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Profesor Laski se
SANSu zahvaljuje
Po razglasitvi rezultata voli-

tev na angleškem meseca juli-
ja, je SANSov tajnik poslal če-
stitke predsedniku izvršnega
odbora britske delavske stran-
ke ter v imenu SANSa izrazil
željo, da bi nova vlada zavze-
mala drugačno stališče glede
slovenskih in jugoslovanskih
vprašanj, kakor pa ga je zavze-
mala Churchillova vlada, zlasti
glede Slovenskega Primorja,
Koroške itd. Podobne misli je
izrazil v svojem telegramu tu-
di SANSov častni predsednik
Louis Adamič.

Dne 21. avgusta je bilo spre-
jeto iz Anglije naslednje pismo,
ki ga je profesor Laski napisal
lastnoročno:

Manor Cottage,
Little Bardfieid,
Braintree, Essex.
6. VIII. 45.

Dear Mr. Kuhel:
On behalf oi' the British Labour

Paity, may I thank you warmly
tor vour kind letter? May 1 aiso,
through you, thank your honorary
President, Mr. Louis Adamič, for
his telegram.

The Labour Party is keenly
aware that this great victory in-
volves not less great obligations.
It' we can be heiped by the full-
hearted support os democratic or-
ganizations in the New World, as
in the Old, it will be an immense
help to the fulfillment os our com-
mon purposes.

Tours very truly,
HAROLD J. LASKI.

SNPJ darovala Sansu
$4,000

Na svoji polletni seji 16. av-
gusta je gl. odbor SNPJ odredil
izplačilo vsote S4OOO za politi-
čno akcijo SANSa. S tem kora-
kom je največja slovenska pod-
porna organizacija v Ameriki
in glavna hrbtenica našega po-
litičnega gibanja in pomožne
akcije v Ameriki izpolnila svoj
sklep da pomaga SANSu v zne-
sku SSOOO, če bo vršil tisto de-
lo kot ga je Slovenski narodni
kongres začrtal na svojem zbo-
rovanju v Clevelandu meseca
decembra 1942. Enako vsoto je
SANSu izročilo poverjeništvo
Jugoslovanskega republičanske-
ga združenja nedolgo nazaj.

Druge slovenske podporne
zveze so prispevale dosedaj za
SANS naslednje vsote: Ameri-
ška bratska zveza $2,000,' Slo-
venska ženska zveza $601.25,
Zapadna slovanska zveza SSOO,
Slovenska dobrodelna zveza
S3OO in Jugoslovanska podpor-
na zveza Sloga SSO.

I a mesec so naše podružnice,
podporna društva in posamez-
niki poslali lepe zneske za poli-
tično in rclifno akcijo. Skupni
odbor SANSovih podružnic v
Clevelandu prvači z zneskom
S4OOO za takojšnjo pomoč trpe-
čemu narodu SIOO pa za upra-
vo SANSa. Na drugem mestu
]e naša največja podružnica, št.
39 v Clevelandu, ki je prispe-
vala SIOOO za pomožno akcijo
In SSOO za SANS. Sledi podruž-
nica št. 51 iz Barbertona, kjer
se je vršil zelo dobro obiskan
shod 5. avgusta. Nabralo se je
za pomožno akcijo $478.00, za
upravo pa $124.00. Podružnica
št 48 iz Collinvvooda je plačala
z a prodane revije in pamflete
$153.90. Podružnica št. 10, Can-
ton 0., je nabrala $59 za relif
ter s4l za upravo. Značilno je,
da so vsi ti prispevki prišli iz
države OHIO, odkoder se je pri-
glasilo še društvo št. 358 SNPJ.
?ower Point, in poslalo $107.67
za relif.

Aestmorelandska federacija
je darovala $53 za relifno

ln $53 za pomožno akcijo. Po-
družnica št. 56, Milvvaukee,W’ s -- je plačala za revije in bro-
šure $60.75, podružnica 46,Brooklyn, N. Y., pa je poslala
$44 članarine. Prejeli smo tudi
nekaj drugih manjših prispev-kov za pomožno in politično ak-
cijo. .

Vsem omenjenim naša iskre-na zahvala!

P shodu v Jolietu
Shod v Jolietu 19. avgusta,ki ga je sklical lokalni odbor

SANSa in postojanke JPO v ko-
Ils ’ takojšnje pomoči bednemu

narodu v Jugoslaviji, je bil ve-
lik triumf za vse one, ki se res
trudijo pomagati narodom Ju-
goslavije, in velik poraz za one,
ki jim je nesreča slovenskega
naroda deveta briga in skušajo
na vse načine sabotirati in raz-
dirati delo za pomožno akcijo.
Vzlic letakom in pridigi, da
imajo v župnijskem parku shod
“komunisti”, se je zbralo sku-
paj lepo število ljudi in sledilo
govornikom in drugim točkam
na programu. Jolietčani sami so
ugotovili, da je bila udeležba
trikrat tolika kakor na “,katoli-
škem dnevu” 24. junija, ko je
ob prisotnosti 130 ljudi bila
ustanovljena Katoliška liga slo-
venskih Amerikancev pod vod-
stvom bivšega ravnatelja Go-
spodarske banke in Gospodar-
ske zveze v Ljubljani Franca
Gabrovška.

Napovedani govornik dr.
Slavko Zore, svetnik jugoslo-
vanskega veleposlaništva v
Washingtonu, je nekaj dni pred
shodom resno zbolel in se ni
mogel udeležiti. Njegova odsot-
nost je marsikaterega razoča-
rala. Ampak kadar človeka na-
pade revmatizem, ki se ga je
nabral po slovenskih gozdovih
in hribih po štiriletni borbi za
svobodo svojega naroda, je vsa-
ko potovanje izključeno. V na-
domestilo pa je dr. Zore poslal
pozdravno brzojavko, v kateri
je apeliral na jolietske Sloven-
ce, da naj nikar ne pozabijo ju-
naškega slovenskega naroda v
uri njegove potrebe. Program
je vodil Frank Vranichar, gl.
nadzornik ABZ; v imenu Slo-
venske ženske zveze je govori-
la gl. tajnica sestra Erjavec, na-
dalje Frank Wedic, gl. tajnik
Družbe sv. Družine, Joško Oven
in Mirko G. Kuhel. Člani ame-
riške legije so imeli v oskrbi
razvitje ameriške zastave in ob-
ljubo udanosti Ameriki. Na pro-
gramu so bile tudi pevske to-
čke, slovenske in angleške, ka-
kor tudi pohod vežbalnih krož-
kov SŽZ.

Ves shod je bil izključno re-
lifnega značaja in govorniki se
niso bavili s politiko. Vsi pa so
poudarjali, da je naša dolžnost
sedaj podpreti ta borbeni narod
tudi materialno in pri delu la-
hko pomagamo prav vsi brez
razlike na versko ali politično
prepričanje. Narod je vse to z
navdušenjem odobraval in se je
tudi s prispevki dobro odzval.

Našim rojakom v Jolietu gre
vse priznanje za njihovo nad-
strankarsko delo in to kljub ve-
likim potežkočam in neprili-
kam. Izkazali so se, da teče po
njihovih žilah zdrava slovenska
kri ter da so jim koristi sloven-
skega naroda pri srcu. Hvala
vam, rojaki v Jolietu!

Apel veleposlanika
Simiča

Jugoslovanski veleposlanik v
Washingtonu Stanoje Simič se
je obrnil na SANS s prošnjo, da
obvestimo jugoslovansko jav-
nost v Ameriki o naslednjem:

Da bodo jugoslovanske oblasti v
Amerika la hko reševala zadeve ki
prihajajo od jugoslovanskih in
ameriških državljanov in se tičejo
tujezemstva, naj vsak prizadeti
predloži svojo zadevo najbližnje-
mu jugoslovanskemu konzulatne-
mu zastopniku. Ni se treba obrača-
ti na razne urade v stari domovini.
Stvari bodo razrešene hitrejše in
pravilnejše, če gredo skozi roke
jugoslovanskih uradnih zastopni-
kov v Ameriki.

Spomenica glede
Trsta, Istre in

Primorja
Ker se bo 10. septembra vrši-

la v Londonu prva konferenca
zunanjih ministrov Sovjetske
zveze, Francije, Kitajska, Veli-
ke Britanije in Zedinjenih dr-
žav, na kateri bo sestavljena
mirovna pogodba za Italijo, je
SANS zopet predložil omenje-
nim državam svoje zahteve gle-
de Trsta, Slovenskega Primorja
in Istre. Spomenico je sestavil
SANSov predsednik Etbin Kri-
stan.

Priključitev omenjenega ju-
goslovanskega ozemlja k Slove-
niji in Jugoslaviji je edena reši-
tev tega problema, ki se je po
zaključku evropske vojne še

poslabšal. V tem teritoriju je
dve tretjini prebivalstva slo-
venskega in hrvaškega in le ena
tretjina italijanskega. Jugosla-
vija obljublja italijanski manj-
šini popolno svobodščino v vseh
ozirih, medtem ko je stara Ita-
lija na najsramotnejši način
skušala uničiti jugoslovansko
večino. Če se bodo zavezniki dr-
žali obljub, ki so jih dali zasuž-
njenim narodom Evrope v At-
lantskem čarterju, tedaj ni no-
benega dvoma, kam bodo odde-
lili te kraje. Če bo pa tržaško
vprašanje spet služilo za sred-
stvo mednarodne politične kra-
marije, tedaj so nemiri v Trstu
in' v drugih delih od zaveznikov
okupiranega Primorja le priče-
tek večjih nemirov in ljudske-
ga odpora. Vse to bo prepreče-
no, če bo italijanska mirovna
pogodba določevala, da je Trst,
Primorje in Istra Italiji odvze-
ta ter izročena Jugoslaviji, ka-
mor po vsej pravici tudi spada.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Sovjetski letalci
so veliko letali

Iz podatkov sovjetskega vr-
hovnega poveljstva je razvidno,
da so sovjetski letalci izvršili v
minuli vojni nad tri milijone
poletov in uničili 60.000 sovraž-
nh letal. Kolikšne so bile v isti
dobi izgube sovjetske zračne
flote, Moskva še ni podala toč-
nih številk.

TISKOVNI SKLAD
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XXII. IZKAZ
Star City W. Va. Lav/rence Se-

i lak $2; John Prelc sl, skupaj $3.
I (Poslala Virginia Selak.)
I Chicago 111. Klub št. 1 JSZ, pre-
bitek piknika 17. junija 5238.24;
po $2: Frank Omahen in Frank
Terselich; Frank Peterlin 50c, sku-
paj $242.74.

Noblc, O. John Pollock $2.
VVillard Wis,. Joe Černe sl. (Po-

slal Matt Malnar.)
Cleveland, O. Vincent Salmič

$2; Peter Bukovec sl, skupaj $3.
(Poslal John Krebel.)

Los Angeles, Calif. Mrs. Joe
Cupin $2.

Rock Springs, Wyo. Frank Re-
mitz $2.35.

Aliquippa, Pa. George Smrekar
75c.

Chicago, 111. Po $2: John Thaler
in Anton Garden, skupaj $4. (Iz-
ročil John Chamazar.)

Pueblo, Colo. Ludwig Yoxey
76c; po 50c: John Zupančič in Ma-
ry Hochevar skupaj $1.76. (Poslal
Ludwig Yoxey.)

VVaukegan, 111. Anton Kerzich
sl. (Poslal Martin Judnich.)

Beech Grove, Ind. John Trček
$2.00.

South Fork, Pa. Jack Rupert
50c. (Poslal Frank Cvetan.)

Cleveland, O. Frank Barbič
$1.50; Joseph Kunčič 50c, skupaj
$2. (Poslal Frank Barbič.)

Arma, Kans. Anton Shular sl.
La Salle, 111. Leo Zevnik 75c.
Chicago 111. Andrew Grum (De-

trot) $25; po $5: Matt Petrovich in
Josephine Močnik (oba v Cleve-
landu); Frank Vratarich (Luzerne,
Pa) $2, skupaj $37.00. (Izročil Fr.
Zaitz.)

Buhi, Minn. Rudolph Kovacich
SI.OO.

Detroit, Mich. Joseph Klarich
$2; Math. Klarich sl, skupaj $3.1
(Poslal Joseph Klarich.)

Kokomo, Ind. John Petkovšek
SI.OO.

Cleveland, Ohio. Frank Hribar
$1.43.

Strabane, Pa. Louis Bartol $1;
Frank Logar 50c, skupaj $1.50. |
(Poslal Vincent Peternel.)

Skupaj $314.78. prejšnji izkaz
$595.43, skupaj $910.21.

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St, Chicago 23, ILL.
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ATOMSMA BOMBA, ki je stala to deželo nad dve milijardi dolarjev v raziskovanjih, je imela mno-
go laboratorijev in delavnic. Gornje je ena izmed njih, blizu mesta Pasco v državi Washington.

Fašizem v Evropi premagan, a tu dviga
glavo in provocira čezdalje bolj drzno

Fašistično gibanje v Zed. dr-
žavah, zapopadeno v raznih ob-
likah in v mnogih organizaci-
jah, postaja vedno bolj naduto.
O njemu je napisal Eugene Se-
gal serijo člankov za Scripps-
Howardove časopise in časniško
agencijo ONA.

Dozdaj, pravi g. Segal, so de-
lovale različne anti-demokrati-
čne skupine vsaka zase. Zdaj
pa so se začele spajati, da bi
ustanovile eno samo ogromno
organizacijo. Njihov vodja ima
postati Robert Rice Reynolds,
ki je bil senator države North
Caroline, dokler ni njegova do-
mača država odklonila vzdrže-
vati ga v Washingtonu. Rey-
nolds je dal omrežju mržnjo go-
ječih skupin ime nacionalisti-
čna stranka. Pazite nanjo!

Tekom vojne se ti notranji
sovražniki niso drznili povzro-
čati težav; pripravljeni pa so
zagnati velik vrišč čim prene-
hajo sovražnosti. Njihov prvi
cilj bodo volitve v kongres v le-
tu 1946; program jim je me-
šanica propagandne mržnje
proti vsem manjšinskim skupi-
nam v tej deželi proti vsem
onim, ki so bili rojeni v tujini,
proti delavskim unijam, proti
katolikom in Židom. Samo oni,
ki so rojeni tukaj, so pravi A-
merikanci, trde ti ljudje. Ako
jim bo leta 1946 uspelo doseči
nekaj uspehov, se nadajo, da
bodo mogli obrniti v svojo smer
predsedniške volitve leta 1948.

Ta svoj umazani posel so že
začeli. V Clevelandu sta si pri-
zadevala Joe McWilliams, new-
yorški pretepač, ki je že sedel
v zaporu in Reynoldov osebni
agent, J. Victor Malone, prego-
voriti vodilne industrijske in
poslovne kroge, da prispevajo v
sklad nacionalistične stranke.
Industrialcem obljubljajo, da
bodo razbili unije v njihovih to-
varnah in potisnili delavce na-
zaj na njihovo mesto.

Kjerkoli najdejo ljudi, ki
imajo le deloma skupne cilje z
njimi, vtihotapijo svoje poseb-
ne agente v take posebne sku-
pine in si prizadevajo dobiti
vodstvo v svoje roke.

Tako n. pr. trdijo na sred-
njem zahodu, da so prijatelji
farmarjev; eno farmarsko orga-
nizacijo imajo tudi že v svojih
rokah, oziroma imajo kontrolo
nad njo. Medtem ko nabirajo
denar pri kapitalistih pod pre-
tvezo, da bodo zatrli delavske
unije, se kažejo drugod kot za-
ščitniki delavstva in si utirajo
pot v nekatere delavske unije,
kjer potem ščuvajo delavca
proti delavcu in delavca proti
vladi.

Nacionalisti so tudi že usta-
novili dve veteranski organiza-
ciji v svrho pridobivanja vra-
čajočih se vojakov. Eno od njih
je ustanovil bivši kaznjenec, ki
je bil nečastno odpuščen iz ar-
made. Njihova namera je, pre-
pričati vojake, da so tujerodni
priseljenci in delavstvo vzrok
vseh težav, na katere utegnejo
naleteti, ko bodo iskali svoje
mesto v civilnem življenju.

Posnemajoč po opičje dikta-
torje Nemčije in Italije, snujejo
naši domači hujskači takozvani
“krščanski mladinski pokret”, v
katerega nameravajo spraviti
fante in dekleta, da bi jih na-
pravili svojim orodjem. Celo v
cerkvah so našli zaslombo za
svoj zli evangelij navzlic te-
mu, da bi morali zares pobožni

ljudje ljubiti svojega bližnjega,
ne pa mrziti ga.

Zlonamerne “materinske”
skupine si prizadevajo izkori-
ščati bolest staršev, katerih si-
novi so bili v vojni übiti ali pa
ranjeni in ščuvajo take üboge
matere naj se obrnejo proti vla-
di, zaveznikom in svojim sode-
želanom, ki so drugih ras ali
veroizpovedanj.

Na isti način se nacionalisti
približujejo tudi tujejezičnim
skupinam, akoravno je njih pr-
vobitno načelo sejanje mržnje
proti vsem tujcem. Pri tem na-
stopajo zelo lokavo. Kar nena-
doma začno izpovedovati svojo
ljubezen do nekaterih dežel, ki
so zdaj zasedene po Sovjetski
uniji, ter postavljajo zahteve,
češ, da je treba osvoboditi Polj-
sko, Madžarsko, Ukrajino, Če-
hoslovaško in tako dalje, četudi
jim je bilo do teh dežel toliko
kot za lanski sneg, ko so jih
imeli v rokah nacisti in poklali
v njih na milijone ljudi.

Obenem z Reynoldsom se na-
haja v tej novi nacionalistični
stranki tudi Gerald L. K. Smith,
eden najbolj zloglasnih hujska-
čev Amerike. Celo Reynolds
sam si ne upa odkrito priznati,
da je Smith njegov sokrivec.
Reynoldsov agent je povedal g.
Segalu, ki piše za Scripps-Ho-
wardove časopise, da “mi nima-
mo ničesar opraviti z ljudmi kot
je Smith in Joe McWilliams.”
Toda Segal je dognal, da delita
Smith in Reynolds pisarniške
prostore v Colorado Buildingu,
v Washingtonu, kjer imata oba
svoj skupni glavni stan.

Vse razvratne skupine in pr-
vaki v Ameriki so zdaj v Rey-
noldsovi nacionalistični stranki.
Med njimi se nahaja Carl Mo-
te, ki pravi, ( da je farmar, aje
v resnici advokat in posestnik
javnih naprav v Indiani. Mrs.
Lyrl Clark-Hyning iz Chicaga,
ki je na čelu ene omenjenih
“materinskih” organizacij; rev.
Gerald Winrod iz Kansasa, ki
se je nekoč podal v Nemčijo,
pri čemur so mu bili plačani vsi
stroški, in ob povratku dejal,
da je Hitler velik mož, a nacisti j
sijajni ljudje. Rev. Harvey,
Springer iz Denverja, ki rad
pravi, da je cowboyski duhov-
nik.

Čudna je ta mešanica, kate-
ro mesi skupaj nacionalistična
stranka. Nacionalisti jih spre-
jemajo kot dobrodošle v svoje
vrste, ako so le pripravljeni so-
vražiti nekoga, ali pa vsaj so-
vražiti se med seboj. Obljublja-
jopa kar ves svet vseeno jim
je, ali bodo mogli izpolniti kar
obljubljajo ali ne.

Navajamo nekaj primerov
njihovih obetanj izbranim žrt-
vam:

1. Organizacija Zed. narodov
ima odpasti. Amerika naj bo sa-
ma zase in naj se ne briga za
ostali svet, pa makar bi to po-
menilo novo vojno v par letih.

2. Zmaga na Pacifiku ni po-
trebna. Končajmo vojno proti
Japonski in pošljimo “naše fan-
te nazaj domov.” Drugače po-
vedano, Japonci naj imajo svo-
bodne roke na azijskem konti-
nentu. Naj nas le napadejo po-
novno, ako jim drago.

3. Močnega delavskega giba-
nja ne sme biti. Razbijmo unije
in dajmo biznisu svobodne ro-
ke, da ravna po svoje s cenami
in mezdami.

4. Nobenega prijateljstva z

našimi zavezniki. Karkoli je
neprijetnega na svetu, je treba
pripisati Rusiji ali Angliji.

Ameriške skupnosti ni treba.
Vsak 'Amerikanec naj pripiše
svpjemu sosedu vse, kar mu gre
navzkriž. Obsoja naj pok. pred-
sednika Roosevelta, da je “sko-
val vojno zaroto” in naj obdol-
žuje radi povojnih težav eno
manjšinskih skupin napada-
ti je treba vse, izvzemši naci-
stov in fašistov, ki so začeli
vojno.

Reynolds je spisal knjižico
navodil za svoje agente z na-
slovom “How to Become Polit-
ical Leader in our District”. Se-
stavljaj celice po deset oseb,
nasvetuje, in uvedi tajne se-
stanke v zasebnih stanovanjih
članov. Le vodja vsake celice
naj pozna podrobnosti o drugih
celicah. Te vrste podtalna taj-
nost v takozvani politični stran-
ki prav gotovo ni v skladu z
ameriško tradicijo demokraciji.

Reynoldsova organizacija ne
kani napraviti nobene napake
to pot. Mislijo, da jim bo uspe-
lo nakopičiti toliko sovraštva
med belimi in črnimi, med kri-
stjani in Židi, med katoličani in
protestanti, med tu rojenimi in
priseljenci, med delavci in de-
lodajalci, da bo prišlo do krva-
vih nemirov in do meščanske
vojne, ter se jim bo v takih raz-
merah ponudila prilika, da se
polaste vlade v tej deželi.

POTOVANJE JZ DETROITA
V OREGON

Ker se moj sin z družino na-
haja v Oregonu, sva se bila z
ženo odločila, da jih obiščeva
in pa da si ogledava nekoliko
dežele.

V Cascades Locks v Oregonu
je Civil Service Čamp v kateri
se nahajajo fantje, ki so odklo-
nili vojaško službo. Eni so to
storili iz protivojnega stališča,
ker vojna povzroča toliko gorja
narodu, nekateri pa iz verskega
prepričanja.

Vzdržavati se morajo sami,
oziroma jim največ pomagajo
verske sekte. Za vlado delajo
brezplačno. Opravljajo razne
posle v državnih gozdovih; sade
drevesca, grade in popravljajo
pota in varujejo gozdove pred
požari.

Prva najina pot iz Detroita
je bila v Chicago. Ustavila sva
se pri Mr. in Mrs. E. H. Arko v
Ciceru, kjer sva bila jako dobro
došla. Ne samo da sva dobila
stanovanje in hrano, ampak tu-
di avto sta nam dala na razpo-
lago, da sva lahko šla na obiske
v Slov. del. center, v gl. urad
SNPJ in k prijateljem. Torej
hvala Ed in Helen!

Bila sva tudi na Clarendon
Hillsu, kjer sva obiskala Johna
Olipa, Joška Ovna in Petra Ber-
nika. Imajo zelo lepe vrtove
(rože, drevesa in sočivje).

Po štirih dneh v Chicagu sva
se odpeljala naprej po zapadnih
državah. Ko sva odšla, je bila
v Chicagu silna vročina. Nekje
v Nebraski pa smo prišli v plo-
ho in postalo je hladnejše. Ne-
braska je velika poljedelska de-
žela. Največ vidiš koruze, pa
tudi živine je veliko. V drža-
vama Wyoming in Idaho pa vi-
diš sto in tisoče akrov zemlje,
ki ni vredna nič. Planjave in
hribi, kjer ne raste drugega kot •
divji pelin. V nekaterih krajih !
vidiš kako farmo, kjer rede ži-1
vino. Drevje je samo okrog hiš-1

nega poslopja za protekcijo
pred vremeni. Koder imajo u-
metno namakanje, še nekaj ra-
ste, drugod pa izgleda silno pu-
sto.

Ko pridemo v Oregon, se pa
začenjajo gozdovi, največ smre-
ke. Nekateri so jako lepi. Viso-
ke gore te jako spominjajo na
našo lepo Gorenjsko.

Portland je lepo mesto. Ima
menda okrog 150,000 prebival-
cev. Jz Portlanda sva se peljala
ob reki Columbia in se ustavila
za en teden v Cascade Locks.
Vseokrog so visoke gore in go-
zdovi. Ob omenjeni reki drži
glavna cesta št. 30 in železnica,
Tu okrog so veliki vodopadi,
med njimi Multnomah Falls,
Wahkeena Falls, Horsetail Falls,
Bridal Veil Falls itd. Največji
je Multnomah Falls. Voda pada'
620 čevljev globoko.

V malem mestecu Hood River
smo se prepeljali čez most v dr-
žavo Washington. Mostnina je
50c od avta in lOc od vsake ose-
be. Vozili smo se nekoliko po
Washingtonu in šli zopet nazaj.

Zemlja je tukaj dobra, am-
pak jako kamenita. V poletnem
času je suho, ker ni dežja. V
jeseni pa začne deževati in po-
tem skozi vso zimo. Dostikrat
imajo tudi močan veter, ki pride
z morja. Podnebje je jako pri-
jetno. V poletju se dogode vro-
či dnevi, a noči so hladne. Po-
zimi menda ni tu nikdar hude-
ga mraza.

Lepo je nekoliko potovati in
si ogledati druge kraje. Najina
tura je bila s tem pri kraju in
treba je bilo spet nazaj proti
Chicagu in Detroitu.

Rudolf in Mary Potochnik.

Ladjedelnice najbolj
prizadete

Vsa vladna naročila za na-
daljno graditev vojnih in tovor-
nih ladij so bile 20. avgusta
preklicana, kar je pomenilo iz-
gubo dela več sto tisoč ljudem.
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5 PRISTOPAJTE K |
* SLOVENSKI NARODNI Ž
* PODPORNI JEDNOTI Ž

*

? NAROČITE Sl DNEVNIK *

I -POOSV ETA” i
* *
* Stane za celo leto $6.00, £

pol leta $3.00 4
•Je «5«

Ustanavljajte nova društva, t
* Deset članov(ic) je treba za t
4, novo društvo. Naslov za list in
* za tajništvo je: t
4 +

2657 S. Lawndale Ave.
*

J CHICAGO 23, ILL. ?
* ♦

POSLUŠAJTE
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja
Vodi |o George Marchan,

WGES, 1360 kilocycles.

| BARETINCIC & SON 1
f POGREBNI ZAVOD i
j Tel. 20-361 Ž
* 424 Broad Street X
* JOHNSTOWN, PA. t
Ž 1

fr.?.#*#”*-*-

■■ ■ ..

Najboljši pripomoček pri učenju angleščine za
starejše, ali mlajšim za učenje slovenščine

je DR. KFRNOVO

"ANGLEŠKO-
SLOVENSKO
BERILO"

"English-Slovene Reader"

Cena $2.00 s poštnino vred

Naročila prejema

IKIIIAIK
2301 S. Lawndale Ave, CHICAGO 23, ILL
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