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Kampanja za relif
v polnem zamahu

Poročila naših tajnikov iz raz-
nih naselbin nam pričajo, da se
je naš narod v Ameriki z veliko
vnemo odzval klicu za zbiranje
obleke, obuvala in drugih po-
trebščin za revne in trpeče ljudi
v Jugoslaviji, ki so v obupnem
pomanjkanju. Kako dobrodošla
je vsaka pomoč iz Amerike,
nam jasno pričajo številna pi-
sma, ki prihajajo iz Slovenije
in drugih delov Jugoslavije.
Vendar pa vso prejete in razde-
ljene potrebščine še od daleč ne
zadostujejo. Če je v družini le
ena obleka, ki je dostojna za ob-
isk v mesto, ostali člani družine
pa se morajo doma zadovoljiti z
navadno cunjo za kritje golote,
tedaj je pomanjkanje pač obup-
no. Koliko dobrega zmečemo v
Ameriki na smetišče, za kar bi
nam marsikateri revež v stari
domovini bil hvaležen do smrti,
če bi le tam imel!

V vseh važnih središčih na-|
šega življa v Ameriki so odprte i
nabiralne postaje, kamor lahko |
prinesete svoje prispevano bla-;
go. Kjer ni takih postaj, je tre-
ba poslati naravnost v skladišče: i
WRFASSD Warehouse. 161 Per-
ry Street, New York. N. Y.

Kdor pa hoče poslati relifne
potrebščine naravnost svojim
sorodnikom, pa se mora poslu-
žiti pošte. Zavitki so omejeni do
teže 11 funtov. Poleg naslov-
ljenca je treba dostaviti še eno
ime in naslov, kamor naj bo za- :
vitek oddan, če bi ne bilo mo-
goče izslediti naslovljenca. Na
zavitek mora biti prilepljeno tu-
di pismo z znamko 51 in v njemu
zapisano, da so poslane potreb-
ščine DARILO. Na vidno me-
sto blizu naslova naj bodo tudi
odtisnjene črke G. L. V. V., kar
je označba, da poslano ni podvr-
ženo carini.

Brez razlike kako in komu
pošljete te relifne potrebščine,
pošljite ali oddajte jih brez od-
lašanja. Pomoč bo največ hasni-
la, če pride ob pravem času.

V tej koloni bi rad omenil raj

zne naselbine in naše vrle in po-
žrtvovalne delavce in delavke, i
ki so se zopet z vso marljivostjo
lotili tega človekoljubnega, a
napornega in neprijetnega dela.
Rad bi omenil vse one darežlji-
ve in blagodušne ljudi, ki niso;
samo sedaj, temveč že večkrat
prej na široko podprli našo
kampanjo in res plačali svoj na-
rodni davek v pomoč svojim tr-
pečim sobratom v Sloveniji in
Jugoslaviji. Toda to je nemogo-
če. Naš prostor je omejen, naši)
dnevi štejejo le po 24 ur, druge-'
ga neobhodnega dela pa je veli- 1
ki. V začasno priznanje zaslug
teh delavcev in delavk, daroval-
cev in prispevateljev naj bo ne-
izpodbitno dejstvo, da je vam
vsem slovenski narod neizmer-
no hvaležen ter da se vam s sol-
znimi očmi iskreno zahvaljuje, i

Vsi oni pa, ki se še niste zga-
nili, zadnji čas je, da pokažete
svojo človekoljubnost! Zadnji
čas* je, da se tisti kamen-srce o-
mehča, da pozabite na vse ka-
price, izgovore in odlašanja ter
postanete človeško bitje, ki ima
dušo in srce,'razum in sočustvo,
usmiljenje in ljubezen do svo-
jega bližnjega. To naj bi bila
vaša božična misel.

Predsednik skupščine
se zahvaljuje

Dne 6. decembra je SANS
prejel iz Belgrada brzojav, od-
dan 5. decembra. Glasi se:

V imenu ustavodajne skupšči-
ne sprejmite, prosim, iskreno
zahvalo za vaše tople čestitke
in dobre želje.

Dr. Ivan Ribar, predsednik.

Kako je glede Trsta
in Primorja

Iz informiranih virov smo ob-
veščeni, da je vprašanje mesta

(Trsta še vedno odprto. Da se ne
bi v besedo "odprto” zopet zale-

j tel kak slovenski diletantni di-
I plomat, kakor se je to zgodilo
dve leti nazaj glede Adamiča, ki
se je po radiu izjavil, da je vpra-

i šanje Trsta za Jugoslavijo od-
prto vprašanje (Italijani so tr-
dili, da je zanje to zaprto vpra-
šanje), naj bo podčrtano, da na
konferenci zunanjih ministrov
v Londonu ni prišlo do nobene
rešitve glede bodočhosti Trsta j
ter da je za Ameriko, Veliko
Britanijo, Francijo in Kitajsko
to vprašanje nerešeno in odprto.;
Rusija se je javno izjavila v
prid Jugoslavije.

Kar se jugoslovanske vlade
tiče, je pa vprašanje Trsta po-
polnoma zaprto in Jugoslavija
ne odstopa niti za las od svoje
zadnje zahteve in ponudbe. Ta
zahteva je. da se vrnejo Jugo-
slaviji vsi kraji, mesta in vasi,
ki po narodnosti in po geografiji
pripadajo njeni državi, da po-
stane del pristanišča svobodna
(ne mednarodna!) luka za vse
države, ki so pri morski trgovi-
ni odvisne na Trst, mesto Trst
pa naj postane samostojna dr- j
žava in sedma edinica federa-1
tivne republike Jugoslavije.

Ta zahteva in predlog, ki nu-
di tudi italijanski večini v Trstu
popolno enakopravnost in vso i
demokracijo, obenem pa vstreza
željam in zahtevam narodov Ju-
goslavije, je našel zunanje mi-
nistre nepripravljene. Niso men-i
da pričakovali, da bi imela Ti-
tova Jugoslavija poleg dobrih
borcev tudi prvovrstne diplo-
mate in demokrate: hočeš nočeš

' so morali poslušati večurni re-
ferat, ki ga je v srbohrvaščini
pred skupno delegacijo podajal
naš rojak Edvard Kardelj, pod-
predsednik vlade in načelnik ju-
goslovanske delegacije pri za-
slišanju na konferenci.

Svetovna reakcija, ki je de-
lala načrte za povojno Evropo
že davno predno je bil Hitler po-
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čemu naj mladič nape
nja oči? Zdaj je novih \

>

žarnic v izobilju ...
O- \l I 5premile svoj dom z bolj-

- I I\ . zC"šo razsvetljavo, ki ga bo I/naredila udobnega in
varnega. X—" cAV

Zamenjajte zgorele žarni-
ce za nove, ki vam bodo

*

dale dovolj in dobre raz-
sveti jave —po celi hiši.
Udenite jih vsepovsod.
Zgorele žarnice prinesite v
naj bližjo Public Service

? > -—prodajalno ali pa na njene
pooblaščene zastopnike. Za-

p menjajte jih! Nabavite si
X PŽT-—> dovolj novih za vse po-

• | trebe.
I /( Udenite novo žarnico v va-

X ’ I šo obedno sobo, v shrambo,
REmemdTZ 'I na stopnjišča v podstrešje,“ER Our I klet, in imejte jih vedno

//
R I nekaj na “razpolago”.

žarnice vseh veli- Navadne zgorele žarnice (ozna-
zdaj lahko A V čen e “P- S.” os N. I.” ali “Rene-

dobile v bližnji J/J# wa! Service”) je lahko zame-
Public Service n J ati brezplačno; druge pa proti
prodajalni ali pri malemu naplačilu.
drugih pooblašče-
nih zastopnikh.
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MNOGE STAVKE imajo simpatije javnosti, a veliko je tudi

takih, ki povzročajo ljudem neugodja. N. pr. stavke na električnih že-
leznicah in avtobusih, v restavracijah in posebno pa se ljudje jeze,
kadar zastavkajo operatorji vzpenjač v velikih zgradbah, v katerih«se
vozi gori in doli na tisoče ljudi. Ni si predstavljati, da bi človek mogel
po desetero nadstropij po stopnicah. Gornje je prizor z ene takih stavk
v New Vorku ravno ko je bila končana in promet spet obnovljen.

ražen, se seveda ne bo strinjala
s tem predlogom. Podpirala bo
rajše zahteve italijanskih impe-
rialistov, včerajšnjih fašistov, ki
bi se na vse načine radi pririnili
na mirovno konferenco za ob-
mizje. Celo slovenska reakcija
v Ameriki očita Titu, da bo le
njegova krivda, če Trst ne bi
spadal pod Jugoslavijo. Reakci-
ja naj bi vladala v Jugoslaviji
stari izkoriščevalci se naj bi po-
vrnili na svoja mesta, potem
vam pa prepustimo Trst in svo-
je hlače!

Ideja za reorganiziranje stare
Jugoslavije se je porodila šele
nedavno, ko je vsa gnila svetov-
na in kramarska reakcija reali-
zirala, da ljudskega režima v no-
vi Jugoslaviji ne bo mogoče pre-
prečiti, da so se jugoslovanski
narodi preveč pripravili in od-
pravili vsako možnost, tudi in-
tervencijo in oboroženo silo, za
izgubo svojih krvavih pridobi-
tev tekom štiriletne borbe. Pr-
votni načrti kramarjev v Lon-
donu in Rimu, v Belgradu in
Ljubljani, v Washingtonu in
Vatikanu, so določali, da se Ju-
goslavija popolnoma razbije,—
da se poveže katoliško Avstrijo,
katoliško Slovenijo s Primorsko
in Trstom vred ter katoliško
Hrvatsko v enotni katoliški
blok, ki naj bi služil zapadno-
evropskim imperialistom kot
prva trdnjava ob Jadranu proti
mogočni Rusiji. Pravoslavna Sr-
bija s Petrom na čelu, pravo-
slavna Grčija s svojim Jurijem
ter pravoslavna Bolgarija s svo-
jim kralj ičkom v plenicah pa
naj bi tvorila drugi grško-ka-
toliški blok proti slovanskemu
velikanu. Tako bi se na Balkanu
narodi cepili po veri, razcepili
v dva nasprotna tabora, a oba
naperjena proti Moskvi, oba pod
okriljem in zaščito Velike An-
glije v njenih naporih, da si o-
hrani svoj svetovni imperij. Ta-
ko bi se na Balkanu nadaljevala
stara tragedija, umetno zaneše-
na borba Slovana proti Slovanu,
sovraštvo katojika proti pravo-
slavnemu, in s tem bi se ponov-
no odprla vrata tujim izkorišče-
valcem, da bi na račun balkan-
skih narodov postavno ropali
in plenili naravna bogastva Bal-
kana za svoje sebične interese.

Vsem tem načrtom je napra-
vila konec Nova Jugoslavija, ki
si je morala najprej zgraditi
svojo največjo pridobitev te kr-
vave osvobodilne vojne—ustva-
riti edinstvo in bratstvo vseh
narodov Jugoslavije, edinstvo
in bratstvo katoličanov kot pra-
voslavinh ter mohamedancev,
in na podlagi tega edinstvo in
bratstva voditi skupni boj proti

sovražniku in vsakemu, ki bi ho-
tel to edinstvo in brastvo poru-
šiti. Vse te zasluge spadajo Os-
vobodilni fronti, ljudski fronti,
ki je 11. novembra zadobila na
voliščih velikansko zaupnico za-
vednih in poštenih volilcev in
ki je 29. novembra proglasila
svojo deželo za Federativno Na-
rodno Republiko.

Kdorkoli pojmuje in globoko
razumeva vso zgodovino naro-
dov Jugoslavije in Balkana, ra-
zumeva tudi vse ono, kar se je
dogodilo v Jugoslaviji pred in
med sedanjo vojno. Razumeva
tudi lahko, zakaj vprašanje Tr-
sta še danes ni rešeno ter lahko
pričakuje, da bo morda kmalu
zopet prišel na dan kak nov na-
črt. kako bi se kljub vsem nje-
nim polomijam in fiaskom reak-
ciji posrečilo porušiti vse te ve-
likanske pridobitve narodov
Balkana. Posredno in neposre-
dno se že straši svet z novo voj-
no, vojno z Rusijo. Rusijo, ki je
južnim Slovanom dajala zgled
kako si iz kaosa zgraditi močno,
moderno državo, kako se boriti
proti sovražniku na bojnih po-
ljanah in na diplomatskih kon-
ferencah. In če bi se reakciji po-
srečilo potisniti Rusijo v ozadje,
tedaj bi pač po njenem mišlje-
nju ne bilo posebnih težkoč pri-
siliti Jugoslavijo na kolena.

Rešitev tržaškega vprašanja
v prid Jugoslavije pomeni zma-
go vsega slovanstva in hkrati
zmago vseh demokratičnih in
svobodoljubnih narodnostnih
manjšin na prizadetem ozemlju.
Nasprotno pa bi Trst pod Italijo
pomenil svetovno zaroto proti
Slovanom in večjo zmago za im-
perialistično reakcijo.

A Nation os Nations
Adamičevo novo knjigo o

Ameriki “A Nation os Nations”
je večina ameriških kritikov
sprejela z veliko pohvalo. Je pač
to nekaj novega v ameriški lite-
raturi, odpira marsikateremu
popolnoma nov videk o naši no-
vi domovini in njeni zgodovini,
razprostira med nami polje imi-
gracije in njenih doprinosov pri
zgradbi Amerike, in na tem po-
lju je prvak-delavec Louis Ada-
mič, naš častni predsednik. Do
sedaj je bilo natisnjenih le 42,-
500 izvodov te knjige in opaža
se veliko pomanjkanje iztisov
med javnostjo kot po višjih šo-
lah in javnih in šolskih knjižni-
cah. Našim rojakom, ki razpola-
gajo z denarjem, priporočamo,
da kupijo čim več iztisov te knji-
ge in jih podarijo domačim jav-
nim šolam in knjižnicam. V de-
cemberski izdaji revije “Book-
of-the-Month Club News” piše
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slovita ameriška pisateljica Do-!
rothy Canfield, da pisatelja
Adamiča ameriški čitatelji zelo
občudujejo in spoštujejo. Nobe-
na ameriška knjižnica da bi ne
smela biti brez te knjige.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

še otrok. Mati cesarica Žita je
z njim pobegnila čim ji je po-
stalo jasno, da bo habsburško
cesarstvo popolnoma razpadlo.
A svetu je vedno pripovedova-
la, da se Oto prestolu ni odpo-
vedal. V Avstriji je sicer dobila
pri zadnjih volitvah največ gla-
sov stranka, ki jo tvorijo kato-
ličani in pa konservativci vseh
vrst torej ljudje, ki niso na-
sprotniki monarhije. Toda tudi
če bi bila ta krščanska ljudska
stranka še tako močna, Oto bi
vseeno ne mogel dobiti presto-
la, kot ga ni mogel, ko so isti
elementi uvedli klerofašizem v
Avstriji. Kajti tam so Čehi in
Slovaki s svojo republiko, Jugo-
slovani s svojo in sedaj so tudi
Madžari zavrgli farso regent-
stva in se oklicali za Ijudovla-
do. Otonove sanje se ne bodo

I nikoli uresničile. Ampak med
vojno pa je le prijetno živel in
se radoval, ko so ga nagovarjali

Iz ‘‘njegovo veličanstvo”.
Neveste naših vojakov v An-

gliji, v Avstraliji, Franciji in se-
daj menda jih imajo tudi v (
Nemčiji, oziroma saj otroke z
nemškimi dekleti, niso za ame-
riške oblasti edin problem te vr-
ste. Preglavice imajo z velikim
številom nezakonskih mater po-
sebno v Washingtonu. Tja se je
med vojno naselilo tisoče mla-
dih deklet iz vseh krajev deže-
le. Priložnosti za zabavo ni
manjkalo in posledica je, da'-je
eden izmed vsakih dvanajstih
novorojenčkov v ameriškem
glavnem mestu nezakonski. Naj-
več nezakonskih mater spada
med višje poklicne kategorije:
so bolničarke, stenografke, “pri-
vatne” tajnice, učiteljice itd. In
koliko nezakonskih bi šele bilo,
ako se bi dekleta ne znala po-
magati! Še težji problem kot ta

i ima angleška okupacijska ob-
| last v svojem delu Nemčije, kjer

jimajo nemška dekleta z angle-
škimi vojaki že na tisoče neza-
konskih otrok. Zelo se jim je
mudilo.

John Woosier Martin je na
zboru urednikov v Atlanti, ki
imajo opraviti z mladoletnimi

i zločinci, prerokoval enega naj-
i bolj krvavih valov (bloodiest
crime wave) v zgodovini. On ve-
lja za veščaka v raziskovanju
vzrokov za nagnenja k zločinom
med mladino. Tak val zločinov

: je pravzaprav že tu. Širi se ne
| samo v velikih mestih temveč
tudi v manjših in na deželi. To
je neke vrste duševna epidemi- (
ja nekak odmev vojnih zloči-'
nov pravzaprav posledica
vojne. Omenjeni veščak je de-
jal, da nas stanejo zločini v tej
deželi povprečno vsako leto 17
milijard dolarjev. Ampak če bi
za pobijanje in preprečevanje
zločinov potrošili še kakih $3,-
500,000 na leto, bi bilo za deželo
in za mladino po njegovem mne-
nju jako koristno. Mož ima do-
ber namen, a svoje mis-li je iz-j
vajal s policijskega stališča. Za
preprečevanje zločinov je treba

| več kot pa le armado policajev,
ječarjev in sodnikov.

Mrs. Roosevelt se je kdove iz
kakega vzroka na shodu v Fort
Devensu, Mass., spotaknila ob
ženo kitajskega diktatorja Čiang
Kai-šeka, ki je že dolgo v Ame-

riki. Vprašali so jo. kaj misli o
njenih govorih za demokracijo.
“Da, ona je v tem oziru tipična
primeTa Kitajcev. O demokra-
ciji zna silno lepo govoriti, ne
zna pa se uživeti v demokraci-
jo.” Mrs. Roosevelt bi lahko še
dodala, da to velja tudi za mno-
ge ameriške demokrate, katerim
je demokracija zmerom na jezi-
ku. ne da bi vedeli, kaj prav-
zaprav je in še manj pa, da bi
jo prakticirali.

UNRRA skuša deželam, ki so
vslcd vojne in okupacije največ
trpele, pomagati ne samo z ži-
vežem temveč tudi z orodjem,
vprežno živino in traktorji, da
bodo mogle svoja polja obdelo-
vati. Kaj pomagajo velike njive,
če pa ni volov, ne konj, ne trak-
troja, ne pluga, ne semen! Ne-
davno je UNRRA nakupila v tej
deželi 10,000 konj in tri sto mul.
Pravi, da jih bo poslala Grčiji,
Poljski, Češki in Jugoslaviji. Če
prizadete dežele dobe dovolj te
vrste podpore do pomladi, in pa
semen ter gnojil, si bodo do pri-
hodnje jeseni že same
pomagati.

V Albaniji so imeli 2. decem-
bra prve volitve v zgodovini te
staro, toda primitivne dežele.
Volilne kampanje ni bilo
namreč ne boja med strankami,
ker je obstojala samo ena lista
kandidatov. Bila je vladna z 82
kandidati, poleg teh pa je kan-
didiralo 20 posameznikov “ne-
odvisno”. Albanci so si vzeli vo-
litve za velik praznik, ki so ga
proslavili s plesom in rajanjem.
Statistika pravi, da je 50 od
stotkov Albancev nepismenih
Volil: so s krogljicami iz gumija.

Ameriške ladje v intervenciji
proti upornikom na Javi in v
Indokini veliko pomagajo, ena-
ko Čiank Kai-šeku proti komu-
nistom na Kitajskem. Iz Bata-
vije je David Boguslav dne 1.
dec. čikaškemu “Sunu” poročal,
da se francoske čete na potu v
Indokino vozijo v ameriških la-
djah. Ako so vse te obdolžitve
o naši intervenciji
bila vsa zagotovila ameriške
vlade kolonijalnim ljudstvom
nekaj sličnega kot obljube kan-
didatov v zvezni kongres in v
druge politične urade. So samo
na jeziku.

Obrt z umetnimi udi v vojnah
sijajno uspeva. Sploh si obeta
velikih dohodkov še najmanj
pet let tudi če med tem ne bo
nobene nove vojne. Toda kot je
navada, se tudi v tej industriji,
ki trguje z nesrečo ljudi, gleda
v prvi vrsti na dobičke. V ta na-
men se je zedinila navijati cene
in proti nji je nastopila zvezna
oblast s protitrustnim zakonom.

Nečastna igra v
kongresu na račun
vojne tragedije

(Nadaljevanje s 1. strani.)
šen krik, da administraciji ni
preostajalo drugega kot se udati
in pristati na kongresno preis-
kavo.

Smrtni sovražniki pokojnega
Roosevelta so jo še posebno za-
htevali, v veri, da jim bo na nji
mogoče dokazati, da smo bili
potegnjeni v vojno po preraču-
nanih Rooseveltovih potezah.
Oni še vedno trdijo, da če bi on
ne tiščal vanjo, bi se je Zed. dr-
žave prav lahko ognile. Ob enem
so se nadejali dobiti dokaze, da
je Roosevelt v naprej vedel za
datum, ki so si ga Japonci dolo-
čili za napad na Pearl Harbor,
na Filipine in v druge kraje, to-
da ameriške admiralitete na Ha-
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vajih ni pravočasno obvestil o
nevarnosti. Zato je le on kriv,
da naša oborožena sila na Pearl
Harborju ni bila oprezna, pa jo
je Japonec presenetil, jo rušil in
pobijal naše vojake kot za stavo.
Tako smo prišli v vojno po nje-
govi krivdi, pravijo kritiki in si
mencali roke, češ, kmalu boste
videli, kako zelo smo v pravem.

Prezgodnja radovanja
Ampak vzlic naporom repu-

blikanskih članov kongresne ko-
misije, ki preiskuje čemu ne-
pripravljenosti na Pearl Har-
bor in pa koliko sta State de-
partment in predsednik v na-
prej vedela, da Japonci snujejo
zavratni napad, se inkvizitorjem
ni posrečilo doprinesti dokaze,
ki bi obtežili Roosevelta ali mu
naprtili celo vso krivdo za kata-
strofo.

Dognalo se je le, kar bi bilo
lahko javnosti povedano i brez
kongresne preiskave, da je bilo
med višjimi častniki na Pearl
Harborju veliko malomarnosti,
enako v State departmentu, in
pa v vojnem in mornariškem
oddelku. Administracija si je
pač prizadevala, da ne bi iz-
jali alarmnih vesti o preteči ne-
varnosti. Kajti kjerkoli je to
storila, so izolacionisti s svojim
tiskom, ki ga kontrolirajo Mc-
Cormick, Hearst, Paterson itd.,
takoj udarili po nji, da nas šilo-
ma peha v vojno, čeprav nam
osiščne dežele izjavljajo, da
žele ostati v prijateljstvu z
nami.

Diplomacija umazan posel
Prav tako se bi javnosti la-

hko i brez kongresne preiskave
pojasnilo, da smo z Japonsko
skoro do zadnjega veliko kup-
čevali in da smo ji prodajali za
milijone dolarjev takega blaga,
ki ga je spreminjala v munici-
jo. Prodajali smo ji stroje in ra-
zne druge izdelke, da si je la-
hko zgradila veliko vojno indu-
strijo, in na drugi strani pa za-
lagali Kitajsko, ki je bila v voj-
ni z Japonsko že dolgo. Tako
smo torej pomagali obema de-
želama in hlinili nevtralnost, ob
enem pa rohneli proti agresor-
jem.

Kongresna preiskava je čita-
teljem dnevnega tiska povedala
marsikaj, toda nič novega ti-
stim, ki poznajo mednarodne in-
trige, mednarodne kupčije in pa
tajno diplomacijo. Oni, ki so
mislili, da bodo ob tej priliki
očrnili mrtvega Roosevelta, ker
živega niso mogli, namena niso
mogli uresničiti. Pač ni doka-
zov. Toda to jih ne bo odvrnilo,
da ne bi nadaljevali po starih,
fašizmu naklonjenih potih.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 We»t 26th btreet
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 Call

Austin 5700

| BARETINCIC & SONJ!
| POGREBNI ZAVOD ••

J Tel. 20-361 ! !

t 424 Broad Street •'

| JOHNSTOWN, PA. «;

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja

WGES, 1360 kilocycles.
Vodi jo George Marchan.
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| PRISTOPAJTE K •*

1 SLOVENSKI NARODNI J
l PODPORNI JEDNOTI J.

| NAROČITE Sl DNEVNIK 'j

I~PItOSVETA’<;Stane za celo leto $6.00, ! (
pol leta $3.00 • 1

I Ustanavljajte nova društva.

>
Deset članov(ic) je treba za '(
novo društvo. Naslov za list in • 1

za tajništvo je:

2657 S. Lavvndale Ave.
CHICAGO 23, ILL. !!
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