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Krásne divadlo 
V Haseltone 

Rezolúcia Sväzu 
slov. kňazov 

yf Ír nedeľu predstavená bude Svilz slovenských kat. lcna-
kra "Odmena dobrých die- zoy pjttsburghsekj diocexie 

za prednášky Matice 
Slovenskej. 

tok" a prevedené iné body 
programů. 

• V osade sv. Alžbety bude 
Ha nedeľu večer krásne di
vadelné predstavenie v osad-. , 
nej sieni na Haseltine Ave. ™ ̂  
Program bude mať osem bo-!"5"!1 ,19- d?«mbr® 1935' ,U" 
j ' u j u j i ' radnici a udovia Svazu slo-dov a hlavný bod bude krá

sná hra pod menom "Odme-

Sídení na mimoriadnej 
schôdzi vo Fort Pitt hoteli, 

Nový mayor Campbellu složil prísahu 

na dobrých dietok". Táto hra 
je vo troch dejstvách a hra
jú najlepší herci a herečky 
2 mladšej mládeže. Obecen
stvo privítajú Štefan Feren-
čak a Margita Smith. Všetci 
Slováci z Mahoning doliny 
sú srdečne pozvaní na toto 
divadlo, ktoré bude už teraz 
v nedeľu večer, 29. decem
bra. 

Battket Jednota 
sa blíži ligy 

venských katolíckych kňa
zov v pittsburghstópm bis
kupstve" za dobré a svätej 
spoločnej veci prospešné u-
znali nasledujúcu rezolúciu 
vyniesť a Centrálnemu Vý
boru príchodu Slovenskej 
Matice do Ameriky poslať: 

a. Pretože Výbor Sloven
skej Matice prišiel k nám, 
americkým Slovákom, len čo 
čisto • slovenský kultúrny pod
nik bez akéhokoľvek príve-

NOVY DIREKTOR BEZPEČ
NOSTI A VEREJNEJ SLUŽ

BY MESTA CAMPBELL. 

akýchkoľvek nárokov stran 
níckych vo veciach vieryvy-. 
znania alebo politických ná-

Slováci z celého okolia sú po- hľadov; 
zvaní na banket, ktorý bu- b. PretOŽC Výbor Sloven-

de 14. januára. skej Matice svojim týmto 
príchodom chce pozdvihnúť 

š? Už len asi dva týždne o-1 len dobré meno nášho Slo-
ftáva j ú do času, kedy sa bu-lvenského Národa v očiach a 
de vydržiavať ten význam- j srdciach celej Ameriky, vyž
ilý každoročný banket Maho-
tjing a Shenango okresu KJ., 
o ktorom vám bola daná 

Mayor Ján J. Borak 

Vo štvrtok na poludnie, I nistrácii: James Elliot, okres-
26. decembra boly vo YMCA ! ný rekorder; policajný šéf 
v Campbell pekné obrady! Campbellu Cunnin>iam; de

sku slovenskému nacionaliz- j skia(jania prísahy nového ' puty šerif p. Hamady za še-
mu sa protiviacemu, a bez | mayora j4na J. Boraka a rifa Elsera, ktorý sa musel 
akvŕhknľvek nárokov stran- všetkých zvolených úradní • Su-ofon Timkn. nán 

zdvihujúc bohatstvo jeho 
kultúry v pravom a zaslúže
nom svetle; 

zpráva nedávno skrz t'eto j  c. Pretože príchod Výboru 
noviny. Banket sa mal vydr- Slovenskej Matice slúžiť má 
žiavať po skončení baseball aj k privítaniu našej už v 
^azony, ale pre rozličné pri- Amerike narodenej a vy-
qjny boJ odložený až na 14.. chovanej slovenskej omladi 

kov mesta, okrem p. Alexan
dra Millera, koncilmana z 2. 
wardy, ktorý nemohol byť 
prítomný. Prísahu vernosti 
predriekal každému úradní
kovi osobitne okresný sudca, 
Hon. George Gessner. 

Po složení prísahy bol ó-
bed pre päťdesiat osôb, vše
tko členov a priateľov novej 
administrácie mesta Camp
bell a po obede boly predne
sené blahoželajúce reči. Za 

Manželka pána 
Bosáka zomrela 

Zomrela 21. decembra 
veku 62 rokov. 
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Pozvanie na sylves- Taliansko sa 
trovú slávnosť 

3, Hamrák 

vzdialiť; Štefan Timko, pán 
Lupescu, správca odbočky 
City banky v Campbell; Jo
zef Kraja, hl. predseda Hor-
vatského Kola a spoluvyda-
vateľ Youngst. Slov. Novín, 
ktorý povedal, že Horvati v 
celej Amerike pozerajú na 
p. Boraka ako na svojho vy
nikajúceho spolurodáka a sú 
naňho hrdí; M. Mráz, za Y. 
S. N., ktorých je p. Borak 
predplatiteľom; syn p. Bo
raka, advokát Burgstaller, 

Dozvedáme sa z "Ôfrŕa 
ny", že pani Zuzanna Bosá-
ková, manželka p. Michala 
BosáTca zo Scranton, Pa., zo
mrela v sobotu, 21. decem
bra o pol 9. ráno vo veku 
62 rokov. Dňa 17. sept. pod
robila sa ťažkej operácii, 
ktorá sa zdanlivé vydarila, 
takže bola už na nohách. O 
tri týždne po operácii ale 
začala chradnúť a trpieť 
nesmiernymi bôľami, z kto
rých ju len smrť vyslobodila. 

Nebohá narodila sa 4. a-
príla 1873 v Harhaji, Šariši 
a za p. Bosáka vydala sa 
pred* 45 rokmi. Bola dobrou 
Slovenkou a zakladateľkou 
C. 108. IKSŽJ. v Olyphant, 
Pa. Oplakáva ju okrem man
žela štvoro dospelých dietok 
a šesť vnúčat. Pohrab jej 
bol 24. decembra z domu 
smútku a chrámu sv. Rodiny 
v Scranton, Pa. Pochovaná 
bola na cintoríne Kata-

Pán Andrej J. Hamrák, 
dobre známy slovenský pra
covník, vymenovaný bol no
vozvoleným mayorom mesta 
Campbell, p. Jánom J. Bora-
kom za direktora bezpečno
sti a verejnej služby. Tento 
úrad, hoci ne voliteľný, je 
jedným z najvýznamnejších 
v mestskej administrácii a 
my sa tešíme, že ho dostal 
Slovák a to ešte taký dobrý j r*ny v Moscow, Pa. 
Slovák-pracovník. I Pánu Bosákovi a jeho ce

lej rodine vyslovujeme ú-

chystá k vojne 

Slovenská bapt. cirkev y 
Campbell bude mat* 

pekný program. 

Najpožehnanejší je ten ži
vot, ktorý s Bohom započí-
na, pokračuje i končí. Tak
to naša cirkev na svojich ko
lenách, na vrúcnych modlit
bách uvítala rok 1935. a sna
žila sa ku cti Božej i ku po
tešeniu a pomoci bližného 
žiť, teraz chceme zase s Bo
hom ukončiť tento rok a u-
vítať rok nový. Sylvestrový 
program sa započne o 9. ho
dine večer 31. dec. a bude 
trvať prez polnoc. Program 
ku tejto slávnosti je nasle
dovný : 

Básne prednesú: Mrs. Me-
leg: "Bez Boha", Mrs. Kuz-
mik: "Slyšte macedonské vo
lanie", Mrs. Struharik st.: 
"Na Sylvestra", Mrs. Lup-

Mussolini nariadil vyprázd-
ÉWnie palúb na válečných !ft#; 

diach k streľbe. 

toastmajstra bol p. Andrej J.! učiteľ Zamory, jeden úrad-

Pán Hamrák je už niekoľ
ko rokov tajomníkom Okres
ného Sboru Slovenskej Ligy, 
tajomníkom Slov. Nár. Kniž
nice a úradníkom viacerých 
slovenských spolkov ' a klu
bov. Kde treba pracovať, 
tam ho vše najdeme. Viedol 
volebnú kampaň p. Boraka, 

Hamrák, správca volebnej nik z úradovne rekordera, j ktor^ t>0ia víťazná a tak te-
ktorého meno sme nedopo-1 dy yymenovanie jeho je za
čuli ar* Harry Copf). Vš«tci•- slúženou odmenou. Pán Ham-

kampane p. Boraka a novo
vymenovaný diréktot feefc-

januára 1936, kedy sa bude ny všetkých spoločenských a ' pečnosti a verejnej služby priali najväčšieho úspechu ! rák pochodí z pionierskej ro-
vydržiavať na Steelton, pri stavovských vrstiev k milé-1 mesta Campbell. Privítal ho-' novej administrácii. diny siovenskej na Mahoning 
osade Mena Ježiš. Bude to mu nášmu Rodu Slovenské- stí a predstavil za prvého | Na koniec toastmajster p. doline a je bratom Rev. Já 
zaiste významná príležitosť, mu: ! rečníka ctih. sudcu Gessne- • Hamrák požiadal novozvole
ná ktorú srdečne povolávame Rozhodnuto: (a) Že náš ra, ktorý povedal obšírnu a ného mayora, p. Boraka o 
nielen jednotárov, ale celú «gväz slovenských katolíc- poučnú reč o ťažkostiach 
našu milú Slovač vôbec jak kyCh kňazc v pfttsburgh- spravovania miest v terajších 
z tejto okolice, tak z War- skom biskupstve" vrele a:časoch. Prial novozvolenému 
ren, Niles, New Castle a z nacišene víta tento úctyhod-1 mayorovi a jeho admini^rá-
okolitých miest, aby sa jej ný yýbor Slovenskej Matice cii mnoho zdaru, ktorého i-
stnnlu s nami zúčastnili. Ne-' i_: /insloVino Irorl' hnrlp ťíra-

primnú sústrasť nad ich veľ
kou stratou. Nebohej nech 
je vďačná pamiatka medzi 
americkými Slovákmi. 

Penzijný zákon 
uplatnený v Ohio 

Celá Európa trpne .od stra
chu z najnovšieho rozkazu 
talianskeho diktátora Musso-
liniho, ktorý nariadil váleč
ným lodiam, aby vyprázdni
ly svoje paluby a boly pri
chystané k streľbe. 13,000 
námorných kanonierskych ex 
pertov-rezerv i.stov bolo povo
lané do služby. Mussolini vy
dal toto nariadenie, lebo sa 
očakáva, že Liga Národov 
vydá prostriedkom januára 
zákaz na predaj oleja Ta
liansku. Mussolini už dávno 
vyhráža vojnou Europe v pá
de tohto zákazu. 

Situácia v Europe sa od 
posledného týždňa zhoršila 
pre Taliansko. Na miesto za-

a Happy New Year", Mrs. 
Matlak: "Novoročný vinš", 

d'akovavšieho anglického mi-
tak: "Báseň ku 1936 , Mrs. j njstra zahraničia Hoara, vy- f^j 
Wil^ Luptak: * Wishing You menovaný bol kap. Anthony '< 

Eden, osobný nepriateľ Mus* 
soliniho a stály odporúčateľ 

Mrs. Jenette Luptak: KNo- sankcií Ligy Národov, i zá-
vému roku . Okrem básni > kazu 0ieja> Anglia k tomu 
budú iné krátke reči zo sku- začala horečne opevftovat» 
seností zašlého roku. 

Predstavenie na predmet: 
"Čisté zlato" prednesú na
sledovné osoby: Mrs. a Mr. 

pobrežie a hranice Egypta a 
modernizuje armádu* Posie-; 
la veľké zásoby kánonov a^ 

« i munície a mátam vyše 1,000* 
Faber, Mrs. Todd, Mrs. Paul netadiel. Anglia vytiahla sí-

spolu s nami zúčastnili. Ne- medzi nami; Iste dosiahne, keď bude úra 
bude to prvý banket, ale už £e na§ "gväz sloven- dovať v prospech všetkého 
sa tri takéto bankety vydr- ských kato!ícltyc^ kňazov v obyvateľstva. 
žiavaly po skončení kazdo- pittsburghskom biskupstve" Pán Hamrák srdečne po- dôveru ľudu nesklame. Co sa 

na Hamráka, duchovného o-
sady.sv. Trojice v Lorain, O. 

niekoľko slov. Pán Borak spomenutý úrad je súci, 
sa osvedčil, že bude celým jebo študoval na kolégiume 
mayorom, to jest, že bude ; sv prokopa v Lisle, 111. K 
robiť to, čo je dobré pre ce-1 vymenovaniu mu blahoželá-
lé mesto. Očakáva, že všetci1 

me a prajeme najväčšieho 
Zvolení úradníci budú robiť j Z(jaru. 
to, čo od nich ľud očakáva.) 
Sľubuje, že složenu v ňom £^3 

Kazdy olubsiký občan bude 
dostávať starobnú penziu 
dľa federálneho zákona. 

Fedor, Mr. Kuzmik, Bobby 
Hiben, M. Kuzmik á Mrs. 

,V? 

tííf' 
ce niekoľko válečných lodí,r . ýí 
zo Stredozemného mora, aler; ^ 

. . . - „ mála všetkých slovenských, - - - . D , , , . 
cuju za zdar banketu je, ze kňazov v biskupstve, vvna-jnili napred títo členovia bu- zdvihnutiu mesta, ktorý pred,Frank Barton bude direkto-
sa ešte lepšie vydarí, nežil gna.j sa naponulhať, aby sajdúcej administrácie: John loži úradníkom a mestskej rom financií me.ta, Vern B. 

" Thomas pravotárom, Olson 
šéfom policie. 

tie minulé. Ale ked sa tak ajíCja výboru Slovenskej Ma- J DeMart, preds. mestskej ra- rade. Vie sa dobre znášat 
má stať, jediným spôsobom Uce y našej pittsburghskej I dy; John B. Ross, auditor;, s každým, u koho vidí dobrú 
na to I# vaša najväčšia ú- oblä^sti všemožne a všestran- [ Anthory Testa, pokladník; í vôľu. Úfa, že uspokojí väč-
časť. ne vydarila. Anthony Pacella, solicitor; 

Výbor pripravuje bohatý Dan0> 0dhlasovano a pod-i Michal Martinko, Julius Fa-
písano v Pittsburghu, Pa.,! bian a Ján Lysowski, kon-program, na ktorom budú 

významní baseball hráči na- ^"19. decembra 1935. 
(dp.) Klemo Hrtánek, př. 
(dp.) Tomáš Harnyak, taj. 
(dp.) Martin Rubický. 
(dp.) Ján Martin, 
(dp.) Jozef Straka, 

členovia výboru. 

i 

šej krajiny, hlavný úrad 1. 
K. S. J., duchovní z našej 
okolice, jako aj iní dobrí 
rečníci. Zaiste, že neobanu
jete, keď sa zúčastníte toho 
banketu, lebo tam bude nie
čo nového, čo ste nespozoro
vali na našich predošlých 
banketoch. Teda ešte dneská 
ji zaumieňte, že prídete, a-
|>y ste i vy mohli odovzdať tll , . T. , Z A , , j ̂  i ' Pluk. Charles A. Lind-ýctu tým mladým jednotá-1 , . ^ , .. . bergh schytil sa tajne so *om — a kto zna, ci nie na- j r * ,, « 
fcim budúcim slovenským SV°J°U ^a"ze a '[ "Rusko, aby postrašilo Ja-{Viktorov, ktorý vybudoval 
todcom, ktorí si jej zaslúžili .sy,n e,,°1

m, ?n?n\,na
K 

fpencov a Nemcov, ktorí ma- terajšie ru3ké válečné loď-bycajnu nakladnu lod , aby j Í71 ' ; , J 
v . , v •  1  j  a  i -  j  1  x h ú  z á l u s k  n a  r u s k u  z e m ,  d a -  s t v o .  V i k t o r o v  b o l  o b y c a j n y  

cilmani za celé mesto; H. L. 
Parish, koncilman 1. warďy; 
Joseph Pico, koncilman 3. 

Guvernér Davey podpísal 
v utorok tkzv. "Old age pen
sion conformity act", prijatý 
štátnou zákonodarňou, kto
rým sa dosavádny štátny 
penzijný zákon prispôsobil 
k federálnemu zákonu, takže 
občania Ohia budú oprávne
ní na všetky výhody starob
nej penzie, ktoré majú poží
vať podľa federálneho zá
kona o sociálnom zabezpe
čení. Toto znamená, že sta
robnú penziu budú dostávať 
i takí občania a občanky, 
ktorí bývajú v Ohio len päť 
rokov a vyše namiesto 15 ro
kov, ako to bolo dľa štátne
ho zákona a keď je obča-

šinu obyvateľstva Campbel-j Budúci mayor Youngstow-! "^"^h^'zákonÍ'človek mu
lu. lebo bude .lúžif celému !nu> Lionel Evans ̂  oznámil obíúľom Spoj! Z-

tov 15 rokov. 

svoj kabinet 

Zbell ml. Tento dej pouka- jen t^raz> keci» u£ sľub 
zuje kontrast nekresťanskej Francie> Turecka, Grécka a" 
a krest anskej domácnosti, i Juhoslávie, že jej vypomôžu 
tak tiež ich vyznám pre bliz- SQ svojválečnými loďmv 
n£ho. ř „ ... . 

, Spievať budú: Mrs. Hi
ben, Mrs. Lukich a Mr. Geo. 
Matlak ml. 2alm 86 . Du- • sj^vja bola Maďarskom a 
plované trio Ja k tobe, Buiharskom napadnutá, 
lkám" zaspievajú ženy. Duet j Na taliansko-abysínskom. 

Milé stádce Kristovo a ine fronte neudala sa ešte tá. 
spevy, ako aj rec slova boz. dlho očakávaná veľk% 

v páxte talianskeho 
Rumunsko a Cesko-Slovensko 
sľúbily pomoc, ak by Juho 

kazateľa budú na progra
me. Cez pol noc budú mod-

bitka, ale menšie bitky b& 
časté. Talianske vojsko ne-

l'uc*u- !v piatok min. týždňa, že 
Ján J. Borak bude prvým Frank Barton, terajší klerk 

slavianskym mayorom mesta ; volebnej komisie bude jeho 
Campbell. Je on skutočný, J direktorom financií, Carl L. 

litby a po polnoci všetcia napreduje nikde. 
sídu do školskej miestnosti, 
kde si v Novom roku pri 
chutnej káve a slovenských 
koláčoch spoločne jedni s 
druhými pohovoríme. 

Vstirp je voľný. Každý jé 
srdečne zvaný i vítaný. Príď
te, aby sme sa spoločne roz
lúčili so starým rokom a spo
ločne uvítali rok nový. Ko
stol je na rohu Reed Ave. a 
14th St. v Campbell. 

V Taliansku je smutná ná-^ 
lada pre obrat v anglickej; 
politike. Vytýkané je Mus* 
solinimu, že otálal prijať po* 
núkaný mu mier s pol Abysí* 
niou. Ale Mussolini je od*: 

hodlaný na všetko — i na 
európsku vojnu. v 

CAMPBELLSKÝ SLOVÁK 
OBEŤOU ZBOJNÍKOV 

PECE NA BRIER HILL 
U2 SÚ ZAPÁLENÉ 

Zákon bude platný hneď, 
keď kongres odhlasuje pe
niaze na jeho prevádzanie. 

cilman 4. wardy. Všetci sľu
bovali najplnšiu kooperáciu 
v prospech mesta a celého 
obyvateľstva. 

LINDBERGHOVCI UŠLI Za nimi blahoželali mayo-
•O SYNOM DO ANGLIE i rovi Borakovi a jsh? admi-

wardy a Joseph Fabian, kon- í  citom i mysľou Slavian a j  Olson šéfom policie, Vern B. peňazí budú podporo-

Vojna japonsko-ruská na obzore 

preto sú naňho hrdí všetci Thomas mestským pravotá-. yaní núdzni atarci a staren-
Slaviani nielen v Campbell, i rom, Albert R. Haenny, in- ky yyše 65_r05ní; tí, čo do-
ale všade, kde ho poznajú | inžierskym komisárom a Dr. teraz dostávali penziu, aj 
a prajú mu najväčšieho zda- W.W. Ryall komisárom zdra ^ ČQ gú na ňu dľa horejších 

votníctva.Paul Boucherle bu
de plánovným inžinierom, 
Wm. E. Lewis prvým pomoc
ným pravotárom, Herschel 

ru, ktorého mu i na tomto 
mieste želáme. 

podmienok oprávnení. Za
mestnané osoby ale budú si 
platiť percentá na svoju pen 
ziu, aj ich zamestnávatelia 

Ha Brier Hill zapálené bo
ly tri martinské pece, ktorá 
stály od 19. septembra a za^ 

Pán Martin Spak, dobre i čne sa pri nich pracovať^ 
známy campbellský Slovák a I na budúci týždeň. Práca 
obchodník postrelený bol v 
piatok min. týždňa zbojrik-

oceliarňach ide teraz asi 6 
percentovou silou a jest! 

mi na rohu 11^ a Robinson 1 objednávky na oceľ budú |T 

Rd., ktorí žiadali od neho j naďalej prichodiť vo väc^ 
peniaze, ktoré niesol z ban-jšom množstve, zreparovaný 
ky. Pán Spak im peniaze ne-! budú ďalšie pece na Briefjf. 
vydal, preto naňho strelili a 
ušli. Bol ťažko ranený pri 

Hill. Nateraz v činnosti j» 
na okolí youngstownu 49 

Hunt druhým, Dave Neiman j bud£ na jcb penziu prispie-

, Svojou pracou, svojou usi-: , A  .. , , .. hú L ušiel do Anglie pred zločin- J" jovnosťou a ochotou na base-
Jjall hrišti cez celú letnú se-
jponu. 

Nie sme ešt<5 vstave uve-

nou rukou vrahov. Lind-
berghovci dostávali v po
slednom čase zas mnoho vý
hražných listov. Celý svet je 

U 

rejniť celý program tejto u- ,.ozhorčený na nemožné zlo-
dalosti, ale v budúcom čísle gjnecké pomery v Amerike. 
zmienime »a Úpiné 9, $elom 1 — Vládny časopis "Izvestiaí*' 
programe., .. 'VLÁDA PODPORUJE IBA P*še, že nepriatelia sa pre-1 Vonkajšie Mongolsko, kto-

Tak prôslme, nežaliudníte I 3,500,000 NÚDZNYCH svedčia, že teráz nebude žia- jré je v tesnom spojení s Ru-
. na ten deň, 14. januára a o- j j  den Roždenstvensky velite-; skom, je terajším cieľom 
stávame do budúcel|0 #ždňa Federálna vláda oznámi-'l'0™ ruskej floty. (Admirál j  japonského imperializmu. V 

lo minulé dni na verejnosť, • námorný vojak. Po slávnosti v tieto dni 
že počet jeho ponoriek a j  vyznačovania bola válečná 
ničiteliek bol v posledných ! porada, na ktorej bol i Sta-
štyroch rokoch zpäťnásobe- ] lin prítomný. 
ný a jeho pobrežná strácaj v . 
flota zjedenást'násobená. , I Mon«oh P°"duJu 

ponska odprosenie' 

policajnýfn žalobcom, čer
noch Berry H. Hill pomoc
ným policajjným žalobcom. 
Ďalšie vymenovania oznámi 

HOIJC ZHABE DOMY 
3,460 MAJITEĽOV 

s úctou, ha, že stojí na svojom roz-
v J. C. Stanko^1 j hodnutí vydržiavať len pol-

predseda okresu štvrtá milióna nezamestna-
(|^B. Hassay, 

taj. okresu K J. 

j Pp. dopisovateľom.—-Po
šlite laskavé svoje články a 
zprávy zavčasu — v stredu 
sa nepracuje a vo štvrtok 
redakcia nemá času na dopi-

ných a o ostatných že sa 
majú starať jednotlivé štáty, 
okresy a mestá. V Spoje
ných Štátoch je teraz 11,-
000,000 bezrobotných. Štát
na zákonodarňa odhlasovala 
minulého týždňa poldruha 

Roždestvensky velil rubkej | minulom týždni japonskí a 
flote, ktorá bola Japoncami, mandžúrski vojaci napadli 
úplne zničená pred 30 rok- j mongolské stráže a zabili 
mi.) niekoľko Mongolov. Po po-

V Moskve bolo .po tieto radení sa s ruskou vládou, 
dni vyznačovanie námorných mongolská vláda poslala no-
dôstojníkov a mužov. . 183'tu Japonsku, v ktorej poža-
dôstojníkov a mužov dostalo i duje odprosenie za ten ná-
najvyšší rád Lenina a 65 rád j  pad a zaplatenie náhrady. |jú spolu $2,908,517,828. A-
Červenej hviezdy. Medzi ni-: Mongolsko má len milion o -i plikantov o pôžičky bolo raz 

milióna dolárov na núdznych j mi bol i hl. veliteľ pacifickej ; byvateľov, ale s Ruskom 170 j toľko, než koľko ich pôžič-
v Ohio. Ifloty Michal Vladimirovifi [milion a preto ga nebojí. ku dostato. - 4 j; ;, 

t ŕ- jt J • :-f " 

Z Washingtonu oznamujú, 
že Home Owners Loan kor
porácia, založená vládou na 
zachránenie domov ich chu
dobným majiteľom, zadá ža
loby proti 3,460 majiteľom 
na zhabanie ich domov, lebo 
neplatia ani splátky ani ú-
roky na ich morgičové dlhy. 
Udajne 32.5 percent dlžní
kov neplatí žiadne splátky. 

12. decembra HOLC mala 
961,401 dlžníkov, ktorých 
morgičové pôžičky obnáša-

vať a keď dosiahnu 65 ro
kov veku, budú dostávať 
proporcionálnu penziu, kto
rá bude väčšia, akú dostá
vajú penzisti, ktorí si na 
penziu neplatili. 
Každý Slovák nech sa stane 

občanom 1 
Pretože starobnú penziu 

srdci. Mal pji sebe $2,000, j  martinských pecí a tri beťi» 
ktoré potreboval na speňa
žovanie výplatných čekov. 

semerky, čo je vraj najlep* 
šia činnosť koncom roka od 
1928. , i 

BORAH MÁ UŽ ' * 
VYŠE 200 DELEGÁTOV PASSAIC SA CHYSTÁ, 
o . c " I NA PREDNÁŠKY Senator Spoj. Statov z, 

Idaho, William Borah, kto- Z Passaicu, N. J. nám 
rý sa uchádza o republikán
sku nomináciu na preziden
ta, má už 208 delegátov za
istených a asi 100 ďalších 
že dostane v južných a vý-

budú dostávať len občania a bodných štátoch. Medzi 
občanky, je samozrejme, ze 
každý Slovák a ^Ipvenka má 
sa stať občanom (I Občankou 
Spoj. Štátov. 

POHANSKÉ VIANOCE v 

V NEMECKÚ 

Nemecfcf nacisti neslávili 
na Vianoce narodenie Krista 
Pána, ale slnovrat, podľa 
staroněmeckého pohanského 
zvyku. Na vrchoch a kop
coch kládli vatry a spievali. 
Celé Nemecko bolo akoby ob 
kolesené vatrami na hrani-
cjach* -i w v v . 

A, -dř '4 

štátmi, ktoré budú mať de 
legáciu za Boraha, vradený 
je i náš štát s 52 hl|femi. 
Takto by bol Borah už naj
silnejším kandidátom nomi
nácie, lenže bude sotva no
minovaný, lebo je priliberál-
ny pre finančné kruhy, kto
ré sú proti jeho peňažnému 
programu. On je za to, aby 
i striebro bolo zákonitým 
platidlom popri zlate. A ne
môžu mu konzervatívni re
publikáni zabudnúť, že hla
soval za mnohé Roosevelto
vo predlolur. 

známu j ú, že 70-členový vý
bor z passaických a okolí* 
tých farností a spolkov robí 
veľké prípravy k privítaniu 
delegátov Matice Slovenskej, 
ktorí úradne navštívia Paa-
saic dňa 13. a budú tam 14. 
a 15. januára prednášať. Na 
čele passaického výboru ja 
p. Jozef G. Pruša, hl. tajom
ník S. K. Sokola. Na čele 
programového výboru je ev. 
farár Rev. Jozef Kuchárlk. 
Štyri farnosti a 30 spolkov 
kooperuje. Štyria mayor! 
prijali čestné členstvo uvíta
júceho výboru pre matičnú 
delegáciu. Sú to mayori z 
Passaic, Clifton, Garfield m 
Wallington, N. J. Farnosti .a 

I spolky obětovaly 
t na predi 

m&m 


