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Zastopniki Rdečega
križa Jugoslavije
prispeli v Ameriko

V scboto 8. decembra je do-
spela v New York skupina Ju-
goslovanov, med njimi tudi tri-,
je člani Rdečega križa Jugosla-
vije pod vodstvom direktorja
dr. R. Neubaurja. Odpotovali so
iz Jugoslavije koncem oktobra
v London, od tam pa z angleško
ladjo v Canado in z vlakom v
Nev/ York. Poleg Slovenca dr.
Neubaurja, bivšega šefa znane-
ga zdravilišča za pljučne bole-
zni na Golniku pod Storžičem
na Gorenjskem, je prispela nje-
gova tajnica ga. Nada Kraigher-
jeva (iz Trsta), poročnik Gojko
Ratk vič iSrb iz Hrvatske), ter
soproga in petletna hčerka ju-
goslovanskega atašeja za infor-
macije v Washingtonu Sime Ba-
lena. Na Grand Central postaji
so jih čakali Ančka Traven, taj-
nica ZOJSA. F. A. Vider in Mir-
ko G. Kuhcl od SANSa ter pol- !
kovnik Šime Balon. Dr. Neu-
baur in poročnik Ratkovič sta.
bila oblečena v tipične jugoslo-'
vanske uniforme z rdečo zvezdo
na čepici.

Misija Rdečega križa se bo
mudila v Ameriki šest mesecev
in je prišla v Zed. države na po-
vabilo ameriških oblasti. Za do-
voljenje so morali čakati nad
eno leto. Glavna naloga te mi-
sije je seznaniti umeriško in ju-
goslovansko javnost v Zed. dr-
žavah o gromnih potežkočah ju-
goslovanskega Rdečega križa, ki
nima sredstev niti ne zadosti iz-
vežbanega osobja za izvrševanje
svojih človekoljubnih dolžnosti.
V Jugoslaviji je na desettisoče
in desettisoče sirot brez očeta in
matere, ki iščejo novih vzgoji-
teljev. novega doma. Mnogo teh
je dobilo zavetišče pri usmilje-
nih ljudeh v manj poškodova-
nih delih Jugoslavije, posebno
v Sloveniji, toda usmiljenost sa-
rm nc zadostuje, kadar pri-
manjkuje denarnih in material-
nih sredstev za hrano, obleko,
obutev in zdravniško postrežbo.
Narod doma pa je silno reven in
izčrpan. Zunanja pomoč je ne-
obhodno potrebna.

Dr. Neubaur je prinesel seboj
zbirko umetniških del izza časov
osvobodilne borbe, zbirko slik
in fotografij, dragoceno zbirko
redkih in večinoma v Ameriki
nepoznanih jugoslovanskih pošt-
nih znamk, ki bodo zanimale
zlasti filateliste, dalje film o
osvoboditvi Ljubljane ter kul-
turno-vzgojni film ‘‘Vrba’’, ki
kaže lepote Prešernove rojstne
krajine. Posebno ta dva filma in
fotografije bodo zanimale zla-
sti naše Slovence. Ker sta v ve-
likosti 35 mm (za redne gledali-
ške kinematografe), ju bo treba
predelati na velikost 16 mm za
predvajanje v manjših dvora-
nah ter da se znižajo stroški.

V zvezi s proizvajanjem fil-
mov in razstavo raznih zbirk se

>cdo vršila tudi predavanja o
•azličnih panogah dela, ki ga vr-
li 'Rdeči križ, ter o sodobnih
vprašanjih in problemih federa-
tivne republike Jugoslavije. To
’imo in spomlad torej čaka San-
tove podružnice in naše podpor-
ne ustanove, društva, klube in
’bore, mnogo, mnogo dela in ak-
tivnosti. kajti sigurno bomo
□odprli z vsemi našimi močmi
prizadevanje jugoslovanskega
Rdečega križa, da bo njegova
misija v Ameriki plodonosna in
ispešna. Jugoslovanski Rdeči

križ je politično nevtralna orga-
'izacija in radi tega pričakuje
odelovanje in moralno podpo-

ro od vsake ustanove, organiza-
ije in osebe, od najbolj levičar-
ke in najbolj desničarske. Naša
skrcna želja je, da bi to sodelo-
vanje in naklonjenost tudi do-
segel.

Članom te komisije pa kliče-
mo: Pozdravljeni in dobrodošli
med nas!

letna seja relifnega
odbora

Dne 8. dec. se je vršila v Nevv
Yorku letna seja naše relifne
akcije, ki jo je pred dobrim le-
tom ustanovil Združeni odbor.
Poslovala je pod imenom War
Relief Fund os Americans os
Scuth-Slavic Descent, njen pod-
odsek, ki je imel namen in na-
logo delovati med ostalimi Ame-
rikanci, pa American Commit-
tee for Yugoslav Relief. Izkuš-
nje enoletnega poslovanja so po-
kazale. da je bil tudi ta ameriški
pododsek v veliki meri odvisen
od pomoči, ki jo je prejemal od
Amerikancev južnoslovanskega
porekla. Dve različni imeni pa
sta napravili precej konfužije
med našimi ljudmi in v mnogih
slučajih je bilo delo z njegovim
rezultatom vred duplicirano. Da
se te napake odpravijo in vse
delo koordinira, je bil na seji so-
glasno sprejet predlog, da se
staro ime opusti in se vse naše
relifne delo v bodoče vrši pod
imenom American Committee
ser Jugoslav Relief, okrajšano
ACYR.

Odbornikom je bilo na seji
oodano obširno finančno poro-
čilo o enoletnem poslovanju ter
referat o aktivnostih in doseže-
nih uspehih številnih skupin, ki
sodelujejo pri našem relifnem
delu za Jugoslavijo. Ti računi in
izčrpni referat bodo objavljeni
v bližnji bodočnosti.

Da se delokrog naših aktiv-
nosti še bolj poveča in razširi
tudi med Amerikanci. ki niso
južnoslovanskega porekla, se je
odbor povečal in razdelil v ra-
zne odseke in komiteje. Istoča-
sno je bilo naznanjeno, da je
Mrs. Eleanor Roosevelt sprejela
častno predsedništvo našega od-
bora.

Sestav celokupnega odbora je
sledeč:

Častna predsednica Mrs. Elea-

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St., Chicago 23, ILL.
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Cernu naj mladič nape 'v-":
ma oči? Zdaj je novih \ V
žarnic v izobilju... O- dpremite svoj dom z bolj- |
šo razsvetljavo, ki ga bo v?'"*''" f / jTrž/J-
naredila udobnega in J |//
varnega. -AV

Zamenjajte zgorele žarni-
ce za nove, ki vam bodo
dale dovolj in dobre raz-
svctljave —po celi hiši.

Zz®) 1 Udenite jih vsepovsod.
Zgorele žarnice prinesite v
najbližjo Public Service

? J —'i prodajalno ali pa na njene
Ypooblaščene zastopnike. Za-

menjajte jih! Nabavite si
' dovolj novih za vse po-

| trebe.
I(f '^:==:====:=^^==.

Udenite novo žarnico v va-Zf | *— J šo obodno sobo, v shrambo,
’ l REMemdJZ '—l na stopnjišča v podstrešje,

iid
ßER °Ur I klct ’ in imeJte vedno

// ‘■'BERAL I nekaj na “razpolago”.

žarnice vseh veli- Navadne zgorele žarnice (ozna-
kosti zdaj lahko čene ‘/p- s”ot N- I>” ali “Rčne-
dobite v bližnji ) wal Service”) je lahko zame-
Public Service nJ atl brezplačno; druge pa proti
prodajalni ali pri malemu naplačilu.
drugih pooblašče-
nih zastopnikh.

SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS
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ANGLEŠKE ČETE V PALESTINI stražijo vsled nemirov in nape-
tosti. med Židi in Arabci tudi vse banke z oklopnimi tanki. Gornje je
slika iz mesta Tel Aviv v sveti deželi; to je edino povsem židovsko me-
sto v Palestini, vzlic temu se zdi Angležem potrebno stražiti banko
v njemu. Lahko bi se dogodili izgredi, vlomi in ropi, pa so varuhi
oprezni.

nor Roosevelt.
Sopredsednika Zlatko Balo-

kovič in Louis Adamič.
Podpredsedniki Mihael Ma-

rinkovič, Joseph M. Martinac in
Michael Evanoff.

Tajnik Harry Justič.
Blagajnik Mirko G. Kuhel.
Pomožna blagajničarka Anne

S. Traven.
Odborniki George Kovace-

vich, Anthony Lucas, Fred A.
Vider. T. O. Lisleson, dr, Kings-
bury, dr. J. Freeman, Jacob Po-
tofski. dr. DeWitt Stettin, Geo.
Pirinsky, Stojan Pribičevič.

Finančni odbor Joseph Za-
vertnik, Joyce Balokovič, Geo
Pirinsky, 2 imenuje predsednik
ter Mirko G. Kuhel in Anne S.
Traven.

Direktorica poslovanja ga.
lovce Campbell je obenem po-
ročala . da se kampanja za zbi-
ranje obleke, obuvala, odej itd.
uspešno razvija ter da bo naj-
brž prekosila kampanjo, ki smo
jo vodili lansko zimo in pomlad.
Aktivnosti ni opašati samo med
Jugoslovani, temveč tudi med
drugimi Amerikanci. zlasti med
unijami, igralskimi skupinami
itd. V videku je sedaj velika
kampanja sredi januarja in fe-
bruarja izključno za jugoslovan-
ske otroke, obenem pa se orga-
nizira posebni odbor, ki bo vo-
dil kampanjo za restavriranje
gledališke opreme, knjižnic in
šol umetnosti, ki so utrpele ve-
liko škodo in uničenje za časa
okupacije in osvobodilne borbe
v Jugoslaviji.

Sejo je obiskal tuai poznani
poročevalec Stojan Pribičevič
ki se je pred kratkem vrnil iz
Jugoslavije, dalje g. Beno Hab-
janič, trgovski ataše pri amba-
sadi v Washingtonu, ter mr. in
mrs. Fastau od UNRRA, ki sta
se tudi vrnila iz Jugoslavije. Vsi
so imeli mnogo zanimivih poro-
čil o Jugoslaviji in zlasti nagla-
šali veliko revščino in pomanj-
kanje ter potežkoče, ki jih ima
s transportacijo UNRRA. Ta bo
ob zaključku decembra v skup-
nem razdelila po Jugoslaviji za
500 milijonov dolarjev vredno-

| sti žita, hrane, obleke, tavornih
j avtomobilov, poljedelskih stro-
' jev, živine za rejo itd.

Uspehi naših
I prireditev

Zadnji mesec in ta mesec sol
se vršile po raznih naselbinah |

i številne prireditve v korist po-
božne in politične akcije, ki joj
vodi v korist Jugoslavije Slo-
venski ameriški narodni svet. |
Vse so brez izjeme sijajno uspe-;
le. O prireditvah v Chicagu, Cie-1
velandu (Euclidu), Bridgeportu;
m Detroitu je bilo že poročano
od drugih virov. V nedeljo 2. de- ’
cembra se je vršil shod v La
Sallu, kjer so bile kazane tudi
slike o osvoboditvi Belgrada ter
o grozotah v nemških koncen-
tracijskih taboriščih. Obširna
dvorana je bila napolnjena do
vrat. Govoril je tajnik SANSa,
in občinstvo je očividno bilo ze-
lo navdušeno. Iz Denverja poro-
ča Anthony Jeršin o velikem
uspehu tamošnje prireditve dne 1
25. novembra. Waukegan in
Milvvaukee sta imela kazanje j
slik 8. in 9. decembra. Dosežen 1
je bil prvovrsten uspeh bodisi
moralno ali finančno. Vsled od-
sotnosti je tajnika SANSa nado-
mestoval na obeh shodih požr-1
tvovalni Joško Oven, ki bo na-
stopil tudi na prireditvi Federa-
cije SNPJ za zapadno Pennsyl-
vanijo v Pittsburghu 27. jan.

V nedeljo 2. decembra bodo
predvajane slike “Osvoboditev
Belgrada” in “Zvezde in pesek”
v avditoriju Junior High School.
Chishohn, Mimi. Prireditev je
pod okriljem podružnice št. 91,
kjer se veliko trudi za SANS
poznani Frank Klun. Izredna
atrakcija na programu pa bo na-
stop Johna A. Blatnika, kapita-
na v ameriški armadi, ki je bil
med partizani v Sloveniji zad-
njo zimo in pomlad. Naš narod
v “mrzli” Minnesoti bo imel pri-
liko slišati resnico o svoji stari
domovini iz ust osebe, ki se je
pridobila s svojim delom za in-
terese Slovencev veliko hvalež-
nost in ljubav našega naroda v
stari domovini. Upamo, da bo
Cap. John A. Blatnik imel pri-
liko posetiti tudi druge sloven-
ske naselbine.

Glede pošiljanja
paketov

Zadnje čase je zavladalo pre-
cej nejevoljnosti radi raznih
predpisov v zvezi s pošiljanjem
paketov po pošti v staro domo-
vino. “Too much red tap,” bi re-
kel Amerikanec. To se skuša od-
praviti. Ameriške in jugoslo-
vanske oblasti v Washingtonu
ter oblasti v Jugoslaviji so na
delu, da se vsa procedura poši-
ljanja paketov po pošti simpli-
ficira in odpravijo neljube re-
gulacije in določbe. Vsi zavitki,
poslani kot darilo svojcem, so
carine prosti, ako je na zavitku
označeno v prilepljenem pismu,
da je parcela poslana kot DAR.
Če ni te označbe, se poštni urad-
niki v Jugoslaviji držijo carin-
skega zakona. Trgovski ataše
pri poslaništvu v Washingtonu
je izjavil, da bo to najbrž kmalu
odpravljeno in bo treba na pa-
ket le prilepiti listek z označbo
“DARILO”. Čim se to uresniči,
bo javnost obveščena.

Mirko G. Kuhel, tajnik

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

dalje, kot v Italiji, v Belgiji, v
Španiji in v drugih deželah.

Zločinski val ali “crime wave”
je tu in še hujšega nam obetajo.
Umori, ropi, posilstva, vlomi in
avtne tatvine so dnevni pojav.
Policijski organi se niti vzne-
mirjajo ne, kar je slabo radi
tega, ker so civilni prebivalci to-
liko bolj nervozni. Ampak žu-
pane pa je le začelo skrbeti. In
v protiutež kriminalnega vala
ne znajo predlagati ničesar ra-
zen da se naj najame tisoče no-
vih policajev.

La Guardia se je neprijetne
županske službe v New Yorku
iznebil in postal radio komenta-
rec. Najela ga je revija Liberty
Magazine, ki mu bo plačevala za
dobrih 15 minut na teden sto ti-
soč dolarjev na leto. To je ne-
koliko boljše kot pa je znašala
njegova županska plača.

Kralj Peter ima v Srbobranu
na koše simpatij in zdi se, kot
da urednik in predsednik Kri-
štoforovič sploh ne vesta, da ži-
vita v republiki. Sta pač Srba
stare sorte in si države ne more-
ta predstavljati brez kronane
glave, neglede kako je prazna.

“Srbobran” tarna, kaj se je
zgodilo Poljakom in Srbom, a v
resnici misli le na kak ducat
Srbov, ki so ob korita narodu v
dobro.

Zavezniki so po mnenju Ame-
riške domovine, Srbobrana in
mnogih drugih takih patriotov
zelo lahkomiselni, ker so dali

ugoslavijo Titu v izrabljanje.
Pa se te vrste uredniki motijo, i
Tukaj so siti, a naroda tam ne'
poznajo.

MaUhevv Woll, ki slovi za
glavnega diplomata v eksekuti-
vi AFL, se je znova skopal nad
Rusijo. Pravi, da ko jo Hitler
prišel na krmilo, je nas saj po-
svaril s svojo knjigo “Mein
Kampf”. a Stalin pa menda niti
pisati ne zna in zato je nam nje-
gov totalitarni sistem nevarnej-
ši kot pa je bil Hitlerjev. Woll
se namenoma moti. Stalin zna
nisati in v Rusiji je bilo analfa-
betstvo odpravljeno s,“totalitar-
no” metodo.

Volna ne daje dobrih vzgle
dov. To ie dejal na zboru poli-
cijskih komisarjev v Miamiju :
federalni detektivski načelnik
I. Edgar Hoover. Pravi, da se bo
okrog šest milijonov mladolet-
nih fantov in deklet pognalo v
dočine. In čudno, pravi, da ne
dolži krivde njih, ampak starše,
ker jim dajejo potuho, namesto
da jih bi disciplinirali. Hoover
je navedel v dokaz tudi nekaj
številk, ki za deželo niso vzpod-
budne. Dejal ie: zločinska nag-
njenja med mladoletnimi dekle-
ti so silno narasla. Od kar smo
v vojni, je bilo aretiranih 198
odstotkov več deklic kot pa leta
1939. Aretacije' mladoletnih fan-
tov so v isti dobi narasle 48 od-1
stitkov za poboje, 70 odstotkov|
za posilstva, 39 odstotkov za ro-!
panja, 72 odstotkov za pretepe'
in nad sto odstotkov za pijanost.
A še hujše nam obetajo.

Tito je spreten politik. Daši
zastopnik male dežele, se je sve-
tovno uveljavil in njegova de-
žela pa ima ponos, da se je bo-
rila proti nacizmu kakor nobe-
na druga proporčno računa-
no —v tolikšni meri.

Perzija je velika dežela po-
sebno vsled petroleja. Pa se vse
sorte države zanimajo zanjo.
Ameriška vlada je sovjetom
predlagala, da bi se naj ruska,
ameriška in angleška armada
umaknile iz nje takoj, namesto
šele marca drugo leto, kot je do-
ločeno v njihni pogodbi. Moskva
je rekla “ne” ker bi sprejem ti-
stega predloga bil le v
škodo. Pa je igrala tako, da bo
nekaj Perzije prišlo pod sovjet-
sko republiko Azerbajdžan in s
tem veliko petroleja v sovjetsko
kotle.

Al len Raj mond piše v new-
I vorškem Herald Tribune, da se
Tržačani počutijo toliko v nego-
tovosti, da jim škoduje v bizni-
su. Ker ne vedo, ali bodo še pod
Italijo, ali se jih dodeli Jugosla-
viji, nimajo nobene iniciative
temveč le čakajo, kaj bo odloči-
la velika trojica, ki sedaj zboru-
je v Moskvi. Večina ameriških
poročevalcev je mnenja, da bi
Tržačani najrajše pod Jugosla-
vijo, ker pod Italijo jim je šlo
jako slabo in še slabše bo v bo-
doče. Toda v Italiji še vseeno
demonstrirajo za Trst in Pri-
morje, ker si za kolonije in za
Etiopijo ne upajo razgrajati.

VSESLOVANSKA
PROSLAVA ZMAGE

San Francisco, Calif. Vse-
slovanski svet v tem mestu pri-
redi v pondeljek 31. dec. na Sil-
vestrov večer veliko proslavo
zmage. Vršila se bo v Civic Au-
ditoriumu. Pričetek ob 8. zve-
čer.

Med pokrovitelji te priredbe
je governer Earl Warren in več
drugih odličnih uradnikov. V
programu bo nastopila odlična
operna pevka Mme. Rudolphine
Radii, igral bo ruski balalajka
orkester, tamburaški zbor, vi-

! deli bomo baletne plesalke in
' sploh bo spored bogat tudi raz-

-1 nih drugih muzikalnih in govor-
niških točk. Na plesni zabavi bo
igral orkester 30. godcev.

Prebitek te priredbe je name-
njen v pomoč potrebnim v Ru-
siji, Jugoslaviji in v Čehoslova-
ški. Jugoslovani, pridite na to

i prireditev v čimvečjem številu.
Zabavali se boste v prijetni dru-
žbi med sabo in z drugimi Slo-
vani.

Za publicijski odbor,
Matt Spoler.

Velika trojica v j 1
novem naporu za
zgraditev miru

(Nadaljevanje s 1. strani.)

riške municijc in vežbajo jo ’
ameriški oficirji. Kitajski ko- i
munisti so se udeležili z zastop-
niki vlade v Čunkingu že veliko
sestankov, a do kompromisa ni
nikoli prišlo. In tako se je dogo-
dilo. da si stoje Čiang-Kai-šeko-
ve in komunistične armade še
vodno nasproti in da se je v voj-
no med njima pred nekaj tedni
zelo direktno umešala tudi ame-
riška Vlada. Ne pa še sovjetska
vlada, kajti ako se bi, bi imeli
že tretjo svetovno vojno v teku.
Rusija ne skuša delati vtisa, kot
da kitajske komuniste podpira,
je pa gotovo, da simpatizira z
njimi.

Ako nečemo imeti nove voj ne-
nevarnosti na pragu, je treba po-
skrbeti, da se politični in eko-
nomski boji na Kitajskem reši-
jo in to nalogo je dal predsednik
Truman nedavno svojemu no-
vemu poslaniku generalu Mar-
shallu, ki ga jeposlal tja v nadi,
da bo svojo misijo boljše vršil
in jo izvršil, kot pa njegovi
predniki. Truman je dejal, da
ameriška vlada priznava samo
Čiang-Kai-šckov režim za lega-
len, toda je za spravo med njim
in kitajsko komunistično vlado
v Jenanu in za ustanovitev koa-
licijske vlade ter za uvedbo de-
mokratičnih metod v kitajsko
politiko. Ako bo general Mar-
shall mogel to nalogo izvesti, bo
to eden naj večjih uspehov, ki ga
more naš državni department
doseči in glavno jamstvo za mi-
ren razvoj v Aziji.
Kaj nameravamo z Japonsko? i

Tudi z našo politiko na Ja-
ponskem je Moskva zelo neza-
dovoljna. Vso kontrolo nad Hi-
rohitovim cesarstvom si lasti
Amerika, iz razloga, ker je bila
v vojni proti Japonski glavna in
odločujoča sila. Toda sovjetska
vlada smatra, da bi morale v ko-
misiji, ki vlada Japoi|skQ.k biti
zastopane vse tiste dežčleJki so
bile v vojni na Pacifiku in ne
samo Zed. države. V Moskvi iz-

; ražajo bojazen, da je cilj ameri-
i ške vnanje politike Japonsko or-
ganizirati za možno kombinaci- 1
jo proti Sovjetski uniji. Te vr-
ste sumničenja kajpada nei
ustvarjajo zaupnosti med Wash-

i ingtonom. Londonom in Moskvo
ampak nevarnost za prelome
med njimi.

Eno zelo spornih vprašanj
med njimi je tudi Perzija. Tu se
krešejo angleški in ruski inte-
resi, pa tudi ameriški kapital je
v perzijskih oljnih vrelcih, mo-
čno zastopan. Nedavni upor
proti perzijski vladi v sovjet-
skem delu okupirane Perzije je
to napetost še bolj poostril.

Na sestanku v Moskvi bodo
naravno znova govorili tudi kaj
z Italijo. Imeli so namen dome-
niti se za mir z njo že na lon-
donski konferenci. Bil hi čas, da
ga sklenejo, kajti za obubožano
Italijo je živeti v tej negotovosti
velika muka. Ljudstvo je ner-
vozno, gladno in z okupatorji
povsem nezadovoljno. Domača!
reakcija pa se boji levičarske re-
volucije, ako angleške in ameri-
ške čete odidejo predno se reši
vprašanje bodočnosti Italije,!
njenih kolonij, Primorske, dobi-
vanja surovin in živeža.

Sploh so mirovni problemi to-
liko težki in zamotani, in Evro-
pa ter Azija tako obubožana, in
interesi med velesilami pa se

, toliko križajo, da ni čudno, ako
; se jim je laglje prepirati kot pa
graditi temelje za mir. A vendar
se zavedajo, da brez miru svet
nima bodočnosti in to je vzrok
čemu so se Byrnes, Bevin in
Molotov znova sešli —v upa-
nju da z boljšim rezultatom ka-
kor pa zadnjič.

Socializacija na Češkem
Dne 18. novembra je čehoslo-

vaška vlada svoji zbornici poda- i
la načrt, ki določa, da se prepiše
tisoč velikih tovarn v državno i
last.
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t ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST |
* PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO 1
* OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO J

ADRIA PRINTING CO.i t
* Tel. MOHAWK 4707 4

| 1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14, ILL ?

| PROLETAREC SE TISKA PRI NAS ?
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IZ URADA BIG TONYJA
Oakland, Calif.—Dragi Char-

les: Danes ko to pišem je zelo
kpo vreme in ravno sem si na-
peljal nov trak v pisalni stroj,
da boste pismo laglje čitali. Ma-
ma pripravlja južino- jaz pa se
bom stabo nekoliko pogovoril.

Oni dan se jepri meni oglasil
Anton Zaitz. Običajno pride k
nam vsak mesec, ker je naša hči
Rose tajnica društva SNPJ. pa
oddajajo tu društveni asesment.
On se mi je zelo smilil. Ni mo-
gel veliko povedat, toliko mu je
bilo hudo, ko je iz pisma iz sta-
rega kraja izvedel, kaj se je zgo-
dilo njegovim svojcem. Pisala
mu je bratova žena, da so nje-
govega brata übili in njegove
odraščene sinove, zažgali pohi-
štvo in ostalim pa pustili le golo
življenje. Dejal je, da je devet
njegovih sorodnikov pobitih,
kar jih je ostalo pa so skbro
popolnoma uničeni. Jc res gro-
zno in se kar nevrjetno sliši, da
so bi moglo dogajati kaj takega
v nabožni Jugoslaviji. Pa je na
žalost menda res resnica.

Sedaj pa nekoliko domačih
novic. Naš Frank se je dne 21.
novembra zdrav vrnil iz vojne.
Drugi dan smo vrnitev prazno-
vali ob bogato obloženi mizi pri
naši hčerki Rose. Manjkalo ni
ničesar kot Jovita, ki je bil še
na Francoskem. Pred dnevi je
nam brzojavil, da je šel na 'la-
djo 29. novembra. Torej ko sem
pisal te vrstice, se je že zibal pa
morju na poti proti domu.

Lanskega decembra smo bili
zelo v strahu za naše fante, ker
sta bila oba na bojni fronti ali
pa til; nje, jaz pa sem bil bolan
in se držal bolj postelje kot česa
drugega. Letos ako se nam
kaj ne pokvari, pa bodo božični
nrazniki veselejši kakor lani.
Človek res ne sme scagat. Tako
sem zapisal že v enemu prej-
šnjih dopisov. Počutim se prili-
čno dobro, samo to je vrag, ker
težko hodim, a vozim se pa la-
hko. Ako dobim nove obroče, se
bomo prihodnje poletje kam pe-
ljali. Morda pridemp celo V va-
šo veliko vas in pa v metropolo
Veš, čas je kratek, pa ga je tre-
ba izrabiti dokler smo živi. Še
se spominjam, ko nam je misi-
jonar v Višnji gori pridigal ne-
kako takole: “Duša krščanska,
izvirnega časa nikar ne zamu-
di.” In jaz to podčrtam. Tudi je
dobro, ako se človek vozi po de-
želi. V slučaju, da te pride ob-
iskat smrt, te ne dobi doma.

Iskren pozdrav in pa vesele
božične in novoletne praznike
vsem! Anton Tomšič.

Kupujte Victory bande!

Or. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 West 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 Se. Ridgeway Ave.
Tel. Crawford 8440

If no an«wer CaR
Austin 5700
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IBARETINCIC & SOM IIt POGREBNI ZAVOD ’•

j Tel. 20-361 11
424 Broad Street <

t 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.

Z PRISTOPAJTE K J
| SLOVENSKI NARODNI ?
$ PODPORNI JEDNOTI J
*

NAROČITE Sl DNEVNIK t

|“PROSVETA”j
Stane za celo leto $6.00, T

pol let* $3.00 4

£ Ustanavljajte nova društva. »

+ Deset članov(ic) je treba za ?

Z novo društvo. Naslov za list in 4
* za tajništvo je: 1
* T
£ 2657 S. Lawndale Ave j

CHICAGO 23, "TIL. t

5


