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Ĵi - m  

'  " f >  Í 
; 

7 M 

iSfcjT ŕ\ /XT/^ \ i O Entered •• Second Glasa Matter October 2», 1911, at the Post Office 
V'lo-LivJ (LNU.) .lO. at Vounggtown, Ohio, under the Act of March, 1879. t YOUNGSTOWN, OHIO, 1. MÁJA 1936 

*5#" 

Published Every Friday.—5 Cente t Copy. 
'"*» 1 -TÉ . **? 

4 xh 
1  1 — — J — i —  - •  . . .  •  M  

EOCNlK (VOL.) XXVIL 

Primicie štyroch nových slo- lni / • ni l ' 1). .• v / 1 / vl | 
renských kňazov v túto nedeľu ulOVäClj iJlOVCIlky  ̂PľlQ tC lid. IKldtlCIlC pí*6Qlld.Sky• 

Traja z nich budú slúžiť svoju prvú »v. omta v chráme 
sv. Cyrila a Metoda. — Je to niečo neobyčajného, prelo 
veľká radosť panuje v celej slovenskej kolonii. 

V našej slovenskej kolonii 
udalo sa niečo mimoriadne
ho — až štyria synovia slo
venských rodičov vysvätení 
boli tohto piatku na kňazov 
osvp. biskupom Jozefom 
Schrembsom v katedrále sv. 
Jána v Clevelande a všetci 
štyria budú mať tejto nedeli 
svoje primicie. Sú to: Rev. 
Tomáš Šofranec, Rev. Albert 
Klein, Rev. Ján M. Krajnik 
a Rev. Michal Ragan Tarap-
čák. Na ich vysviacke prí
tomní boli rodičia a najbliž
šia' rodina. 

vensku v obyčaji býva. Meno 
Ragan jé i v jeho krstnom 
liste. A v írskom kostole Rev. 
Ragan bude mať prvú omšu 
preto, že tam za tri letá pra
coval na hrisku a mnohí z 
tej osady naliehali naňho, 
aby tam slávil prvotiny. 

Z vysvätenia až štyroch 
synov slovenských rodičov 
z Youngstownu za kňazov 
je v celej našej kolonii veľ
ká radosť. S týmito, sloven
skí katolíci v Mahoning do
line dali už cirkvi 20 kňa
zov. 

Osadníkom osady 
sv. Jána Krstiteľa 

Omše sú zmenené pre primi
cie nových kňazov. 

Rev. Juraj P. Novák, du
chovný osady sv. Jána Krst. 
v Campbell oznamuje ct. o-
sadníkom a osadníčkam, že 
sv. omše na nedeľu nebudú 
o 8. a 10., ako obyčajne, a'le 
o 8. a 9. hodine a obe budú 
malé, a síce pre primicie no-
vovysvätených slovenských 
kňazov, žeby sa ich aj veria
ci z osady sv. Jána mohli zú
častniť. 

Rev. T. Šofranec, Rev. Klein, Rev. J. Krajnik, Rev. Ragan 

Traja z nových . kňazov 
budú slúžiť svoju prvú sv. 
omšu v chráme, osady sv. Cy
rila a Metoda: Rev. Šófranec 
o 8:30 ráno, Rev. Krajnik o 
10:30 a Rev. Klein o 12:30. 
Kazateľom pri sv. omši Rev. 
Šofranca bude jeho bratra
nec, Rev. J. Edvard Istočin 

Cannonsburg, Pa. Kazate
ľom pri sv:"omši Rev. Kráj-
nika bude Rev. St. Begalla a 
kazateľom pri sv. omši Rev. 
Kleina bude Rev. Jozef L. 
Kostik. 

Rev. Michal Ragan Ta-
rapčák bude slúžiť svoju pr
vú sv. omšu v chráme sv. 
Dominika na poludnie. Do
máci duchovný, Rev. Gainer 
O.P., bude kázať. 

Po primíciách v chráme 
SV. Cyrila a Metoda, bude o 
pól 3. hod. banket k pocte 
Rev. Šofranca, Rev. Kraj ni
ka a Rev. Kleina, na ktorý 
sú ich priatelia i touto ce
stou pozvaní. Vstupné bude 
len 50c a netreba žiadne 
vstupenky. Večer bude u ro
dičov nových duchovných 
recepcia. 

Rev. Tomáš Šofranec je 
synom známeho slov. chiro-
praktického lekára, dra Jo
zefa Šofranca a jeho man
želky Marie. Rev. Albert 
Klein je synom p. Jozefa a 
pani Cecílie Klein, známych 
spolkových pracovníkov. Rev. 
Krajnik je synom p. Micha
la a pani Marie Krajnik zo 
Shehy St. Rev. Michal Ra
gan je synom p. Andreja Ra
gan Tarapčáka a jeho neb. 
manželky. Mnohí Slováci si 
myslia, že Rev. Ragan odho
dil svoje priezvysko Tarap-
čák a prijal írske Ragan. No 
jeho otec nás ubezpečil, že 
ich rodinné meno je vlastne 
Ragan a Tarapčák im len 
bolo pridané, ako to na Slo-

YOUNGSTOWN BREWING 
c°. UŽ PREDÁVA PIVO 

Nový youngstownský pivo
var, patriaci Youngstown 
Brewing Co. na W. Rayen 
Ave. už predáva svoje pivo 
v súdkoch pod menom 'Steel 
City Beer'. Vo flaškách ho 
začne predávať 15. m^ft* 

TRI MILIONY PRE 
TUNAJŠÍCH VETERÁNOV 

Youngstownský poštmaj-
ster John J. Farrell oznámil, 
že skoro tri miliony dolárov 
bude sem poslané federál
nou vládou na vyplácanie bo
nusu veteránom svetovej voj
ny. Peniaze prídu prostried
kom júna, kedy sa vypláca

jú® bonusu začne. . 

Valná schôdza 
na Lansingville 

Občania sú žiadani prísť vy
počuť kandidátov 5. mája do 

Sokolovne. 

Slovenský Občiansky a 
Vzdelávajúci Klub na Lan
singville oznamuje všetkým 
občanom, že na utorok, 5. 
mája večer bude valná schô
dza v Sokolovni, na ktorej 
kandidáti povedia svoje pro
gramové reči. Príďte ich vy
počuť, aby ste vedeli, ako 
smýšľajú o nás, robotnom 
ľude. Všetkým nám má zá
ležať na tom, že koho si zvo
líme. Keď budú zvolení ľu
dia nám neprajní, to potom 
obanujeme, ale bude už ne
skoro naprávať. Teraz ie 
čas, aby sme sa dali do prá
ce ruka v ruke zá naše zá
ujmy. 

Schôdza bude v utorok pre
to, lebo na nedeľu by už bo
lo prineskoro, i v pondelok 
pred voľbami. Tedy príďte 
všetci na túto valnú schôdzu. 

A nezabudnite si ísť po-
zreť film "Zem spieva", kto
rý bude ukazovaný u nás v 
auditoriume osady sv. Mate
ja teraz v sobotu o 4. hod. 
popoludní. 

«!« L Bednár, taj. 

PREZIDENT ZA VYŠSf 
PRlJEM PRE ROBOTNÍKA 

Prezident Roosevelt reč
nil v sobotu v New Yorku, 
kde sa vyslovil, že je za to, 
aby robotník a farmár i *al 
väčší príjem, nežli ho má te
raz. Väčší príjem pre robot
níka a farmára značí väčší 
blahobyt pre celý národ. Vy
slovil sa i proti inflácii, ale 
tiež i proti deflácii. On je za 
jvtvnó ceny. 

Slovenský baseball 
začne sa hrať 

v túto nedeľu 
Osem čiat je v Slovenskej 
Baseball Lige a všetky majú 

výborných hráčov. 

Budú na Steelton, Lansingville 
a Campbell, od 2—4. mája 

Spevavý pohyblivý obraz "Z;em spieva" bude premietaný 
na všetkých troch miestachJ prednášky budú na Steelton 
a Campbell, privítanie matičjnej delegácie a rozlúčka na 
Steelton. Delegáti ponavštev'ujú slovenské kostoly a školy 
a tiež oceliareň Sheet and Tube Co. 

Tohoročná sezona Sloven
skej Baseball Ligy začne sa 
v túto nedeľu, 3. mája. O 
čampionstvo ligy zápasiť bu
de cez celé leto osem čiat, 
každá z nich majúca vyni
kajúcich hráčov, takže obe
censtvo bude mať zase o-
pravdový pôžitok z ich hra
nia. Táto slovenská liga bo
la založená r. 1920 a od to
ho času ustavične rástla. Me
dzi tohoročnými čatami sú 
tri nové, lebo Hubbard New 
Deal Lunch čata a čaty K. 
Pulaski a osady nsv. Trojice 
vystúpily z ligy pre zlé fi
nancie. V lige sú teraz čaty: 
osady Mena Ježiš, osady P. 
Marie, Lansingvillčania, Ha-
selton Dodgers, osady sv. Pe
tra a Pavla, Farrell Theatre 
a Campbell Kultur Klub. 

Hry na nedeľa: 

Čata osady Mena Ježiš vs 
Kultur, na Gordon hrisku. 

Čata osady sv. Jána vs Ha-
selton Dodgers na Oakland. 

Čata osady sv. Petra a Pa
vla s čatou osady Panny Ma
rie na Borts. 

Farrell 
Shady Run. ~ ^ -

Čata gr. kat. osady sv. Pe
tra a Pavla zo Struthers sľu
buje sa byť jednou z najsil
nejších, lebo Struthers posie- j 
la toho leta len jednu čatu j 

do zápasu. Tabelak je správ- j 

com tejto čaty a za pičera 
má Fil. Stropicha. V čate sú 
Nivert, Madik, Cepleci, Cop
pola, Craft, Olive a iní. 

Správcom Dodgers je Ján 
Kačenga a za hráčov má Ga-
lajdu, Jána a Andreja Gar-
čar, Hanusčáka, Hetmanské-
ho, Zifčáka, Etriho, Vitoské-
ho a Elaša, a možno dostane 
aj Vansača, Jána Vanasak a 
Joz. Banjo. 

Janko Knapik bude správ
com čaty osady sv. Jána Kr
stiteľa. Knapik je učiteľom 
futbalu na Memorial vyššej 
škole a správcom baseball 
čaty tej školy. Hráčov svojej 
čaty vyhlási len v sobotu. 

Eugen Edel je správcom 
čaty osady Mena Ježiš a To
ho Stanislav bude pičerom. 
Diek Berdis, Gajan, Kačmer, 
Melega, Jakupčin, Gondol a 
iní sú členmi čaty. 

Čata gr. k. osady Pi Marie 
zo Steelton má skoro tých 
samých hráčov, ako vlani, a 
to Wire, Faust, Wheeler, De-
long, Parenti, Ragan, Mogiš, 
Erdel McRoberts, Orenik. Mi
chal Murdoch je správcom. 

Andrej Matta je správcom 
farrellskej čaty. Hráčmi sú: 
Wally Bernard, Tomak, Ba-
kumas, Bator a iní. 

Red Clontz je správcom 
čampionskej čaty lansingvill-
ských Slovákov. Hráčmi sú: 
Striček, Joz. Vrabel, Eddie 
Borts, Staroň, Rehák, Smith 
a Joz. Striček. Viacerí hráči 
z Hubbard majú sa tiež stať 
Členmi tejto čaty. O Bušlovi 
Olenikovi nevedieť, či bude 
hrať. 

Kulturčani majú za správ
cu "Stewey" Augustona a 
hráčmi sú: Feher, Kovach, 
Casey, Joz. Var£% r fieri, 
Walters a iní. ; 

Úradníci ligy sú: Peter P. 
Bobby, predseda; Michal 
Kornick, taj.; Michal Marus-
čak, pokl.; Štefan Zetts, pod
predseda ; Herman Clontz, 
Michal Bresko a Ján Kollar, 
doz. majetku. 

Keď budete^ čítať tieto 
riadky, naši zriedkaví ho
stia, delegáti Matice Sloven
skej, už budú navštevovať 
naše slovenské kostoly a ško
ly, budú obdivovať našu 
prácu, ktorú sme vykonali za 
posledných 50 rokov. Dele
gácia bude nám prednášať 
za tri dni: 2., 3. a 4. mája. 
Príde medzi nás ale už dnes, 
1. mája a bude informálne 
privítaná v Ohio hoteli, kde 

Jozef C. Hronský, 
tajomník Matice Slovenskej 
.-V, A vodca delegácie J3F* 

Karol Plicka, 
sberateľ slov. ľudových pie

sní pre Maticu Slovenskú 

bude i spoločná večera. 
Prednáškový program j é 

nasledovný: 
Na Lansingville 

2. mája 
V sobotu, 2. mája o 4. ho

dine po obede bude ukazo
vaný zvukový film "Zem 
spieva" pod kostolom osady 
sv. Mateja. 

Na Steelton* 
2. mája 

V sobotu večer o 8. hodine 
bude privítanie a prednáška 
v auditoriume osady Mena 
Ježiš. Na prednáške budú 
brať účasť spevokoly, a síce 
spevokol Slávia pod vedením 
pána Vojteka a tiež spoločne 
spevokoly osád Mena Ježiš, 
sv. Cyrila a Metoda a sv. 
Mateja pod vedením Ottoka-
ra Mrázeka. Bude spievať i 
náš obľúbený slovenský spe
vák p. Ján Vagaš. 

V Campbell 
3. mája 

V nedeľu, 3. mája o 2. ho
dine po obede bude veľká 
prednáška v Memorial High 
School- v Campbell. Na pred
náške okrem prednášateľov 
budú účinkovať aj: ctihp. 
Ján Borak, mayor mesta; p. 
Andrej Klinko, správca ve
rejných škôl mesta; Tomáš 
Jarabek, mladý huslista; slo
venský oktet "Campbell 8 
Keys", ženičky zo slov. bapt. 
cirkve, Ján Šaroši, solo a 
Andrej Verba na* harmonike. 

Na Steeltptti 
3. mája 

O 3. hodine bude ukazo
vaný film "Zem spieva" pre 
dietky a starších a o pol 8.' 

hodine večer len pre dospe
lých. 

U Sheet and Tube Co. 
4. mája 

V pondelok, 4. mája de
legácia navštívi oceliarne 
Youngstown Sheet and Tube 
Co. o 10. ráno. 

V Campbell 
4. mája 

O 4. hodine ukazovanie 
filmu "Zem spieva" v Me
morial High School v Camp-

Baseballévé hry 
Jednotárskej ligy 
začnú sa v nedel'a 

Tri hry budú zahraná 3. má
ja mocnými čatami Jednoty. 

Jednotárska liga úradne 
započne svoju baseballovú 
sezonu tejto nedeli, 3. mája 
troma hrami. Predseda okre
su KJ. Jozef C. Stanko a 
podpredseda Imrich Piroga 
budú na Borts hrisku, kde bu
dú zápasiť Haselton a Steel
ton, aby vyhodili prvú lobdu 
a tak úradne začali piatu 
sezonu Jednotárskej ligy, 
ktorá si vychovala znameni
tých hráčov. 

V druhej hre budú zápasiť 
Struthers a Lansingville na 
Shady Run hrisku. 

Tretia hra bude na Loftus 
hrisku v Campbell, kde zá
pasiť bude Youngstown s 
Campbellom. 

Farrell bude odpočívať. 

Jubileum evanj. cirkvi "Jána | 
Husa" v nedeľu krásne oslávené 

Kostol bol preplnený na slávnostných službách Božích ť 
školská sieň bola tiež preplnená počas banketu, na lclorom 
povedané boly pekné reči. Kuchárky sa vyznačily faj-

nýra a bohatým obedom. j 
1 • 5 . 

Julia Jakubec za £."* íwŕ'i. 
S. 2. J., Andrej Kulik za 
Lutherovu Ligu a p. Milan 
Salva, správca cudzozemské
ho oddelenia Dollar banky. 
Andrej Tomo a Olga Jaku
bec predniesli pekné básne. 

Banket bol zakončený ná
božnou piesňou. f 

Schôdza Slovenskej 
Polit. Federácie 

Konštantín Čulen, 
správca historického odboru 

^ Matice Slovenskej 

Jozef Cincík, 
správca umeleckého odboru 

Matice Slovenskej 

bell pře dietky a o pol 8. 
hodine večer pre dospelých. 

Na Steelton 
4. mája 

O 4. hodine popoludní bu
de prednáška pre dietky a 
večer o 8. hodine prednáška 
a rozlúčka v auditoriume o-
sady Mena Ježiš. 

Slováci a Slovenky, príď-
me všetci na tieto prednáš
ky, veď je to naše. Za 25c 
môžeme sa zúčastniť pred
nášok a tiež vidieť tento 
krásny spevavý pohyblivý o-
braz zo slovenského života, 
"Zem spieva", ktorý dostal 
prvú cenu na výstave filmov 
v Taliansku. Povolajte aj va
šich priateľov Slavianov, aj 
im to bude milé. Prednášky 
budú sprevádzané sveteľný
mi obrazmi. Predmety pred-
nášiek sú: Putovanie po Slo
vensku, Kúzlo slovenských 
kaštieľov a zámkov, Krása 
slovenských miest a dedín, 
Slovenské ľudové kroje a u-
menie, Slovenské školstvo v 
prítomnosti, Vliv amer. Slo
vákov na slovenský zivat a 
mnohé iné. 

Na výboroch ku vstupen
kám pri dverách sú nasledo
vní: 

Pre Campbell Martin Lip
ka, Alžbeta Skokan, Pavel 
Struhárik, Michal Cvengroš, 
Maria Zbell, Štefan Kľučar 
a Ján Sokol. Výbor sa má 
hlásiť pri Rev. Hibenovi, 
ktorý vymeria hodiny. 

Na Lansingville výbor je: 
pani Margita Maruškin, pa
ni Katarína Bajtoš | j»aní 

Bude v utorok večer pri osa
do pr. Cyrila a Metod*. 

Schôdza Slovenskej Politi
ckej Federácie bude na uto
rok večer, 5. mája v škole o-
sady sv. Cyrila a Metoda. 

Všetci zástupcovia klubov 
a úrad federácie nech prídu 
na túto vážnu schôdzu. 

Adv. Juraj Prokop, preds. 
Jozef J. Schromofský, záp. 

Mrázekove skladby 
znovu na programe 

Symfonická orchestra bude 
ich hrať v nedeľu po obede 

v Stambaugh Auditorium. 

Youngstown Symphpny Or
chestra bude na nedeľu zase 
hrať skladby nášho sloven
ského skladateľa, Ottu Mrá
zeka, v Stambaugh auditori
ume. Orchestra zahrá tie dve 
symfonické Črty, ktoré už 
hrala a ktoré boly prijaté 
kritikou s tak veľkým nadše
ním a tiež i dve nové, do
siaľ verejnosti nepodané 
symfonické črty. 

O skladby nášho skladate
ľa zaujímajú sa už i veľké 
americké časopisy, ktoré aki
ste yyšlú svojich kritikov na 
tento koncert, na ktorý je u-
meniamilovné obecenstvo sr
dečne pozvané. 

j* "II"-1 i "w»" 

SLOVENKA KANDIDUJE 
DO ZÁKONODARNÉ 

Pani Paulína Poschová, r. 
Němčík, z Clevelandu, kan
diduje na poslanectvo do 
štátnej zákonodarné na re
publikánskom lístku. Študo
vala právo a preto je kvali
fikovaná veľmi dobre na ten 
úrad. Prajeme jej zvolenia. 

Zuzanna Harmócy. 
Na Steelton: Andrej Skle

nár, Andrej Dolak, Juraj 
Velk, Jozef Martin, Maria 
Dolak, Pavel Jakubec, Julia 
Jakubec, Helena Kolár, Jo
zef Knapik a Ján Antal. Ten 
výbor sa má ktlésiť uAndre 
ja Dolak. 

Tak drahí bratia a sestry 
v národe, ešte raz apelujem 
na vás, nezabudnite prísť 
na tieto prednášky. Kto poj
de, neobanuje, kto nepojde 
— obanuje! 

Z* výbor 
Martin <$« Lesná k, 

predseda. 

V nedeľu oslávila tunajšia 
evanjelická a. v. cirkev "Já
na Husa" 25. výročie vysvä
tenia svojho chrámu slávno
stnými službami Božími a 
po nich skvelým banketom. 
Na službách Božích liturgo-
val domáci kazateľ, Rev. Ju
raj Roh a slávnostnú kázeň 
mal Rev. Ján Vojtko z Ak
ron, ktorý mal tú istú kázeň 
i pred 25 rokmi na posvia
cke chrámu. Kostol bol pre
plnený veriacimi a nábožný 
spev radostne sa rozliehal 
k Bohu, že doprial cirkvi do
žiť sa za tých 25 rokov pek
ného pokroku. Na bohoslufc* 
bách účinkovaly i oba spevo
koly cirkve, starších i mla
dých spevákov a speváčiek. 

Hneď po službách Božích 
obecenstvo sišlo do školskej 
miestnosti a ju zaplnilo do 
posledného miesta. Tu sa Ol
tárny krúžok, na čele s pa
ni Zuzannou Roh vyzname
nal, lebo kuchárky z krúžku 
pripravily fajný obed. Zabi
té bolo vyše 100 kúr, takže 
bola kuracina i pečená i du
sená i všetko, čo k tomu pa
trilo. Ba bola aj iná pečien
ka, ale z tej už mnohí nemo
hli ochutnať. Boly i fajné 
torty a slovenské pečivá ku 
káve. Ku spoločnému obedu 
predriekol modlitbu domáci 
pán farár Roh. 

»(•<In. 

Schôdza Okr. Sboru 
Slov. Ligy | j 

*  * \ i  : ¥  
Bude to mimoriadna schôdza 
na piatok, 8. mája ohľ*4«tn_ 

Slovenského Dňau 
" • V.1.' -v* Pil I 

Na budúci piatok večer, 
8. mája bude mimoriadna 
schôdza Okresného Sboru, na 
ktorú povolávame všetkých 
zástupcov a zástupkyne spol
kov a klubov. Schôdza bude 
pri osade sv. Cyrila a Meto
da. Bude sa voliť úrad Slo
venského Dňa a iné veci sa 
vybavia. Teda prosíme vás, 
bratia a sestry, príďte na 
túto schôdzu a to nielen zá
stupcovia, ale aj jednotlivci, 
ktorí sa zaujímate o Slov. 
Deň. Dajme sa do práce a 
ukážme niečo nového na toiŕf 
Slovenskom Dni, aby bol e-
šte krajší, ako predošlýdh 
pätnásť. A príďte bratia * 
sestry načas, aby sme mohl 

Po obede, rečnícky pro- 'TjÄČSä' aj ITúftíov. 
S úctou a pozdravom, 

Andrej Palenčár, PRED'., J 
Jozef Granchi, taj. 

gram viedol predseda cirkve, 
p. Pavel Jakubec ml. a za 
prvého rečníka pozval p. 
Pavla Trnavského ml., ktorý 
prečítal krátku históriu o bu
dovaní kostola a ktorú inde 
uverejňujeme. Predstavil i 
žijúcich zakladateľov cirkve Dvadsať percent.zo viet-
pp. A. Bálinta, Mateja a Pa- kého konzervovaného paíeho 
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via Pallo, prehovoril angli
cky k mládeži, aby si uctila 
šediny zakladateľov a po
ďakoval kuchárkam za ich 
prácu. 

Pán Andrej Benedik pre
hovoril o stavbe chrámu, kto
rý sa budoval, keď tu pano
vala tiež veľká depresia. A-
le každý ochotne pracoval a 
obetoval a praje si, aby tak 
aj mládež pracovala a obe
tovala za dedictvo, ktoré jej 
pripadne. 

Budúci konfirmanti, ktorí 
budú konfirmovaní od nede
le na týždeň, zaspievali a 
Olga Kubík predniesla krás
nu báseň. 

Matej Pallo, zo stavebného 
výboru spomínal, že pred 25 
rokmi bolo málo cirkevníkov, 
že ani pol kostola nezaplnili 
a vtedy bol kostol o polovicu 
menší. Teší sa zo vzrastu cir
kve. Pekne prehovoril i Pa
vel Pallo; tiež člen stavebné
ho výboru. Štefan Handzel, 
predseda cirkve z Akron po
zdravil jubilujúcu cirkev a 
povedal peknú reč o potrebe 
viery a cirkve. 

Dievčatá zaspievaly ^Éítr-
kev moja" a Andrej Antol 
predniesol báseň. Za nimi 
rečnil okresný žalobca Jesse 
Leighninger o povinnostiach 
kresťanských cirkví voči 
mládeži. Povedal, že ameri
cký národ je najnedbalejší 
zákonov a zločin nás stojí 
ročne od 15 do 18 bilionov 
dolárov. Rev. Vojtko rečnil, 
že do domu, v ktorom niet 
kresťanskej viery, vchádza 
zločin. A dnes mnohé 100-
ročné kostoly v Amerike sto
ja opustené. Úfa, že nebude 
tak so slovenskými. 

Pán Jozef Vaščák hovoril 
o cirkevnom a spolkovom ži
vote a potom prehovorili e-
šte pani Zuzanna Rohová za 
Oltárny krúžok, Samuel Lá
ska za 98. č. SEJ., Matej 
Pallo za 40./& BEJ., 

žrádla v Amerike zjedené je 
chudobným ľudom a to vše
tko preto, že vláda umele 
zdražovala potraviny v ča
soch, keď sú miliony ľudí 
bez práce, hovoril senátor 
Dickinson. Podniky, konzer
vujúce žrádlo pre psov sú je
dni z tých, ktorí majú pro
speritu v dobe depresie a to 
preto, že sa ku psom pridali 
i ľudia ako konzumenti ich 
výrobkov, lebo psi sa nemno
žia v depresii, ani ich maji
telia nemajú peniaze na ku
povanie hotového psieho žrá
dla, ale kŕmia svojich psov 
odpadkami so stola. Reč se
nátora Dickinsona vzbudila 
senzáciu v celej krajine. j 

Konzervy psieho žrádla sô * 
nie súce pre človeka, a niet 
ani žiadneho úradného dozo
ru pri konzervovaní. ^ |g 

MAYOR EVANS 
PREPUSTIL SLOVÁKOV I 

Mayor Lionel Evans prepu
stil z mestskej práce p. Šte
fana Slifku, ktorý bol pomoc
ným inšpektorom potravín v 
zdravotníckom oddelení už 
niekoľko rokov a Jána Klein 
ktorý bol operátorom ele-
vátru v mestskom dome. 
V mestskej práci zostáva it$ |4 

len Ján Koza, ktorý pracu
je v mestskej nemocnici a 
Stefan Bača z Midland Ave., 
ktorého tento mayor vyme
noval za yardového klerka a 
'timekeepera" vo vodovod
nom departmente. Pána Slif-
kov úrad bol zrušený "k vôli 
šporeniu", ale kto vie, či 
nie len na krátky čas. 
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OBROVSKÝ ZÁROBOK ;I 
$ GENERAL MOTORS 

General Motors Corpora* 
tion zarobila za prvé tri me« 
siace tohto roku Čistého s!~: 

sku $52,464,174.00, čo j 
7-ročný rekord. ; , 


