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45-ročné jubileum 
Čisla 25. K. J. 

V sobotu pristúpia údovia k 
sv. spovedi, v nedeľu k sv. 
prijímaniu a po obede bude 

v lese na Barkley ul. 
Obecenstvo je pozvané. 

Spolok sv. Martina, Číslo 
25. K. J. bude sláviť 45. 
TíýroČie svojho založenia na
sledovným spôsobom: 

V sobotu, 8. augusta po-
„poludní a večer všetcia údo
via žiadaní sú pristúpiť ku 
sv. spovedi a nasledujúceho 
dňa, 9. augusta, ráno pri 
Iruhej sv. omši o pol 9. ho
line, in korpore ku sv. pri
jímaniu. Jubilárnu sv. omšu 
odslúži náš velp. Štefan Be-
galla, ktorý jě údom naše
ho spolku od svojho mladé
ho veku a to i vzdor tomu, 
fce účinkoval už na rôznych 
osadách a bol prvým účtov
níkom čísla 10. MO. KJ. 

Po službách Božích bude
me mať výlet v peknom le-
»e, na konci Berkley ulici. 
Tam sa možno dostať po 
Albert buse a pri Truscon 
Steel Co. ofici, po Kimmel 
ll. možno sa dostať až do 
esa. * 

Kaše číslo je najstarším 
číslom K. J. v Mahoning do
line, je teda akoby otcom'o-
itatných čísiel, preto drahí 
oratia a sestry, jednotári a 
iednotárky a všetky sloven
ské spolky z mesta a okoli-
ce, my vás na slávnosť tú
to, «- i-o tak na_ služby. Bo
žie, ako i na výlet srdečne 
povolávame. Príďte všetcia, 
budete nám srdečne vítaní. 

Na výlete slávnostným reč
níkom bude br. Jozef Vaš-
Čák, hl. podpredseda K. J. 
<t prehovoria aj druhí, me
dzi nimi aj velp. Štefan Be-
galla, náš obľúbený duchov
ný správca; náš predseda br. 
Jozef Martinko a tiež nie
ktorí z našich zakladateľov. 
Po rečníckom programe bu
de nasledovať tanečná zá
bava, jak pre starých tak i 
pre mladých. O zákusky, ob
čerstvenie a rozličné zábavy 
postará sa výbor. 

V mene spolku ešte raz 
povolávame všetkých našich 
velebných pánov a zvláště 
tých, ktorí sú členmi naše
ho čísla, ktoré má až šty
roch kňazov v svojom lone, 
ďalej našich bývalých ú-
dov, ktorí sú teraz v dru
hých číslach, a vôbec všet
kých Slovákov a Slovenky z 
celého okolia, aby prišli s 
nami osláviť to naše jubi
lem. 

V páde zlého počasia o-
slava bude v školskej sieni 
sv. Cyrila a Metoda. 

Za výbor: 
A. Adamko. 

OCELIAREŇ VRAJ 
ZASTAVÍ PRÁCU 

W. B. Gillies, podpredse
da Youngstown Sheet and 
Tubé Co. sa vyslovil pred 
členmi Rotary klubu, že oce
liareň zastaví prácu, ak bu
de treba, v jej boji proti 
John L. Lewisovmu výboru 
pre industriálne organizova
nie robotníkov. 

OSEM MRTVÝCH 
V LETECKEJ NEHODE 

V stredu večer udalo sa 
valk'é letecké nešťastie tri 
míle od St. Louis, v ktorom 
osem osôb zahynulo. Lieta
dlo len čo vyletelo do vzdu
chu s letiska v St. Louis. 
Federálny letecký inšpektor 
hovorí, že príčinou nehody 
bola nízko pri zemi sa vzná
šajúca hmla, ktorú pilot po
važoval za chmáru a tak 
neznal, že letí popri samej 
semi. Lietadlo, ktoré stálo 
po! milióna dolárov, sa celé 
ftlbilo. / 

Revolúcia potrvá 
dlho v Španielsku 

Do 5. aug. zabité bolo 35,000 
a ranené 100,000 ľudí. Ko
niec demokracii, už či vyhrá 

tá alebo druhá strana. 

OBRÁZKY Z BEŽNÝCH UDALOSTI 

Španielska revolúcia nebu
de tak rýchlo skončená, ako 
sa očakávalo, ale bude pre
dĺžená a krvavá. Obe stra
ny, i fašisti i vláda sa pre
rátali a boj naberá zúrivo
sti, v ktorej sa nedáva milo
srdenstvo. Už do 5. augusta 
Červený Kríž narátal 35,000 
mrtvých a 100,000 ranených 
a obe strany, ako fašisti tak 
vláda sa osvedčujú, že nebu
dú dávať milosť zajatcom. 
Preto sa neočakávajú žiad
ne poddania v bojoch. Vše
obecne sa predpovedá, že 
či vyhrá vláda alebo fašisti, 
demokracii v Španielsku je 
odzvoněné najmenej na 25 
rokov. 

Minulý týždeň, zdá sa, 
priniesol vláde niektoré ví
ťazstvá. Minulého týždňa 
mapa ukazovala, že fašisti 
mali viac ako polovicu kra
jiny v moci a teraz väčšiu 
polovicu má v moci vláda. 
Mapa z minulého týždňa u-
kazovala celú západnú polo
vicu krajiny v moci fašistov, 
toho týždňa už ukazuje trh
linu, takže fašisti sú roztrh
nutý na poly. Prostriedkom 
má už vláda vysekanú cestu 
do Portugalska, kdežto pred 
týždňom celá portugalská 
hranica bola v moci revolu
cionárov. Vláda si hodne vy
čistila aj východné územie, 
kde má voľný prístup k mo
ru. Na severu polovicu po
brežia majú fašisti a polovi
cu vláda v rukách. Na juhu 
ale, fašisti sú pánmi situá
cie, kde držia pobrežie od 
Portugalska nadol ku Gib
raltáru a tiež celé Marokko 
majú v rukách. Marokáncov 
používajú proti vládnym 'bo
jovníkom a Marokánci sú ra
di, že môžu Španielov zabí
jať. 

Najtuhší# boje sú v ho
rách Guadarrama, len 35 
míľ od- Madridu, hl. mesta 
krajiny a sídla vlády. Faši
sti sľubovali minulého týž
dňa, "že do soboty zaujmú 
Madrid, ale ho ešte ani po 
týždni nemajú. Vláda tam 
poslala 80,000 obrancov a 
títo zastavili nápor a chy
stajú sa na útok sami. Veľ
ký boj sa pripravuje aj o 
Zaragozu, kde vláda poslala 
štyri voje, ktoré napadnú 
mesto so štyroch strán, zá-
kial 'lietadlá napadnú mesto 
so vzduchu. 

Bitky sú zúrivé. Plukov
ník José Palacios, jeden z 
fašistických veliteľov vyhlá
sil, že on neberie žiadnych 
zajatcov. Ktorí padnú jeho 
vojsku do rúk, tých dáva po
strieľať. Iný veliteľ tiež tak 
sa vyslovil. Vláda im teraz 
odpovedala, že sa postará o 
odvetu i s úrokami. 

Toho týždňa skoro povsta-, 
ly medzinárodné kompliká
cie. Taliansko poslalo faši
stom 21 bombardovacích lie
tadiel, z ktorých jedno spa
dlo do mora, druhé sa roz
bilo a tretie bolo prinútené 
sostúpiť vo francúzskom 
Marokku. Francia sa vyhrá
žala poslaním lietadiel a 
munície španielskej vláde, 
ak Taliansko bude v pomá
haní fašistom pokračovať. 
O pár dní nato nemecké vá
lečné lode navštívily generá
la Franca, hl. veliteľa faši
stov. Potom Francia navrh
la, aby sa všetky krajiny, 
vyrábajúce muníciu, zavia-
zaly zachovať neutralitu, ak 
má byť vojne zabránené. 
Anglia, Belgicko, Česko-Slo-
vensko^a Tali'!,,sko i Rusko 

Mlž přistaly, len Nemecko e-

ri 

1. John L. Lewis, predse
da unie majnerov, pre kto
rého organizačný výbor sus
pendované bolo desať veľ
kých unií z Federácie Práce. 

2. Nemecké vojsko nastu
puje do vlakov ku poľské
mu Pomoriu, ktoré je jed
ným z nebezpečných miest 
v Europe, pre ktoré môže 

povstať svetová vojna. 
3. Scéna z nedávnej kon

vencie Townsenditov V Cle
velande. Dr. Townsend je 
v prostriedku na obraze,. 

PALKOVIČ POJDE NA 
KONVENCIU S. K. S. 

A. M. Palkovič, "ktorý je 
generálnym jednateľom O-
hio State Life Insurance Co. 
tiež čo jeden z najlepších 
jednateľov obdržal platené 
vakácie od svojej spoločno
sti a mohol ísť s výpravou 
do Kanady, ale si ponechal 
vakácie na konvenciu a slet 
Slovenského Kat. Sokolstva, 
ktorá bude odbývaná v Pitts
burghu toho mesiaca. Pán 
Palkovič bol nedávno i vo 
Washingtone na konferencii 
Slovákov čo hl. pokladník 
Slov. Ligy v Amerike. 

KORPORÁCIE MAJÚ 
DOBRÚ PROSPERITU 

General Motors Corpora
tion vyhlásila extra 75c di
videndu a riadnu 50c divi
dendu za druhý štvrťrok, 
končiaci sa júnom. Keďže 
korporácia má 43,500,000 ú-
častín, to značí, že vyplatí 
tri-mesačnej dividendy $54,-
375,000 a osfcfttok dá do re
zervy, lebo čistého zárobku 
za tieto tri mesiaca mala až 
$88,108,372. Jej čistý zisk 
za tento polrok bol $140,-
572,546. 

Coca-Cola Co., ktorá vyrá
ba nápoj, ktorým si dievča
tá, ktoré ho pijú, hneď aj 
perný zafarbia, zarobila za 
tohto polroka čistého zisku 
vyše osem milionov dolárov, 
oproti šiestim mjJíonora vla
ni. 

Timken Bearing Co. mala 
tak vysoký zisk, že platí 
tiež riadnu i extra dividen
du. 

NILES DOSTANE MLYN 

•y 

Čata osady Panny 
Marie prvá v lige 

Porazila Lansingville 10—7. 
Haselton, Mena Ježiš, sv. 

Jána tiež zvít'azily. 

PíŠe Mike Kornick^taj. 
—— 

Nedeľné výsledky ^ 
Čata osady P. Marie 

Lansingville 7. • 
Haselton 9, Kultura 1» 
Čata osady Mena JežiŠ $ 

Farrell'4. ... * 
Čata osady sv. Jána 9, sv. 

Petra a Pavla 3. 
Stav čiat v Slov. Lige 

Čata Výhra Priehra Pct 

inej časti reči však udal, _ w ^ 
že Roosevelt dal všetko ala-4-bmte t»r*arv^d«ľtrp<r otri 

P. Marie 
Lansingville 
Sv. Jána 
Farrell 
Haselton 
Sv. P. a P. 
Mena Ježiš 
Kulturs 

* 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
8 

1000 
€67 
667 
667 
333 
333 
333 
000 

Hry na nedeľu 
Mená Ježiš s čatou osady 

sv. Petra a Pavla v Struthers. 
Kulturs s čatou Lansing

ville na Shady Run. 
Haselton s čatou osady P. 

Marie na Borts hrisku. 
Farrell s čatou osady sv. 

Jána v Gordon parku. 
(Dokončenie na 3. strane) 

ZASE "STVORČATÁ 
A TROJČATÁ 

Republic Steel korporácia 
ide postaviť v Niles nový 
chladný mlyn na valcovanie 
plechu, v ktorom dostane 
prácu vyše sto robotníkov. 
Nový mlyn bude stáť okolo 
$3,000,000 a stroje doňho 
vyrobí tunajšia United En
gineering and Foundry Co. 

ŠTRAJK U WILKOFF 
BOL SKONČENÝ 

N Pol-dňový štrajk u Wii-
koff Co. skončil sa s povo
lením malej podvýšky mzdy 
a 8-hodinovej pracovnej do
by. Najnižšia mzda bola 4$ 
centov a pracovalo sa 10 ho
dín, teraz najnižšia mzda 
bude 47e a bude sa praco
vať na tri šichty po 8 ho
dín. Asi 25 robotníkov dio-
stane tak prácu. 

Á 

šte otáľa. Kuskí robotníci 
nasbierali $2,400,000 medzi 
sebou a poslali španielskej 
vláde do daru a franeúzski 
komunisti prechodia cez hra
nice do Španielska, aby bo
jovali proti fašistom. To je 
tiež nie neutralita. * • 

-v ľ 

Tak sa vidí, fce daktoré 
matky, predvídajúc vojnu, 
sa ponáhľajú s nahradením 
vybitých a rodia po viac de
ťoch odrazu. Predtým nebo
lo chýrovať ani raz za rok 
o štvorčatoch, a teraz sa to 
stáva každý týždeň. Tak i 
teraz istá seňora Margarita 
Aldonado de Vega v Argen
tíne dala odrazu život šty
rom dievčaťom na dodatok 
ku deviatim, ktoré už mala 
a v neďalekom Chester, W. 
Y a., pri East Liverpool, Mrs. 
Theodore Cunningham poro
dila trojčatá •— jedneho 
chlapca a dve dievčatá. A 
obe matky i ich nemluvňatá 
sú zdravé. 

MANŽEL ZASTRELIL 
ŽENU ZO ŽIARLIVOSTI 

John ' ,W. Deetrick, 81-r. 
metallurgist u Sheet and 
Tube Co. bol aŕeštovaný po 
tieto dni, lebo jeho mladá 
žena bola nájdená v izbe za
strelená. Deetrick hovorí, že 
prišiel v noci so ženou do
mov zo salonu a nechal ju 
dolu v izbe, a on že šiel 
spať. 2e akiste sama spá
chala samovraždu. Ale polí
cia vie, že Deetrick po od-

NAZVAL ROOSEVELTA-
KOMUNISTOM 

Rev. Čhas. E. Coughlin 
rečnil vo viacerých mestách 
štátu Massachusetts za Wm. 
Lemkeho za prezidenta a v 
svojich rečiach nazval pre
zidenta Roosevelta komuni
stom a "komisárom kompro
misov", ktorý je obkolesený 
červenými a Frankfurtermi 
záhuby." Sľúbil, že "vyženie 
komunistu zo;stolice, na kto
rej raz sedel Washington.' 

to privátnej korporácii, čo 
by žiaden komunista neuro 
bil. 

ČIERNA LÉGIA CHCELA 
VRAŽDIŤ BAC1LAMI 

V Detroit vedie sa súdne 
vyšetrovanie asi 50 členov 
tej Čiernej Legie, ktorá bola 
objavená v Michigan pred a-
si troma mesiacmi. Vyšetro
vaní sú pre vraždy, korbá-
čovanie, podpaľačstvo a tiež 
pre pokus hromadného vra
ždenia tyfusovými bacilami. 
Bacile chceli niektorí vod
covia nasadiť do mlieka a 
tvarohu, rozvážaného a pre
dávaného v židovskej štvr
ti. Čiernym legionárom bol 
v tom na pomoci sám mest
ský bakteriologist Charles 
T. McCutcheon, ktorý bol 
už prepustený zo služby me
sta. Bakterie maíy byť do-
chovávané a pestované v 
pivnici jedneho člena, kde 
bolo v zime teplo a len on 
zachránil Detroit od takej 
epidemie, aké mesto nepa
mätá. Povedal spoluúdom, 
že ak od toho úmyslu neod
stúpia, oznámi ich policii. 
Tiež im povedal, že keď sa 
raz týfus zjaví v jednej ča
sti mesta, rozšíri sa sám od 
seba po celom meste a pad
nú mu za obeť i čierni legi
onári, nielen Židia, komuni
sti. katolíci a iní "nepriate
lia". 

i.i .m i..— 

AMERICKEJ SLOVEN
SKEJ VEREJNQSJJ! 

chode zo salonu udrel svoju .. , . 
ženu a že bol na Su žiarli- Matlce Slovenskej. 
vý pre istého chlapa z Pitts- J* C. Hronský. 
burghu. ' " ' ' Jozef CincHu 

Zápas o čampionát 
Jednotárskej Ligy 

Zahraná bude séria troch 
hier medzi Haseltonom a. 

Steeltonond. 

Píše Ján ]3. Hassay, taj. 

Stav čiat v Jednotárskej 
Lige 

Čata Výhra priehra Pct. 
Haselton , 7^ ŕ0 1000 
Steelton 6 .857 
Struthers 5 2 , .612 
Farrell B .600 
Lansingville 2 S* .400 
Campbell 2 4... .333 
Ifoungstown % 4 .333 

Z troch hier, ktoré sa ma
lý odohrať v nedeľu, odo
hraná bola len jedna, preto 
že poniektorí z hráčov pra
covali alebo mali nejakú i-
nakšiu vážnu príčinu. Ne
hrály Čaty Lansingville s 
Farrellom a Youngstown s 
Haseltonom. Haselton i na-
vzdor tomu má najviac vý
hier v tejto druhej polsezo-
ňe a tak je aj jej čampio-
nom. V hre Steeltonu s 
Campbellojn zvíťazil steel-
ton. 

Nakoľko sa v rtedeľu za-
kľúčila sezona Jednotárskej 
Ligy, tak zostáva už len zá
pas o celosezonové čampion-
stvo. O toto budú bojovať 
čaty Steelton a Haselton v 
sérii troch hier. Ktorá Čata 
vyhrá dve hry, tá bude čam-
pionom. 

Prvá hra o čampionstvo 

Mladý Slovák 
radio opravačom 

Michal Sova graduovaf s Ra
dio a Television Inštitútu a 
koná i rozmanitú elg^trickú 

prácuj, 

Toho týždňa navštívil nás 
jeden slovenský mladík z 
Lansingvillu, ktorý už samo
statne kráča vo svete. Je to 
p. Michal Sova, syn p. Jo
zefa Sovu z č. 2983 Hun
ter Ave., ktorý má dtélňu 
na opravu radio prijímačov 
a iných elektrických prístro
jov. Pán Sova graduoval z 
dobrej školy, Radio & Tele
vision Institute, kde sa vyu
čil opraviť akýkoľvek radio 
aparát alebo iný elektrický 
prístroj. On všetku prácu 
garantuje, preto kto potre
buje opravu radia, môže sa 
s dôverou naňho obrátiť. Je
ho telefon od 8 ráno dó 6. 
večer je 4-0086. 

DCÉRA ZAVRAŽDILA 
MATKU SEKEROU 

17-r. Gladys MacKnight 
z Bayonne, N. J. rozsekala 
hlavu svojej matky, kým jej 
milenec, 18-ročný Donald 
Wightman držal matke ru
ky, aby sa nemohla brániť. 
A to všetko len pretd, že 
matka bránila dcére chodiť 
s Donaldom do krčiem a na 
rajdy. 

de o 3. hodine na Oakland 
hrisku. Slovenské obecenstvo 
je srdečne pozvané prísť sa 
podívať na túto jednotársku 
hru. Ktorá z týchto čiat vy
hrá dve hry, bude 23. au
gusta zápasiť s čampionmi 
Westmoreland Ligy tuná v 
našom meste. Bude to elimi
načná hra o čampionstvo ce
lej Jednoty. 

ABYSlNČANIA 
BIJÚ TALIANOV 

Abysínčania dali svetu na 
známosť, že sa ešte nepod
dali Taliansku, ale bojujú 
ďalej proti svojim vrahom. 
Minulého týždňa zabili 500 
talianskych vojakov a udaj
ne zaujali mesto Dessye a 
ter^z pochodujú na hl. me
sto Addis Ababa. 

ČUDNÁ JUSTÍCIA 
V AMERIKE 

Keď chytia zlodeja v no
ci v cudzom dome, hoci svo
jim revolverom nikomu ne
hrozil dostane najmenej 20 
rokov žalára. Nech ukradne 
malý chlapček kus chleba v 
obchode, pošlú ho do detské
ho väzenia, kde z neho vy
chovajú zločinca. Keď sa a-
le nenapraviteľný zločinec 
prizná k novému zločinu, je 
oslobodený! To sa stalo te-
ra^ v Chicagu. John Valerv 
no bol už viac ráz trestaný 
pre zbojstvo. Teraz bol zno
vu pred súdom. Hlásil sa 
vinným, aby dostal ľahší 
trest. Ale štátny žalobca na 
nízky trest nepristal a ape
loval. Porota zločinca úplne 
oslobodila. 

Druhý čudný prípad stal 
sa v Brockport, N. Y. Tam 
bol súdený pes, skutočný 
pes, z vraždy 14-ročného 
chlapca. Chlapec sa kúpal v 
jazeri a cudzí pes priplával 
k nemu a sadol si na chlap* 
ca, sediac na ňom do tých 
čias, kým sa nezatopil. Pes 
bol uznaný súdom za vin-

- ného, ale dostal len 26 me
siacov žalára. 

Prosíme * všetkýct* lýeh, 
ktorí budú ďalšie archivá
cie, členské príspevky, kni
hy, dary alebo čokoľvek 
posielať pre Maticu Sloven
skú, aby svoje zásielky adre
sovali takto: 
Ústredňa Matice slovenskej, 

Jozef Kožina, 
159 West 97th St., 

Pew York City. 

Pána Košiiiu poverila de 
legácia Matice Slovenskej 
vedením spomenutej Ústred- M , . 
ne a zastupovaním správy ľ" 
Mn+ioa dinnych zabavách, na schft. 

1 * * ' 

x Vjyy vr"** 

t+- v* 

ROČNÍK (VOL.V jCXVIL, '> 

10 veľkých unií 
suspendov! 

• ->>' -V. 

, "T ' r $ 
Msjfi 4kš do 0. septembra 
vystúpiť z výboru pre ind«»> 

. striáln* organizovanie. 

Výkonná rada Americkej 
Federácie Práce suspendova
la 13 hlasmi proti 1 desať 
veľkých amerických robot
níckych unií preto, že zalo* 
žily, na Čele s Johnom L* 
Lewisom, osobitné teleso na 
organizovanie robotníkov,. 
Toto teleso sa volá "Commits* 
tee for Industrial Organiza
tion" (Výbor pre industriál* 
ne organizovanie) a pova
žované je za kontra-federá-
ciu, lebo organizovaní^ ro
botníctva je právom Ametv 
Federácie Práce, jediného; 
sdruženia amerických unií* 
Jestli tých desať suspendo
vaných unií do 5. septembra 
nevystúpi z C. I. O., budú s 
Federácie vylúčené. 

Americká Federáeia Prá-
tis vyhlásila, že v tomto boji 
medzi ňou a Lewisom nejda * 
o priemyselné alebo reme
selné unie, lebo vo Federácii 1 
sú oba druhy unií zástupe- ^ 
né, ale jedine o to, že Le- ' 
wisov výbor je nová Federá
cia a tedy rozbíja sa tu vyše 
50-ročný jednotný front a-
merického organizovaného 
robotníctva. 

Suspendované unie sú tia* 
lo: 

United Mine Workers o£ 
America 

>4 

NOVÍ OR ADN f CT 
SOJEDINENIA ÚRADUJÚ! Amalgamated Clothing 

V stredu zaujali svoje ú-
rady v Sojedinení noví úrad
níci, zvolení na minulej kon
vencii vo Wilkes-Barre, me
dzi nimi i p. Matej Wansač, 
nový hl. podpredseda. Starý 
úrad odovzdal všetky knihy 
novému úradu, ale v pitts-
burghskom súde starý úrad 
podal žalobu, že voľba ne
bola stanovitá, lebo že hla
sovali i delegáti, ktorí ne
mali byť pripustení na kon
venciu. Pri voľbe starý hl. 
predseda dostal len asi 10 
percent hlasov. 

PRIBUDLO O JEDNU 
FAŠISTICKO DIKTÁTORU 

Generál John • Metaxas, 
ministerský predseda grécky 
schvátil diktátorskú moc 5. 
augusta na seba a rozpustil 
grécky parlament, pričom 
vyhlásil i štatárium. Nový 
diktátor urobil toto v pred
večer všeobecného štrajku, 
ktorý mal na druhý deň byť 
v Grécku vyhlásený. Mnohí 
robotnícki vodcovia boli za-^ 
tknutí. Ináč nevie nik, čo 
sa v krajine robí, lebo hra
nice sú zavreté. V Juhoslá
vii a Bulharsku panyjú v$ľ-
ké obavy. * 

dzach spomeňte si na Vyš
šiu Slovenskú Školu * Cieve-
land*! ' - 7^ / Y 

HOLANDSKÁ KRÁĽOVNÁ 
IDE ZAĎAKOVAŤ 

Anglické časopisy oana-
mujú, že holandská kráľov
ná Wilhelmína zaďakuje z 
trónu a urobí panujúcou 
kráľovnou svoju dcéru Julia-
nu, ktorá sa má vydať za 
švédskeho princa Karola. 

V Hollandfku panujú krá-
ľovny a nie králi, lebo muž
ský rod vymrel. Kto sa při
žení, je len manželom kp^-
ľovny, nemá žiadnej moci. 

ALUMINUM CO. DALA 
ROBOTNÍKOM PODVÍSKU 

Aluminum Compaiá# of 
America dala 5-percentovú 
podvýšku mzdy svojim 20,-
000 zamestnancom, s plat
nosťou od 15. septembra. 
Nová mzda bude vraj o 11 
percent vyššia, ako bola v r. 
1929. Za robotníctvo vyjed
návala unia z 4mer. Federá
cie Práce. 

A'iň'ŕŕJ:'. ľrftt". '* ! ÍÁ f Í 

International Ladies Gar
ment Workers Union. 

United Textile WorkeiB, 
Oil Field, Gas Well an<T 

Refinery Workers. 
International Union of 

Mine, Mill and Smelter 
W orkers. 

Federation of Flat Glass 
Workers. 

Amalgamated Association 
of Iron, Steej and Tin Work
ers. 

United Automobile Work* 
ers International Union. 

United Rubber Workers 
International Union. 

Suspendované unie majiS 
spolu 1,000,000 členov. Celá 
Federácia mala tri miliony 
členov. V páde vylúčenia. 
Federácia stratí jtiinii tre# 
tinu Členov. 

Je nádej, že do 5. sep
tembra sa nájde nejaký kom
promis, ktorý nebezpečia 
rozdvojenia robotníctva za-
ženie alebo že suspenzácia 
bude predĺžená do konven
cie Federácie na jasen a ža 
tam dojde potom k vyrov
naniu sporu. Jestli nie, po
tom americké robotníctvo 
bude sa medzi sebou žratf 
na svoju vlastnú škodu. 

I 1 i WlÉWii 
ORGANIZÁTORI J 

NA MAHONING DOLINB 

Organizátori C. I. O. už 
prišli i na Mahoning dolina 
zakladať odbočky oceliar
skej unie. Na čele organizo
vania tuná je Frank M. 
Shiffka, ktorý sa vyslovil, 
že behom dvoch týždňov bu
de uniová odbočka v kaž
dej oceliarní na tejto ©koli
cí. 

REPUBLIKÁNI SA J 
POŽtAJO DO pŕáck 

* Republikáni v Mahoning 
okrese sa už púšťajú do vo
lebnej práce. Republikáhsk* 
organizácia najala 30 diev* 
cat, ktoré poodpisujú mená 
všetkých registrovaných vo
ličov, aby im mohly byť s*4j 
sielané rozmanité volebné 
tlačivá. 

Republikánska strana 
do tejto prezidentskej kí 
pane tri miliony - ^olá: 
demokratická tiel;,Wl 
dva miliony. ' * * 
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