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(Nadaljevanje)
Zamišljen v to nenavadnost,

se je zadel s pleči ob mimoidočo
damo.

Nejevoljno ga je pogledala in
se otrla z roko po obleki, kakor
bi se je bilo kaj prijelo. Zamr-
mrala je s stisnjenimi zobmi:

“Bauer.”
Kečko je snel klobuk, zakaj

razumel je to besedo.
“Iz Trioglove,” je rekel.
Dama pa se ni več zmenila za

Kečka in je šla dalje.
Osuplo je Kečko pogledal za

njo.
“Zakaj me je neki poklicala ta

gosposka stvar, če noče poča-
kati?”

Po cesti je pridrdrala baron-
ska kočija. Šest konj je bilo
vpreženih vanjo. Kečko je naglo
pozabil “gosposko stvar” in se
nanovo začudil.

“Šmentano! Kaj je tisti člo-
vek v kočiji tako težak, da ga
mora šest konj vleči? Ni mu vi-
deti. Pri nas s tremi konji pe-
ljejo poln voz gnoja, pa ga spe-
ljejo. Tu pa vleče šest konj ene-
ga človeka.”

Kečko je stal in gledal za ko-
čijo s šestimi konji še potem,
ko se je že skrila njegovim
očem.

“Kaj človek vse ne vidi, če
kam gre,” je zmajal z glavo in
se zagledal v napis na nasprotni
strani ulice, kjer se je nad vrati
v lahnem vetru majala velika,
žolta, uri podobna reč.

Počasi je čital. To bo frizer,
brivec.

“Kosmat sem. pa da se malo I
očedim, morda bodo potem lju-
dje iz mesta malo prijaznejši z
menoj.”

Ko je Kečko odprl vrata, bi se
bil skoraj prekrižal. V ogleda-
lih, velikih in svetlih, postav-
ljenih ob stenah, je zagledal sa-
mega sebe vse do kolen, kakor
se še nikdar ni videl. Poleg ogle-
dal so bile majhne kamenite mi-
zice, kjer so bili postavljeni sto-
li s čudnimi pripravami zadaj.

“Tu je pa imenitno,” mu je
šinilo po možganih.

Na klopi je sedel mlad go-
spod v suknji, ki je bila kakor
sneg bela, a nekoliko prekratka
in igral na kitaro.

Ko je zagledal Kečka, je od-
ložil kitaro in vstal.

“Guten Tag,” je glasno rekel.
No, Kečko se je ogledoval v

ogledalu in ni slišal pozdrava.
Le, ko se mu je mladi gospod
približal, se je zdrznil in rekel:

“Bitte, Herr, ali brijete pri
vas?”

“To pa, očka,” je rekel mladi
gospod in pripravil stol pri ogle-
dalu. “Sedite in še čutili ne bo-
ste, da vas brijem, pa boste že
obriti.”

Kečku je bilo močno všeč, da
je v ogledalu vse lepo videl,

kako ga brije mladi gospod. Ču-
dil se je, kako da ni prav nič
čutil britve. Ko pa se doma bri-
je s svojo britvijo, mu je prav
tako, kakor bi kožo rezal.

“Britev imate, britev,” je z
občudovanjem rekel, ko se je
ogledal, kako je obrit. Tako je
rezala kakor kosa na travniku,
če je dobro sklepana. Ej, in ka-
ko je obrito! Kakor sploh ne bi
bilo nič raslo.”

“Kaj vaša ne brije tako?” je
vprašal mladi gospoa.

“Šmenta brije! Kakor bi pu-
lil travo, tako brije.”

Oči so se mu ustavile v žepu
na prsih, kjer je imel mladi go-
spod zataknjeno britev. Rekel
je:

“Ali mi je ne bi hoteli poka-
zati?”

“O, zakaj ne. Izvolite.”
Kečko je ogledoval britev. Bi-

la je ozka in močno obrušena.
“Ta, da tako brije?” se je v

novič začudil, poskušajoč ostri-
no na nohtu. “Ne verjel bi, če me
ne bi bili z njo obrili!”

Mladi gospod je z nasmehom
gledal Kečka. Ta pa je vzklik-
nil:

“Prodajte mi jo, gospod!”
“Škoda bi je bilo!”
'Kaj škoda?! . . . Drugo kupi-

te, ker ste v Mariboru. Za koli-
ko jo daste?”

“Draga je, očka,” se je mladi
gospod nasmehnil.

“No, koliko?”
“Pet kron.”
“Šmentano,” je vzkliknil Ke-

čko. “Res je draga. Ves mesec
ne zaslužim sedem kron . .

. Ze-
lo je izbrušena. Malo manj že
lahko zahtevate zanjo.”

“Brije pa izborno,” je važno
rekel mladi gospod.

“Tega pa ne tajim,” je Ke-
čko potrdil. “Vendar pa je pet
kron vzlic temu preveč. Veste
kaj? ..

. Tri krone vam dam,
kaj?”

“Ne, pet, očka.’*
“Ne bodite trdi, gospod. Šti-

ri . . .”

“Pet.”
Kečko je vnovič pogledal bri-

tev.
“Veste, kaj? . .. Naj ne bo ne

po mojem in ne po vašem. Tri
krone.”

Mladi gospod je pogledal v
tla, kakor bi se globoko zami-
slil. Nato pa je rekel:

“Naj bo, ker ste vi, štiri kro-
ne.”

Kečko se je počesal po tilni-
ku, potem pa je veselo spravil
britev in nerad odštel štiri sre-
brne krone. Naštel jih je na ka-
menito mizo, da so zazvenele in
ga gledale iz ogledala.

“Sicer pa štiri krone tudi niso
mačje solze,” je dodal in potipal
britev v žepu.

Mladi gospod je spravil sre-
brne krone. Kečko pa je odprl
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vrata, da bi stopil na ulico. Med
vrati se je iznenada ustavil in
vprašal:

“Nenavadne besede imate v
Mariboru na tablah napisane.
Povejte mi no, kaj pomeni prav-
zaprav tisto ‘friseur’?”

“Frizer, to pomeni, da pri nas
izmenjavamo tudi obraze.”

“šmenta, kaj ne poveste,” je
dejal Kečko in se pogledal v
ogledalo, ali že nima morda za-
menjanega. Mladi gospod pa je
nadaljeval:

“Kdor hoče biti mlajši in lep-
ši, pride, sem, sede na stol in na-
pravimo mu vse po njegovi že-
ilji. Kdor hoče biti starejši, mu
tudi ugodimo.”

“No, tolikšnih bo pač malo,
da bi bili rajši starejši.”

“O, najdejo se.”
‘ Verjamem,” je pokimal Ke-

čko. “V Mariboru je vse mo-
goče.”

Mladi gospod ga je vabil:
“Kaj, ali bi si vi ne dali spre-

meniti obraza?”
Kečko ga je pogledal s široko

odprtimi očmi in spomnil se je
Barbe.

“Šmentano, to bi Barba gle-
dala.”

“To bi vas ljubila.”
Kečko se je bojeval sam s se-

boj.
“Koliko bi stalo?”
“Vam, očka, bi napravil za-

stonj.”
“Pa napravite,” je rekel krat-

ko Kečko in sedel na stol. A hi-
tro je v skrbeh vprašal:

“Ali boli?”
‘ Boli pa,” je rekel mladi go-

spod, ko je videi, Ga postaja
stvar resna ... V glavo mu je
šinila rešilna misel. Pristopil je,
kakor da hoče začeti. Pa se je
spomnil in vprašal skrbeče:

"Ali imate dovoljenje?”
“Kakšno dovoljenje?”
“Dovoljenje od politične ob-

lasti. Brez dovoljenja seveda ne
smemo izpreminjati obrazov.”

“A, šmentano? Ali je tudi za
to treba dovoljenja?”

"O, seveda ..
. Oblast mora

vendar vedeti, kdo ste. Pomisli-
te, če bi vals z novim obrazom
več ne spoznali?”

Kečko je rekel, da bi bilo to
povsem dobro, ker ne bi vedeli,
od koga pobirajo davek. Ker pa
ni imel dovoljenja, ki je bilo po-
trebno, se je pač zahvalil za do-
bro voljo.

Vstal je in se poslovil.
(Konec prihodnjič.)

KONVENCIJA KLOBUČAR-
SKE UNIJE SE PRIČNE
3. JUNIJA V NEW YORKU

Konvencija v naslovu označe-
ne unije bo naj večja v zgodovi-
ni te organizacije. Tako ugotav-
lja eksekutiva. In bo prva, od
kar so bile vsled vojnih odredb
konvencije ukinjene. Vrše se
vsaki dve leti.

V tej uniji (katere uradno ime
je United Hatters, Cap and Mil-
linery Workers International
Union) je bilo včasi tudi mnogo
Slovencev (moških in žensk), po-
sebno v New Yorku in na dru-
gem mestu v Chicagu. Sedaj so
se njihne vrste zredčile.

Naši ljudje so delali v delav-
nicah ženskih klobukov, ki so
bile največje v New Yorku in
na drugem mestu v Chicagu, to-
varne moških klobukov pa so
največje v Danburryju in v raz-
nih drugih mestih po vzhodu.

Svoječasno sta tekmovali med
sabo samostojna unija delavcev
ženskih klobukov in unija de-
lavcev moških klobukov, ki sta
posegali na jurisdikcijsko polje
druga drugi v škodo. Nastajale
so tudi nove unije in v stavkah
ali pa vsled drugih neuspehov
propadle, omenjeni dve pa sta
se združili in od tod tudi njeno
sedanje ime.

Ena izmed, delegatov iz Chi-
caga je Angela Zaitz, ki je čla-
nica odbora svojega lokala in
članica centralnega odbora (joint
board), v katerem so zastopani
vsi lokali.

Unija klobučarjev pripada k
AFL. Nekateri izmed njenih vo-
diteljev so bili pred leti sociali-
sti, sedaj pa sodelujejo z Wm.
Greenom in v newyorški poli-
tiki pa simpatizirajo z liberalno
stranko. Glavni stan unije je v
New Yorku. Izdaja svoje glasi-
lo, mesečnik “The Hat Worker”,
ki velja z unijskega stališča za
zelo dobro urejevan list.
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IZGUBA STANOVANJA pomeni dandanes katastrofo za družino.
Bivši vojaki s svojimi družinami to demonstrativno dokazujejo s tem,
da se nastanijo v kakem parku ali pa na uličnem pločniku, dokler se
kdo ne pobriga, da se jim preskrbi saj začasno stanovanje. Gornja slika
prikazuje enega izmed takih slučajev, ki se je dogodil v Chicagu. Ta
odpuščeni vojak se je nastanil s svojo ženo in otrokom v stanovanju
sorodnikov. Pa so se jih kmalu naveličali, češ, da on preveč žvižga,
otrok pa preveč skače in vpije... Morali so ven.

predne ideje in za koristi nove
Slovenije v takih organizacijah
in listih, ki jih smatrajo za svo-
je, namreč za katoliške.
• Tržaško vprašanje je za en-
krat spet položeno na polico, da
se duhovi velike četverice malo
ohlade. Na pariški konferenci
so izrekli precej trpkih. Naš dr-
žavni tajnik Byrnes posebno
proti Molotovu, ker je tako vz-
trajno pri svojih zahtevah, Mo-
lotov pa mu je enako odgovoril,
da so zahteve, ki jih zastopa v
vprašanjih mirovnih pogodb so-
vjetska vlada pravične in upra-
vičene in še posebno ni hotel od-
nehati v tržaškem vprašanju. Pa
tudi Byrnes ne, čeprav mu je
podpredsednik jugoslovanske
vlade Edvard Kardelj znova do-
kazoval, da Trst z zaledjem spa-
da po vsi pravici Jugoslaviji.
Rekel je, da ako se to ne zgodi,
tedaj Jugoslavija take pogodbe
z Italijo ne bo priznala. Mnogi
govore, da ti spori ne bodo reše-
ni brez nove vojne. Ali se res
dogodi?

* « *

Zunanja politika Anglije in
tudi naša jezelo piškava. N. pr.,
mojega svaka nečak, ki je pro-
fesor na belgrajski univerzi, je
nas nedavno v svojem pismu
vprašal, kaj vendar Amerikan-
ci počnemo? Pravi, da so imeli
Slovenci in ostali Jugoslovani
vso vero vanje in bili so prepri-
čani, da bodo mejo med Italijo
in Jugoslavijo pravično odločili.
Sedaj pa z Jugoslavijo tako po-
stopajo kot da je bila ona v voj-
ni PROTI zaveznikom, torej na-
ša sovražnica, dočim ravnajo z
Italijo kakor da je bila zvesta
zaveznikom skozi vso vojno!

Omenja tudi, da se naši voja-
ki v anglo-ameriški zoni Julij-
ske krajine obnašajo napram
Slovencem zelo neprijazno, na
svoje plesne zabave pa vabijo
italijanska dekleta v Trstu.

Da, da, ali bo morala Primor-
ska še enkrat skozi Golgoto?
Dolenjka v Prosveti meni, da se
naši ljudje ne znajo prilagoditi
hinavščini okupacijskih sil. In
naši vojaki pa se ne brigajo za
politiko, ali pa če se brigajo, so
pod vplivom protijugoslovanske
propagande. Üboga pravica, ka-
ko barantajo s teboj!

* * *

Naše priredbe so vsled raz-
nih sedanjih odredb močno pri-
zadete, ker se ne dobi zlahka
pijače in jedače zanje. Ko člo-
vek zadnje čase poseča veselice,
se mu zdi kot da smo nazaj v
prohibiciji. Prvič pijače ne do-
biš kot bi želel, drugič pa mest-
ni očetje naženejo paznike nate,
da se ne bi kaj preveč pretaka-
lo prepovedane pijače po baru.

Res je, da se je moralo v tem
oziru nekaj storiti in to se je
pričakovalo. Med vojno je bilo
preveč pijančevanja; • tudi mla-
dina, posebno 16-letniki in mlaj-
ši so pili to žgano vodo veliko
bolj kakor pa zares vodo. V tem
oziru je bilo premalo kontrole
in paznosti, da se bi pustilo k
žgani pijači ne mlajše kot 21 let
stare.

Šole so se začele zadnje čase
močno pritoževati, da dosti fan-
tov pride že omotenih k pouku,
ali pa jim žganje diši iz ust, ki
so ga použili prejšnji večer. To-
rej je bilo potrebno res nekaj
ukreniti v svrho zmanjšanja te-
ga zla.

Seveda, posledice regulacij in
prepovedi zadenejo tudi druge.
Tako kot že rečeno so zadele tu-
di naše priredbe. Za enkrat se
ne da pomagati, dokler se duho-
vi ne umirijo in bo radi zmanj-
šanja dobav žita distilarnam in
pivovarnam v bodoče še manj

Razno iz Clevelanda
V naši državi smo imeli 7.

maja primarne volitve v držav-
no zbornico in pri tem seveda
nominirali kandidate za guver-
nerja in v druge urade. Na de-
mokratski listi je dobil nomina-
cijo ponovno sedanji governer
Frank Lausche, “sin naših go-
ra”, kot se ga rado naziva v na-
ših lokalnih listih. Iz kampanje
je izšel zmagoslavno, dasi ne to-
liko kot v prejšnjih kampanjah.
Se vidi, da celo med našimi ro-
jaki nima več tiste zaslombe
kot v prejšnjih letih.

Ker je Lausche ameriški po-
litičar slovenske krvi, bi s svo-
jim ugledom in vplivom na naše
državnike lahko precej vplival,
n. pr. glede tržaškega vprašanja.
Ne bi se mu bilo treba izreči za
kako politično ideologijo, ker
kot Amerikanca ga v to nihče
ne sili. Pač pa bi na merodaj-
nih mestih le lahko rekel kako
dobro besedo, da je Trst z za-
ledjem slovenski in zato bi mo-
ral po vseh pravicah spadati Slo-
veniji in s tem federativni Ju-
goslaviji. Če si n. pr. bivši new-
yorški župan La Guardia upa to
delati in propagirati med Itali-
jani, zakaj bi se tudi Lausche
lahko ne potegnil za pravice svo-
jega naroda, iz katerega se je
rodil? To naj bo za vzgled tudi
tistim našim sodrugom in dru-
gim naprednim ljudem, ki so pri
tukajšnjih županskih volitvah
in potem pri governerskih de-
lali in tekmovali, kdo bo zanj
več storil med demokrati.

Ko so v prejšnjem letu tukaj-
šnje Sansove podružnice pro-
slavljale v SDD na Rechar Ave.
v Euclidu slovenski dan, se je
ob tej priliki povabilo na slav-
nost tudi Lauscheta, kar je prav
točno odklonil. Kmalu potem je
imela slično prireditev druga
skupina drugorodcev, njim pa se
je odzval in govoril. Zato so se
naši ljudje napram temu “sinu
naših gora” ohladili.

❖ ❖ #

Kampanja za otroško bolnico
v Sloveniji tu pri nas dobro us-
peva. Sedaj imamo enomesečno
kampanjo, v kateri sodelujejo
podružnice SANSa št. 39, 48 in
106 ter Progresivne Slovenke.

Naš cilj je zbrati v Clevelandu
$30,000, kar je približno 18 od-
stotkov skupne vsote, ki jo je
določila eksekutiva in širši od-
bor SANSa, namreč $150,000.

Tukajšnja društva in podjet-
ja so se s prispevki dobro po-
stavili, n. pr. SDD na Waterloo
Rd., ki je postal ustanovni član
akcije za zgraditev otroške bol-
nice v Sloveniji. Bila naj bi mo-
nument ameriških Slovencev v
njihni rojstni domovini. Tudi
nekateri posamezniki so se do-
bro odzvali. Niso se pa tako kaj
preveč odzvali naši trgovci, kot
se bi pričakovalo, izvzemši ne-
katerih. Seveda bodo imena pri-
spevateljev objavljena v naših
dnevnikih.

Zbiralci v tej kampanji, ki ho-
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dijo od trgovca do trgovca, in
ženske od hiše do hiše, ki trkajo
in prosijo za prispevke v ta
sklad, morajo marsikje precej
preslišati. Še vedno je nekaj
“naših” rojakov, ki so zavedeni
in si iščejo raznih izgovorov,
čemu ne dajo. Ali pa nabiralce,
ki nesebično pomagajo dobri
stvari, celo žalijo! N. pr. nekdo
je dejal, “Tito naj jim pomaga!”
Drugi pa je izrazil nado, da če-
mu tega naroda sploh treba
naj se vrže atomsko bombo nanj
pa ga bo v hipu konec! Take
“rojake” si je dobro zapomniti.

Nerad kritiziram in tudi ne
bi, a kar je prav je prav. Pri-
znanje pa tistim našim trgov-
cem, obrtnikom in posamezni-
kom, ki so se tako lepo odzvali
z lepimi vsotami. Se vidi, da
imajo srce človeka, ki čuti po-
trebo pomoči nedolžnim, bolnim
sirotam v stari domovini.

* *

V tednu z dne 13. maja se je
pričela konvencija Slovenske
dobrodelne zveze, ki ima svoj
delokrog v Ohiu. Konvencija se
je vršila v Lorainu, O.

Glasilo bo še izhajalo teden-
sko, dasi je bilo za zmanjšanje
lista veliko kampanje, pa tudi
za ukinjenje, češ, da se gre la-
hko nazaj “po starem”, ko je bi-
la “A. D.” glasilo te zveze. To
nasprotovanje so eni vršili bolj
proti uredniku Šabcu, ki ga ni-
majo radi, kakor pa proti listu
kot takem. Urednik Šabec nam-
reč zapiše kako dobro besedo za
SANS in v prid borbene Slove-
nije, kakor je to storil bivši
urednik “Glasila KSKJ”, pa se
je radi tega Lemontu in gospo-
dom okrog “A. D.” močno za-
meril.

Zelo je po Clevelandu in dru-
gih naselbinah, kjer ima SDZ
svoja društva, dne 15. maja ši-
nila vest, da je na konvenciji
nagloma umrl gl. tajnik John
Gornik. Zadela ga je kap.

Konvencija je odpravila urad
gl. blagajnika, in ustanovila no-
vo pozicijo pomožnega tajnika.
Tajniška-blagajniška služba je
odslej v eni osebi.

Konvencija je bila zaključena
v petek 17. maja. Gornikov po-
greb se je vršil v soboto 18. ma-
ja. Udeležili so se ga vsi dele-
gati.

Za gl. predsednika je bil po-
novno izvoljen Joseph Ponik-
var, za 1. podpredsednika John
Sušnik, za 2. Louis Balant, za
tajnika Max Traven, za pomož-
nega tajnika blagajnika Joško
Penko, za urednika Anton Šabec
in za vrhovnega zdravnika An-
thony Skur. Sedanji vrhovni
zdravnik dr. Kern je bil pora-
žen.

Napredni blok je štel na tej
konvenciji okrog tretjino dele-
gacije. Predlagal je resolucijo,
s katero bi SDZ izrekla svoje
simpatije sedanji Jugoslaviji in
njeni osvobodilni borbi. Resolu-
cija je bila poražena.

* * *

Kaplan Gabrovšek in njegovi
tovariši bi radi zadušili vse, kar
je naprednega, posebno tiste po-
sameznike, ki delujejo za na-
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pijače na trgu.
Sicer pa bi na naših prired-

bah lahko opravili brez močnih
pijač in s tem dajali mladini do-
ber vzgled. Res, da v žeji in vro-
čini kozarec piva dobro dene,
torej naj bi se ga na priredbah
še točilo, žgana voda pa naj le
izostane. Kdor si slednjo kdaj
hoče privoščiti, saj se je dobi v
vladnih likerskih prodajalnah in
to popolnoma zadostuje.

* » *

Prvo nedeljo v juniju bo za-
bava v prosti naravi, ki jo pri-
redi odbor tukajšnje farme
clevelandske federacije SNPJ.
Namen je, da se iztrži nekaj do-
larjev za kritje stroškov, ki jih
je imel s popravili in olepša-
njem tega našega letovišča. Pri-
čakovati je že iz tega razloga
velike udeležbe. Posebno ker bo
to v tej sezoni prva slična pri-
redba med nami.—J.F.D.

NE PREZRITE PRITI NA
KONFERENCO P. M.
V MILVVAUKEEJU

Važnost konference Prosvetne
matice in JSZ, ki bo dne 2. ju-
nija v Milvvaukeeju, smo v tem
listu že večkrat omenili. Pričela
se bo ob 10. dop. v Reberšnikovi
dvorani na 539 S. 6th St. Prej
smo ta prostor poznali pod ime-
nom Sostaricheva dvorana, to-
rej je našim ljudem vsem znana.

Po končani seji bo oddan tudi
lep namizni radio.

Vsi, ki imajo knjižice v okoli-
ških naselbinah—Chicagu, Wau-
keganu, Milwaukeeju in She-
boyganu, naj jih najpozneje do
konca tega tedna vrnejo onim,
od katerih so jih prejeli.

Na konferenci bo podal svoje
poročilo tajnik Anton Garden,
potem bodo poročila zastopni-
kov in zastopnic, njim pa slede
referati in razprave o njih.

NAZNANILO
UPRAVNIKA

Ker s prvim junijem zapu-
stim mesto tajnika Jugoslo-
vanske socialistične zveze,
Prosvetne matice, ter uprav-
ništvo Proletarca, prosim vse
prizadete upoštevajte sledeče:
Vse denarne transakcije na
JSZ ali Prosvetno matico naj
se glase na: Jugoslav Soc. Fe-
deration, kar pa ima stike z
listom, koledarjem itd. pa na
ime: Proletarec. Pod temi
imeni so naši čekovni računi
na banki.

V mnogih slučajih so se de-
narne transakcije dozdaj gla-
sile na mene osebno, to pa je
dalo nepotrebnega dela s pre-
pisovanjem istih, ki bi ga bil
lahko porabil za druge stvari.
Ista bo tudi z mojim nasled-
nikom.

Chas. Pogorelec.

Ako verujete v poslanstvo
“Proletarca’, priporočajte ga
znancem in prijateljem v naro-
čitev ob vsaki priložnosti.

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.

j PRVA SLOVENSKA PRALNICA ji
Parkview Laundry Co.
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| Fina postrežba Cene zmerne Delo jamčeno |
| TELEFONI: CANAL 7172—7173 |

- za lične tiskovine vseh vrst ::

PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO !!
• • OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO J!
••

J I

h ADRIA PRINTING CO.
■ ■ ;;
• Tel. MOHAWK 4707

1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14z ILL
PROLETAREC SE TISKA PRI NAS < •

♦+4******+< ■

3


