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JRZ izročilo SANSu
$4,000

Jugoslovansko republičansko
z.diuženje (JRZ), ki je kmalu pd
ustanovitvi SANSa zaključilo
izročiti Slovenskemu ameriške-
mu narodnemu svetu glavni del
vojcga likvidiranega premože-

nja, in sicer SIOOO takoj, druge
•1000 pa kasneje, je 20. julija
zpolnilo svojo obljubo. Tisti

dan smo prejeli od poverjeni-
ka ček za S4OOO in tajnik Ch.

Pogorelce je v svojem pismu
lejal. da.sta to postopanje odo-
brila pred nekaj meseci zadev-
a odbora SNPJ in JRZ.
SANS danes vrši isto delo in
bori za iste cilje, za katere
je borilo Jugoslovansko re-

publičansko združenje pred več
ut petindvajsetimi leti. Daši

razmere tedaj niso bile ugodne
<a uspeh programa, ki je dolo-
•al federativno republikansko
obliko vlade prve Jugoslavije,
je vseeno zasejalo seme, ki je
četrt stoletja kasneje zacvetelo
m bo porodilo zaželjeni sad.
SANS je s pomočjo zavednih
lovenskih Amerikancev poma-

gal z vsemi svojimi silami, da
o se uresničile sanje in aspira-
ije slovenskega naroda in s tem

’udi načrti in cilji SANSovega
urednika Jugoslovanskega

■ cpubličanskega združenja v
Ameriki.

SANSovo delo še ni dokon-
ano in he bo dovršeno, dokler
iova demokratična federativna
Jugoslavija ni popolnoma ure-
jena in obnovljena. O dbliki
voje bodoče vlade bodo odlo-
ali narodi Jugoslavije pri svo-
»odnih volitvah, ki se bodo vr-
he oktobra meseca. Narodi Ju-

goslavije bodo na demokratični
lačin izvolili svoje poslance za
konstituentno skupščino ter pr-

ikrat v svoji zgodovini sami
»dločili, ali hočejo demokrati-
no. federativno republiko, ali
nonarhijo.

Z novo Jugoslavijo pa mora
.iti prenovljena vsa Evropa,

m < rojeni morajo biti vsi narodi
v duhu bratstva, edinosti in
nrave demokracije etnične,
'konomske in politične kajti
le kadar bodo vsi narodi zgra-
dili svojo bodočnost na tej pod-
lagi, bo zagotovljen mir in od-
pravljeno izkoriščanje in zati-
ranje ljudskih množic in pre-
prostega človeka. SANS lahko
pri tem veliko pomaga v Ame-
iki. Toda to delo ni lahkol in ne

more biti izvajano brez gmot-
ih sredstev. In vsled tega je

>oslana podpora toliko bolj va-
<!ia in toliko bolj cenjena.

Najlepša hvala’

Dosedanji uspehi
NRFASSD

Ameriški odbor Vojnega re-
ntnega fonda Amerikancev ju-
žnoslovanskega porekla (War
Relief Fund os Americans os
South-Slavic Descent) je pred-
ložil poročilo o svojem delu za
pomožno akcijo. Račun krije
šestmesečno dobo, končavši se
30. aprila 1945.

V tej dobi so znašali prispev-
ki v gotovini $504,527.67, vred-
nost darovanih relifnih potreb-
ščin pa $498,429.00. Vsi darovi
in dohodki v gotovini in blagu
so znašali $1,009,453.42.

Do 30. aprila je bilo poslano
v Jugoslavijo za $209,472.78

rupljenih potrebščin ter za
401,606.24 darovanega blaga,
kupaj za $611,079.02. V skladi-
;ču se je tedaj nahajalo za $46,-
173.79 kupljenih potrebščin ter
darovanega blaga v vrednosti
196,822.76. Upravni stroški,
kij učivsi stroški raznih večjih
rireditev in pododsekov v dru-
ih mestih, oglašanje, filmi itd.,
o znašali $92.457.95, oprema
rada $2,054.80, najemnina,
troji in upravni stroški skladi-
ča v New Vorku pa $31,593.59.
)ne 30. aprila je bilo gotovine

$149,296.46, obveznosti $20,-
24.95. torej čistega preostanka

$129.071.51.'
Hrvatska bratska zajednica

e istočasno poslala skozi ta od-
,or v Jugoslavijo raznih po-
trebščin v vrednosti $85,523.

Pošiljke relifnih potrebščin v
Jugoslavijo po 30. aprilu niso
vključene v teh računih.

Do 31. julija je SANS nabral
za relifno akcijo WRFASSD v
gotovini $90,472.22. Vse pri-
spevke se naj pošilja v naš urad
(3935 West 26th Street, Chica-
go 23, Illinois), darove v blagu
pa naravnost v skladišče: Ware-
house WRFASSD, 161 Peery
Street, New York, N. Y.

Shod za relifno
akcijo v Jolietu

V Jolietu prireja podružnica
SANSa in postojanka JPO-SS
veliko skupno prireditev in
shod v nedeljo 19. avgusta. Vr-
ši se v farnem parku. Vsi čisti
dohodki so namenjeni za takoj-
šnjo pomoč trpečemu narodu v
stari domovini. In o veliki po-
trebi takojšnje pomoči bo go-
voril svetnik pri jugoslovan-
skem veleposlaništvu v Wash-
ingtonu dr. Slavko Zore, ki bo
Jolietčanom in rojakom iz oko-
lice prinesel pozdrave iz Slove-
nije in Jugoslavije. V imenu
SANSa in relifne akcije WRF-
ASSD bo govoril SANSov taj-
nik Kuhel. Nastopili bodo tudi
lokalni govorniki in razni talen-
ti. Predsednik lokalnega odbo-
ra je brat Louis Železnikar, ki
je podtajnik KSKJ in predsed-
nik nadzornega odbora SANSa.
Za pomočnike ima sestro Jose-
phino Erjavec, gl. tajnico Slo-
venske ženske zveze, Franka
Vraničarja, člana gl. odbora
ABZ ter druge vodilne osebno-
sti v tej naselbini. Dr. Zore, ki
se je aktivno udejstvoval v šti-
riletni borbi za svobodo naro-
dov Jugoslavije, ima čin pol-
kovnika v jugoslovanski narod-
ni vojski. Odlikovan je tudi z
redom partizanske zvezde in
hrabrostno medaljo. Obenem
pa je tudi izvrsten govornik in
drugače zelo domač in prikupen
fant, ki ga mora res vsak poslu-
šalec takoj vzljubiti. Prepričani
smo. da bo prireditev dobro ob-
iskana ter da bo doprinesla
gmotne uspehe v korist potreb-
nega naroda v stari domovini.

Delavska zmaga
v Angliji

Angleške volitve so preseneti-
le marsikoga. Podrle so upanje
stari reakciji, ki se je nadejala
angleške pomoči za svoj even-
tuelni povratek na stara mesta.
Kot drugi narodi v Evropi, ki
so morali občutiti posledice bar-
barske okupacije in fašistične-
ga terorja, tako je tudi Velika

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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DOMAČINI NA OTOKIH RYUKYUS na Pacifiku so se izselili iz
svoje vasi, ker je bila spremenjena v bojišče. Ameriški vojaki so jim
bili na uslugo na poti v varnejši kraj.

Britanija pokazala pred vsem
svetom, da ne trpi take vlade,
ki bi hotela voditi politiko pro-
ti edinstvu in bratstvu miro-
ljubnih narodov Evrope.

Skoraj ni dvoma, da je rezul-
tat angleških volitev veliko
vplival tudi na končne zaklju-
čke konference Trumana, Stali-
na in Attleeja.

Tajništvo SANSa je poslalo
profesorju Haroldu Laskiju,
predsedniku eksekutivnega od-
bora delavske stranke, čestitke
k veličastni zmagi angleškega
delavstva ter izrazilo naše želje,
da bi nova vlada kooperirala z
drugimi demokratičnimi silami
v Evropi pri njihovem prizade-
vanju, da se fašizem korenito
iztrebi iz površine sveta. Med
drugim je bilo rečeno:

“We firmly believe that the new
government os Great Britain will
do its utmost in eliminating the re-
actionary moves in Yugoslavia,
Greece, Italy, and in other coun-
tries, which were supported by
Mr. ChurchilPs government and
which were diametrically contrary
to the principles os the Atlantic
Charter and democracy in general.
We are coavinced that Mr. Attlee’s
government will strengthen the
friendship betvveen the democratic
governments os Europe, friend-
ship so essential to main a lasting
peace in the vvorld. This chn be
accomplished only if the liberated
peoples os Europe are given an op-
portunity for self-determination os
their future. Thus we will be able
to avoid the unfortunate episodes
os Greece, Trieste, Svria, and else-
vvhere, which created distrust and
doubt in the intentions os the
great democracies os the vvorld.”

SANS zahteva boljšo
postno zvezo

SANS je podvzel potrebne
korake pri poštnih oblasteh v
Washingtonu, da se uspostavijo
boljše poštne zveze med Ame-
riko in Jugoslavijo, vključivši
Slovensko primorje, Istro, Trst
in Gorico.

Zahteval je, da se odpre po-
šta za pošiljanje zavitkov posa-
meznikom v staro domovino, ka-
kor tudi denarja. Na ta način bi
ameriški Slovenci in Jugoslo-
vani sploh lahko dosti več po-
magali potrebnim svojcem v
rojstni deželi z denarjem in de-
loma tudi v blagu. V Slovensko
Primorje pa pošta sploh odprta
ni bila.

Zadevno priporočilo je izvr-
ševalnemu odboru SANSa pred-
lagala podružnica št. 25, Chica-
go, Illinois, in odbor jo je so-
glasno sprejel.

SANS se je opiral na dejstvo,
da je poštni promet že odprt z
Italijo, ki je bila ameriška na-
sprotnica v tej vojni, ter da so
italijanski Amerikanci poslali
svojcem v Italijo že na stotine
milijonov denarja, kakor tudi
blaga. Zakaj naj bi bila v tem
oziru zapostavljena Jugoslavi-
ja, ki se je osvobodila brez po-
moči zavezniških vojsk in ki je
utrpela tako ogromne žrtve v
borbi proti okupatorjem. Zave-
damo se, da nastajajo še vedno
velike potežkoče za točno kre-
tanje poštnih parnikov in za
prevažanje blaga iz pristanišč
v zaledje. Minili so pa tudi že
trije meseci po zaključku evrop-
ske vojne in bliža se zima
peta zima borbe za obstoj. Zad-
nji čas je, da ljudstvo dobi po-
moč iz Amerike. Ta pomoč pa
ne more biti zadostna in začas-
na, ako ne bo hitro odprta pot
za pošiljanje.

SANS pričakuje, da bodo a-

meriške poštne in diplomatične
oblasti čim prej ugodile tem za-
htevam.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Nemčija dobila
za svoje grehe
težko pokoro

(Nadaljevanje s 1. strani.)
mu precej gradiva za podkuri-
tev svoje kampanje proti Ru-
siji. Chicago Tribune prinaša
proti nji kartune v barvah, s
katerimi prikazuje Stalina za
tolovaja, ki si je v poraženi
Nemčiji nagrabil kolikor si je
mogel, pogoltnil polovico Polj-
ske, Balkan, Madžarsko in Če-
hoslovaško, in tako pritiral do-
malega vso Evropo v zasužnje-
nje.

Hujskanje na gnojnih tleh
Ker je v tej .deželi zelo veliko

ljudi nemškega pokolenja, je
naravno, da simpatizirajo z de-
želo svojih dedov in taka pro-
paganda deluje med njimi kot
če prilivaš olje na ogenj. Tudi
klerikalni Poljaki in Irci v nji
pridno pomagajo. Senator Taft
iz Ohia se je oglasil med prvi-
mi z izjavo, da je razdelitev
Nemčijo kal za tretjo svetovno
vojno. Senator Wheeler mu je
pritrdil.

Odvzem nekaj zemlje Nemči-
je na vzhodu je torej postalo v
tej propagandi proti Rusiji
glavna žoga. Ampak ko bi kri-
tiki pri tem pomislili, kaj je
Hitler storil s Poljsko, s Čeho-
slovaško in sploh z vso Evropo
in kako vztrajno je širil “nem-
ški življenjski prostor”, bi mor-
da laglje razumeli, kako se se-
daj, po zavezniški zmagi, na-
pram Nemčiji počutijo tisti, ki
so trpeli pod njo in garali za-
sužnjeni vse nji v korist.

Z1 o se ne popravi z zlom
Umevno, da se krivic ne mo-

re popraviti z vračanjem kri-
vic in da maščevanja rode na-
klepe za nova maščevanja po
geslu “zob za zob”. Ampak So-
vjetska unija se je odločila za
svoj način rešitve nemškega
vprašanja in zgodilo se je v
Potsdamu tako kot se je res v
glavnem po njeni volji. Očitajo
ji tudi, da je v svoji okupacij-
ski zoni nemškega rajha pobra-
la iz tovarn že nad 50 odstotkov
vseh strojev ter jih poslala v
obnovljene tovarne v Ukrajini
in Belo-Rusiji. Sovjetska vlada
upravičeno trdi, da je do od-
škodnine upravičena, kajti nem-
ške armade so ji v svoji inva-
ziji napravile ogromno škodo.
In ko so se umikale, so tudi od-
vzele s sabo stroje, živino in pa
zdrave moške, da so jim delali
v zasužnjenju.

Mirovne pogodbe po novem
načinu

Kar se tiče demokratiziranja
Nemčije, pa se je Rusija izka-
zala za bolj taktično kot pa An-
glija in Amerika. Sovjetska o-
kupacijska oblast je bila prva,
ki je dovolila obnovitev demo-
kratičnih strank in unij, in pr-
va, ki jim je dovolila ustanoviti
časopise. V Potsdamu je Stalin
zelo priporočal, da naj temu vz-
gledu sledi tudi ameriško in an-
gleško vojno poveljstvo. In ena-
ko ju je urgiral radi Avstrije.

Glede mirovnih pogodb so se
zedinili, da se jih ne bo skle-
palo po vzgledu versajske kon-
ference, ampak da naj se to na-
logo poveri vnanjim ministrom
velike trojice, in pa vnanjemu

ministru Francije in Kitajske.
Za sedež njihnih posvetovanj in
sklepanj jim je določen Lon-
don. Kadar se bodo za kako mi-
rovno pogodbo povšem zedi-
nili, jo bodo predložili priza-
deti deželi, kateri ne bo preo-
stajalo drugega, kot da jo pod-
piše.

Male dežele v tej aranžmi mi-
rovnih pogajanj ne bodo imele
dosti besede. Kvečjemu bodo
vprašane za nasvete in mnenja.

Italija prva na vrsti
V poročilu o posvetovanjih in

sklepih velike trojice v Pots-
damu je Italija zelo pohvalno
omenjena in obljubljeno ji je,
da bo ona prva, s katero bo skle-
njena mirovna pogodba, a Nem-
čija pa zadnja, kar se dežel v
Evropi tiče. V Potsdamu so vs-
led tega o Italiji precej raz-
pravljali in mešetarili. Izvede-
lo so je, da je Stalin govoril gle-
de Trsta v prilog Jugoslavije,
kar je bilo že prej znano, in je
naletel na ugovore, kar je bilo
pričakovati. Verjetno je, da bo-
do ministri omenjenih dežel to
vprašanje na konferenci v Lon-
donu rešili z ustanovitvijo kake
mednarodne kontrole nad Tr-
stom, ako se ne bosta Italija in
Jugoslavija o tem že prej sku-
pno sporazumele.

Kongres si vzel
počitnice vzlic
obilici nalog

(Nadaljevanje s 1. strani.)
vidende ne bodo prenehale in
da se bodo bogataši tudi v krizi
lahko vozili udobno, magari na
pobegu, kakor se je v prejšnji
krizi n. pr. Samuel Insull, ki si
je vzlic “bankrotu” lahko najel
celo ladjo in se v nji norčeval
iz ameriških oblasti, ki so ga z
ladjami “zasledovale”.
Važne predloge, a brez zadostne

podpore
Dočim so dobički korporacij

torej zaščiteni tudi ko bo konec
vojne, pa se nihče ne briga za
zaščito brezposelnih delavcev.
Predsednik Truman je sicer pri-
poročil, naj se jim zviša brez-
poselnostno podporo na $25 na
teden skozi 26 tednov nezapo-
slenosti. A gospodje poslanci, ki
so mali skupini bogatašev la-
hko podarili osem milijard
“brezposelnostne” podpore, za
dobo, ko industrija ne bo pro-
ducirala in ji dobički odpadejo

pa so se ob pomisli na borih
$25 brezposelnim delavcem u-
strašili “inflacije” in pa, da bi
bilo to slabo za deželo, češ, kdo
pa bo delal, če bo lahko v brez-
poselnosti prejemal več kot pa
ako je uposlen v tovarni, trgo-
vini ali v uradu?

Zametavanje zdravstva
Enako zametava ta reakcio-

narna večina v kongresu pred-
loge za socializiranje zdravstva,
češ, da bi bil to socializem ali
komunizem in torej proti ame-
riškim tradicijam. Naj skrbi za
revne ljudi privatna in javna
dobrodelnost, toda nikar ne za-
ščititi vse ljudi z oskrbo zdrav-
niške nege s pomočjo države!
Kajti to bi bilo zavarovanje, ne
dobrodelnost! A imoviti sloji
zahtevajo, da so na eni strani
oni kot “dobrotniki” in na dru-
gi pa “berači”, katerim se deli
milost z bogatinove mize.

Upajmo, da je senator Mur-
ray iz Montane v pravem, in da
se nekega dne tudi ameriški
volilci opogumijo enako, kakor
so se letošnjega 5. julija v An-
gliji-

Boj s tuberkulozo
v Franciji

Vsled podhranjenja, pomanj-
kanja zdravil in zdravnikov ter
vsled živčne napetosti, skozi ka-
tero so morali iti Francozi po
porazu svoje dežele, se je tuber-
kuloza med bedno maso silno
razpasla —in to med civilnim
prebivalstvom bolj kot pa med
francoskimi vojaki, ki so bili v
vojnem ujetništvu v rajhu.
Slednjim je namreč pomagal s
paketi Mednarodni Rdeži križ,
a civilnemu prebivalstvu pa ni-
hče. Ker je živilski problem v
Franciji še prav tako nerešen
kakor je bil, in ker se ji za pri-
hodnjo zimo obeta še hujše po-
manjkanje kuriva kakor lani,
se pričakuje, da bo imela jetika
v bodočih mesecih obilno žetev.

Proletarec je bil ustanovljen, da
služi delavstvu. Tej nalogi je zvest
v vsakem slučaju, v krizah in “do-
brih” časih, v vojnah in miru. Pod-
pirajte ga.

Najbolj znan mednarodni so-
cialist sedanje dobe Harold J.
Laski je profesor politične zna-
iosti na landonski univerzi od
eta 1926 dalje. Prej je bil pre-
davatelj v univerzama Yale in
Harvard v Zed. državah. La-
ski je svetovno znan intelektu-
alec. V angleških delavskih kro-
gih je bil dolgo smatran le za
levičarskega socialista, a sedaj
o vzlic svojemu radikalizmu
jredsednik eksekutive angleške
lelavske stranke in v nji poleg
tistih vodilnih članov v delav-
ski stranki, ki sedaj tvorijo an-
gleško vlado, najvplivnejša o-
sebnost. V volilni kampanji ju-
nija pa do 5 julija to leto si ga
je Churchill izbral za glavno
tarčo napadov. Churchillovi po-
močniki so ob enem radi nami-
gavali, da Laski ni angleško
ime in pri tem dodajali še me-
rico antisemitizma proti njemu.

V članku, ki ga je napisal za
časniško agencijo ONA, na ka-
tero je naročen tudi Proletarec,
pravi Laski o pomenu minulih
volitev v Angliji med drugim
sledeče:

V prvih dneh volilnega izida
ni še povsem jasno, kolikšen
bo obseg socialistične zmage —-

katere si še ni mogoče v polni
meri predočiti.

Nihče v našem glavnem sta-
nu (delavske stranke) si ni upal
misliti na tako masivno in ja-
sno, ter tako popolno zmago.
Nič manj kot 26 Churchillovih
ministrov je izgubilo svoje se-
deže. Liberalna stranka se je
sesula. Niti Sir Archibald Sin-
clair niti Sir William Beveridge
(liberalca) nista dobila sedeža
v parlamentu.

Odkar je bil leta 1906 pora-
žen premier Balfour, se angle-
ški volilci niso nikdar več izja-
vili s toliko jasnostjo kakor 5.
julija t. 1. Delavska stranka
prihaja zdaj na vlado ne več
samo kot stranka industrialnih
delavcev, temveč je postala za-
res predstavnica volje vsega
naroda. .Stranka bo tudi mnogo
mlajša. Veliko naših zmag je
bilo izvoj evanih od čisto mla-
dih ljudi, katerih vnema in na-
vdušenje nam daje sliko razpo-
loženja volilcev.

Mnogo znamenitih torijev bo
vsaj začasno izginilo iz našega
javnega življenja. Zakaj je bil
Churchill tako značilno težko
poražen? In to ravno ko je bil
na višku svoje sile in slave? Da-
nes vidimo, da je storil pravi
politični samomor.

Pred vsem se je globoko mo-
til glede pameti in politične zre-
losti angleškega naroda. Neka-
ko po “firerski” je poskušal iz
teh naših splošnih narodnih vo-
litev napraviti osebni plebiscit
za zaupanje v njegovo osebnost.
Svojo volilno kampanjo je zgra-
dil na udarcih in napadih, ki so
bili nevredni njegove veličine,
in sramotili narod. Prepričal je
ljudstvo, da ni pravi mož za. na-
loge rekonstrukcije. Morda še
bolj presentljivo pa je, da je bil
človek, ki nas je vodil tako iz-
vrstno v vojni, tako popolno-
ma nesposoben razumen, Kaj so
njegovi vojaki mislili.

Ponovil je največje zmote in
zablode David Lloyd Georgea
iz leta 1918. Postal je torijski
aristokrat, ki misli, da mu je
oblast prirojena in dana za
zmerom, pa smatra, da je kriti-
ka opozicije žalitev proti nje-
mu. Zahteval je, da naj vsi mi-
slijo, da je ravno on nenado-
mestljiv.

Pozabil je, da v demokraciji
nikdo ne more postati nenado-
mestljiv. Zdaj, ko je delavstvo
prvič dobilo svojo večino, se
odpira na Angleškem nova fa-
za zgodovine. Nihče izmed nas
ne misli, da utegne biti vlada-
nje v teh težkih časih drugačno
kot težko. Dati moramo svoj
polni prispevek k porazu Ja-
ponske. Pomagati moramo Ev-
ropi, da se zopet postavi na svo-
je noge. Gledati moramo na to,
da. bo plamen kulture v osrčju
civilizacije znova zagorel.

Prizadevali si bomo zgraditi
nezlomljiva prijateljstva z Zed.
državami Amerike in. s Sovjet-
sko unijo. Ravno tako jasno pa
si bomo tudi prizadevali poka-
zati, da smatramo, da so vlade
ljudi kot sta Franco (na Špan-
skem) in Salazar (na Portugal-

MANDAT ZA IZVRŠITEV SOCIALNE
REVOLUCIJE NA "MIREN NAČIN"

Harold J. Laski tolmači pomen izida'minulih voli-
tev v angleški porlament. Mandat ljudstva, ki vladu-
joči stranki "dovoljuje" izvesti socialno revolucijo.

skem) nevarne svetovnemu
miru.

Naša želja je, da takoj, po
naših najboljših močeh poma-
gamo Frartciji. Nehali bomo
podpirati zastarele monarhije
in gnile socialne sisteme, za ka-
tere je gojil Churchill tako pre-
senetljivo toplo naklonjenost.

Doma pa nas čaka gigantična
naloga preustvarjanja, da iz
kapitalistične družbe napravimo
socialistično, in to še v času, ko
se moramo lotiti nujnih proble-
mov kot vprašanja stanovanj in
demobilizacije, ki se tičejo sko-
ro vseh panog narodnega živ-
ljenja.

Ne bom poskušal prerokova-
ti, kako se bo izteklo.

To je čas, ki bo priča vitalno
važne preizkušnje demokratič-
nih načel, »ki bo tudi pokazal,
kaj so ta načela vredna v očeh
onega razreda, ki je vladal An-
glijo od revolucije iz leta 1688
dalje.

To je velik eksperiment. To
je začetek grajenja socialistič-
nih temeljev v strukturi kapi-
talistične družbe. Nikjer ni tega
še nikdar noben narod poskusil
izvesti. Delavska stranka stre-
mi za tem, da izvede kar je
prav za prav revolucija “s pri-
voljenjem”.

Naša dolžnost je, da gremo
naprej, kajti jasno nam je, da
je že odbila ura, ko so bile po-
lovičarske mere še zadostne.

VICTORY GARDEN
CONTEST

Sixteen hundred employes os
Commonwealth Edison company
in Chicago are entered in its 1945
victory garden contest, Edward
J. Doyle, president, has announced.
This is more than one-fifth os the
utility’s entire personnel and re-
presents a substantial inerease over
the number participating in the
competition held last year.

Edison gardeners will wind up
their contest with a gala harvest
festival scheduled for September
5-6-7 at Treasury Center in the
company’s downtown store, 72 W.
Adams st, War bonds and stamps
with a total value os more than
SBOO will be awarded for the best
vegetables, fruits, canned goods
and garden record books displayed.
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| “I’BOSVETA” i
Stane za celo leto $6.00,

pol leta $3.00 j?
Ustanavljajte nova društva.
Deset članov(ic) je treba za
novo društvo. Naslov za list in

* za tajništvo je: Ž

s :
2657 S. Lavvndale Ave. *

CHICAGO 23, ILL. |

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

| BARETiNCIC & SON H
? POGREBNI ZAVOD j*
t Tel. 20-361

Ž 424 Broad Street *

* JOHNSTOWN, PA.

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.)

Re». 2219 So. Ridgeway Ave.
Tel. Crawford 8440
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