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Slováci, príďte všetci na XVI. Slovenský 
• AI •»^IMI II|TI|' 

Príďte sláviť slávu slávnych 
Slávovj 

Äev. Juraj Novák a Rev. Ju raj Roh nás oduševnia za ná-
g-odné veci; speváci zaspievajú o sláve našich predkov; 
Sokoli zacvičia po janošíkov sky; mládež sa bude prete-

$tať v behu pred korunovaním kráľovny Slovenského 
Í|Dňa ako za čias Svatopluka. A večer bude hostina a ve
selica yd slovenskej hudbe, ako to vždy bývalo na sloven

ských národný ch slávnostiach. 

Na stredu, 22. júla je ten 
deň, v ktorý mahoningskí a 
okolití Slováci budú sláviť 
svoj výročný národný svia
tok, už šestnásty v poradí, 
takzvaný Slovenský Deň v 
preutešenom Idora parku. 
Každého leta všetci očakáva
me tento sviatok s túžbou a 
radosťou, lebo na ňom si 
pripomíname svoju spolupa
tričnosť, svoj rod, sdieľame 

^ivoje radosti a prejavujeme 
našu súdržnosť a silu. Aj to
ho roku bude to opravdový 
slovenský sviatok. I tohto ro
ku nám usilovný úrad a vý
bor pripravil duševný i te
lesný pôžitok, ktorý nás obo-
drí, ktorý nás zabaví a ŕož-
veselí. 

Program , 
Äozhlasovateľom progra

mu bude p. A. M. Palkovič, 
hl. pokladník Slov. Ligy. 

Najsamprv bude sa preu
kazovať naša mládež i do
spelí v. telesnej zdatnosti a 
yrtkosti. Budú preteky v be-

*#iu a sokolské cvičenie pod 
^edejňím pwMách&la A. Bud
die, Dra M. J. Lasko a p. 
'Andreja Merecického. Víťa
zi nebudú síce odmenení ven
cami slávy, ako to bývalo za 
starých Slovákov, ale užitoč
nými a -peknými odmenami. 

Po sokolskom cvičení bu
lle korunovanie kráľovny 
^Slovenského Dňa. Obrady 
korunovania budú krásne. 
V sprievode za kráľovnou 
>ojde sa v nádherných národ 
iých krojoch. Každý kto má 

llovenský kroj, nech sa zú-
lastní sprievodu. Najkrajší 
kroj bude odmenený. 

Po korunovaní kráľovny 

Ítude baseball hra s mäkkou 
obdou, ktorú zahrajú žen

ské čaty z Lansingvillu a 

tampbellu. Sú to znamenité 
aty. 
Po tomto bude rečnícky 

Írogram a síce nie na poli, 
le v divadelnej sieni v par

ku, ako vlani. Rečniť budú: 
Ján Krišpinský, správca 

t
JŔJov. Dňa, povie privítaciu 
í|eč. Prívety povedia mešťa-

iostovia Youngstownu, Stŕu-
hersu a Campbellu, ctih. pp. 
jionel Evans, T. A. Roberts 

Ján J. Borak. Slávnostnú 
ľeč povie velp. Juraj P. No-
iťák, duchovný osady sv. Já-
|ia Krstiteľa z Campbell. Za 
|)kres povie prívet ctih. sudca 

puraj Gessner. Druhú sláv
nostnú reč povie velp. Juraj 
sfioh, farár ev. a. v. cirkve 
l'Jána Husa". Anglickú sláv-
liostnú reč povie p. Andrej 
b. Klinko, správca všetkých 
mestských škôl v Campbell. 

Medzi rečiami budú účin
kovať : Spevokol "Slávia" 

'jt>od vedením sbormajstra J. 
•Vojteka, tenorista Ján Va-

raš, náš najlepší spevák a 
'3p. Ján Ilčišin, slovenský kú
zelník udiví obecenstvo svo
jimi zázrakmi. 

v Okolo 3. hodině budú pía-
•'iVecké závody v plavárni Ido-

&*a parku pod vedením Teo
dora Macejko, mladého ad-s 
fvokáta a p. Jána Hnát, ,Ví-

azi obdržia medále. } '[• 

E Od 2. do 5. popoludní BU-
e tanec v pavilione, kde hrá 

:hýrna orchestra Idora par
tu. * 

Večer bude vrchol slávno-
ti. O 7. hodine bude slo
venská. večera a^bay* .. .y 

Heidelberg zahfade. Sloven
ské jedlá budú predložené. 
Počas večeri hodujúcich bu
dú zabávať speváci, hudobní
ci a zábavníci z Campbell a 
Struthers. Po večeri bude ta
nec pri slovenskej hudbe p. 
Hriniaka zo Struthers až do 
polnoci. Tak sa skončí ten 
slávny Slovenský Deň. 

Slováci, Slovenky, zaplň
me ten veľký Idora park do 
posledného kúta! Nech nikto 
nezostane doma! Aj chorých 
dovezte — vyzdravejú! 

Túto slávnosť usporiadava 
každoročne Okresný Sbor Slo
venskej Ligy spoločne so slo
venskými spolkami a kluba-
mi. Tohoročný úrad a výbor 
je nasledovný: 

Ján Krišpinský, správca; 
Štefan Kľučar, podsprávca; 
Jozef Granchi, tajomník a 
František Hudík, pokladník. 
Výbor: Ján Antal, Michal A. 
Buddie, Andrej Dolak, Šte
fan Dzuroff, Štefan Hriniak, 
Zuzanna Klučar, Ján Kolár, 
Dr. M. J. Lasko, Andr. Lay-
shock, Maria Leskovsky, 
Martin Lipka, adv. Teodor 
Macejko, Zuzanna Majerčak 
Andrej Merecický, Matej 
Mráz, Martin Muránsky, An
drej Palenčár, A. M. Palko
vič, adv. Juraj E. Prokop, 
Michal Ribar, Pavel Roth, 
Alžbeta Skokan, Jozef Te-
kač, Emro Zetts. 

Do, videnia na Slovenskom 
Dni! 

SLOVENSKÝ ČARODEJNÍK 
BUDE NA SLOV. DNI 

Čís. 25. KJ. oslávi 
45-roč. jubileum 

Vietky slovenské spolky sú 
srdečne pozvané. Oslava bu

de v prírode 9. augusta. 

1 Pán Ján Ilčišin, vystupujú
ci na javiskách pod menom 
Elickson, ukáže Slovákom 
niektoré z jeho kúzeľníckych 
kúskov na Slov. Dni 22. jú
la v Idora parku. 

—• ni y. &».»!»! 
PÁN ONDULÁK ŠIEL 

NAVŠTÍVIŤ MATKU 

Pán Michal B. Ondulák, 
aobre známy Slovák z Camp
bell, odcestoval do Greens-
burg, Pa., aby tam navštívil 
svoju staručkú, 70-ročnú ma
tku, ktorá ho túžobne oča
káva. Pán Ondulák zdrží sa 
pri svojej matke za tri dni 
ä» potom sa vráti domov. *..• 

ANGÍNA DÁ MASKY 
OBYVATEĽSTVU 

Anglická vláda ak rpzhod-
la začiať výrobu protiplyno
vý masiek vo veľkom množ
stve a rozdať ich všetkým 
mestách a obciam v Anglii 
pre ich obyvateľstvo, aby sa 
mohlo chrániť v čaf vojny. 

Spolok sv. Martina, Číslo 
25. I. K. S. týmto úctivé 
povoláva všetky čísla K. J. 
jak mužskej tak ženskej a 
všetky národné spolky a vô
bec všetkých Slovákov a Slo
venky z celej Mahoning do
liny na slávnosť 45-ročného 
jubileumu, ktorá bude v ne
deľu, dňa 9. augusta popo
ludní v peknom hustom lese, 
na konci Berkley ulice- Tam 
sa možno dostať po Albert 
ulici a pri Truscon Steel Co. 
ofici je Kimmel ulica, za 
ktorou možno prísť až do 
lesa. Oslava bude spojená s 
výletom-piknikom. Je tam 
dobrá platforma n& tancova
nie, bude dobrá hudba, ob
čerstvenie a zákusky a roz
ličné zábavy jak pre starých 
tak pre mladých. Preto vás 
prosíme, drahí rodičia, pri
veďte aj vašu mládéž, tak 
sa spolu zabavíme a oslávi
me naše jubileum. 

Výbor. 
<4 ;• 

DR. GEORGE M. McKELVEY 
OTVORIL SI ÚŘADOVNU 

Kontestantka na královnu Slov. Dňa 

George M. McKelvey, M.D., 
syn Mr. a Mrs. L. B. McKel
vey, otvoril .si lekárku 
dovňu na Í0i Lincoln Ave. 
v Youngstowne. Dr. McKel
vey bude sa venovať jedine 
všeobecným operáciám, v 
ktorých dosiahol zručnosti. 
Jeho úradné hodiny sú od 
2. do 4:30 popoludní a ve
čer od 7. do 8. v pondelky, 
stredy a piatky. Telefon ti
rádo vne jf 7 7224 a dojnu 
3-0243. . ^ 

PRE $4 ZASTRELIL * 
DCÉRU AJ SEBA 

I#%haron Line, v č. 2123 
Roche Ave., udala sa hrozná 
tragédia vo štvrtok ránó. 
Harry Carlock, strihač staré
ho plechu, pred pár dňami 
dal 19-ročnej dcére $5, aby 
ich schovala, kým sa vráti. 
Vrátil sa len o niekoľko dní. 
Keď prišiel domov, pýtal od 
dcéry piatku, ale tá minula 
z nej štyri doláre. Toto Car-
locka tak rozhorčilo, že vzal 
revolver a spiacu dcéru za
strelil, druhú 9-ročnú pora
nil a potom spáchal samo
vraždu. ; 

VEĽKÝ Č.-S. KREDIT . 
RUMUNSKÚ 

Z Bukarešti přišly zprávy, 
že Česko-Slovensko dalo Ru
munsku veľký kredit na za
kúpenie munície a na stavbu 
novej železnice. Na nákup 
munície v CSR. Rumunsko 
dostalo kredit 200,000,000 
korún na 5 pere. úrok a na 
stavbu novej železnice, kto
rá bude najkratšou cestou do 
ČSR., Rumunsko dostalo kre
dit 90,000,000 korún na 2 
pere. úrok. Obe pôžičky ma
jú byť splatené v 13^ ro-
kbch. 

SYPÚ SA NADÁVKY 
NA ROOSEVELTA 

SL DOROTA SKOKAN 

Slečna Dorota Skokan, dcé
ra dobre známej slovenskej 
pracovníčky, pani Alžbety 
Skokan zo Struthers, je jed
nou z kontestantiek na krá
ľovnú XVI. Slovenského Dňa. 
SI. Dorota, hoci je ešte PQ-
: •• : —-— i 11 

merne mladá, svojou prácou 
za zdar Slovenského Dňa do
kazuje, že verne kráča v sto
pách svojej matky a že bude 
z nej vždy dobrá slovenská 
jyracovníčka. \ 

Campbellčania 
sú čampionmi 

Porazili farr^tlskfl čatu 10 
ku 4. Lansingvillčania nehra
li o polsezonové čampionstvo, 
lebo mali neplatného hráča. 

Nové ffjľnion Par&¥* vyř 
držiava konvenciu, na ktoréj 
sa sišli prívrženci dra Town-
send a, neb. sen. Huey Longa, 
Rev. Coughlina a iných od
porcov prezidenta Roosevel
ta. Všetci na neho nadáva
jú, ako sa nenadávalo ani na 
republikánskej konvencii. Ich 
kandidátom je kongresník 
Lemke* .. , 

Campbellská čata osady 
sv. Jána Krst. dobyta polse
zonové čampionstvo Sloven
skej Baseballovej Ligy, pora
ziac čatu Farrell Theatres 
na Shady Run skorom 10 ku 
4. Lansingvillčania mali zá
pasiť s Farrellčanmi o toto 
čampionstvo, ale Campbell
čania protestovali, lebo lan-
singvilj^ká čata upotrebila 
predtým neplatného hráča. 

Hry na nedeľu. 
Na nedeľu začne sa dru

há polovica sezony Sloven
skej Baseball Ligy a čaty 
budú hrať nasledovne: 

Čata osady sv. Jána s ča-
tou Kultur klubu v Gordon 
párku, Campbell. 

Čata osady P. MMľfe s ča-
tou osady Mena Ježiš na 
Borts hrisku. 

čata osady sv. Petra a Pa
vla s Lansingviličanmi na 
Shady Run. 

Čata Haselton Dodgers s 
Farrellčanmi vo Farrell. 

Haselton vyhral 
už štvrtú hru 

Je na VrčJftt v Jeé«otársk«j 
lige. Struthers a Lansingville 

tiež vyhrály. 

Píše Ján B. Hassay. 

NEZDARENÝ ÚTOK NA 
ANGLICKÉHO KRÁĽA 

Vo štvrtok jeden Angličan 
hodil revolver na anglického 
kráľa Edvarda, keéľ ten jaz
dil po Londýne na čele vo
jenskej parády. Revolver pa
dol na koňa, ktorý sa zľa
kol a zodvihol na zadné no
hy, ale kráľ koňa utíšil a ne
stalo sa nič. Angličan bol 
hneď zdrapený, zbitý obe
censtvom a odvlečený polí
ciou k vyšetrovaniu. Okrem 
neho areštovaný bol aj iný 
Angličan, ktorý tú scénu fo
tografoval. Útočník sa osved
čil, že nemal úmysel' na krá
ľa streliť, ani mu život o-
hrožiť. Prečo to urobil, e-
šte nevedno, ale akiste bol 
to čin človeka, ktorému sa 
dáka krivda stala. Povedal, 
že to urobil, aby protestoval. 
Jeho meno je Geo. Mahail. 

Haseltonskí hráči boli v 
nedeľu hrať vo Farrell, kde 
porazili Farrellčanov. Ale 
skórový papier som nedostal, 
preto hru nemôžem opísať. 
Haseltončania vyhrali toto 
už štvrtú hru jednu za dru
hou a sú na vrchu v lige. 

Strutherská čata je len je
den krok za haseltonskou. V 
nedeľu porazila campbellskú 
čatu 11 ku 3. Bujnovský ši
kovne hádzal a prispel k ví
ťazstvu svojej čaty. Orenik, 
M. Sedlak, M. Orenik a Re-
pasky vynikali v zabíjaní 
lobdy medzi víťazmi a Lesa-
gonich s J. ^Janinom v o-
hranej čate. > . 

LansingvilJéáftfa nabili ča
tu z Youngstown skórom 3 
ku 1. Toto je už štvrtá po
rážka Youngstownu jedna 
za druhou. Youngstownčania 
dostali viac zábitov, ale Lan
singvillčania vedeli svoje vy
užiť k obehom. Haus, Bá
bik a Javorsky prispeli .k /ví
ťazstvu. . -

Hry na nedeľu 

Struthers yjp JFarrel) e Í2 
hod. 15 min. : I -

Youngstown so Steeltoftom 
na Borts o 12:15. 

Campbell s Lansingvillom 
na Shady Run o 12:15. 

Program hotový 
na Jednotársky Deň 

Výborní rečníci boli pozvaní. 
Bude i baseball a tanečná 

zábava. 

BUDE EUCHARISTICKÝ 
KONGRES TUNA 

Najdp. Jozef Schrembs, 
]t>iskup clevelandskej diocezie 
oznámil, že v Youngstowne 
bude sa odbývať diocezálny 
eucharistický kongres na 23. 
a 24. septembra toho roku. 
Msgr. Wm. A. Kane, dekan, 
bude predsedom výkonného 
výboru, ktorý bude mať na 
starosti usporiadanie kon
gresu. Očakávajú sa.desať
tisíce veriaoich z celej dio
c e z i e  n a  t i e .  s l á v n o s t i ,  m  

V stredu večer bola schô
dza prípravného výboru Je-
dnotárskeho Dňa u p. Jozefa 
G. Vaščáka, na ktorú sa do
stavili: Joz. Vaščák, hl. pod
predseda KJ., Jozef Stanko, 
predseda okresu KJ., Ján B. 
Hassay, tajomník okresu; Jo
zef Martinko, Matej Ham-
borský, Andrej Sklenár a 
Ján Ekoniak. 

Tento výbor vypracoval 
program ku Jednotárskemu 
Dňu, ktorý sa bude vydržia
vať 23. augusta na pozem
koch osady najsv. Trojice v 
Struthers. Za rečníkov po
zvaní budú duchovní z tejto 
okolice, Ján Sabol, hl. tajom
ník KJ., strutherský mayor 
Roberts, campbellský mayor 
Ján Borak, Jozef Franěk z 
Farrell a predseda najstar
šieho 25. čísla v Mahoning 
doline, Jozef Martinko. Pred
seda okresu Jozef Stanko 
privíta rečníkov i obecenstvo, 
program bude viesť Jozef G. 
Vaščák, hl. podpredseda I. 
K. S. J. 

Na Jednotárskom Dni bu
de zahrajiá baseball hra naj
lepšími jednotárskymi čata
mi a Smreková orchestra bu
de hrať k tancu. 
-r Všetky čísla z Mahoning 
a Shenango okresu sú žiada
né, aby si vyměňovaly po 
štyroch členov do pracovné
ho výboru, lebo na slávnosti 
bude hodne práce, pracovní
kov treba. 

S bratským pozdravom sme 
Jozef G. Vaščák, 
Jozef C. Stanko, 
Ján B. Hassay. 

Posledná schôdza, 
pred Slov. Dňom 

Bude v pondelok večer pri o-
sade sv. Cyrila a Metoda. 
Kráľovná Slov. Dňa bude na 
schôdzi vyhlásená. Prineste 

vietky tikety. 

NETREBA SA VRAJ 
BÁŤ HLADOVANIA 

Henrý A. Wallace, tajom
ník departmentu zemedelstva 
vlády Spoj. Štátov ubezpečil 
po tieto dni národ, že potra
vín bude dosť i vzdor šu
chote a nikto nebude hlado
vať. Wallace odsúdil tých, 
čo ľud strašia hladom, aby 
ho tak primalí k nakupova
niu zásob potravin a oni z 
toho zisk mali. 

200,000 BANÍKOV BUDE 
POZBAVENÉ PRÁCE 

200,000 uhľobaníkov bude 
pozbavené práce behom bu
dúcich páru rokov, ak nebu
de zastavená mechanizácia 
uhoľnej produkcie, povedal 
Percy Tetlow, komisár kon-
gresnej komisie, ktorá vyše
truje robotné a výrobné po
mery v uhoľnom baníctve. 
Jediná odpomoc, okrem za-, 
stavenia mechanizácie je, 
ešte viac skrátiť pracovnú 
dobu baníkov. T 

FEDERÁCIA PRÁCE 
BUDE SÚDlt LEWISA 

Posledná schôdza pred 
Slovenským Dňom bude od
bývaná v pondelok večer, 
20. júla pri osade sv. Cyrila 
a Metoda. Všetci pracovníci 
i kontestantky Slov. Dňa 
nech na každý pád prídu a 
nech donesú všetky tikety z 
kontestu na kráľovnú, lebo 
sa na schôdzi spočítajú a 
ktorá kontestantka bude mať 
najviac tiket predané, bude 
vyhlásená za kráľovnú Slov. 
Dňa. S tiketami i peniaze 
musia byť prinesené, lebo 
len tak sa budú tikety pova
žovať za predané. 

Všetci pracovníci dostanú 
na tejto schôdzi svoje po
sledné úpravy.. Nech tedy 
príde každý. 

Minulá schôdza 13. júla 
rozhodla, že kráľovná bude 
korunovaná na Slov. Dni asi 
o pol 3. po obede, lebo si tak 
obecenstvo žiada. Korunová
cie ceremonie budú krásne a 
v sprievode za kráľovnou bu
dú kráčať mladí i 'starší v 
národných krojoch. Kto bu
de mať najkrajší kroj, do
stane odmenu. Preto príďte 
vyobliekaní vo važirh naj
krajších krojoch. 

Po korunovaní bude "base
ball hra ženských čiat. Upo
zorňujeme tie; ktojré" *budú 
lobdu hádzať, že ju musia 
hádzať zpod ruky a nie 
znad ruky, lebo len tak bude 
to správne hádzanie. 

Na Slov. Dni bude i toho 
roku mlieko zdarma, o čo sa 
postaral p. Martin Dolak. 
Mlieko darovali slovenskí 
mliekári p. Gonda a p. Ole-
nik a tiež Isaŕly Dairy. 

Kto sa chce veľmi veselo 
zabaviť, ten nech nezabud
ne prísť na tú slovenskú ve
čeru o 7. do Heidelberg za
hrady, kde bude po večeri 
tanec pri slovenskej hudbe p. 
Hriniaka. 

Tak milí Slováci a Sloven
ky, i bratia Slaviani, príďte 
na tento XVI. Slovenský Deň 
na stredu, 22. júla do Idora 
parku. Budete sa dobre cí
tiť v tak veľkej , slovenskej 
rodine. r 

Ján Krišpinský, správca 
Štefan Klučar, podsprávca 
Jozef Granchi, tajomník 
František Hudík, pokl. 

Slov. Dňa. 

Ruský Deň sa 
pekne vydj 

Boj v Afcnerickej Federácii 
Práce pre remeselnícke a in
dustriálne unie vyvrcholil v 
stredu v tom, že výkonný 
výbor Federácie usniesol sa 
postaviť John J. Lewisa, 
predsedu Unie Baníkov a 
všetkých 12 veľkých unií, 
ktoré s novým unionizmom 
súhlasia, pred súd, aby ho i 
tie unie vylúčil z Federácie. 
Jestli sa to stane, organizo
vané robotníctvo v Amerike 
bude rozpoltené a jeho vliv 
v americkom živote bude 
veľmi zmenšený, takže fa
šizmus bude mať istý nástup 
k vláde. Než dojde k súdu, 
bude sa ešte vyjednávať o 
kompromis. , 

Pavel Kerestur, 
pionier, zomrel 

• Anurike 45 rokov. 
Dožil aa 78 rokov. 

. Pavel Kerestur, slovenský 
pionier v Amerike, ktorý bý
val tu pod č. 117 N. Worth-
ington St., zomrel v ponde
lok o 11:55 v noci v nemoc
nici sv. Alžbety vo vysokom 
veku 78 rokov. Nebohý pri
šiel do Ameriky pred 45 rok
mi a v Youngstowne býval 
za 36 rokov. Pred siedmymi 
rokmi slávil zlaté manželské 
jubileum. Bol údom Spolku 
Mena Ježiš, Č. 308. IKSJ. a 
osady sv. Cyrila a Metoda. 
Oplakáva ho manželka Zu
zanna, tri dcéry: Mrs. John 
White, Mrs. Urban Taylor a 
Mrs. Thomas Pipic tuná; 
traja synovia: Jozef, Stefan 
a Ján tiež tuná; 24 vnúčat 
a 5 pravnúčat. Pohrab mu 
bol vo Jtvrtok ráno z chrá
mu sv. Cyrila a Metoda. Po-
hrabné obrady odbavil Rev. 
Štefan Begalla, Pochovaný 
bol na Calvary cintoríne. 

Noví hl. úradníci Sojedinonifc 
rečnili. 10,000 národa prí

tomné. 

V nedeľu mali podkarpat
skí Rusi z Mahoning a She* 
nango dolín svoj III.. Ruský 
Deň v Idora parku, ktorý sa 
im pekne vydaril. Prítomné 
bolo, dľa udania výboru* 
10,000 ľudí. Program pozo
stával z bohoslužieb ráno, % 
běhových závodov, sokolské* 
ho cvičenia, rečí, spevu, tan* 
cu, svadby a potom zábav# 
v Heidelberg zahradě. Sv* 
omšu slúžil Rev. J. Milly 4 
Campbell a New Castle. KeČ* 
nícky program začal dr. Ni» 
kolaj Sopkovič, správca sláv* 
nosti a rečníkov predstavo
val Ján Gran. Okrem dr. Sop* 
koviča rečnili: mayor Libnel 
Evans, Ján Kohl, správca 
závodov; Jozef Sevachko9 

správca ohláškového výboru; 
Ján Sekerak z McAdoo, Pa* 
novozvolený hl. predseda So* 
jedinenia; Rev. Ján Hro-
niyak, duchovný gr. k. osa* 
dy sv. O. Nikolaja; Rev. Jo
zef Jackanič. duchovný gr* 
k. osady Panny Marie zo 
Steelton, Rev. Varzaly, novo
zvolený redaktor Sojedine-
nia; Rev. Molčany, novozvo
lený hl. duchovný; Ján W. 
Roman z New Castle, novo
zvolený tajomník Ml. Odd. 
Sojedinenia; Jozef Hanchiii 
z Clevelandu; Matej Waa-
sach z Campbell, novozvole* 
ný hl. podpredseda Sojedi
nenia a ešte niektorT* iní! 

Všetci rečníci oduševnili 
poslucháčov. " 1 

Baseball zakrafy éftty zo 
Slov. Baseball Ligy: Hasel
ton Dodgers a gr. k. osady 
P. Marie. Zvíťazil Haselton 
skórom 4 ku 3. V behoch 
zvíťazili: Jozef Uhlar, Jo
zef Lahovich, Alex Macejko, 
Maria Tirpak, Margita Vra-
bel, Anna Polkabla, Chester 
Delon, Andrej Golubich. i 

Na koncerte v divadelnej 
sieni spievaly spevokoly: sv* 
Nikolaja z Haselton pod ve
dením prof. Jána Horvatj 
osady Panny Marie zo Steel-
to pod vedením prof. Mi
chala Vukstu a osady sv. Ni
kolaja z Ne^v Castle, pod ve
dením prof. Jána W. Roman. 
Sólisti boli: Maria Peya, kto
rá preukázala umelecký ta
nec; Michal a Jozef Vuksta, 
ktorí zahrali duet na piane; 
J. E. Barolak a J. Barolak, 
duet na husliach a pani M. 
Vuksta ich doprevádzala. 
Bol to veľmi milý koncert, 
spevokolom a solistom dosta
lo sa mnoho potlesku. : 

Pekná bola aj svadba, 
vedená v krojoch, ktorú kaž
dý so záujmom sledoval. Sva-
dobníci pochodovali cez park 
pri speve svadobných piesní. 

Zábava v Heidelberg zá
hrade pri hudbe Zajacovej 
orchestri trvala dlho .do noci. 

Tento Ruský Deň bol v ka
ždom ohľade vydarený a é-
častníci šli domov trochu o-
statí, ale natešení a uspoko
jení. Počasie bolo pekné, len 
trochu prihorúce. Za zdar 
tejto slávnosti prislúcha zvlá* 
štny kredit úradii, ako na
sleduje : ^ 

Dr. N. J. Sopkovič, správ
ca; Štefan Ištvanik, pod
správca; Matej Wansach, fi
nančný tajomník; Ján Gratt, 
pokladník; Ján W. Roman, 
zápisník; Michal ¥«£*•» 
predseda hudobného 
Ján Kohl, predseda 
vého výboru; Jozef 
ko, predseda ohláfttott 
výboru. V ohláškovojba 
bore boli tiež: Ján 
Ján Fab'an, Ján Ta 
Michal Polkabla, 
ban, Andrej Poprik, 
Marusčak, ICfefe*} 
Ján 

' I 


