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Spolkové Zprávy 
YOUNGSTOWNSKĚ SLOVENSKÉ NOVINY 

ICHÔD2rÄ FARMÁROV II 
Pi ČUJA. 

^*&lóveYiský Farmársky Ob
čiansky Klub bude mať svo
ju riadnu schôdzu dňa 23. 
februára večer o 7:30 u bra
ta a sestry Cuj v Spring
field. 

" Kažáý litát 1» 'fiŕestrá' žia
daní sú 'prígť im tú schô
dzu. 

^^VyzýVáiA íäfSriáťóv, ktorí 
S& cjhcú stať údami tohoto 
farmárskeho klubu, nech do
jdu k br. Cujovi 23. febru
ára večer o 7:30, budú ví
taní medzi nami. Do videnia 
q* tej schôdzi. 

Ján Virostek, predseda. 
Jozef Kubus, zápisník. 

•. .i —í r—1—-

PPZOR, FARMÁRI! 

Americký Slov. Farmársky 
Klub v CoitsVille Township 
vyzýva všetkých členov, aby 
prišli na fašiangovú zábavu 
na sobotu večer, 22. februá
ra ku br. a sestre Martin 
Kaminský na Koute 1, Lo-
wellville Koad. Kto príde, 
neobanuje, bo na fašiangy 
je najveselšie; G dobré zá
kusky sa postará náš klubo
vý -domovník. Na tých fa
šiangoch zabudnú farmári 
vSetky svoje starosti. Príďte 
Všetci. S úctou a do videnia, 

r Michal Sedlačko. 

Kalendár Činností 
' Slovenskej 

Příhlasy tkh&• do tohto &a~ 

fcndira prijíma redakcia. 

Zábavy a večierky 
. VALENTfNOVÝ TANEC 

NA LANSINGVILLE. 

Chystajte sa na Valentino-
vý tanec na 15. februára v 
Sokolovni na Homewood Av. 
ktorý usporiada Ženský Po
litický Klub na Lansingville. 
Srdečne povolávame celé slo
venské obecenstvo z Maho
ning doliny, lebo ako je vám 
známo, my ženičky na Lan
singville vždy dačo novotné-
ho usporiadame. Hrať bude 

POZVANIE NA KARTOVÝ 
VEČIEROK V PROSPECH 

FATHER LACHOVEJ 
'•'.U KAPELY* '-Rv' 

Výbor týmto úciíye povo
láva všetkých Slovákov a 
Slovenky z celej Mahoning 
doliny na kartový večierok* 
ktorý usporiadajú Slovenky v 
Campbell v nedeľu, 23. feb
ruára o 7:30 v horvatskom 
dome, 91 Bright Ave., v pro
spech Father Lachovej ka
pely. Vstupné 25 centov. 

Bude tam veselé pobave-
najlcpšia orchestra z Youngs ; n*e> zákusky a občerstvenie, 
town a dávané budú krásne Bude tam i umelec hudby, 

13., 14., 15. á 16. februára-** 
Bazár osady sv. Cyrila m 
Metoda. '*•' 

'*§ februáwt-—Val entí nový 
lanec Žen. Polit. Klubu v 
Sokolovni* Homewood 

* Ave. '• : T' -' 
18. februára—Kraj ová fa

šiangová tanečná zábava v j Kovalicki obsluhuje, na so-
Ukrainskej hale na Gor-'botu, dňa 15. februára v U-

4 4on Ave. v Campbell. j krainskej hale na Gordon 
í*. febr.—-Valentine Card A/e- v Campbell. Povoláva-

party, usporiada Klub Ka-; ̂  všetkých Slovákov a Slo
venky, aby sa s nimi prišli 
veselo zabaviť. Tam si do-

odmeny pre muža i pre že
nu, ktorí najkrajšie zatan^ 
čujú starodávny valčík. Tiež 
dáme peknú dverovú odme
nu. Príďte všetci a rozve-
seľte sa na tieto fašiangy a 
neobanujete. O zákusky a 
tfi bondovanú postará sa vý
bor. / 

Každá údkyna je povinná 
zaplatiť 25c, či príde na zá
bavu alebo nie. Preto príďte 
všetky. 

Anna J a vor sky, zap. 

CARD PARTY GR. KAÍ. 
CERKVI SV. MICHAILA/ 

V CAMPBELL. 

kat. cerkov sv. Mi-
chaila v Campbell pristrojí 
card a bingo party v cerkov-
nej hale na Bright Ave. v 
nedeľu, 16. február^ o 7:30 
večer. Vstupné 25 centov. 

Na túto zábavu zaprosu-
jeme všetkých ruských i slo-

ktoŕý zahraje slovenské me
lodie,. i umelkyňa tancu, kto
rá zabaví obecenstvo počas 
zákuskov. Bude to večierok, 
akého sme ešte nemali na 
tejto okolici; V lete mávame 
Slovenský deň ako národný 
sviatok a teraz to bude ná» 
rodný slovenský večierok, na 
ktorom sa každý veselo za
baví a niečo si i odnesie, 
komu šťastie dopraje. Dané 
budú tri odmeny peňažité. 
Bude sa hrať 500, zelený les 
a na oriešky. Mená výboru 
budú nabudúce uverejnené. 

Povolávajúci výbor. 

PRE ŽIADATEĽOV 
O OBČANSTVO. 

KEĎ SA VlCHOR NAHNEVÁ 

riftfňáXMiťíiif 

Toto je pozostatok stroja, 
na ktorom sa čele bavlna. 

Stroj bol zničený víchrom, I mu nedávno. Štyri osoby da
ktorý sa prehnal cez Alaba- j hynuly v tom víchri. 

AKÁ STRAVA. TAKÉ 
ZDRAVIE. 

tepelných jednotiek. To ale 
ani zďaleka neznamená, že 
by sme sa museli prejedať. 
Naopak, stále viac sa šíri po 
znanie, že ľudia obyčajne 

skladať najmenej z dvoja
kej varenej zeleniny, najlep
šie listnatej, zo zemiakov, 
mäsa, ryby alebo hydiny, a 
zo šalátu zo surovej zeleni
ny. Dieťa má piť za pohár 
mlieka pri kašdom jedle. 
Prisladké alebo mastné pe
čivo sa deťom nemá dávať; 

Soznain / príchodu všetkých 
osobných lodí z Európy od 

r. 1906 do r. 1925. 
Sú to najmä prisťahoval

ci, ktorí až dosiaľ nenado
budli amerického občian- chudobná: 

venských rodákov z Camp-! stva, na ktorých hospodár- jedál, zhotovených obyčajne šk°diacou 
bell a okoltfe I ska kríza dolieha najviäc. z toho, čo máme doma, ale- na- správnej stravy 

Sitll APltt 1 d úäfú Vi i o *• mhí ! i- J ' ' i i * H 'Íjlaí m í l J A 

Dobľé zdravie závisí ^éľ-
kou mierou od toho, čo je
me, ako jeme a kedy jeme. JJedia príliš mnoho, pretože 
Je mnoho pravdy na tvrdé- í®dia nerozumne a nespráv
ni lekárov, že ľudské zuby |ne- Správne sostavená strava 
kopú omnoho viac hrobov, byť predovšetkým roz-
ako všetky lopaty na svete, i manitá, pritom však náležíte 1 ovocie im prospeje lepšie. 
Dobrá strava veľmi prospie- j "vyvážená", hlavne nesmie | Keď príde dieťa popolu-
va duševnému i telesnému 1 dávaná prednosť jed- dní zo školy, dajte mu kraj-
rozvoju človeka, strava ne- mäsitým pred zelenina-1 ček chleba s maslom, aby ne
vhodná mu veľmi škodí. A- m* a ovocím. Správne sosta- muselo čakať až do večese. 
le čo je to dobrá strava? O- vená strava je základom, na Dovoľte deťom, aby si 
byčajne sa mýlne súdi, ktořom stoj 1 stavba nášho hodne hraly na čerstvom 
do*brá strava znamená hoj- zdravia a preto význam stra- vzduchu. Dbajte pritom na 
nosť najrôznejších vybra- vy s hľadiska nášho zdravia J to, aby boly teplo oblečené 
ných jedál, doplnených nie- nesm*enie podceňovať. Zdra- j a aby nosily galoše, kedy-
koľkými druhmi nápojov, i v*e' Pravda> nezávisí len od j koľvek je vonka mokro. Hra 
zatiaľ čo za zlú stravu sa s*ravy» tá je len jednou slož- j v snehu je nielen zábavná, 
obyčajne pokladá strava ^ou zdravie tvoriacou — ak j lež aj zdraviu osožná. Keď 

niekoľko málo ]e sP™vna, alebo zdraviu j aj pribehne vaša drobizeň 
ak je nespráv-' domov s premoknutou obu-

éäim 

DR. LEDWONZ'MMr 

SLOVENSKÝ A POL'SKf 
Plata* —- Kôstky — Vyt'akeranle — VrttftMJ*! 

Žiadne osobitné tro*y sa kredit 
Netreba dehovor o čas. Hodiny * ráno do 8:30 vefe, 

Adresár spolkov 
a klubov 

Ôl»LO 2M. I. K. g. JEDWOTT 
• STRUTHXM. O. 

Úrad: Jozef C. Stanko, predseda, 
239 Chestnut St., Struthers. Ohio. 
Andrej Repa sky, podpredseda. 260 
Broad St. — Josef Tkach. zápisník, 
168 Prospect St. — Andrej GalU. 
účtovník. 80 Herman St.. P. O. Box 
1301. — Frank Marcinak, poklad
ník. 16« Ridjjewav. — Ján Sedlačko 
podúčtovník. Bidřewav. — Výbor 
niajetku: Ján Sčavnický. predseda 
206 Center St.; Matej Zelineky, 
Pine St.: Ján Y ash, Poland Ave. — 
Andrei Adam, doserea chorých, 48 
Wilbelm St. 

Ján .T. Gura. stařosta Mlád. Odd., 
127 Wilson St.: J4n Kkoniak, pod 
účtovník M. O.. Štefan Sedlačko, 
«trôž. 

Schôdzí- odbývá každá 3. nedeľa 
v mesiaci o 1:30 po obědě v miest* 
nosti Svätej Trojice na W. Washing
ton 8*.. Struthers. Ohio. 

_ _ , vou, nerobte si zbytočných 
Výtbor. Situácia je ešte horšia v pri- ; bo čo dáva záhrada. Pravda d'aláími predpokladmi do-

' ipade tých, čo nemajú ani > je na úplne opačnej strane: brého a stáleho zdravia sú: 
POZVANIE NA KRAJOVÚ prvého papieru. ' 'strava, pokladaná za chudob dosť P°byt¥ na čerstvom 

FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU 
V CAMPBELL. 

Všetci vieme, že sú urči- nú, je obyčajne veľmi vý- vzduchu, najmä za slnečné-
té práce, o ktoré sa môžu u- živná a piito veľmi'prospe- ho svetla> dosť odpočinku i 
chádzať iba americkí obča. šná, strava závidená často a- dost' zabavy, aby organiz-

siangovu 
ktorú usporiadaj 
tolicki farníci, tí, čo ich Rev. 

fašiangovú: 
To fašengi na to, 
žeby brodic blato, 
a chto nam šanuje, 
ej, naj sam fašenguje. 
Uju, u j u, ujujú! 
O občerstvenie a dobré zá

kusky postará sa výbor. 
Parafiani. 

FAŠIANGOVÝ VEČIEROK 

,fStolíckych Žien v prospech 
ífsady sv. Jána Krstiteľa 

osadnom auditoriume na ^e^na zaspievame totú 
,lleed Ave. y Campbell. 

16. febr.—Divadelné pred
stavenie "Bačova Anička*'. 

^ Zahrá Sokolský krúžok ,prí 
®sade sv. Alžbety v Ha-

j seltone. 
X$. februára—Gařd patty gt, 

f i kat. cerkve sv. Mičhaila v 
lí cerkovnej hale na Bright 

Ave. v Campbell. 
tr Divadeftié |>red-

í stavenie "Povinnosti" v 
auditoriume osady sv,: Ma
teja na Lansingvillei • 

16. febr.—^Divadelné pred-
'#tavenie ''Šťastie v Novom 
ijrvete", usporiada cirkev 
*ay. Jána" Krst. z Gordon 

^Ave. v Jia^vatafcpm dome 
-'»a BrigHtÍAvé, Camp

bell. 
23. februára—Card party v 

prospech Európskej Túry 
Father Lachovej kapely, v 

najlepšie 
ani po rokoch nezadovážili; v skutočnom živote: vidie- CHOVA PRE ŠKOLÄ 

druhého papieru", a že ne-,cky ľud so svojou prostou 
radi im dávajú robotu. | stravou, pokladanou ľuďmi 

Z tohoto faktu musí byť j z mesta obyčajne za menej-
každému jasné, že aj so se-; cennú, je vždy zdravší, ako 
beckého stanoviska je pre ľud mestský, žijúci zo svo-
pnsťahovalca osožné stať jej "panskej" stravy. Je, 
sa americkým občanom. pravda, samozrejmé, že i tá 

V Spojených Štátoch žije najprostejšia strava vyžadif-
veľa prisťahovalcov, ktorí je, aby jej bolo dosť a aby 
nemôžu žiadať o občianstvo, bola aspoň trochu rozmani-

KOV V ZIME. 

Píše Dr. John L. Rica, komi
sár zdravotníctva meftta 

New Yorku. • 

Odrastajúci chlapci '* fliev 
Čatá potrebujú v proporcii 
k svojej váhe a výške vždy 
viac potravy ako ľudia do-

tá. Háčik je v tom, že t. zv. J speli. A v zime potrebujú 
lepšia strava je často až 
veľmi rozmanitá a predsa— 
následkom svojho zlého slo-

iba preto, že nemôžu spome
núť si presné dátum svojho 
príchodu do Ameriky. 

Títo prisťahovalci budú i-
ste potešení zprávou, že Im- j ženia — nevýživná a ľud-
migranťs Information Bu- I&k^mu zdraviu škodlivá. 
reau, 156 Fifth Ave., New i Qf-QirQ „ 
VnvI/ vr v i i u " ' otrava je kurivom', po- —j 
pod U«;<mí "Príchod 7od"'-trebným' aby 46,0 »ohk,; okrem toho majú skladat 

viac potravy ako v teplých 
mesiacoch. Teplé pokrmy 
majú byť v zime pravidlom. 
Varené obiliny s mliekom 
majú byť hlavnou čiastkou 
detských raňajok, ktoré sa 

starostí. Hlavné je, aby sa 
hneď preobuly do suchých 
pančúch a topánok. 

KANADSKÁ BANKÁ 
BUDE VLÁDNA 

ČÍSLO 166. I. K. S. Ž. JSbNOTY 
• ÄTRtJTHBBÄ. OHIO. 
: Julia I>ánko. predsedkyňa, 

111 Lowellville Rd., Stŕuthers, O. 
Maria Skvarka. podpredsedkvňa. — 
Alžbeta Gabrik. zápisníČka. — Šte-
fania Galajda. účtovníčky. — Maria 
Kolarik, podúčtovníčka. — Maria 
Yacko, pokladníčka 38 E. Aubum-
dal« Ave.. Younestown. O. — Maria 

•POLOK IV. MATU A, Ô. «0. 
K. B. J. V HASXLTOlI. 

Úrad: Ján Basista, predseda, 101 
Basel tine Are., Campbell O. — Jo. 
«ef Seman, podpredseda. 82 Fnlr> 
view Ave., Campbell. U. — Ján li. 
Hassaj, zápisník. 79 Buell Av«^ 
Campbelř, O. — Andrej J. Hamr4fc, 
6i to v nik, 108 Columbus Are., 
bell, O. — Jozef J. Kukura, poklad<t $ 
aík. 111 Courtland Ave., Campbell.^ 
O. — Valent fiepasky, 1. docorca 
74 Woodlawn Ave., Campbell, O. — 
Michal Kozák, 2. dozorca, Box 15, 
Haselton Sta^ Younsrstovn, O. — 
Andrej Ma J ak, 3. dozorca, 42 fai 
Hew Ave., Campbell, O. — J&n Bo-
vanec, starosta Ml. Odd. Číslo 264. 
1K8J^ 78 Woodlawn Ave., Campbell. 
Ohio. — V^bor chorýCÍJ: Stefan Ba 
toi, 195 Coartland Are., Andrej Oa-^ 
lai Campbell. O. 

Ján Ho vanec. starosta C. 264. MU. 
K J.. 86 Woodland Ave., Campbell. U. 

tichtídse sa od bývajú každú tretia 
nedeľu v mesiaci po obede o 1. bo- Í 
dine v osadnej sieni sv. Alžbety na, 
North Haseltine Ave. 

Véetky dopisy ftreba zasielať na 
adresu: Andrej J. Hamrik. 108 Ce< 
lumbus Ave., Campbell. O. 

STRUTHERSKÝ SLOVENSKÝ IM-
PROVEMENT KLUB. 

Predseda Ján J. Oura. 127 Wilson 
St. — Podpredseda Jozef Koza 4U2 
5th St. —Pokladník éteřan Kubíčko 
lo5 Conio St. —- Účtovník Ján títri* 
shok, 522 

-- - — ' Výbor maietkn: Jozef äotkav«k», 
65 Charles 8U _ Jurai Fillip. »7 Maria Hanjjelv. staroetkvňa Pan. 

Oddelenia, 70 Perrv 8t.. Struthers, 
O* —^ Helen Knapp, výpomocníčka. 

Schôdze sa odb.ývajú každú 3. ne
deľu v mesiaci v osadtiej hale nai-
svätejäei Trojice na W. Washing, 
ton St. v Struthers. O. 

• u - j - v ' správne vykonávať svoje vý- °pečertého, maslom namaza-
PRE CDKYNE 2EN. POUT.! k'oryc^ u,v'edene «etky : kon Potrava ktorú , ;ného chleba — pri čom do 

osobne lode ktoré prlstalyjje premeňovan'á v , bfe zúžitkujeme aj chleba 

>oko™hr medzi 1906 ľ°1925V|?UäeVn
t
Úener?iu- Čiastka tej-1 ̂ chnutého - a z čerstvé-

!u-qzast „ 4-' U4. i . Í to potravy je spotrebovaná ho al6bo duseneb.o ovocia a-
' t " ' ' k u r i v o !  č i a p k a  j e  | e b o  » ť a v y  z  p a r a d a j o k .  

KLUBU NA LANSING-
^vi um 

Ženský Politický a Vzde
lávajúci Klub na Lansing-

vedený v samogtatnej bro-
'šúre, v ktorej je súčasne u ukladaná ako rezerva — 

ville usporiada pr* svoje úd-!d~ný poľrotaý'náToT""^^ °^anizmus i* *«".'•»« Mw-
kyne fašiangový večierok na ' 2istiť zabud»uté faktá o pri. pamata 1 na zad' 
2B. februara v starej Adams ch0de do Snoienvph : kolieska a na nepredvi-
škole na Murray Ave. Se- j Tento nový spôsob umož dané okolnosti- Potrava je j ky, z makarónov so syri>m 
stry, ktoré pojdu, nech sa | ňuje prisťahovalcovi, aby »!! ľ°ÍJ°TU í°ho obdivu Ulebo s umletým mäsom a-
hlásia u sestry predsedkyne, Ujgtii notrphmi hodneho stroja, ktor.emu sa | lebo z iného tepleho pokr-

Vajcia môžeme tiež s času 
na čas predložiť. 

Správny zimný obed skla
dá sa zo zeleninovej poliev-

- Horvatskom dome> na 91 J®. 2.5 centov 
Brightg Ave. v Campbejl. 

2,4. februára—-Bál Spolku 
SV. Alžbety, C. 161. I.K.g. 
ž.J. v Sokolovni na Home
wood Ave. 

2$. februára-—S tar ok rájový 
1 sedliacky bál, usporiadajú 
^ osadníci osady sv. Jána 

Krstiteľa V Talianskej ha
le na 12th St, v Campbell. 
Odmeny za krásne kroje. 

U. m*rca-*i-T a n eč n á zábava 
Venca 54, S* K. S. v Soko-

'? lovni na Homewood J^ve. 

ICKÝ PREZIDENT 
HROZl KAPITALISTOM 

V Mexiku vypukly nepo-
fcôjev v ktorých prišlo k bit* 
ke medzi robotníckymi fak-
eiami. Zabité bplo päť osôb 
» 18 balp ranené. Prezident 
Cardenas posla] vojsko do 
Tampico, aby zabránilo ďal-
iiemu krviprelievaniu medzi 
rQbotnikmi, z ktorých jedna 
stránka bola nahuckaná ka-
pista listami proti druhej. 
Keď sa kapitalisti žalovali 
proti "neoprávneným'' po
žiadavkám robotníkov, pre
zident iní odpovedal, že tie 
požiadavky sú oprávnené a 
jtstli sa im nepáčia, aby o-
dovzdali fabriky vláde ale-
b^ robotníkom do rúk» r 

' • é í * i i ř f j f í w T ' " ? -  W  tr'. 

:Wíí 

Anna Javorsky, záp. 

rr , . „ , TT , .zistil potrebné informácie 
Kataríny Petrencík. Vstupné ,sam> bez toho> aby potrebo. 

val podujímať nákladné pá
tranie prostredníctvom roz
ličných agentúr. 

Ak potrebujete zistiť deň 
svojho príchodu alebo me
no locje, po ktorej ste sem 
prišli, alebo rozličné infor
mácie, potrebné pri podáva
ní žiadosti o naturalizáciu, 
alebo o povolenie vrátiť sa 
do Spojených Štátov z ná
vštevy v starom kraji a pod., 
píšte na Slovak Department, 
Immigrant's Information Bu
reau, 156 Fifth Avenue, New 
York, N. Y. V svojom liste, 
alebo na postkarte požiadaj
te o brošúru príchodu lodí 
z toho roku, ktorého ste do 
Spojených Štátov prišli. Ak 
neviete určite, ktorého roku 
ste prišli, ale ak viete, že ste 
prišli, povedzme r. 1907 a-
lebo r. 1908, vtedy žiadaj
te o brošijry z obo?h tých
to rokov. . ; 

Tieto brošúry fiiájú tiež 
veľkú cenu pre šífkartových 
agentov, verejných notárov a 
všetkých tých, čo sa- zapo
dievajú vecmi prisťahovale
ckými a naturalizačnými. 

Naši zástupcovia 
ŕ Při^side sv. Cyrilu a Me
toda p. Jozef Gránchi«t 604 
Ben wood Ave. 

V Struthers a Lowellville 
Michal Kapust% él^ ̂ ore 
St., Struthers. .-'J; 

V Campbell pani Zuzanna 
Klučar, 554 Tenney Ave. a 
pani Marí? 2eč, 1|B fteed 
Ave; * 

V Haselton pani , Agnes 
ílamrak. 108 Cólumbuš Ave. 

Na Lansingville panie Baj-
tod-Gond|i, 2542 Cooper St. 

Na Steelton pani Maria 
Bača, 60 Steel St. 

V evanj. cirkvi "Jan Hus" 
pani Maria Sherfel, 60 W. 
C h a l m e r s  A v e .  , ^  

V Hubbard.j>aní íohanria 
Petrek. "" 

Vo Warren J<^el P. Sekp 
z Harmon St. ^ ' 

Ct. čitatelia, ktorí bývajú 
blízko týchto kolektorov a 
kolektoriek,, môže svoje pred 
piatky im zaniesť aj do do-
mu, keď majú vôľu. : 

hovorí ľudské telo. Ale prá
ve preto, že je to stroj tak 
skvelej výkonnosti, je veľmi 
složitý a i dosť náročný: 
žiada si, čo potrebuje a čo 
mu patrí. Telo priemerného 
človeka dospelého potrebuje 
denne toľko potravy, aby 
mu dala 3000 kalorií, to jest 

Za čo v Spoj. Štátoch bo
juje Rev. Coughlin, to bude 

"uskutočnené v -Kanade. Sám 
generálny guvernér Kanady, 
Lord Tweedsmuir v trónnej 
reči žiadal parlament, aby 
Bank of Canada bola poštát
nená, žeby vláda mala úpl
nú kontrolu tlačenia .peňazí 
a kreditu. Súkromní bankári 
by mali len menšinovú účasť 
v banke. Lord Tweedsmuir 
odporúčal tiež snemu, aby 
dal vláde moc kontrolovania 
priemyslu, ktorý nerobí nič 
proti nezamestnanosti, ktorá 
je najväčším problém->m Ka
nady. 

ZASE AGITUJÚ 
PROTI CUDZINCOM 

V Spoj. Štátoch vedie sa 
silná agitácia proti cudzin
com a za ich deportovanie. 
Temer všetky "patriotické" 
organizácie pracujú za ná
vrh zákona na deportovanie 
cudzincov. Ten zákon by 
vraj deportoval viac cudzin
cov, než by Rooseveltových 
päť bilionov dolárov mohlo 
zamestnať. Tedy agitátori 
prací? j ú s demagogiou. 

SPOLOK SV. AlfNY, Č. Í63. PEKX. 
K. S. Ž. J. NA I*AXBIKGľVTLLB. 

Predsedkyňa: Anna Gond» St., 
2557 Tampa Ave., Younarytown, O. —— 
Podpreds.: Maria Kriäpinský. 1113 
?*„ Indianola Ave.. Younestown, O. 
Účtovníčka: Antonia Dcmoéko. 2527 
Taft Ave.. Younestown. O. — Po
kladníčka: Anna Palatas. 2636 Coo
per St.. Youngstown, O. — Zápisní-
řka: Maria Pačuta. 2438 Tavlor St.. 
Younestown O. — Dozorkvne ma
jetku: Maria Krajkovič. 1350 Hum-
bolt Ave. a Anna Gonda ml.. 1607 
E. Tndianola Ave. — Sprývkvňa Ml. 
Odd.: Anna Polačko. 1114 Campbell 
St.. Younestown, O. > 

Schôdze odbfva každú tretiu nede
ľu v lapiaci pod kostolom OMdy 
»v. Mateja na Homewood Ave. 

ODBOR 46. ŽIVENY V YOUNOS 
TOWN, omo 

Úrad: Maria MeJek ureílpedkvúa 
424; E. Mvrt]« Até,. Yeunff>tovM> 
Ohjo. — Maria Totb. účtovníčka 
<32 — 6tb ÍJt.. 8truther» Ohio. — 
Maria Slifka pokladnička. 426 Lora 
Ave.. YouneatowB O. — Maria Mu
ránsky. zépianičk*. 57 N. pearl St. 
Younestown. U. — Maria VaSiak 
dozorkvňa. lóô Jenncttc Dr 

Schôdze sa odbťvaiú každú 3. ae-
del 'u v mesiaci o 2. hodine Dopolu
dní v 4fcole sv CvriJa a Metoda na 
N Watt St. 

M. N. SLOVENSKÝ ROBOTNÍCKY 
SPOLOK v YOUNOSTOWN, O. 

ODBOR 2010. 
Schôdze odbývá kaidú druhú ne

deľu v mesiaci o 2:30 po obede u 
brata John Turek, pod čís. 923 Vine 
St.. Younestown, O. 

Já-ii Hauieovaky, preds.. 25 Starr 
St.. Campbell O. •— J in Turek, úč
tovník, 923 Vine St., Younestown, 
O. — Michal Kol. pokladník, ô Pál-
mer Ave.. Campbell. O. — Finanč
ný výbor: Mike Fixer, 25 N. Cen
ter St.. Younestown. O. q Jún Biroš 
5 Palmer Ave.. Campbell, O. — Do
zorca chorých: Vendel Holdoš, B. 
F. D. 2. Ň. Meridian Rd. — Jedna-

Overlook Blvd.. Štefan Gabrik, 7« 
Creed St. — Improvement výbor: 
Stefan Volovar, Andrei Sakiuar a 
•Ján Stroinv. 

Sdiôdze sa odbvvajú každú 3. ng* 
del'u o 7:1)0 večer v AmcrictiB 
gion Hall na Elm St. 

SBOR 26. SLOVENSKÉHO KATO
LÍCKEHO SOKOLA V CAMPBELL, 

OHIO. 
. Úrad: Juraj K ukul#, správca, 4U» 
De wit t Ave., Campbell, O. — Ján 
Matvev, podsprávca, 96 Adams ôt. 
Campbell. O. — Ján Hura.it. účtov, 
nik 23 Reeent. 8t., Campbell, O. — 
Alojz Biska, pokladník, 32 Madison 
St., Campbell. O. — Andrej Kraj-
nak, zápisník; 188 Tremble Ave., 
Campbell. O. — Andrej Kominak, 
starosta M. O., 459 Tenney Ave., 
Campbell O. — Dozorcovia najet-
ku: Ján Sedlak. 214 Tremble Ave.. 
Jozef Hornak, 304 Gordon Ave. a 
Ján Siva. 204 Tremble Ave., Camp
bell, O. — Dozorcovia chorých: Mar* 
tin Basista. 36 Princess St. a Ján 
fstok, 550 Tenney Ave., Campbell, 
O. — Juraj Kukula. 403 Dewitt 
Ave., výbor do Slovenskej Ligy. 

Sbor vydržiava svo.ie schôdze ka
ždá 3. nedeľu pod kostolom sv. j£ 
na Krst. na Reed Ave. 

SPOLOK SV. ANNY. ČÍSLO -M, 
L K. S. Ž. J. 

Maria C. Wifka. predsedkvftt, 434 
kôra Ave. — Anna Novotsv, 
predsedkyňa. 404 E. Mvrtle Ave. — 
Aenes Balluck. zápisníčka, 122 B. 
Tndianola Ave. — Maria Huda. účt., 
175 Reeent St. — Katarína Voloiin, 
pokladníčka. Poland Manor. Poland. 
Ohio. — Ľudmila Trovaa. dozorkr-
na.. R. F. D.. Younestown. O. — 
Maria Kubina starostkyfta P. O.. 
Ľ. Florida Ave. 

Schôdze sú odbývané kaidú 3. ne
deľu v mesiaei v ékole »v. Cyril* 
a Metoda. 

6Í8LO 85. 1 E. $. JEDNOTY. 
V YOUNGhBTOWN. OHIO 

C rad: Jozef Martinko, predneds*. 
225 Carlton St. — Anton Rieetoky, 
podpredseda. — Andrej Adamko. zá
pisník, 1384 Oak St. — Jozef Dolak( 
účtovník, 2733 Mt. Vernon Ave. —» 
Martin Muránsky, pokladník, 57 N. 

teľ Pravdy a Ľudového Denníka ^earJ — Dozorcovia majetku: 
ic John Turek. Spolková adresa^ 
John Turek. 923 Vine St. Younes
town, O. — Kto •& zaujima o tento 
spolok, nech sa hlási u hocktorého 
7 vvSe udanveh úradníkov. 

SLOVENSKÁ SEKCIA MEDZINÁB. 
ROBOT. SPOLKU ODBOR 2136 

V STRUTHERS. O. 
Urad: Predseda: Jozef Ontko, 746 

."íth St., Struthers, O. — Po<lpredse. 
da: Ján Vasilčik, 44 Frank St. — 
Zápisníěka: Maria Trcpač. 201 Per
rv St. — Účtovník: Michal Petru-
ska. 18 Faith St. — Pokladníčka: 
Maria Elias. 191 Parkway St. — 

Jozef Yavorsky. Ján .So J tis, Ján 
Pillar. 

Schôdze sa od bývaj ú každú U. o«» 
del 'u v mesiaci o 1. hod. po ob$d$. 
v škole sv. Cyrila a Metoda. •' 

Na večierkoch, na 
mu a zo šalátu, pripravené-1 dinných zábavách, na schô- í>oíofeovia chorých: Jozef Forie. 42 
ho Sto surovej zeleniny Die- d„ch .pomeňt. .i >a VyJ. S* i 'Z'JnľX" 'S 
ta má pri obede dostat te- £iu Slovenskú školu v Cieve- furman. 132 WiUon St., Juraj Ze 
plé mlieko, kakao alebo čo- lande! 
koládu. 

Školské deti majú byť tak 
vychované, aby pri večeri 
jedly to, čo jedia dospelí čle
novia rodiny. Večera má sa 

— Youngstownské Slovea* 
ské Noviny majú mať pred 
nosť v každej slovenskej do 
mácnosti v Mahoning doline. 

nuch. 352 Broad St. a Ján Forie. 
42 Faith St. 

Správca Odd. Mládeíe Andrej Fo
rie 42 Faith St. 

S " V.".W KV "f™*7. 
INŽINIERSKY ZÁZRAK 

— Na večierkoch, na ro
dinných zábavách, na schô
dzach spomeňte st na Vyš
šiu Slovenskú Školu v pleve-
lande! 
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Toto je obrázok inžinicr-

8POLOK ZVESŤ. P. MARIS. 6. 344. 
IKS2J. V CAMPBELL O. 

Úrad: Alžbeta Eperjeii. predsed
kyňa. 113 Jefferson St.. Campbeil. 
Ohio. — Maria Babinec. z&pisníéka. 
380 Bobinsoa Soad. Campbell. O. — 
Maria Birei, účtovníčka, 205 Beeo 
Ave.. Campbell, tí. — Maria Hovor-
skv, pokladníčka, S§ - llth St. 
Campbell, Ohio. — Zuzanna Klučar. 
výbor chorých. 55* Tenner Ave. 
Campbell, O. 

Schôdze «ea odbývfjú kaidú 8. u« 
deľu v mesiaci pod kostolom bsadv 
»v. Jána Krstiteľfe ba Béed Ave. 
Campbell, Ohio. 

SPOLOK ty. AJTOUUA, 0. 9f. 
SLOT BV. A. V. JB&MOTY. 

Úrad: Samuel Láska, 
Ave., YottB 

pred««da 
town, 4 2288 ponajiq Ave., xoangs 

telefon 1)2316. — Ján ^vsra, pod-
predsedá. 2384 James gt„ Youngs-
town O. — P»vtl Kifel, sápisnlk. 
118 Silliman St., youngstowa. O, — 
Ján Dovalia, úitovnik, 2307 Donald 
Ave., YoungstoSfn, O. — Juraj Barto 
pokladník. 2118 Donald ^kve., Vouass-
town, O. —Výbor majetku: Pavej 
Trnavský ml. 118 íí. Broekwajr Av., 
Andrej Klrner, 407 N. Uazelwood 
Ave. a Jáa Elaváé, 430^ Manches
ter Ave., YoujigBtbvii, O. — Výbor 
chorýftb: Pavel Jaltnbee ml., 2ÍÍ2 
Donald Ave. a Andrej Kish st., 850 

BDRUŽENIE KATOL. SLOV. ŠTU
DENTOV V ľ OUKQBTO WN. O 

(  r u d -  Rev. Juraj P. Novák, mo
derátor; Michal A. Buddie, uredse* 
da. 26 8. Champion St.. iuuujfstowu, 
O- —- Ján O. Cvěagroi, podpredse
da. Camubell, O. — Ethel 8. 
Kovalchik, tajomníčka, telefon tí;7(ib. 
Ján C, Chuey, DokliultUi, _ jLáu 
Kovalchik. stráž. 1 X ', 

Výborf 
Členský: Dr. Stefan Martinko, pri 

osade Mena Jeiii; Ján Olejar. při 
o»ade sv. Alžbetr; Ján Datko, vri 
osade sv. Cyrila a Metoda. Bettv 
Jndin. pri oeade sv. Jána; Frank 
Skokan, pri osade naisv. Trojice; 
Jozef Gesru8. pri osadi sv. Mateia. 

Spoločenský rfoor: Jennie Novot
ný. Verne Gesrus. Jozef Wopershall. 
Mary Machusra, Pavel Ondaah ml. 
Ann Be llan, Řtefan Bennv. Helen 
Hn»t. Jozef Pekarcik. Ján Yash. 
Francis Mickler. Katarína Liško, 
Ján Cvensroi. 

ProtrramovÝ výbor: Julia Kruppa»^ 
Maria Martin. Ján Leáko. Anna P»» 
laičak. Maria Topolovgkv. Terézia 
Yavorskv. Helena Varsro. * 

Novinársky výbor: Alžbeta Kepko, 
Vindicator; Anna 8akmar. Telegram. 
Terézia lllenelk. Universe Bulletin; 
Stephen Ritz. Y. 8. Novinv; Pavel 
Ondash ml., spoločenská zprávy 

Dramatický výbor: Rev. J Eliaé. 
Katarína 8tanfk, Adam Kovalehik. 
Vounffstown, O., doi »r-ovia. 

skeho pokroku v dvihani ce- ! A*a., Xottugst^w*, o, — Ma 

lých časti mosta, stavaného MU 
nad zálivom San Francisco v 
Kalifornii. Most spojí San 
Francisco s Oaklandom a 
bude najdlhším v krajine. 
Cast* mostovej cesty, visiaca 
Y povetrí, váži vyše 20 ton 

;*r»ílÄí.íSî *. VA?í£| 

S. Whitney Ave. — Pavel Kováčik, 
It., strU, 243* Vejttfl *0., O. 

Pavel Jakubec mL attrosta A 7. 
Záb. a Vzdel. Eráííka 3lEJ^ 2112 
DonsM Ave. O. 

SéBôďse sa odbývají katdá 8. so
botu v mesiaei večtr o 8. h. v éaole 
•v. a. v. drive "Jáaa Hues" m 
rohv |̂hej|}«|( f nM* 

•£ 4akA .''í -• --

0D9OK 723. VÁB. SLOV. SPOLKU 
V CAMPBELL, O. 

Schôdze odbývá každú 3. nedeľu 
v mesiaci o 1. hodine po obede pod 
slovenským rira. katolíckym kosto
lom na Reed Ave. v Campbell. O 

Úrad: Ján Kadilfk. predseda, äf 
Regent 8t.. Campbell. O.—Ján V«r> : 
90, podpredseda. 296 Reed Ave.. 
Campbell, Ó. — Ján Říma zápisník. 
144 Tremble Ave., Campbell, O. —' 
Qabriel Makatura. účtovník. 404 
Dewitt Ave., Campbell, O. — Ján 
Patačiak, pokladník, 47 Brleht Ave., 
Campbell, O. — Výbor majetkat 
Ján Vargo, 290 Seed Ave.. Camp, 
bell. O. — Jozef Duba j, 440 Devift 
Ave.. Campbell. O. — Stefan Kolu t. 
farmer. 

Starosta Kruhu Mládeái: Stefan 
Gnstafik, 118 Brlorht Ave,. Qansp. ' 
bcU. O. 

Dozorcovia chorých: Louis Tex tot,: 
148 Jefferson St., Campbell, O. 
Juraj 8hranka, llth St.. Campb« 
Ohio. 

Odborová adreaa: Gabriel Mi 
iwk Mm* M4l 

f 


