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(Nadaljevanje.)
Gospod Jurij je mislil, kako

oi se dala ta nesreča vsaj neko-
liko üblažiti; spomnil se je, da
ima Kabon le tri otroke. Naj-
starejša hči se je srečno omo-
žila z mlinarjem, ?a Žefo pa je
bil še sin, nedorastel deček: Kaj
bi se ne dal pregovoriti oče, da
bi se nesreča popravila? Saj je
bil razumen in dober, usmiljen
človek. Morda pa vendar le . . .
Daši bi prišla Žefa le na revno
kajžo, bi bilo bolje, nego da bi
ostala tako. Nekaj dobrega pa
je imel njen ljubček gotovo na
sebi, sicer bi ga ona ne bila
'mela tako rada. Kaplan se je
naglo odločil, da poseti bolno
deklico.

Dobil jo je na postelji pri
oknu. Malomarno je gledala na
belo zaveso, kakor bi nič ne mi-
slila. Njenega dečka je gospod
.Jurij videl doli na vrtu, kjer ga
je pestovala dninarica Liza, ki
je prišla po procesiji h Kabono-
vim. Sinko je bil zdrav in mo-
čan. da je bilo veselje. Ko je
duhovnik vstopil v čumnato, je
videl, da je Žefa malo poprej
gledala v malo skrinjico, rmeno
m rjavo pobarvano, v kateri je
imela šivanje; držala jo je na
prsih, da se ji je skoro dotikala
drobne in bele brade.

Ko je Žefa spoznala prišleca,
se je dvignila, in bledo njeno
obličje je zalila kri. Naglo je
odložila skrinjico, da se je od-
prl pokrov; gospod Jurij je vi-
del v njej podobo Marije, ko-
ščen rožni venec, dvoje pisem in
fotografijo vojaka; kaplan ga
je takoj spoznal: bil je Zvonar-
jev Fran. Dobro se je še spo-
minjal. da ga je videl nekoliko-
krat pred cerkvijo in v cerkvi
tako oblečenega.

‘Pozdravljena!” je dejal du-
hovnik in pogladil prijazno svo-
ji bivši učenki lase. “Kako pa
je?”

“Morebiti že bolje .. .” je
odgovorila deklica in se po sili
smehljala.

V tem je zapazil gospod Jurij
v njenem pogledu nekako ne-
stalnost, in zdelo se mu je, da
se boji njegovega resnega po-
gleda.

“Ne boj se me. Žefa,” je dejal
mehko; “nisem prišel, da bi ti
očital. Ne pomagalo bi več. Pri*
sel sem le pogledat, kako ti je,
in potem —” je dostavil in se-
del na klop ob dekletovem vz-
glavju, “potem bi te rad ver-
lemi mi malo potolažil.”

Meni”, je» zašepetala Žefa,
ne pomaga nič več.” Zakrila je

obličje in zaplakala tiho, utru-
jeno gospod Jurij je razumel
njeno veliko gorje.

Molčal je, dokler se ni umi-
rila. Potem ji je hotel razpoditi
malo te žalostne spomine in jo
vprašal: “Čegava pa je ta po-
doba vojaka, ki jo imaš v skri-
njici?”

“Zvonarjevega Frana —” je
oovedala deklica in vzdihnila.

“Kje pa si jo dobila?”
‘Fran mi jo je poslal po Urši

od vojakov.”
Od koga pa sta pismi?”
Tudi od njega. To mi je tudi

Urša dala . ..”
“Kaj sta se vidva ti in

Fran tedaj morda ljubila?”
je prašal po kratkem odmoru
kaplan.

“Ah ne, on je mislil le tako

■ Jaz sem se vedno bala go-
voriti ž njim.”

“Zakaj?”
‘Ker je naš oče vedno pravil,

da ž njim ne bo nič, da je ves
pokvarjen. Toda verjemite, ča-
stiti gospod, on ni tako hudo-
ben ..

.”

Nežni glas, s katerim je go-
vorila Žefa zadnje besede, je
navdal kaplana z novimi misli-
mi. Zakaj je Žefa premišljala
v tem času o Franu? Kaj po-
meni vsebina skrinjice, ki jo je
imela na prsih? Zakaj sedaj ni
mislila le na svoje dete in nje-
govega očeta? Ali je bilo to le
sočutje nesrečnice do nesrečne-
ga Frana?

Ker se je gospod Jurij res za-
nimal za usodo deklice, si je
hotel vse to pojasniti.

GABRIJELA PREISSOVA:

Gospod Jurij
Iz zbirke "Korotanske povesti"

“Kje pa je sedaj tvoj ljubi?”
je vprašal naravnost.

“Nič ne vem —” je odgovo-
rila Žefa brez zanimanja. “Dni-
narica Liza mi je rekla, da je
menda nekje na Štajerskem.”

“Je-li bil priden človek do-
ber, delaven?”

“Pri nas je bil priden —”

“Torej naj bi bil šel in prosil
za dovoljenje, da bi se bila vze-
la ..

. Oče bi se najbrže omečil
saj v istini ni tako trd člo-

vek. Mati pa —”

“A jaz bi njega ne vzela—”
je prekinila Žefa z odločnim
glasom govor duhovnika; resno
ga je pogledala in bila čisto po-
kojna.

“Zakaj ne?” je vprašal osup-
lo gospod Jurij.

“Ker je tako neumen —” je
odvrnila deklica.

Še nikoli ni kaplana nič tako
osupnilo, kakor te kratke bese-
de. “Za Boga, kako si se pa tako
zaljubila vanj?” jo je vprašal.

“Mislila sem, da ima on mene
tudi rad.”

“Ali te sedaj ne ljubi več
tako?”

“Ah, jaz se ne brigam za to
jaz bi ga ne hotela, ko bi bil i
bogat in tisočkrat lepši. Veste,
častiti gospod, on je imel še pred
menoj drugo lani je bila z
otrokom tu ob žetvi pa jaz
nisem nič vedela. Dober razum
mi je dal Bog, a jaz sem bila
vsa slepa. Kar se Frana tiče,
sem übogala starše kar pa se
tiče onega, nisem vprašala ni-
kogar”; zadnjega pol stavka je
izrekla kolikor moči z zaničujo-
čim glasom. “Odločeno _mi je
bilo tako . . .”

Gospod Jurij se je zamislil.
Bilo je tu nekaj, česar sam ni
razumel. To pa je vedel, da ne
bo mogel nesreče popraviti; kaj-
ti, kjer ni ljubezni in zaupljivo-
sti, ni mogoče srečno živeti.

“Kaj pa tvoja noga?” je iz-
pregovoril naposled.

“Če se ne premikam, me ne
boli,” je dejala Žefa; “kadar bi
pa rada stopila ali le sedla, mi
je, kakor bi me z nožem zbadal.
Mprebiti ne bom imela več zdra-
ve noge . . .”

“Ta bi bila lepa!” se je na-
smehnil gospod Jurij po sili.
“Zdravnika je treba —in za ne-
koliko dni boš zopet skakala
okoli kakor prepelica.”

“Ah, prepelica!” se je zasme-
jala Žefa bolestno. “Meni je to
vseeno . . . Oče me je zavrgel,
dasi sem padla pred njim na
kolena ... In nikogar ni k meni;
nihče me ne obišče ... Še celo
Urša ni prišla več od onega ča-
sa, ko so začeli o meni toliko go-
voriti ..

.” Pravila je to tako,
kakor bi se razumelo samo ob
sebi.

“Urša je dobrega srca mor-
da ne ve, da bi je bila ti vese-
la”, je menil gosp. Jurij. “Časih
se človek izogiblje le zato, da
ne bi povečal bolesti svojemu
bližnjemu —in naposled se na-
vadi izogibanja. Z Uršo je naj«
brže tudi tako. Počakaj, jaz ji
porečem, da naj pride zopet
sem. Zdravnika ti preskrbim
brez odlašanja tu-le pa okno
vedno odpiraj, če bo količkaj
prijazno vreme. Sveži zrak je
božji zrak!” Duhovnik je odprl
okno in nadaljeval “S ceste se
ne vidi notri, zelena.priroda in
nebeški obok, kar ga vidiš z
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okna, naj te spominja neskon-
čne ljubezni božje. Glej, da je
boš odslej vredna, Žefa! Veseli-
lo me bo, ako ti, ki si sama po-
skusila posledice greha, dobro
vzgojiš svojega sinka. Lep lju-
bezniv dečko je videl sem ga
doli na vrtu!”

(Dalje prihodnjič.)

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Obvezna voja-

ška služba je sad obstoječega
ekonomskega reda. Med vsako
vojno prisegajo, da se borimo za
trajen mir, in ko je enkrat ena
skupina poražena, se pa zmago-
valci v naprej oborožujejo, ker
drug drugemu ne zaupajo. Voj-
na rodi nova sovraštva, nove kri-
vice in nove vojne. Razred, ki
povzroča vojne, se ne ozira na
svojega bližnjega. Misli samo
na svoje koristi. Njegovo načelo
je ohraniti kapitalizem za vsako
ceno. Torej “živela demokraci-
ja!” Okrog četrt milijona ame-
riških vojakov je žrtvovalo svo-
ja življenja, da pribore demo-
kracijo in štiri svobodščine vse-
mu svetu. A med vojaki, ki so
se vrnili, jih je mnogo, ki ne
verjamejo, da so se borili za
kakšne posebne ideale. Nekate-
ri pa pravijo, da sploh ne vedo,
čemu so se tepli.

☆
Poglejmo za primero na Ja-

ponsko. Cesar Hirohito je dal
Japoncem ukaz protektirati za-
vezniškega vrhovnega poveljni-
ka na Japonskem generala Mac-
Arthurja in naše vojake, Mac-
Arthur pa protektira Hirohita
in njegov dvor. Oboji pa skrbe
za red in mir, da ne nastane ka-
ka “rdeča nevarnost”.

Kapitalistični diplomaciji se
ne čudim, ako hoče rešiti Nem-
čijo in Japonsko za njune pri-
vatne lastnike, čudim pa se ame-
riški masi, ki je mislila, da je v
lanskih predsedniških volitvah
zmagala za nov red in s tem
ustvarila dobo malega človeka.
A sedaj lahko vsi vidimo, da je
dala masa manjšini vajeti v ro-
ke. Tej manjšini pa se gre le za
obvarovanje starega reda.

☆
Blagor tistim, ki danes v grobu

mirno spe. Nič več se jim ni tre-
ba razburjati ob neizpolnjenih
obljubah diplomatov in ne po-
slušati njihovih sebičnih ali pa
zagrizenih govoranc in tolma-
čenj demokracije. Mnogi še ži-
veči borci zanjo, ki so bili iskre-
ni v svojih prizadevanjih za
boljši svet, pa so danes izolirani.

☆
“Chicago Daily News” nepre-

nehoma hvali dvostrankarski si-
stem, zapopaden v tej deželi v
demokratski in republikanski
stranki. Svojim čitateljem meče
pesek v oči, ko komentira bese-
de in dejanja Harryja Trumana
in ugiba, ali se njegova admini-
stracija vrača na desno ali se na-
giba na levo stran. Se vam ne
zdi tako vprašanje smešno? Ali
ni vsakemu jasno, da obe stran-
ki predstavljati en in isti sistem,
to je, da sta obe za kapitalizem?
In da bosta zanj dokler bo eksi-
stiral? Kadar pa ga bo konec,
bosta v zatonu tudi njegovi po-
litični dvojčici.

☆
Ameriško ljudstvo je v zgo-

dovini in geografiji zelo slabo
izobraženo. Saj tako so v neki
enketi pred letom trdili učitelji
v višjih šolah in univerzitetni
profesorji. Morda je v tema
predmetoma dobilo več znanja
vsled vojne, ako čita povprečen
Američan še kaj drugega kot
šport section in funnies. Sem

radoveden, koliko odstotkov pri-
stnih Američanov ve, katera dr-
žava na svetu je prišla Ameriki
na pomoč, ko je v nji divjala ci-
vilna vojna? Ruske bojne ladje
so prišle sem, ene v newyorško
luko in druge v San Francisco
ter s tem prekrižale nakane an-
gleškemu in francoskemu impe-
rializmu, ki je želel civilno voj-
no izrabiti zase še bolj kot jo je
že in razdvojiti Ameriko, oziro-
ma Zed. države. V povračilo za
tisto uslugo pa je Amerika leta
1918 s svojo armado udrla v Si-
birijo in v Arhangel, da bi pora-
zila Sovjetsko unijo. Danes pa
jo naša “demokratična” diplo-
macija skuša razdvojiti.

☆
Na prosluli londonski konfe-

renci vnanjih ministrov je imel
Molotov samo en glas, Byrnes s
svojim vred pa štiri. Ko se je
šlo radi Balkana, ali so se tam
tudi Kitajci in Francozi borili
proti Hitlerju in “dučeju”? Ako
se niso, potem oni res nimajo
pravice sodelovati v sestavlja-
nju mirovnih pogodb na Balka-
nu. Kot balkanski narodi ne na-
rekujejo mirovnih pogodb deže-
lam v Aziji, bi se lahko po tem
ravnali tudi Kitajci. Pa Franco-
zi, ker vsled poraza niso mogli
—V tudi ako bi hoteli —v vojni
na Balkanu prav nič sodelovati.
Te resnice bi se morala zavedati
posebno ameriška diplomacija.
Tudi novi delavski vladi, ki na-
daljuje Churchillovo imperiali-
stično politiko, bi najbrž tudi
nič ne škodovalo, ako bi se manj
brigala za vprašanje, kdo bo na
prihodnji mirovni konferenci
kontroliral večino glasov, am-
pak rajše. ali naj bodo pogodbe
pravične, ali pa le v podporo
staremu redu.

☆
Jasno je danes, da konferen-

ca zunanjih ministrov štirje
proti enemu, ni bila zmožna
ustvariti temelja za mir na zem-
lji. Zgodovina nam priča, da je
bila večina velikokrat v zmoti.
Saj tako se je svoječasno izrazil
tudi naš kulturni rojak. Primeri
se včasi, da celo demokrati niso
zadovoljni z veliko večino gla-
sov, ako so bili odani proti njih-
nim načelom in ambicijam. Sem
radoveden, ako se je dotični ro-
jak strinjal z Molotovom, ko je
bil na konferenci v Londonu
osamljen, bodisi v svojih nače-
lih in po glasovih?

☆
Lahko smo ponosni, da smo

državljani največje demokrati-
čne kapitalistične države na
svetu, čeprav nam “zarukani
Evropci očitajo, da smo od
evropskega socialnega progra-
ma petdeset let zadaj. A
na take očitke se mi ne oziramo.
Mi smo ženiji v tehniki. Ako bi
mi obhajali praznike za vsako
iznajdbo Benjamina Franklina,
bi nam ne bilo treba več garati,
kajti imeli bi en sam nepreki-
den praznik.

Amerikanec je bil prvi, ki je
iznašel aeroplan. In prvi, ki *je
iznašel podmorski čoln. Vse te
im druge ameriške iznajdbe so
bile dane z bizniškega stališča
nemški industriji ter njenemu
militarizmu na razpolago, da jih
izboljšata in uporabljata. To
kajne vam je znano.

Poleg tega mi danes posedu-
jemo patent na atomsko bombo.
A to bo toliko časa, dokler ga
kdo ne izda drugim, ali dokler
nas ne prehiti v tem kaka dru-
ga dežela.

Atomska bomba nas stane dve
milijardi že do časa, ko je bila
prva vržena na Hirošito. Ker se
z njo pečamo dalje, poftieni to
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V NEW TORKU na Fifth A ve. “dežuje” ob gotovem času vsak dan
z vrhnjega nadstropja denar. Zmeče ga nekdo doli od $7 do $lO, in se
raduje, ko se otroci na pločniku spodaj trgajo zanj. Pravijo, da ni
znano, kdo je ta “filantrop”. O enemu takih “sadistov” je pokojni Ivan
Cankar napisal lepo sliko, kako se je radoval, ko so se prej veselo se
igrajoči otroci stepli, ko je vrgel mednje pest krajcarjev.

tudi nadaljevanje stroškov na
polju te iznajdbe. In jih ne bo
konec.

A kar bi jaz rad vedel je to,
če bo imela vlada kar tako na
razpolago dve milijarde dolar-
jev tudi v pomoč brezposelnim,
kadar jih bo spet na milijone na
cesti, da ne bodo stradali, kot so
v zadnji depresiji.

John Chamazar.

Cerkveni glavar
Bavarske proti
trebljenju nacijev

(Nadaljevanje s 1. strani.)
v pravice cerkve in s tem krši
konkordat med Nemčijo in pa-
pežem, dasi ga jeHitler odobril.
Hitler je seveda odločil, da spa-
da tudi Bavarska nacijem saj
je baš v nji vprizoril svoj prvi
puč—kardinalu pa dejal, da bo
za cerkev najboljše, če sodeluje
in se ravna po navodilih iz Ber-
lina, ne iz Rima. Tako je bilo.

Člankar v reviji “Nation”
opisuje tega kardinala za so-
vražnika demokracije in za pri-
staša klerikalnega totalitarstva.
Delavsko gibanje mu je najbolj
bodeč trn v peti. Unije bi on raz-
pustil, je dejal istemu člankarju
v Nationu. Delavcem bi vzel
volilno pravico. Saj je nekoč ni-
so imeli, pa so vseeno lahko ži-
veli tudi brez nje. In kar se ti-
če komunistične Rusije in ko-
munistov, bi jih pomel s tega
sveta, samo če bi mogel delati
čudeže.
Cerkev zahteva kontrolo nad

šolstvom
Kardinal Faulhaber ni edini,

ki povzroča sitnosti in glavobo-
le ameriški vojaški upravi. Kaj-
ti ti naši častniki so v cerkvenih
rečeh prav tako občutljivi ka-
kor hierarhi v Nemčiji. Saj je
bila njihna prva pot po nasvete
k škofom in drugim visokim sve-
čenikom ne pa k liberalcem ali
socialdemokratom čeprav bi la-
hko vedeli da liberalci in social-
demokrati so res antinaciji, do-
čim so gospodje, po katerih na-
svetih so se ravnali, bili kolabo-
ratorji nacizma prav tako kakor
n. pr. škof Rožman v Ljubljani,
pa hrvatski in drugi škofje v
Nemčiji, v Italiji in v okupira-
nih deželah.

Ko je ameriška vojaška oblast
odredila, da se javne ljudske šo-
le lahko zopet odpre, je to stori-
la po ameriškem običaju, da
morajo biti res javne in skupne
za učence vseh ver. Take so bile
tudi prej.

Proti temu pa je ogorčeno
vstal škof iz Fulde in ameriški
vojaški oblasti skoro grozil z od-
porom, ako šolstva ne izroči
cerkvi v nadzorstvo in uvede v
njih obligaten veronauk. “Od-
slej mora biti drugače,” je fuld-
ski škof pretil glavnemu šolske-
mu ravnatelju dotičnega okra-
ja, češ, vodstvo nad šolstvom
spada cerkvi. Po tem pravilu
naj bi ljudstvo šole le plačevalo,
besedo nad njimi pa bi imela
cerkev.

Po odslovitvi generala Patto-

na z vodstva ameriške vojaške
vlade na Bavarskem je novi
ameriški rlačelnik imenoval na
mesto prejšnjih nacijev par so-
cialdemokratov v višje upravne
urade.

Tudi nad tem je kardinal
Faulhaber izrekel ameriški ob-
lasti svojo zaskrbljenost! Vse
življenje se je boril proti social-
demokratom in socializmu, se-
daj pa mu jih naj ameriška vo-
jaška oblast postavlja pod nos
na važna odgovorna mesta! Le
kako si to upa!

Kardinalu je bilo ob tej pri-
liki priklicano v spomin, da so v
zadnjih svobodnih volitvah na
Bavarskem dobili socialdemo-
krati velik odstotek glasov. In
pa, da so se res trudili po prej-
šnji vojni ustvariti iz Nemčije
vzorno demokratično republiko!
To je kardinala zjezilo. Weimar-
ska ustava da, gnezdo za so-
cialdemokrate, za proticerkveno
akcijo itd. Ker ima kardinal
Faulhaber, škof iz Fulde in dru-
gi nemški katoliški škofje v
ameriški javnosti vsekakor več
zaslombe kot pa kak socialde-
krat, so ameriški vojaški urad-
niki, ki jim je poverjeno imeti
na Bavarskem odločilno besedo,
zaradi takih incidentov zelo v
zadregi. Ako imenujejo v urade
ljudi, kakršne hoče kardinal
Faulhaber, se zamerijo demo-
kratičnim krogom, češ, med voj-
no so nam pa radi pravili, da
nam prinašajo demokracijo, a
sedaj pa so nam natrpali še več-
je reakcionarje na hrbet kot
smo jih prej imeli. Če pa bi ime-
novali na vodilna mesta demo-
krate, in pri tem celo socialde-
mokrate, se bi pa zamerili ame-
riškemu klerikalizmu, ki ima v
vladi in v javnosti veliko moči
in vpliva.

Edin možen izhod
Iz teh dogodkov je razvidno,

da ameriški in angleški vojaški
uradniki s svojo vojaško vlado
bržkone ne bodo v stanju demo-
kratizirati Nemčije. Zato bi bilo
najboljše, da dajo Nemcem sa-
mim pravico, da si izvolijo v
svobodnih volitvah v urade ta-
ke uradnike, ki bodo njim po vo-
lji. A te vrste volitev pa se kar-
dinal Faulhaber še posebno bo-
ji. On ne verjame vanje. Po nje-
govem naj bi se ljudi vladalo od
zgoraj in sebe smatra pozvanim,
da bi saj na Bavarskem imel to
“vzvišeno” poslanstvo.

Govorim resnico ne toliko
kot bi rad, ampak kolikor si
upam. In čimstarejši je človek,
toliko manj si to upa. Mon-
taigne.

Help Wanted
Assure your future at a well

established firm
LAB. ASSISTANTS

Ilich School Chemistry neces-
sary. Some College- and Indus-

trial Chemistry preferred.
Good vvorking conditions.

Tel. DEL. 7383 for appointment
VVANTED PAINTERS

for an established trustable
Church Decorator.

Inside Work. Steadv. No layoffs
Union

Murray Decorating Service
Michigan 9621

Get Set Now on a Steady Job
6 Space Oil Burners Service
Men wanted at once. Car ne-
cessary. Steady j ob. Salary
plus commission. Apply SARN
OIL BURNER SUPPLY, 2877
S. Archer Ave. LAF. 3080

LABO R E R
Good wages. Guaranteed 48

hours week. Steady job.
ILLINOIS PIPE & MFG. CO.

4529 West Ogden Avenue
LAW. 0625

ELEVATOR HANDLER
Experience not necessary. Un-
limited work. 5 days. S2O per

week. Light work
WM. H. HOOPS CO.
303 S. Wabash Ave.

Harrison 0854
Pick your work and also your
future at a well established
firm. We have several vacan-
cies for qualified ali around
MACHINISTS. Good wages.
VOUNG ENGINEERING CO.

2747 N. Janssen Avenue

t ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST 1
l PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO J| OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO t

| ADRIA PRINTING CO.

It Tel. MOHAWK 4707 ?

1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14, ILL |
PROLETAREC SE TISKA PRI NAS |

ŽE IMATE VSTOPNICO
ZA NAŠO PRIHODNJO
PREDSTAVO?

Chicago, 111. Čas je, da pri-
de na naš oder tudi kaj vesele-
ga. To se bo zgodilo v nedeljo
9. decembra v dvorani SNPJ,
ko bo vprizorjena veseloigra v
treh dejanjih “Hiša gospoda
Harringtona”.

Vstopnice v predprodaji že
krožijo med ljudmi in kot nam
razpečevalci omenjajo, je že ve-
liko prodanih. V predprodaji so
po 65. Pri blagajni jim bo cena
75c.

V igri, ki jorežira Milan Med-
vešek, nastopijo on, Minka Aleš,
Chas. Pogorelec, Ann Medvešek,
Frances Vider in Dorothy Sod-
nik.

Nekaterih izmed teh že dolgo
ni bilo na našem odru, dasi so
znani igralci in igralke. Vsi ti so
nam porok, da bo igra fino pred-
vajana in da bodo udeleženci za
vsoto, ki jo dajo za vstopnico,
dobro naplačani.

Po predstavi bo plesna zaba-
va. na kateri bo igral priljublje-
ni Možina Trio. P. O.

SEJA KLUBA ŠT. 1 JSZ
IN PREDAVANJE

Chicago. Ta petek, 26. ok-
tobra, ob 8. zvečer bo redna seja
kluba št. 1 JSZ v SDC na 2301
So. Lawndale Ave. Na člane in
članice apeliramo, da se je ude-
leže vsi, če le mogoče.

Po končanem dnevnem redu
bo poročal Frank Zaitz o vtisih
z letne seje ZOJSA, ki se je vr-
šila prošlo soboto v Clevelandu,
dan pozneje pa velik shod v
SND. Te seje so se udeležili med
drugimi taki, ki razmere z ozi-
rom na Jugoslavijo in odnošaje
znjo s strani ameriške in drugih
vlad dobro poznajo, pa bo vsled
tega zanimivo slišati, kaj so ve-
deli povedati.

Vstop na to sejo v petek 26.
oktobra prost vsem. P. O.

LISTNICA UREDNIŠTVA
Komentarji se v tej številki

pričenjajo na prvi strani.
Dopis “Big” Tonyja iz Oak-

landa je zakasnil radi znanega
vzroka ni bilo prostora. Upa-
mo, da nam oprosti. Njegovo
poročilo bo priobčeno v prihod-
nji številki.

J. S., Los Angeles, Calif.
Hvala za pismo. Oboje bo priob-
čeno prihodnjič.

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

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON
3724 West 26th Street

Tal. 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
If no sniwer Call

Austin 5700

I
4

BARETINCIC & SON I
POGREBNI ZAVOD |

Tel. 20-361 Z
424 Broad Street X

JOHNSTOWN, PA. J
.fr»frefr afr »*■ .fr fr,fr ,frt fr »fr

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

f PRISTOPAJTE K J
| SLOVENSKI NARODNI f
| PODPORNI JEDNOTI Ž

*

NAROČITE Sl DNEVNIK *

| “PROSVETA” I
4* Stane za celo leto $6.00,
•f. pol leta $3.00 4

Ž Ustanavljajte nova društva. ♦
j Deset članov(ic) je treba za j
4» novo društvo. Naslov za list in JT za tajništvo je: X
Ž 2657 S. Lawndale Ave. +

| CHICAGO 23, ILL. |
I!*♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
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