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VVANDA WASILEWSKA:

IZ LJUBEZNI

se PRIPOVEDNI DEL se
| vim blazino, tako. Sedaj poslu-;
šaj . .

.”

Prijela je njegovo vročično I
roko. Ležal je mirno in čakal.

“Poglej, ne maram ti pove-,
dati, kako bi bilo z menoj. Kaj
bi čutila in kaj bi rada. Mogo-
če bi tudi jaz hotela umreti.”

“No, vidite!”
“Počakaj!”
Strašna utrujenost je v hipu

izginila. Začutila je v sebi pol-
no sil. kakor da bi se dežurstvo
šele začenjalo. Priplaval je to-
pel val misli o Gregorju.

“Poglej, moža imam. Mož je
na fronti. Morda leži ta trenu-
tek ranjen kakor ti. Po pravici
ti povem: če ni mogoče, da bi
se vrnil brez poškodbe naj
se vrne brez rok, brez nog, sa-I
mo da bi se vrnil. Moje roke bo-
do njegove roke, z mojimi očmi
bo gledal v samo da bi
prišel, samo da bi bil pri me-

1 ni .
.

; Ne, sedaj ni več govorila z ra-
njencem. Prosila je usodo, zgo-
dovino, neprizanesljivi svet, da
bi se Gregor vrnil. Ah, še en-

i krat slišati njegov glas, videti
! njegov nasmeh, dotakniti se
j njegovih rok, mu streči, biti po-
leg njega . . . Zopet občutiti vi-
soki val sreče, v katerem tone
srce, tisto globoko zaupanje, si-
nji mir, ki objema dušo. Zopet
pomisliti na to, da je največja
sreča človek, ki je za vedno
tvoj in da se ni izgubil na dalj-

J nih poteh vojne, da je prišel, da
sta spet skupaj. Kakšen pomen
bi to imelo . . . Ne, ne, ona bi

I mu pojasnila, znala bi ga pre-
pričati, pomagati mu tako, kot
ji je on stokrat pomagal . . .

“Ali je to res?” je resno
vprašal ranjenec in pogled nje-
govega mračnega očesa se je
vpil v njen sijoči obraz.

“Da, resnica je,” je svečano
_j [ pritrdila kot da bi prisegla. “To
a je čista resnica.”
M Gledal je v strop.

“Veste, sestra, dekle imam...”
e Seveda. Sedaj je razumela,

da je povedala prav to. kar je
bilo treba. Odgovorila mu je na
vprašanje, ki ga je najbolj mu-

-1 čilo.
Ranjenec je dvignil roko in

brez moči zakrilil z njo.
“Kaj bi radi?”
“Pod blazino, tu pod blazi-

no .
.
.”

l - Iztegnila je roko, zašelestel
je papir. Ovitek, zlepljen iz

-1 strani šolskega zvezka, razma-
e zane modre črke naslova.

“Vzemite pismo ven, sestra!”
Majhen, zamazan kos papirja.

, “Berite, sestra, na glas!”
Zravnala je pismo na kolena.

z Črnilni svinčnik je bil razma-
zan.

‘ Dragi moj Vasja! Pozdrav-
ljam te iz vsega srca, in mama
in sestrica Frosja in teta in vsi
sosedje. Zelo sem vesela, ker že
vem, kje si, in vem tvoj naslov.
Zakaj ne pišeš, kar si ranjen?
To bi ti rada napisala, da naj
bo kakor koli, omožila se bom

? s teboj, piši mi, kam si ranjen
i in čeprav bi postal invalid, ne
- misli na to, ker je vseeno, jaz

; sem še vedno taka kot sem bila,
zato ti pišem, da bi ne premi-
šljeval, amffak piši. Pri nas do-
ma je vse pri starem, tvoji star-
ši so tudi živi in zdravi in samo
tebe vsi čakamo, zato piši, ali
pojdeš še na fronto ali že do-
mov. Če pa je treba, bom jaz
prišla. Še enkrat te pozdrav-
ljeni in pričakujem pismo, na
svidenje. Tvoja Olja.”

■ (Dalje prihodnjič.)

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.

NE ČAKAJTE,
s 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.

Marija je slekla svojo belo
bolničarsko haljo. Odprla je pi- i
po in pritekel je tenek curek
vode. Njeno štiriindvajseturno
dežurstvo se je bližalo koncu.
Zunaj je bilo še temno, vendar
je že bilo videti obrise drevja
na komaj vidno bledečem ne-
besnem svodu. Marija je s pri-
jaznim pogledom pozdravila
novi dan. Pomislila je, da bi bi-
lo prijetno iti peš domov, če bi
ne bilo dežja. Ali pa bi kljub
temu šla, da bi čutila na obra-
zu hladne kaplje in veseli ve-
ter in poslušala, kako pljuska-
jo luže pod nogami. Nekoč, v
otroških letih je imela rada ta-
ko vreme. Zbežala je iz hiše v
nevihto, v dež in občutila ne-
brzdano radost, ker je veter tr-
gal njeno obleko, ker je škropil
dež po njej, ker je tekla voda
po razmršenih laseh in so pa-
dale kaplje v luže. Seveda je
bil potem doma vselej prepir
in mati je brez konca godrnjala
zaradi premočenih čevljev, za-
radi obleke, ki bo vsa zmečka-
na, zaradi pentlje, ki ne bo več
za rabo.

Spet je veter in dež; spet kli-
četa in vabita, da bi norela, kri-
če skakala po dvorišču in vsa
omamljena nastavljala obraz
pod hladni bič dežja.

Marija se je nasmehnila. Da,
to je ostalo v njej. Divji in-
stinkti, kot je govorila mati.
Toda sedaj je pa res treba šte-
diti obutev. Ene same čevlje
ima in še ti so že zelo zdelani.
Trebti se bo peljati s tramva-
jem kakor navadno. In spati,
spati! Naspati se za vseh štiri
in dvajset ur.

Vrata so se odprla. “Pridi,
Marija, pridi, že spet kriči, ta-
ko strašno kriči.”

Marija si je brž obrisala roke
in spet oblekla haljo. Nestrpno
je pretrgala pentlje, ki so se za-
motale.

‘Oprosti, prosim, gotovo si
zelo trudna, ampak . .

.”

"Ne govori neumnosti. Raja,
pojdiva!”

Dolg hodnik, pokrit s temno-
rdečo preprogo. Priprta vrata
bolniških sob. Duh po zdravi-
lih. Nekoga so nesli na nosilni-
ci. Nekdo je hitro tekel v ope-
racijsko dvorano.

“Jaz ne opravim nič pri
njem.” je skušala pojasniti Ra-
ja in brezmočno razprla roke.
Marija je ni poslušala. Odprla
je vrata v majhno sobico in jih
spet naglo zaprla za seboj. Dve
bolničarki sta se sklanjali nad
posteljo in držali ranjenca ter
mu v presledkih nekaj dopove-
dovali. Ranjenec se jima je tr-
gal iz rok bela mumija, ovi-
ta s povoji.

“Nočem, nočem, slišita, no-
čem! Ne potrebujem vaju, ni-
kogar ne potrebujem! Pojdita
ven, mrhi!”

Marija je prav po tihem pri-
šla do njega in mu položila ro-

ko na obvezano glavo. Izpod
debelih belih plasti obvez jo je
mračno pogledalo temno oko.

“Kaj pa je?” je vzkipel ra-
njenec, a opazila je, da jo je
spoznal, takoj je utihnil in se
nehal premetavati.

“Kaj pa počneš? Ali te ni
sram? Kaj pa misliš?”

Pokimala je bolničarkama,
da naj odideta. Razumeli sta in
brez šuma izginili za vrati.

“Stokrat sem že povedal . . ,
saj sem povedal, ali ne?”

Glas se mu je zvišal, zvenel,
v njem so se zaslišali grozeči
toni, pripravljeni preiti v histe-
rično vpitje.

“Kaj pa si tako pametnega
povedal?”

“Ne maram, ne maram vaših
obvez, vaših injekcij, vaših ope-
racij, zdravnikov, bolnišnic! Ne
maram! Kakšno pravico imate,
kdo vam je dovolil? Jaz ne ma-
ram!”

Sedla je na stol poleg poste-
lje, ne da bi vzela roko z nje-
gove omotane glave.

“Kaj pa bi rad. ti trma?”
“Ničesar ne maram, ničesar,

slišite! Umreti hočem, pravico
imam do tega. Zakaj se norču-
jete iz mene?”

“To je zelo preprosto um-
reti!” je tiho rekla. “Seveda,
živeti je teže. Ampak ti moraš
živeti in živel boš.”

“Če pa nočem. Čemu sedite
tu, sestra, izgubljate čas, mi
postavljate straže, ali je tu ječa
ali kaj? Vprašam vas ječa?”

Previdno in nežno je poteg-
nila z roko po belih povojih in
se mu mehko nasmehnila. Iz-
pod obvez jo je pozorno gleda-
lo plamteče edino oko.

“Včeraj si strgal obveze. Rad
bi se poškodoval. Ni ti mar, da
se mi razburjamo zaradi tebe,
da bi ti radi pomagali. Uporen,

I razvajen otrok si, zato pa te je
treba stražiti.”

“Ah, kakšna . . .”

Umiril se je za hip in utih-
nil. Marija je čakala.

“Ali mi boste povedali res-
nico, samo resnico, čisto resni-
co?” je nenadoma vprašal.

“Poizkusila bom.”
Premišljeval je, zbiral misli,

poizkušal sestaviti vprašanje.
“Ne boste mi povedali resni-

ce, sestra. Toda pomislite! Če
bi se z vami zgodilo takole . . .
Ležite v bolnišnici, slepi . . .”

“Ti nisi slep.” je rekla strogo.
“No na eno oko vseeno ..

.

torej brez očesa, brez roke, brez
noge. Ali bi vi hoteli tako ži-
veti, kaj? Bi hoteli?”

Zlobno, uporno se je nasmi-
hal in temno oko se je blestelo
v vročičnem ognju.

“Samo resnico, čisto resni-
co! Če sploh morete brez pre-
vare,”

“Povedala ti bom resnico,” je
mirno odgovorila Marija. “Lezi
kot je treba. Daj, da ti popra-
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: PRISTOPAJTE K j

l SLOVENSKI NARODNI \
| PODPORNI JEDNOTI |
• USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET j
: ČLANOV(IC) JE TREBA ZA NOVO DRUŠTVO •

: NAROČITE Sl DNEVNIK :

| “PROSVETA” |
• Naročnina za Združene države (izvzemši Chicaga) in Kanado $6.00

*

• na leto; $3.00 za pol leta; $1.50 za četrt leta; za Chicago in Cicero •

• $7.50 za celo leto; $3.75 za pol leta; za inozemstvo $9.00. •

; . Naslov za list in tajništvo je: Z

: 2657 SOUTH LAVVNDALE AVENUE j
: CHICAGO 23, ILLINOIS j
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PRIJATELJA, izmed katerih se le eden zaveda ločitve. Deček na
gornji sliki ve, da so mu psa za zmerom vzeli. Ampak pes tega ne ve
in se mu še vedno smeji v obraz. Take ločitve nastanejo vsled pre-
membe stanovanj, ali pa ker se kužek na svobodi zameri ljudem, ki mu
sicer drugače nočejo nič žalega. Toda ščene se ti zakadi pod noge in
konec je pasjega življenja, če ga enkrat “šintarju” izroče.

Dve pismi: Kosanovičevo predsedniku
Trumanu in njegov značilen odgovor

Dne 18. julija je novi jugo-
slovanski veleposlanik v Wash-
ingtonu Sava N. Kosanovič iz-
ročil ameriški vladi svojo pove-
rilnico. Ob tej priliki sta bila
izmenjana dva važna nagovora
med predsednikom Trumanom
in veleposlanikom Kosanovi-
čem. Posebne važnosti je odgo-
vor predsednika Združenih dr-
žav, ki ga tukaj podajamo v
prevodu. Vzlic veliki propagan-
di, s katero se po radiu in v ča-
sopisih zastruplja ameriška pu-
blika od strani reakcije vseh
barv črne, blede, rožnate in
brezbarvne ki pod nobenim
pogojem ne mara sprejeti nove
ljudske Jugoslavije in njenega
načina za ohranitev svobode in
pravice, ki jo je priborila osvo-
vodilna fronta in njena vojska.

je odgovor predsednika Tru-
mana totalna zmaga za vse one,
ki so novi Jugoslaviji in njenim
ljudskim voditeljem in borite-
Ijem ves ta čas stali ob strani
in jih moralno in materialno
podpirali.

Odgovor predsednika Truma-
na se glasi:

Gospod veleposlanik:
Z veseljem sem sprejel pisma,

s katerimi Vas prezidij Federal-
ne ljudske republike Jugoslavije
akreditira kot veleposlanika Ju-
goslavije pri vladi Združenih dr-
žav.

Kot posledica mnogih zvez pri-
jateljstva, ki so ga skovali med
ameriškim ljudstvom in narodi
Jugoslavije številni sinovi in hče-
re Jugoslavije, ki so se priselili
v to deželo, je ameriško ljudstvo
z zanimanjem opazovalo napre-
dek razvoja v Jugoslaviji od nje-
ne formacije kot narod po prvi
svetovni vojni pa vse skozi otež-
kočeno pot njene kasnejše zgo-
dovine. Jugoslovani, ki so prišli
v Združene države, so veliko do-
prinesli h ameriški kulturi in na
predku in posebno primerno se
mi zdi, ko Vas pozdravljam kot
jugoslovanskega
da pozdravljam obenem nečaka
slovitega Nikole Tesle, kojega
znanstveno delo je toliko pripo-|
moglo k blagostanju in napredku
Amerike in ostalega sveta.

Ameriški narod in njegova vla-
da se bosta dolgo spominjala ju-
naške borbe, ki so jo vodili Ju-
goslovani zoper nadštevilne sile
osišča tekom druge svetovne voj-
ne borbe, ki je stala Jugosla-
vijo toliko življenj in povzročila
strašno razdejanje njenih domov
in podeželja, kar pa predstavlja
odličen doprinos h končnemu po-
razu osišča in zlih sil, ki jih je
osišče predstavljalo, Ameriško
ljudstvo s sočutnim zanimanjem
ztsleduje napore narodov Jugo-
slavije pri popravljanju opusto-
šene dežele v nedavni vojni, da
dosežejo posarrjezno in skupaj z
drugimi Združenimi narodi ures-
ničenje tistih idealov svobode in
demokracije, ki so navduševali
Združene narode k zmagi.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 IV EST 26th STREET
Tel. Crawford 2212

OFFICE HOURS:
1:30 to 4 P M.

(Except Wed., Sat. and Sun.)
6:30 to 8:30 P. M.

(Except Wed., Sat. and Sun.)
Res. 2219 So. Ridgeway Ave.

Tel. Crawford 8440
If no ansvver Call

Austin 5700

Upam, da se ne boste obotav-
ljali obiskati mene in druge čla-
ne vlade Združenih držav tekom
Vašega bivanja v tej deželi in
vprašati za pomoč, ki bi jo znali
nuditi za ojačanje prijateljske
zveze med našima dvema dežela-
ma. Prosim, izročite članom Pre-
zidija moje pozdrave in moje is-
krene želje za dosego material-
nega in duševnega blagostanja
narodov Jugoslavije.

Nagovor veleposlanika Kosa-
noviča:

Gospod predsednik:
Ko Vam oddajam pisma, s ka-

terimi me Prezidij Federalne
ljudske republike Jugoslavije
akreditira kot njenega veleposla-
nika, želim poudariti globoko
prijateljstvo, ki ga občutijo na-
rodi Federalne ljudske republike
Jugoslavije napram ameriškemu
ljudstvu.

Mnoge vezi vežejo ljudi moje
in Vaše dežele.

Jugoslovani ne bodo nikoli po-
zabili, da je bil predsednik Wil-
son tisti, ki je tako točno in po-
polno razumeval zgodovinske te-
žnje Srbov, Hrvatov, Slovencev
in Macedoncev za ustanovitev
zveze južnih Slovanov in ki jim
je nudil tako veliko podpore. In
če se tedaj naši napori niso po-
polnoma obnesli, so bile pač kri-
ve splošne razmere, ki so obsta-
jale tiste čase.

Niti nam ni mogoče nikdar po-
zabiti pravega prijatelja in za-
ščitnika, ki smo ga mi z drugimi
svobodoljubnimi narodi sveta na
šli v velikem Franklinu D. Roose-
veltu tekom težavnih let fašistič-
nega nasilja. Besede njegove po-
slanice novembra 1941 “Ni-
ste pozabljeni in ne boste po-
zabljeni” so bile obljuba in
pomoč naših najtešjih urah.

številni Amerikanci jugoslo-
vanskega porekla so moralno po-
vezani od delavcev in farmar-
jev do velikih raziskovalcev
skrivnosti narave ki so zme-
raj skušali s pridnim delom in
dobrim državljanstvom doprine-
sti kar največ mogoče za najbolj-
še interese in razvoj te velike
dežele.

Toda več kot vse drugo je kri
našega naroda, ki je bila prelita
skupaj z amerikansko v obeh
svetovnih vojnah za načela sa-
moodločbe narodov, za zaščito
civilizacije in za svobodo člove-
štva. Teh vezi nobena začasna
potežkoča ne more razmajati in
pridobivajo še večji pomen pri
graditvi in ohranitvi miru.

Samo s težko borbo so narodi
Jugoslavije dosegli svojo neod-
visnost. Sledeč svoji dedni udar-
nosti za pravico in moralnost, se
Jugoslovani nikoli niso obotav-
ljali, na katero stran se podajo,
ko je prišel odločilni trenutek.
In tako so narodi moje dežele
27. marca 1941, ravnajoč se kot
vselej v svoji zgodovini, kadar-
koli je bilo načelo svobode v ne-
varnosti spontano zavrgli po-
litično akomodacijo napram nem-
ški tiraniji. In tako so od leta
1941 do 1945 pod ogromnimi po-
težkočami vodili borbo za osvo-
boditev pod vodstvom maršala
Tita. Njihove žrtve so bile ve-

t BARETINCIC & SON |
F POGREBNI ZAVOD '

L Tel. 20-3CI JitF 424 Broad Street
F JOHNSTOWN, PA.

likanske; toda prenašali so jih
voljno, uverjeni, >da je zmaga za j
načela Združenih narodov vre- (
dna vsake cene.

Tekom borbe proti nasilju in
za uresničenje ljudskih inspira- ‘
cij za demokratično evobodo in
svobodno priložnost so Jugoslo-
vani naleteli na velike potežkoče i
in napačno razumevanje. Za nas
je vedno bil vir navdihnjenosti
in poguma, kadar smo se spom-
nili Amerike izza dni Georga
Washingtona, ki je tako pleme- '
nito posedoval te težnje in je
premagal še večje potežkoče in
nerazumevanja. In v najbolj te- '
žavnih dneh druge svetovne voj-
ne je bila Jugoslavija rešena od
istega duha, ki ga je izrazil Abra-
ham Lincoln v tistem tragičnem
momentu zgodovine Združenih
držav “Moj glavni cilj v tej
veliki borbi je rešiti unijo.”

Ta paralelnost v naših zgodo-
vinah in v duhu naših narodov
nas je zagotovila, da bodo naši
napori in naše težnje našli ra-
zumevanje med ameriškim ljud-
stvom. To razumevanje je tem-
bolj dragoceno sedaj, ko so naj-
bolj globoke želje naših narodov
posvečene stalnemu miru in vse
njihove energije obnovi življenja
in gospodarstva naše tako kruto
opustošene domovine —z veliko
pomočjo, ki jo daje UNRRA, ka-
teri Amerika prispeva v tako ve-
liki meri.

Pri izpolnjevanju svojih narod-
nih dolžnosti sem imel priliko
med drugo svetovno vojno, da 1
sem preživel nekaj let v Združe-
nih državah in po svoji zmožno-
sti širil resnico o mojem narodu.
V tisti dobi sem se bolj poučil o
veličini tega ljudstva in moj ob-
čutek prijateljstva napram ame-
riškemu ljudstvu se je močno
ukoreninil. Ta izkušnja je živo
priraščena v moji duši in mojem
srcu, ko sem dospel v Washing- |
ton, da prevzamem dolžnosti ve-
leposlanika. Prezidij, ki me je
obenem še držal kot člana kabi-
neta, je s tem podčrtal važnost
odgovornosti, ki mi je oddelje- j
na, misija, gospod predsednik,
ki jo z Vašo pomočjo upam iz-
polniti, da se utrdi prijateljstvo
in razumevanje med Združenimi j
državami Amerike in Federalno
ljudsko republiko Jugoslavijo. I

SANS.

ANTON SHULAR:

MOJE ČEBELARSTVO
Že v otročjih letih se mi je

priljubila čebeloreja, ko sem
opazoval očeta, ki je s pipo v
ustih v večernem mraku pre-
gledoval čebelnjak in skrbno
vlekel na ušesa v katerem pa-
nju “poje” matica, znamenje,
da bo v kratkem roj. Največje
veselje pa je bilo seveda za nas
otroke v jeseni, ko smo mazali
suh črn kruh z medom.

Kadar smo bili pa paglavci
sami doma, smo se večkrat
spravili nad čebele. Z dolgo ši-
bo smo podrezali v panjevo
žrelo in stekli okrog vogla; po-
tem smo pa z varne daljave
opazovali razdražene čebele
kako so se usipale iz panja in
iskale sovražnika.

Šele to pomlad sem napredo-
val do lastnih čebel. Žena je si-
cer godrnjala, da zdaj ne bo več
varno delat na vrtu. Pa sem jo
tolažil, da že iz skušnje vem.
da so to pohlevne živalice, če
jih pustiš pri miru. Da bodo
vse stvari v vrtu lepše uspeva-
le, ker cvetje oplode čebele
in pa pomisli... to pomanjka-
nje sladkorja! ti boš pa imela
neizčrpno zalogo medu v ku-
hinji!

Vse je šlo nekaj časa posreči.
Glej, saj bom kmalu lahko na-
pisal knjigo “Umni čebelarček”
iz lastnih skušenj. Par lepih ro-
jev, ki sta se usedla na nizko
breskev, sem posreči in brez ne-
zgode spravil v panje. Računal |
sem, koliko medu lahko nane-

sejo do pozne jeseni. Že res, da
pri nas ni žlahtno dišeče cveto-
če ajde, ki je bila glavna paša
čebelam v starem kraju, toda
saj mora tudi rumena kansaška
“fibra”, katere je v jeseni pol-
na prerija, imeti kaj medu v
sebi.

Vročega poletnega dne se mi
je pa obesil velik roj čebel na
bližnji precej visok topol. To-
da, ker mi je do zdaj šlo vse
po sreči, in brez nezgod, me ni
prav nič skrbelo kako jih bom
dobil dol. Saj sem tudi očeta
videl kako je včasih s pipo v
ustih veselega obraza plezal po
lestvi na visogo črešnjo, da je
prišel do roja. Pripravim dolg
kol na katerega pritrdim pri-
pravljen prazen panj in pre-
vidno prislonim k topolovi ve-
jici, ki se je zaradi teže čebel
že precej ušibila. Ampak, ali je
bila krhka topolova vejica že
nalomljena li sem pa jaz posto-
pal preveč nerodno, krrrhk .

. .

se je odlomila vejica in cel roj
razdraženih čebel je padel meni
na glavo. Sicer sem imel zasil-
no masko na glavi toda, na kaj
takega nisem bil pripravljen.
Izpustim vse skupaj iz rok in jo
urnih krač odkurim v bližnji
kokošnjak; toda čebel se ne da
tako lahko prevariti. Lepo kr-
delo mi jih je sledilo in se je-

I zno zaletavale v masko; tu pa
' tam je katera zasadila želo sko-
zi zadnjo plat tankih hlač. Sku-
pina pa je našla v kratki roko-
vici golo zapestje in se ena po-
leg druge jezno zapičile v ko-
žo, da sem potem par dni nosil
močno otečeno roko na obvez-
nici.

Daši so na večer čebele same
našle pot v prazen na tleh le-
žeči panj, mi je ta nezgoda ven-
darle zelo pokvarila mojo čebe-
larsko idilo in zmanjšala pože-
Ijenje po sladkem medu. Še en-
krat se mi naj pripeti kaj po-
dobnega. sem zatrjeval ženi, pa
bom vse škatle znesel na kup
in zažgal.

AGITATORJI
NA DELU

(Naročnine, ki jih pošljejo za-
stopniki in drugi agitatorji Prole-
tarca, so štete na bazi polletnih
naročnin.)

Poročilo za 4 tedne od 27. junija
do 26. julija.

Anton Zornik, zap. Penna. 83
John Krebel, Cleveland, O. 24
Louis Barborich, Milvvaukee,

Wis. 18
Joseph Koršič, Detroit, Mich. 12
Martin Judnich, Waukegan,

Illinois 10
F. Cvetan, Johnstown, Pa. 8
Matt Malnar, Willard, Wis. 6
Anton Jankovich, Cleveland

Ohio 5
John Shular, Arcadia, Kans. 4
Joseph Jež, Warren, O. 4
Marko Tekavc, Canonsburg. Pa. 4

1 Jos. F. Durn, Cleveland, O. 2
Jacob Bergant, Lisbon, O. 2
Frances Mihevc. Salem, O. 2
Frank Volkar, Maple Heights,

Ohio 2
Max Martz, Buhi, Minn. 2
Joseph Ovca, Springfield, 111. 2
Chas. Pogorelec, Chicago, 111. 2
John Rak, Chicago, 111. 2
Matt Videgar, Chicago, 111. 2
Louis Malenšek, Pueblo, Colo. 2
Edward Tomsich, Walsenburg,

Colo. 2
K. Erznožnik, Red Lodge,

Montana 2
Frances Bartol, Strabane, Pa. 2

Skupaj 204 naročnine. Prejšnji
izkaz (4 tedne) 154 naročnin.

Pišite po novo knjigo “Slo-
vensko-ameriška kuharica” v
Proletarčevo knjigarno. Cena
$5.00. Naročite si jo še danes.

; PRVA SLOVENSKA PRALNICA |

i Parkview Laundry Go.
: 1727-1731 W. 21st Street CHICAGO 8, ILL. t
: °

> Fino postrežba Cene zmerne Delo jamčeno o

, TELEFONI: CANAL 7172—7173 J J

j ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST ••

■ PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO !’

■ OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO J I

ADRIA PRINTING CO.
I . •»

TeL MOHAWK 4707 J J
1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14, ILL !!

PROLETAREC SE TISKA PRI NAS I !
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