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“Borba za narod” je mnogih
sort. Dr. Vladimir Maček se je
boril za svobodno Hrvaško pro-
ti srbski earšiji, ker je kot
je bilo razvidno iz mnogih do-
kumentov, ki prihajajo iz taj-
nih arhivov Beograda, Berlina
in Rima, pridno deloval za svo-
je vrste ciganerijo. Cigan, dru-
gače italijanski grof Ciano, ga
je obdolžil dostopnosti do pod-
kupnin. Kar je verjetno. Kajti
stranka, ki ji je načeljeval Vlad-
ko Maček, je bila ne ona kot
taka ampak on sam in pred
njim njegovi predniki, bolj in-
teresirana na “nezavisni Hrvat-
ski” kot pa, da se bi lotil v šir-
šem obzorju graditi federativ-
no Jugoslavijo.

Vladko Maček je pobegnil v
Pariz meseca maja to leto. Kdo
mu je pomagal, to so seveda
državniške tajnosti. Kajti nihče
ne more v sedanji svetovni
zmedi “pobegniti”, ako ničesar
ne pomeni, ali če nima cekinov,
ali če se kaki vladi zazdi, da ni-
ma s takim beguncem nič pri-
dobiti.

Arduino Melaragno ima v
newyorškem italijanskem časo-
pisu “La Parola” z dne 28. ju-
lija članek z naslovom “Trieste:
An Italian City”. V njemu je še
dokaj “stvaren”, kajti priznava,
da so prebivalci tam okrog se-
daj sicer Slovani v večini, am-
pak da zgodovinsko spada Trst
vendarle Italiji, s svojim zaled-
jem vred, v zameno pa naj dobi
Jugoslavija Dalmacijo, in pa
Reko, čeprav zgodovinsko ne
spadata nji. To sklicevanje na
zgodovino je velika komedija,
ker tisti, ki se opirajo na stare
meje rimskega imperija, ali ka-
kega drugega imperija, nikoli
ne porajtajo, da se svet vrti.
Namreč, da se razvija, kajti vr-
ti se, kakor se je takrat. In ne
zapopadejo, da se v svojem raz-
voju ne more pa ne more po-
makniti v prošlost. Saj pri “La
Paroli” bi lahko razumeli, da je
Mussolini hotel obnoviti rim-
ljansko cesarstvo —in kaj je
posledica za Italijo?

Nekoč je veljal v evangelijih
pregovor, da naj damo cesarju
kar je njegovega in Bogu, kar
je božjega. Obe gesli sta bili
zavajalni. Posebno tisto o bož-
jem. Ampak sedaj se narpdi iz
takih naukov izmotavajo z za-
htevo, da dajte narodu, kar je
narodovega. Oziroma, vi, ki ste
na vrhu, dajte služiti ljudstvu
v korist. To je pravilnejše.

Državni department naše vla-
de, pust kakor je, ima vendar
veliko priložnosti za smeh in
kratek čas. Obdolžen je na vsa-
kega toliko časa, da “pomaga
komunizma”.

Zed. države so sedaj edina ve-
lesila s kapitalistično vlado.
Do 26. julija je v protektiranju
kapitalističnega reda in monar-

žbo. In še celo newyorški “New
Leader”, ki v marsičem sogla-
ša z McCormickom in njegovo
Tribuno, se je takrat zbal, da je
prvi letalec iz New Yorka v
Pariz “potentična” nevarnost
postati to, kar sta takrat bila
Mussolini v Italiji in Hitler v
Nemčiji. Ko so Japonci s svo-
jim napadom tej situaciji sto-
rili konec, je domnevni firer iz-
ginil iz javnosti. Ponujal se je
Rooseveltu, vladi in vsekrižem.
A fant je zvit in se v nekaki
privatni “kapaciteti” le urinil
nekam na Pacifik. Po Roose-
veltovi smrti je začel prihajati
jako polagoma spet na površje.
Sedaj kot svetovalec v letal-
skih zadevah, sedaj to ali ono.
Ampak kar je bil, ne bo več.
Ljudstvo ga bo ohranilo v spo-
minu samo še kot prvega, ki je
preletel Atlantik, a tudi taki
slovesi polagoma a sigurno za-
tonjujejo v zgodovino. Vendar
pa je Charles vsled svojih moč-
nih, bogataških “sponsorjev” še
vedno nevaren, ne Zed. drža-
vam, ampak njihnim demokra-
tičnim tradicijam.

Senator Bilbo je dobil v ti-
sku precej publicitete, ker je v
kampanji proti rasni enako-
pravnosti še veliko bolj odkrit
kot kongresnik Rankin. Oba sta
iz južnih držav, oziroma južnja-
ka tiste sorte, radi katerih smo
imeli civilno vojno. Zanju ni še
minula. Bilbo smatra, da če se
“manjšine”, med katere šteje
črnce (okrog trinajst milijonov
jih je), Žide, o katerih pravi, da
jih jepet milijonov v tej deželi,
in pa temnopoltne manjšine,
med katere šteje med drugimi
Američane italijanskega pore-
kla ne pomirijo, se izpostavlja-
jo v nevarnost “likvidacije”.
Nas je sto dvajset milijonov—-
pravi on—čemu bi se mi morali
udati vašim zahtevam? Mi bel-
ci se ne bomo podali, je rekel.
In ko listi take njegove izjave
objavljajo, s spretno prirejeni-
mi naslovi in s hujskajočimi ko-
mentarji, zavitimi pod masko
svobode tiska, človek vidi, kako
lahko se dogode prerokovanja,
da ko smo porazili fašizem v
Evropi (ako smo ga), ga kaj la-
kho v zameno tukaj dobimo.

V italijanski vladi so zasto-
pane vse takozvane antifašisti-
čne stranke, Saj v sedanji. V
prejšnji pod Bonomijem socia-
listi niso hoteli sodelovati. A
krščanski demokrati nova
klerikalna stranka v Italiji, ki
trdi, da sestoja iz katoliških
protifašistov, pa ima v sedanji
italijanski vladi eno izmed naj-
važnejših mest—portfelj mini-
stra vnanjih zadev. Zavzema
ga Alcide de Gasperi. Kot poro-
ča Leigh White v čikaških Dai-
ly News, se je ta klerikalni dr-
žavnik v vlogi svoje visoke slu-
žbe oglasil proti komunistični
stranki s pretnjo, da vodi Ita-
lijo v enake posledice, v kakr-
šne jo je privedel pokojni Mus-
solini. Takrat, ko je Alcide de
Gasperi podal to izjavo, glasovi
v Angliji še niso bili prešteti.

Socialisti v Italiji zaveznikov
niso veseli in tega nič ne skri-
vajo. A zavezniki, to se pravi,
Američani in Angleži odgovar-
jajo, kje pa ste prej bili, ko ste
Mussolinija tolerirali na čelu
države? Na te očitke odgovar-
jajo, da je Mussolini postal to
kar je bil v Italiji s pomočjo
vlad Anglije, Francije in Zed.
držav, in tudi sovjetska vlada
mu ni izpodkopavala tal, pač pa
bila med prvimi, ki je z njim
sklenila najugodnejšo trgovsko
pogodbo in ga priznala. Zato v
Italiji ni bilo skozi ves tisti čas
nikakega podtalnega gibanja.
Kajti socialistični voditelji
med njimi Matteotti, so bili u-
morjeni, drugi pregnani, nekaj
pa jih je pobegnilo. Komunisti-
čni vodja Togliatti si je dobil
zavetje v Moskvi, kjer jebil vse
do strmoglavljenja Mussolinija.
Rusija sama se je pač dobro za-
vedala, da česar se Zed. države,
Anglija, Vatikan, Francija itd.
boje, je odprava kapitalizma,
pa so ji te vlade stopale na pr-
ste kjerkoli in kakorkoli so mo-
gle, ne v obrambo demokracije,
pač pa s stališča braniti kapita-
listični sistem pred rdečo ne-
varnostjo. Naj je bil človek so-
cialist ali komunist, oba sta po-
menila staremu redu enako ne-
varnost. Zato pa so bile tolik-
šne razlike v tolmačenjih poj-
ma o demokraciji in so še zme-

hizma prvačila angleška vlada
pod Churchillom. Ameriška vla-
da ji je v tej politiki veliko po-
magala. Ali bo sedaj ona pre-
vzela nalogo v celoti? Bržkone
ne. Truman je dokaj zvit in se
bo morda znašel na svojem me-
stu o pravem času, razen ako ga
agenti reakcije in kapitalizma
ne zavedejo s poti. Bo pa na
svetu še veliko intrig’ bojev in
kriz, predno se osredotoči za za-
res nov red, kateremu pravimo
socializem.

V Angliji je demokracija.
Ampak angleški imperialisti,
ekonomski rojalisti in drugi re-
akcionarji so jo priznali le svoji
deželi, češ, saj toliko časa, da
njim ne postane nevarna. Dru-
gim so jo odrekali. Clement
Attlee bo moral uporabiti veli-
ko nasvetov Harolda Laski ja,
če bo hotel, da bo Anglija res
postala vodilna tudi v socialni
demokraciji, ne samo v impe-
rialističnih spletkah.

Slovenski klerikalci v Zed.
državah so se zaman trudili pri-
dobiti Anglijo na svojo stran.
Kajti Harold Laski jim je za-
Ijučil, da se podpiranje reakci-
je torej s tem tudi klerikalizma,
iz Londona ne bo več nadalje-
valo. Poparjeni so vsled te spre-
membe v Angliji tudi klerikal-
ni Slovaki, ki so menda prav ta-
ko pobegnili v Rim, kakor n.
pr. ljubljanski škof Rožman s
svojimi pomočniki, in pa polj-
ski, madžarski in razni drugi
cerkveni veljaki, ki so služili
fašizmu in bi mu še radi, ako bi
imeli priložnost nadaljevati
svojo taktiko pod krinko vere.

Italija, ki spada pod angle-
ško sfero vpliva, kar pomeni,
da mora plesati kot ji igrajo v
Londonu, je sedaj v veliki ne-
gotovosti. Kakšna bo napram
nji taktika nove angleške vla-
de? Odgovor je, da bo bržkone
še dolgo nespremenjena. Kajti
angleški Foreign Office, ki ga
je doslej vodil že precej let pod
Churchillom Anthony Eden,
ima ogromno omrežje uslužben-
cev, tajnih agentov in drugih
takih ljudi, ki jih ni mogoče na-
domestiti preko noči. Zato bo
baš ta najvažnejši oddelek an-
gleške vlade najdalj ostal “ne-
spremenjen”.

Chas. Lindbergh je bil 25. ju-
lija povabljen na malo pojedino
v Tribune Tower, kjer je, na-
ravno, razlagal, kaj misli o po-
ložaju. Col. Robert R. McCor-
mick smatra, da je prišel čas,
ko se tega fanta spet lahko spra-
vi v ospredje. Do japonskega
napada na Pearl Harbor je bil
po zaslugi prvakov America
First Lindbergh najbolj oglašan
in imel je na shodih proti Roo-
seveltu in zaveznikom, katerim
je hotel Roosevelt pomagati še
predno smo bili direktno pote-
gnjeni v vojno, največjo udele-
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Stremljenja Sovjetske unije na Daljnem
vzhodu mnogokje nalašč napačno razlagana

V Zed. državah jih je mnogo,
ki od naše vlade zahtevajo, da
naj se z Japonsko čimprej po-
botajo, češ, ako jo porazimo po-
polnoma, bo to bolj Stalinova
kakor pa naša zmaga in le on
bo imel resnične koristi od nje,
mi pa le stroške v krvi in mate-
ri jalno.

Te vrste propagando širijo ti-
sti krogi, ki so veliko bolj na-
vdušeni za boj proti Rusiji kot
pa so še kdaj bili proti fašisti-
čni Italiji, Hitlerjevi Nemčiji in
japonskemu imperializmu. Le
Rusija se jim zdi nevarna.

Ko je bilo vojne v Evropi ko-
nec, se je obrnila pozornost sve-
tovne javnosti na Moskvo,
vprašujoč se, kaj bo storila v
vojni v Aziji, kjer je življensko
zainteresirana. Donald Bell, ki
je poročevalec časniške agen-
cije ONA, je napisal o tem sle-
deči članek:

Center diplomatičnih vihar-
jev se počasi obrača v smeri
proti Pacifiku. Govorice nasta-
jajo o velikanskih ruskih zahte-
vah v Aziji nekateri celo tr-
de, da utegne maršal Stalin za-
htevati vso Vnanjo in Notranjo
Mongolijo, Sinkiang, Mandžu-
rijo in Korejo. Celo Formoza
je bila že imenovana v zvezi z
imperialističnimi ruskimi cilji.
Radi tega se je o Kitajski go-
vorilo že kot o nekaki drugi
Poljski. Drugi pa so zopet trdi-
li, da je vojna med Zed. drža-
vami in Britanijo na eni strani,
ter Sovjetsko Rusijo na drugi
strani popolnoma neizogibna
čim bo Japonska poražena.

Kaj je resnice na tem?
Trenotno prisostvujemo po-

skusu in prizadevanju, da se
nadomesti v miselnosti svetov-
ne javnosti hudiča Hitlerja z
nekakšnim javnim sovražnikom
št. 2 Josipom Stalinom. Dvo-
je zahtev je v zadnjih tednih za
gonjo nezaupanja proti Rusiji
najbolj služilo. Prva je bila
konferenca v San Franciscu,
druga pa poljski problem.

V splošnem je zdaj mnenje,
da nesporazumi v San Franci-
scu niso bili tako globoki kot se
je takrat trdilo. Čarter je pod-
pisan in vsi državniki so sla-
vili ta dogodek za velik uspeh.
Poljsko vprašanje pa je bilo re-
šeno prav tesno po smernicah,
ki so bile začrtane v Jalti. S
tem še ni rečeno, da so vsa
vprašanje v Evropi rešena. Še
je mnogo zadev, ki utegnejo po-
vzročiti spore. Mnogo je nere-
šenih vprašanj v Nemčiji in
Avstriji, usoda Trsta še ni odlo-
čena in razprave glede Darda-
nel so se šele začele. Toda dej-
stvo je, da imajo skoro vsi di-
plomati danes zavest, da je Ev-
ropo mogoče umiriti in da Ru-
sija nima namena boljševizirati
ta stari kontinent.

Vsled tega so se začele oči
javnosti obračati proti Pacifiku.
V Aziji še ni nič urejenega, no-
ben problem tam še ni rešen.
Pri tem pa ne more biti nobe-
nega dvoma, da imajo Ameri-
ka, Velika Britanija in Sovjet-
ska Rusija ogromne interese v
teh neizmernih azijskih pokra-
jinah, ki so povrh tega še izre-
dno gosto obljudene. Iz različ-
nih vzrokov je danes lahko pre-

PREDSEDNIK TRUMAN je napravil na konferenci v Potsdamu
med predstavniki Anglije in Sovjetske unije zelo dober vtis. Mož je
preprost, toda ima, kakor pravi naš pregovor, dober vid in zdravo
pamet.

rokovati, da bo zanimanje za
zadeve Daljnega vzhoda v krat-
kem ogromno naraslo.

Prvič, propaganda, ki je na-
stala za mir na podlagi pobota-
nja z Japonsko, je povzročila,
da se je začelo razpravljanje o
vojnih ciljih na Daljnem vzho-
du. Drugič, nadaljevanje lend-
leasnih dobav Rusiji na Dalj-
nem vzhodu je vzbudilo v ne-
katerih krogih nova upanja in
v drugih novo bojazen, da bi u-
tegnila Rusija poseči v vojno
proti Japonski. Tretjič, govori-
ce trde, da je bilo vprašanje ru-
ske udeležbe v vojni proti Ja-
ponski v razpravi v Potsdamu
zelo v ospredju, četrtič, misija
T. V. Soonga v Moskvi, ki je bil
tam na posvetovanjih s Stali-
nom v imenu kitajske vlade.

Oni, ki zagovarjajo mir po-
botanja z Japonsko, navajajo v
svoj prilog, da bi bilo na ta na-
čin rešenih mnogo ameriških
življenj, na drugi strani pa da
bi ne bilo umestno Japonsko
preveč oslabiti, češ, da bo po-
trebna k ustavljanju ruskega
prodiranja v smeri proti Paci-
fiku.

Tu je treba predvsem ome-
niti, da ni nikjer zapisano, da
se mora Japonska na vsak na-
čin obrniti proti Rusiji. Čisto
mogoče je tudi, da bi šla z njo
proti nam. Ako bi Rusijo anglo-
saške sile v Aziji le preveč o-
grožale, bi se najbrže prav rada
zvezala s svojimi sosedi na Dalj-
nem vzhodu —in v tem sluča-
ju bi mi izgubili sploh vse sa-
dove zmage na Pacifiku.

Naša uradna politiko ne mo-
re biti in ni tako nevarna, da
bi vodila v take posledice. Rusi
hočejo zase varnost —in so
prepričani, da je njihova var-
nost ogrožena, ako se na njiho-
vih mejah nahajajo sovražne
države. Kitajske pa ni mogoče
primerjati s Poljsko. Kitajska
je ogromna država, ki ima svo-
jo priznano vlado na svojih do-
mačih tleh, katerih ne bodo še-
le osvobodile ruske armade, ka-

*kor so Poljsko. Toda Kina mo-
ra najti rešitev za svoje notra-
nje probleme. Morda bo po o-
men jeni Soongovi misiji v Mo-
skvi mogoče najti rešitev za
spor med Čungkingom in oni-
mi predeli Kine, katere domi-
nirajo komunisti. V tem sluča-
ju bodo izginili tudi spori glede
teritorijalne ureditve na severu
in na zapadu Kitajske. Sovjet-
ski Rusiji bo zadostovalo, da
dobi nazaj kar je izgubila leta
1905, pred vsem pristanišče
Dairen (Port Arthur).

Poletje sezona utopljencev
Iz statistike je razvidno, da

utone največ ljudi julija in av-
gusta, in da je ena petina izmed
njih v starosti od 5 do 14 let.
Zadnja statistika, ki jo vodi U.
S. Census Bureau, je iz leta
1943. Podatki iz naslednjih let
še niso zbrani. L. 1943 je bilo
utopljenih po nesreči 6,095 lju-
di, izmed teh največ julija in
avgusta, ko je kopalna sezona
na višku.

Znasot je pot, na kateri išče-
mo relativno resnico s pomočjo
objektivnih zakonov.

rom. Morda bodo v bodoče kaj
manjše, ker so v Londonu to-
rij i vrženi iz vlade.

De Gasperi v Italiji se boji,
da nastaja zanjo nevarnost, da
dobi tako popularno vlado, ka-
kršna je Titova v Jugoslaviji.
Pa je v intervjuvih z ameriški-
mi časnikarji brez ovinkov pri-
znal, da je on za stari red in da
so mu ljubši režimi, kakršne
imajo n. pr. Portugalska, ali kot
ga je imela pod Dollfussom Av-
strija, nego tak, kakršen se snu-
je pod pritiskom vzrujene mase
v Italiji. Čemu so taki demo-
krati, kot je demokrat Alcide
de Gasperi, sploh v vladi? Zato,
ker mi, namreč v Washingtonu
in v Londonu hočemo, da so v
novih režimih zastopane vse
protifašistične stranke. In če
rečeš, da je nova’ krščanska ko-
alicija protifašistična, pa zahte-
vamo od levičarskih strank, da
bomo njihno vlado priznali le,
ako bo res reprezentativna. In
tako pridejo v njo stari elemen-
ti pod znamko novih demokrat-
skih imen in označb.

Japonska je dobila ultima-
tum, ki so ji ga naslovile minu-
li teden Zed. države, Anglija in
Kitajska. Pogoji v njemu so ve-
liko boljši kot pa so bili za
Nemčijo, a Hirohito s svojimi
militaristi jih je odklonil že na-
slednji dan— namreč 27. juli-
ja. S tem je storil zase usodno
napako, ali pa se morda nadeja
nadaljnih popustitev. Morda
tudi on upa, kakor je upal Hit-
ler, da nastane borba med ve-
liko trojico predno bo prema-
gan, pa bo potem mešal v kal-
nem. To se ne bo dogodilo, vz-
lic velikim nesoglasjam v nji.

S padcem Churchilla je ostal
Stalin edini izmed začetnih čla-
nov velike trojice. Churchill je
ven vsled poraza, ki ga je doži-
vela njegova stranka, Roose-
velt je umrl, a Stalin še kadi
svojo pipo ne le kot maršal
Sovjetske unije, ne samo kot
njen premier, ampak je bil ne-
davno povišan še na najvišji
klin dobil je titel generalisi-
ma Sovjetske unije. So to od
leta 1917 dalje čudne reči. Le-
nin ni verjel v titelne in jih je
na debelo likvidiral. V umirje-
ni Sovjetski uniji pa je bilo že
nič koliko šarž obnovljenih
češ, masa je masa, in ako hočeš,
da te spoštuje in ti sledi, se ji
moraš predstaviti, da si nekaj
višjega kakor ona.

Židovsko vprašanje je v Ev-
ropi še vedno problem. V ruski
okupacijski zoni ga skušajo ob-
lasti rešiti slično kot so ga v le-
tih boljševiške revolucije. A
drugod pa je križ, ker jim po-
sestev okupacijska oblasti (a-
--meriške, angleške in francoske)
ne morejo dati kratkomalo na-
zaj, ker tistih podvzetij v stari
obliki sploh več ni, in pa ker se
sedanji lastniki smatrajo za le-
galne posestnike. Hitler je pa-
del, a Židje so vzlic temu spo-

znali, da bodo morali svoje go-
spodarsko in kulturno življenje
v Evrppi začeti zopet od kraja,
takorekoč popolnoma znova.

Obravnave, ki so se pričele
proti vojnim zločincem, doka-
zujejo, da so krivci sedanjega
mizernega položaja po svetu ne
samo obtoženci, ampak prav ta-
ko tudi tožitelji. In to ne samo
v visokih krogih, ampak tudi
tisti, ki svoj sodni proces izvrše
kratkomalo na ulici, kot so to
storili z Mussolinijem in z mno-
gimi drugimi fašisti v Italiji.

PROSLAVA OSVOBODITVE
JUGOSLAVIJE

Milwaukee, Wis. S temi
skromnimi vrsticami vabim vse
tukajšnje čitatelje našega pri-
ljubljenega nam Proletarca na
piknik, ki ga priredi lokalni od-
bor ameriških Jugoslovanov v
nedeljo 5. avgusta v Arcadia
parku na Greenfield Ave., tri
milje zapadno od State Fair
parka.

Na omenjeni dan namerava-
mo proslaviti osvoboditev Ju-
goslavije in zato smo preskrbeli
poleg naših domačih še dva zu-
nanja govornika. Naš starosta
Slovencev, sodrug Etbin Kri-
stan, bo govornik, poleg njega
nas bo pa obiskal šele pred par
tedni prišedši iz domovine dr.
Sergije Makiedo, bivši polkov-
nik Jugoslovanske Osvobodilne
fronte in sedaj svetnik pri ju-
goslovanski ambasadi v Wash-
ingtonu. On nam bo povedal
marsikaj, kar še ne vemo in tu-
di marsikaj kar naši nasprotniki
in neprijatelji nove Jugoslavije
ne slišijo nič kaj radi.

Že samo ta dva govornika sta
dovolj važna in zanimiva, da bi
bilo vsakemu zavednemu Slo-
vencu žal če jih ne bi slišal. Po-
leg teh pa bo že mnogo druge
zabave, kar pač spada na vsak
jugoslovanski piknik, kakor pe-
čena jagnjetina, prešički in dru-
ge telesne dobrote, kar si bo pač
vsak poželel. Za ples nam bo pa
preskrbel poskočnice Louis Ba-
shell-ov orkester.

Za slučaj, da nam bi vreme
nagajalo, smo pa najeli State
Fair Park Grand Stand, kjer
bomo obdržavali shod ob pri-
bližno pol treh popoldne.

Publicijski odbor.

Kapitalizem, militarizem, bi-
rokracija, monarhija in cerkev
praznijo državne blagajne, ki
jih polnijo bedne mase naroda
z odtrgavanjem od svojih ust.

D. Tucovič.

NOVA MLADINSKA GIBANJA
V NEMČIJI

Sovjetska oblast je v novem
delu Nemčije dovolila obnovitev
mladinskega gibanja social-de-
mokratske in komunistične
stranke.
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| PRISTOPAJTE K |

| SLOVENSKI NARODNI |
| PODPORNI JEDNOTI |
| USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET jg CLANOV(IC) JE TREBA ZA NOVO DRUŠTVO 1
| |

NAROČITE SI DNEVNIK J
| “PROSVETA” I

Naročnina za Združene države (izven Chicaga) in Kanado $6.00
na leto; $3.00 za pol leta; $1.50 za četrt leta; za Chicago in Cicero

( $7.50 za celo leto; $3.75 za pol leta; za inozemstvo $9.00.

g—" - g
Naslov za list in tajništvo je: §

2657 So. Lawndale Avenuc 3
si Chicago 23, Illinois 38
i s

SLOVENSKE IN
ANGLEŠKE KNJIGE

Največja slovenska
knjigarna v Zed. državah

Pišite po cenik PROLETARCU
2301 S. LAWNDALE AVENLJE ..

CHICAGO, 23, ILLINOIS
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