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Point, 0., je poslal $36. Društvo
je darovalo iz blagajne $25, Ch.
Bogatay in Jack Poženel pa
vsak po $5, neimenovan pa sl.

Društvo št. 408 SNPJ, Kan-
sas City, Kans., je po svoji taj-
nici sestri Mary Kvaternik po-
slalo $322.75 v pomoč narodu v
Jugoslaviji. Ta znesek so daro-

| vali društvo št. 408 SNPJ SSO,
po $10: Geo in Mary Kvaternik,
John Slobodnik in Valentin
Kriss. Po $5: Edvvard Kriss, Jo-
seph Zivoder, Vinko Klobučar,
Stanko Jarnevic, Karel Miros,

.
Andrew Bravničar. Draga Bru-
san, John Paulin, Frank Vrba-
nac, Frank Mihelich, Joe Hor-
zen, Mary Stojs, Peter Schnel-
ler, Steve J. Kolich, Tony Ko-
lich, Mary Novosel in Karlo Ra-
dey. Po $2 je prispevalo 26
oseb, po $1 102 osebi, petnajst
po 50c in ena pa 75c. Nabiral-
ca sta bila požrtvovalna brata
Valentin Kriss in Valentin Slo-
bodnik.

V sem darovalcem in nabiral-
cem izrekamo našo iskreno za-
hvalo.

Politična akcija
Kakor je potrebna relifna ak-

cija za naše ljudstvo v starem
kraju, ravno tako je važna in
potrebna tudi politična akcija
SANSa, ker današnja situacija
tam še ni taka, kakršno bi bilo
želeti, zato je tudi politično de-
lo naše organizacije še potreb-
no. Potrebna pa je tudi moral-
na in gmotna podpora od naših
podružnic, drugih društev ter
zavednih rojakov v splošnem.

Za politično delo SANSa so v
mesecu juniju prispevali večje
vsote podružnica št. 1, Detroit,
Mich., SIOO. poslal Chas. Gaber,
blagajnik. Frank Alesh, tajnik
podružnice št. 25, Chicago, 111.,
nam je izročil $35, od te vsote
je $5 za prodane revije Libera-
tion.

Od podružnice št. 39, Cleve-
land. 0., smo prejeli SSOO v pod-
poro SANSu in $240 izkupiček
prodanih revij Liberation. Čeke
nam je poslal blagajnik št. 39,
brat John Pollock. Tajnica po-
družnice št. 56, Milwaukee,
Wis., sestra Mary Musich, je po-
slala znesek S6O. katerega so
prispevali v politično akcijo po
$5: Frank Grzetich, Louis in
Štefka Tesovnik ter Joe Tesov-
nik, ostalo je članarina. V pi-
smu, priloženem tej pošiljatvi
piše sestra Muhich: “.

.
. da ima-

jo v načrtu domačo prireditev,
katere ves prebitek bo šel za
SANS.” Dalje pravi: “. . . delali
bomo vse kar je v naši moči, da
obdržimo SANS tako dolgo, do-
kler je potreben.”

Za podružnico št. 61, India-
napolis., Ind., je poslal blagaj-
nik brat Medvešček vsoto $67,-
50. Podružnica št. 66, Library,
Pa., je prispevala znesek SIOO,
katerega je poslal tajnik brat
Nick Triller. Brat J. Zakrajšek,

Naša relifna akcija
V mesecu juniju smo prejeli

za pomožno akcijo WRFASSD
od naših podružnic, nekaterih-
drugih društev in posamezni-
kov znesek $3,855.75. Skupna,
po SANSu do konca junija na-
brana vsota za rclif znaša $89,-
844.13, kar pa ne uključuje pri-
spevke nekaterih podružnic in
društev, ki so bili poslani na-
ravnost v urad WRFASSD v
New York.

Med glavnimi prispevatelji v
juniju so bili sledeči:

Skupne ‘podružnice SANSa in’
postojanke JPO-SS v Chicagu, i

Fll so priredile veliko veselico
29 aprila t’. 1. v pomoč trpeče-
nu narodu v Jugoslaviji. Čisti
prebitek te priredbe je znašal
82.291.01, katero vsoto nam je
zročil blagajnik skupnega od-
,ora, brat Anton Trojar. Dru-
štvo Nada št. 102 SNPJ, Chi-
ago, 111., je darovalo s4l, kar
lam je izročila tajnica Minka
\lesh. Društvo št. 106 SNPJ

Fmperial, Pa., je poslalo po svo-
ji tajnici Mary Polšak znesek
$168.25; od te vsote je društvo
darovalo SIOO, a med člani se
je nabralo $68.25.

Podružnica št. 56, Milwau-
kee, Wis., katere agilna tajnica
ie Mary Musich. nam je posla-
la $24. katere so darovali: po
$5: Josephine Slapnik, Mary
Schuler. Valentin Vertich in
/ena, ter L. Alpner, st., dve
osebi pa po $2. Brat C. Gaber,
blagajnik podružnice št. 1, De-
roit. Mich., je poslal $140.35, |

katere je prispevala omenjena
podružnica. Od podružnice št.
61. Indianapolis, Ind., smo pre-
jeli $67.50, poslal blagajnik br.
R Medvešček. Tajnik podruž-
nice št. 66. Library, Pa., je po-
dal ček za S4OO za pomoč stari
domovini, ki piše: “.

. . to svoto
mo delj časa skupaj nabirali.

Največ je daroval Dom, pa tudi
mladina je veliko pripomogla
do skupne vsote.” Za podružni-
ce. št. 30 v Sharonu, Pa., je po-
slal blagajnik brat A. Valentin-
čič znesek SIOO.

Podružnica št. 39, Cleveland.
Ohio, je prispevala za relif lepo
vsoto SSOO, katero nam je po-
dal blagajnik br. John Pollock.
Od podružnice št. 94, Hostetter,
Pa., smo prejeli SB2. katero so
darovali ondotni člani in roja-
ki. Poslal jo je Jos. Zakrajšek,,
blagajnik št. 94. Od sestre Mary
Pomsich, tajnice podr. šp 83,
'Valsenburg, Colo., smo prejeli
znesek $48.89 za relif. Federa-
ija društev SNPJ za centralni

Hlionis je darovala iz svoje!
blagajne za reveže v Jugoslavi-
ji vsoto $lO, med člani pa se je
nabralo s2l, skupaj s3l, kar je
poslal tajnik federacije brat
Frank Ilersich. Darovali so To-
ny Gričnik $5; neimenovana
oseba $3 in trinajst oseb po sl.l
Rrat Thomas Mercina, tajnik
društva št. 358 SNPJ, Power

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St, Chicago 23, ILL.
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DRŽITE CENE ŽIVILOM NIZKO
Grocerije in odjemalci morajo sodelovati v boju

proti višanju cen. Oboji so skupno odgovorni za
uveljavljenje določenih (ceiling) cen. Poučite se
o njih iz uradnega seznama odobrenih cen, predno'
kaj kupite.
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AMERIŠKI TANK MODELA “GENERAL PERSHING” je orjak,

ki je na zapadni fronti ameriški armadi izborno služil. Sedaj prizadeva
strah in izgube Japoncem.

blagajnik podružnice štev. 94,
Hostetter, Pa., nam je nakazal
za politično akcijo $75. Od po-
družnice št. 83, Walsenburg,
Colo., je sestra Mary Tomsich
poslala znesek $48.90 za politi-
čno delo SANSa.

Agilni tajnik podružnice št.
48, Cleveland, 0., brat Jos. F.
Dum je poslal SSOO, katere je
ta podružnica nabrala in daro-
vala SANSu.

Blagajnik podružnice št. 90,
Kirkland Lake, Ont., Canada,
pošilja denarno nakaznico za
$25 v kanadski veljavi, in med
drugim piše: “. . . .to je vse za
SANS. Kakor hitro bomo spet
kaj več nabrali, vam bomo po-
slali, ker vidimo, da imate ve-
liko stroškov v tej svetovni
zmešnjavi.”

Od podružnice št. 54, Chica-
go, 111., katere tajnik je brat Ja-
cob Brljavec, smo prejeli $31.-
50, od podružnice št. 19, San
Francisco. Calif., pa $27.73.

Blagajnik podružnice št. 23,
St. Louis, Mo., brat M. Gialusi
je poslal $77.50 v podporo
SANSu.

Podružnica št. 106, Euclid,
0., nam je po svojem tajniku
bratu Franku Česnu nakazala
S2OO za politično akcijo.

Brat Vencel Palcich iz Cora-
opolisa, Pa., je izročil ček za
$25. To vsoto so prispevali, po
$10: Anton Kebe in Žena ter
Vincenc Palcich, Frances Kebe
pa $5.

Sprejeli smo še več manjših
zneskov od podružnic, društev
in posameznikov, bodisi za re-
lifno ali politično akcijo ali pa
za prodane tiskovine, kar bo iz-
kazano v mesečnem računu.

Vsem darovalcem in nabiral-
cem se najiskreneje zahvaljuje-
mo za prispevke, trud in požrt-
vovalnost ter se priporočamo
za njih naklonjenost in podporo
i v bodoče.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Med Zed. državami in Sovjetsko unijo
je v korist vseh potrebna vzajemnost

Napisal za ONA DONALD
BELL

Naši odnosa ji z Rusijo se ne
smejo in ne morejo tako po-

i slabšati, da bi postal spopad mo-
goč, smo dejali v zadnjem član-
ku. Do približno srede julija
tudi ni bilo pričakovati nobenih
sprememb, kajti britska zača-
sna vlada ne more sklepati no-
benih obveznih sporazumov,

j Ravno radi tega je sedaj pri-
praven čas, da si zadevo dodo-
bra premislimo- Niti zahodne
velesile niti Rusija si ne more-
jo dovoliti ponovnega svetov-
nega spopada, ki bi uničil vso
našo civilizacijo- Cena take
avanture bi bila tako strahotna,
da je misel nanjo nemogoča.

• Obenem pa ne bi mogla upati
nobena stranka na popolno
zmago.

Do vojne z Rusijo torej ne bo
prišlo, ker ne sme priti do nje.
Ako pa je temu tako, je treba
posvetiti vse naše sile miroljub-
ni ureditvi vseh problemov.
Kako to doseči?

Dozdaj smo poskušali dospe-
ti do sporazuma v detaljih. Vze-
li smo posamezna vprašanja kot
na primer poljsko vprašanje, da
jih razrešimo. Ko smo spoznali,
da nam je nemogoče doseči di-
plomatično zmago, smo začeli
izvajati diplomatične pritiske
na Rusijo. Ustavili smo ji lend-
leasne pošiljat ve, nastopali smo
skupaj z Veliko Britanijo in ta-
ko ustanovili skupno fronto pro-
ti Rusiji. Ko nas niti apizanje
Rusiji, niti trd nastop proti nji
ni privedel do cilja, je zavladal
pesimizem.

Kar potrebujemo, je za ame-
riško vlado načrt zunanje poli-
tike. Rusi so zaupali predsedni-
ku Rooseveltu, ker jim je bilo
jasno, da ima vizijo bodočega
sveta, jasno sliko tega, kar mo-
ra priti. Danes pa ne vedo več,
ali je ta Rooseveltova koncep-
cija v ameriški vladi še živa ali
ne. Ideja anglo-saškega bloka je
bila predsedniku Rooseveltu
odvratna Znano mu je bilo, da
obstojajo med angleškimi in ru-
skimi interesi silni konflikti in
bil je prepričan, da je prava
vloga Zed držav vloga posredo-
valca. Danes pa mislijo Rusi, da
je ameriška politika le prepro-

sto podpiranje angleških ciljev.
Ruski odgovor na to je širjenje
njihove lastne interesne in
vplivne sfere.

Zdaj je jasno, da mir z Ru-
sijo ne more biti plod enega
samega sestanka velikih treh,
ali ene konference. Jasno nam
mora biti, da je to naloga, za ka-
tero nam bo treba mnogo let.
Mir namreč ni le odsotnost voj-
ne mir je več kot to, mir je
harmonija v sodelovanju. Orga-
nizacija, katero ustvarjamo v
San Franciscu bo le ogrodje, v
katerem moramo zgraditi svojo
politiko. Mir ne more biti posle-
dica mehanike ali procedure,
temveč bo le rezultat dalekose-
žne politike.

Kaj so osnovni predpogoji
miru z Rusijo?

Najprej moramo pomisliti na
to, da nam ni mogoče potisniti
Rusijo ven iz vzhodne Evrope
ali z Balkana, prav kot nas Rusi
ne bi mogli pregnati iz dežel za-
hodne Evrope in drugih prede-
lov sveta, v katerih sta pomor-
ska in zračna sila odločujoči.
Toda ako hočemo vzdrževati ne-
kaj anglo-ameriškega vpliva v
deželah vzhodno od Labe, se
moramo sporazumeti z Rusijo.
Ta sporazum bo mogoč le, ako
bomo tudi v zahodnih deželah
Evrope nudili Rusom toliko
vpliva, kot ga zahtevamo za nas
v vzhodni Evropi. Drugače po-
vedano ako bomo ustvarjali
mi na zahodu in jugu reakcio-
narne režime in monarhije, bo-
do Rusi ustvarjali na vzhodu in
na Balkanu socialistične reži-
me. Ako bomo napravili reži-
me v naših predelih bolj svo-
bodne, bodo tudi oni popustili-
Zdi se, da bi bilo na ta način
mogoče najti nekakšen skupni
števec za vse evropske dežele

Drugič pa moramo pomisliti
na to, da Rusije ne moremo pod-
kupiti z materialnimi dobrina-
mi ali trgovskimi pogodbami.
Ne smemo pozabiti, da Rusi la-
hko tudi s svojimi lastnimi sila-
mi obnove svojo opustošeno
zemljo kot so to storili po
prvi svetovni vojni. Sedaj jim
bo to celo mnogo lažje, ker ima-
jo na razpolago mogočno indu-
strijo v Sibiriji in na Uralu. Da-
nes imajo tudi že svoje lastne

izvežbane delavce in inženirje,
a poleg tega bodo imeli še nem-
ške delavske sile na razpolago.
Ako jim ne pomagamo, bo se-
veda trdo za narod, toda obno-
va bo izvedena, četudi bo mor-
da trajala dalj časa. Toda naš
narod utegne v tem slučaju tu-
di trpeti, ker nam bo manjkalo
izvoznih tržišč. Jasno je torej,
da je precej vseeno ali srno z
Rusi ‘trdi’ ali ‘mehki’. Sovjet-
ska Rusija hoče držati svoj po-
ložaj velike sile. Tega dejstva
ne moremo spremeniti. Le libe-
raliziranje vse Evrope utegne
končno pomiriti stari kontinent.

KAKTUS PIŠE
Pueblo, Colo. Ko se je pri-

čelo svetovno klanje, ki so ga
oovzročili naduti Nemci, ko je
)ila Slovenija pogažena, uniče-
la in izropana, sem bil tedaj
mkrat v našem dnevniku zapi-
sal, da se Slovenija z ostalo Ju-
goslavijo vred v nekdanje čase
in razmere nikdar več ne po-
vrne. Z gotove strani se je tako
govorjenje dušilo in tlačilo, češ,
tako hočejo in govore le sopot-
liki Rusije. Niti najmanjše sim-
patije se ni dovolilo za moj in
tvoj narod ob njegovi tragični
usodi in borbi. Narodna osvobo-
dilna vojska je bila zasmehova-
na in preklinjana za “pijano dr-
hal, naščuvano od boljševikov”.

V kolikor smo mogli iz po-
barvanih poročil izvedeti, kaj
se godi v Sloveniji, smo sklepa-
li, da se pričenja v nji nova do-
ba. Doba njene osvoboditve,
doba nove civilizacije in spro-
ščene, tem bolj uspevajoče na-
rodne kulture. Marsikatera pest
med nami v Ameriki se je stis-
nila ob vesteh nezaslišanih gro-
zodejstev, ki so jih uganjali os-
krunjevalci našega naroda. In
vsaka pest je zahtevala, da se
krivce plača po zasluženju. Ti-
sočletja je bil ta narod poniže-
van, pokoren in udan v kleče-
plastvu, zdaj enemu, zdaj dru-
gemu gospodarju. In nasledniki
takih gospodarjev bi radi še se-
daj povedli ta narod v morečo
sužnost katoliškega Rima.

Med nami v Pueblu smo ime-
li javen shod v namenu, da se
čim več doseže in nabere pri-

spevkov v pomoč ljudem v Slo-
veniji.. Na tem shodu 23. junija
je bil kot živa priča vseh grozot
na Slovenskem Stane Kraševec.
Prišel je sem iz San Francisca,
kjer je bil član jugoslovanske
delegacije na konferenci zdru-
ženih narodov. Spremljal ga je
Anton Žagar iz Denverja. Naša
narodna dvorana je bila polna
kot še nikdar, kakor je bilo re-
čeno od onih, ki so bili na sho-
du. Ako nekateri naši ljudje
niso poprej verjeli, kaj se je po-
jenjalo v Sloveniji, in kaj so
ljudje skozi to vojno tam pre-
trpeli, so lahko verjeli očividcu
Kraševcu. Preganjali so jih Ita-
lijani z ene strani, Nemci z dru-
'e in vmes pa so jih davili do-
mači kvizlingi.

Kraševec je med drugim na
tem shodu izvajal, da je ljud-
stvo Jugoslavije edinstveno.
Notranjih razprtij med -njimi
ni, ima pa ekonomske proble-
me, ki jih bo rešilo z združeni-
mi močmi. Osvobodilna vojska
je in ostane ščit delovnega ljud-
stva vse države. Zanašamo se
sami nase, je dejal Kraševec in
na našo pridno delavnost, silo
in moč. Slovensko ljudstvo in
ustali ljudje v Jugoslaviji ne
□odo nikdar več izkoriščani, kot
so bili doslej. Slovenci so v pro-
dih štirih letih pridobili več na
sproščen ju narodne zavesti kot
Ja bi mogli to doseči v dve sto
letih brez vojskovanja. Sloven-
ci smo bili vse preveč pohlevni,
ponižni kot jagnjeta. Vseh tisoč
let je narod prenašal šikane, za-
strašen z naukom, “moli in de-
laj” in pa ‘molči kot hlapec,”
ker to je tvoja usoda.

Stane Kraševec, doma iz Be-
lokrajine, ima strica v Pueblu
in nekaj bratrancev. Dan po
shodu, v nedeljo na kosilu pri
bratrancu je pripovedoval, ka-
ko so Italijani skrunili po Slo-
veniji. Pritekle so mu solze v
oči ob takem spominu. Dolenj-
ska je največ trpela. Italijani so
skrunili žene in dekleta, morili
m požigali, kradli in odvažali
naše ljudi v Italijo.

Nekatere vasi so sovražniki
toliko uničili, da jih je plevel
prerastel.

To je bilo delo sovražnikov
in pa izdajalcev naroda. Sled-

ImenikzastopnikovProletarca
Kdor želi prevzeti zastopstvo za nabiranje naročnikov Prole-

tarcu, prodajati Am. družinski koledar brošure in knjige, naj piše
upravništvu, ki bo poslalo potrebne listine in informacije. Na tu
priobčene zastopnike apeliramo, naj skušajo ob vsaki ugodni pri-
liki pridobivati naročnike temu listu. Pravzaprav je dolžnost vsa-
kega slovenskega zavednega delavca agitirati za svoje glasilo
Proletarec.

Ako je ime kakega zastopnika v sledečem seznamu izpuščeno,
naj nam sporoči pa bomo imenik radevolje popravili.

CALIFORNIA.
Fontana: John Pečnik.
Oakland: Anton Tomšič.
Los Angeles: Frank Novak.
San Francisco: A. Leksan.

COLORADO.
Crested Butte: Ant. Slobodnik.
Pueblo: Ludvig Yoxey.
Walsenburg in okolica: Edward

Tomšič.
ILLINOIS.

Chicago in okolica: Frank Bizjak,
Joseph Oblak, Chas. Pogorelec,

Peter Verhovnik, Frank Zaitz in
Frank S. Tavchar.
La Salle in okolica: Anton Udovich

in Leo Zevnik.
Springfield: Joseph Ovca in John

Goršek.
Virden: Fr. Ilersich.
Waukegan-No. Chicago: Martin Jud-

nich.
INDIANA.

Indianapolis: Mary Stroj.

KANSAS.
Arma: Anton Shular.
Arcadia: John Shular.
West Mineral: John Marolt.

MICHIGAN.
Detroit-Dearborn: John Zornik, Leo

Junko Sr., Joseph Klarich in John
Plachtar.

MINNESOTA.
Buhi: Max Martz.
Chisholrn: Frank Klun.
Duluth: John Kobi.
Ely ; John Teran in Jacob Kunstelj.

MISSOURI
St. Louis: John Spiller.

MONTANA.
Butte: Anton Zugel.
East Helena: Joseph Mihelich.
Red Lodge: K. Erznožnik.

NFW JERSEY.
Elizabeth; Amalia Oblak.

NEW MEXICO
Gallup: Mary in Jennie Marinšek.

NEW YORK.
Gowa»da. James Dekleva.

OHIO.
Akron-Barberton: Mike Kopach.

Bridgeport in okolica: Joseph Snoy in
John Vitez.

Cleveland: John Krebel, Anton
Jankovich in Frank Hribar.

Fairport Harbor: Lovrenc Bajc.
Girard: John Kosin in Andrew Kr-

vina.
Lisbon-Power Point: Jacob Bergant.
Maple Heights: Frank Volkar.
Powhatan Point, O.: John Guzel.
Warren: Joseph Jež.

PENNSYLVANIA.
Aliquippa: Geo. Smrekar.
Avella: Frank Bregar.
Crafton-Moon Run: Jennie Jerala.
Canonsburg-Strabane: John Ter-

čelj, Vinko Peternel in Marko
Tekavc.

Export: Jos. Britz.
Forest City: Anthony Drašler Jr.
Point Marion: Tony Zupančič.
Herminie: Anton Zornik.
Imperial: Frank Auguštin.
Johnstown in okolica: A.ndrew Vi-

drich, Ilija Bubalo in Frank Cve-
tan.

Latrobe: John In Mary Kradel.
Houston: Louis Britz.
Library: Nick Triller.
Meadowlands: Martin Bajc.
Park Hill - Conemaugh: Frank Pod-

boy.
Revv: Anton Stopar.
Sharon: Joseph Cvelbar.
Potovalna zastopnika za Proletarca,

Ameriški družinski koledar in Maj-
ski Glas za zapadno Penno Anton
Zornik, Herminie, za Cambria
in Somerset okraj pa Frank Cve-
tan, Johnstown.

WASHINGTON.
Seattle. Lucas Debeljak.

WEST VIRGINIA.
Elm Grove: Frank Kosem.
Star City: Lawrence Selak.
Thomas: Lenhart Werdinek.

WISCONSIN.
Milwaukee in West Allis: Louis Bar-

borich.
Sheboygan: Frank Stih.
VVillard: Mike Krultz in Matt Mal-

nar.
WYOMING.

Kemmerer in okolica: Anton. Tratnik
in John H. Kržišnik.

Rock Springs: Frank Remitz.

nji bodo morali kajpada plačati
kazen, sovražniki pa so jo že se-
veda na svoj način. Tudi oni iz-
dajalci, ki so vedoma izdajali
svoje rojake, bodo plačani, ka-
darkoli se vrnejo. Sodil jih bo
narod.

Kako naj se katoliška cerkev
opravičuje nad takšno brutal-
nostjo? Italijanska katoliška
“civilizacija” je morila sosedne
katoličane in poglavar te cer-
kve ni zinil niti besede. Koliko
so bila narodu v varstvo vsa
razpela Križanega na razpotjih;
vse cerkve po holmih in gričih;
vsa romarska “božja” pota po
Sloveniji? Koliko je vredna
takšna vera? Vse podobe in
razpela po šolah in v hišah, vsa
bandera v cerkvah in vse pro-
cesije ter molitve niso mogle
obvarovati teh nesreč nad ljud-
stvom. A sedaj pa, ko je narod
vzel usodo samega sebe v svo-
je roke, bo bolje. Kaktus.

Tudi farmarji za
zavarovalnine

Nad 178,000 ameriških farm
je zavarovanih pri vladni zava-
rovalnici proti slabim letinam.
Ako jim setve uniči suša ali
kakršna uima že, dobe razliko *

od zavarovalnice.

DRŽAVLJANSKI
PRIROČNIK

nova knjižica, s poljudnimi navodili
kako postati AMERIŠKI DRŽAV-
LJAN.
Poleg vprašanj, ki jih navadno sod-
niki stavijo pri izpitu za državljan-
stvo, vsebuje knjižica še v 11. delu
nekaj važnih letnic iz zgodovine Ze-
dinjenih držav, v 111. delu pod na-
slovom RAZNO, pa Proglas neod-
visnosti, Ustavo Zed. držav, Lincol-
nov govor v Gettysburgu, Predsed-
niki Zedinjenih držav in Poedine
države z glavnim mestom, številom
prebivalstva in velikostjo.

Cena knjižici Je samo 50 centov S
poštnino vred.

Naročila sprejema:

Knjigarna Proletarca
2301 S. Lavvndale Avenue

CHICAGO 23, ILL.

Naročite knjigo
“My Native Land”

ki jo je spisal

LOUIS ADAMIČ
iz Proletarčeve knjigarne.

Stane $3.50, kakor v drugih
knjigarnah.
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5 PRISTOPAJTE K ♦

I SLOVENSKI NARODNI t
$ PODPORNI JEDNOTI 2
* i
| NAROČITE Sl DNEVNIK *

! -1»KOS VETA” Sf 4
v Stane za celo leto $6.00,
X pol let* $3.00 ❖f +

J Ustanavljajte nova društva.
4* Deset članov (ic) je treba za ?
Ž novo društvo. Naslov za list in 4
•r za tajništvo je: Ž

*”*

2657 S. Lavvndale Ave. +

* CHICAGO 23, ILL. 1

POSLUŠAJTE
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja
Vodi jo George Marchan.
WGES, 1360 kilocycles.

IbaretincicTsoiTlPOGREBNI ZAVOD ’’

Tel. 20-361 «‘

424 Broad Street o

JOHNSTOWN, PA.t °

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 West 26th Street
Tel. Cravvford 2212

OFFICE HOURS:
1:30 to 4 P. M.

*Except Wed. and Sun.)
6:30 to 8:30 P. M.

(Except Wed., Sat. and Sun.)
Re». 2219 So. Ridgeway Ave.

Tel. Crawford 8440
If no »niwer Call

Austin 5700
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