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BOČNÍK (VOL.) xxvn. 
Youngstown dobyl 
tri I. a tri II. ceny 
y závodoch S.K.S. 

Ján Horvath preskočil 9 stôp 
a 9 cólov, Maria Horvath 
zaskočila 15 stôp a 7 cólov. 
Helena Maček dobyla 2. ce-
IIMl na bradlách a v prostnom 

cvičení. 

Pri zavieraní foriem do
stali sme od pp. Stanislava 
Necku a Jána J. Hnata Spe
cial Delivery list, v ktorom 
nám zvestujú tú radostnú 
zprávu, že Youngstown do
byl na sokolských závodoch 
v Pittsburghu až tri prvé 
a tri druhé ceny a susedný 
Farrell jednu štvrtú cenu. 
Víťazmi sú: Ján Horvath, 
ktorý v skoku o týči dosia
hol najvyšších bodov, pre
skočiac výšku 9 stôp a 9 có
lov a v skoku do výšky bez 
týči preskočil výšku 5 stôp 
aj 8 inčov, tak dobyjúc dve 
prvé ceny. Maria Horvath 
dobyla prvú cenu v skoku, 
do diaľky, preskočiac diaľ
ku 15 stôp a 7 cólov a druhú 
ceno v skoku do -výšky. O-
baja sú omylom v "Sjazdo-
vom Denníku" udaní ako 
Clevelandčania. Úfame, že to 
bude napravené. 

Helena Maček dobyla dve 
druhé ceny, a síce jednu v 
cvičení na bradlách a druhú 
V Jprostných cvičbách. 

Michal Bartko z Farrell 
dobyl štvrtú cenu v skoku 
na diaľku. 

w Qbšírnejšiu zprávu o vý
sledkoch závodov podajú pp. 
Necko a Hna* v budúcom 
čísle. v 

Pán Necko dopisuje: 
V mene našej konvencie 

a našich delegátov zasielam 
Vám srdečný pozdrav, ako i 
všetkým bratom sokolom, 
sestrám sokoikám a Slová
kom v Mahoning a Shenan
go dolinách vôbec. Čo sa tý
ka našej konvencie, tá ide v 
tom najlepšom poriadku. Už 
prikročujeme k oprave sta
nov." 

Pán Necko je podvelite-
ľom 5. župy a p. Hnát di
rektorom športu tejže župy. 
Obaja mali plné ruky práce 
na závodoch a na siete. 

Youngstown si tedy môže 
gratulovať, že sa jeho zá
vodníci tak krásne zadržali. 
Pp. Hnatovi a Neckovi sr
dečná vďaka za pozdrav a 
radostnú zprávu! 

Steelton znovu 
i 

čampionom 

Slet S. K. Sokola 
bol impozantný 

Vyše 25,000 Slovákov prí
tomné v Pitt Stadiume v ne
deľu. Nádherný pochod do 

stadiumu* ' 

Haselton porazený skorom 
11 ku 10 v poslednej hre o 
iiunpionstvo Jednota ligy. 

Steeltonská čata Jednoty 
vydobyla zase čampionstvo 
Mahoning a Shenango Jed-
ľiotárskej Ligy, poraziac Ha
selton skórom 11 ku 10 v ne
deľu na Borts hrisku. Čam-
pioni tejto nedeli budú hrať 
s Margarite, čampionmi ligy 
z Westmoreland, Pa., za 
íampionstvo celej Jednoty. 

J. B. Hassay. 

JUUSNA SLOVENg&Á 
SVADBA '* 

í 

V stredu minulého týždňa 
bol v chráme sv. Cyrila a 
Metoda sobáš slečny Anny 
Senvisky, dcéry dobre zná
mych slovenských rodičov, 
p. Ádolfa Senvisky a man
želky z Audubon St. Vydala 
sá zä p. Andreja Kosmo, sy
na p. Štefana Kosmo a man

il žel ky z Maryland Ave. So-
* bášne obrady vykonal Rev. 

Michal Ivanko, kaplán osa
dy sv. Cyrila a Metoda. No-

omanielia odišli na svadob-
ú cestu a budú bývať v 
cDonald, kde p. Kosmo 

racuje. Prajeme im blaže-
éhojjyotft. 

V nedeľu popoludní bol 
v Pittsburghu X. slet Sloven* 
ského Katolíckeho Sokolstva, 
usporiadaný z príležitosti 
jeho trinásteho sjazdu. Slet 
bol v atletickom stadiume 
Pittsburgh univerzity, do 
ktorého sa vmestí nie 65,000 
ľudí, ako bolo oznamované, 
ale až 72,000, lebo má 36 
oddielov po 2,000 sedadlách 
každý. Tretina sedadiel bo
la zaplnená a na atletickom 
poli hemžijo sa ešte 4,000 
sokolov a sokoliek, dospe
lých i detí. Bol to povzná
šajúci obraz tie ohromné hú
fy Slovákov pohromade. 

Slet sa. započal slávnost
ným pochodom zo Schenley 
parku, ktorý je nie ďaleko 
od stadiumu. Na čele pocho
du bol hl. maršal J. V. Gaz-
dačka, ktorý je hl. veliteľom 
S. K. S. a mal na pomoc 
viacej maršalov, ktorí s nim 
jazdili na koňoch. Za nimi 
sa viezli hodnostári organi
zácie, štátu a mesta a tak 
nasledovalo na nohách so-
kolstvo a uniformované spol
ky. Pán Ján C. Kočiš zo 
Struthers sa postaral, aby sa 
i pisateľ viezol v pochode 
s nim a s lansingvillskými 
sokolmi pp. Hamrakom a 
Galkom..; - V pochode boly 
mnohé kapely, pri hudbe 
ktorých sa pochodujúcim 
dobre kráčalo. 

V stadiume sa začal pro
gram vztýčením americkej, 
slovenskej a pápežskej zá
stavy pri speve hymien, pri 
čom celý ten ohromný zástup 
stál. Potom boly reči, ktoré 
predniesli: J. A. Kapolka, 
čo správca sletového výbo
ru.; Msgr. Štefan Krasula, 
hl. protektor SKS.; Domi
nik Sloboda, hl. správca S. 
K.S.; Gregor 2atkovič, ta
jomník mayora McNaira, 
ktorý bol na vakáciach v 
Europe; hl. štátny pravotár 
Margiotti za guvernéra Ear-
leho, ktorý nemohol byť 
prítomný a Jozef G. Pruša, 
hl. tajomník SKS. Medzi re-
čiami spieval detský spevo
kol z McKees Rocks a z N. 
S. Pittsburgh, pod vedením 
slovenských sestier rádu sv. 
Františka. Tak sa potom za
čaly cvičby. Napred bolý 
behy, potom cvičby na ná
radí a skoky a na koniec 
prostné. Cvičilo všetko so-
kolsťvo. Z prostných naj
krajšou bola cvičba "Brati
slava, Bratislava", ktorú za
cvičily sokolky. Ale všetky 
cvičby boly krásne, súladné. 
Maličkí sokolici a sokolien-
ky sa tak dobre držali, ako 
tí starší. Cvičby na náradí 
boly dokonalé, zvláště Cle
velandčania v nich vynika
li. Obecenstvo sa odmeňova
lo cvičencom hromovým po
tleskom. 

Z Youngstownu bolo, na 
siete hodne cvičencov a cvi-
čeniek. Haselton a Lansing-
ville maly tam vyše 100 de
tí. Videli sme tam- z našich 
aj adv. M. J. Palkoviča s 
manželkou a dietkami, A. M. 
Palkoviča s manželkou, Já
na J. Hnata, Andreja Dolak 
a Jozefa Dolak, ktorí od
tiaľ odišli i s rodinami na 
vakácie do Kanady, kde na
vštívia i Father Šubu v To
ronto, starostu haseltonské-
ho sborečku., p. Hovanca a 
iných. '' , 

Toho týždňa odbývá sa 
sjazd, t. j. konvencia, vo 
Fort Pitt hoteli. Neočakáva
jú sa žiadne väčšie zmeny 
v hl. úrade, lebo terajší sve
domité kan&l svoju prácu. 

MLADÍ KOMUNISTI ZA BARIKÁDAMI 

Mladí španielski komuni
sti za barikádami zo skál, v 

IV. Jednotársky 
Deň vydarený 

jednej z ulíc Barcelony, kde i obchodoch, ako Vidieť, sú 
sa udaly veľké bitky. Ná I stiahnuté roletne. 

And. Krupinský, 
pionier, zomrel 

Bol 53 rokov v Amerike. Po-

Pád Madridu s * 
éaká o pár dní 

Revolucionári sú len 25 míl' 
hreb je na pondelok z chrá- od bl. mesta. Veľké boje zú-

mu sv. Cyrila a Metoda. 

Rev. Kozelek mal ve1*mf ferá-
snu reč. Všetci kňazi boli prí
tomní a mnoho obecenstva. 

IV. Jednotársky Deň okre
su Mahoning a Shenango 
dolín IKSJ. bol i toho roku 
vydarený a vyznačoval sa 
krásnymi rečiami a peknou 
bratskou a sesterskou zába
vou. Prítomných srdečne pri
vítal p. Jozef C. Stanko, čo 
predseda okresu a predstavil 
p. Jozefa G. Vaščáka, hl. 
podpredsedu KJ. ako správ
cu rečníckeho programu. P. 
Vaščák prehovoril niekoľko 
úprimných slov a potom 
predstavil velp. Františka 
Kozeleka, duchovného osa
dy sv. Mateja na Lansing-
ville, ktorý je najstarším du
chovným na Mahoning doli
ne. Velp. Kozelek mal veľmi 
krásnu a poučnú reč, ktorú 
obecenstvo s najväčším záuj
mom vypočulo. Adv. Juraj 
E. Prokop rečnil namiesto 
mayora Boraka, ktorý sa 
nemohol zúčastniť a pán Jo
zef Martinko, predseda 25. 
Čísla IKSJ. rečnil za všetky 
čísla v okrese. Pán E. W. 
Valko, predseda hl. finanč
ného výboru IKSJ. prišiel z 
Clevelandu rečniť na túto 
slávnosť a povedal tiež veľ
mi poučnú reč. Hovoril naj
viac o financiach K. J., ako 
je organizácia spravovaná a 
ako si stojí. 

Prítomní boli takmer vše-
tci slovenskí duchovní z do
liny, ba aj Rev. Blaško pri
šiel z Clevelandu. Obecen-

»stvo sa pekne zabávalo pri 
hudbe Smrekovej orchestri a 
výbor sa tiež staral, aby bol 
každý svědomitě obslúžený. 

SLOVÁK KANDIDUJE 
DO KONGRESU 

Schôdza S.S.K.Š. 
1. sept. na Steelton 

Po schôdzi študentov bude 
tanečná zábava. 

Odbočka Sdruženia Stov*. 
Katol. Študentov na Mahof 
ning doline bude mať na uí\ 
torok večer o pol 9. hodine 
schôdzu pri osade Mena Jef-
žiš na Steelton, na ktorú sú 
pozvaní ako členovia a člen* 
ky, .tak aj tí mladí Slováci 
a Slovenky, ktorí sa chctj 
stať členmi tohto Sdruženia^ 

Členom Sdruženia S. K* 
Š. môže byť každý sloven
ský katolík, ktorý vychodit 
aspoň dva ročníky High 
School alebo chodí do High 
School alebo inej vyššej ško
ly. Tedy dvere sú otvorené 
skoro pre všetkých mladí
kov a dievčatá, a tiež i tých, 
ktorí už vyšli zo škôl, ale sa 
zaujímajú o spoločenský ži
vot mládeže i jej všeobecný 
pokrok. Matky a otcovia sú 
žiadaní, aby poslali svojich 
synov a dcéry na túto schô
dzu, ktorá bude mimoriad
na. Po schôdzi bude tanečná 
zábava. 

Oceliarne dajú 
10-perc. podvýšku 

Podvýška bude daná už asi 
o týždeň. Nová minimálna 
mzda bude asi 52c na hod. 

V Detroit, Mich * v prvom 
kongresionálnom dištrikte je 
demokratickým kandidátom 
do kongresu Spojených Štá
tov slovenský advokát Šte
fan F. Resh. Primárne voľ
by sú tam. 15. septembra a 
v páde nomináciu dostane, 
jeho zvolenie do kongresu v 
novembri bude takmer isté. 
Pán Resh je veľmi činným 
vo verejnom živote mesta 
Détroit čo úradník viace
rých športových A občian
skych organizácií. 

•j" ý>P'. «• 

CHCÚ KÚPIŤ ť / 
HLASOVACIE STROJE 

Okresní komisári sa usnie-
sli odporúčať voličom Ma
honing okresu, aby v budú
cich voľbách odhlasovali 
vydanie bondov za $196,000 
na zakúpenie hlasovacích 
strojov. Bude treba 200 ta
kých strojov a každý stojí 
$980. Potřebované budú len 
počai volieb. 

V stredu večer o^. hodi
ne odobral sa na večnosť 
zase jeden z našich sloven
ských priekopníkov v Ame
rike, obchodník a národný 
pracovník, Andrej Krišpin-
ský. Zomrel v nemocnici sv. 
Alžbety na komplikácie ne
mocí vo veku 65 rokov. 

Nebohý prišiel do Ameri
ky pred 53 rokmi, usadiac 
sa na tvrdouhoľnej okolici, 
v Jessup, Pa. a do Youngs
townu prišiel onedlho. Bol 
rodom z Koterbachov, župy 
Spišskej. Tu sa zúčastnil ná
rodného a cirkevného živo
ta, súc jedným zo zaklada
teľov osady sv. Cyrila a Me
toda. Bol jedným z najstar
ších údov Čísla 25. IKSJ., 
Odboru 8. NSS. a Spolku Ta-

Bol zvolený » predsedu tra' Za svetovej vojny bol 
právneho oddelenia fráter- neunavným , Pracovl,íkom 8 

nal Kongresu n. konvencii Podporovateľom akcie za o 

Adv. Ján A. Willo 
vysoko poctený 

Posviacka obrazu 
Panny Marie na 
cintori sv. Nikolaja 

na 
ftian. 

... », c e , Posvätený bude krásny obral este vzdy o San Seba- D -J . .. _ Panny Mane Ustavičnej Po* 
moci teraz v nedeľu. Obral 
bol darovaný Jánom % M*" 

• v??: nou Fabian.'--;v 
' í 

v New Yorku. 

Náš youngstownský advo
kát Ján A. Willo, ktorý je 
hl. právnym radcom Národ
ného Slovenského Spolku, 
bol zvolený po tieto dni za 
predsedu právneho oddele
nia Fraternal Kongresu, kto
rý odbývá svoju konvenciu 
v New Yorku. 

Zvolenie adv, Wilfrrje vy
sokým vyznačením, lebo v 
právnom oddelení Fraternal 

elobodenie slovenského náro
da z maďarského jarma a 

Všeobecne sa predpovedá, 
že španielska vláda sa uŽ 
neudrží dlho, lebo revolucio
nári svierajú hlavné mesto 
Madrid od severu i od juho
západu a čakajú len na za
ujatie San Sebastianu na se
vernom pobreží, aby bolo od
razu zaútočené na Madrid. 
Obránci San Sebastianu sa 
hrdinsky držia, ale sa po
chybuje, že odolajú najnov
ším útokom, ktoré sú naj
väčšie z dosavádnych. Revo
lucionári po prvé používajú 
na tomto fronte i tanky. O-
branci ustupujú a pri ústupe 
vyhadzujú cesty dynamitom 
do vzduchu. Kým San Seba
stian nepadne, Madrid ne
padne, lebo by revolucionári 
mali vládne voje za chrb
tom. Preto tie dešperátne ú-
toky, ktoré už trvajú na to 
mesto a okolie štvrtý týž-f 
deň. 

Vládne vojsko bolo pora
zené na viacerých miestach 

sberateľom na Milion-dolá-
rovú sbierku. Bol všade, kde 
kde bolo treba pracovať a j Francovou armádou, tiahnú-
obetovať. Za svojho života j cou od západu na Madrid, 
tuná bol v hostinskom obcho-! Táto armáda je už len 25 
de, potom v pohrabníckom ' míľ od mesta a minulý týž-
a za posledných desať rokov j deň bola eSte 176 míľ od 
v gazolínovom obchode. | neho. 

Dvoch synov vychoval cir- j Katalonia, jedna z najväč-
kvi za kňazov. Íších a najbohatších provin-

Zanecháva tu manželku i cií Španielska, v ktorej je i 
Marlú" á dietkyr -Rev. Jána j najväčšie španielske meste 

Kongresu je vyše 150 advo- W. Krišpinského, Rev. Joze-j Barcelona, sa úplne odtrhla 
kátov a vyše 80 podporných j fa Krišpinského, akad. ma- j od Španielska a vyhlásila 
organizácií je v Kongrese liara Juraja Krišpinského, j neodvislosť. Vláda je v ru-
zastúpené, medzi nimi orga-1 Stellu, Stanislava, Teodora, kách anarcho-syndikalistov, 
nizácie s vyše pol milióna j Ameliu, Jeronýma aj dvoje 
členmi a stá milionovým ma- vnúčat. 
jetkom, ktoré majú draho-
platených advokátov. Keď 
títo zvolili adv. Willu za 

Pohrab bude na pondelok 

ktorí zhabali všetek obchod 
a priemysel a dali do rúk ro
botníkov. Sedliakom dali 

ráno o 10. hodine z chrámu I všetku zem. Francia udajne 
sv. Cyrila a Metoda. Záduš-

svojho predsedu, tým nielen ; nú sv. omšu bude slúžiť syn, 
že uctili jeho, ale i naše or
ganizácie a celý náš národ. 

Pánu Willovi srdečne bla
hoželáme k jeho vynikajúce
mu postaveniu v bratsko-
podpornom svete. 

DOBRÁ ŽENA 
• STOJÍ 25 SVIŇ 

Youngstownské a okolité 
oceliarne, a bezpochyby aj 
všetky ostatné v krajine da
jú asi o týždeň svojim za
mestnancom 10-percentovú 
podvýšku mzdy. Zároveň s 
podvýšením mzdy budú zvý
šené i ceny ocele. Keďže te
rajšia minimálna mzda pre 
denného robotníka je 47c na 
hodinu, nová mzda bude 
5114c alebo 52c na hodinu. 
Udáva sa, že to bude naj
vyššia mzda v historii ame
rického oceliarskeho priemy
slu. Iní zamestnanci dostanú 
pomernú podvýšku, te jest 
tiež 10-percentovú. 

Známo je, že si rolbotmc-
tvo žiadalo vyššiu podvýš
ku, než aká bude udelená 
a oceliarne sľúbily splniť 
žiadosť robotníctva dľa mo
žnosti. Oceliarne uznaly 0-
právnenosť robotníkov na 
podvýšku vzhľadom na stá
le draženie ' životných po
trieb. , 

Podvýška sa tu bude tý
kať asi 40,000 robotníkov. 
Iných 10,000 robotníkov je 
zamestnané v kovoobrobnom 
priemysli tuná a je nádej, že 
i tí dostanú podvýšku. 

V N a  v e č i e r k o c h ,  n a  r o 
dinných zábavách, na schô
dzach spomeňte si na Vyi-
šiu Slovanskú Školu • Cieve* 
landai 

Rt. Rev. W. H. Baddeley, 
biskup anglikánskej cirkvi v 
Melanesii, v juhozápadnom 
Pacifiku, prišiel do Kanady 
na vakácie a pred novinár
mi sa vyslovil, že ľud, nad 
ktorým je biskupom, žije si 
v primitívnom stave a mu-
žovia si musia kupovať že
ny, keď sa chcú oženiť. Do
brú ženu vraj možno dostať 
za dvadsaťpäť sviň. Vdova 
stojí len päť sviň. 

KÚPIL MILIONOVÚ 
BAŇU ZA $500 

Rev. Ján W. Krišpinský z 

napomáha Kataloniu a po
siela jej veľké válečné zá
soby, aby sa udržala, i keby 

Teraz v nedeľu bude f ; 
grécko-katolíckej osade sv* 
Otca Nikolaja slávnostná po
sviacka obrazu Panny Ma
rie Ustavičnej Pomoci, kto
rú prevedie velp. Ján Hro-
myak, duchovný osady. Po
sviacka bude v osadnom 
cintoríne ráno po sv. omši, 
ktorá bude slúžená o 10. ho
dine. Ten krásny obraz je 
dar od famílie Jána a Ma
rie Fabian z Montgomery 
Ave., ktorí sú jedni z naj
starších osadníkov tejto 0* 
sady. 

Všetci osadníci a priate
lia osady sú srdečne 
na túto posviacku. 

Čata osady P. M. " 
znovu vyhrala 

••M 
' "E ... M .. .... VyDTCTua C&tU Otloy IV. rP 

tra a Pavla. Farrellská čata 
je na druhom miesta ir£lo» 

venskej Lige* < 

Píše Mike Kornick, taj. ^ 

Nedeľné výsledky 

Mena Ježiš 9, Kultur's S* 
Sv. Jána _ 
P. Marii 1®; *r. Petra * 

Pavla 0. 
Farrell 12, Lansingville 

Stav čiat v Slov. Lige 
Čata Výhra Priehra Pct 

P. Marie G 
Farrell é 
Lansingville 4 
Mena Ježiš 4 
Sv. Jxna $ 

Clevelandu a jahňom bude isa Franco dostal k moci v Sv. P. a P. J, 
druhý syn, Rev. Jozef Kriš
pinský. Telesné pozostatky 
vyložené budú vo Vaščáko-

Špan'elsku. Katalonci sľú- S Haselton % 
bili Francii vraj námorné bá- Kultur's 0 
zy v Barcelone a na Baleár-

vom pohrabníckom závode j skych ostrovoch, takže by 
a uložené na večný odpoči- Francia potom mala domi-
nok v Calvary cintoríne. 

Príbuzní a priatelia rodi
ny sú žiadaní, aby vynechali 
kvetiny. Jestli chcú nebohé
mu preukázať údau sv. omše 
budú prijaté. 

Zarmútenej rodine vyšlo-

nujúcu pozíciu v západnom 
Stredozemnom mori a stala 
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Farrell s čatou osady 
Marie na Borts hrisku. ' 

Čata osady sv. Jána Krst. 
sa tak vzácnejším spojencom s Lansingvillčanmi na Shady 
Anglie proti Taliansku. 

Snahy o neutralitu sa da
ria, ale pomaly. Nemecko 
zastavilo dovoz munície re-

vujeme hlbokú sústrasť a j volucionárom,. ale Taliansko 
nebohému nech Pán Bofer áá Ia Portugalsko ešte definitív-
sladké odpočinutie. 

VODOVÉ METRE 
BUDÚ ZAPEČATENÉ 

George B. Austia, maji
teľ malého obchodu v Jun-
go, Nevada, kúpil nedávno 
za $500 opustenú zlatú ba
ňu v Black Rock púšti. Za
čal v nej dolovať a našiel 
bohatú žilu, ktorá mu dáva í.roOSEVELT SlEL 
každý den zlata za $500 a 
len sám v nej pracuje. Ka
pitalisti mu teraz ponúkajú 
za baňu milion dolárov, ale 
on ju nechce predať. I býv. 
prezident Hoover bol medzi 
tými, ktorí ju chceli kúpiť. 

ne sľuby nedaly. Francúz
ska vláda chce svolať kon
ferenciu mocností ciel 'om 
podpísania paktu o neutrali
te. ; % 

Vodovodný komisár mesta, Krvežížnivosť friědži boju-
Paul E. Lyden sa vyslovil, že júcimi stranami je tak veľ-
mesto utráca $64,000 ročne ká, že mocnosti hľadajú spo
na vode, ktorú ktosi kradne sob, ako by vzájomné masa-
a ktorá tiež aj vyteká z po-! kry zamedzily. Chcú meno-
pukaných rúr. Rúry už boly ! vite dosiahnuť toho, aby bo-
zalepené, ale voda ešte stá-'jujúce strádaky nevraždily 
le mizne. Preto vraj treba ' zajatcov. 
na metre v domoch pečate, Korešpondenti zahranič-
aby ju kradoši nemohli krad 
núť. 

4RAM( 

G£NY UHLIA BUDÚ 
VYŠŠIE AKO VLANI 

Minulé dni báne podvýšily 
cenu uhlia o 10c na tone a 
všeobecne sa predpovedá, že 
uhlie bude tejto zimy drah
šie ako lanskej. Vlani bolo 
dosť uhlia, lebo priemysel 
a železnice nebol tak zamest 
naný a teraz čo sa v -bani vy
kope sa hneď i spotrebuje. 
Preto kto nemá uhlia a má 
peniaze, nech sa teraz záso
bí uhlím na zimu* 

ných časopisov, nachodiaci 
sa pri oboch armádach, píšu 
rovnako o ukrutnostiach na 
oboch stranách. Vládne vo-

CEZ YOUNGSTOWN j Je vraždia kňazov, mníšky, 
boháčov a všetkých, ktorí sú 
v podozrení, že sympatizujú 
s revolucionármi a títo zase 
vraždia zajatých robotníkov-
radikálov a tiež aj sedliakov 
a ich ženy a deti, ktorí im 
nechcú dať dobrovoľne po
traviny. 

Prezident Roosevelt pre
šiel cez Youngstown v stre
du ráno o 8. hodine po B. a 
O. železnici a nikto o tom 
nevedel a preto na stanici 
bolo len niekoľko ľudí, keď 
vlak prejachal bez zastania. 
Prazident šiel na západ, aby 
si prezrel územia postihnuté 
vysušením. Na utorok sa 
sijde s guv. Landonom v 
Des Moines, Iowa, kde budé 
mať poradu s guvernérmi 
suchotou postihnutých štá
tov, medzi ktorými je i Lan-
donov štát Kansas. Prezi
dent zdrží sa na západe asi 
12 dní a nebude politizovať. 
Volebnú kampaň začne až 
Y oktobri* , *• 

JOZEF NALEPA 
v ZABITÝ VLAKOM 

Run. 
Čata eaady sv. Petra # 

Pavla s čatou Kultur Klubu 
v Gordon parku. 

Čata osady Mena Ježiš s 
čatou Haselton Dodgers n% 
Oakland hrisku# 

(Dokončenie ná 9. strane.) 

SLOVÁK MEDZI ^ 
ZABITÝMI BANÍKMI 

V bani Sullivan Trail Coal 
Co. pri Wilkes-Barre, Pa. ti
dal sa v pondelok výbuch* 
v ktorom zahynulo päť bf^ 
níkov, medzi nimi i Slovák 
Andrej Štefanko, 26-ročný, 
z Old Forge, Pa. 

STALIN VYZÝVA 
1/UD K POHOTOV ÓJ 

Jozef Nalepa, dľa mena 
Slovák, z č. 1212 Arch St., 
zabitý bol osobným vlakom 
Erie železničnej dráhy vo 
stredu ráno o 5:15 pod Oak 
St. mostom pri W. B. Pol
lock Co. Nalepa bol asi 56-
ročný a zanechal vdovu Ma
r i u ,  •  .  *  - v • .  

London Evening News pri* 
náša zprávu z Ruska, že Jo* 
zef Stalin, diktátor Ruska* 
vydal prehlás k armáde * 
ľudu, aby bola pohotové k 
okamžitému boju. "V každú 
chvíľu teraz môžete očaká
vať zavolanie k obrane svo* 
jej robotníckej vlasti. Oka
mih, na ktorý ste čakali, ja 
už po ruke.. Vaša vlasť o-
čakáva, že vykonáte svoju 
povinnosť, na ktorú ste 
dychtivé čakali. Nepoch] 
jem vo vás a som pi 
čený, že ani vy nei 
jete v nás, vašich 
Vy, ktorí ste na hratff 
našej veľkej vlafUfH 
stráž!" Tento prehls* 
svetľuje, že Rúško 
pad Nemecka a J*] 

ťkaidú ehvíľii, , ^ 


