
predmestí Detroitu, kde za
príčinil zbankrotovanie via
cerých mäsiarov. Gazdinie 
štrajkujú, lebo je mäso dra
hé a piketuj ú všetky bučer-
ne, odhovárajúc ľudí od ku
povania. Udaly sa už i bit
ky. Sú obavy, že sa štrajk 
rozšíri i do iných miest. Dra-
žoba mäsa nastala pre AAA, 
ktorá dala pobiť miliony 
prasnic, aby bolo menej o-
šípaných v krajine a ktorá 
kolektuje daň od veľkojatiek 
za každé zabitie a podporu?#, 
tou daňou farmárov, ktorí 
sa zaviazali obmedziť pesto
vanie kukurice a tvtiju 

Matica slovenská v Itaré. 
Sv. Martine od tých čias, a-
ko oznámila do verejnosti, 
že mieni vyslať delegáciu 
medzi amerických krajanov 
slovenských, denne dostáva 
listy od jednotlivcov i spol
kov, ktoré ju presvedčujú, 
že matičná myšlienka medzi 
americkými bratmi je oveľa 
živšia akoby si to bol.kto
koľvek predstavoval., 

V dochodiacich lis&féh je 
toľko vzácnej ochoty, poroz
umenia a rodolásky, že Ma
tici slovenskej dostáva sa 
nová veľká úloha, aby udr
žiavala čo najužší styk me
dzi krajom pod Tatrami a 
rodákmi v ďalekom zahra
ničí. 

Matica slovenská vedomá 
si je veľkého významu, kto
rý z tejto novej úlohy vycho
dí a preto si úlohu vd 'ačne 
prisvojí. * 

Touto cestou ďakuje všet
kým priaznivcom a priate
ľom v Amerike, ktorým v o-
sobitnom liste poďakovať sa 
nemôže. Prosí, aby jej od
pustili, že nereaguje na ka
ždý list zvlášť, ale dnes je 
to už nemožné, lebo počet 
listov vytvára túto možnosť. 
Toto však neznamená toľko, 
akoby si nechcela povšimnúť 
každého slovíčka slovenské
ho, ktoré prichodí z ďaleké
ho kraja, ba naopak prosí, a-
by takých zjavov bolo čo 
najviac a uisťuje, že každé 
slovo, priehodiacé od rod
ných bratov, bude pre Mati
cu slovenskú radostnou uda
losťou. 

Za Maticu slovenskú 
Dr. Jozef Škultéty, správca 
J. C. Hronský, tajomník. 

VÝJAVY Z BEŽNÝCH UDALOSTI 

1. Kombinovaná čata zá
vodní kov z Yale a Harvard 
univerzít porazila čatu z Ox
ford a Cambridge univerzít 

v Londýne nedávno. 
2. Komunisti v New Yor-

Jku robia výtržnosti a de
monštrácie pred nemeckým 

parníkom proti nacistom.. 
3. Pomník anjelovi Moro-

nimu, ktorý postavili mormo
ni na hore Cumorah v N. Y. 

Púť do Carey, O. " 
na 17. augusta 

Výročná púť ide toho leta po 
Erie železnici. 

CARTER PRE MAHONING 
OKRES HOTOVÝ 

Čarterová komisia na vy
pracovanie čarteru pre spra
vovanie Mahoning okresu, v 
ktorej komisii bol i advokát 
Jozef Friedman, dokončila 
svoju ťažkú prácu a návrh 
čarteru bude daný k odhla
sovaniu v novembri. Podľa 
tohto čarteru, viaceré okres
né úrady budú zrušené, po
ťažne sjednotené, takže bu
de menej volených úradní
kov okresu, čím budú uspo
rené peniaze. Celý čarter 
mienime priniesť v slovenči
ne, preto o ňom teraz obšír
nejšie nereferujeme. 

KATOLÍCI VYHLÁSILI 
NACISTOM VOJNU 

V Berlíne vydaný bol ka
tolícky prehlás, v ktorom aú 
katolíci vyzývaní do otvore
ného boja proti nacistickén^ 
pohanstvu. Nacisti odpoveda
li tiež prehlasom, v ktorom 
sľubujú koniec "politickému 
katolicizmu." / v; 

Nacisti tiel it'alej prena
sledujú Židov pod rozličný
mi zámienkami a odťali jed
nému komunistovi hlavu len 
preto, že bol "zatvrdilým ko
munistom". Časopis Deutsche 
Justiz, orgán nemeckých ad
vokátov, odporúča segregá-
ciu Židov do zvláštnych štvr
ti, ako to bolo v stredoveku. 

&YNČOVALI BELOCHA 

V Kalifornii bývajú, ľudia, 
ktorí radi berú súd do svo
jich rúk. Takzvaní "vigilan-
ti" už nejedneho štrajkera 
zavraždili. Terajz sfanatizo
vaná luza obesila na strom 
24-ročné^io C. Ĺ. Johnsona, 
belocha, že vraj zastrelil šé
fa policie Daw-a, keď ho ten 
ahytal pre akési zbojstvo. A-
le Johnson tvrdil, že šéfa 
zastrelil jeho spoločník, k< 
rému sa podarilo ujitV 

Výročná púť katolíckych 
Slovákov z Youngstownu a 
okolia do Carey, Ohio ku svä
tyni P. Marie Utešiteľky po
hne sa toho leta z Youngs
townu v sobotu, 17. augusta 
o 11:20 večer z Erie stanice. 
Púť bude pod vedením pá
na Jozefa J. Schromofského, 
ako i po iné roky. Ku púti 
sa pripoja pútnici od Sharo-
nu až po Barberton a prídu' 
spoločne do Carey v nedeľu* 
18. augusta ráno o 6. hodi
ne. Vrátia sa ešte toho isté
ho dňa o 9:30 večer domov. 

Vlak sa pohne zo Sharonu 
o 10:50 večer, z Hubbard o 
11:05, z Youngstown o 11:20 
z Girard o 11:30, Niles o 
11:38, Warren o 11:48, Ra
venna o 12:25 ráno, z Kent 
o 12:35, z Akronu o 1. a z 
Barbertonu o 1:10. 

Cestovné ta i nazad je 
zo Sharon a Hubbard $3.75, 
Youngstown, Girard, Niles a 
Warren $3.50, z Ravenna a 
Kent $3.25 a s Akronu a 
Barbertonu $3. . 

Lístky sa predávajú vo vše
tkých slovenských osadách. 
Bližšie informácie vďačne 
podá p. J. J. Schromfský, 
ktorého telefon je č. 2-6526. 

NECHCÚ HO PUSTIŤ 
ANI ZA MILION 

Jednotársky Deň 
bol preložený 

Bude sa odbývat' 1. septem
bra v Struthers. Budúca schô

dza Okresu na 15. aug. 

V utorok na schôdzi Okre-; 
su K J. bolo usnesené prelo
žiť Jednotársky Deň z 25. 
augusta na 1. septembra, le
bo niektoré osady majú pik
nik 25. aug. O jubilejnej o-
slave bude sa pojednávať e-
šte na schôdzi Okresu, ktorá 
bude 15. augusta večer v 
škole osady sv. Cyrila a Me
toda. 

Podrobnej šiarzápisnica bur 

de uverejnená v budúcom č. 
t. «evín. 

Jednotárska Liga 

V'^Sfn Quentin väzení v 
Kalifornii hnije už skoro 20 
rokov robotnícky vodca Tom 
Mooney a hnije bez viny. 
Mnohé pokusy boly už uro
bené na jeho oslobodenie, a-
le kalifornické súdy nechcú 
pripustiť nový súd, lebo tým 
by sa přiznaly ku justičnej 
chybe. Minulé dni ponúknu
tá bola najvyššiemu štátne
mu súdu milion-dolárová zá
ruka za dočasné vypustenie 
Mooneyho z väzenia, ale súd 
i túto nabídku odmrštil. Moo
ney je potrebný v Clevelan
de, New Yorku a Baltimore 
pri robení svedeckých zápis
níc svedkov, ktorí videli vý
buch bomby, hodenej v San 
Franciscu roku 1916 a udá
vajú, že to nebol Mooney, 
ktorý bombu hodil. Mooney 
sedí vo väzení pre túto bom
bo vačku, v ktorfj zahynulo 
niekoľko osôb. 5 . 

VANSAČ NA POĽOVAČKE 
• . ' ' V • I II M 

Matej Vansač, deputy mar
šal Spoj. Štátov, vyšiel si mi
nulé dni do Warren, kde sa 
mu podarilo lapiť istého, Pe
tra Óstroviča, ktorý mal dve 
pálenice a veľkú zésobu pá
lenky a vína, čo je prestúpe-
ním federálneho zákona. Pán 
Vansač doviedol svojho väz
ňa ~do okr> väzenia v Youngs
town. -::r-* [< e J  — l  '  •* 

; -
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Čata Výhra Priehra Pct 
Struthers 4 1 .800 
Steelton 4 1 .800 
Campbell 4 1 .800 
Farrell 3 1 .750 
Haselton 2 3 .400 
Lansingville 1 3 .250 
Youngstown 1 3 .250 

Hry na nedeľu 
Steelton zápasí s Camp-

bellom na Loftus hrisku. 
Haselton zápasí s Youngs-

townom na Shady Run hri
sku. 

Farrell príde do Struthers 
hrať na pozemkoch osady 
nsv. Trojice. 

Lansingville bude oddy
chovať. 

Eucharistický 
kongres sa blíži 

25. sept. bude pontifikálna 
sv. omša v staroslovanskom 

jazyku. 

"V nedeľu zvíťazil Stru
thers nad Haseltonom skó-
rom 3 ku 1, Campbell nad 
Lansingvillom 7 ku 2 a Far
rell nad Youngstownom skó-
rom 7 ku 4. 

VOJNA TALIANSKO-
ABYSÍNSKA Jfi ISTÁ 

Taliansko-abysínšKař vojna 
je istá, lebo Liga Národov 
nechce, aby ztratila zase jed-
neho svojho významného čle
na, čo by znamenalo skoro 
i$tú jej smrť. Taliansko by 
iste vystúpilo z takej ligy, 
ktorá by sa proti nemu po
stavila a Francia s Angliou, 
bojac sa, že by sa potom 
Mussolini spojil s Hitlerom, 
radšej mu dajú voľnú ruku 
proti Abysínii. Že ju už do
stal, dosvedčuje i ďalšia mo
bilizácia troch talianskych di 
vizií — 75,000 mužov voj
ska, ktoré budú poslané do 
Afriky, kde už Taliansko má 
teraz 245,000 vojska. Fran
cia a Anglia dajú Mussolini-
mu i peniaze na túto vojnu, 
aby si bol istý víťazstva, le
bo kehy prehrával, bolo by 
to dobrou zámienkou pre 
Hitlera započiať novú eu
rópsku vojnu. Preto Europ
ean ia ani nepredávajú zbra
ne Abysínii. Toto sú najnov
šie diplomatické zprávy zo 
2tnevv, 

Pápež Lev XUI. koncom 
19. storočia takto sa vyslo
vil : "Ak 20. storočie bude 
storočím viery, ono bude mu
sieť byť nadovšetko storo
čím Najáv. Sviatosti Oltár
nej." Jeho prorocké slová sa 
vyplňujú, lebo skoro v kaž
dej krajine zástupy a zástu
py sa shromažďujú okolo 
Prev. Sviatosti. 

Mesto Cleveland * zvláště 
celá clevelandská diocéza bu
de hostiteľom VII. Národné
ho Eucharistického Kongre
su Spoj. Štátov od 23. do 26. 
septembra. Ústredný Výkon
ný Výbor už dávno vymeno
val rozličné výbory pre kon
gres. Všetko je už v silnom 
prúde. 

Pod riadením vlpp. Fran
tiška Johns D. D. a Petra 
Schaefer asi 40,000 sa cvičia 
spievať. Tento veliký spevo
kol je rozdelený na menšie 
skupiny, ktoré učia kňazi a 
ctih. sestry. Gregoriánsky 
spev, ktorý je úradný spev 
cirkve katolíckej latinského 
obradu, bude sa prespevovať 
počas pontifikálnych sv. o-
mší 23., 24. a 25. sept. 

Druhého dňa kongresu, 25. 
sept. bude pontifikálna sv. 
omša podľa gréckokatolíc
keho obradu, počas ktorej 
budú spievať gréko-katolícki 
kňazi a veriaci. Každý Slo
van mal by byť prítomný na 
tejto omši lebo tá omša sa 
odslúži v staroslovanskom ja
zyku, v liturgii, ktorá pochá
dza od sv- Cyjrik, a 
Metoda. . 

Očakáva sa, že pri zakľu-
čujúcej pobožnosti v Cleve
land Stadiume bude spievať 
100,000 ľudí. Počas tohto 
kongresu každé biskupstvo 
bude zastúpené niektorou o-
sadou buď v Clevelande ale
bo v okolitých miestach, a 
veriaci patričných osád ma
jú sa postarať o pútnikov 
prichádzajúcich z toho bis
kupstva. V priestrannej sie
ni, do ktorej sa vmestí vyše 
100,000 ľudí, budú postave
né oltáre pre každé biskup
stvo Spoj. Štátov. 

Jeho eminencia kardinál 
Patrick Hayes z New Yorku 
bol ustanovený pápežom Pi-
usom XI. za pápežského le
gáta toho kongresu. On bu
de mať aj prvú pontifikálnu 
omšu v utorok, 24. sept. v 
Fublic Auditoriume. Pri tej
to omši kázať bude Ján T. 
McNicholas O. P. metropoli
tan provincie Cincinnati, do 
ktorej prislúclv& cleveland
ská dioceza. , * " ~ .. 

> * " ' - *• « « , k 

Vlp. PascháT f£avrítiČ, 05B. 
člen novin, výboru. 

Už v tuto nedeľu 
je púť do Bedford 

Púť sa pohne o 10. ráno od 
kostolov sv. C. a M. a sv. 

Alžbety. 

Každý, kto len môže, ide 
s nami. Však Bedford je na
ša americká Levoča. Socha 
Levočskej P. Marie — obra
dy — kázne v našej drahej 
slovenskej reči. 

Hneme se o 10. od kosto
la sv. Cyrila a Metoda a od 
kostola sv. Alžbety. 

Sv. omša % bude zaraz po 
príchode do Bedford. Sv. ká
zne a požehnanie po obede. 
Sv. kázeň v slovenskej reči 
povie F. Kostik, v anglickej 
F. Begalla. Sv. omšu slúži F. 
Tondra. 

Bude to radosť, keď v ďa
lekej Amerike pred sochou 
P. Marie Levočskej zaspie
vame tie radostné marianské 
hymny. 

Účastník. 

Hubbard zostal 
neporazený 

Porazil Lansingvillčanov 1 ku 
0. Haselton nabil Steeltonča-
nov. Dobré hry na nedeľu. 

Výsledok hier v nedeľu 
P. Marie 13, Pulaski 2. 
Farrell 3, Trojice 1. 
Sv. P. a Pavla 10, Camp

bell 4, 10 iningov. 
Hubbard 1, Lansingville 0. 

. Haselton 4,^Kena Jažii 2. 

Konvencia slov. 
kalvínskej mládeže 

Odbývá sa pri tunajšej slov« 
kalvínskej cirkvi, ktorá do* 

stala nového kazateľa. 

Stav čiat v Slovenskej lige 
Čata Výhra Priehra Pct 

Hubbard 5 0 1000 
Lansingville 4 1 .800 
Haselton 4 1 .800 
Farrell 8 1 .750 
Sv. P. a P. Ä .750 
P. Marie 4 % .667 
M. Ježiš % 3 .400 
Pulaski 0 5 .000 
Trojice 0 5 .000 

Hry na nedeľu 
Haselton vs Lansingville na 

Shady Run. 
Farrell vs Mena Ježiš na 

Borts hrisku. 
Panny Marie vs campbell-

ským Slovákom v Campbell 
o 1. hodine. 

Hubbard vs Sv. Petra a 
Pavla v Struthers. 

Trojice vs Pulaski v Camp
bell o 3. hodine. 

(Dokončenie na 3. strana) 

REVOLUČNÉ HNUTIE 
VO FRANCÚZSKU 

Vo Francúzsku už vyše ro
ka panuje pre zlé hospodár
ske a finančné pomery kríza, 
ktorá sa vyvinuje v revoluč
né hnutie. Už viac ráz boly 
veľké bitky, v ktorých tie
kla krv. Utvárajú sa dve 
ostro proti sebe stojace sku
piny fašistov a "ľudového 
frontu", v ktorom sú komuni
sti, socialisti a liberáli. Teraz 
tiež nastaly výtržnosti v ná
mornej zbrojnici v Breste, 
kde robotníctvo štrajkuje a 
máva srážky s vojskom a po
líciou. Štrajk je pre sníženie 
mzdy. Syndikát učiteľov mal 
tri-dňovú konvenciu, na kto
rej bol prijatý revolučný pro 
gram a zástupca Generálnej 
Konfederácie Robotníckej, v 
ktorej sú organizovaní ako 
jštótni tak fabrickí zamest
nanci, sľúbil program učite
ľov podporovať. Vo viace
rých mestách Francie udaly 
sa krvavé srážky medzi fa
šistami a prívržencami ľu
dového frontu. Milionové ško
dy boly urobené v týchto vý
tržnostiach. Vládu čaká pád 
o mesiac, keď sa sijde par
lament k zasedaniu. 

-

— Keď ea nieéo významného 
u vás prihodí, napSto o tom 
*rá*u do *M|RU 

Pri slovenskej kalvínskej 
cirkvi na Taylor St. odbývá 
sa toho týždňa tretia výroč* 
ná konvencia Slovenskej Kal* 
vínskej Ligy Mládeže, na 
ktorú došlo vyše 200 delegá
tov a delegátiek zo štátov 
Ohio, Pennsylvania, Connec
ticut, New York, New Jersey; 
Indiana a West Virginia. Ku 
konvencii prehovoria: Rev^ 
Orville C. Jones a Rev. Ro*' 
bert P. MacDonald z mesta* 
Rev. F. Uherka z Clevelan* 
du, Rev. Juraj Bardarik zo 
St. Clair, Pa. a Rev. P. 
mašula z Pittsburghu. 

Voľba nového úradu budě 
v sobotu popoludní a nový 
úrad bude slávnostne uvede
ný v nedeľu ráno novým ka
zateľom miestnej cirkve. 
Rev. V. J. Lisým, ktorý na
stúpil miesto po Rev. Milovi 
Filipimu, povolanému nedá# 
vno do Clevelandu. Rev. Li-
sý prišiel sem zo Silver Lake, 
Minn., kde účinkoval za se
dem rokov. Predtým bol ka« 
zateľom v Braddock, Pa. 

Terajší úrad Ligy MládeSe 
je: Juraj Virčik, predseda * 
Anna Kasony, podpredsed-
kyňa; Ján Matta, podpred
seda; Ján Maksim, tajomník 
a Zuzanna Kročko, poklad* 
níčka. Minuloročná konv$n* 
cia bola v Braddock,-P4 

NEŠŤASTIE NA RUSKOM 
PIKNIKU VO WARRETt 

• /i 

I 

• %  

Minulej nedeli popoludní 
udalo sa vo Warren letecké 
nešťastie, v ktorom letúň. 
Ján Drinko a dve dievčatá z 
Clevelandu boly ťažko rane
né a lietadlo bolo zničené. 

Ruská pravoslávna cirkev 
mala v ten deň piknik, na 
ktorý prišlo i hodne hostí z 
Clevelandu, medzi nimi 19-
ročná Maria Hudák a 20-
ročná Maria Kovalik. Drin
ko prišiel na piknik na mo-
torcykli a pozval spomenuté 
devy na lietanie v jeho lie
tadle, ktoré mal na letisku 
na Parkman Road. Prileteli 
ku pikniku a tam lietali níz« 
ko, takže lietadlo spadlo do
lu nosom a zarylo sa hlboko 
do zeme neďaleko pikniko
vého miesta. Drinko pritom 
utrpel strašné poranenie na 
hlave, ktorou buchnul do 
stroja. Utrpel otras modzgu, 
zlomenie oboch sánok na 
tvári, zlomenie niekoľko re
bier a prepichnutie pľúc. 
Bol odvezený do nemocnice, 
kde majú slabú nádej na je* 
ho život. Maria Kovalik utr
pela rozmiaždenie ľavej no
hy, takže jej musela byť 
odrezaná, pritom tiež má nog 
zlomený a utrpela i iné úra
zy. Maria Hudák utrpela ros 
bitie lebky, zlomenie nosa a 
iné úrazy. Obe sú tiež v ne
mocnici. 

Drinko bol zvláštnym poli* 
cajtom, strážiacim panské 
domy vo Warren. Bol do
brým letúňom, lebo na pará
de legionárov robil kotrmel
ce so svojim lietadlom. Ale 
týždeň pred piknikom mal 
dve nehody, v ktorých mu 
lietadlo bolo poškodené a 
myslí sa, že ho nemal dobre 
opravené. 

i ^ 

KRADNÚ CEKY <ť# 
r NÚDZNYM ĽUĎOM 

Mahoning County Relfcf 
Administration obdržala asi 
tucet ponôs od núdznych ľu
dí, že im boly ukradnuté čo* 
ky z poštovej schránky 
porči. Administrácia 
vzdala vec poji 
d* tiMajov 

---W. V f,, VVV-i^ssJ 


