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j POVESTNI DEL i
goved in konja* Lisca, kateri ni
spal in počasi obrnil pogled na
Katro.

Omahujoča, vsa zasopla se je
Katra še nekolikokrat prestopi-
la tja do kupa slame, kjer je
imel posteljo Jurij' ki je ležal
v zid obrnjen, oblečen in z roko
pod glavo; celodnevno delo je
premagalo končno vso njegovo
žalost. Spsl je pokojno, kot da
se mu nekaj lepega sanja.

“Kam pa sem zašla?” se je
oglasila očitajoče v Katri iskri-
ca pameti: “Tomažka sem tudi
vzela s seboj Tomažka,” je
odlagala svoje breme šepetaje.
Položila je otroka poleg Jurija
na slamo, kajti čutila je, da bi
ga utrujena roka ne vzdržala nič
več. Vsa moč jo je zapustila, ka-
kor da ji je vse telo okamenelo.
Le v srcu in v glavi je vrelo, v
ušesih ji je bučalo, nič več ni
videla.

“Bog, morda je to moja zad-
nja ura,” je zašepetala znova
Katra in vsled tega poplašena
viknila: “Jurij!“ —in se zgru-
dila poleg njegovega ležišča na
kolena.

Jurij se je zganil, odprl oči in
zaspan se dvignil. Najpreje je
zapazil dete, potem pa je spo-
znal Katrino glavo. Mislil je, da
se mu sanja, da je pozabil vse
ravnanje Katre proti njemu.

“Ah. ko bi ti vedel, kaj sem
jaz izkusila kaj sem presta-
la!” jezaplakala Katra še bolj k
zemlji se sklonivši.

Jurija je to zabolelo v srce.
Zavedel se je, videl znani hlev,
videl Lisca, ki je žalostno upiral
vanj oči. Katrin otrok pa je mir-
no dihal poleg njega. To pa že
niso bile sanje! . . . Toda Katra

ta moška, brezčutna, ponosna
Katra ni prišla k njemu. To je
bila druga Katra, slaba, osame-
la ženska tej se je nekaj zgo-
dilo pomoči Si išče pri njem.
Jurij je skočil s postelje in z
obrovsko močjo, s katero bi se
boril zoper celi svet za Katro,
jo je dvignil kakor igračo.

“Kaj se ti je zgodilo, da si pri-
šla?” je dejal mehko in jo obdr-
žal v svojem naročju.

(Konec pride.}

/Z KANSASA
Pred leti, za časa takozvane

Howattove administracije, smo
kansaški rudarji štrajkali iz
vseh mogočih, včasih naravnost
smešnih vzrokov; velikokrat da
srna nagajali bosu in kompaniji.
Toda ko človek zadnja leta čita
v listih o raznih jurisdikstičnih
stavkah, ko stavkajo delavci, or-
ganizirani v eni stroki, proti or-
ganizirani skupini, ki spada v
drugo unijo, sc mu zdi to višek
bedastoče.

Nobena stvar ne pride reak-
cionarjem bolj prav kot take
stavke, ker pač že itak hočejo
natakniti nagobčnik in okove or-
ganiziranemu delavstvu.

Kdaj bo organizirano delav-
stvo toliko zavedno, da bo po-
metlo z vsemi svojimi voditelji
s predpotopnimi idejami in ples-
nivo taktiko, ki poznajo samo
svoj žep in čast in pa “našo”
unijo, vse druge pa naj vzame
vrag. Ti voditelji se boje za svo-
je stolčke, pa se branijo na vse
kriplje združitvi delavskih unij,
kot so CIO, AFL in UMW.

*

“Grem na mitengo,” so pogo-
sto besede rojaka, ki gre na dru-
štveno sejo. Pa se je že večkrat
kak urednik ali dober narodnjak
zgražal nad nami, zaradi meša-
nja in pačenja tujih spakedra-
nih besed med čisti slovenski je-
zik. Glej ga spaka! Zdaj dnevno
čitamo poročila posneta po sta-
rokrajskih listih, ki so vendar
pisana v pristni in čisti sloven-
ščini, kako se tam mladina zbira
“na mitingah”.

Med vojno smo večkrat čuli
od tistih, “ki so več vedeli”, ko
smo se prekljali zaradi brato-
mornega boja v Sloveniji, da je
tam še neka druga močna, po-
štena srednja stranka ali struja,
med Titovo partizansko strujo
in med nazadnjaško skupino, ki
jo je organiziral okupator in
“požegnal” škof Rožman, da ko-
lje svoje brate za sveto vero in
srbsko čaršijo. Ampak čimdalje
je bolj jasno, da tiste srednje
močne skupine nikjer ni in je
tudi ni bilo za časa vojne. Vsa
poročila kažejo, da so bili vsi

(Nadaljevanje.)
“To je sitnost”, je vzdihnila

prižigaje znova; “posli lete za
neumnostmi, in človek ostane za
vse sam kakor prst.” Sedaj se je
kesala, zakaj ni Jurija malo pri-
držala.

“On saj se mu je videlo
bi bil rad tu ostal, in taka-le ne-
vihta hitreje mine, če je še kdo
v hiši.”

Katra je sedla na stolček po-
leg otrokovega vozička in ga
že iz navade premikala gori in
doli; začela je mirneje misliti,
da je ne bi skrbelo . . . “Aj—tu-
tuja—haja pupaja!” je bolj za-
šepetala nego zapela in mislila
sprva le na svoje dete . . . Kako
je bilo to posebno lepo in pri-
jazno, ko je veliki Jurij peljal
voziček s Tomažkom! . . . Ali če-
mu dvakrat misliti na to; mo-
ški itak store malo, malo dobre-
ga v svojem življenju. Treba je
misliti na resnejše stvari: “Ko
bi se do jutri dobro zmočilo
nič bi ne škodovalo; itak se že
dva dni ni moglo delati, in kdo
ve, če posli ne ostanejo v dolini
še do torka, ko je semenj doli?
Jaz bi tudi morala iti tja; žlic
potrebujem. In kako podobo za
v hišo sem tudi že davno hotela
kupiti .. . Bilo bi vsaj prijaz-
nejše pri nas, če pride kdo . . .”

V tem se je Katra ozrla v kot
za mizo, in zopet ji je čisto dru-
ga misel pregnala prejšnjo. Mi-
slila si je v duhu vitkega Jurija,
s kodrastimi lasmi, kako lepo bi
sedel tam. Najbolj všeč ji je bila
njegova udanost, njegova než-
nost in skromnost. Razposajen
ali pokvarjen se ji ni zdel ni-
koli, dasi je bil vojak tri leta.
Kadar je vstal in se zravnal, je
zaigralo v njem mlado življe-
nje: sedeč pa se ji je zdel ljubši

starejši . . .

“Ko bi sedel tu-le pod podobo
sv. Ane,” je premišljevala Ka-
tra dalje “bi bilo tu bolj ve-
selo.” Ali tega, kar ji je tako
vabljivo igralo v duši, ni prav
izrazila z besedo “bolj veselo”,
zdelo se ji je. V tem trenutku,
katerega si ni hotela privoščiti,
ji jebilo tako tesno, ozko, a ven-
dar prijetno; bila je srečna, ka-
kor še nikoli . . . Pri njih bi bil
i mali Tomažek —in kaj bi ji
bil mari ves ostali svet? . .

.

Toda ta sreča ni prišla, bilo
je zanjo sedaj že prepozno . . .
Kako ji je bilo žal . . . Bog, ko bi
vsaj mogla zaspati! . . . Prema-
gala se je, vstala in šla je kakor
opita od prejšnjega premišlje-
vanja v vežo, da še enkrat po-
gleda, kako je zunaj, in če se
morda ne vračajo posli domov;
potem pa se vleže in mora za-
spati . . . Gledala je s praga, ali
Bog ve, česa so iskale nje utru-
jene oči v tej nevihti —in ne
našle . . . Samo življenje se ji je
zdelo tako čarokrasno! . .

.

Vendar pa zunaj ni bilo tako
temno . . . Katra je dobro razlo-
čevala vrsto brezovih vej, kate-
re je spostavila, tam na svitlo-
zeleni travi je videla nekaj tem-
nejšega borovja . . . Kdor bi pri-
šel. bi ga naglo spoznala; poslu-
šala je napeto, da bi bila takoj
čula korake . . . Komu bi se pa
izljubilo, da bi šel v taki nevihti
od doma; posli so šli itak kam
drugam prenočevat... Tu gori
pa je švigal blisk za bliskom;
nebo se je kar žarelo, kakor da
se hoče razpočiti; na zemlji pa
se je vse treslo od groze in vri-
ščalo in stokalo. Na gori je dva-

krat zapored treščilo, in Katri
se je zdelo tako blizu, kakor bi
bilo za hišo. Spomnila se je,
kako preprosto je mislila kot
otrok, zaslišavši grom; dejala je
vedno: “Bog se krega!” Vendar
je bila tedaj bolj srčna nego da-
nes, ko je že bila dorasla, izku-
šena, razumna Katra . . .

“V takem trenotku se zdi osa-
meli človek sam sebi kakor čr-
viček. Beračico Lenko pojdem
poklicat k sebi, da skupaj pomo-
live rožni venec, kateri prežene
posvetne skrbi ... je vzdihnila
tresoča se po vsem telesu.

Neprestano se prekrižuje je
tekla Katra pod pristrešje.

“Lenka,” se je sklonila k star-
ki, “pojdite naglo k meni v sobo

pojdite! V taki nevihti bi vas
bilo tukaj strah!”

Stariča se ni ganila. Trdno,
brezskrbno je bilo njeno spanje;
Lenka je ležala z obrazom v se-
no obrnjenim.

“Stari ljudje se polože kakor
otroci —in že so jih minule vse
skrbi,” je mislila Katra in spom-
nila se Jurijevega očeta, o ka-
terem sta poprej e govorila .. .
Katra bi tudi rada bila tako sta-
ra; včasih od skrbi ni mogla za-
spati . . .

“Slišite, Lenka slišite!” jo
jeklicala glasneje. “Pojdite spat
v sobo! Poslov ni doma, in kdo
ve, kdaj pridejo . . . Pojdite, bo-
ve molili skupaj rožni venec!
Božja volja je. .

.”

Lenka se še ni premaknila.
“Kriste Jezus, to je spanje,”

je dejala Katra že nepotrpežlji-
vo, prijela starko za ramo, stre-
sla jo s tako močjo, da je ves
njen obraz obrnila k sebi. V
tem se je znova zabliskalo, raz-
svetlila se je okolica, in Katra
je grozno vzkriknila . . .

Üboga Lenka je prišla sem iz-
dihniti dušo. To je bil preprost,
navaden konec trudne starice,
potovalke brez doma, lahka,
mirna smrt; toda Katra, ki je
bila danes že itak vsa nemirna
in preplašena, kakor list trepet-
like, je izgubila vsled tega ves
razum. Vsa v strahu je tekla
zopet v hišo in misleča le na
svoje dete, ga je popadla iz zi-
belke, pritisnila si na prsi spečo
njegovo glavico, vrgla na hrbet
ruto in bežala od hiše, kakor da
jo pode furije.

Ko se je nevihta na nebu ne-
koliko polegla, je nastalo nakrat
okoli Katre grozno šustenjc, ka-
kor da vzdihuje in stoka vsa pri-
roda. Veje majajočih se dreves,
brez, jelk, smrek in macesnov
so se spletale nad stezo, kakor
da hočejo Katri zabraniti pot.
Dvoje velikih ptičev je nizko
letelo čez cesto, enemu so se oči
žolto zasvetile in zaviknil je ka-
kor človek

.. . Majhen kamen-
ček se je kotalil pred Katro po
poti prav tja do meje, kjer je
bilo razpotje; ena pot je vedla
k bližnjemu poslopju na desno,
kjer se je še videla luč, druga
pa je vedla do njene pristave.
Katra ni mogla več dalje, in ne-
kaj jo je šiloma gnalo k Vraže-
vim; kajti le tu bi se lahko od-
dahnila. Zavila je torej na de-
sno, skočila mimo vodnjaka,
kjer se je nehal plot, in letela
po dvorišču proti napol odprtim
malo razsvetljenim vratom.

Ko jih je zaprla za seboj in
tako übežala psu, ki se je laja-
joč zagnal za njo, je čutila, da je
v varnosti. V hlevu je najprvo
zapazila troje prežvekavajočih

ARE YOU IN NEED OF |
SIOOO -

- S2OOO -
- S3OOO |

TO AVOJD THE ŠALE OF YOUR PROPERTV g
VVrite or telcphone .

D. L. KRUEGER I
111 WEST WASHINGTON STREET ?

Central 5225 'f
"UUMHMMMHSMMMHI■■■■■■■■■■Hi

® r n I '' S '< ■■

’MK-

: JC • JjMLdpM
| -a H S' 'JhL '•

el . kv Bn/
■’ -i A :

■
< ■ .. r "

*'■ ■" C ’
’

AMERIŠKI ŽIDJE so priredili proti Angliji že mnogo protestnih shodov, ker se protivi odpreti mejePalestine Židom v Evropi, ki nimajo kam drugam iti.Gornje je slika iz židovskega protestnega shoda v Chi-cagu. V ospredju so rabiji, ki najbolj delujejo, da bi se Palestino spet spremenilo v židovsko državo.

pošteni, svobodo ljubeči rojaki,
z delavsko usmerjeno inteligen-
co vred, na eni strani; pa naj bo

komunistične ali kake dru-
ge napredne delavske znamke,
in vsa klerikalna, po okupator-
ju organizirana zapeljana masa,
naščuvana za bratovski pokolj
pa na drugi strani. Kje je kaka
srednja struja? Je ni. Si simpa-
tiziral z eno ali drugo stranjo,
ali pa sedel na “sencu”.

Brat mi piše iz vasi Terbinc,
fara Mirna na Dolenjskem: “Bil
sem leto in pol v italijanski in-
ternaciji. Vrnil sem se sestra-
dan in bolan, da zdaj težko de-
lam na posestvu. Lansko leto mi
je umrl 8-letni sin in istočasno

sin sestre Malke enake starosti
in poleg še 5 drugih vaških
otrok. Ti otroci so nekje iztak-
nili streljivo, ki je eksplodiralo
in übilo vse. Sestra Zalka je iz-
gubila osemnajstletno hčer; od-
peljali so jo Nemci neznano
kam. Zadnje pismo ji je bilo vr-
njeno iz Gradca z opombo
“umrla”.

Pa se še vedno dobe bedaki,
češ, “to je sama propaganda.
Nemci so civiliziran narod in ni-
so počenjali takih stvari. Saj
vem, saj sem delal tamkaj.” Pi-
sma teh preprostih ljudi iz sta-
rega kraja govore drugače. Go-
vore hujšo obsodbo kot je za-
more izreči vsako sodišče.

A. Sihular.

IZZA PREJŠNJIH DNI
Mi!wauškemu "Napreju" ob 35-letnici roislva

Koliko je bilo hrušča in tru-;
šča v naši prijazni naselbini 1.
1910, ko se je združila skupina'
osmih pevcev, ki so ustanovili!
socialistični pevski zbor “Na-
prej”! Završalo je kot v čarov-
niškem kotlu. In vrelo je pa še
kako! Grmelo je in treskalo,
kakor grmi in treska tedaj, ka-
dar ljudje, ki so jetične kulture
prežeti, svoj puhli ogenj name-
rijo na vse, kar jim ni povšeči.
Ustanovitelji Napreja pa so se
požvižgali na ves ta hrup in šli
po svojem potu naprej, kakor
jim je velevalo ime, ki so ga iz-
brali.

Namen teh vrstic ni pisati o
kulturnem delu Napreja; to de-
lo je itak znano širom Amerike.
Znano je tistim , ki jim je bil
Naprej v vspodbudo, kakor je
znano tistim, ki so se dasi ne-
vredni in še bolj nevedni po-
stavili v pozo zgodovinarjev
pa so Naprej evo delo v celoti
prezrli! In zato jim najlepša
hvala ker njih priznanje bi
bilo za Naprej poniževalno! Na-
prej pa je nosil glavo vedno po
koncu nikdar se ni poniževal.
Zato je hvaležen drugim, da ga
ne skušajo poniževati.

Namen teh vrstic je objaviti
par veselih dogodkov, ki so se
odigrali tekom dolgih let. Na
stotine takih dogodkov je bilo

naša javnost ni vedela zanje
zato naj bo dovoljeno napisa-

ti le par izmed istih.
Kmalu po ustanovitvi Napre-

ja je bilo. V naselbini je poleg
Napreja deloval pevski klub
Zvon, ustanovljen na narodni
podlagi. Pevci Zvona in Napre-
ja so se gledali da rabimo do-
mač izraz kakor pes in ma-
čka. Vzrok tega neprijateljstva
je bilo seveda že prej omenjeno
grmenje in treskanje. Nekega
zimskega večera leta 1911 je
Zvon priredil domačo zabavo v
Remskotovih prostorih na prej-
šnjem Reed Street. Starejši Mil-
waučani se bodo spominjali te-
ga starega centra naše naselbi-
ne. Soboto večer je bilo. Napre-
jevci so imeli vajo tisti večer
po vaji pa hajdi na “sovražno
ozemlje”. Übrali so jo na Zvono-
va veselico k Remskotu. Zvon
je imel za ta večer najete gostil-
niške prostore in pa plesno dvo-
rano. Okoli desete ure so jo pri-
mahali Naprejevci k Remskotu,
poiskali si mizo in se posedli, ka-
kor se pač spodobi krščanskim
ljudem. Da bi pa ne bili tekmu-
jočemu pevskemu zboru samo

v nadlego so seveda, kakor je
bilo takrat običajno, pobrali od
vsakega člana Naprej a takso v
znesku pol dolarja in naročili
okrepčil. Po stari navadi so pri-
čeli seveda prepevati. “Naprej”
tiste čase ni bil v zadregi za pe-
smi. Fantje so peli in peli, ob
činstvo pa ploskalo in ploskalo.
Remsko pa navihan, kakor je
bil je pričel dražiti Zvonovce,
češ: “No, ne dajte se jim vendar
kat tako. Zapojte še vi kaj!” Pa
niso mogli, saj veste eden je
zaposlen tu. drugi tam. eden je
delal za barom, drugi v plesalni
dvorani in tako naprej pa
spravi družbo skupaj če moreš.
Remsko pa je vztraja] pri svo-
jem in pričel mu jepomagati še
navihanec vseh navihancev
Frank Ambrož, ki je bil, če ver-
jamete ali ne, takrat član Zvo-
na. Rezultat Remskotovega in
Ambroževega drezanja in pa
Naprejevega neprestanega pre-
pevanja pa je bil, da okoli pol-
noči ni bilo nobenega Zvonovca
več na domači zabavi, veselični
prostor pa še vedno poln občin-
stva. No, kaj sedaj? Naprejevci
so kar lepo svoje ljudi postavili
na odgovorna mesta in ko je
sonce pričelo pogledovati izza
ogla Oregon ceste, ki je križala
Reed Street kakih trideset čev-
ljev od hiše veselja, je Napre-
jev blagajnik Geo. Schuler pri
priči dveh nevtralnih mož prc-
štel denar, plačal lastniku pro-
storov kar mu je šlo in še tisti

dan izročil čisti dobiček Zvono-
vemu blagajniku. In Bosna je
bila mirna.

“Naprej” in pa tamburaški
zbor “Adrija” sta bila kakor
dvojčka. Kjei- je “Adrija” svira-
la. je pel “Naprej’ ali pa obrat-
no. Bilo je pred dolgimi leti v
soboto pred godom sv. Martina.
Saj veste! Sv. Martin je tisti ču-
dodelni svetnik, ki napravi iz
šumečega mošta žlahtno vinsko
kapljico. Tiste sobote večer so
Naprejevci peli in Adrija je svi-
rala v SS Turn dvorani. Po kon-
čani veselici so odšli skupno do-
mov. Na poti proti domu pa šli
mimo cerkve na nekdanji Green-
bush cesti. Do cerkve so vodile
visoke stopnice in tamburaši so
šli na vrh stopnic in pričeli svi-
rati. Sledili so jim Naprejevci,
ki so pričeli peti in prav lep kon-
cert se je nehote razvil pod po-
kroviteljstvom blede lune. Toda!
kakor črn oblak, ki zakrije sre-1
brno luno, se je prikazal izza!
ogla mož postave. Dostojanstvo-'
no in resno, kakor se pač spodo-
bi varuhu postave, je prekinil
koncert in to brez vsega ploska-
nja. Toda Napreju je bila ve-
dno sreča mila! Vsi Milwaučani
so poznali Toneta Bevšeka, Oda-
movega Tonca, kakor smo mu
pravili in ta je rešil čast dneva
ali bolje rečeno čast noči. Pri-
stopil je k reprezentantu vseh
postav in mu je v takratni slo-

i venski angleščini z velikim tru-
dom povedal, da je v starem kra-
ju navada na Martinovo nede-
ljo zgodaj hoditi od cerkve do
cerkve in pred vrati par pesmi
zapeti, ker svetnik, ki iz goste
godlje, kateri pravimo mošt, na-
pravi iskrečo se kapljico in
sladko vince pač zasluži poseb-
no čast. Te častite navade se pa
naši ljudje drže tudi v tej de-
želi se je junaško odrezal
Tone. Policaj je resno pokimal
in rekel: “Če je pa tako, pa le
prepevajte.” In fantje so prepe-
vali . .

.

Upajmo, da bomo še prepe-
vali! Še dolga leta!

Frank Puncer.

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

Ste že skušali pridobiti Pro-
letarcu k njegovi štiridesetlet-
nici saj enega novega naroč-
nika?

PRVA SLOVENSKA PRALNICA

Parkview Laundry Co. |
Ž 1727-1731 W. 21 st Street CHICAGO 8, ILL. (

f Fina postrežba Cene zmerne Delo jamčeno <

I TELEFONI: CANAL 7172—7173 <

t ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST J
* PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO <
I OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO ' S

ADRIA PRINTING CO.!
X* *

| Tel. MOHAWK 4707 J
| 1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14, ILL. <

PROLETAREC SE TISKA PRI NAS

PROSVETNA MATICA
V fond Prosvetne matice so vpla-

čala društva, klubi JSZ in druge
organizacije v maju, juniju, juliju
in avgustu 1945 kot sledi:

Številka društva in kraj Vsota
104, SNPJ, West Allis, Wis. $ 6.00
118, SNPJ, Pittsburgh, Pa.

(1944—1945) 12.00
120. SNPJ, Gallup, N. Mex. 6.00
121, SNPJ, Detroit, Mich. 9.00
206. SNPJ, Gross, Kans. 3.00
262, SNPJ, Farrell, Pa. 6.00
407, SNPJ, Windsor Heights,

W. Va. 3.00
434, SNPJ, Arma, Kans. 6.00
443, SNPJ, Cicero, 111. 6.00
Fed. SNPJ, Milwaukee, Wis. 12.00
Fed. SNPj! Bellaire, O. 6.00

19, JPZS, Milvvauke, Wis. 12.00
34, SDZ, Cleveland, D. 9,00

KLUBI J. S. Z.
1, Chicago, 111. 15.00

114, Detroit, Mich. 6.00

DRUGE ORGANIZACIJE
Pevski zbor “Svoboda”,

Detroit, Mich. 6.00
Pevski zbor “Jadran”,

Cleveland, O. 12.00

Skupaj 135.00
Tajništvo P. M.

RAZGOVORI
(Nadaljevanje z 2. strani.)

di slovenski soc. klub št. 1 JSZ
dramsko predstavo v dvorani
SNPJ. Igralci se pridno vežba-
jo, in ker je teh priredb zadnje
čase tako malo, je samo prav,
da napolnimo dvorano.

Jugoslovanski relif
Centralni jugoslovanski relif

v Chicagu, kateri« dela med
Amerikanci, adresa: 123 W. Ma-
dison St., apelira na vse, Jugo-
slovane, da darujejo ponošeno
obleko in čevlje. Naš slovenski
odbor je na delu in bo priobčil v
naših listih kam pošiljati oble-
ko. V Clarendon Hillsu jo pobi-
ra moja žena, kateri pomaga
Mary Aucin. Vsak naj daruje
kar more. Pomoč je silno po-
trebna.

NE ČAKAJTE,
| da prejmete drugi ali
! tretji opomin o

potečeni naročnini.
Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
in stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznost
napram listu.

i

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 West 26th Street
Tel. Crawford 2212
OFFICE HOURS:

1:30 to 4 P. M.
(Except Wcd. and Sun.)

6:30 to 8:30 P. M.
(Except Wea, Sat. and Sun.)
Res. 2219 So. Ridgeway Ave.

Tel. Crawford 8440
If no an»wer Call

Austin 5700

| BARETINCIC & SOH!j
t POGREBNI ZAVOD •;

| Tel. 20-361 ! 1
X 424 Broad Street ! I
t JOHNSTOWN, PA. -

.t X

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

t-. A -t. .t. -V, .T- -«r- -v--v -T r -V - -W-AAAAAAT“-J- 1 VVV V 9r i l lV “▼▼▼▼▼▼
| PRISTOPAJTE K ¥

| SLOVENSKI NARODNI 1
* PODPORNI JEDNOTI Ž
❖ Jt NAROČITE Sl DNEVNIK ?

I “PROSVETA** I

I Stane za celo leto $6.00, X
pol leta $3.00 4

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

za tajništvo je: Ž

2657 S. Lawndale Ave. t
CHICAGO 23, ILL. X

3


