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Schôdza v záujme 
Matice Slovenskej 

Zdarma Škola pre 
l' íStruthersčanov 

V-,*' Bude 10. januára večer prij Strutherskí Slováci a Sloven* 
osade sv. Cyrila a Metoda, ky môžu sa zdarma učiť 
Všetci duchovní, spolkoví a 
kluboví zástupci a pracoval* 

ci slovenskí sú pozvaní. 

všetkým školským predme
tom aj občanstvu^! 

Basketball začne 
sa na stredu; 

Šesť čiat je v Slovenskej K. 
Basketball Lige. Hry budú 

v Lincoln Gym. 
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Ka piatok večeř, 10. janu
ára bude vážna schôdza pri 
osade sv. Cyrila a Metoda 
na N. Watt St., v záujme 
prednášiek delegácie Matice 
Slovenskej. Na túto schôdzu 
povolávame celý úrad ma
tičných prednášiek youngs-
townského okolia, menovite 
duchovných všetkých sloven
ských kat. osád a cirkev
ných sborov, ako aj všetkých 
slovenských spolkov a klu
bov, ženských i mužských, a 
vôbec všetkých verejných či-
$chrníkov slovenských. 

"Všetkých účastníkov schô
dze prosíme o dobré návr
hy za \ydarenie sa predná
šiek na našom okolí. Musíme 
urobiť všetko možné, , aby 
sa tento zájazd vysokých ho
stí z kraja vydaril čo naj
lepšie a aby nám zostal dlho 
v pamäti. Ráčte prísť v naj
väčšom počte a zo všetkých 
strán Mahoning doliny. 

S úctou, 
Úrad rftatičných pred

nášiek youngstown-
ského okotia* 

V Struthers otvorená bola 
po tieto dni denná i večerná 
škola pre dospelé osoby, v 
ktorej sa vyučuje riadnym 
školským predmetom ako aj 
občanstvu. Škola je zdarma 
a nachodí sa v Highland 
Ave. School pod vedením 
Mrs. Warner. ^ 

Vyučovanie v tejto |ikole 
je každý pondelok, utorok a 
štvrtok popoludní od 1. do 4. 
hodiny a večer od 7. do 9. 
hodiny. Kto tedy nemôže 
chodiť popoludní, môže cho
diť večer alebo naopak. 

Každý Slovák a Slovenka 
v Struthers má tu príležitosť 
obdržať vedomosti, potrebné 
k zadováženiu občianskeho 
papieru a tiež všeobecné ve
domosti v anglickej reči, po-
ctovaní atd\ Každému bude 
venovaná zdvorilá pozor
nosť. . 

fifMJ ľ' j"f! *11  4j'ť 
PETRUŠKA TAJOMNÍKOM 

MAYORA BORAKA 

Slovo k našim v Amerike 

Mayor mesta Campbell, p. 
Ján J. Borak vymenoval za 
svojho úradného tajomníka 
p. Jána Petrušku, dobre zná-

«§ ZAMESTNANCOV , ^eho mladého Slováka z č. 
MESTA PREPUSTENÉ 121 Reed Ave- P*n Pet™sk* 

je druhým Slovákom, ktorý 

k s 

Nový mayor Youngstownu 
"^Rnei TBvaňa ďal prSpiShV 

dostal vymenovanie na váž- 9:00 (Jadets vs Shirley. . Matica Sloveiuká nikd* " K„ „„„ ! niln Práve teraz «« mi roz 

Slovenská Katolícka Bas
ketball Liga tuná porobila už 
všetky prípravy k započatiu 
tohoročnej sezony. Šesť čiat 
je hotové k započatiu hier 
na stredu večer, 8. januára 
v Lincoln Gym, kde budú 
všetky hry ligy odohrané. 
Joe Caruso a Michal Tul bu
dú sudcami pri váetkýcji 
hrách toho roku. 

Hry na stredu budú v ná
sledovnom poriadku: 

O 7:30 Mena Ježiá vs Ha-
seltonskí Sokoli. 

O 8:15 S v.1 Nikol aj a, vs 
Shirley Club. : 

O 9:00 Cy-Me Club vs 
Kadeti sv. Petra a Pavla. 

Hry na 15. januára 
f:30 Shirley vs Haselton 

Sokols. 
8:15 Cy-Mf vs ÄÉi Nich

olas. 
9:00 Cadets vs Holy Name 

(Red Jerseys). 
Hry na 22. januáflá. 

7:30 Cadets vs lá. Nich
olas. 

8:15 Haselton Sokols % 
Cy-Me. 

9:00 Holy Name vs Shir
ley. 

• Hry na 29. januára 
f :3G Cy-Me vs Holy Name. 
8:15 Haselton Sokols vs 

St. Nicholas. 
9:00 Cadets vs Shirley. 

C. Hronský. 
nýeh pracovníkov, ten si je 
na čistom, musí byť na či

stom, že pracuje na prehĺ
bení kultúry slovenskej a tak 
na vynášaní duchovných hod j 
nôt národa, ba nepriamo pri 
spieva i k usporiadaniu otá
zok chlebových, sociálnych i 
ku konsolidácii politickej. 

Nuž ľahko bolo ustáliť 
cieľ matičnej delegácie a 
prikázať jej, aby šírila tu 
za morom takého ducha, a-
ko šíri Matica Slovenská do
ma i vieru v slovenskú bu-

Pomsta Talianov 
|proti Švédom' 

Zabili deväť švédskych pra
covníkov Červeného Kríža V 

Abysínii. Švédsko je pobú-
' ''Iřeíflrfé • h . 

M 

j-
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hneď pri nastúpení úradu 
83 zamestnancov mesta, že 
vraj cieľom sporenia. Za
mestnanci sa obrátili 
chranu na komiskr^ civilnej 
aJužby. j 

Ďalší zamestnanci udajne 
fendú prepustení neskoršie. 

Nová administrácia sľúbi-
r«. že premávkové pravidlá 
v meste Jbudú prísne dodr
žiavané a automobiloví prie-
stupníci trestaní. Predávanie 
lutriových čísiel na mest
skom dome bolo zakázané, 
ale nie v meste. 

Štátny examiner Walter 
JTones podal zprávu o veľmi 
neporiadnom vedení financií 
mesta odstúpivšou admini
stráciou. Tá administrácia 
vyplatila vraj $301,624 ne-
zákonite a potrebné veci ku
povaly sa bez súťaže. Tiež 
robotníci boli najímaní bez 
dovolenia mestskej rady a 
za $42,000 bondov bolo na
zad vykúpené po dvoch me
siacoch ich odpredania, pri 
tym mesto utratilo $5,000. 

•A : Jones nazval vedenie fi-
js$ncií mesta "fraškou". 

ffřROBA OCELE A 
. ŽELEZA HODNE VYSSlA 

V min. čísle sme oznámili 
vymenovaní^ p. Andreja J. 
Hamrákfl^Síi direktora bez-

osti a verejnej služby. 
Pán Petruška tiež oduševne
ne pracoval za zvolenie p. 
Boraka za mayora. Je žena
tý a otcom jedneho dieťa
ťa. Graduoval z Memorial 
High školy v 1929. K vyme
novaniu mu srdečne blahože
láme. 

Na Nový bol bol v Ham-
rakovej hale v Campbell 
bál na oslavu Borakovho ví
ťazstva a sieň bola preplne
ná. Mayor Borak pri jeho 
nastupovaní na úrad obdržal 
množstvo gratulácií a kve
tín. 

New York, <1 Vianociach* 
1935. 

Tak nii prícnodí, aby som 
najsamprv ospravedlnil dele
gáciu Matice Slovenskej, že 
sa dosiaľ naširšie neozvala a 
nepoďakovala za pozdrav, 
za pozdrav celej americkej,; 
slovenskej verejnosti. 

Nebolo to možné. 
Zaujala nás práca tak, že 

sme nenašli jedinú chvíľu,) 
aby sme pokojnejšie mohli 
vysloviť slovo vďaky za ne
obyčajne milé privítanie Ma
tice Slovenskej. Neodohrala 
sa tu obyčajná vec, neboly 
tu nastrojené slová a činy, a 
ak boly, tak v tom návale 
zvláštnych pocitov sa r o zto
pily a víťazilo, ozvalo sa to, 
čo je vzácnejšie a mocnejšie, 
aj nad stroj enosť aj nad. 
formu, aj nad um 

Matica Slovenská 

a svoje osvedčenie musia slo-
|žiť do rúk Matice Sloven

skej nie v prejavoch, nie v 
rečiach, ale v skutkoch, a 

7:30 Cadets vs Haselton 
Sokols. 

8:15 Holy Naigft vs 
Nicholas. 

•Shirley tfs Cy-Me. 

VEĽKÁ UMELECKÁ 
VÝSTAVA V BUTLER 

ART INSTITUTE 

V pondelok talianske lie
tadlá vykonaly svoje "civi
lizačné poslanie" v Abysínii 
na ambulanci švédskeho Čer
veného Kríža, zabijúc deväť 
Švédov, medzi nimi i hlav
ného lekára a 23 Abysínča-

. nov-ošetrovateľov a rane-
ducnost taku, akú vieru má,ných vojakov. Tento skutok 

nove sebavedome Slovensko. vyvoIal v celom gvete zhr0. 
.Knižný dar, ktorý posiela zenie a v0 Švédsku to naj-

Matica Slovenská, iste je pe-|väčšie roíhorčenie, takže po-
taa vec, ale dôležitejšie je |icia za ceIé dni strážila ta. 
aj nad tento dar, aby ame-; ]jansjce vyslanectvo vo Stok-
nckí Slovac. hlasité a jed- ho]me kde hrozivé zástupy 

notne povedali, co si myslia ľudu protestovaIy. Ako Svéd 

o kulturnej buducnosti naro- ko tak Aby3Ínia budú pr0. 
da toho, za ktorý národ o- testovať u Ligy Národov. Vo 
betovali v minulosti mnoho, gvédaku povaíujli tent0 níz. 

Palkovič prvým 
na "Honor Roll" 

Dostal najväčší obchod v no
vembri pre Ohio Lifé In

surance Ce. 

A. M. Palkovič, jednatel* 
Life Insurance Co. bot 

v novembri na prvom mieste 
v Čestnom menoslove Jedna-
teľov tejto veľkej spoločno
sť lebo dostal najväčší ob
chod zo všetkých jednateľov í lanskému. On nevidí žla< 
v celých Spoj. Štátoch. Pán J prekážky ďalšiemu ale 

10-perc. 
" ľ p r e d ]  
Chýrny obchodný štat 
Babson je istý, že 111 
ske zlepšovanie bude 

... čovaÉ* i budúcom 

Roger W. Babson, cl 
americký obchodný ítat 
kár a ekonom předpoví 
10-percentové hosi 
zlepšenie v torftto róltti 

ky čin talianskeho letectva 
za pomstu, lebo Švédsko sil
ne podporovalo Angliu vo 

. . , . _ _ vyhlásení sankcií Lígou Ná-
povinnost ou delegácie bude rodov TaIiani hovoria že 0_ 
posolstvo amerických bratov 
spravodlivé tlmočiť doma a 
tu v Amerike prejaviť tú 
najvyššiu snahu, že Matica 
Slovenská chce plniť svoj 
program na najširšom zákla
de: v práci kultúrnej chce 
sjednotit' všetkých Slovákov 
sveta. 

Delegácia prišla sa aj sa 

n i sa tým pomstili Abysín-
čanom, ktorí vraj odrezali 
hlavy dvom talianskym let
com, čo abysínsky kráľ vy
hlasuje za najväčšiu lož. 
Mussolini čaká dlhú vojnu. 

Medzitým vojenská situá
cia je veľmi nepriaznivá pre 
Taliansko. Talianske vojsko 

ma učiť a nadovšetko pri-1 je akoby zaseknuté, nikde 
šla poznávať. Na americkej j nenapreduje už mesiac, ba 
slovenskej verejnosti bude'na viacerých miestach ustú-

Palkovič je mimo toho aj na 
celoročnom čestnom meno
slove, čo znamená, že bol 
jedným z najlepších jedna
teľov tejto spoločnosti cez 
celý rok. V časopise "OSLI-
CO'\ orgáne spoločnosti, je 
zvláštny článok o p. A. M. 
Palkovičovi, i s jeho podo
bizňou. Pán Palkovič je hl. 
pokladníkom Slov. Ligy. Ku 
vyznačeniu mu blahoželáme. 

Ohio State Life má tuná 
v Youngstowne dvoch Slo
vákov medzi najlepšími jed
natel'mi. Na celoročnom Ho
nor Roll je i p. Martin J. 
Lesnák, tiež veľmi dobre 
známy slovenský pracovník. 
Následkom toho je Youngs
town medzi tými mestami, v 
ktorých spoločnosť má naj
viac poistencov. I p. Lesná-
kovi k úspechu blahoželá
me. 

PREZIDENT NA RADIO, 
PREDNESIE POSOLSTVO 

EVANS VYMENOVAL 
ĎALŠÍCH ÚRADNÍKOV 

'• 
á?.-i 

Výroba surový ocele fe 
surového železa v Spoj. Štá
toch bola v roku 1935 o 30 
a 33 pere. vyššia, ako v ro
ku 1934, oznamuje časopis 
'Iron Age". Ocele sa vyrobi
lo 33,800,000 ton a železa 
21,100,000 ton. Ale oproti r. 
1929 je to málo, lebo v tom 
roku vyrobilo sa 54,850,433 
ton ocele. 

: í i V Youngstown a okolí vý-
90ba ocele je teraz na 63 
pere. kapacity oproti 48 
pere. v celej krajine. Na 
Brier Hill sa už tri martin
ské pece pustily a ďalšie tri 
sú hotovené. 

»o TAZKEJ prACI 
ĽAHKÁ SMRŤ 

Mayor Youngstownu, E-
vans, vymenoval za komisá
ra vodovodu Pavla Lydena 
na miesto doterajšieho ko
misára Dan Parish; Freda 
Griffiths vymenoval za ko
misára budov na miesto Eu
gena Cipowa a Hermana 
Steinfurtha za dočasného šé
fa hasičov. Lyden i Griffiths 
kandidovali na úrad mayo
ra, ale sa počas volieb vzda
li kandidácie v prospech E-
vansa. Ich vymenovanie je 
tedy odmenou za to. Ar
mour Altman je osobným ta
jomníkom mayora a Ho
ward Price tajomníkom šéfa 
hasičov. Niektoré malé úra
dy ešte neboly zaplnené no
vými ľuďmi. 

Mr. Harvey J. Leedy, pred
seda novoročného výstavné
ho výboru, ktorého členkami 
sú Margaret Evans, Jean 
Webb a Hazel Sna vely, o-
znamuje, že 216 umelcov 
poslalo 587 predmetov, z 
ktorých výberný výbor: Ch. 
H. Burchfield, Henry G. 
Keller a A. J. Kostellow vy
brali 150 olejomalieb, 60 
vodomalieb, 40 grafických 
predmetov a niekoľko ku
sov sochárstva a iných umě

li americkí Slováci, ani to, 
ako ju uvítali. 

Minulo sa len niekoľko 
dní, ako delegácia vystúpila 
na brehy Spojených Štátov, 
nebolo ešte mnoho času na 
skúsenosti, ale veď ani nej
de teraz o pripomínanie de
tailov, ale ide o konštatova
nie faktu, že hymnické slo
vá Sama Tomášika "žije, ži
je duch slovenský, bude žit' 
na veky" nie sú len slová 
našej slovenskej minulosti, 
ale našly svoju domovinu i 
tu medzi americkými Slo
vákmi a dobrá, srdečná sna
ha zaručuje život dobrého 
ducha slovenského i v bu
dúcnosti. 

V mene delegácie Matice 
Slovenskej čo najsrdečnejšie 
ďakujem všetkým, ktorí pri
ložili ruku k dielu, aby nám 
urovnali cestu, všetkým, kto-ní pre výstavu. Umelci sú z 

Youngstown, Struthers, Po- j s* uvedomili poslanie Ma-
land, New Bedford, North | ^ce Slovenskej, všetkým, 

ŠIESTI ZOMRELI 
OD MÚN&AJNU 

Cez Vianoce šesť osôb zo
mrelo v Aliquippa, Pa., pri 
Pittsburghu, na otravu pá
lenkou. Pili "múnšajn". Me
dzi mrtvými sú dve ženy. 

!á< 
Ben F. Diefenderfer, 77-

fOčný starec zo Simon Roaä, 
zametal sňah v utorok rá
no. Po skončenej práci vo-
Äiel do izby, povedal, že to 
bola ťažká práca, sadol si 
aa stoličku a okamžite zo-
alrel na slabosť srdca, bodený 

FARMÁRI MUSIA BRAŤ 
PREDAJOVÚ DAŇ 

6d, l> januára všetci far
mári v Ôhio, ktorí niečo pre
dajú na svojich farmácii, 
mušej ú skolektovať preda-r 

jovú daň. Doteraz predaj 
farmárskych produktov na 
farme bol 4d tej dane oslo-

Jackson, Hubbard, Salem, 
Girard, Warren, Campbell, 
North Lima, Sharon, Niles # 
iných okolitých miest. 

Výstava je denne od 1. 
do 5:30 popoludní a v piat
ky večer od 7:30 do 10:30 
a potrvá do 19. januára. Slo
venské obecenstvo je pozva
né. Butler Institute 4e kore 
na Wick Ave. 

4,150,000 AUTOMOBILOV 
VYROBENÉ V 1935 

'íffk 
íl 

Lanský rok bol najvyšším 
v produkcii automobilov od 
roku 1929. Vyrobilo sa 4,-
150,000 kár, z toho 3,400,-
000 osobných a 750,000 ná
kladných, v cene $2,186,-
400,000. 

Na túto výrobu automobi
lov spotrebované bolo 23 
pére. všetkého železa a oce
le, vyrobených vlani, 77 per 
cent hrubého skla, 39 pere. 
olova, 33 pere. niklu, 22 per
cent medi, 16 pere. aluminu-
mu, 15 pere. zinku 20 pere. 
cínu a 75 pere. gumy* 

V Spoj. Štátoch je teraz 
26,000,000 automobilov, kto
ré za minulý rok spotřebo
valy 16,150,000,000 gaionov 
gazolínu za $3,260*000,000 
a 485,000,000 gatoa$v oleja 
rt cene $504,000,000. 

ktorým leží na srdci budúc
nosť národa slovenského. 

• 

Prípravné práce pred od
chodom delegácie neboly ta
ké ľahké, ako by sa na pr
vý pohľad zdalo a ťažko by 
bolo došlo k činom, keby 
rozhodnosť amerických Slo
vákov nebola k tomu prispe
la, keby delegácia už tam v 
kraji nebola videla a cítila 
za sebou celé Slovensko, ke
by nebolo prišlo toľko po
vzbudzujúcich slov, aby sa 
Matica pri svojom pláne ne
zastavila pred nijakými ťaž
kosťami a keby nebolo bý
valo i takých činov, ako bol 
čin pána biskupa Mariana 
Blahu, predsedu Matice Slo
venskej a predsedu Literár-
no-vedeckého odboru Spol
ku sv. Vojtecha, ktorý sa 
poponáhľal prvý nielen mra
vne, ale i hmotne podporiť 
zájazd Matice Slovenskej. 

Jedna vec bola ihneď od 
začiatku jasná, na ktorú sa 
nikto chystať nemusel, na 
ktorú nebolo treba príprav, 
ktorá prirodzene vyrástla z 
ovzdušia Matice Slovenskej, 
ktorá vždy mala a má ko
rene v Činnosti matičnej a 
to je vidy a všade Sd&tne 
povsaéiať čisti, nunkelenjž 
vec C 

Kta * matič-

ho a dobre, aby poznala vše 
tko, i keď to budú i nega
tívne stránky, lebo dobrá o-
rientácia je základom všet
kého. 

Matica Slovenská ani do~ 
ma nezakrýva si oči pred 
nedostatkami, je živou in
štitúciou, chce naprávať, a 
kto chce naprávať, musí 
vedieť, kde a jako treba na
právať. Delegácia nebude 
zakrývať domáce nedostat
ky, kde sa nedostatky na-
chodia a ani nezamlčí, že 
od roku 1918 rozbehli sa na
pred naše veci kultúrne ne-

nom fronte, kde má kráľ 
Selasie 400,000 bojovníkov. 
Taliansky diktátor Mussoli
ni mal v senáte reč, v kto
rej hovoril, že armáda má 
veľké ťažkosti v Abysínii 
a preto treba očakávať, že 
sa vojna pretiahne. Toto ne
malo dobrý, účinok na my
seľ talianskeho ľudu, ktorý 
už teraz znáša veľké ťaž
kosti. 

Talian#ko s» d'a!«f pripra
vuje na vojnu s Angliou. Na 
ostrovy Leros a Rhodes v fi
ge jskom mori, ktoré sú len 

vaniu sa pomerov, ba ti 
že tento rok bude začií 
veľkého stavebného 
ktorý bude mať dobré 
ky na iné odvetvia pi ^ 
slu. Zlepšenie nezastavia 
prezidentské voľby, ba V * 
druhej polovici roku bfd&i 
pomery lepšie, než v pr^fiif! 
2e bude viac ohlášiek "hľa*' 
dáme robotníkov", účastiny, ̂  
na burzách budú i nad*4|$Í#< 
stúpať, certy farmárslqm* 
produktov budú pevné a 
j my farmárov vyššie, nájdin* 
né od domov bude vyäi%#' 
životné potreby budú tŕptíil. 
drajišie a maloobchod búder .J 
najlepší od piatich rokov*.j 
Tento rok nás uvadie do ú* 
plnej prosperity v 1937, hô-
vorí Babson. 

Co hovorí Babson, ^ po* 
tvrdzujú iní ekonomisti. NuŠ 
môžeme veriť. 

Prezident Roosevelt pred
nesie teraz •^~i«aiok~'ve€er 
o 9. hodine posolstvo ku kon 
gresu, ktoré bude rozhláše
né NBC radio stanicami po 
celej krajine. Republikáni 
sú preto žiarliví a vypýtali 
si od radio spoločnosti čas 
na odpoveď prezidentovi. 

Kongres bude pojednávať 
o novom zákone o neutrali
te Spoj. Štátov v cudzích 
vojnách, o bonuse pre vete
ránov a iných predlohách. 

bývalou rýchlosťou, ale a-|430 míľ od AieJtandriei 

ni to, že kultúrne úspechy 
musely sa vydobýjať slo
venskou vytrvalosťou a se
bavedomím. 

Skeptikov, pesimistov, a-
zda i nežičlivcov i doma bo
lo dosť a neprekvapí dele
gáciu, ak by sa takíto ľudia 
našli i tu. Našli by sme i do
ma osoby, ktoré pri spo
mienke na amerických Slo
vákov pohodia rukou, akoby 
išlo o otázku stratenú, vie
me aj o takých, ktorých ne
teší rozvoj Matice Sloven
skej, lebo miesto národnej 
slovenskej otázky čosi inšie-
ho majú za lubom a bolie
va ich, ak sa národná vec 
pohne v dobrom smere. Po
známe i takých, čo si vždy 
najdú heslo na rozbíjanie. 
Ak sa na jednom mieste 
spravodlivo prizná, že nás i-
sté ^otázky neuspokojujú, 
možno budú z nás robiť 
štváčov proti republike a ak 
sa na inom mieste uzná, že 
po oslobodení rozvinula sa 
kultúrna línia slovenská, bu* 
dú nás vyhlasovať za plate
ných propagátorov, 

Ale nestane sa nič. 
Delegácia si pôjde svojott 

cestou, lebo taký má prísny 
príkaz národa, delegáciu ne-
pomýli nič: nie momenty o-
sobné, ani stavovské, ani ná
boženské, alebo politické, 
spravodlivo sa prizre do o-
Čú každej veci, keď pôjde 
o kultúru a nedá sa vykoľa
jiť nijakými nárazmi. 

Prišli sme oboznamovať s 
hodnotami duchovnými, so 
vzrastom^ slovenskej kultúry 
v nových podmienkach  ̂ a 
prf tom aj ostaneme. 

• JItafeoaisais aa- Sk; dMM) 

námornej bázi anglickej a 
od Suezského kanálu, posla
lo 50,000 vojska s 80 veľ
kými kanonami a 250 lieta
dlami. Tieto ostrovy sú veľ
kej- strategickej ceny pre Ta
liansko, lebo s nich môže o-
perovať ponorkami i lieta
dlami proti Angličanom. Sú 
ale blízko tureckých brehov, 
preto potrebujú mnoho voj
ska na obranu proti turec
kému útoku* 

BROŠÚRA "WHAT IS THE 
MATICA SLOVENSKÁ" 

Prednáškový výbor Matice 
Slov. vydal brošúru "What 
is the Matica Slovenská", 
napísanú Jánom Scírankom, 
z . ktorej sa vytlačilo 5,000 
kusov a ktorú možno vytla
čiť i pre výbory iných obla
stí. O brošúry treba sa hlá
siť u Slov. Kat. Sokola, 205 
Madison St., Passaic, N. J. 

—í ». " " 

LITVfNSKO SA CHCE 
PRIPOJIŤ K RUSKU 

ŠIESTI ZACHRÁNENÍ 
OD UTOPENIA 

Málo chýbelo, že sa v pon
delok neudala jedna z naj
väčších tragédií na Glacier 
jazeri. Jazero je zamrznu
té dobre a ľudia sa na ňom 
kĺzali. Ale 16-ročný Cyril 
Ackerman z Overland Ave. 
zašiel na miesto, kadiaľ deň 
predtým sa ľad preboril 
pod kolesom jedneho auta 

PREDAJ AUTOVÝCH 
PLATNÍ QDLOj 

Podľa nového 
vábo^xáJtoi 
automobilových plátní 
1936 začne sa až na 1. 
ca a dokončí sa na 1. aj 
la. Platne si bude slol 
založiť na autá a troky le&J 
10. marca. 05 

f, 
LACNEJŠIA ELEKTRINA 

PRE VIDIEK 

Ohio Edison Co. oznámila 
sníženie rát za elektrinu prt 
predmestia Youngstownu a ^ 
farmy. 18,000 kostýmerov u- . 
sporí ročne $115,000, pove
dal C. S. MacCalla, prebeda, ^ 
spoločnosti. . -,•$"< 

PETER HARV1ŠČÁ& ^ 
ZOMREL / 

Peter HarvišČák, jť"-éľ 
Connell St., zomrel 29. dec. 
vo veku 32 rokov. Oplakáva , 
ho manželka Maria r. Kac-
vinský a dietky Maria, Vi-

a chlapec spadol pod ľad. j^am a Robert; bratia Juraj^ 
Hneď za nim popadali iní:! ̂ n^rej a Michal tuna, Da- > 
9ročný James Poghen, Mrs. 
Poghen, Evangeline Poghen, 
Paul Lanterman a Robert 
Diamond, okrem Mrs. Pog
hen všetko deti. A je tam hl
bočina 10-stopová. Šiesti mla 
dí chlapi sa dali do zachra
ňovania a vytiahli všetkých, 
a stali sa hrdinmi. 

ŽELEZNIČNÁ NEHODA 
V HASELTONE 

T'lak Nemecka na. Litvín-
sko pre mesto Memel na 
brehu Baltického mora je 
tak veľký, že sa v Litvínsku 
už verejne pojednáva otáz
ka o pripojení sa k Rusku 
čo jedna z autonomných re
publík Sovietskeho Sväzu. 
Anglia a Francia nestarajú 
sa o oeud Litvinska, tak- že 
len Rusko bude vstave za
chrániť hú pred nemeckým 
podmaaeafcn, ku ktorému 
mohlo >jst* za te
rajšej aftaácie v 

Eroone. 
, i- fcA" >. «'*• • >.v 

V Haseltone udala sa v 
sobotu ráno železničná ne
hoda, v ktorej 27 osôb bolo 
ľahšie ranené. Osobný vlak 
P. & L. E. dráhy vrazil do 
nákladného vlaku Baltimore 
a Ohio dráhy. V srážke vy
hodená bola s koľají loko
motíva osobného vlaku a se
dem vagonov ni^dného 
vlaku. "/ 

VEĽKÁ VÝROBA OBUVI 

niel v Pennsylvanii a jeden 
brat i tri sestry y kraji. Po-\ 
hrab mu bol vo štvrtok rá- " 
no z domu smútku a chrámu 
sv. Nikolaja. Pohrabné obra- ; 
dy odbavil Rev. J. S, Hro-'jj 
myak. Pochovaný bpl na gr. 
kat. cintoríne sv. Nikolaja..; 

ZAMRZOL V BÚDE. 

ŕ rank Hedrick, 48-rocný^ 
nájdený bol zamrznutý 
jednej búde za domom 
229 Malleable St. v Sh$í^|L 
v utorok. Bol äefevestztý 
pred Vianoc. 

AUTÁ MUSEJ0 MAT 
BEZPEČNOSTNÉ 

Štátny pravotár ozj 
že všetky nové autoi 
kúpené toho roku, 
mať bezpečnostné sk£a*4 
je podľa novéhe 
automobilového zákojtiu 

Vypovedanie našich s 
toto** J® ^ C • ÍL* 

A 

Roku 1935 bola najvyššia; 
výroba topánok v historii 
Spoj, Štátov. Vyrobilo sa 
368,000,000 párov, o poi-j Do pn 
siedma milióna párov viac,! p-fiíin 11, der . 15 C .-sv
ako v roku 1929, "za prospe-1 nych aríslušníkov, 
rity". Rekordná bol* •j vy-1 vypovedaní z Peľ 
roba elektriny, kochOm bol odopretý & 
vábu a iných vect^Woct-tAM 
tor Co. 
273,835 

m-*1* 


