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Osada sv. Cyrila a Metoda a osada 
sv. Alžbety idú spolu na odpust 

Odpust bude teraz v nedeľu pri svätyni Panny Marie 
Levočskej v Bedford, O. Pútnici sa pohnú o pol desiatej 

ráno od oboch kostolov. 

í» 

Púť k svätyni Panny Ma
rie Levočskej v Bedford, O., 
vykoná v túto nedeľu, dňa 
13. septembra najstaršia osa
da slovenská, sv. Cyrila a 
Metoda, s najmladšou osa
dou, sv. Alžbety. Ide matka 
so svojou najmladšou dcé
rou. v 

Pútnici sa hnú o pol de
siatej od kostola sv. Cyrila 
a Metoda a školy sv. Alžbe
ty. V Bedford bude čakať 
našich pútnikov dôst. otec 
Paschal Kavulič, O.S.B. so 
zástavami. Zaraz sa začne 
sv. omša a pod sv* omšou bu
de sv. kázeň. 

Po sv. omši je spoločný' 
obed. Po obede sv. ruženec, 
a sv. kázeň v anglickej reči 
povie otec Michal Ivanko, 
kaplán osady sv. Cyrila a 
Metoda. Potom budú litánie, 
procesia a sv. požehnanie. 

Pravda, každý odpust je 
pekný, vážny pri svätyni P. 
Marie Levočskej v Bedford, 

•. ale jednak tento bude naj
väčší, tento bude najmilší. 

"Príďte sem všetci... kre
sťania milí..." Áno, všetci a 

i donesme naše prosby k na-
- Äéj dobrej patičke P; Ma-

• rii. • . "• . 

Naša jediná radosť, naša 
r jtedroá poter h* okraji bola, 

Levoča — levočská P. Ma
ria. Tam sa schádzal náš 
ľud — tam išiel i v tých 
najťažších dňoch, a tá Ma
tka ho nikdy neopustila, ale 
vyslyšala. 

Máš prosbu, máš ťažko
sti? Dones a polož ich k no
hám Matky Božej a budeš 
mať potešenie. 

Uvidíme sa tam pred Te
bou, Matko Božia, keď spo
lu budeme kľačať v nede
ľu pred Tvojou zázračnou 
sochou. 

Príďme — poď, dcéro s 
matkou! Vašu svornosť a 
lásku Matka nebeská požeh
ná! 

Pŕävda, I na ceste modli
te sa spolu — využime kaž
dú minútku k väčšej sláve 
P. Boha a Matky Božej! 

Príďme... príďme! 
Pútnik. 

VÝSTAVA KVETÍN 
UŽ TOHO TÝŽDŇA 

Tretia výročná ' výstava 
kvetín v Youngstowne začne 
sa v piatok, 11. septembra 
večer o 6:30 hodine a skon
čí sa v nedeľu, 13. septem
bra večer o 10. hodine. V 
sobotu bude výstava otvore
ná od 1. do 10. večer, aj v 
nedeľu sa dvere otvoria o 
1. popoludní. 

Výstava bude, ako po iné 
roky, v Stambaugh Audito-
riume na Severnej strane 
mesta. Kvetín milovné obe
censtvo je srdečne pozvané. 

Boj o čampionstvo 
Jednoty v nedeľu 

Hl. predseda Podkrivacký, 
hl. podpredseda Vaščák, hl. 
direktor športu Minarčák a 
iní hl. úradníci KJ. budú 

prítomní. 

Osada sv. Alžbety 

V piatok usporiadame ry-
bovú večeru pri škole. V pá
de by pršalo, večera bude v 
osadnej sieni. Dobrá večera 
len za 10c. 2eny, nevarte 
doma, však to nemôžete zro-
biť za tú cenu doma. I do
brého pivka sa napijete po 
večeri! 

Máme mnohé veci na od
meny z nášho pikniku a jak 
nám Čas dovolí, i to rozdá
me lacno. 

Večeru nám uvaria naěe 
mladšie marianské dievčatá 
pod vedením Emjny Stolz. 
Príďte všetci na tú dobrú 
večeru za 10c na piatok ve-
éer. 

Výbor. 

Vládne vojsko 
je porážané 

Pobrežné mesto fŕtttt, o kto
ré bol boj za mesiac, padlo. 
Pád mesta San Sebastian sa 

očakáva každú chvíľu. 

Behom posledného týždňa 
udaly sa v Španielsku vážne 
udalosti. Vláda sa zreorga
nizovala pod vodcovstvom 
Largo Caballero, ktorý je 
ľavičiarskym socialistom a 
pribrané bolo do nej ďal
ších päť socialistov i dvaja 

Zásluhou steeltonskej ča
ty Jednotárskej Baseball Lí* 
gy, ktorá dobyla ligové čam
pionstvo tuná a porazila dve 
oblastné čaty v eliminačných 
závodoch (jednu z Pennsyl
vania a jednu zo St. Louis), 
hlavný zápas o čampionstvo 
celej I. K. S. Jednoty bude 
sa odbývať tu na Evans ale
bo Borts hrisku v nedeľu 
popoludní za prítomnosti hl. 
predsedu KJ. Adama Pod-
krivackého z Chicaga, hl. 
direktora športu KJ. Edvar
da Minarčáka z Penna, hl. 
podpredsedu Jozefa G. Vaš-
čáka z Youngstown, iných 
hl. úradníkov a tisícových 
nástupov jednotárov a slo
venského obecenstva z Ma
honing a Shenango dolín. 

Toto bude veľký boj, v 
ktorom naši chlapci po prvý 
raz budú zápasiť o korunu 
čampionstva celej Jednoty. 
Len ľutujeme, že sa ešte ne
vie určite, či zápas bude na 
Evans hrisku alebo na Borts 
hrisku, ale na jednom z nich 
bude. iste. 

Steelton zápasiť bude s 
čatou z Morrisdale, Pa., kto
rá v eliminačnom zápase po-

Úradné pozvanié 
na Eucharistický Kongres 

clevelandského biskupstva 
V dňoch 23. a 24. septembra 1936, práve na prvé vý

ročie siedmeho Národpého Eucharistického Kongresu, kto
rý bol minulého roku v Clevelande, clevelandské biskup
stvo bude vydržiavať svoj PRVÝ DIECEZÁLNY EUCHA
RISTICKÝ KONGRES v meste Youngstown, Ohio. Z tejto 
príležitosti vydaný bol i nasledovný pastiersky ilst: 

Skorá podvýška 
mzdy je istá 

Oceliarne pod výšily camt 4i* 
cele o $2 na tone, čo je istý 
znak blížiacej sa podvýšky. 

komunisti a len piati repu
blikáni ^stávajú » yovl^de, razila čatu z Perth Amboyy 
-i._i.y_ . í „ I _ 1 \T T XToÄí Čff nnli-Aiinotiio Ikn . 

§0 ĽUDÍ ZABITÉ 
V LETECKEJ NEHODE 

# V Pittsburghu udalo sa v 
gbbotu veľké letecké nešťa
stie, v ktorom desať ľudí 
zahynulo. Bolo to lietadlo, 
ktoré bralo ľudí na let po
nad mestom. Len čo vylete
lo do vzduchu, odrazu zača
lo padať a pri dopadnutí na 
zem vyšľahly plamene, ktoré 
dokonaly dielo skazy. Jedno 
17-ročné dievča zachránilo si 
život vyskočením z padajú
ceho starého lietadla. 

takže socialisti a komunisti 
majú v nej rozhodujúce slo
vo. Zreorganizovaná vláda 
vyhlásila, že teraz bude 
viesť boj proti revolucioná
rom s celou rozhodnosťou. 

V bojoch sa vládnemu voj
sku nebars darilo. Do rúk 
povstalcov padlo mesto Irun 
pri hraniciach Francie a At
lantického mora, o ktoré bol 
zúrivý boj za mesiac. Revo
lucionári po tomto víťaz
stve hneď napadli mesto 
San Sebastian, ktorého pád 
sa očakáva každým okami
hom. Keď toto mesto doby
jú, budú mať voľnú cestu 
od severu na Madrid. 

Vládne vojsko malo jeden 
úspech západne od Madri
du, kde zahnalo nepriateľa 
na 15 míľ. Ale nepriateľ sa 
vrátil s posilou a teraz zúri 
tam tuhý boj. V páde zví
ťazia revolucionári, oslobo
dia Toledo od obliehajúcej 
vládnej armády a budú mať 
otvorenú cestu na Madrid i 
s tejto strany. 

Všetky boje sa vyzname-
návajú veľkou ukrutnosťou. 
Zajatým sa nedáva žiadna 
milosť, ale sú povraždení. 
Aj na utekajúce ženy a deti 
sa strieľa, takže svet sa s 
hnusom odvracia od tohto 
hrozného španielskeho diva
dla. 

Vzbura v Portugalsku 
V Portugalsku vzbúrilo sa 

mužstvo dvoch malých váleč
ných lodí a chcelo vyplávať 
z Lisabonu na neznáme mie
sta, ale sa myslí, že na po
moc španielskej vláde. Po
brežné baterie ale spustily 
kanonádu na lode a urobily 
ich plavby neschopnými. De
väť vzbúrencov bolo zabité 
a niekoľko ranené. Ostatní 
boli v reťaziach odvedení 
do väzby. Vojsko zaujalo 
pozície na uliciach Lisabonu, 
aby zabránilo možnému po
vstaniu robotníkov. 

HROM ZVONIL NA 
ZVONOCH KOSTOLA 

V Port Stanley, Ont., Ka
nada, udrel hrom do r. k. 
kostola. Ako udrel, kríž na 
veži sa zapálil a zvony sa 
rozzvonily. Takto privolaní 
hasičia zahasili oheň prv, 
než by feol k HWioho 
ákody, k 

N. J. Naši áteeítoncania bo
li v nedeľu až v St. Louis, 
kde porazili tamojšiu čam-
pionskú čatu skorom 16 ku 
9. V tejto hre boli opravdo
vými hviezdami Havrilla, 
ktorý dostal až päť zábitov, 
Johnson, ktorý udrel pre 
home run a duplu, keď boly 
bázy plné a Emil Ference 
ktorý bol pičerom. St. Louis 
proboval až troch pičerov 
bez účinku na steeltonských 
hráčov, ktorí v 8. iningu u-
robili až 7 obehov. Slovenské 
obecenstvo je srdečne pozva
né na túto jedinečnú čam-
pionskú líru na nedeľu. 

VYŠE 40,000 ŽIAKOV 
V TUNAJŠÍCH ŠKOLÁCH 

V utorok sa začal nový 
školský rok pre vyše 40,000 
detí Youngstownu. Do pub-
iičných škôl sa zapísalo o-
kolo 35,000 a do osadných 
5,600, z toho počtu do slo
venských nasledovne: do 
školy sv. Cyrila a Metoda 
340, Mena Ježiš 512, sv. 
Mateja 435, sv. Alžbety 3?5, 
najsv. Trojice asi 300 a sv. 
Jána Krstiteľa asi 100. 

VÁBIA TALIANSKO 
NAZAD DO LÍGY 

Francúzska vláda vyjed
náva s talianskou o nazad-
vstúpenie Talianska do Ligy 
Národov a brania činnej ú-
časti v pojednávaniach po 
boku Francie. Aj poľský 
diktátor gen. Rydz-Smigly, 
vracajúc sa z Paríža, zasta
vil sa v Taliansku, aby po
žiadal taliansku vládu o ko
operáciu s Franciou v Lige 
Národov. 

& 

m*M*t 

KÔŇ SA VYPOMSTIL 
POULIČNEJ KÁRE 

. Kone tak, ako ľudia boli 
vyhodení z práce strojární. 
V Spojených Štátoch je $ 
roka na rok menej a menej 
koni. Kedysi kone ťahali i 
pouličné káry, teraz to robí 
elektrický motor. Jeden kôň 
v San Franciscu sa akiste 
chcel vypomstiť, keď vysko
čil do jednej pouličnej káry 
a vybil na nej kopytami se
dem oblokov. smiznul 
bez stopy* \ ^ 

Emro Zetts bol 
poctený banketom 

Na bankete prítomní Mt 
mnohí vynikajúci hostia. 

JOZEF 
z milosti Božej a láskavosti svätej Stolice biskup cleve
landský, dôstojnému duchovenstvu — diecezálnemu a 
rehoľnému — rehoľníkom a rehoľniciam i všetkým 

veriacim clevelandského biskupstva. 

Zdravie a pozdrav v Pánu! 
Prvý Diecezálny Eucharistický Kongres, určený 

im pamiatku prvého výročia velikého národného kon
gresu clevelandského, bude vydržiavaný v meste 

Vzdor tajeniu oceliarskych 
spoločností, že podvýška pre 
ich robotníkov tak skoro ne
príde, lebo že oceliarske ro
botníctvo má lepšiu mzdu, 
ako robotníctvo v mnohých 
iných priemysloch, má sa 
yšeobecne za to, že tá pod
výška je už "za kornerom". 
Kajistejším príznakom toho 
je zvýšenie ceny ocele o $2 
lia tone s platnosťou od 1. 
októbra. V ten deň možno 
jpríde i podvýška. Společno
sti totiž vždy hovořily, že 
podvýška je nemožná bez 
zvýšenia ceny ocele. Na 14. 
septembra je v Pittsburghu 
konferencia medzi úradník
mi Carnegie-lllinois Steel Co. 
a zástupcami kompanickej 
unie jej 23,000 robotníkov, 
pracujúcich v mlynoch. Títo 
robotníci si pýtajú 20 pere. 
podvýšku mzdy. Keby spo
ločnosť nezamýšľala podvý
šku udeliť, nešla by vyjedná
vať ani s týmito zástupcami, 
ako odoprela vyjednávať so 
zástupcami priemyselnej u-
nie, a preto i tento fakt je 
znakom, že podvýška mzdy 
pre oceliarske robotníctvo je 
na ceste. Za tým zaiste bu
dú nasledovať i podvýšky v 
iných priemysloch, lebo oce
liarsky vždy ukazuje cestu. 
Len aby potom neprišlo no
vé "zdraženie životných po-
trfetifhftlrtí' Ĺy' 'tak -pothySka 
nemala žiadnych priazni
vých účinkov na zlepšenie 
sa robotných a obchodných 
pomerov v krajine. 

KONGRES NACISTOV 
V NEMECKU 

Druhý zápas o 
č a m p i o n s t v o  
. SI. ligy v nedeľu 

Emro J. Zetts, slovenský 
pracovník a nový poštmaj-
ster v Campbell bol poctený 
v stredu večer min. týždňa 
banketom vo Wickliffe Ma
nor, ktorý mu na prekvape
nie pripravil klub mladých 
demokratov z Campbell. 

Na bankete rečnili: mayor 
mesta Campbell Ján J. Bo
rak, M. J. Klrwan, demo
kratický kandidát za kon
gresmana; sudca H. P. Be-
ckenbaeh; policajný šéf Fr. 
Cunningham a býv. poštmaj-
ster R. McGrattan z Camp
bell; štátny senátor M. Lip-
scher; hasičský šéf Gusti-
nelli z Campbell; adv.James 
Cannon, preds. mestskej ra
dy John DeMart, Mike Dev
lin, Chas. O. Bannon. Di
rektor bezpečnosti a verej
nej služby mesta Campbell, 
Andrej J. Hamrák bol toast-
majstrom a Rev. Juraj No
vák predriekal modlitbu. 

Blahoželajúci telegram po
slal Stephen M. Young, kon
gresman pre celý štát Ohio. 
Vo výbore, ktorý tento milý 
večierok nášmu Zettsovi pri
pravil, boli: Michal Kovach, 
Andrej J. Hamrák, John De
Mart a James Yeropoli,. 

Slov. obchodnic!, 
uná je dôkaz! - — t^**- rťtrr- —rHfi »— " ~ » É  i  •  

Čata osady iv. Jána Krst* 
zvíťazila v prvej hre skorom 

17 ku 5 nad čatou osady 
Marie. ^ 

'1 i; • * i 
Čata osady sv. Jána Kr

stiteľa z Campbell vyhrala 
v nedeľu prvú hru zo série 
troch o čampionstvo Sloven
skej Baseball Ligy, nabijúc 
čatu osady Panny Marie 17 
ku 5 na Borts hrisku pre# 
zástupom 4,000 divákov. ^ 

Čata osady sv. Jána úto
čila veľmi silne cez celú hru, 
dostanúc osemnásť zábitov 
od pičerov Jozefa Kozeriča 
a ľaváka Kočiša. Čata osa
dy P. Marie dostala dvanásť 
zábitov od Snydera, ale ne-
triafaia lobdu, keď zabity 
značily obehy. 

Cez päť iningov žápas-bol 
nerozhodný, ale KozeriČ sa 
vysilil v šiestom, dal zábity 
i dve chyby boly urobené a 
Kozerič bol zaměněný Koči-
šom, ale i od toho lobdy boly 
bité. Hru si zašili víťazi v 
siedmom in'ngu, keď tiipbili 
sedem obehov. 

Babe Madick, Matej Yu« 
rak a Ernie Gustinella viedli 
útok. Madick a Yurak do
stali po štyri zábity a Gustí-
nella tri single. Duritza z o* 
bohranej čaty hral znameni
te, uderiac jednu duplu 
jeden home run. 

Druhá hra o čampionstvo 
bude teraz v nedeľu buďto 

i . Oakland 
j hrisku. Obecenstvo -je srdeč-

V Nurembergu, Nemecku, 
odbývá sa kongres nacistov, 

Youngstown v dňoch 23. a 24. septembra v prekrás-1 
na ktorom sa Hitler chva-

nom Stambaugh auditoriume a v rozsiahlom parku, 
ktorý ho obkľučuje. Počas toho kongresu mesto i 
celé dekanstvo budú hostiteľmi všetkých katolíkov 
clevelandského biskupstva, ktorí chcú prísť vzdať ten
to zvláštny hold svojej lásky a oddanosti nášmu Eu
charistickému Kráľovi. 

Je to nanajvýš slušné, aby youngstownské dekan
stvo dostalo túto neoceniteľnú česť, lebo v jeho hra
niciach prví katolíci slúžili Pánu Bohu pred vyše jako 
stodvadsaťpäť rokami, a vybudovali prvý kostol v 
clevelandskom biskupstve pre bohoslužbu nášho Bož
ského Spasiteľa. 

Teší nás to, že vám môžeme oznámiť, že jak 
kňazi, tak i veriaci toho dekanstva so známou vierou 
i horlivosťou prijali túto česť a veľkú zodpovednosť. 
Ich výbory pilne sa pripravujú, aby sa postaraly o 
všetkých, ktorí prijmú ich pozvanie a prídu na kon
gres. 

Preto ja prosím Vás, že každý kto chce byť ú-
častný veľkých duchovných dobrodení tohoto kon
gresu, nech sa osobne zúčastní polnočnej sv. omši, a-
lebo biskupskej sv. omši a procesie s prevelebnou 
Sviatosťou oltárnou, s ktorou sa ukončí kpngres. Ú-
častníci kongresu nech upovedomia svojich duchov
ných, že sa kongresu zúčastnia. 

Táto informácia je potrebná, aby bolo postarané 
o dostatočné vlaky. Tí však, ktorí pojdu autom na 
kongres, nech to tiež oznámia duchovným. 

Avšak prv, než sa kongres započne, každý katolík 
v clevelandskom biskupstve je žiadaný, aby vykonal 
svoju dôležitú povinnosť tým, že bude sa modliť a 
obetovať sv. Prijímania, aby Pán Boh štedré požeh
nal tento prvý diecezálny kongres. 

Nedeľa, 20. septembra, bude všeobecnou nedeľou 
ät. Prijímania v každom kostole a kaplnke tohto bi
skupstva. V youngstownskom dekanstve bude troj
dňová pobožnosť ku prevelebnej Sviatosti oltárnej, 
ktorá sa ukončí so všeobecným sv. prijímaním veria-

, cimi. Vo všetkých ostatných dekanstvách nášho bi
skupstva táto trojdňová pobožnosť sa začne 1$. sep
tembra. 

Snažne prosiac Vašu úprimnú spoluprácu za u* 
akttočnenie týchto plánov, ostávam 

• Vám v Kristu oddaný, 
' , - JAMES A. McFADDEN, 

V administrátor — výpomocný biskup. 
dekanstvo, kňažstvo i veriaci, sa pilne 

pripravujú na tento prvý diecezálny Eucharistický Kongres 
clevelandského biskupstva. Kongres bude pri Stambaugh 
Auditorume v najpeknejšej čiastke mesta. Nakoľko dnes 
možno hádať, kongresu sa zúčastnia ohromné tisíce katolí
kov z celého biskupstva. Očakávame, že prídu sem tiež 
veľké tisíce i slovenských katolíkov, keďže len na našej 
okolici máme vyše dvadsaťtisíc Slovákov a šesť veľkých 
slov. ka£. $sád* , 

JUčový výbor* 

stal, že obnovil suverenitu 
Nemecka, vybudovaním veľ
kej armády. Tiež vyhlásil, 
že Nemecko bude mať šty-
ri-ročný plán, ktorého usku
točnenie urobí Nemecko ne-
odvislým od cudzozemských 
potravín a surovín. Vyhlásil, 
že Nemecko bude si pýtať 
svoje kolonie nazad, ktoré 
stratilo vo vojne a dostalo 
ich Anglicko. Po celom Nu
rembergu sú vyvešané pla
káty, že bolševizmus je ne
priateľom sveta č. 1. Kon
gres sa bude zaoberať hlav
ne otázkou potlačenia bol-
ševizmu na svete. . 

Maličká ohláška p. Sovu •! ne pozvané 
Youngstownských Slov. Novi- ! 
nách priniesla mu 25 kostý 

DOBRÉ SOCIÁLNE 
POISTENIE V PERU 

--ŕ 

Peru je malá reptŕblička 
v Južnej Amerike, ale za
hanbila veľké a bohaté Spo
jené Štáty sociálnym poiste
ním, do ktorého je vzaté ce
lé obyvateľstvo republiky do 
veku 60 rokov. Poistenie je 
povinné a zamestnávatelia, 
ktorí by chceli klamať, pod
liehajú pokutám od $100 do 
$1,250. Nemocní budú do
stávať zdarma nemocnicu, 
lekárov, lieky a tiež aj pe
ňažnú podporu. Práce ne
schopní budú "dostávať do 
smrti 40 percent priemernejj* 
mzdy. ktorú dostávali cez 
dva posledné roky zamestna
nia. Ktorí si platili na sta
robnú penziu za 1.040 týž
dňov, budú dostávať 40 per
cent mzdy, zarábanej cez 
posledných päť rokov ich 
pracovania. V páde smrti, 
príbuzní dostanú určený ob
nos na pohrabné trovy. Zá
kon už vošiel v platnosť. Fi
nancovanie tohto sociálneho 
poistenia bude z rozmani
tých prameňov: z daní, po
kút a darov. Okrem toho 
chudobné dietky budú dostá
vať zdarma rfcaajty oa ú-
čet vlády. 

merov. 

Väčšina slovenských reme
selníkov a obchodníkov ne
verí v ohlasovanie v novi
nách. A preto máme tak 
mnoho ponôs, žc Slováci ne
žičia svojmu, že nejdú k 
svojmu kúpiť, že nedajú 
svojmu zarobiť. Ale málo 
kedy pomyslia na to, že mo
žno sú si sami tomu na vine, 
lebo sa svojmu národu ce
stou svojho časopisu neohla
sujú a tak aj málo Slovákov 
vie o nich. 

Mladý Slovák, p. Sova s 
Lansingvillu študoval radio 
techniku a keď vyštudoval, 
otvoril si dielňu pod menom 
Sova Radio Service, v č. 2533 
Hunter Ave. na Lansingville 
a oznámil to slovenskému 
obecenstvu malou ohláškou 
v týchto novinách. Ohláška 
mala ten účinok, že mu pri
viedla 25 kostýmerov. Teda 
tu je dobrý dôkaz, čo ohla
sovanie v Y. S. Novinách u-
robí. Pravda, kto ohlasuje, 
musí mať aj dobrý tovar, 
správne ceny a dať dobrú 
obsluhu, ako p. Sova, ktorý 
je dobrým remeselníkom a 
svoju prácu dobre prevedie. 
Slovenskí obchodníci, opro
bujte ' ohlasovať v našich 
novinách. Tak sa o vás do
znajú tisíci Slováci na Ma
honing doline. 

FRANK TEKAČ 
VO VEL KEJ SRÁ2KE 

Frank Tekač, 51ročný Slo
vák z North Lima bol ťaž
ko ranený v srážke jeho au
ta s trokom na Hopkins ce
ste v sobotu. Bol vyhodený 
predným oblokom z auta a 
utrpel puknuti# lebky. Bol 
odvezený do South Side ne
mocnice. Pohonič troku Karl 
Noel nebol ranený. 'W 
ROOSEVELT I LANDON ^ 

ZA ROBOTNÍCTVO 

NAJVÄČŠIA VÝROBA 
OCELE V 6 ROKOCH 

Augustová výroba ocele v 
Spojených Štátoch bola naj
väčšia od šiestich rokov a 
obnášala 4,195,130 ton, čo je 
o 44 percent viac, ako augu
stová výroba lanská. Za o-
sem mefíiapov tohto roku vy
robilo sa ocele vyše 33,-
600,000 ton, kdežto za celý 
lanský rok len 33,417,985 
ton. Jer,tli výroba pojde tak
to až do konca roku, vyrobí
me najmenej 50 milion ton 
ocele, len o niekoľko milion 
ton menej, než v 1929, kto
rý rok bol najlepším v hi
storii americké ho r oaa&tr-
StVfU ; • ľ . 1 

^ " A. 

Obaja prezidentskí kandi
dáti, Roosevelt i Landon 
mali na robotnícky sviatok 
reči, v ktorých sa vyslovili 
v prospech robotníkov. Roo» 
sevelt chce pracovať za to, 
aby robótník mal zaistenú 
prácu, ktorá by mu posky
tovala takú mzdu, z ktorej 
by mohol žiť i so svojou ro
dinou životom amerického 
merítka počestného a šťa
stného žitia. Rečnil i do ra
dia a tu apeloval na zamest
návateľov, aby poskytli čím 
viac zamestnania bezrobot* 
ným. 

Landon apeloval na robot
níctvo, aby sa netrhalo, ala 
aby bolo svorné, lebo len tak 
si zabezpečí lepšie živoby
tie. Roztrhnutie sa na dve 
organizácie oslabí silu robot
níctva a vydá ho nebezpečiu 
potiarní. tJfa, že nedávny^ 
rozkol sa skoro zahojí. Je za 
to, aby robotníctvo malo ú-
plnú slobodu organizovania 
sa a vyjednávania bez za-
miešovania sa vlády alebo 
kohokoľvek. Robotníctvo že 
má právo mať organizáto
rov % iných miest ' ^ 

"" f** 'Jš 
BICYKEL MUSÍ BYŤ 

VEČER OSVETLENÁ 

Policajný áél Olson vydal 
policajtom nariadenie, abyf( 

dávali pozor na chlapcov ai 
dievčatá, ktorí sa vozia , 
čerom na bicykloch boa^ 
svetlenia. Pred týždňom.! 
den chlapec bol zabitý 
mobilom, lebo nenúti 
Rodičia sú tiež ži 
dali pozor na syoj# 
júce sa deti. 


