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(Nadaljevanje.)
Obdajala ga je od vseh strani,

stiskala legala na oči, da so se
trepalnice počasi zapirale .; .

Ah, ko bi mogel hitro, hitro za-
spati! Telo je bilo trudno, oči
težke in vsi dogodki zadnjih dni
so ga naskakovali kakor lačni
psi. . . Niso mu privoščili slad-
kega spanja, pa bi tako rad za-
spal, vrgel iz sebe vse misli, vse
ono, kar ga je potlačilo med te
zidove!

Skozi temo je naenkrat švig-
nil tenek žarek blesteče svetlo-
be. Kakor preganjana zver se je
vrgel na komolec ter opazil v
jedru svetlobe zenico človeških
oči. Hip na to je bila zopet tema.

Stražnik je na obhodu svetil
v celico. Če je še živ —? Če se
že ni obesil —?

Položil je glavo na trdo bla-
zino in bridka, jedka, strupena
bolečina ga je obšla.

Sedaj sem zaprt in vsakdo
ima pravico gledati v mojo ža-
lost!

Počasi se je vendarle umiril.
In ko je bil tako čisto sam, ukle-
njen v zidove, mu je stopilo vse
življenje tako živo v oči kot še
nikdar ne poprej. Iz temnih ko-
tov so stopale žive, svetle slike
.. . Glej, vraga, koliko jih je! To
je njegovo življenje . . . Seveda,
to sem jaz, to je mati . . .

Mati sedi pred hišo in ima v
naročju dete Martina. Mlada je.
Martin se igra s konci njene ru-
te in okoli njega je vse polno
hiš, mnogo, mnogo otrok. Gori
nad hišami so črne etaže in maj-
hne lokomotive se grizejo v
breg. Spodaj v dolini so tovarne
in dimniki štrle v nebo. Kadar
gre dim z ravno črto v nebo, je
lepo vreme; kadar pa lete saje
skozi okno, je potem kmalu dež
in cesta je vsa blatna.

Oče je mrk in črn, kadar pri-
de s šihta; lep in svetel, ko se
umije. Dvigne Martina v strop
in zapleše holadri.

Sedaj je velik otrok. Pleza na
hunte in v šoli se uči: Rudnik je
last družbe ... Hudirja, si misli,
družba smo mi, kje pa je tista
družba —? Saj je ni nikjer.
Družba ne hodi v jamo.

Neko nedeljo popoldne se je
pripeljal v avtu prav na vrh ko-
lonije rejen gospod in oče je de-
jal:

To je poglavar družbe.
Ta ne more v jamo,' ima

prevelik trebuh! razglablja Mar-
tin in je videl očeta, da je bil
suh in pretkan z žilami, ki so
bile spete z žulji.

To so rudarske gosli, je
dejal oče. Kramp in lok in naša
muzika je grobarjeva sestra.

Martin je stresal z glavo, oči
pa je imel velike in je vse videl
po svoje.

Čez čas je opazil, da sedi oče
pred hišo, sedi tudi sosed in na
cesti stoje rudarji.

. . Žična že-
leznica je obstala, lokomotive so

mrzle, kurjači pohajkujejo po
tirih.

To je stavka.
Martin gleda, gleda, kdaj bo-

do rudarji zavili družbi vrat.
Potem je oče dejal, ko je mi-

nulo nekaj dni:
Ob službo sem!

Kruh je postal črn, bela kava
je bila črna, meso so bili žgan-
ci. . . Martin je bil lačen.

Sedaj gremo na Franco-
sko, je dognal oče.

Vidi kolodvor in množico ru-
darjev. Žene jokajo, otroci cvi-
lijo. Mati je bleda in strta, oče
gleda srepo naokrog, Martin pa
kriči, ker ne more z njim.

Po franke, po franke!!!
Vlak se je odpeljal, žene pa so

šle z otroki po dolini in so bile
sključene pod bremenom solza,
bede in zapuščenosti.

Martin je rasel in je bil zidar.
Hranil je sebe in mater. Potem
je šel na šiht na odkop. Solnce
ježgalo mlado telo, mraz je gri-
zel v pest in nos in kar čez noč
je bil mož in je delal.

Matilda, ko bova dovolj
stara, bova mož in žena, je dejal
svojemu dekletu.

Ljubila sta se na tlečih eta-
žah in oba sta imela trde roke.

Potem se obliči iz teme bled,
mrtvaško bled obraz, suh, ko-
ščen. To je moja mati! Oh. kako
so jo pokopali! Veter je tulil po
cesti, ko so jo nesli čez hrib v
grob.

Matilda, kje so tvoje ro-
ke, da bi me božale v tej uri naj-
večje bridkosti.

Tisti dan, ko je prejel pismo,
da je oče poginil v francoskem
rudniku, so odpustili par sto ru-
darjev in Martin je bil na cesti.

Brez dela ... Sto in sto jih je.
Očetje z družinami! Sto in sto,
za katere ni dela ... Že se trga
od nekje pomanjkanje, beda,
strupena lakota. Otroci kažejo
kosti, matere lezejo v gube, mo-
žje strme v prazne roke.

Matilda, grem! je dejal
Martin. Svet je velik. Druge
družbe niso tako lakotne! Po-
iščem si dela.

Vzemi me seboj, je pro-
sila Matilda. Kako bom brez
tebe, ko te ljubim?

Kako bo šla, reva, ko še sam
ne ve, kaj bo!

Vrnem se. Misli name!
To je bilo pred letom dni. Ho-

tel je prepoditi vse te spomine,
ki so prihajali iz teme. Toda baš
ti zadnji so bili tako jasni, tako
blizu so bili, da jih ni mogel od-
gnati. Premetaval se je na levo
in desno, zadremal za par nejas-
nih trenutkov, potem pa znova
planil z vsemi spočitimi mislimi
v poplavo komaj doživetega.

Potoval je v mesto. Tam gra-
dijo nove stavbe, palače, cer-
kve, kanale. Tam je dela!!!

Preden je prišel do mesta, je
porabil vse, kar je imel. Cesta
je bila dolgo, šla je čez klance
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in doline in je videl kmeta zari-
tega do pasu v zemlji in je videl
kmetico kakor prelomljeno nad
črno prstjo. Hodil je mimo na-
pol porušenih bajt in mimo vr-
tov gosposkih dvorcev.

Bos in strgan je stopil na
mestna tla.

Gospod, potrebujete zidar-
jev?

Dva tedna je nosil malto po
lesenih odrih. Potem:

Ne potrebujemo te več!
Tri dni je čakal v dolgi vrsti

pred leseno pisarno gradbenega
vodstva:

Dela, dela, dela!!!
Kakšna sreča! Kopal je glo-

boko v jami. Do kolen je stal v
vodi, blato mu je brizgalo v hr-
bet, v obraz, v oči, polir pa je
kričal:

Banda sakramenska, kdaj
bomo gotovi!

Zvečer se je zvalil umazan in
preznojen na slamnjačo v bara-
ki in je zaspaL To ni bilo spa-
nje. To je bilo nekakšno omrtvi-
čenje mišic, ki so zjutraj, ko je
vstal, še veliko bolj bolele, To-
da človek se navadi bolečine ka-
kor stradanju. Telo trpi, misli
gore in delo je srd in jarem, na-
mesto da bi bilo visoka pesem
vsega človeškega. Martin je mi-
slil:

Dokler nas bo polir klel,
ga bom preklinjal, njega in nje-
govo delo!

Tedaj je prilezel vzdolž posu-
šene struge ogromen železen ne-
stvor. Kakor predpotopna zver
se je plazil po mokrem blatu in
njegovi motorji so zločesto rjo-
veli.

To je stroj, ki bo kopal
brez delavcev . ..

Seveda se je zgodilo tako in
petdeset delavcev je bilo brez
dela.

Martin se je ponujal. Prosil,
čakal, povsod pa je bilo vedno
več delavcev, ki niso imeli dela.

Pa nič, hudiči! Delal bi rad
in jedel!

Šel je mimo mesarja in se na-
slonil na zid. Megla se mu je dvi-
gala pred očmi, potem pa je sa-
lamo, ki je visela na železni
kljuki pred stojnico, snel, in ko
je zaslišal za seboj kričanje, se
je zaril v travo ter jo goltal in
za nič na svetu bi si je ne pu-
stil iztrgati.

V celico prodira vse bolj ne-
izprosen molk. Straža, ki hodi
ponoči v copatah mimo celic, se
bliža in zopet oddaljuje. Martin
se preobrača na postelji, meče
se is polsna v polsen, zaspati pa
le ne more, zakaj spomini so
včasih kakor pijavke, ki se vse-
sajo v srce.

Šele, ko so se na kline obesili
prvi odtenki bližajočega se svi-
ta, se je zakopal v spanec in je
trdno zaspal.

Cez deset dni so ga izpustili.
Ampak Martin je bil tat in je

bil kaznovan. Odgnali so ga do-
mov.

Zvečer se je pripeljal. Hodil
je zopet po domači cesti, mimo
domačih hiš.

Tod je hodil v šolo, po tej ce-
sti je šel oče v Francijo, po tej
cesti so nesli mater v grob . . .

Vse je še, kakor je bilo. Kaj pa
se naj bi v dobrem letu spreme-
nilo? Prav nič. Ampak se je! Ve-
liko se je spremenilo, tako silno
mnogo, da se je sam sebi zdel
kakor tujec.

Šel je po cesti navzgor v ko-
lonijo rudarjev. Hiše stoje ob
straneh, mirno in spe.

Ali poznate Martina?
Zgoraj se svet nekoliko raz-

tegne in splošči in tam so hiše,
ki niso ne hiše ne bajte. Tam je
doma Matilda. Matilda, njegovo
dekle! Srce mu živi glasneje in
oči napenja skozi temo. Tamle
je lučka . . .

Toda koraki so mu postali sa-
mi od sebe bolj počasni, obotav-
ljajoči. Tamle je lučka, seveda
je lučka, ampak:

Mož in žena ... je govoril
takrat, ko je šel.

Ustavil se je, zvil si cigareto
in sedel na hlode, ki so bili zlo-
ženi kraj ceste. Misel podi mi-
sel in jedka trpkost ga mami in
tlači.

Počasi, roko v roki prihajata
navzgor dve dekleti. Pri hlodih
počivata. Martin sliši. Kakopak,
pogovarjata se o fantih:

lvan je premlad. Jaz imam
rada velike in črne fante!
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MODERNI “PLAVOBRADEC” MARCEL PETIOT (na levi) je bil
v Parizu obtožen, da je umoril nad 60 oseb. Te zločine je uganjal med
vojno. Obtožnica pravi, da je Petiot, ki je zdravnik po poklicu, vabil
svoje žrtve k sebi z obljubami, da jim ho izposloval pobeg pred naciji
v inozemstvo. A namesto tega jim je pobral denar in sorodnikom pa
sporočil, da se je pobeg ponesrečil. Tako je izvabil k sebi več ducatov
ljudi, ki so bili upepeljeni po umoru bodisi v njegovi peči, ali razjedeni
v živem apnu, ali pa je übite žrtve razrezal ter jih zmetal v posameznih
kosih v reko Sieno, nekatere pa med grmovje v parkih. Petiot se zago-
varja, da so bile »übite žrtve nacijski kolaboratorji in jih je vsled tega
pomoril.

Martin je bil tak. Njega
bi marala.

Martina ne. Tudi Matilda
ga noče več, ker je tat!

Planil je na sredo ceste, zgra-
bil dekle za roko in kriknil:

Kaj je rekla Matilda?
Trgala se mu je iz rok, ko se

je ustrašila, bežeča prijateljica
pa je kričala nazaj:

Beži, beži!
Kaj je rekla Matilda???
Saj si slišal, surovina!

Spusti me!
Zamajal se je od silne boleči-

ne in se je vrnil v dolino.
(Konec.)

NAZNANILO O PRIHOD-
NJEM KONCERTU
"ZARJE" IN RAZNO

Cleveland. O. Naj takoj od
zatečka tega dopisa naznanim,
da priredi pevski zbor “Zarja'’
svoj pomladanski koncert v ne-
deljo 28. aprila v Slov. nar. do-
mu na St. Clair Ave. Ker “Zar-
ja” želi nuditi udeležencem kon-
certa čimveč razvedrila in tudi
nekaj za smeh po vrhu, bo pred-
vajala tudi muzikalno spevo-
igro ali opereto “Pri zlatem sod-
čku”, v kateri bodo nastopili,
kakor bi rekel naš Jankovič,
“stare korenine” Frank in Mil-
ka Kokal, Frank Klemenčič, Jo
sie Turk, Frank Elersich, Tony
Perušek in drugi. Več o pripra-
vah za ta koncert in nadaljnih
imenih v eni naslednjih številk
tega lista. Režiserka je Sophie
Elersich.

Kar se tiče koncertnega spo-
reda samega, bodo predvajane
same izbrane pesmi, ki človeka
kar dvignejo in navdušijo za na-
še cilje. Vstopnina je samo 75c.

Zvečer po koncertu bo plesna
zabava. Igral bo Johnny Pecon
in njegov orkester. Vstopnina
samo na ples je 65c. Vstopnice
so bile že razposlane in jih do-
bite v raznih društvih in pri
pevcih ter pevkah “Zarje”.

“Zarja” je dosedaj prispevala
v pomoč potrebnim v stari do-
movini čez S6OO in tudi v bodo-
če bo skrbela, da v pomožni ak-
ciji ne bo zaostala za drugimi.

Na slovensko publiko že se-
daj apeliramo, naj si rezervira
nedeljo 28. aprila za poset naše-
ga koncerta. Kot je nas številno
posečala dosedaj, tako se nade-
jamo, da nam bo izkazala svojo
naklonjenost tudi omenjeno ne-
deljo.

☆
Tudi raznih drugih novic je

mnogo. Kot bi rekel šaljivec,
“eni se rode, drugi umirajo”.
Dne 15. marca je umrl Frank
Močnik. Doma je bil iz Orehka
na Tolminskem. Tu zapušča že-
no in hčerko, v starem kraju pa
brata in štiri sestre. Bil je član
društva št. 5 SNPJ, ki je imelo
v oskrbi tudi pogreb. Pred leti
je bil pokojni Frank Močnik tu-
di član kluba št. 27 JSZ in pev-
skega zbora “Zarje”. Bil je bolj
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Tel. Cravvford 8440
If na answer Call

Austin 5700

slabega zdravja, vzlic temu je
še zmerom flelal in podpiral dru-
žino. Pokojnik je bil naprednih
itazorov in rad pomagal v do-
brih akcijah. Pokopan je bil po
civilnih obredih. Naj mu bo
med nami časten spomin. Ženi
in hčerki naše sožalje.

☆
Daši je bilo že precej stavk

poravnanih, .se nekatere še na-
daljujejo. Tako se je dogodilo
tudi pri General Motors, čeprav
je unija avtnih delavcev CIO s
to korporacijo že precej časa na-
zaj sklenila novo pogodbo. A lo-
kalni sporni problemi so ostali
in posamezni lokali so zahteva-
li, da se jih reši predno se stav-
karji vrnejo na delo.

Tako je bila nadaljevana tudi
pri Fisher Body. Spor, ki pri
glavni poravnavi med unijo in
GM lokalno pri nas še ni bil re-
šen, se je tikal največ akord-
nega dela, ki ga hoče lokal uni-
je pri Fisher Body odpraviti,
kompanija pa se je tej zahtevi
uprla. Ker je bila stavka zelo
dolgotrajna, so se delavci v nji
finančno zelo izčrpali, mnogi
popolnoma, a so vendar vztra-
jali kljub vsemu in se upirali.
Stavkarji so si pomagali največ
s svojimi prihranki, nekaj pod-
pore so jim dali zaposleni de-
lavci in tudi naši trgovci so po-
magali.

Take stavke so za delavce
precej draga šola. V nji se bi
lahko naučili, da jim kapitali-
zem ne bo nikoli dal toliko so-
cialne gotovosti za vsakdanji
kruh kolikor jo potrebujejo in
da ne bo delavec s svojo druži-
no v sistemu produkcije za pri-
vatni profit nobenkrat toliko
preskrbljen, kolikor bi vsled
svojega produktivnega dela mo-
ral biti.

Če hočemo, da bodo vsi sadovi
produkcije šli tistim, ki delajo,
se bomo morali organizirati tu-
di politično. Le tako bo oblast
prešla v roke tistih, ki ustvarja-
jo bogastva. V nekaterih drža-
vah v Evropi se to že prakticira.
O tem bi se dalo veliko pisati, a
kaj pomaga, ko pa navaden de-
lavec, razen malega odstotka,
delavskega časopisja sploh ne
čita!

Med maso delavcev vidiš v
njihnih žepih zgolj kapitalistič-
ne liste. Namene tega tiska sploh
ne razumejo, a delavskega ča-
sopisja-, ki jih bi poučil, pa se
branijo. Zato pa kapitalizem
ima tolikšno moč, ker je delav-
ce preslepil s svojim tiskom in
z raznimi drugimi vrstami svo-
je propagande. A pride čas, ko
se bo tudi delavec zdramil.

☆

Pri “A. D.” še zmerom lajajo

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.

jBARETINCIC & SON ]
* POGREBNI ZAVOD j
Ž Tol. 20-361 2
* 424 Broad Street ?

| JOHNSTOWN, PA. 1

in napadajo vse, kar si je v Ju-
goslaviji ljudstvo priborilo. Sil-
no jim je hudo po tistih pijav-
kah, ki so tako nemoteno vsa ta
leta izčrpavale delavce in kme-
te. Ne vem, kako to, da F. Bar-
bič ne zapelje svoje streetkare v
njo in bi s tem ustavil zlivanje

-žolča na Tita in na ljudstvo no-
ve Jugoslavije. A lahko rečemo,
čemu se bi sploh ozirali na take
ljudi! Pojdimo svojo pot dalje!
Kajti pride čas, ko bodo tudi
oni umolknili. John Krebel.

Pisma se izgube...
Sestra urednika “Proletarca”

je poslala pismo, datirano 24. ja-
nuarja 1946 ki se glasi"! “Ljuba
Angela in Frank! Zadnje pismo
Franku sem pisala pred petimi
ali morda šestimi leti. Odgovora
ni bilo nanj in od tedaj od vaju
nobene besede.

Poskusila sem spet po tej voj-
ni in vse popisala. A odgovora
ni. (Op. Pisma nisva nikoli pre-
jela. Se je pač izgubilo . . .) Zato
sedaj pišem pa na tvoj naslov,
Angela, ki sem ga dobila na pa-
ketu, katerega si mi poslala. Pri-
srčna Ti hvala zanj. Vse nam je
bilo tako dobrodošlo!

Ker ne vem, če boš to pismo
dobila, ne bom vsega ponavljala
kot <v prejšnjih, pa bom pozne-
je, če izvem, da ste saj tega pre-
jeli.

Vojna leta smo z muko pre-
življali. Vrh tega smo izgubili 8.
aprila leta 1943 očeta. Spomi-
njata se 4 da je bil vsled visoke
starosti slabega zdravja že ko
sta bila leta 1938 vidva pri nas
na obisku. Štiri mesece je ata
ležal v bolnici, potem pa še štiri
mesece doma, zadet od kapi. O
njegovi bolezni nismo mogli spo-
ročiti niti v Pančevo pri Beogra-
dlu Frani in Pepci (ki sta hčeri
pokojnika in sestri Franka Zait-
za), ne bratu Tonetu, ki je bil
interniran na Rabu. Bili so te-
žki, žalostni časi...

Omenila sem, da sem podrob-
neje že Franku pisala. Sumim,
da pisma ni dobil ker gotovo
bi mi bil odgovoril . . . Ali pa če
ga je dobil, se je morda pa va-
jino izgubilo. Drugače si tega ne
morem razlagati, ker tvoja ma-
ma (Angelina mati Frančiška
Tič v Rodici pri Domžalah) pi-
sma vedno dobi. Zato vaju prav
lepo prosimo, pišita kaj; če ne
utegne eden, pa drugi, kako je
bilo z vama v preteklih letih in
kako je sedaj. Vsi tako težko
čakamo, posebno (Frankova«
mama. Drugače tu pri nas za
enkrat vse v redu.

•

... Če mojega prejšnjega pisma
nista prejela. . . žal mi bo zanj,
ker sem mnogo pisala. —”

To pismo je pisala Mici Zajc,
omožena Dolinar Njen mož je
bil invalid že iz prejšnje svetov-
ne vojne. Umrl je leta 1938. Kot
druge družine, je tudi ta veliko
prestala, kajti že v prvi vojni je
utrpela težke izgube, sedaj pa
so ji okupatorji člane razpršili
in je bilo še toliko hujše, poseb-
no ko umira oče devetih otrok
skozi osem mesecev skoro čisto
osamljen.

ŽELIM
se seznaniti s Slovenko ali Hr-
vatico v svrho ženitve, v staro-
sti od 50 do 55 let. Star sem 58
let, imam nekaj prihrankov in
stalno delo ter nameravam ku-
piti malo farmo. Torej, ako ka-
tero veseli življenje v Wiscon-
sinu, naj piše na naslov:

ŽENIN
2301 So. Lavvndale Ave.,.. Chi-

cago 23, 111.

SLAVNOST 40-LETNICE
SLOGE ŠT. 16 SNPJ

Društvo “Sloga” št. 16 SNPJ
v Milwaukeeju je praznovalo
dne 24. marca slavnost svoje 40-
letnice, ki je imenitno uspela.
Dvorana je bila polna popoldne
in zvečer.

Glavna točka na popoldan-
skem programu je bila veselo-
igra v treh dejanjih “Hiša go-
spoda Harringtona”. Vprizoril,
oziroma ponovil jo je dramski
odsek kluba št. 1 JSZ iz Chica-
ga. V nji so imeli vloge (po re-
du, kot navedeni v igri) Chas.
Pogorelec, Minka Alesh, Fran-
ces Vider, Ann Medvešek, An-
ton Andres, Milan Medvešek in
Dorothy Sodnik.

Svojo nalogo so dobro izvrši-
li, dejal bi, da boljše, kot na pr-
vi predstavi v Chicagu. Občin-
stvo je bilo prav zadovoljno in
mirno, z izjemo glasov, ki so se
tu pa tam zaleteli v dvorano iz
pivnice, kadar jo je kdo odprl.

Glavni govornik je bil Vin-
cent Cainkar, navzoče je po-
zdravil predsednik društva John
Jenko in nekaj naznanil je po
humoristično izvršil Frank Er-
menc.

V drugem delu sporeda zve-
čer je pel mešan in moški zbor
“Naprej”, njegov predsednik
mislim da je predsednik—Frank
Puncer pa je imel slavnosti pri-
meren govor, ki ga je podal iz
srca, kajti “Naprej” in to dru-
štvo (Sloga št. 16 SNPJ) sta si
stara znanca v skupnih aktiv-
nostih.

E. Vidmar je pel par sloven-
skih pesmi in ob enem igral na
harmonike, v umetnem plesu pa
sta nastopila Louis in Dolores
Ivancich. Po osmi uri je bil spo-
red zaključen in pričela se je
plesna zabava, domača (zabava)
pa je bila že prej v teku.

Priredba se je vršila v SST
Hall, ki je bila do pred par leti
posest Slovencev, sedaj pa jo
ima neka veteranska organiza-
cija. In to se je tudi poznalo. Ne
sicer toliko v dvorani, ampak na
splošno. Prej so bili udeleženci
vedno povabljeni v spodnje so-
be, kjer jih je čakala južina, ve-
čerja in pa domačnost. Točilnica
je bila v prejšnjih časih na obeh
straneh dvorane. Sedaj je samo
še na eni, ki je bila premajhna
za tolikšno udeležbo.

Člani društva so imeli veliko
dela, a ob enem zavest, da je
štiridesetletnica jubilej, ki ga
je vredno dostojno proslaviti.

K igri naj še dodam, da jo je
režiral Milan Medvešek, sufler-
ka je bila Angela Zaitz in ma-
sker Filip Godina, ki je tudi iz-
pregovoril par besed in z njimi
navzoče jako navdušil. V nasto-
pu Louisa in Dolores Ivančiča
ter potem na plesni zabavi je
igral Bashellov orkester.—N.

Help Wanted
GIRLS - WHITE

Forty hour week. 6sc an hr.
Light Factory Work.

BELMONT LABORATORIES
529 South Wells

WANTED strong boy. 16 years
or Older to do cleaning and
svveeping in store and garage
aster school and Saturdays.—
Good pay. Apply ready to
work. PELLET MAGNETO
CO., 2450 S. Wabash Ave.

VVE NEED GIRLS
for Light Work. 75-75c per
hour. 5 days a week. Good
vvorking conditions.

AMES SUPPLY CO.
564 West Randolph Street.

I PRVA SLOVENSKA PRALNICA ;

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

i Fina postrežba Cene zmerne Delo jamčeno I
| TELEFONI: CANAL 7172—7173 *

I ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST ’

! PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO ,
!

• OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO 2

: ADRIA PRINTING CO. i
4* a
* Tel. MOHAWK 4707

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

| PROLETAREC SE TISKA PRI NAS ■

3


