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Mednarodna brigada

as PRIPOVEDNI DEL
prišli, so bili lepo sprejeti, na-
kar so jim odredili v neki bara-
ki kot, kamor so spravili prtlja-
go. Dobili so nekaj slame za le-
žišče. Sčasoma se bodo seznanili
s špansko bolho, ki se jih bo dr-
žala kot klop in jih ne bo zapu-
stila do smrti. Pogrešati bodo
morali skoraj vse, kajti ta vojna
je iznenada izbruhnila in člani
vlade in komisarji so bili prav
takšni idealisti in novinci kakor
rekruti-

V kantini ni bilo nobenega
prostora več, Amerikanci se bo-
do morali torej prehranjevati v
mestu. Ali pa so tudi imeli de-
nar? Miličniki so dobivali na
dan po deset pezet, mednarodna
brigada pa se je v korist vojne
zadovoljila s tremi pezetami,
kar je približno 42 ameriških
centov —in še ta denar je dobi-
vala v velikih presledkih.

Rekruti so morali takoj na
vaje in se vaditi v orožju. Situa-
cija jo bila obupna. Franco je
prodrl vsak dan nekaj kilome-
trov in je stal pravkar streljaj
daleč od madridskih predme-
stij. Brigada bi utegnila dobiti
vsak hip povelje za odhod, in
česar se njeni člani niso takoj
naučili, bi se morda ne mogli ni-
koli več naučiti. Stisnili so jim v
roke puške in neki angleški na-
rednik, ki je bil poklicni vojak,
a kljub temu socialisti, je kora-
kal z njimi na neko kamenito
njivo in jim v slikovitem lon-
donskem narečju razlagal bojno
tehniko, Hogg, čigar ime se je
izgovarjalo Haug, je služil v in-
dijskih severozapadnlh provin-
cah in je vedel, kaj se pravi le-
žati za skalami —v žaru sonca
in mraza tihih noči ter se
streljati z črnookimi domačini.
Treba je najti kritje in počakati
s streljanem strokovnjaki
pravijo takemu streljanju “kon-
trolirani ogenj” obenem pa
skrbno meriti. Žal, za vaje v
streljanju ni bilo municije. Ta-
ko so se učili samo teorijo stre-
ljanja in merjenja, niso pa sme-
li niti izstrelka izstreliti, preden
niso odšli v boj.

Ti zeleni mladeniči so se mo-
rali sploh najprej naučiti, kako
se teče v bojni črti preko polja,
ne da se pri tem izgubi medse-
bojna zveza, naučiti so se mo-
rali držati presledek štirih do
petih metrov, se na povelje vre-
či na tla, znova vstati, kreniti na
desno ali na levo in kljub temu
ostati oddelek tridesetih mož, ki
je sestavni del kolone s stodvaj-
setimi možmi- Kar se tiče prije-
mov pri puški, so se tega zelo
pomanjkljivo učili, kajti taki
prijemi so bolj za parado. Kar
so v tem kritičnem trenutku po-
trebovali, je bilo znanje bojne
taktike. Vprav pomanjkanje
znanja v tej taktiki je bilo kri-
vo, da je Franco zmagovito pro-
drl nekaj sto kilometrov, da so
njegove čete manevrirale in vz-
drževale medsebojno zvezo,
medtem ko so idealisti in dile-
tanti zašli v zmedo, nakar so bili
odrezani in ujeti, če so bili pre-
hrabri, da bi zbežali.

Četa naprej marš! Bojna
črta na desno marš! Po vodih
na desno marš! Naskok! Stoj!
Poklekni! Lezi! Nabij! Gotovo!
Meri! Ogenj! —in zmeraj izno-
va isto . . . Rudiju vse to ni bilo
docela neznano, kajti bil je no-
gometaš. Prav tako vodi vadi-
telj četo nogometašev na vežba-
lišče, jih goni po njem, jih zmer-
ja, pusti jih, da se pošteno pote

—a pri vsem tem napravi iz
njih enoto, vlije jim zavest skup-
nosti in jih vzgoji, da so za svo-
je barve pripravljeni tudi
umreti.

Sedaj so bili naši Amerikanci
veseli, do sa na vožnji v Špani-
jo na ladji nekoliko telovadili in
prekorakali dnevno po dvajset
kilometrov. Kljub temu pa so
bili, kadar so se vrnili v barake,
tako izčrpani, da so se komaj
mogli zvleči še v mesto k večer-
ji. Übogi Izzy je izjavil, da je
izgubil vsak tek, toda Rudi mu
je prinesel z govedino obložen
kruh, prgišče česna in čudovit
grozd, ki je zrasel v dolini Ria
Balazota-

3.
Zvečer so prišle druge in-

strukcije na vrsto: Kako se raz-
stavi puška, kako se naolji in
osnaži, kako se razstavi strojni-
ca, žal so bili pri tej z vseh
vetrov zbrani armadi razni mo-
deli v uporabi. Nato so se na-

Pričujoči sestavek je odlomek
iz Sinclairjevega romana iz
španske državljanske vojne z
naslovom “No pasaran”. Pisa-
telj nam v njem opisuje tri ame-
riške prostovoljce, ki so odšli
v Španijo, da se bore tam zoper
fašizem in za svobodo ter de-
mokracijo. V naslednjem poda-
jamo zadnje odstavke iz tega
romana.

1.
Naslednje jutro so naložili ne-

kaj ameriških prostovoljcev v
Valenci ji v avtobus; obenem z
njimi se je vozilo nekaj zaskrb-
ljenih starih kmečkih žensk in
zgaranih delavcev, ki so bili z
Amerikanci zelo vljudni, ki pa
kar niso mogli razumeti, da žive
na svetu ljudje, ki ne razumejo
najenostavnejših španskih be-
nd. Cesta je bila pred vsako va-

sjo zaprta z barikadami; tam so
stražili vojaki, večinoma mladi
kmetje v črnih suknjičih in čr-
nih baskovskih čepicah. Z res-
nim obrazom so pregledovali li-
stine potnikov, čeprav se je če-
sto že na prvi hip videlo, da ni-
so znali brati. Avtobusni šofer
je rekel: “Companeros Ameri-
canos” (ameriški sodrugi), nakar
so se jim nasmehnili in jim več-
krat segli v roke-

Ekspedicija je bila namenje-
na v mesto Albacete, ki leži pri-
bližno sto petdeset kilometrov
v notranjosti dežele.C se v tej
besedi izgovarja šepetajoče, in
Bainbridge, ki je veljal za uče-
njaka. je pravil o nekem špan-
skem kralju, ki je šepetal, radi
česar so morali tudi vsi dvorja-
ni šepetati —in danes po treh
do štirih stoletjih šepetajo vsi
Španci, kadar skušajo izgovo-
riti črko c. “To ti je konservati-
zem!” so pripomnili nekateri ra-
dikalni člani ekspedicije-

Albacete se je izkazala za
precej moderno mesto če jo
seveda merimo s španskim me-
rilom: staro je namreč to mesto
samo okrog sto let. V njem iz-
delujejo vžigalice in tudi boda-
la. Okoliški kmetje sejejo ža-
fran, na golih gorah okrog me-
sta pa pasejo pastirji svoje čre-
de. V tem mestu je bila zbrana
ena izmed najnenavadnejših ar-
mad, ki jih pozna dolga zgodo-
vina človeškega klanja; ta ar-
mada je bila nastanjena delo-
ma v mestu samem, deloma pa
je prebivala pod šotori ali v ba-
rakah. ki so jih na hitro roko
zbili; bila je to armada ideali-
stov in sanjačev, ki so se rekru-
tirali iz vseh narodov tega sve-
ta, kamor je le prodrla vest mo-
derne znanosti. Teh vojakov ni
nihče sem poslal, prišli so sami
in mnogi so se morali skrivati
pred policijo, da so mogli sem.

Ko so brali v kakem časniku,
da se je treba zoper fašizem bo-
riti z orožjm, so zapustili svoj
dom in družine in delo, da so
nato odpotovali z letalom ali z

ladjo ali železnico ali pa tudi
peš v Španijo. Iz vseh krajev so
prihajali v taborišče, stiskali pe-
sti in klicali: “Proč s fašizmom!”

V taborišču je bilo zbranih
okrog dva tisoč mož. Približno
polovica je bila Francozov, ki
so spadali med najboljše, ker so
služili pri vojakih, nato je bilo
več sto Nemcev, med njimi
mnogo Judov mnogi izmed
slednjih so doživeli v koncentra-
cijskih taboriščih razna muče-
nja —, nato je bilo več sto Ita-
lijanov, trije Italijani so pri-
speli prav ta dan: pobegli so z
Liparskih otokov. Pozdravili so
jih z divjo razigranostjo, tovari-
ši so jih zgrabili in jih metali v
zrak. Nadalje je bilo tu nad sto
bolgarskih drvarjev, ki se jim
je na čudovit način posrečilo, da
so prebredli vso Evropo. Nada-
lje so bili še Kubanci, nekaj lju-
di iz Portorica, Mehikanci
zastopane so bile vse ameriške
latinske narodnosti- Našel si
Portugalce, Belgijce, Švicarje.
Nizozemce, Čehe. Poljake
skratka: zbrana je bila tu vsa
Evropa. Bilo je tudi okrog sto
Angležev in prebivalcev iz brit-
skih kolonij in nekaj tucatov
Amerikancev. ki so bili novih
tovarišev zelo veseli, kajti sedaj
so mogli ustanoviti lasten odde-
lek.

Noben oddelek, nobena kolo-
na. noben bataljon pa se ni za-
dovoljil s številko, vsak je mo-
ral imeti ime in si ga je tudi sam
izbral. Tako so si ustanovili
Nemci Thalmanovo kolono, Ita-
lijani imajo Garibaldijev bata-
ljon, Francozi pa bataljon Mar-
ty. Amerikanci so sklenili krsti-
ti svoj oddelek po Saccu in Van-
zetiju.

Uradni jezik v mednarodni
brigadi je francoski, ne španski.
Slišale so se tu prav čudovite
zgodbe o njenih članih, ki so si
v svetovni vojni med seboj bo-
jevali, ki pa so si bili sedaj bra-
tje v svetovni revoluciji. V zgo-
dovini vojn prav gotovo ni bilo
nikoli brigade, ki bi štela v svo-
jih vrstah toliko zastopnikov
književnosti. Francoski roma-
nopisec Andre Malraux služi kot
komandant pri letalcih, nemški
pisatelj Ludvik Renn je koman-
dant pri artileriji. Umberto Gal-
leani, socialistični urednik iz
New Yorka, je stotnik pri Itali-
janih. Poveljnik angleške kolo-
ne je bil romanopisec Ralph
Jax, vesel mlad fant, ki pa ga je
kmalu usmrtila krogla, ki ga je
zadela v srce. Specialist v proti-
plinski obrambi je bil Ralph
Bates, pisatelj knjige “The Olive
Field”, močan in zdrav mož, sa-
mouk, delavec, ki je živel samo
za delavsko stvar. Ker se je ude-
ležil svetovne vojne, je bil se-
daj zelo koristen

2.
Amerikanci. ki so na novo

c>

: PRISTOPAJTE K •

I SLOVENSKI NARODNI I
i PODPORNI JEDNOTI ?
•

*

USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET I
ČLANOV(IC) JE TREBA ZA NOVO DRUŠTVO ;

• ••

•

-

<■
• •’

i NAROČITE Sl DNEVNIK :

-PHOSVETA” I
• •

• •

J Naročnina za Združene države (izvzemši Chicaga) in Kanado $6.00 Z
J na leto; $3.00 za pol leta; $1.50 za četrt leta; za Chicago in Cicero Z
* $7.50 za celo leto; $3.75 za pol leta; za inozemstvo $9.00. •

• •

• ®

• e
•

’
•

• M
• •

I Naslov za list in tajništvo je: *

i 2657 SOUTH LAWNDALE AVENUE ;

i CHICAGO 23, ILLINOIS i
• •

• •

• •

BMK

_

ŽIDJE NA BEGU IZ POLJSKE. Daši je Poljska preklicala vse nacijske anti-semitske naredbe,
vendar poljski Židje trdijo, da je antisemitizma v Poljski toliko, da ga jim ni mogoče prestajati. Pa beže iz
dežele, največ v ameriško zono v Nemčijo, drugi v angleško in od tam si prizadevajo priti bodisi v Palestino
in še rajše pa v Zed. države. Gornje predstavlja skupino židovskih beguncev iz Poljske, iz katere so šli
na dolgo pot pod ameriško zaščito to zimo.

učili še raznih malenkosti iz vo-
jaškega življenja: Kako se rav-
na z obvezo, če je slučajno pri
roki; kako se morajo negovati
noge, če seveda utegneš sezuti
si čevlje; kako se brani mesto,
če si ga seveda sovražnik ni os-
vojil, še preden si prispel tja.
Nadalje: kako se mora izkopati
strelski jarek, kako se je treba
ravnati pri napadu z zraka
polagoma so vsi spoznali, da se
pripravljajo na resnično vojno-

(Dalje prihodnjič.)

IZ CLEVELANDA
Pri tukajšnjih angleških dnev-

nikih so tiskarji na stavki, ko to
pišem, že nad štiri tedne- Mor-
da bo spor poravnan predno za-
gleda ta dopis beli dan. Mestni
župan Berk si jeprizadeval stav-
ko izravnati, pa ni šlo gladko.
Zahteva stavkarjev je bila sl4
poviška plače na teden. Ampak
naši slovenski listi v Clevelandu
so izhajali tudi skozi stavko, ker
so se pogodili, da kar bo veljalo
za tiskarje v velikih tiskarnah,
je tudi zanje sprejemljivo. Pa
smo torej imeli navzlic pomanj-
kanju angleških dnevnih časo-
pisov vendarle priliko citati pa
naše domače dnevnike in ted-
nike. Vrh tega je nam bilo na
razpolago kupe magazinov, pa
dnevnikov od drugod, da nismo
bili v zadregi za papir. In pa ra-
dio poslušamo, da vemo, kako
se svet vrti.

☆

Val stavk je kajpada zajei
tudi naše industrialno mesto. In
ko poslušaš ljudi, eni so za stav-
ke, drugi proti, češ, kaj je treba
stavkati, saj je delavstvo v času
vojne dovolj obogatelo, torej
kaj hoče več? Ampak te sorte
kritiki pozabljajo, da delavcem
med vojno ni bilo dovoljeno
stavkati, da so jim bile plače za-
mrznjene in da si služb niso
smeli prebirati. Pritoževati se
vslcd patriotizma tudi niso
smeli.

Ko pa se je vojna končala, so
se čeki znižali, kajpada vsled
skrajšanja delovnih ur, a viša-
nje cen potrebščinam pa ni bilo
ustavljeno. Torej je dovolj vz-
rokov za stavke

Nastala je tudi pri Fisher
Body kompaniji, v kateri je za-
poslenih mnogo naših ljudi. Ta
tovarna spada k avtni industriji
in je podružnica korporacije
General Motors- Pri tukajšnji
Murry Ohio družbi pa so delav-
ci zastavkali že oktobra meseca
in ko to pišem še ni bilo nobe-
nega izgleda za poravnavo.

Pa tudi zakaj naj se bi kapi-
tal podal, ko pa se mu nudijo
vsa sredstva, da lahko vztraja
v izprtja delavcev?

Nedavno sem poslušal nekega
poročevalca po radiu, ki je tr-
dil, da bodo stavke vsepovsod
dolgotrajne zato, ker so priza-
dete kompanije upravičene do
dobička vseeno. Dobe ga nazaj
iz davkov, ki so jih plačale v
prejšnjih letih. Torej jim profit
jamči vlada, stavkarjem pa niti
brezposelnostne podpore ne, ako
so brez dela “po svoji krivdi”.

Na drugi strani nas strašijo z
inflacijo. To je, kupi le tisto, kar
nujno potrebuješ. In kontrolo
nad cenami ima OPA. Ampak
trmasti industrialci tudi pri tem
nagajajo s tem, da zavirajo pro-
dukcijo, dokler se jim ne dovoli
zvišati cen. To je glavni vzrok,
čemu tolikšno pomanjkanje bla-
ga na trgu- Skoro ga je sedaj v

mnogokaterem slučaju težje do-
biti kakor pa v vojnem času.
Tako se dogaja, da ko vojak pri-
de domov in če je brez perila in
obleke, je v stiski, ker mu trgo-
vine ne morejo postreči- Na bolj-
šem so tisti veterani, ki imajo
svoje nekdanje obleke še dobro
ohranjene in pa seveda ako
so jim še prav . . .

Teh zaprek ne bi bilo, če ne
bi imeli tak sistem- Ampak nas
tolažijo: “Le poglejte, drugod
je še slabše!”

Našemu kapitalizmu gre tudi
v živce socializacija Evrope. Še
posebno kritično gleda na malo
Jugoslavijo, ker je obračunala z
raznimi dobičkarji in izkorišče-
valci. Prepričan sem, da če bi
jugoslovansko ljudstvo še spre-
jelo kraljevino, pa ne bi bilo v
tolikšni stiski za relif in morda
tudi Trst ne bi bil za Jugoslavi-
jo tako trd oreh kot je. Mogoče
bi ga Angleži sebi naklonjene-
mu jugoslovanskemurežimu kar
sami poklonili. Gre se pač tudi
za rude in druga bogastva v Ju-
goslaviji, ki bi jih rad izkori-
ščal privatni kapital. In ker je
temu tako, nagajajo Jugoslaviji
celo člani angleške delavske
vlade. So pač v prvi vrsti An-
gleži in potem šele tudi medna-
rodni delavci- Bevinova politika
je v tem oziru slična McDonal-
dov! pred leti.

Slovenski Cleveland se je v
tednu 13-20. januarja dobro po-
stavil. One dni se je tu mudil dr.
Neubuaer in pa Nada Kraigher-
jeva. Oba sta zastopnika Rdeče-
ga križa Jugoslavije. Bil je res
teden aktivnosti med nami. Vse
je tekmovalo za čimvečji mo-
ralni in gmotni uspeh. In res,
uspeh je bil! Vse priznanje za-
vednemu slovenskemu Cleve-
landu. Dobro se je odzval. Po-
sebno naselbina okrog Sloven-
skega delavskega doma na Wa-
terloo Rd , kjer je bila priredi-
tev in predvajanje filmov 17.
januarja. Od otvoritve doma pa
do omenjenega dne ni prišlo še
nobenkrat toliko ljudi- Veliko
jih je moralo oditi, ker ni bilo
prostora. Ob tej priliki se je na-
bralo v SDD nad $1,700 in v
drugih naših domovih tudi sli-
čno vsoto. Hrvatje pa so imeli
sv<)jo prireditev v nedeljo 13.
januarja in napravili nad’ $2,500
(s prispevki vred).

To je dokaz, da “A. D.” s svo-
jo umazano propagando ne mo-
re ničesar opraviti. Teden prej
se je norčevala, da so prišli ro-
jake v Cleveland skubiti komu-
nisti iz Slovenije, ampak ko je
uvidela, da ti “prokleti komuni-
sti” spravijo kar v enem samem
tednu skupaj nad $6,000, pa ji
jepostalo nerodno. Saj je njena
S- K. liga z največjim trudom
zbrala skupaj komaj par tisoča-
kov v pomoč beguncem (največ
jih je v Rimu), ki so izdajali na-
rod, in ga izdajajo še danes.

☆

Tukajšnja podružnica SANSa

Dr. John J. Zaverfnik
PHVSICIAN and SURGEON

3724 VVEST 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 Wed., Sat. and Sun.)
Res. 2219 So. Ridgeway Ave.

Tel. Crawford 8440
If no answer Call

Austin 5700

št- 48 je imela svojo letno sejo
22. januarja. In izvoljeni v od-
bor so bili seveda spet eni in isti.
Tako je menda povsod. Ne vem.
kaj bo, ko se ti poslednji “mohi-
kanci” umaknejo. Ampak ko vi-
diš udeležbo na seji in zanima-
nje članov, pa le dobiš vzpodbu-
do za nadaljevanje dela za trpe-
či narod v Sloveniji.

Ta podružnica je v zadnjih
petih letih z bivšo podružnico
JPO-SS spravila skupaj že lepe
tisočake, poleg pa še sodelovala
pri priredbi Slovenskega dneva
in v raznih drugih akcijah pri
nas. Dalje je pripomogla, da se
je zbralo precej ton obleke za
jugoslovanski relif. Nabiranje
obleke se uradno zaključi 15. fe-
bruarja, toda se bo z nabiranjem
vzlic temu nadaljevalo, začasno
morda brez posebne kampanje-

Lepo je bilo tudi priznanje
dr. Neubauerja, ko je rekel, da
smo ameriški Slovenci pripomo-
gli toliko do osvoboditve slo-
venskega naroda, kot mogoče
oni sami, ki so se borili z okupa-
torji- Da, ravno na pritisk ame-
riških Jugoslovanov je prišlo do
tega, da se je priznalo osvobo-
dilno fronto, katera je vršila
glavno borbeno delo. In ko je
narod tam to izvedel, sc je boril
še bolj pogumno in drzno. “Teh
vaših zaslug ne bo naša domo-
vina nikoli pozabila,” je dejal.

Torej nas gledajo sedaj tam
v drugi luči kot pa dokler je v
Sloveniji bil klerikalizem vr-
hovna instanca.

No, da se preveč ne zavlečem,

jc bolje, da skončam, dasiravno
bi se dalo posebno o tem, nam-
reč o odnosa jih med nami in sta-
rim krajem, kakršni so bili v
prošlosti, še veliko pisati.

J. F. Dum.

AGITATORJI
NA DELU

Vse naročnine, ki jih pošljejo za-
stopniki in drugi agitatorji Prole-
tarca, so štete na bazi polletnih na-
ročnin. Namreč agitator, ki pošlje
eno celoletno, je zabeležen v tem
seznamu z dvema polletnima.

Anton Zornik, zap. Pcnna 29
John Krebelj, Cleveland, O- 16
Louis Barborich, Milwaukee,

Wis. 14
Frank Cvetan, Johnstown, Pa. 14
Frank Volkar, Maple Heights, O. 8
Joseph Koršič, Detroit, Mich. 8
Lawrenco Selak, Star City,

W. Va. 6
Jacob Mesec, No. Chicago, 111. 6
Joseph Oblak, Chicago, 111. 6
John Shular, Arcadia, Kans. 4
John Zigman, Strabane, Pa. 4
Frank Bregar, Avella, Pa. 4
Frank Udovich, Chicago, 111. 4
Joseph F. Dum, Cleveland, O. 4
Luka Groser, Chicago, 111. 4
Mary Marinšek, Gallup, N. M. 4
Joseph Snoy, Bridgeport, O. 3
QAnton Shular, Arma, Kans. 3
Chas. Pogorelec, Chicago, 111. 2
John Pečnik, Fontana, Calif. 2
Frank Zaitz, Chicago, 111. 2
Frank Stih, Sheboygan, Wis. 2
Frank Alesh, Chicago, 111. 2
Vinko Peternel, Strabane, Pa. 2
John Chamazar, Chicago, 111. 2
Angela Zaitz, Chicago, 111. 2
John Turk, Chicago, 111. 2
Joško Oven, Clarendon Hills,

Illinois 2
Geo. Smrekar, Aliguippa, Pa. 2
Mat Malnar, Willard, Wis. 2
Leo Zevnik, La Salle, Ul. 2
Joseph Ovca, Springfield, 111. 2
Frank Klun, Chisholm, Minn. 2
Anton Gorentz, Springfield, 111. 1

Skupaj 4 tedne (od 10. jan. do 7.
feb.) 172 naročnin, prejšnji izkaz
(4 tedne) 176 naročnin.

Ne zaničuj nobenega sovražnika:
najmanjši izmed njih ti lahko več
koristi kakor sto debelih prijate-
ljev.—Roda Roda.

NE ČAKAJTE,
da prejmete drugi ali
tretji opomin o
potočeni naročnini.
Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
in stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznost
naDram listu.

| V nobeni angleški knjigi,
• «

* :

| ki stanejo od $2.50 do $3.50 ne dobite •
? toliko gradiva, in vrh tega tako izborne :
?

f ... :
* vsebine, kot jo ima letošnji
❖ •

I AMERIŠKI DRUŽINSKI!
I KOLEDAR
* !
■j’ i
| Stane $1.50. Naročite si ga iz knjigarne :
1 PROLETARCA.
* :
*
* it

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra- RJ v 6 m slovan.

aio uro V Chicagu od 9. do porabili milijone ste-
_ _» II .

• klenic TRINERJEVE-10. ure dopoldne, postaja KS GA grenkega
WGES, 1360 kilocvcles. U .

...

V,NA
aji i BMRH Najvisje odlikovanje

Vodi /O \?eOfge /Vlarchan. na sedmih mednarod-|H nib razstavah
A V A “

* * ’• • •

11 Vsebuje 200 edinic Vi-

BARETINCIC & SOM 3 | I, želodčno zdravilo
POGREBNI ZAVOD ? BR 1 ISSI.

Tel. ,20-361 3 X M.-,.!.

£ 424 Broad Street
| JOHNSTOWN, PA.

3


