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Slovenci v ujetništvu
/ Ameriki

To kolono čitajo tudi Sloven-
ci-ujetniki, ki so bili prisiljeni
služiti Nemcem in Italjanom.
Tu in tam prejmemo od katere-
ga teh zahvalno pismo za naše
prizadevanje v prid teh roja-j
kov, ki jih je nemila usoda na-
pravila za orodje nacizma in fa-
šizma. Komaj čakajo trenutka,
da bodo poslani domov ter se
<opet sestanejo s svojimi dra-
gimi.

Za primorske ujetnike, ki pri-j
hajajo iz ozemlja, ki je sedaj
>od zavezniško okupacijo, je

položaj zelo neugoden in celo
ipasen, zlasti za one, ki so jav-
no denuncirali Italijane-fašiste
n izrazili svoje sočutje s parti-
zani in protifašističnim giba-
ijem. Navdaja jih strah, da jih
bodo ameriške vojaške oblasti
izročile italijanskim oblastem,
ki so deloma še vedno pod upra-
vo bivših fašistov, ter da se bo-
lo slednji maščevali nad njimi.

Z ozira na dejstvo, da je anglo-
imeriška vojaška oblast v tem
»zemlju razpustila ljudska so-
dišča in upostavila stara itali-
janska, ki jih je zgradil fašizem
>b višku svoje moči, je ta boja-

zen res upravičena.
Slovenski ameriški narodni

svet, ki zastopa in govori v ime-
nu Amerikancev slovenskega
pokoljenja, zahteva od naših
oblasti, da bodo vsi ti fantje ob
svojem povratku v domovino
zaščiteni in obvarovani pred
vsako nevarnostjo od strani o-
lih, ki so nedavno nazaj pobi-
jali naše rojake v Sloveniji in
sc borili z Mussolinijem in Hit-
lerjem proti naši Ameriki in
njenim zaveznikom. Prepričani
smo, da bo Amerika tudi v tem
)ziru storila svojo zavezniško
dolžnost in stala ob strani onih,
ki verujejo v principe atlant-
skega čarterja.

Obveščeni smo, da se bodo
i jetniki že prihodnji mesec pri-

čeli vračati domov. Do konca
tega leta bodo najbrž že vsi do-
ma. .Obenem pa iščejo naše vo-
jaške oblasti od naših sloven-
skih fantov razne informacije
in to jasno priča, da naši apeli
in zahteve v Washingtonu niso
naleteli na gluha ušesa.

Na primer, hočejo vedeti, ka-
ko so italijanske oblasti posto-
pale z njimi, če so jih zares za-
tirali; če so jim res prepovedali
pod kaznijo rabiti matirin je-
zik; kako so postopali z njimi v
armadi. Najvažnejše vprašanje
pa je: Pod katero državo želite
spadati, ko se povrne mir?

Nobenega dvoma nimamo,
kako so naši fantje odgovarjali
na ta vprašanja. In vsi ti odgo-
vori bodo tvorili dober argu-
ment v prid Jugoslavije, ne sa-
mo sedaj, temveč tudi na mi-
rovni konferenci.

Zadeva štajerskih, koroških

in gorenjskih fantov, ki se na-
hajajo med nemškimi ujetniki,
pa je dosti bolj razveseljiva.
Amerika je pripravljena vse te
fante ločiti od Nemcev in jih vr-
niti v Jugoslavijo, čim bodo ju-
goslovanske oblasti pripravlje-
ne ujetnike prevzeti. Te pripra-'
ve so menda že v teku.

V obeh teh slučajih je SANS
skušal po svoji moči posredo-
vati v korist naših rojakov. V
veselo zavest nam je, da pod-
vzeti koraki niso bili zaman.

Vznemirjenje na
Primorskem

Po razpustu ljudskih sodišč
in upostavitvi zakonov, ki so
bili v veljavi pred kapitulaci-
jo Italije 8. septembra 1943, je
postalo v zavezniški okupacij-
ski zoni zapadno od “plave čr-
te” silno vznemirjenje med pre-
bivalstvom. Čemu so anglo-
ameriške vojaške oblasti storile
ta korak, ni bilo nobenkrat pra-
vilno pojasnjeno. Sigurno pa ta
poteza ni ojačila prijateljstva
med antifašističnimi elementi
in zavezniškimi oblastmi. Ljud-
ska sodišča je zgradila Osvobo-
dilna fronta za slovensko pri-
morje, v kateri so bili zastopani
ne samo Slovenci, temveč tudi;
antifašistični Italijani. Narod
je imel priliko izraziti svojo že-
ljo potom svobodnih tajnih' vo-
litev in izvoliti v odbore in v
sodnijske urade take ljudi, ka-
terim je zaupal, in kateri so ve-
rovali v ljudsko pravico.

Zavezniška intervencija je
bila velika napaka, kajti zaseja-
la je nemir, za katerega so od-
govorni vsi drugi nego peščica
ljudi, ki ni hotela tiho gledati
tega incidenta. Oglasili so se
listi. Vsled tega so oblasti are-
tirale Jurija Jakšetiča, pomož-
nega komandanta jugoslovan-
ske vojske za Trst in direktorja
delavskega lista “H Lavorato-
re”. Ista usoda je zadela dva
urednika lista ‘‘Primorski dnev-
nik”. Narod je postal ogorčen.
Organizirani delavci so oklicali
protestno stavko za 24 ur. Nad
150,000 delavcev je zaštrajkalo
v Trstu in Gorici. Pridružili so
se jim tudi delavci v Tržiču ter
večjih mestih v Istri.

Iz Ljubljane se poroča, da je
delegacija antifašističnih orga-
nizacij za mesto Trst izdala sle-
dečo izjavo o postopanju anglo-
ameriške uprave:

‘‘Aretacije, katere so izvedli,
smatramo za direktni napad in
poizkus disorganiziranja in
zmešnjave pri dveh tržašikh li-
stih, II Lavoratore in Primor-
ski dnevnik.

Aretacija direktorja lista II
Lavoratore in dveh urednikov
Primorskega dnevnika jasno
priča, da je namen spraviti oba
lista v tak položaj, da ne bosta
mogla zagovarjati in braniti de-
mokratičnih ustanov In princi-
pov, katere se sedaj strašno na-
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MNOGO JE ŽE GROBOV PO SVETU, v katerih leže naši vojaki.
Eden teh je na gornji sliki. Ob njemu je Lt. gen. Robert C. Richards-
onn, ki polaga na grob venec übitega ameriškega generala Bucknerja
na Okinawi.

pada in grozi od mnogih strani.
Prebivalstvo Trsta smatra pod-
vzete korake proti svojim naj-
boljšim sinovom za veliko raz-
žalitev in bo vsled tega primo-
rano reagirati.”

Obenem je ta delegacija po-
slala sledeče pismo Osvobodil-
nemu svetu Trsta:

“V imenu prebivalstva Trsta
prosimo, da upoštevate prilože-
ne izjave, katere so bile izroče-
ne anglo-ameriški vojaški ad-
ministraciji zadnji petek in so-
boto (13. in 14. julija). Obenem
bi vas vprašali, da podvzamete
vse potrebne korake, da te pro-
bleme razrešijo kompetentne
zavezniške oblasti čimprej mo-
goče.

Obvestiti vas moramo, da vla-
da vznemirjenost med delavci
ter da so vse demokratične
množice zelo nezadovoljne radi
dvoumnega stališča vojaških
oblasti napram demokratičnim
ustanovam. Tržaške množice so
jezne, ker so zapostavljene nji-
hove pravice. Osvobodilni svet,
ki zastopa veliko večino prebi-
valstva Trsta, ima dolžnost po-
sredovati pri anglo-ameriških
vojaških oblasteh, da pospešijo
rešitev teh problemov. Vse to
je potrebno, da se zavaruje mir
v našem mestu, in to zahtevajo
vse demokratične in svobodo-
ljubne množice, da se zavaruje
obnovitev našega razrušenega
gospodarstva.”

“Osvobodilni svet mesta Tr-
je poslal polkovniku Armstron-
gu sledeče pismo:

‘Osvobodilni svet mesta Tr-
sta je sprejel pismo od delega-
cije antifašističnih demokratič-
nih organizacij. Delegacija pro-
si, da naš svet podpira njegovo
zahtevo, zlasti še ker je vaš u-
radnik izjavil, da je Osvobodil-
ni svet edina kompetentna ob-
last glede te zadeve. Prilagamo
prepis pisma od delegacije in
prosimo za razgovor. Da bo mo-
goče objektivno poročati o go-
spodarski situaciji, je Osvobo-
dilni svet povabil na ta razgo-
vor tudi zastopnike obrtnih za-
drug.”

V belgrajski “Politiki” z dne
18. julija je federalni minister
za vzgojo Vladislav Ribnikar
napisal uvodnik “Pogoji za mir
na Balkanu”. Med drugim pra-
vi:

“. . . postopanje velikih za-
padnih sil v osvobojeni Evropi
je diametrično v nasprotstvu z
obljubami, ki so jih delale med
vojno in katere še vedno ponav-
ljajo v uradnih izjavah in v ti-
sku o svobodi, demokraciji,
ljudski pravici do samoodločbe,
uničenju ostankov fašizma, ka-
znovanju vojnih zločincev itd.
Na eni strani so pomembne be-
sede, na drugi pa dejanja, ki
povzročajo čezdalje večje ne-
zaupanje v obsežna narodna
vprašanja.

Kaj drugega pa naj bi zavez-
niško stališče glede Grčije po-
vzročilo, če ne nezaupanje
kjer so s pomočjo tankov in le-
tal zopet prišli na krmilo isti
fašistični elementi, ki so poma-
gali okupatorju? Kaj drugega
kot nezaupanje naj bi pričako-
vali zavezniki od nas —po nji-
hovem postopanju v Trstu, Go-
rici in na Koroškem, ali po nji-
hovem nerazumljivem stališču,
ki so ga zavzeli v zadevi vojnih
zločincev, ali po grožnji proti
miru v Grčiji?

Toda jugoslovanske narode
ne skrbi provokacija grških fa-
šistov kot ne skrbijo o bodočno-
sti Trsta, Gorice in Koroške,
kajti poznajo trdnost in moč
odpora našega naroda in ker ve-
do, da je pravica na naši strani.
Niti jih ne straši dejstvo, da je
raznim izdajalcem v inozem-
stvu dovoljeno voditi propagan-
do. Skušali nam bodo delati te-
žkoče, toda ničesar ne more iz-
trgati od nas doprinose naših
zmag in nihče nas ne more vz-
nemirjati z izzivanjem naših
prijateljskih stikov z našimi so-
sednjimi demokratičnimi deže-
lami . . .

Ti reakcionarji se naj pouči-
jo enkrat za vselej, da na Bal-
kanu in v Evropi ni nobenih
vplivnih sfer. Tu so samo svo-
bodne in nesvobodne dežele,
demokratične države z ljudski-
mi vladami in države, kjer so
reakcionarni krogi.

Na podlagi tega more biti mir
na Balkanu zavarovan le tedaj,
če sc pusti balkanske narode pri
miru ter če se velesile preneha-
jo igrati z usodo balkanskih na-
rodov ter če ne bo nadaljnih
agresij.”

Shod v Barbcrtonu v nedeljo
5. avgusta na Novakovih pro-
storih na Shermanovi cesti.

Arabski pregovor pravi: Psi
lajajo; toda karavana gre na-
prej.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Dr. V. Maček
napoveduje boj
novi Jugoslaviji

(Nadaljevanje s 1. strani.)
bržkone ostal na Francoskem.
Za svoje intrige ne bo dobil v
Angliji nobene podpore, ako bo
delavska stranka res prekinila
s Churchillovo-Edcnovo vnanjo
politiko tako, kakor je oblju-
bila.
Zarote, ki se ne bodo posrečile

Poleg Mačka v Parizu se je
oglasil v “imenu hrvatske se-
Ijačke lige” in v imenu “enega
milijona Hrvatov v Ameriki” z
dolgo izjavo neki Nik Sarich,
ki sedaj živi menda nekje v
Chicagu. Propagandno podporo
mu je dala “Chicago Tribune” z
naslovom “Million Croats in U.
S. Declare War Upon Reds”.
In naravno, Chicago Tribune ni
edini list, ki pomaga v “napo-
vedani vojni’ novi Jugoslaviji.
Tudi newyorški New Leader, ki
ga nekateri naši rojaki še obo-
žujejo, je v službi reakcije, ka-
koršni prednjači Col. McCor-
mick, Lindbergh itd., kajpada
vse iz sovraštva do Sovjetske
unije in iz “ljubezni” do demo-
kracije.
Sprememba v Angliji je spre-

memba tudi za naš državni
oddelek

Kot se je ukanil dr. Maček,
ki je upal, da mu bo angleška
vlada dovolila priti iz pobega v
Pariz v London, da si tam usta-
novi nekako hrvaško zamejno
vlado, tako so sc prevarili tudi
Srbi, pa razni slovenski Ga-
brovški in drugi reakcionarji.
Zanašali so se na Churchilla,
češ, on bo že tako uredil, da se
Zed. države skupno z Anglijo
zapletejo v vojno proti USSR.

Volilci v Angliji so odločili pro-
ti njim. >

Vojne z Rusijo ne bo. Bila
bi blaznost, in poguba za vse,
ako se bi po vsem tem presta-
nem trpljenju narodov v Evro-
pi zapletli v vojno.

Torej bodo razni Mački, Kri-
štofi (voditelji SNS) in pa slo-
venski Gabrovški morali uvide-
ti, da jim v sedanjih okolščinah
tudi naš državni department ne
bo pomagal. Kajti Churchill in
Eden sedaj nista več angleška
vlada, ampak le navadna po-
slanca v angleškem parla-
mentu.

Komunisti spet
politična stranka

(Nadaljevanje s 1. strani.)
letošnji konvenciji 27.-29. juli-
ja v New Vorku, ki se je je ude-
ležilo okrog 90 delegatov, sogla-
sno zavrgla in proglasila vse
njegove lanske teze za sodelo-
vanje s kapitalizmom za zmot-
ne in delavstvu škodljive. Ču-
dno je le, čemu delegati, ki so
bili večinoma isti kakor lani,
tudi sebe niso obsodili za
zmotne.

Po novem bodo ameriški ko-
munisti spet politična stranka
namesto le nekako postransko
politično izobraževalno društvo.
Uveljavil se je v nji spet WiL
liam Z. Foster, ki je že bil njen
glavni voditelj, dokler ga ni
Browder potisnil ob stran. Po-
slovala bo prilično kot je bila
nekoč organizirana socialistična
stranka. Imela bo klube in v
nje bo sprejet vsak, ki se bo ob-
vezal delovati za njen program.
Nasilne revolucije več ne pro-
pagira, temveč le demokratični
proces. V začetku je imela to-
liko revolucionarnih proglasov,
da ji je to škodilo, največ pa se-
veda onim, ki jih je začela vsled
te nedolžne revolucionarnosti
na papirju preganjati oblast
vseh vrst, od šerifa, pa do ju-
stičnega departmenta. Stranka
ima sedaj veliko priložnost, da
se uveljavi, ker ji socialistična
stranka pod sedanjim vodstvom
ne more biti resna tekmovalka.

Ako vam je naročnina potekla,
prosimo, obnovite jo čimprej!

Anglija stopa
v novo poglavje
svoje zgodovine

(Nadaljevanje s 1. strani.)

larnost. A volilci v Angliji pa
so izrazili svoje. Dali so mandat
delavski stranki, ki ima v novi
zbornici večino dva proti ene-
mu. In to prvič v zgodovini. Pr-
vič se je dogodilo, da je v kaki
državi, ki je svetovna velesila,
zmagala stranka, ki je v kam-
panji odkrito propagirala socia-
lizem. Churchill je v kampanji
svaril pred tako “nevarnostjo”,
a ljudstvo je vedelo, da je on le
pristaš starega reda.

Torijska stranka je dobila br-
co in delavska stranka, ki se če-
stokrat samo sebe naziva za so-
cialistično, ima sedaj priložnost
usmeriti svet v socialistične to-
ke brez krvavih posledic. Pred-
vsem mora spremeniti angleško
vnanjo politiko, kar pa bo vzele
časa. Laski je dejal, da imajo
španski republikanci sedaj pr-
vič priložnost, da dobe zado-
ščenje. Kajti pod Churchillom
je angleški foreign office pod-
piral Franca in njegov fašisti-
čni red. kot je podpiral rojali-
ste v Grčiji in jim pripomogel
nazaj na vlado. In kot je poma-
gal reakciji v Italiji in začel boj
proti Titu v Jugoslaviji s pri-
merjanjem, da je sličen Musso-
liniju in Hitlerju. To se bo od-
slej spremenilo. Kako hitro, in
v kolikšni meri, to je seveda od-
visno od tega, v kolikem času
se bo mogla Anglija izmotati iz
zamreženja torijske vnanje po-
litike, in v koliko jo bo pri tem
oviral amer, state department,
ki je sedaj edini na svetu, ki je
še odločno za ohranitev kapita-
lizma po svetu.

Razlika v vodstvu vnanje
politike

Novi angleški minister za
vnanje zadeve je Ernest Bevin,
ki je človek brez kake visoko-
šolske izobrazbe, toda izbore/
govornik, mislec in poznavalec
razmer svetovnega položaja. Je
delavec od mladega in unijski
voditelj. Samouk. Doslej so an-
gleškemu foreign officu nače-
Ijevali zgolj aristokrati, visoko
izšolani ljudje, toriji, ki so mi-

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.
Wal«enburg 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 Jud-

nich.
INDIANA.

Indianapolis: Mary Stroj,

KANSAS.
Arma: Anton Shular.
Arcadia: John Shular.
We»t Mineral: John Marolt.

MICHIGAN.
Detroit-Dearborn: John Zornik, Leo

Junko Sr., Joseph Klarich in John
Plachtar.

MINNESOTA.
Buhi: Max Martz.
Chisholnr: Frank Klun.
Duluth: John Kobi.
EIy s John Teran in Jacob Kunstelj.

MISSOURI
St. Louis: John Spiller.

MONTANA.
Butte: Anton Zugel.
East Helena: Joseph Mihelirh.
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.

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: Andrew Vi-

drich, Ilija Bubalo in Frank Cve-
tan.

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

hoy.
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, Johnstown.

VVASHINGTON.
Sea*.tle. Lucas Debeljak.

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

WISCONSIN.
Milvvaukee in We*t Allis: Louis Bar-

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

nar.
WYOMING.

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

Rock Springs: Frank Remitz.

slili samo na ohranitev imperia-
lizma, in pa kako varovati ban-
krotirane trone.

V Zed. državah ne more po-
stati kak unijski voditelj niti
tajnik labor departmenta v zve-
zni vladi, dočim je tam dobil se-
daj najvažnejše mesto ministra
vnanjih zadev omenjeni Ernest
Bevin, ki bo delal ameriškemu
državnemu oddelku precej pre-
glavic, in kajpada v prvi vrsti
pa bo njegova naloga, da izmo-
ta Anglijo iz kapitalističnega
omrežja. Posebno bo Bevin to v
stanju doseči, bo moral izvršiti
ogromno “čistko” v poslaništvih
Anglije širom sveta, iztrebiti
reakcionarne agente angleške
vnanje politike z delavskimi za-
stopniki in ob enem nekega dne
javno izjaviti, kaj pravzaprav
bo angleška vnanja politika v
bodoče.

In kaj bo, to so angleški de-
lavski voditelji povedali že v
volilni kampanji in zopet po 26.
juliju, ko so sešteti glasovi oz-
nanili, da je zmaga njihova in
bodočnost Anglije in občestva
Velike Britanje njim izročena.

Zmaga v Angliji je približala
svet socializmu in le socializem
lahko obvaruje svet pred kata-
strofami, kakršne so gospodar-
ske krize in vojne.

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 Gcttysburgu, 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. Lawndale 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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* PRISTOPAJTE K |
SLOVENSKI NARODNI |
PODPORNI JEDNOTI |

| NAROČITE Sl DNEVNIK +

| “PItOSVETA” ?

<s• Stane za celo leto $6.00, J
pol leta $3.00

T Ustanavljajte nova društva. +

? Deset članov(ic) je treba za X

Inovo društvo. Naslov za list in ♦
za tajništvo je: X

2657 S. Lawnda!e Ave. +

CHICAGO 23, ILL. 1
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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.
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BARETINCIC & SON jj
POGREBNI ZAVOD ' ’

Tel. 20-361 «I
424 Broad Street

t JOHNSTOWN, PA. '•

f
_

....J ’

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 8:30 P. M.

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

Tel. Crawford 8440
If no answer Call

Austin 5700
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