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SLOVENCI V NEMČIJI
V Ameriko prihajajo števil-

na poročila o Slovencih, katere
ie Hitler izselil iz raznih delov
Slovenije v Nemčijo, kjer so
morali služiti kot delavcLsuž-
nji v tovarnah, premogovnikih
in na deželi ter pomagati pri
delu za zakladanje nemške voj-
ne mašine. Na tisoče naših ljudi
je tudi bilo odpeljanih v kon-
centracijska taborišča kot poli-|
tični ujetniki in mnogo izmed
teh je pomrlo.

Danes obstajajo po raznih
delih Nemčije številna zbirali-
šča, kjer ameriške, angleške in
ruske vojaške oblasti skrbijo za
te nesrečneže in jih pripravlja-'
jo za povratek v domovino.
Mnogi imajo svoje sorodnike
tudi v Ameriki in želijo imetij
poročila o njih. Naš častni pred-
sednik Louis Adamič je prejel
nekaj pisem od ameriških voja-
kov, ki so se sestali s temi slo-
venskimi brezdomci in želijo
\damiču sporočiti svoje vtise o
naših rojakih. V naslednjem
»bjavljamo izčrpke iz dveh ze-
lo zanimivih pisem.
HOTELI SO JIH PONEMČITI

Mrs. Anna Simon iz Seattla, 1
Wash., piše tole: “Nevem komu
bi naslovila te vrstice, ki bodo
gotovo zanimale Louisa Adami-
ča. Moj sin, prostak v ameriški
vojski, služi v Nemčiji. Želim
prepisati iz njegovega pisma;
par vrstic:

“. . . V neki vasi so bili v la-
gerju Alzacijci in Lorenci, ki so
bili pod sumnjo, da niso ‘dobri’ j
Nemci. Namen je bil ponemčiti
jih. Na njihovih kartah je bilo
napisano “Verdeutschungs-
fahig” (sposobni za ponemče-
nje). V isti vasi je bilo tabori-
šče. v katerem se je nahajalo
200 Slovencev. Njihov položaj
je bil isti. Nekateri izmed njih
so vedeli o Louisu Adamiču in
bili so najbolj bistroumna sku-
pina ne-Nemcev, kar smo jih
do tedaj naleteli . .

.”

Iz teh vrstic je razvidno, da
je bilo v tej skupini največ slo-
venskih intelektualcev, ki so
poznali ali slišali o Adamiču.
Žal, da ta Amerikanec ni nave-
del imen.

SLOVENCI V HESSELBERGU
Hesselberg je malo taborišče

65 milj jugozapadno od Niiren-
berga na Bavarskem. Tukaj se
nahaja 300 Slovencev, največ
iz Koroške. Naslednji imajo
svoje rojake ali znance v Ame-
riki in jih iščejo:

Alojz Šega iz Krškega išče
Marijo Tomažin, Meadovvlands,
Box 85, Pa.

Družina Močilnik iz Libuč
pri Pliberku, Koroška, išče Pav-
ia Kumerja, Milvvaukee, Wis.

Družina Brugger iz Brda, Ko-
roško, išče Valentina Brugger-
ia, Vincenca Rautarja in Fran-
ka Rautarja, vsi trije iz Mil-
vvaukee.

Družina Trabesinger iz Loge-
vasi, Koroško, išče Andreja Mo-
horja, ki se nahaja nekje v Illi-
noisu.

Družina šušu iz Hodiš, Koro-
ško, išče Alberta Schelandra iz
Chicaga. '

Družina Lepušič iz Št. Jako-
ba, Koroško, išče Marijo Stor-
nik iz Chicaga.

Janez Klanšek iz Komende,
Gorenjsko, išče Franca Prose-
na iz St. Louisa.

Bisma za omenjene rojake

naj bodo poslana na: Sgt. Char-
les W. Karr, 39724207, Co. A—-
-634 T. D. Bn., APO 403, c/o
Postmaster. New York, N. Y.

KAJ PIŠE SGT. KARR
Na Bavarskem, Nemčija,

23. junija 1945.
Dragi g. Adamič:

Upam, da mi dovolite sporo- :
čiti vam svojo izkušnjo, katera I
mislim vas bo zanimala, kakor
tudi ljudi, ki so povezani s tem
dogodkom.

Nahajam se v vojaški slu-
žbi v bavarskem delu Nemčije,
blizu visokega hriba “Hessel-
berg”. Moja kompanija se na-
haja v majhnem mestecu in
stanujemo v Wassertrudingre-
nu, ki je samo šest milj od tega
hriba. Ta hrib omenjam iz raz-
loga, ker je tam taborišče pre-
seljencev, kjer se nahaja kakih
300 Slovencev. Taborišče se na-
haja v gozdu blizu vrha Hessel-
berg?, in je samo 65 milj jugo-
zapadno od Niirenberga. Obve-
ščen sem, da je mnogo takih ta-
borišč za preseljence po vsej
južni Nemčiji; to taborišče se
smatra za izredno prijetno. Ta
hrib so Nemci preje rabili za
vežbanje pilotov za brezmotor-
na letala (gliders), ker ima zelo
pripraven obronek za spuščanje
takih letal. Okolica je vsa rav-
na, polna rodovitnega polja,
kjer raste lepa pšenica in seno,
kamor so se letala spuščala.

V tem taborišču so nekdaj
stanovali ti letalski učenci, a je
bilo sedaj oddano Slovencem za
zbirališče vseh ljudi, ki so bili
raztrešeni po tej okolici kot su-
ženjski delavci zadnja štiri leta.
Člani večine družin so zopet
skupaj po tri ali štiriletnem de-
lu na kmetijah, v trgih in mest-
nih tovarnah. Taborišče je raz-
deljeno v tri velike barake, ki
ima vsaka po šest sob, razen
ene, kjer se nahaja dvorana za
zabavo, na drugem koncu pa ve-
lika kuhinja. V teh dveh bara-
kah so ljudje razdeljeni po raz-
nih sobah in vsaka služi povpre-
čno za 25 ljudi. To je precej te-
sno in po vojaškem načinu.

V sredi taborišča je velik vrt
poln različne zelenjave, ki so jo
ljudje posadili. Sedaj vživajo
to solato, čebulo in redkvico. V
sredini pa veličastno plapola
jugoslovanska zastava z zvezdo,
kot bi jo hotel videti Tito, ako
bi bil tukaj.

Meso in kruh preskrbujejo
krajevne vasi, katerih odgovor-
nost je paziti, da dobi vsaka
oseba prave odmerke. Tukaj
imajo le en voz in enega konja,
s katerim vozijo dnevno po po-
trebščine v bližnji trg. Meso je
servirano po enkrat na dan,
hrana za zajutrek in večerjo pa
je precej lahka. Edina stvar, ki
jo res pogrešajo, je kava kot
jo imamo Amerikanci vsak dan.
Vse se kuha v veliki kuhinji,
kjer se nahajajo trije veliki ko-
t Min velikanski štedilnik za ku-
hanje hrane za 300 oseb. Jedel
sem zelo okusno pripravljeno
jagnjetino, ki so jo ti Slovenci
skuhali —in to je dokaz, da
naši ljudje vedno najdejo jan-
ca, pa naj bodo kjerkoli.

Družine imajo precej otrok.
Zdravje je v splošnem dobro,
kajti ljudje se držijo čisti in
snažni, kolikor je pač v Nem-
čiji danes mogoče. Vojaške ob-
lasti nudijo ljudem vso mogočo
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DRŽITE CENE ŽIVILOM NIZKO I
Grocerije in odjemalci morajo sodelovati v bojuj

proti višanju cen. Oboji so skupno odgovorni za|
uveljavljenje določenih (ceiling) cen. Poučite se
o njih iz uradnega seznama odobrenih cen, predno
kaj kupite. i
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zdravniško oskrbo, toda zaloga
in oprema je zelo pičla.

Zbral sem imena nekaterih
ljudi, ki imajo sorodnike v
Ameriki. Ta seznam tukaj pri-
lagam, da bodo njihovi sorod-
niki vedeli o svojcih v Nemčiji.
Omeniti želim tudi dejstvo, da
sem tem ljudem pokazal revijo
“Liberation”. Najprej so hoteli
videti sliko maršala Tita.

Prosim, objavite to poročilo
in imena ljudi v vaših listih in
biljetinih.

Želeč vam vse najboljše, osta-
jam

Sgt. C. W. Karr.

ZALOGA BROŠURE IZČR-
PANA

Zaloga brošure “Slovenija v
borbi za svobodo” je pošla. Ne-
katerim naročilom torej ne mo-
remo vstreči. Ta bomo zadržali
toliko časa, da se uvidi, če je
vredno založiti novo izdajo.
Sporočite torej tajniku krajev-
ne podružnice ali pa v naš urad,
koliko iztisov bi še naročili, če
bo brošura drugič natiskana.

V zalogi pa še imamo revijo
“Liberation”, katero lahko ta-
kaj odpošljemo.

SHODI IN GOVORNIKI
Proslava Slovenskega dne v

Clevelandu dne 8. julija, ki se
je vršila pod pokroviteljstvom
skupnih SANSovih podružnic
in priključenih kulturnih dru-
štev, je bila množična manife-
stacija slovenskih Amerikancev
v prilog borbenega slovenskega
naroda in vseh narodov Jugo-
slavije. S tem je slovenski Cle-
veland javno demonstriral, na
kateri strani prerojene Slove-
nije stoji ter dejansko dokazal,
da ne podpira onih übežnih ele-
mentov in njihovih slug v Ame-
riki, ki bi radi Sloveniji in Ju-
goslaviji preprečili s krvjo pri-
borjeno svobodo, edinstvo in
bratstvo narodov Jugoslavije.

Glavna govornika bila dr.
Slavko Zore, svetnik pri jugo-
slovanskem poslaništvu v Wash-
ingtonu, in Stane Krašovec,
član jugoslovanske delegacije
na konferenci v San Franciscu,
ki sta govorila v imenu Slove-
nije in Jugoslavije; v imenu
SANSa sta govorila častni pred-
sednik Louis Adamič in pred-
sednik Etbin Kristan.

V imenu detroitske naselbine
je shod pozdravil brat Jože
Menton in izročil tajniku SAN-
Sa S2OO za politično akcijo. Iz
Detroita je dospelo v Cleveland
še par drugih naših članov, kot
so prišli naši ljudje iz Pennsyl-
vanije in drugih krajev. The
Cleveland Press je ugotovil, da
je bilo na shodu nad 5000 ljudi

—in to število ni pretirano.
V Imenu SANSa izrekam cle-

velandskemu odboru prisrčno
zahvalo za izborno delo, vsem
posetnikom pa našo hvaležnost
za tako številni obisk. G. Kra-
šovec je sedaj že v Sloveniji in
gotovo ne bo pozabil povedati,
kako verno ga je narod poslušal
na proslavi Slovenskega dne v
amerikanski Beli Ljubljani.

V nedeljo 5. avgusta prireja
podružnica št. 51, Barberton,
Ohio, proslavo Slovenskega dne.
Prireditev se bo vršila v pro-
storih L. Novaka v Shermanu.
V imenu SANSa bosta govorila
Leo Kushlan, član izvrševalne-
ga odbora, in častni odbornik
dr. F. J. Kern.

O JUDEŽIH
Dr. Metod Kikuž, bivši ško-

fijski tajnik in glavni verski re-
ferent pri Slovenski narodni os-
vobodilni vojski in partizanskih
odredih, je napisal za letošnjo
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ČETA AMERIŠKIH VOJAKOV, ki so dobili po dobljeni bitki nekje na Pacifiku nekoliko časa za

spanje in počitek.

Veliko noč zanimiv članek podi
naslovom “Judež”. Ta članek I
je prikladen za vse Judeže, tudi
za one v Ameriki—okrog Ame-
riške domovine in Obzora—ki
med nami širijo propagando, ki
prihaja naravnost od ljudi, od
izdajalcev, katerim je dr. Mi-
kuž “posvetil” svoj članek. Ta-
kole je zapisal:

“Kmalu bo Velika noč. Kot po
vsem svetu, bodo tudi pri nas po
cerkvah prebirali pasijon, kjer je
zapisana žalostna zgodba o Judi
Iškarijotu. Kako bo takrat pri srcu
vsem tistim, ki bodo morali spo-
znati in videti v tej ogabni osebi
samega sebe in v njenem še bolj
ogabnem dejanju svoje delo iz-
dajstvo? Morda, pravim morda, bo
tako, kot je bilo Judežu v noči
med prvim Velikim četrtkom in
Velikim petkom.

Komu dopadljivo delo je izdati
sovražniku v roko svojega bližnje-
ga, svojega brata, svoj dom, doma-
čo vas in svoj narod? Kako malo
bi nam mogel sovražnik, če bi ne
bilo tebe, slovenski izdajalec! In
ta izdajalec je za bore judeževe
groše prodal sebe in s svojim pro-
danim prstom pokazal na to, kar
je bilo nekdaj njegovega, svojega
lastnega brata in sestro, mamo in
očeta. Nič drugega si ni mogel mi-
sliti pri tem, kot le pobijte jih, ne
maram več ne enega ne drugega.
Več kot gotovo je, ga jih v resnici
ne mara, saj mu je bila njihova
poštenost, dobrota in ljubezen mo-
čan trn v peti, ker ni sam hotel
biti nikdar ne dober ne pošten.
Prav zato je izdal vse to, ker mu
je bila neprestano živa vest in ne-
pretrgan opomin njegovemu na-
pačnemu in zgrešenemu življenju.

Ne jokamo in tudi hudo nam ni
za nobenim izdajalcem. In narodu
ni ne danes ne jutri žal, da jih bo
izgubil. Kajti njegova last in vred-
nost so prenehali biti že pred leti,
ko še ni bilo nobenega vidnega so-
vražnika. že takrat so bili vsi ti
ljudje hudobni in ničvredni, tako,
da je nad njimi zmajal z glavo
vsak dober in pošten človek! če
pogledamo njihova imena in obra-
ze in če smo poznali njihovo prej-
šnje življenje, moremo danes po-
vsem mirno reči, da ni prav nič
čudnega in da je prav razumljivo,
da so zašli na tako pot. Tudi ta-
krat, ko jih je domovina dvakrat
klicala na pravo pot in jim dva-
krat ponujala roko v spravo in od-
puščenje, smo vedeli, da bodo osta-
li to, kar so, gluhi, nesprejemljivi
za dobro in odpuščajočo besedo, še
smejali so se nam in se norčevali
iz nas.

No, in za temi nam danes res ni
žal. Tudi sejalec, predno gre sejat,
odbere žito in vseje samo dobro.

Hudoben človek, če nima nobe-
ne dobre volje popraviti se, ostane
hudoben in takemu je kaj lahko
postati in ostati izdajalec. Tudi Ju-
da Iškarijot je bil tat in kradel je
od skupnega apostolskega denarja
in ta denar čeprav samo 30 sre-
brnikov, vrednost zapuščene in ne-
obdelane njive ga je pripeljal
na izdajalsko pot. Ali ne izdajajo
in so izdajali vsi slovenski izda-
jalci za denar? Bilo jim je že do-
volj celo samo obljubljeno in po-
tem nikdar izplačano plačilo. Za-
kaj? Ker so bili poprej ali tatovi
ali uživalci vseh sort in oblik in
nepošteni ljudje* Rabili in nave-
zani so bili na denar in sovražnik
jim ga je dal. Ne sicer veliko in
povrhu še slabo obleko, slabo hra-
no, slabo orožje in še veliko slabih
reči, že na tem pa lahko vidimo
vso bednost in nevednost sloven-
skega izdajalca!

Morda jih sicer v cerkvah ime-
nujejo Kristusove junake ali kaj te-
mu podobnega, a kaj jim to poma-
ga, če o tem niti sami niso prepri-
čani in tudi gospod ne, ki jim to
govori. Morda gredo tudi k spovedi
in k obhajilu, a kmalu potem jim
ni prav nič übiti nedolžnega člo-
veka, posiliti ženo ali dekle, in še
mrtvim iztakniti oči.

Prepad, kliče prepad, je zapisa-
no v sv. pismu. In to se bridko ure

sničuje vsak dan pri vseh sloven-
skih izdajalcih. Njihova prva in v
volji in v srcu nepoboljšana tatvi-
na ali drugi zločini so priklicali
nove, ti zopet nove in— nazad-
nje so si spletli iz vsega tega še kot
vrhunec vsega prežalostnega kro-
no narodnih izdajalcev.

In konec teh ljudi? Vidimo ga
vsak dan, ko pade izdajalec od po-
štene krogle našega borca. Morda
muhasta usoda le izbira in nameni
takega samo tistim, ki so manjši
in z manjšo odgovornostjo. Vseh
pravih in velikih izdajalcev, pa
naj nosijo kakršno koli, magari ge-
neralsko ali duhovniško obleko,
pa bo njihov konec podoben koncu
njihovega velikega mojstra Jude-
ža, ki se je obesil in tako umrl naj-
bolj žalostne in grde smrti!”

Mirko G. Kuhel, tajnik.

VRAČANJE ZASUŽNJENCEV
IZ NEMČIJE SE POČASI VRŠI

Do 5. julija je bilo zavezni-
kom mogoče poslati iz Nemčije
v njih rojstne kraje šele 3,260,-
000 delavcev, ki so bili pod Hit-
lerjem zasužnjeni v nji.

LISTNICA UREDNIŠTVA
A. T., Oakland. Bo objav-

ljeno prihodnji teden, ker slika
do te srede še ni bila izdelana.

CALIFQRNIA. j
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. Tauchar.
La Salle in okolica: Anton Udovich

in Leo Zevnik.
Springfield: Joseph Ovca in John

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

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.
Chisholn?: Frank Klun.
Duluth: John Kobi.
Ely t John Teran in Jacob Kunstelj.

MISSOURI
St. Louis: John Spiller.

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

NFW JERSEY.
Elizabeth: Amalia Oblak.

NEW MEXICO
Gallup: Mary in Jennie Marinšek.

NEW YORK.
Gowanda. James Dekleva.

OHIO.

-Akron-Barberton: Mike Kopach. j

ŠE NEKAJ O POKOJNEM
JOHNU MALNARJU

Willard, Wis. V prejšnji
številki je bilo na kratko poro-
čano, da je vsem priljubljeni
John Malnar preminul. Poko-
pan je bil 15. junija ob velikem
žalnem sprevodu. Bil je član od-
sjeka št. 665 HBZ in druš. št. 198
SNPJ pa mu je postavilo svojo
zastavo ob rakvi.

Značilno je, kako so naši
'sosedje pomagali pri raznih de-
lih na farmi, ko je družino po-
kojnika zadela ta težka nesreča.
Vzajemnost brez primere. Daši
imajo ljudje v tem letnem ča-
su dovolj svojega posla, ki mo-
ra vse biti opravljeno ob času,
so tudi to pomagali, da je šlo
vse v redu.

Pokojni John Malnar je bil
rojen decembra 1905 v Wcst Mi-
neralu, Kans. (Cherokee Coun-
ty). Ko so se njegovi starši pre-
selili na Willard, da poskusijo
srečo s farmo, ki jo je bilo treba
iz goščave šele ustvariti, mu je
bilo devet let. Vrnil se je začas-
no nazaj še istega leta.

Pokojni John Malnar je bil
človek zelo naprednih nazorov.
Njegov brat Matt Malnar je za-
stopnik Proletarca. Pokojnika
si ohranimo vsi, ki smo ga po-
znali, v častnem spominu. P.

SEJA KLUBA ŠT. 1 BO
V PETEK 27. JULIJA

Chicago, lil. Ta petek dne
27. julija ob 8. zvečer bo v Slov,
del. centru redna seja kluba št.
1 JSZ. Na nji bo tajnik podal
finančno poročilo o našem zad-
njem pikniku in podana bodo
razna druga poročila. Po kon-
čanem dnevnem redu bo Frank
Zaitz poročal o aktivnostih
SANSa in ZOJSA z ozirom na
sedanji položaj in o relifni ak-
ciji. Potem bo splošna razprava.
Vsi dobrodošli. P. O.

V ANGLIJI SE FAŠISTIČNE
SKUPINE OBNAVLJAJO
V času vojne so bile v An-

gliji fašistične struje zatrte in
nekaj njihnih voditeljih posla-
nih v koncentracijski tabor. Se-
daj se spet obnavljajo, med nji-
mi “Britanska unija fašistov,”
ki se po novem imenuje “Bri-
tanska unija narodnih sociali-
stov.”

Imenikzastopnikov Proletarca
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.

I Bridgeport in okolica: Joseph Snoy in

John Vitez.
Cleveland: John Krebel, Anton

Jankovich In Frank Hribar.
Fairport Harbor: Lovrenc Bajc.
Girard: John Kosin in Andrevv 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.
Johnstovvn in okolica: Andrew Vi-

drich, Ilija Bubalo in Frank Cve-
tan.

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

hdy.
Rew: 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, Johnstovvn.

WASHINGTON.
Seattle. Lucas Debeljak.

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

WISCONSIN.
Milvvaukee in West Allis: Louis Bar-

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

nar.
WYOMING.

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

j Rock Springs: Frank Remitz.

IZKAZ 300-TERIH
Na priporočilo Joškota Ovna

in več drugih se je kvota pri-
spevateljev pod gornjim naslo-
vom zvišala iz dve na tri sto.
Namen tega sklada je obvaro-
vati list pred zadolžitvijo in pa
v pomoč agitaciji za njegovo
razširjenje. Drugi prispevki so
priobčevani pod običajnim na-
slovom “Tiskovni sklad Prole-
tarca”.

XX. IZKAZ
Dr. F. J. Arch, Pitts-

burgh, Pa. $ 5.00

Skupaj $ 5.00
Prejšnji izkaz 1,419,00

Skupaj $1,424.00
V tem izkazu 1 prispevatelj,

prejšnji izkaz 275, skupaj 276.
Manjka do 300 še 24 prispevate-
Ijev.

Opomba. Kot razvidno se je
krožek 300-terih izčrpal in ga z
današnjo številko zaključujemo,
razen ako se v bližnji bodočnosti
odzove dovolj prispevatelj ev za ta
sklad, da bi ga bilo vredno obno-
viti. Vsekakor, iskrena hvala
vsem, ki ste se odzvali klicu za
zbiranje tega fonda, predsedniku
upravnega odbora jugoslovanske
delavske tiskovne družbe s. Jošku
Ovnu. Upravništvo.

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 ■
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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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.

| BARETiNCIC & SONli
t POGREBNI ZAVOD •'

Z Tel. 20-361 11
Ž 424 Broad Street •

’

f JOHNSTOWN, PA.
T "

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 West 26th Street
Tel. Crawford 2212

OFFICE HOURS:

1:30 to 4 P. M.
(Except Wed. and Sun.)

6:30 to S:3O P. M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)

Res. 2219 So. Ridgeway Ave.
Tel. Cravvford 8440

If no an«wer Call
Austin 5700

5


