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NEBOLO MIESTA. 
Píše M. D. HIBEN. ! ! 

* Niektorí ste iste čítali, žp 
fcfeď sa rožšírila zpráva o na
rodení princa z Valesu, aká 
radosť zavládla celou Veľ
kou Britániou. Veď prišiel 
ÚŽ ten dlho čakaný nástupca 
na anglický trón. Ako na su
chej zemi tak i na mori ľu
dia mu vzdávali úctu, zásta
vy začaly viať, zvony celou 
řiíou ohlašovaly tú radostnú 
novinu. Celá Veľká Britá
nia otvorila svoje náručie a 
radostne vítala i prijala na
jedeného princa. 

No celkom inakšie to fcolo 
Y malom, tichom mestečku 
Setleheme. Tam prišiel Princ 
neba i zeme. Tam prišiel 
ten, ktorý bol a je Pánom 
všeho. Tam sa narodil Ježiš 
Kristus, ale mestečko si v 
pokoji odpočíva, žiadne zá
stavy nevystičujú, ani zvony 
neohlasujú jeho slávny prí
chod na svet. Za stáročia ho 
čakali, ale keď prišiel, ho 
neprijali. Nebolo miesta pre 
Neho nielen v kráľovskom 
paláci, ale ani v chudobnej, 
betlehemskej hospodě a on 
sa narodil v maštali. Ku svo
jím vlastným prišel, ale vla
stní jeho neprijali Ho. 

Prečo sa Kristus narodil? 
Alebo, prečo Kristus prišiel 
na tento svet? On prišiel vy
viesť zajatých. Otvoriť oči 
slepých. Malomocných oči
stiť. Dať odpočinok unave
ným. Uzdraviť skrušených 
srdcom. On prišiel, aby dal 
život a to hojný, bohatý ži
vot. No i vzdor požehnaniu, 
ktoré na svet doniesol, ľudia 
ho neprijali, nemali pre ne-
hô miesta. f 

ŕ Niekto by snáď povedal, 
S* tí ľudia, ktorí ho neprija
li, ktorí nemali pre Neho 
miesta, Ho nepoznali. Ale či 
Jeruzalem na príklad neve
del o ňom viac, ako vedeli 
tí Mudrci, ktorí sa mu prišli 
pokloniť? Ci Nazaret neve
del o ňom, či ho nepoznal, 
keď počas svojho účinkova
nia ta prišiel? Áno, oni Ho 
poznali, ale Ho nechceli. A 
či myslíte, že dpes ľudit> ma
jú pre neho viac miesta a 
lásky, ako mali vtedy? On 
vraví: Keby ste ma milovali, 
prikázania moje by ste o-
stríhali. A poneváč ľudia ne
chcú dľa Jeho učenia žiť, 
tým dokazujú, že Ho nemi-
ttJ'ú. 

Ktoráže krajina na príkl. 
chcela by Ho dnes? Veď On 
zdôrazňoval slová prorocké, 
še meče musia byť skované 
v motyky. 2e kto mečom bo
juje, ten od meča zahynie. 
Izaiáš predpovedal, že On 
bude súdiť medzi národami 
a trestať bude ľudí mno
hých. A skuj ú meče svoje v 
motyky a oštepy v srpy. Ne
pozdvihne národ proti náro
du meča a nebudú sa viac 

^jifciť bojom. 
* % Svätý Peter píše, ie Beh 

nehľadí na osobu, ale že Je
mu je príjemný každý, kto 
sa Ho bojí a činí spravedli
vost'. Nech je on z ktorého
koľvek národa. Nech je on 
Riman alebo Grék, čierny a-
lebo biely. Nech je to Žid 
alebo Nemec. Svätý Pave! po 
vedal, že v ňom budú po
žehnané všetky národy. Ale' 
č! takéto učenie prijmi} Hit
lerovci? No príde čas, keď 
frtidú shromážděné pre Neho 
yíetky národy. On kázal či-
hiť učeníkov zo všetkých ná 
rodov. Svätý Ján píše: A vi
del som iného anjela, letia-
eého prostriedkom neba. kto
rý mal večné evanjelium, a-
by ho zvestoval tým, ktorí 
bývajú na zemi, a každému 
jlárodu i pokoleniu i jazyku 
| ľudu. Takýto je duch a ta-
ftéto je učenie Toho, pre kto
rého nebolo miesta v Betle
heme a pre ktorého nemajú 

ú dnešné národy miesta. 
Ale či sú to len krajiny, 

toré nemajú miesta pre Kri-
,? Ktoráže na príklad in-

dustria prijala by Krista 
dnes? Ktorá chcela by Jeho 
tflaté pravidlo, ktoré znej e, 
le čo chcete, aby vám iní či
nili, to i vy čiňte im? Pán 
Ježiš učil spravedlivosti Bol 
tp Jeho duch* ktorý posiela 
Hnezima ku Filemonovi nie 
<o otroka, ale čo brata. Pre-
Jítajte si o tom v Ep. sy. Páv

ku Filémonovi. 
Či dnešný kapitál považu-
robotné sily sa bratstvo? 

'M ' • • 

Keby kapitalista považoval 
robotníka za svojho brata, 
vtedy by ho netraktoval ky-
jankami a guľkami, keď sa 
hlási o väčšiu skyvu chleba. 
Boli sme čítali, keď na žia
dosť nášho prezidenta bola 
vyšetrená činnosť v automo
bilových závodoch v Detrôi-
te, zvláště zárobkové pome
ry. Istý robotník, William 
McKie od Ford Motor Co. 
svedčil, že Ford Co. núti ro
botníctvo otročiť do vysile
nia, a že priemerný ročný 
zárobok robotníka u Forda 
obnáša $650. U Chrysler Co. 
robotníci zarábajú len $400 
do $600 ročne vzdor tomu, 
že korporácia mala za pr
vých deväť mesiacov v 1984 
čistého zisku vyše $10,000,-
000. 

Ci je tam miesto pre Kri
sta? Pre Jeho učenie? Pre 
spravedlivost', o ktorej On 
učí? Pre Jeho zlaté pravi
dlo? Iste, že nie. No príde 
čas, keď sa slová svätého Ja 
kuba naplnia. On hovorí: A-
no, že teraz Vy, boháči plač
te a kvíľte nad svojimi bie
dami, ktoré prídu na vás! 
Vaše bohatstvo zhnilo, a vaše 
rúcha požraly mole; vaše 
zlato a striebro zhrdzavelo, 
a ich hrdza bude na svede
ctvo proti vám a bude žrať 
vaše telá jako oheň. Nahro
madili ste pokladov na po
sledné dni. Hľa, pláca ro
botníkov, ktorí žali vaše po
lia, zadržaná kričí od váa, a 
volanie žencov prišlo do uší 
Pána zástupov. 

Ale nielen krajina, nielen 
industria, lež ani dnešná do
mácnosť nemá miesta pre 
Syna Božieho. Či poviete mi, 
že to nenie pravda? Podí
vajte sa len na niektoré mie 
sta a veci v domácnosti. Keď 
si kresťanská domácnosť na 
príklad zasadne okolo stola, 
je natoľko zdvorilou, že po
ďakuje Bohu za pokrmy, -
ktoré ide požívať. To je slu
šné. Tak máme robiť, nie a-
ko tá nemá tvár. Ale títo 
kresťani vo svojich modlit
bách prosia Boha, aby bol 
ich hosťom. On ich vezme za 
slovo a chce byť ich ho
sťom. Pošle ku nim človeka, 
ktorý nemá čo jesť, alebo 
pošle im prosbu, že tam a 
tam ľudia hladom umiera
jú, aby niečo pre nich obe
tovali, aspoň toľko, koľko 
stojí jeden obed. A čo táto 
domácnosť zrobí? Najde sto 
i jednu výhovorku a na tých 
hladujúcich nedá nič. Pán 
Kristus hovorí tieto slová: 
Jakokoľvek ste učinili jedné
mu z maličkých týchto, to 
ste mne učinili. A zase: Hla
dný som bol a dali ste mi 
jesť. Či majú miesto pre 
Krista takí, ktorí nechcú i-
ným pomôcť? ř ; 

Dnešná domácnosť1 nemá 
miesta pre Krista, lebo On 
by nemohol poslúchať tie 
zvady, ktoré sú tak častými 
medzi manželmi, alebo ro
dičmi a deťmi. Oni nechcú, 
aby Kristus pozoroval ich 
klamy a nespravedlivosti. 
Dnešní rodičia dovolia de
ťom, aby klamali, aby pove
dali, že sú staršie, abo mlad
šie, pre malý zisk. Rodičia 
nechajú ba i sami cvičia svo
je deti cigánstvu. Vidia na 
príklad cez oblok, že ide ko
lektor, hneď pošlú dietko ku 
dverám: Choď povedať, že 
sme nie doma. Ale keď to 

'samé dieťa potom oklame 
ich, tak ho bijú. Ako nebolo 
miesta pre Krista v Betlehe
me, tak niet ani v dnešnej 
domácnosti. Ľudia si Krista 
neprajú. Kemajú pre Neho 
času, ani prostriedkov. Ne
môžu pre Neho ani pešo, a-
ni na autách. Hriech nemá 
pre Ného miesta. Nesprave
dlivost' si Ho nepraje. Sebe
ctvo Ho vyháňa. Pýcha sa 
Ho stráni. Zlé a neúprimné 
srdce je pred Nim zatvorené. 
Či má miesto vo vašej domác 
nosti? Vo vašom srdci a ži
vote? Jestli nie, učiňte Mu 
miesto dnes a ten pokoj, 
ktorý prevyšuje všetok roz
um ľudský, ten pokoj, kto
rý svét nemôže dať, naplní 
vaše srdce, váš život, vašu 
domácnosť. Pokoj a dobrá 
vôl 'a zavládne medzi ľuď
mi až vtedy, keď prijmú To
ho Princa pokoja. A On tak
to hovorí k vám: "Hľa, sto
jím pri dverách a klopení. 
Jestli by kto počul môj hlas 
a otvoril hr dvere, vnídem 

VELIKÁNSKY PLAKÁT 
'POĎTE, KLANIAME SA' 

SKVEJE SA NAD 
CLEVELANDOM. 

**High-Leveľ' most ^ilí 
mesto Cleveland na východ
nú a západnú stranu. Na 
tom moste je vystavený ve
likánsky plakát označujúc 
hlavný oltár kostola sv. Pa
vla v Clevelande, kde je vy
ložená Najsv. Sviatosť na 
ustavičnú poklonu. Takýmto 
spôsobom agitačný výbor III. 
Národného Kongresu Najsv. 
Sviatosti Oltárnej chce upo
zorniť všetkých. obyvateľov' 
Clevelandu, ako i tých, ktorí 
prejdú cez Cleveland cesta
mi 6, 20, 322 a 422 na Eu
charistický Kongres, ktorý 
sa tu bude vydržiavať od 
23. do 26. septembra. Slová 
na plakáte "Venite adore-
mus" (Come, let us adore, 
— Poďte, klaniame sa), bi
jú každému do očú. 

Ľudia v Clevelande dobre 
vedia, jaká nebeská hostina 
ich očakáva; tešia sa tomu, 
že môžu pripraviť zvláštny 
príbytok pre Ježiša Krista a 
jeho ctiteľov. Tento kongres 
nie je len pre Cleveland, ale 
pre celú Ameriku. Preto ka
ždá osada, každý obchod
ník, celé mesto sa pripravu
je na skvelú slávnosť; robí 
všetko možné, aby týmto 
kongresom vzkriesilo celé 
Spojené Štáty ku poznaniu 
nekonečnej lásky Ježiša Kri
sta v prevelebnej Sviatosti. 
Každý kňaz vo Spoj. Štátoch 
dostal pozvanie sa zúčastniť 
a to sa zná, že to pozvanie 
odovzdal aj svojim veriacim. 
Nech sa nikto veľa nestará 
o nocľah, lebo zvláštny vý
bor sa o to postará. Dobrí 
ľudia v Clevelande sú ochot
ní prijať pútnikov, preto ni
kto sa nemusí báť, že ne
bude nadosť miesta v hote
loch. Pohostinnosť, aká sa 
vám dá v súkromných do
moch bude ešte lepšia, než 
by ste dostali v hoteloch. 
Každý pútnik najde ochot
ných hostiteľov, ktorí sa po
starajú o všetko. 

Koľko asi bude na kon
grese ľudí? To môžeme ľah
ko uhádnuť. V Clevelande a 
na okolí je do jeden milion 
a 100,000 obyvateľov. Z 
týchto viac než polovica sú 
katolíci. A keď si prirátame 
mestá Youngstown, Akron, 
Lorain, ktoré nie sú ďaleká 
od Clevelandu, môžeme sme
lo povedať, že tam bude 
viac než 500,000 ľUdí prí
tomných. Vidieť toľko ľudí 
v procesii, toľko biskupov, 
opátov a kňazov — to bude 
zaiste niečo nádherné. 

V podzemnej velikej hale 
do ktorej sa vmestí 60,000 
ľudí, budú ustavične omše 
sväté od 5. do 10. pri 128 ol
tároch za tri dni od 23. do 
26. septembra. Každý oltár 
bude* predstavovať nejakú 
diocezu v Spojených Štá
toch. Msgr. Jozef J. Schmidt 
predseda okrašľujúceho vý
boru posvätil tieto oltáre 7. 
septembra. 

Koncom augusta 40 zastu-
piteľov rozličných organizá
cií a obchodov sišli sa s bis
kupom Schrembsom na po
radu a ho uistili, že mesto 
Cleveland urobí, čo len bu
de môcť, aby sa kongres 
skvele vydaril. A poneváč bi
skup Schrembs je obľúbený 
celým mestom, môžeme byť 
istí, že celé mesto oslávi svia 
točné triduum, odovzdá po
klonu a úctu k Najsv. SviatO* 
sti Oltárnej. 

Rytieri Kolumbusa, to-
lícke Dcéry Ameriky, Rytie
ri sv. Jána, sv. Juraja z ce
lých Spojených Štátov budú 
tam vo svojich uniformách. 
Zaiste aj naši Katolícki Ka
deti a iné uniformované spol
ky prídu. Katolícka Ženská 
Jednota zvláště z tej príči
ny sa pripravuje vyátrojiť 
svoje mladé údkyne do krás
neho úboru. Tiež naši jed-
notári, ktorí ešte majú svoje 
spolkové čiapky, mohli by 
sa v nich ukázať ako i s od
znakmi a zástavou. 

Biskup Schrembs poveril 
naj dp. opáta Stanisl. Gmu-. 
cu O.S.B. z kláštora sv. An
dreja Svorada v Clevelande, 
aby svolal schôdzu všetkých 
slovenských kňazov zaraz po 

kongrese na 26. sept. večer, 
vlp. Paschal Kavulič, O.SB. 

člen nov. výboru. 

VEDA A NEZAMESTNA
NOSŤ. 

Nezamestnanosť J* iste 
najpálčivejší a najbolestnej
ší problém našej doby. Celé 
tisíce tovární a rôznych i-
ných podnikov vo všetkých 
krajinách sveta zastavily a-
lebo obmedzily následkom 
hospodárskej krízy prácu a 
výrobu, čo malo za následok 
že desiatky milionov ľudí zo-
staly bez práce a bez zárob
ku. Zostali odkáz&ní takmer 
na milosť ľudskú: na pod
poru a nemoc, ktorú im po
skytuje štát, alebo rôzne so
ciálne a dobročinné inštitú
cie. Každý moderný a de
mokratický štát uznáva, že 
pomáhať tým nešťastným o-
betiam hospodárskej krízy, 
ktoré boly postihnuté najhor
šie a najciteľnejšie, to jest 
stratily zamestnanie a záro
bok, je najnaliehavejším ú-
kolom a naj prednejšou povin 
nosťou našej doby. Žiaľ, že 
rozpočet žiadneho štátu na 
svete nemôže podporami a 
pomocou odstrániť nezamest 
nanosť. Podpora v nezamest
nanosti, to je len pomoc z 
núdze, to nie je žiadne vý
chodisko. Celý svet hľadá 
dnes východisko z biedy a 
hrúzy hospodárskej krízy a 
— ako lekár — hľadá predo 
všetkým príčinu nemoci, kto 
rá tak ťažko zaľahla pred 
piatimi rokmi na celé ľud
stvo. 

Dnes, je vo svéte toľ
ko ľudí bez práce, obyčajne 
za príčinu krízy uvádzajú 
sa stroje, ktoré vzaly ľu
ďom prácu. S trpkosťou my
slí sa na stroje, ktoré mie
sto toho, aby slúžily prospe
chu ľudstva, staly sa jeho 
nepriateľom a škodcom. Na 
celom svete konajú sa pora
dy a ankety o tejto otázke. 
Jedným z najzaujímavejších 
prejavov k tomuto problému 
bola reč svetoznámeho hver 
zdára anglického Sira Ja-
mesa Jeansa, ktorú povedal 
pred nedávnom ako predseda 
britského sdruženia pre po
krok vedy. Sú to slová veľ
mi zaujímavé a veľmi váž
ne: 

Veda bola obvinená do 
značnéj miery pred verejnou 
mienkou z dnešných ťažko
stí; mnohí ľudia pričitujú 
väčšinu terajších našich bo
lestí, najmä nezamestnanosť 
a nebezpečie vojny rýchlemu 
pokroku vedeckého pátrania. 
Ale je predsa zrejmé, že 
zem, ktorá by zarazila po
stup vedeckého pokroku, by 
bola hneď pozadu v každom 
smere. S hľadiska nezamest
nanosti má veda dvojaký vý
znam: dodáva vynálezy, kto
ré značia úsporu práce, ale 
dodáva ešte dôležitejšie ob
javy, ktoré sú najprv čistou 
vedou, na koniec ale vedú k 
novým odvetviam výroby a 
k novej potávke, opatrujúcej 
živobytie armádam pracov
níkov. Ťažkosť je v tom, a-
ko nájsť rovnováhu medzi 
obojím, aby to, čo zbaví prá
ce na jednej strane, bolo vy
vážené tým, čo jej na druhej 
strane pridá. Na nešťastie 

nemožno tu dosiahnuť doko
nalej rovnováhy. Nikto ne
môže kontrolovať smer, kto
rým veda bude pokračovať; 
badatel' v čistej vede sám 
nevie, kam jeho práca pove
die. Nie je však lepšie po
kračovať v úsilí pre zaiste
nie väčšieho blahobytu, ľah
kosti a dôstojnosti života na
šej i budúcich generácií, i 
keď je riziko slávneho ne
zdaru, než aby sme sa hneď 
rozhodli pre neslávny ne
zdar tým, že by sme ustr
nuli na tom, čoho sme už do
siahli a čo má primoc ďale
ko k dokonalosti? Nemáme 
radšej riskovať osud onoho 
primoc odvážneho Ikara, a-
ko smieriť sa bez vôle k po
kroku s osudom včiel a mrav 
cov? 

Tieto slová významného 
vedeckého bádateľa ukazujú 
a dokazujú, že bolo by ne
smiernym omylom, keby sme 
verili, že hospodárska kríza 
a jej následky by sa hneď 
odstránily, keby sme rozbili 
stroje a miesto nich zaiiedli 
zase prácu ručnú. Bol by to 
návrat do stredoveku a dá
vnoveku, bol by to úpadok, 
ktorého hrozné následky by 
cítil každý z nás. Nikomu 
by sa tým nepomohlo, lebo 
všetci by sme doplácali na 
tento úpadok ľudstva. Rieše
nie problému nezamestnano
sti musí ísť iným smerom: 
nebudeme rozbíjať stroje, 
musíme ale hľadať spôsob, 
aby nie človek slúžil stroju, 
ale stroj človeku, aby človek 
bol pánom stroja a nie opa
čne. 

SLOV. EV. JEDNOTA 
MÁ NOVÝ ÚRAD 

Konvencia S. E. J., odbý
vaná vo Wilkes-Barre, Pa., 
skončila sa po 10-dňovom za
sedaní 4. sept. Zvolený bol 
tento hl. úrad: Štefan Ze
man z Little Falls, N. Y., 
predseda; Rev. Imrich Van-
gor z Uniontown, Pa., pod
predseda a starosta mláde
že; Andrej Benko, tajomník, 
znovuzvolený; Pavel Štur-
man ml. zápisník, znovuzvo
lený; Andrej Rybárik, po
kladník, znovuzvolený; Emil 
Stankoviansky, redactor a 
správca tlačiarne, znovuzvo
lený. Výbor majetku: Štefan 
Svatík z Gutenberg, N. J., 
Daniel Stika z Kenosha, Wis. 
a Michal Považan z Taren-
tum, Pa. Dôverníci: Štefan 
W. Dianiška z Clevelandu, 
Jozef Krošlák z New Yorku 
a Martin Brožek z Lansford, 
Pa. 

Konvencia pred skončením 
zasedala celú noc až do rá
na. 

NATURALIZAČNÉ 
ZKÚŠKY BUDÚ 

V dňoch 19. a 20. septem
bra budú pred okresným 
sudcom Lyonom naturalizač-
né zkúšky ktorých sa zúčast
ní 99 žiadateľov občanstva. 
Títo budú môcť už hlasovať 
v novembrových voľbách. 

TRUSCON STEEL 
DOSTALA OBJEDNÁVKU 

Truscon Steel Co. z Youngs 
town dostala z Los Angeles 
milion-dolárovú objednávku 
na stavebnú oceľ. Objednáv
ka je na 17,900 ton. 

STRANA 8. 
PAN! MARIA JAKUBEK 

ZOMRELA 

V utorok večer o 6:45 h. 
zomrela v South Side nemoc
nici dobre známa campbell-
ská spolková pracovníčka, 
pani Maria Jakubek vo veku 
45 rokov. Ešte minulého týž
dňa bola s dopisom v redak
cii a už je nie živá. Ne
bohá bola v Amerike 38 ro
kov a vydatá bola 30 rokov 
za p. Jakuba Jakubek, bý
vajúc v č. 136 Jefferson St. 
v Campbell. Bola údkyňou 
Č. 343. IKSŽJ., Venca 131. 
S. K. S. a Žen. Polit. Klubu. 
Oplakáva ju manžel, synovia 
Jozef, Jakub a Donald a dcé
ra Helena; tiež matka pani 
Katarína Fridman Baluch a 
brat Štefan Fridman. 

Jej pohrab bude v sobo
tu ráno z domu smútku a 
chrámu sv. Jána. Pohrabné 
obrady odbaví Rev. Juraj No
vák. Pochovaná bude na slo
venskom cintoríne sv. Jána 
Krst. v Campbell. 

"  ť -- . .  «  

2 ŠTRAJKERI ZABITÍ 
Y MINNEAPOLIS 

U Flour Čity Ornamental 
Iron Works v Minneapolis, 
Minn., je štrajk za uznanie 
unie a vyššiu mzdu. Kompá-
nia najala škébov a preto 
štrajkeri postavili piketov, 
ktorí chceli škébom zabrá
niť prístup do továrne. Pri
šlo mnoho ľudí, ženy i deti 
štrajkerov a začalo sa há
dzať kamenie. Odrazu prišla 
policia, ktorá strelila do zá
stupu, zabijúc dvoch mladí
kov a 30 ďalších osôb bolo 
vážne poranené. K tomu po
licia hádzala i slzavé bom
by. 

MICHAL SEMAN ZOMREL 

Michal Seman, z 2505 Shir
ley Rd., zomrel vo štvrtok 
min. týždňa vo veku 50 ro
kov. Oplakáva ho manželka 
Zuzanna a synovia Michal, 
Ján, Juraj a Andrej doma a 
jedna sestra v kraji. Pohrab 
bol v pondelok z domu smú
tku a chrámu sv. Mateja. 
Pohrabné obrady odbavil 
Rev. Fr. Kozelek. Pochova
ný bol na Calvary cintoríne. 

GRÉCKO JE V KRÍŽI, 
VLÁDA CHCE KRÁĽA 

Grécko nachodí sa zase v 
štátnej kríži, vzdor potlače
niu revolúcie, ktorá tam mi
nulej jari vypukla. Pri vláde 
sú rojalisti, ktorí chcú zavo
lať bývalého kráľa Juraja 
znovu na trón, kdežto vlivná 
časť obyvateľstva je za re
publikánsku formu vlády. 
Kríza sa zhoršila, keď ta
lianske válečné lode vpláva-
ly do gréckych prístavov bez 
vopredného oznámenia sa, 
čo sa vysvetľuje, že Talian
sko chce mať slovo v gréc
kej kráľovskej otázke. Ho
vorí sa, že Anglia nástojí na 
tom, aby bol , bývalý kráľ 
znovu kráľom a Taliansko 
je proti tomu. 

'  •  '  * "  *  

' —- Youngstownské Sloven
ské Noviny majú mať pred
nosť v každej slovenskej do
mácností v Mahoning doline. 

k nemu a budem s nim ve-
čerať a on t# mnouv" 

- ... 

MAJÚ RADŠEJ PRÁCU AKO PODPORU 

v 

Tu je časť tisícich bezro-
botných Newyorčanov, ktorí 
sa hlásili o prácu v PWA ú-
radovni, keď im bolo ozná

mené, že už práca pre nich 
bola stvorená. Títo robotníci 
boli veľmi radi, keď mohli 
nastúpiť prácu, éo značí ko

niec prijímania obyčajnej 
podpory. V New Yorku je 
vyše pol milióna bezrobot-
Äých. . 

SOCIETY NEWS 
FOUR CLUBS UNITE TO 

HONOR MARY REDASKY 

Miss Mary Redasky, 1522 
South Ave., who celebrated 
her 22nd anniversary, was 
honored at a surprise party 
Wednesday evening in the 
C. M. Octo Club rooms, the 
affair being attended by 
more than 60 young women 
and their escorts. Hosts at 
the affair were members of 
the La Douze, Cy-Me, Roxey 
and C. M. Octo Clubs. 

Cards, games and dancing 
were pleasant diversions of 
the evening, a midnight sup
per being served at a long 
table centered with a large 
lighted birthday cake sur
rounded by bouquets Of sum
mer flowers. 

The honoree received many 
lovely gifts. 

HASELTON DODGERS 
EXPRESS THEIR THANKS 
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Amícm Distiliiaf Conpiqr 
PEKIN ILL 

On behalf of the Haselton 
Dodgers baseball team of 
the Slovak League, we wish 
to express our sincere grati
tude to all our sponsors, ben
efactors, booster fans and 
all those who in any way 
helped to make this season 
such a successful one. 

The backers of the team 
were as follows: Donald La 
Belle, Sheban & Nye Min
ing Co., All American Beer 
Gardens, M. J. Lesnak, Su
perior Block Co., Scher the 
Tailor, Olenick Dairy, Home
land Tailor Shop, Travis-
Pemberton, Haselton Beer 
Garden Book Shoes, Hasel
ton Confectionery, Cataland 
& Klarich, Gardner-Boych, 
Belkin Tire Service, Henry's 

DETSKÉ TOPÁNKY 
Za výpredajné ceny 

500 pímr 
vysokého gri-
du detuých 

top&nok 

Brody1! 
11 E. FEDERAL ST. 
215 E. FEDERAL ST. 

Cafe, Franko's Market, Uni
on Wholesale, Dr. S. K. Bol
ster, Glasgow Tailors, Sam 
Sherman, Klivans, Bun Cloth
ing, Wilson Tire Shop, Vince 
Joyce & Don Gardner. We 
sincerely are grateful for 
your fine cooperation. 

Our thanks are also ex
tended to H. Thayer Iron 
Co., Bolotin Drabkin, Yuhas 
Market, Pete Stellato, Dal
las Hurd, Nick Vukela, Yo. 
Paint & Glass, John Gar-
char Sr., Max Hansburg, 
Carl Rinaldo, John Hnat and 
W. T. Carey Drug Co. for 
their valuable aid in com* 
pleting our score card. 

Thank you! Our apprecia
tion is deep rooted. It is a 
kindness we will remember. 

John Elosh, 
Business manager# 

nwmmtm 
JÁN JANOS ZOMREL 

Ján Janoš, z č. 1108 Mi
ami Ave. zomrel v pondelok 
vo veku 68 rokov. Oplakáva, 
ho manželka Magdalena a 
dcéra pani Anna Radovič, 4 
vnúčat a 4 pravnúčat. Po
hrab mu bol vo štvrtok z do
mu smútku a chrámu sv. Cy
rila a Metoda. Pohrabné o-
brady vykonal Rev. St. Be-
galla. Pochovaný bol na Cal
vary cintoríne. 

— Keď ea niedo významného 
u vie prihodí, napíšte o tom 
zpráva do týahto novín. 

Potrebujete Nová Gázová Pec? 

Táto Nová "Magic Chef1 

J« Dnes Najlepiou Hodnotou! 
Príďte Si Ju Pozrieť Zajtra! 

Splácanie sa usporiada. *69 .50 
Domico Pomôcky — a* Piatej Podlate 

MCKELVEY'S 

Kúpte si Uhlie Teraz 

Prv než Guffeyho zákon potisne ceny uhlia vylifo. 

CHAMPION — PITTSBURGH A ^ * 
KENTUCKY KUSOVÉ : r 

SHEET and TUBE KOKS 
Najniiiie ceny. 

h s £' Ľ ' *'? -j,n-: frCf; 
Uhlie • pivnici je teraz tak dobré ako peniaz v banke 

TELEFON 44121 ? . ^ 

T H E|, 
HEED MHT.nr.R« 
:V';v' SUPPLY jvi 

3128 WILSON AVEÍ 
: v ... J3BOBGE PIPOLY, predseda . 
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