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Bazár osady Mena Ježiš na Steelton 
započne sa už teraz na budúci týždeň 

£elá osada berie účasť na jubilejnom bazáre.—Školské 
fjjietky pomáhajú. —— Ženským výborom sa dobre darí s 
bazárovými knižkami. —- Zisk z bazáru pojde do jubi
lejného fondu na platenie osadnej dlžoby.. 

r i« 

4 Na budúci týždeň, v dňoch 
3Ľ3., 14. a 15. novembra, o-
jíada Mena Ježiš bude vydr-

. liavať svoj bazár. A keďže 
$ráve toho roku osada slávi 
dvadsiate výročie svojho jest
vovania, tohoročný bazár je 
loreto jubilejným bazárom. A 
po zdarnom prevedení sbier-

r ***• ky na Vyššiu Slovenskú Ško-
; Iji našich slovenských bene

diktínov i po sbierke pre se
stry vfneentianky v Bedford, 
$sada Mena Ježiš, na čele 

- 1° svojimi duchovnými otca-
" \ iftii a kurátormi, chce teraz 

jfdarne previesť i svoj o-
v" iaadný bazár, aby osada mo-

fcla čím viacej v tomto roku 
, Zaplatiť na svoju dlžobu. Sú 

.&-|iádeje, že sa bazár pekne 
Vydarí, lebo takmer celá o-
áada berie na ňom živú ú-
fasť. Ženské výbory, jako 

•/ tie pilné včeličky, už týždne 
toznášajú a kolektujú za 

" fcazárové knižky. Podľa ich 
poslednej zprávy, už dobrá 

^Hpolovica osadníkov si za svo-
' knižky zaplatila. Mnohí 

sľubovali tak urobiť po "pé-
de" (pay-day). Tiež i škol-

^ ské dietky sa všemožne usi-
»;ite jujú, aby přispěly ku zdaru 

* * tohoročného bazáru. Dp. Šte
fan Kočiš, duchovný správca 
osady, oznámil v kostole, že 
každý cent z bazáru pojde 

platenie ťttžotsy. - Má to 
P^^yť "jubilejná splátka" a 

preto každý sa usiluje, aby 
bola čím najväčšia. Tým viac, 
že teraz roboty dobre idú a 
po znovuzvolení pána prezi
denta môžeme očakávať, že 
pôjdu ešte lepšie. 

V ženských bazárových 
výboroch sú nasledovné o-
sadníčky: Mrs. Charles Hu
rá, Mrs. Charles Kollar, Mrs. 
Stephen Čarnoky, Mrs. Jos. 
Hamrak, Mrs. Michael Ko-
tyan, Mrs. John Krupa ml., 
Mrs. Joseph Seranko, Mrs. 
Andrew Strauch, Mrs. Mich. 
Hubinský, Mrs. Simon Kuz-
ma, Mrs. Stephen Friedman, 
Mrs. Martin Topoly, Mrs. 
Emil Mikula, Mrs. Andrew 
Buroský, Mrs. John Kosmo, 
Mrs. Stephen Soberdaš, Mrs. 
George Krusel, Mrs. George 
Mark, Mrs. Joseph Ganovsky 
Mrs. Michael Gajtko, Mrs. 
Michael Labuda, Mrs. John 
Kucko, Mrs. Valent Melega, 
Mrs. Joseph Johman, Mrs. 
John Hudák, Mrs. Joseph 
Kukura, Mrs Joseph Koleta, 
Mrs. Michael Velk, Mrs. Jos. 

Banket čampionom 
v nedeľu večer 

Campbellská čata osady sv. 
Jána bude vyznačená. Ban
ket bude v Horvatskom Do

me na Bright Ave. 

Kazateľ slov. cirkvi 
zomrel 

Baseballová čata osady sv. 
Jána Krstiteľa bude pocte
ná na bankete, ktorý uspo
riadajú Slováci a priatelia 
St. Johns Baseball Klubu. 
Banket bude v Horvatskom 
Dome na Bright Avenue v 
Campbell o 7. hodine večer 
v nedeľu, dňa 8. novembra 
toho roktt. 

Údovia St. Johns Baseball 
Booster Klubu sa zaujímali 
a finančne podporovali svo
ju čatu v Slovenskej Base
ballovej Lige v Mahoning 
doline a sú hrdí, že majú tú
to príležitosť uctiť banketom 
čampionov, držiteľov prvé
ho miesta v Slovenskej Base
ballovej Lige, ktorí priniesli 
česť a pochvalu pre Slová
kov v Campbell. Pán Juraj 
Wargo je predsedom Booster 
Klubu, p. Michal Vankulič 
pokladníkom, Andrej Világ 
zápisníkom a vo výboroch sú 
Štefan Zetts, Ján Sajnov-
ský, dopisovateľ a mnohí i-
úť ** * 

NaSi velební pánovia, Rev. 
Juraj P. Novák a Rev. Al
bert Klein známe, že sa te
šia s nami, lebo venovali 
mnoho práce, aby sme mali 
prvotriednu baseballovú čatu 
a preto úfame, že budú prí
tomní na bankete a s nami 
sa budú veseliť. 

Prítomní budú aj iní pro
minentní Slováci a priatelia 
Slovákov, ako je okresný 
sudca Lyon, supt. škôl A. S. 
Klimko, advokát Juraj Pro
kop, advokát M. E. Danko, 

Dostal odmenu od národa 

Rev. V. J. Lisy 

Náš obľúbený kazateľ, 
Rev. V. J. Lisý, dokončil svo
ju kazateľskú prácu na vi
nici Pánovej dňa 29. októ
bra t. r. o 12:45 popoludní. 

Nebohý Rev. Lisý trpel už 
dlhší čas na pečienkovú ne
moc, na ktorú pred troma 
týždňami bol operovaný. O-
perácia sa vydarila, z kto
rej sa pomaly zotavoval, čo
mu sa jeho pani manželka 
ako i členovia cirkvi rado
vali a tešili sa, že sa jej pán 
manžel a náš kazateľ čosko
ro k nám vráti a začne zno
vu pracovať v cirkvi ako 
predtým. No ale tá radosť 
netrvala dlho, lebo spomenu
tého dňa Pán ho odvolal z 
tohto údolia biedy a trápe
nia. 

gusta 1888 v Čechách. Do A-
meriky prišiel ako 15-ročný 
mladík. Graduoval z Ober-
lin Seminary. Ďalšie štúdiá 
skončil na univerzite v Pitts
burghu. Kazateľskú prácu 
medzi slovenskými kalvínmi 
začal r. 1919 v Braddock, 

Nový kongresman Slovenskí katolíci v Amerike pod < 
vodcovstvom svojich hodnostáfäT 

Základy boja proti komunizmu a práce za slovenskú ka» 
tolícku akciu položené na konvencii Sdruženia Sloven* 
ských Katolíkov. — Povolanie svätovojtesskej misie do 
Ameriky. — Zdokonalenie výučby slovenčiny v našiel* 
osadných školách. —— Veľké nádeje clo budúcnosti*; % 

Prezident Franklin Delano Roosevelt sa víťazne usmieva 

Preboril 116-ročný rekord 
víťazstvom v 46 štátoch 

Landon dostal len 
nych hlasov z 531 

X^nokratidkú stranu 

štáty MŠiin e a 
. Celý Ma honil 
u. Kirm^n nov 

Vermont — 8 elektorál-
. honing okres prešiel na de-

novým kongresmanom náš
ho dištriktu. 

Utorkajšie voľby daly pre
zidentovi Rooseveltovi a de
mokratickej strane najväč
šie víťazstvo v jej historii 
a republikánskej strane jej 
najväčšiu porážku, Roosevelt 

Pa., odtiaľ odišiel do Silver yyhrajúc v 46 štátoch a guy. 
Landon len v dvoch malic-Lake, Minn, do českej kon

gregačnej cirkvi, v ktorej 
bol kazateľom za sedem ro
kov. Do youngstownskej slov. 
kalvínskej cirkvi prijal po
zvanie 2. júna 1935. Inštalo-

„ ' , * i • TJ 'i vany bol 15. sept. 1935 ma-
Dr. Benko, Andrej Hamrak, L : . , , , . _ 1 honingskym presbytenumom. 

Rev. Lisý sa oženil s He-dozorca bezpečnosti mesta 
Campbell, Michal Cvengroš, 
mayor J. J. Borak, Peter 
Bobby, predseda Slovenskej 
Baseball Ligy v Mahoning 
doline a Michal Kornick, jej 
dlhoročný tajomník a dopi
sovatel 

Náš dobre známy Slovák, 
učiteľ v Campbell High 
School a správca St. Johns 
baseballovej čaty, Ján Kna-
pik, mal veľmi dobrý rok s 
chlapcami, lebo majú dobrý 

Grubič, Mrs. Andrew Blank, rekord. Želáme mu mnoho 

ř 

i 

Mrs. John Novotný, Mrs. 
Bernard Barnett, Mrs. An
drew Hutira, Mrs. Joseph 
Knapik, Mrs. John Behan, 
Mrs. Matt. Hamborský, Mrs. 
John Sopkovič, Mrs. Andrew 
Dolak, Mrs. John G. Kollar, 
Mrs. Joseph Petro a Mrs. 
Michael Piroško. ? 

Všetky tieto íétäy budú 
mať svoju bazárovú schô* 
dzu dnes, v piatok večer pá 

• pobožnosti ku Božskému Sr
dcu. 

Počas bazáru vypomáhať 
budú náboženské osadné 
spolky, jako Mužovia Spolku 
Mena Ježiš a dievčence z 
Marianskej družiny. 

Bazár bude ^vydržiavaný 
vo veľkom osadnom audito-
riume, začne sa v piatok dňa 
13. novembra a potrvá v so
botu a nedeľu, aby všetkým 
osadníkom daná bola príle
žitosť zúčastniť sa bazáru. 

MNOHÍ ARESTOVANi 
PRE LICÉNSI 

Šestnásť osôb bolo po tie
to dni areštované v Yougs-
towne, lebo nemalý drajver-
ské licensi, ako vyžaduje 

pílový zákon. Každý pohonič 
auta musí mať licens. / 

zdaru v budúcnosti. • 
Vítame všetkých priateľov 

na tento banket a úfame, že 
budete prítomný, že sa bu
dete veseliť s nami, lebo vý
bor sa postaral, aby každý 
mal mnoho všetkého. 

Martin Klimko, 
dopisovateľ. 

MÁŠ MISIONÁR 

Dp. Cyril Kramár, z osady 
Mena Ježiš, prislúcha ku 
misionárskej spoločnosti The 
Maryknoll Fathers. Nateraz 
účinkuje čo misionár v Kó
rei. Už je tam na tretí rok. 
A teraz v novembri misionár
sky časopis "The Field A-
far" priniesol, na veľké pre
kvapenie priateľov a zná
mych dp. Kramára, celo
stránkový obraz na obálke 
časopisu, kde je vyobrazený 
náš Youngstownčan, misio
nár s veselým úsmevom na 
tvári jako sa shovára s ko
rejskými dietkami. Kto by 
mu chcel k Vianociam po
slať pozdrav, nech adresuje 
list takto: Rev. Cyril Kra-
mar, P. O. Box 23, Peng 

KoreffU ' 
k híUť^ ' o.'- , '<!• 

lenou W. Kraft pred 19 rok
mi. Zanechal manželku, ro
dičov p. a pani Frank Lisy 
v Clevelande; bratov Tony, 
Max, Joseph a Charles Lisy 
a dve sestry, Mrs. George 
Bayer a Mrs. Frank Reindl 
v Clevelande. Pohreb sa od
býval v sobotu o 1:30 popo
ludní zo slov. kalv. presb. 
kostola na rohu Shirley Rd. 
a Taylor St. na Lansingville. 
Pohrabné obrady odbavil 
Dr. Hudnut z prvého angli
ckého kostola po anglicky a 
Rev. Sneberger po sloven
sky. Po pohrabných obra
doch Rev. Lisý bol odvezený 
do Clevelandu, kde jeho te
lo bolo uložené do matky ze
me k večnému odpočinku na 
Hyland Park cintoríne. Ze 
nebohý Rev. Lisý bol obľú
bený jak medzi slov. kalvín
mi tak tiež medzi kňazmi 
dôkazom toho je, že pohra
bu sa zúčastnilo 21 kňazov 
z anglických, slovenských a 
českých cirkví. Tak tiež hod
ne obecenstva, rozličného ná
boženstva. Prítomní boli i 
hl. úradníci S. K. P. Jedno
ty Ján Horovčák, hl. predse
da; Rev. F. Sneberger, hl. 
zápisník; Rev. F. Uherka, 
redaktor Slov. Kalvína; Ján 
Yosaj, predseda dozorcov. 

Zosnulému nech Boh dá 
ľahký odpočinok v matke 
zemi. A pozostalej vdove a 
rodine i na tomto mieste vy
slovujem srdečnú sústrasť. 

Pavol K. Tomašuľa. 

—- Na večierkoch, na ro
dinných zábavách, na schô
dzach spomeňte si na Vyš
šiu Slovenskú školu v Cleve
lande! 

kých, v Maine s 5 elektorál-
nymi hlasmi a vo Vermont 
s troma. Roosevelt dostal 
spolu 523 elektorálnych hla
sov, čo je najvyšší počet od 
roku 1820, keď James Mon
roe dostal všetky hlasy o-
krem jedneho. Len Wash
ington bol zvolený všetkými 
hlasmi. 

Roosevelt dostal veľké väč
šiny nad Landonom skoro v 
každom štáte, ba i v Lando-
novom štáte Kansas, ktorého 
je Landon guvernérom, do
stal Roosevelt značnú väčši
nu. V New Yorku dostal pre
zident viac ako milionovú 
väčšinu. Preto i ľudová väč
šina (voličských hlasov) je 
aspoň 10 milionová, čo je 
tiež rekord. Landonova po
rážka je väčšia, ako bola 
Hooverova pred štyrmi rok
mi, kedy Roosevelt dostal 
472 elektoráj&yefe hlasov a 
Hoover 59. 

Kongres Spojených Štátov 
bude mať ešte väčšiu väč
šinu demokratickú, ako mal 
teraz. I kongresmanov i se
nátorov demokratov pribud
lo. TNáš kongresný dištrikt 
bude mať demokrata-kon-
gresmana po prvý raz od r. 
1912. Kirwan dostal hodnú 
väčšinu hlasov nad Coope-
rom. Guvernér Davey ľahko 
zvíťazil nad Brickerom. Vše
tci demokratickí kandidáti v 
Mahoning okrese zvíťazili. 
Je to veľká porážka repub
likánskej strany tuná, lebo 
Mahoning okres ešte pred 4 
rokmi dal republikánsku väč
šinu. Z miest nášho okresu 
najdemokratickejším je me
sto Campbell, ktoré dalo na 
Roosevelta 4,094 hlasov a na 
Landona len 364. Youngs-
town a Struthers sú tiež sil
ne demokratické mestá. 

Slamené hlasovania v časo
pisoch dokázaly sa úplne 
mýlnymi, no najchybnejšie 
slamené hlasovanie mal li

terary Digest, ktorý mal až 
poltreťa milióna hlasov a 
predpovedal víťazstvo Lan
dona. American Institute of 
Public Opinion dal najlep
šiu predpoveď dľa svojho 
slameného hlasovania a sí
ce, že Roosevelt xvvhrá v 45 
štátoch a Landon len vo Ver
mont, Maine a New Hamp
shire. A vskutku, New Hamp 
shire bol neistý, až v stredu 
predpoludním sa ukázalo, že 
i tu Roosevelt zvíťazil. De
mokratický národný predse
da Farley predpovedal naj
správnejšie: že prezident 
prehrá len v Maine a Ver
mont. Republikánsky národ
ný predseda Hamilton pred
povedal víťazstvo Landona 
s najmenej 320 elektojálny-
mi hlasmi. 

Carter vyhral 

Voliéia Youngstownu po
riadne zavrátili politikárov, 
ktorí chceli ;zrušiť čarter 
mesta, lebo čarter bol podr-
žaný vótom 2 ku 1. Mayor 
Lionel Evans vyslovuje ve
rejné vďaky mešťanom za 
takéto vyslovenie mu dôvery. 

Daň na potraviny bude 
zrušená, možno už na 11. no
vembra. Škclská daň v na
šom meste bola podržaná. 
Hlasovacie stroje neboly pri
jaté. 

V Mahoning okrese zví
ťazili nasledovní: Za štát
nych senátorov starí, Moric 
Lipscher a J. Ralph Seidner, 
demokrati. Za štátnych po
slancov: Slavian William 
Glass, Dan Conway, John T. 
Hewitt, John J. McGowan. 
Za okr. komisárov Henry C. 
Brandmiller a Fred Wagner. 
Za okr. žalobcu Wm. A. Am
brose. Za klerka súdiv Wm. 
Quinlan. Za šerifa znovu R. 
E. Elser. Za rekordera James 
Elliott. Za pokladníka Frank 
Cailor. Za inžiniera Robert 
Schomer. Za koronera znovu 
Dr. David H. Hauser. Za 
sudcu domácich vecí dote
rajší mestský sudca Becken-
bach, za okr. sudcov terajší 
sudcovia Maiden a Jenkins. 
Za sirotského sudcu terajší 
Woodside a za apelačného 
sudcu Wm. Carter. ' 

Michael J. Kirwan 

Náš nový kongresman, p. 
Michal J. Kirwan je dobre 
známy skoro každému Slo
vákovi v Mahoning a Trum
bull okresoch, no menovite 
na Steelton, ktorý zastupo
val v mestskej rade youngs
townskej za dva termíny od 
1931 do 1935. Vtedy preu
kázal Slovákom svoje pria
teľstvo skutkami a úfame, 
že ani ako kongresman na 
Slovákov nezabudne. 

Mr. Kirwan narodil sa vo 
Wilkes-Barre, Pa., 2. dec. r. 
1886. Jeho otec bol majne-
rom z Cardiff u, Wales, a 
matka mu je rodom z Man
chester, Anglie. V 15. roku 
už i on pracoval v bani. Ro
ku 1907 prišiel do Youngs
townu čo železničiar a v r. 
1912 bol ťažko ranený, obe 
bedrá mu boly dolámané. 
Vy ležal si dlhé mesiace w 
nemocnici. Je tedy robotní
ckeho pôvodu, hoci teraz má 
obchod na Mahoning Ave. 
Prajeme mu mnoho zdaru v 
jeho vysokom úrade. 

Sme pod silnými dojmami 
24. konvencie Sdruženia Slo
venských Katolíkov v Ame
rike. Začala sa so slávnost
nou sv. omšou, ktorú odslú
žil najdp. J. A. McFadden, 
D. D., výpomocný biskup cle
velandský, v chráme sv. An
dreja v Clevelande, Po sv. 
omši prehovoril pochvalne o 
cieľoch S. S. K. a povzbú-
dzal prítomných delegátov, 
kňazov i laikov, aby za ne 
pracovali. Tiež odovzdal i 
vrelý pozdrav najdp. Jozefa 
Schrembsa, biskupa cleve
landského a veľkého priate
ľa Slovákov. Počas sv. omši, 
hneď po sv. evanjeliu, mal 
nadšenia plnú kázeň vdp. M. 
K. Mlynarovič, predseda S. 
S. K. Jeho slová, v ktorých 
porovnával dnešnú dobu s 
dobou prad francúzskou re
volúciou, pohly mnohých až 
k slzám a všetkých ku váž
nemu premýšľaniu o súrnej 
potrebe katolíckej akcie. Ká
zeň bola výbornou prípra
vou ku vážnym prácam kon
vencie. A týchto prác "za 
vieru a národ" bolo mnoho, 
no nateraz spomenieme len 
tie najdôležitejšie. Chceme, 
aby naša verejnosť vedela, 
že S. S. K. je povolané ko
nať medzi nami veľké veci 
a to jak za naše katolíctvo, 

DVAJA ZABITÍ NA 
KR1ŽOVÁTKE 

V stredu včas ráno zabití 
boli na železničnej križovát-
ke pri moste v Hubbard S. 
Miller, 25-ročný pekár z 251 
Grant St., Youngstown, a 

25-ročný Claude Patton z 
New Castle. Viezli sa na tro-
ku do Sharon. 

ŠTRAJK LODNÉHO 
ROBOTNÍCTVA 

Výkonný Výbor bol pove
rený, aby čím skoršie dal 
sostaviť brožúrky o komu
nizme, ktorý dnes ohrožuje 
svojim bludom celú ľudskú 
spoločnosť. Je svrchovaný 
čas, aby náš robotný ľud bol 
upozornený na nebezpečen* 
st vo, ktoré mu hrozí so stra* 
ny boľševických náhončích, 
agentov a ich časopisov. Ja* 
ko protiliek, SSK bude pe» 
stovať a uskutočňovať me* 
dzi našim slovenským ľa* 
dom Katolícku akciu v smy
sle terajšieho sv. Otca, pá
peža Pia XI. NaN konanie 
tejto apoštolskej práce sria* 
dené budú rozličné 'oddele
nia, aby táto dnes tak pre
potrebná práca mohla byť 
náležíte podelená a zdarné 
prevedená. V tejto práci Kat. 
akcie bude brať účasť jak 
naše duchovenstvo, tak tiež i 
náš ľud roztratený po celej 
Amerike. Na rozprúdenie tej* 
to spasiteľnej činnosti, kon* 
venčia poverila Výkonný Vý
bor, aby povolal do Ameri
ky misiu Spolku sv. Vojte
cha z Trnavy na Slovensku. 
Svätovojtešská misia aby pri
šla medzi nás behom budúce
ho roku, keď SSK bude slá-
v i ť svoju STRIEBORNÚ 
KONVENCIU. Misia sväto
vojtešská má nás, sloven*, 
skýťlr katotfkev? ̂  frbrwfrri# 

skosť. Prítomné sriadenie nábožensky, tak i národne, a 

V Spojených Štátoch vy
pukol veľký štrajk námor
níkov a nakladačov obchod
ného loďstva, ktorý vážne 
ohrožuje obchodné záujmy 
krajiny. V prístavoch stojí 
stá lodí, ktoré sa nemôžu po
hnúť. Námorníci štrajkujú 
za lepšiu mzdu. Očakáva s s., 
že zakročí vláda a štrajk u-
končí. i 

URSULINE HIGH 
ZVÍŤAZILA 26-7 

V® futbálovom zápaie v 
nedeľu v Idora parku zví
ťazila čata tunajšej Ursuline 
High školy nad slovenskou 
čatou Benedictine High z 
Clevelandu. Na hru sa díva
lo 4,000 ľudí. Vidiš, zname
nitý hráč benediktínskej ča
ty, zranil si nohu v členku 
a preto jeho čata nemala 
šťastia. Vidiš je Youngs
townčan. Skór bol 26-7. 

Výkonného Výboru naplňu
je nás pevnou nádejou, že 
naše túžby, plány ^ sny sta
nú sa skutkami. 

Počas celej konvencie jak 
kňazi, tak i svetskí ľudia 
hľadali spôsoby jako polo
žiť na čelo SSK. našeho slo
venského opáta, najdp. Sta
nislava Gmucu, O.S.B., ktorý 
svojimi cestami po Ameri
ke si na všetkých stranách 
získal úctu, dôveru a odda
nosť ľudu i kňažstva. Nešlo 
to ľahko vynájsť ten pravý 
spôsob, keďže opát je sťa
by biskup, vysoký cirkevný 
hodnostár, takže jeho posta
venie musí byť chránené. 
Konečne konvencia urobila 
to tak, že zreorganizovala 
Výkonný Výbor a na jeho 
čelo postavila najdp. opáta 
Stanislava v hodnosti hl. du
chovného SSK. Za pomocní
kov dala konvencia najdp. o-
pátovi nasledovných mužov: 
najdp. msgr. F. J. Dubosha, 
v hodnosti hl. predsedu SSK., 
p. Jána Lešku, v hodnosti 
hl. tajomníka SSK., a dp. 
Jána Krišpinského i dp. 
Martina Rubického čo čle
nov Výkonného Výboru. 
Konvencia toto zriadenie 
Výkonného Výboru jedno
myseľne uznala za jedine 
také, ktoré môže nás všet
kých spojiť v silnom Sdru
žení. Všetcia sme cítili, že 

povzbudiť ku veľkému a 
svätému dielu slovenskej ka
tolíckej akcie a ku prácam 
za predĺženie nášho národ
ného života tuná v Amerike. 

Na konvencii SSK sa váž
ne rokovalo i o spôsoboch 
zavedenia vyučovania sloven
činy menovite do našich o-
sadných škôl. Ku slovenčine 
by sa připojily tiež dejiny 
nášho slovenského národa. 
Nie je to vec ľahká tuná r 
Amerike, kde angličtina ja
koby vytískala každú inú 
reč. Ale keď chceme žiť tu 
čo Slováci, musíme všetko 
možné urobiť za predĺženie 
svojho slovenského života v 
Amerike. Konvencia zriadila 
v lone SSK zvláštne vzdela
nostné oddelenie, ktoré má 
nájsť spôsoby na uskutočne
nie tejto krásnej myšlienky. ' 

Ale nech i týchto niekoľ
ko riadkov postačí predbež
ne, aby sme prechovávali o* 
právnené náaeje, že SSK pri
kročilo ku práci, na ktorú ho 
dnešná doba volá, a že pod 
vodcovstvom našeho najdp. 
opáta Stanislava Gmucu, O. 
S. B., a jeho spoluúradni-
kov túto prácu zdarné aj vy
koná za pomoci našeho slo^ 
venského kňažstva a našeho 
štedrého slovenského ľudu. 
Dal by Pán Boh, aby STRIE
BORNÁ KONVENCIA S. S. 
K. našla nás všetkých sdro-

za takým vodcom, ako je žených pod heslom "za vie-

KEĎ SA CHLAPEC HRÁ 
3 REVOJLVfcROM 

Jozef Guzzey, 16-roč. poľ
ský chlapec z 1026 Plymouth 
Ave., hral sa v piatok mini 
týždňa s revolverom, ktorý 
odrazu vystrelil " a guľka 
vrazila chlapcovi do žalúd
ka. Zomrel v nemocnici. 

Ján Bodnarčik, z č. 733 
Erie St. hral sa zase s nábo-
jami do revolveru. Rozbí
jal ich kladivom. Jedna guľ
ka ho ranila, na šťastie len 
ľahšie, ľ"- v ^ • - . >,. 

naš najdp. opát Stanislav 
Gmuca. O.S.B., môžeme s pl
nou dôverou kráčať ku lep
šej budúcnosti slovenského 
katolíctva najmä tuná v A-
merike. "Vy ste náš otec, náš 
vodca, náš slovenský biskup 
v Amerike! Za Vami, najdp. 
opáte, rado pojde naše slo
venské kňažstvo i náš dobrý 
slovenský ľud! Pán Boh nám 
dal Vás, Vy ste náš a my 
sme Vaši!" Tieto úprimné, 
láskyplné slová, prednesené 
jedným z našich najzaslúži-
lejších slov. kat. pracovní
kov, prejavujú verne náladu 
a smýši'an'e minulej kon
vencie. Veru, každý tam prí
tomný naplnený bol náde
jou, že milá osobnosť najdp. 
opáta Stanislava nás všet
kých spojí v silnom Sdruže
ni. Slov. Katolíkovi 

ru a národ" a že naše Sdru
žen ie kocačne bude tým, 
čím ho všetcia chceme mať: 
SDRUŽENÍM SLOVEN* ^ 
SKÝCH KATOLÍKOV X A-
MERIKE! 

Tlačový rýfeor 

PETROLEJ V PECI 
USMRTIL DIEVČA 

Priôly aimné časy, aezon* 
výbuchov v peciach je 
V nedeľu včas ráno na] 
v dome č. 434 Crescent 
petroleja do pece, ktorý 
búšil a zapálil ddm. V 
zhynulo 15-ročné diei 
bolo by zahynulo i viac: 
d í, keby sa bol oheň pr< 
ďalej cez stenu. Pi 
petrolej I Ten do uhľ< 
te nepatrí* »V 
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