
Proletarec, August 15, 1945

Glede poštnega
prometa med Ame-
riko in Jugoslavijo

Pretekli teden je bilo ome-
njeno v tej koloni, da je SANS
podvzel korake pri ameriških
oblasteh za hitro vpostavitev
poštnega prometa med Ameriko
in Jugoslavijo ter Primorjem.
Dočim je celo v našo bivšo so-
vražnico Italijo dovoljeno poši-
ljati pakete in denar iz Ameri-
ke, je za Jugoslavijo odprta le
omejena pisemska pošta, za Pri-
morje pa se ne sprejema niče-
sar.

Dne 9- avgusta je SANS pre-
jel od poštnega oddelka v Wash-
ingtonu sledeči odgovor:

August 7, 1945.
Dear Mr. Kuhel:

The receipt is acknovvledged os
vour letter os July 28, 1945, re-
garding the resumption os money
order and parcel post Service to
\ ugoslavia.

The question os resuming liniit-
ed parcel post service to Yugo-
slavia is receiving the active con-
sideration os this Department. You
may be assured that as soon as
transportation facilities and other
conditions permit, parcel post Serv-

ice to that country vvill be resumed
and ali postmasters vvill be so in-
formed in order that they may ad-
vice the patrons os their offices. It
is suggested, for that reason, that
the members os the Slovenian
American National Council make
inquiry from time to time at their
local post offices expecting the re-
sumption o» parcel post service to
Vugoslavia.

A copy os your letter has been
reierred to the Third Assistant
Postmaster General, Division os
Vloney Orders, for attention to
vour requiring regarding the re-
sumptino os money order service
to Vugoslavia.

Sincerely yours,
Roy M. Martin,
Acting Second Assistant
Postmaster General.

Iz tega odgovora je razvidno,
da poštne oblasti “aktivno raz-
motrivajo” o vprašanju pošilja-
nja paketov v Jugoslavijo in
čim bo vprašanje transportaci-
je rešeno, bo omejeno pošilja-
nje paketov dovoljeno. Zadevo
pošiljanja denarja pa ima rešiti
oddelek za poštne denarne na-
kaznice.

Zadnja poročila kažejo, da
transportacija po Jadranu še ni
varna, ker vse mine še niso bile
odstranjene. Tako je 7. avgusta
tovorna ladja tipa Liberty za-
dela ob mino v tržaškem prista-
nišču in se v 30. minutah poto-
pila. Pripeljala je iz Amerike
relifne potrebščine za UNRRA.
To je bil hud udarec za prebi-
valstvo, ki je pričakovalo žive-
ža, obleke in drugih potrebščin, j
Pa nevarnost je eden izmed vz- I
rokov, čemu ni boljše poštne
/veze med Ameriko in Jugosla- |
vijo.

/1Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St, Chicago 23, ILL.

Ameriški Slovenci naj sledi-
jo priporočilu poštnega oddelka
ter od časa do časa vprašajo na
lokalni pošti glede poštne zveze
z Jugoslavijo.

Potsdamska konte-
renca in Jugoslavija

V deklaraciji o zaključkih,
ki so jih- na konferenci v Pots-
damu sprejeli predsednik Tru-
man, novi premier Attlee in ge-
neralisimo Stalin, ni bilo di-
rektno ničesar omenjenega gle-
de Jugoslavije. Je pa Jugosla-
vija direktno prizadeta, zlasti
Slovenija. Vprašanje bodočno-
sti Trsta je povezano z zaklju-
čkom glede mirovne pogodbe
za Italijo, ki jo imajo sestaviti
zunanji ministri Velike Brita-
nije, Francije, Kitajska in So-
vjetske zveze ter ameriški dr-
žavni tajnik Byrnes.

Ta mirovna pogodba za Itali-
jo ima biti sestavljena na pr-
vem sestanku omenjenih držav-
nikov meseca septembra v Lon-
donu. V njej bo odločeno glede
bivših italijanskih kolonij v Af-
riki ter teritorijev spornega
značaja. Ta teritorij je pred-
vsem Slovensko Primorje in
Trst, ki ga zahteva Jugoslavija.
Ali ga bo dobila?

Premestitev angleškega feld-
maršala Alexandra za vojaške-
ga governerja Kanade je dobro
znamenje. Njegova zahteva (ki
jo je podprl ameriški državni
podtajnik Grew), da se morajo
jugoslovanske čete umakniti iz
Primorja, je izzvala takozvano
“tržaško krizo” in postavila an-
gleške in ameriške diplomate v
neprijetno zadrego. Prisiljeni
so bili napraviti kompromis
glede okupacije Istre in Sloven-
skega Primorja. Bodočnost Tr-
sta je velevažnega pomena ne
samo za Slovenijo in Jugoslavi-
jo, temveč za vse slovanske na-
rode. Ti gledajo z velikim za-
upanjem v Moskvo. Če bo So-
vjetska zveza močno podprla za-
hteve maršala Tita, bo Trst po-
verjen Jugoslaviji. S Trstom bo
šlo vse jugoslovansko zaledje,
ki ga je Italija dobila leta 1918.
Druga možnost je, da postane
Trst mednarodno mesto pod u-
pravo Jugoslavije, Avstrije, O-
grske, Čehoslovaške in Italije.
V tem slučaju bi njegovo zale-
dje spadalo pod Jugoslavijo. Ti-
panje Italije, da bo Trst zopet
pod Italijo, se je omajalo ob
zmagi delavske stranke v An-
gliji.

Bodočnost Italijanske meje
bodo nedvomno zapopadene v
mirovni pogodbi. Vse to pome-
ni, da končno vprašanje Trsta
in Slovenskega Primorja ne bo
čakalo mirovne konference,
temveč bo rešeno v prihodnjih
par tednih. Mirovna konferen-
ca, ki se bo vršila najbrž pri-
hodnjo spomlad, bo le pritisni-
la pečat na zaključke, ki so jih
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napravili pred meseci predstav-
niki Amerike, Sovjetske zveze
in Velike Britanije.

Zasedanje Avnoja
in kongres NOF

3. avgusta se je pričelo zase-
danje AVNOJa (parlamenta) v
Belgradu. Baviti se ima z resni-
mi problemi, ki so zajeli Jugo-
slavijo po osvoboditvi dežele in
v razdobju, predno se vršijo na-
rodne volitve o vprašanju bo-
doče oblike vlade.

Istočasno se je vršil v Bclgra-
du tudi kongres zedinjene Na-
rodne osvobodilne fronte (NOF)
ali politične organizacije, ki jo
je porodila osvobodilna borba.
V njej so zastopane vse politi-
čne stranke, ki se načelno stri-
njajo z devetimi temeljnimi
točkami platforme. V svojem
pozdravnem govoru se je mar-
šal Tito dotaknil tudi bodoče
oblike demokratične federativ-
ne Jugoslavije in strogo nagla-
sil nezdružljivost demokracije
in monarhije. Poudaril je, da
mora bodoča Jugoslavija biti ne
samo federativna, temveč tudi
federativna republika. To je go-
voril kot član NOF.

To je izvalo tudi v Ameriki
ostro kritiko nekaterih komen-
tatorjev, ki pišejo in govorijo v
korist starega reda. Prosluli H.
V. Kaltenborn je obtožil Tita,
da je s tem prelomil pogodbo,
ki je določala, da bo narod v
svobodnih volitvah odločil o ob-
liki vlade. Kaltenborn je pret-
kan maček, ki dobro pozna raz-
liko med Narodno osvobodilno
fronto in AVNOJem, a je v svo-
jem strupenem komentarju de-
lal vtis, kot da Tito govori v
imenu parlamenta.

Propaganda proti Titu (proti
Slovanom) je umetna in odkar
je umrl predsednik Roosevelt
prihaja na dan v raznih obli-
kah. Najprej je prišel “tržaški
incident , ki ni bil nobena slu-
čajnost, nato Koroški. Vpraša-
nje povrnitve kralja Petra je
tretji. Zakaj morajo prvačiti
Amerikanci, ki so se prvi otre-
sli kraljevskih verig, v preli-
vanju krokodilskih solz za skra-
hirane evropske prestolčke, je
več, kot pa zamore umeti

’

po-
vprečni republičanski Ameri-
kanec. Kako naj to umeva po-
vprečni Evropejec?

Taka propaganda v inozem-
stvu Titu pač ne škoduje doma,
temveč ga dela še bolj priljub-
ljenega med narodom, ki je vi-
del svojo bodočnost le na levi
cesti. Desna pot pa bi vodila na-
zaj v stari red, ki je prinesel
Jugoslaviji toliko gorja, vsemu
svetu pa največjo katastrofo.

Narodi Jugoslavije so v svo-
jem lastnem konceptu že rešili
to vprašanje. Faktično pa bodo
ta koncept napisali na svoje
glasovnice meseca oktobra.

O shodu v Jolietu
V nedeljo popoldne 19. avgu-

sta se vrši‘v Jolietu narodni
shod, na katerem bo med dru-
gim govorniki nastopil tudi dr.
Slavko Zore, svetnik pri jugo-
slovanskem poslaništvu v Wash-
ingtonu. Ves prebitek je name-
njen pomožni akciji za stari
xraj. Poleg L. Železnikarja, J
Erjavčeve, F. Vraničarja v od-
boru pridno pomagata tudi se-
stra Ema Planinšek, predsedni-
ca podružnice Slovenske ženske
zveze, in John L. Jevitz, pred-
sednik društva št. 66 Ameriške
bratske zveze.

Veliko zanimanja za ta shod
vlada tudi v Chicagu in okolici.
Društvo št. 100 SNPJ v Chica-
gu jeradi shoda preklicalo svoj

piknik, ki se je imel vršiti isti
dan.

Prireditev se bo vršila v far-
nem parku in pričakuje se veli-
ka udeležba.

Našemu rojaku drju. Zoretu
kličemo: Dobrodošel v Srednji
zapad in Joliet!

Mirko G. Kuhel, tajnik.

USSR v vojni
proti Japonski
veliko pridobila
pomagala. In Japonska pa si je
umislila vzhodno Sibirijo pod
svojim vplivom in Mandžurijo
pa za popolnoma svojo lastnino.

Iz Sibirije se je morala Par
let po boljševiški revoluciji na
“željo” ameriške in angleške
vlade umakniti, a odločila se je,
da kar se Kitajske in njenega
bližnjega vzhoda tiče, pa mora
pod njeno oblast.

Ko je bila Japonska v tej

.. . Dež lije. Velika sodna
dvorana v leseni palači je vsa
polna pare, ki hlapi iz belih
halj bojevnikov, ki se tu suše.
Zrak je poln vonja po masti in
olju, s katerim imajo namazane
glave.

Pred sodnim stolom sedi gr-
bec Wouddie. To je dvorski no-
rec in ob enem manifestacija
med uglednimi in neuglednimi
ljudmi. Tukaj častijo grbce, a
jih ob enem uporabljajo za vse
nelepe reči.

Ko je princ vstopil, norčavo
oblečen norec vzdigne prestol
nad svojo glavo. Ko princ sede,
se zvija Wauddievo močno, ma-
lo telo pod težo, ali vseeno do-
bro vzdržuje ravnotežje.

Obraz obtoženega je pame-
ten in bojevit. Na hrbtu mu visi
težak kamen. Ogromna veriga
veže roke.

Princ ga ne zaslišuje sam,
temveč šepeta vprašanja na
ušesa svojega zastopnika, kate-
remu pravijo “kraljevska usta.”
Postavlja mu vprašanje za
vprašanjem. Obtoženi odgovar-
ja na vsako vprašanje samo z
eno, takorekoč skozi zobe iztis-
njeno besedo:

“Pes. Pes.”
Ta divji dialog konča obsod-

ba:
‘ Ognjena smrt v muslinu.”
Kazen je prav za prav neza-

konita. Tako sežigajo tiste, ki
so poskušali übiti kralja. Princ
pa ni kralj, pač pa trdi, da bo
nekoč kralj.

Poleg palače stoji mala, iz
kamenja zidana hiša, “vrela hi-
ša" ji pravijo. Na tleh, v ogro-
mni skledi mešata dva naga
črna sužnja dišečo zmes. Ogenj
meče sence po stenah. Znoj teče
po blesteči koži sužnjev in se
zbira na trebušnih brazdah. Tu
in tam posegata z obema roka-
ma v široke lonce in sipljeta iz
njih v skledo svetlorumeno vo-
ščeno zmes, ki je pomešana z
medom. Preden zopet vzameta
v roke kuhače, obližeta roke.
Naposled, ko je vse pomešano
in segreto, vzameta ozke paso-
ve muslina. Pomakata te paso-
ve-trakove v skledi in jih počasi
vlečeta iz nje, tako da lahko vo-
sek docela prodre v luknjičasto
tvarino.

Eno uro pred usmrtitvijo pri-
nese šest evnuhov obsojenca.
Obsojenec se od udarca po gla-
vi zruši nezavesten v pepel. In
zdaj mu začno vsak ud posebej
ovijati v tisti vroči muslin, ki

vojni na višku Svoje moči, je
bilo pod njeno oblastjo okrog
400,000,000 ljudi. Prebivalstvo
njenih otdkov znaša približno
70 milijonov in to je vse, kar ji
Zed. države, Anglija in Rusija
mislijo pustiti.

To je kajpada za sanjave ja-
ponske imperialiste ogromna iz-
guba. Tako velika, da si je niti
predočiti ne morejo. Za svojo
omamljenost pa se izgovarjajo
na atomske bombe.

Od decembra 1941, ko so Ja-
ponci udarili na Pearl Harbor,
na Filipine itd., se je torej ve-
liko spremenilo. Pred vsem to,
da je Japonska hehala biti ve-
lesila. In pa, da je Sovjetska
unija pridobila s porazom Ja-
ponske v Aziji veliko več kot
pa je kdajkoli imela tam pod
carji.

Mandžurija,' velika dežela,
bogata na prirodnih zakladih,
z okrog 44 milijoni prebivalci,
postahe sedaj bolj pod rusko
kontrolo kot kdajkoli pod carji.
In enako notranja Mongolija.
Port Arthur bo spet rusko pri-
stanišče, ki je prosto leda vse
dni v letu. Vladivostok je po-
zimi zamrznjen. In Sovjetska
unija dobi nazaj mandžurske
železnice, ki so jih ji Japonci
vzeli s pritiskom, deloma pa jih
je že z Leninom sama izročila
Kitajcem. Ampak Kitajci niso
bili dovolj močni, da jih bi ob-
držali in Stalin smatra, da tudi
sedaj niso in da ne bodo v bo-
doče. Zato se na Kitajsko ne bo
zanašal. Tako bo prišlo pod so-
vjetsko kontrolo ogromen kos
zemlje, česar sicer v Washing-
tonu in v Londonu niso veseli,
a vse okolščine so Rusiji v pri-
log.

Mnogi Kitajci menijo, da to
morda ni slabo za njihno deže-
lo, ker se pod sovjetsko vlado
nadejajo več pravic in boljše-
ga življenskega standarda, kot
pa so ga poznali doslej Pod ka-
kršnokoli vlado.

MARCEL GRIAULE—IV. VUK:
SMRT NA GRMADI

je premočen z voskom. Tvarina
je še vroča in mehka ter se tako
trdno stisne in privije na telo.
Ko je ovit, ga postavilo na noge.

Mrtvaška obleka je gotova.
Množica na sodnijskem tr-

gu je nemirna. Na vzvišenem
mestu sedi princ. Postavljena
je mala grmada iz cedrovine.

Nastaja mrak. S polja se sli-
ši mukanje krav. Vonj po medu
žive sveče se čuti v zraku.

Princ se nagne h “kraljev-
skim ustom.”

“Zažgati.”
Naj omenim tu iskro človeč-

nosti. Nek evnuh se je onesve-
stil. Ali princ, dostojanstveniki,
grbec in krvnik se ne zganejo.

Ogenj nalahno zaprasketa.
Vonj po medu postaja vse moč-
nejši . . . Prilete roji čebel, ker
jih ta močan medov vonj pri-
vablja. A dim jih odganja. Maj-
hni, modri plamenčki plapolajo
okrog mrtvaške halje obsojen-
čeve.

Stražar sune z nogami psa,
katerega cviljenje ogluša smrt-
ni krik obsojenčev.

Štirje najvišji dostojanstve-
niki obstopijo grmado. To so
poveljnik garde, ki je übil že
25 sovražnikov, 5 slonov, 10 le-
vov in 3 nosoroge. Poveljnik
straže, “za red in mir”, ki je
übil že 15 sovražnikov, 3 slone
in 10 levov. Poveljnik levega
krila in kot četrti, poveljnik
desnega krila, kateremu po do-
mače pravijo “morilec”.

Človek, ki se kadi in gori v
njihovi sredini, poskuša vse, da
skoči iz grmade. Naenkrat sko-
či tako visoko, kakor človek
sploh more skočiti. Zvrne se po
tleh. Tisti štirje dostojanstve-
niki ga z divjim preklinjanjem
dvignejo in drže na ostrinah
kopja. Peklenski prizor da,
ta izraz je še preskromen.

Živo telo gori s plamenom,
pet metrov visokim.

Divje orgije pijanstva, za-
slepljenosti in strahu, smrtne
naslade in okrutnosti, objame-
jo množico. Divja pesem gluši
grozne smrtne krike obsojen-
čeve . . .

Naposled je končano.
Opirajoč sc na dveh moških,

koraka princ okrog trupla.
Ko odvijejo truplo, se vidi:

Nesrečen človek je tako jokal,
da so ostale njegove oči popol-
noma nepoškodovane od ognja.
Gledale so vse velike, sveže in
predirno, kakor oči živega člo-
vela, in strašna obtožba in pre-
kletstvo je bilo v njihovih očeh.

Obravnava proti Mihajlovičevi skupini
Javna obravnava proti čla-

nom Draže Mihajlovičevega
Centralnega Narodnega Odbora
še je pričela na višjem voja-
škem sodišču jugoslovanske
vojske dne 28. julija ob 4:30 po-
poldne v Belgradu. Politični in
vojaški funkcionarji njegove
organizacije ter vohuni ter sa-
boterji so med obtoženci. Višje
vojaško sodišče sestoji iz pred-
sednika ter podpolkovnika Mi-
hajla Stankoviča, majorja Mi-
hajla Jankoviča, poročnika V.
Petroviča in tajnika podpolkov-
nika Todorja Popadiča.

V veliki dvorani juristične
fakultete, kjer se obravnava vr-
ši, je bil zaseden vsak stol in
čim so obtoženci bili pripeljani
v dvorano, so se slišali klici:
Smrt mesarjem! Izdajalci! Na
vislice z morilci! Doli z podrep-
niki okupatorja! Po dvorani so
odmevali raztrešeni vzliki: O-
besite jih Prihod članov voja-
škega sodišča je bil pozdrav-
ljen z navdušenjem in klici: Ži-
vio ljudsko sodišče!

Ko je vzklikanje poleglo, je
predsednik sodišča podpolkov-
nik Mihajlo Djordjevič prečital
imena obtožencev. Glavni naro-
dni tožitelj je prečital izjavo, ki
so jo napravili obtoženci, kakor
tudi drugo evidenco proti njim,
katera ilustrira izdajalske ak-
tivnosti za časa okupacije in po
osvoboditvi dežele. Po prečita-
nju obtožnice, kar je trajalo 2
uri, je javni tožitelj za Srbijo
podpolkovnik Minič bil z na-
dušenjem pozdravljen.

Med obtoženci so: tajnik od-
bora dr. D juro Djurovič; pod-
predsednik odbora Mustafa Mu-
lalič, publicist in bivši narodni
poslanec; član odbora Aleksan-
der Alsentijevič, penzionist in
bivši narodni poslanec; Ale-
ksander Pavlovič, belgrajski
odvetnik; dr. Božidar Popadič,
bivši svetnik pri ministrstvu za
poljedelstvo; Aleksander Popo-
vič bivši načelnik ministrstva
za socialne zadeve; Branislav
Ivkovič ‘Brana’, belgrajski sodr
nik; Ljubica Trifunovič, bel-j
grajska advokatinja in bivša
narodna poslanka; Nikola Ras-
popovič, odvetnik iz Belgrada;
tudi poveljniki Mihajlovičevih
čet Vokislav Lukacovič, bivši
zasebni uslužbenec tvrtke ‘Ba-
kinjol’; Arsen Kljesčevič; četni-
ški major Dragutin Keserovič;
major bivše jugoslovanske ar-
made Vojin Vojinovičp belgrajp
ski odvetnik in četniški koman-
dant za Kolubar distrikt. Obto-
ženi so odgovornosti kot člani
Mihajlovičeve organizacije za
izdajalska početja med in po
okupaciji. (VII/29.)

(Iz Beograda je bilo 12. av-
gusta poročano, da so bili obto-
ženci spoznani krivim in obso-
jeni v smrt.)

Mihajlovičevci priznavajo
pomoč nacijem

Obravnava proti takozvane-
mu Centralnemu narodnemu
odboru Draže Mihajloviča in
veljnikov njegovih čet se je
včeraj nadaljevala (29. julija)
pred višjim sodiščem jugoslo-
vanske vojske. Včeraj je bilo
zaslišanih več članov Central-
nega narodnega odbora, med
njimi tajnik Jure Jurovič (Dju-
ro Djurovič).

Izjave obtožencev so razkrile
politično platformo Draže Mi-
hajlovičevega gibanja. Mihaj-
lovičevi najožji sodelavci so pri-
znali, da je njihova organizaci-
ja služila sovražniku v borbi
proti svojim lastnim ljudem.
Obtoženec Mustafa Mulalič,
podpredsednik takozvanega
Centralnega odbora, je rekel:
Videl sem nemške oficirje v
muftiji, ki so prišli v Mihajlo-
vičev štab, in vedel sem, da so
četniki dobili orožje, strelivo in
drugo opremo od Nemcev.

Jure Jurovič, obtožen zloči-
nov, katere je sodišče neovrg-
ljivo dokazalo, je po obravnavi
rekel jasno in kar naravnost:
Danes mi je popolnoma jasno,
da je Mihajlovičeva organizaci-
ja kolaborirala s sovražnikom
direktno. Drugi obtoženci so
opisali kolaboracijo Mihajlovi-
čevih zastopnikov z Nemci in
Nedičem (srbskim kvizlingom).
Ob pričetku obravnave je Ju-
rovič skušal zaplesti zapadne
zaveznike v Mihajlovičevo za-
devo, toda ga je sodišče vstavi-
lo. Da se zagovorniki lahko pri-
pravijo, je sodišče zaključilo
preiskati te okolščine pri taj-
nem zasedanju. Obravnava se
danes nadaljuje. (VII/30.)

Slovenska osvobodilna fronta
prva pri volitvah

LJUBLJANA, 30. julija.
Volitve za Narodne osvobodil-
ne odbore ter mestne, deželne
in okrajne zbornice so se pričele
v Sloveniji včeraj, 29. julija.
Obdržavanih je bilo na stotine
shodov. Udeležile so se ogrom-
ne množice ljudstva ter tako
pokazale, da ‘se Slovenci zave-
dajo važnosti svojih demokra-
tičnih uspehov. Prva poročila
kažejo, da je nad 90% volilcev
volilo za kandidate Osvobodil-
ne fronte v Ljubljani, Maribo-
ru, Novem mestu in drugod.

Slovenci izvolili delegate
v Narodni svet

LJUBLJANA, 27. julija.
Na konferenci slovenske osvo-
bodilne fronte, ki se je vršila v
Ljubljani, je bilo izvoljenih 163
zastopnikov’ v svet zedinjene
narodne osvobodilne fronte Ju-
goslavije. Med izvoljenimi je
77 članov Centralnega komite-
ta, 19 zastopnikov iz Slovenske-
ga Primorja, 4 iz Koroške, 10 iz
Ljubljane, 12 iz ljubljanske pre-
fekture, 14 iz novomeške pre-
fekture ter 15 za prefekturo
Maribor.

Jugoslavija hoče
izvršiti socialni
preobrat zares

(Nadaljevanje s 1. strani.)
tika partizanskega gibanja za-
tem. da se kralja diplomatično
iznebi. S Churchillom pač ni
šlo drugače in tudi pokojni
Roosevelt je rad dvoril takim
ljudem in jim obljubljal trone
nazaj. A sedaj Churchilla ni
več na vladi, Jugoslavija je svo-
bodna, čeprav v silni bedi, in
Stalin si upa oporekati bolj kot
pa pred nekaj leti, ko so bile
nemške armade pri Moskvi, Le-
ningradu in Stalingradu.

Oklic Jugoslavije za republi-
ko je pozdravljati! Mi smo de-
lovali za tak izid že v prejšnji
vojni. A treba je biti na straži
proti onim, ki se zbirajo okrog
Petra in pa proti vsem klikam,
ki si Prizadevajo izročiti Jugo-
slavijo privilegijem, kakršni so
jo imeli v posesti pred to vojno.

Socialen preobrat potreben
Jugoslovansko ljudstvo za-

hteva socialni preobrat in dobi-
lo ga bo seveda z bojem pro-
ti elementom, kakršne zastopa
übežni Peter, stari ministri čar-
šije in drugi zajedalci, vštevši
one, ki so bili zajedeni vse sko-
zi do te vojne in do osvoboditve
v telo slovenskega naroda.

Proletarec služi edino delavcem
in njihovim bojem za pravice. V za-
meno ne pričakuje drugega kot da

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

PRISTOPAJTE K
SLOVENSKI NARODNI
PODPORNI JEDNOTI

NAROČITE Sl DNEVNIK

“PROSVETA”
Stane za celo leto $6.00,

pol leta $3.00

Ustanavljajte nova društva.
Deset članov(ic) je treba za
novo društvo. Naslov za list in

za tajništvo je:

2657 S. Lawndale Ave.
CHICAGO 23, ILL.
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baretincicTsoT
POGREBNI ZAVOD

Tel. 20-361

424 Broad Street
JOHNSTOWN, PA.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN arid 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 an»wer Celi

Austin 5700
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