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Obnovljena Jugosla-
vija bo mcrferna
država...

(V naslednjem objavljamo zelo
informativno pismo iz Ljubljane,
ki ga je 19. avgusta napisal France
Adamič, brat našega pisatelja.
Louisa Adamiča. F. Adamič se jo
že od mladosti bavil z modernim
sadjarstvom in je vsled svoje spo-
sobnosti v tem poklicu dobil pozi-
cijo izvršnega direktorja pri slo-
venski državni tvrtki za izvoz sve-
žega sadja iz Jugoslav.ije. Kot je
bilo pričakovati, je sodeloval v
osvobodilni borbi. Važnejšo odstav-
ke, ki kažejo sedanjo sliko o polo-
žaju v Sloveniji, smo podčrtali; ker
bo vsebina zanimala marsikatere-
ga, priobčamo pismo v celoti.

Mirko G. Kuhe’, tajnik SANS.)

Dragi brat—
Tekom poletja sem Ti samo

enkrat pisal daljše pismo.
Upam, da si ga medtem prejel.
Bil sem dalj časa na potovanju
pa ni bilo niti časa niti posebno
važnih stvari za pisanje. Pred i
nekaj dnevi sem prejel dva kov-
čka z darili za družino, Župan-
čiča, Jusa, Albrehta, Klopčiča
(vsi omenjeni so slovenski knji-
ževniki) in Tineta. Imenovanim
sem stvari izročil. V imenu dru-
žine se Ti prav lepo zahvalju-
jem, ostali bodo prejem že sami

potrdili. Mama pravi, da imaš
preveč izdatkov s paketi za dom
in zaenkrat ni potrebno, da še
naprej pošiljaš stvari. Če bo kaj
rabila, bomo že sporočili. Raz-
mere v domovini so se namreč
že precej uredile in počasi pri-
hajamo v mirnodobne razmere

skoro bi rekel v blagostanje.
Letina je prilično dobra, tako,
da imamo dovolj hrane in tudi
surovin za predelavo. Industrija
seveda še ni obnovljena tako, da
teh proizvodov še vedno pri-
manjkuje, zlasti čevljev, tudi
obleke in tehničnega materija-
la. Tovarniški proizvodi so pri-
lično dragi, kljub temu sem pa
prepričan, da so razmere v Ju-
goslaviji izmed vseh držav, ki
so bile v vojni razdejane naj-
bolj urejene. To zatrjujejo pot-
niki. ki prihajajo iz Čehoslova-
ške republike, Francije. Belgi-
je. itd. Veliko zaslugo ima se-
veda UNRRA in naša ljudska
oblast, ki je vse svoje delovanje
usmerila za zboljšanje življen-
skih prilik delovnega ljudstva.
Prehrana je zadostna in vsesplo-
šno urejena. Ni več onih straš-
nih razlik med produktivnimi in
pasivnimi predeli, kot je to bilo
običajno v stari Jugoslaviji.
Tudi Lika in Črna gora in Her-
cegovina imajo dovolj kruha ter
vseh ostalih potrebščin, ker se
pravično razdeljujejo razpolož-
ljive dobrine. Obnova razdeja-
nih naselij je na najboljši poti
in v polnem razmahu. Obnav-
ljajo se železnice, gradijo se
moderne ceste, elektrifikacija
napreduje, skratka opaža se pol-
na aktivnost na vseh področjih.
V nekaj letih bo Jugoslavija ob-
novljena in moderno organizira-
na država z ljudsko demokraci-

jo in blagostanjem, ker se stvari
prav razvijajo.

Težjo situacijo čutimo v vna-
nji politiki.

Odkrito moramo priznati. d;\
z oficijelno politiko naših biv-
ših zaveznikov nismo zadovolj-
ni. Zamerimo zlasti Ameriki, še
bolj pa Franciji, da vodita ne-
objektivno politiko na mirovni
konferenci. So pač po sredi te-
žki milijoni, ki so zapadnjakom
bolj pri srcu kot prelita kri za
nacionalne ideale!

Kdo nam more odrekati pra-
vice do Primorske. Trsta in Ko-
roške. ki objektivno presoja po-
ložaj? Kdo more zastopati inte-
rese sovražnih držav? Samo oni,
k' jim je mednarodni kapital pri
srcu bolj kot resnična pravica,
miroljubni odnosi med narodi.
Izgleda, da po tej vojni še ne
bodo urejeni pravični odnosi
med narodi.

Tvoje pismo Byrnesu je vzbu-
dilo veliko zadovoljstvo in mno-
go upanja na zboljšanje našega
mednarodnega položaja. Prepri-
čani smo, da bo končna zmaga
le naša.

Doma je v redu. Mama je bila
meseca julija precej slaba. Zdaj
se je že znatno popravila in zo-
pet dobro izgleda. Ostali doma
vsi pridno delajo. Prvi pridelek
žita je bil odličen, tudi krompir-
ja je prilično. Večina jesenskih
pridelkov pa je prizadetih od
suše, ki že dve leti traja. Po-
škodovan je zlasti pridelek ži-
vinske krme, zelenjave in ajde.
Vsled tega so prisiljeni nekaj ži-
vine odprodati, toda kljub temu
bo dovolj živeža za vso družino,
katera se je na domu precej
zmanjšala in razkropila. Tvoji
paketi pa še zamašijo marsika-
tero vrzel. Sredi avgusta je
padla močna toča, ki je zbila vse
kar je ostalo po suši. Toča je za-
jela samo par vasi najbolj
prizadete so Praproče in Gatni-
ca. Krive so seveda coprnice,
partizani, duhovni in drugi
vsak po svoje tolmači ta priro-
dni pojav, ki se menda že več
desetletij ni pojavil tako močno
kot je letos oškodoval Slovenijo.

Dolarje, katere si poslal, je
mama razdelila med otroke.
Upam, da Ti je Tončka pisala
o tem. Dolar ima trenutno nizko
ceno (50 Din.) po uradni zame-
njavi. V Ameriki ima gotovo
večjo kupno moč. (!)

Dr. Neubauerja še nisem vi-
del, ker se je spotoma zadržal
v Beogradu.

Zdaj se pripravljati zopet dve
delegaciji za Ameriko: Trgov-
ska in kulturna. Za prvo dele-
gacijo sem določen tudi jaz kot
ekspert za nabavo kmetijskih
strojev, gnojil in laboratorijske-
ga materijala. Pogoj je bil, da
sem odhodno premeščen k zvez-
nemu Ministru za zunanjo trgo-
vino v Beograd in doslej še ni-
sem pristal na to; zato se je za-
deva odložila za nekaj časa. Tre-
nutno mi tudi važno delo ne do-
pušča odsotnosti. Vršim namreč
posle direktorja slovenske repu-
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Nova "KUHARIČA77-
ZA AMERIŠKE SLOVENKE

“SLOVENSKO-AMERIŠKA KUHARICA”
Izdala MRS. IVANKA ZAKRAJŠEK

KNJIGA, KI JO JE VSAKA GOSPODINJA ŽELELA IMETI’

Poleg obilnega informativnega gradiva svoje stroke vsebuje
tudi okrog 1200 receptov za amerikanska in starokrajska, ozi-
roma evropska jedila. V njej je tudi ANGLEŠKI ODDELEK,
kjer so v angleščini podana pojasnila in recepti za take nase
jedilne posebnosti kot POTICE, šARKLJi, KRAPI, BUHTELJ-
NI, CMOKI itd. To bo našim tu rojenim kuharicam zelo
dobrodošlo in se jim ne bo težko navaditi pripraviti speciali-
tete”, ki so jih vedno tako rade imele doma.

Ker ameriške Slovenke do sedaj niso imele svoje KUHAR-
SKE KNJIGE, BO TA NOVA ‘ KUHARICA” veliki večini naših
gospodinj in kuharic zelo dobrodošla.

Nova knjiga ima velikost Bxsinče, obsega skoro 500
strani, (40 poglavij), ter je vezana v trde in močne plat-
nice. Tiskana na dobrem papirju, z vidnimi črkami.

Cena $5.00 s poštnino

NAROČILA SPREJEMA
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bliške tvrtke za izvoz svežega
sadja v ČSR, Poljsko, Trst itd.
Letina jabolk je namreč odlična
(pri nas doma je toča vse zbila)
ter bo okrog 4,000 vagonov pre-
sežka za izvoz. Amerike letos
torej še ne bom videl; po vsej
verjetnosti drugo leto, ako se
bodo stvari tako sukale. Med
tem tudi Tebe pričakujemo v
domovino, ako bodo mednarod-
ne zadeve urejene.

Za drugo skupino je bil dolo-
čen Juš Kozak. Potuje v teh
dneh v Ameriko. Poleg bo mla-
dinska delegacija in zastopniki
kulturnih organizacij, kateri Ti
bodo prinesli darilo v obliki
umetniških slik z domačije, por-
tret mame itd. Slike so izdelali
pred nekaj dnevi mladi umetni-
ki Pengov, Didek in Omerza
vsi učenci Makso Vanke na
Umetniški akademiji v Zagre-
bu. Oni so bili nekaj dni z me-
noj v Praporčah radi slikanja.
Darilo pošiljajo v zahvalo za

Tvoje politično in literarno de-
lovanje in veliko pomoč pri ob-
novi. Povod je dalo pismo Byr-
nesu.

Vnuka Tine in Andrej Ku-
rent sta cele počitnice v delovni
brigadi v Brčkem v Bosni na
mladinski progi. Ko se vrneta,
izročim poslane risalne pripo-
močke.

Zadnjih par mesecev redno
dobivam nekaj revij iz poljedel-
stva in živinoreje. Prejel sem
tudi veliko strokovne literature
znanstveno in strokovno poljud-
nih razprav, tako, da imam se-
daj za dobrega pol leta študij-
skega materijala. Pogrešam sa-
mo še ene dobre sadjarske znan-
stvene revije. Angleško iz knjig
kar dobro razumem, za govor
pa še vodno nimam posebne
prakse. Za vse poslane knji-
ge prav lepa hvala.

Končno iskrene pozdrave z
doma obema! Franco.

SANS.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje si. strani.)

da ogroža vsa ta nesnaga zdrav-
stvo ljudi. “Sun” si je s tem na-
pravil sicer nekaj reklame, am-
pak nesnage bo v restavracij-
skih kuhinjah po njegovih raz-
krit jah prav toliko kakor doslej.
Kajti ako tisti, ki so plačani za
to, da bi jedilnice bile snažne,
ne drže svoje prisege (rajše si
vzamejo petak v roke), kako naj
bi kak časopis dosegel kaj dru-
gega kot ljudi le opozoriti, da
neglede kako elegantne so re-
stavracije, vzlic temu če po-
gledaš v njihne kuhinje, te mine

' ves apetit.
Senator Pepper iz Floride je

dobil v Madison Square gardnu
sicer več aplavza kakor pa Hen-
ry Wallace, ki je udrihal tudi po
ameriških komunistih, čeprav
je ob enem hvalil Rusijo, toda
prerokovanja, da bo odslej Pep-
per glavni predstavnik ameri-
ških progresivcev, se niso ob-
nesla. Ne Ickes, ne Pepper, am-
pak Wallace bo imel glavno be-
sedo. Ako bo kaj zalegla, to se-
veda je drugo vprašanje, ker
ameriška vladajoča politika je
monopol kapitalizma.

Unija p orterjev v pullman-
skih vagonih, ki jo vodi F. Ran-
dolf star socialist— se je iz-
rekla na svoji konvenciji v Chi-
cagu, da ni za “apizanje komu-
nistični Rusiji, niti ne za podpi-
ranje imperializma Velike Bri-
tanije”. Napaka vseh takih
unij je, da so vedno le proti kak-
šni stvari, namesto da se bi za-
vzele za kaj pozitivnega.

Predsednik Truman jih mora
veliko “preslišati”. N. pr., nje-
gov kolega senator Pepper mu
je javno zalučil, da se njegova
vnanaja politika oslanja na ti-
ste oziroma na iste ljudi, ki
venomer insistirajo, da se mezd
ne sme zvišati, ukine pa naj se
OPA. In da naj se delavcem ne
skrajša ur. Ljudje so rojeni za-
to, da delajo, je njihno pravilo.
In tako se “naš (ameriški) način
življenja” tudi razvija.

Winston Churchill je šel 19.
sept, v Švico, da tam v Zurichu
dramatizira svoj nov predlog
proti Sovjetski uniji, kakor ga
je ob svojem obisku v Ameriki
s pomočjo predsednika Truma-
na v Fultonu. Mo. Propagiral je
ustanovitev Zedinjenih držav
Evrope, s Francijo in Nemčijo
na čelu. Sodelovale naj bi kaj-
pada i Zed. države, na vsak
način pa Velika Britanija. In
pa ako hočejo i republike
Sovjetske zveze. Ves njegov go-
vor ne pomeni drugega kot klic
za rešitev kapitalizma iz “ko-
munistične” nevarnosti. Ampak
razredni boj bo nadaljevan tudi
ako Sovjetsko unijo njeni na-
sprotniki še tako pogazijo. To se
po mnenju Moskve ne bo nikdar
več dogodilo.

Zed. države Evrope, ki jih se-
daj propagira Churchill, je do-
bra ideja. Ampak da jih še ni,
je eden izmed glavnih vzrokov
Velika Britanija. Intrigirala je,
namesto pomagala. In prav go-
tovo je Churchillov namen tudi
sedaj, da se Evropo obdrži v ta-
kozvanem ravnotežju, ki naj ob-
varuje njegovo cesarstvo. Zedi-
njene države evropske kaj bi
bilo sploh za Evropo in ves svet
boljše kot baš to. Ampak, ka-
dar začne tako kombinacijo pro-
pagirati Churchill, je dobro po-
gledati za grm.

V Madridu so imeli 19. sep-
tembra bikoborbo. Navzoč jebil
Franco, vsi drugi člani vlade in

tudi prevzvišene duhovščine ni
manjkalo. Sedeži so bili po SBO
v naši valuti. Tako poroča an-
gleška časniška agencija Reu-
ters, ki je vladna ustanova. Lju-
di je bilo nič koliko. Seveda sa-
mi “višji sloji”. Nižji so morali
tudi tistega dne garati, da so
zaslužili za sedeže svojim go-
spodarjem. Kar je pri vsem tem
značilno je to: Dočim se “zapad-
na demokracija na vso moč pri-
duša nad Titom, nad osvobodil-
no fronto v Grčiji in nad polj-
sko vlado, je fašističnega prva-
ka Franca v Španiji popolnoma
pozabila.

V Franciji so nekje pri St. Di-
zieru ukradli ne kak paket,
ampak lokomotivo, ki je bila tja
poslana v dar iz Amerike. In ču-
do, nobena oblast ne more izsle-
diti, kdo jo je ukradel in kje je.
Ni čudno, ako ljudje v Franciji
svojce v Ameriki vprašujejo za
obuvala, ampak z naročilom,
pošljite vsak čevelj v drugem
paketu. Oba hkrati nikar, ker
bo tak paket gotovo ukraden.
Nič boljše poštenje ni v Italiji,
in prav tako na slabem glasu je
v Trstu.

Moskva je obnovila s Švico
diplomatične stike. Ni jih imela

iz njo že 30 let. Ko so sovjetski
diplomati prihajali po pristopu
v pokojno ligo narodov v Gene-
vo, so bili vedno v večji nevar-
nosti kot pa diplomati drugih
dežel. Enega izmed njih so za-
rotniki übili. A Švica krivcev

i ni hotela kaznovati. Tako se je
začela zamera v še večjo zame-
ro. Sedaj so stvari poravnane,

I sovjetski veleposlanik v Švici je
priredil Švicarjem banket in ob
enem poudaril, da kar se Mo-
skve tiče, je zato, da se urad
Združenih narodov preseli iz
Zedinjenih držav v palačo po-
kojne lige narodov. Je to dobra
poteza, ki se bo bržkone tudi ob-
nesla. Če ne že radi drugega,
pač zato, ker je življenje v Ge-
nevi cenejše, in pa udobnejše
kakor v New Yorku. Saj tako
trdijo tisti, katerim je več za
zborovanja kakor pa za “nočno
življenje”.

John Stelle je v intervjuvu v
New Orleansu priporočil, naj se
nameri bombno raketo na Mo-
skvo in eno pa naj se prihani za
Tita. Ako bi bil Stelle le “nava-
dna osebnost”, bi se časopisi na
njegove izjave in priporočila ne
ozirali. Toda on je komandant
Ameriške legije. Torej načelju-
je najvažnejši veteranski orga-
nizaciji v tej deželi. Sicer pa ni-
so načelniki Ameriške legije še
nikoli sloveli vsled modrih iz-
jav in tako tudi Stelle ne bo.

Grški kralj George 11. je pred
vrnitvijo iz übežništva v Lon-
donu obljubil delovati za enot-
nost vseh Grkov in za lepšo bo-
dočnost Grčije. Čemu ni tega
storil takrat, ko je bil diktator
svoje države? In kako bo to do-
segel sedaj, ko je radi njega na-
stala v severni Grčiji prava ci-
vilna vojna? Edina sreča za to
nesrečno deželo bi bila, ako bi
njeno ljudstvo storilo isto kakor
v Bolgariji.

Umobolnost v Washingtonu
V Washingtonu, D. C., je bol-

nih na umu 816.30 oseb na vsa-
kih 100,000 prebivalcev, ali več
kot v kateremkoli drugem me-
stu v tej deželi.

Slavo velikih mož je vedno
treba presojati, s kakšnimi
sredstvi so si jo pridobili.
Rochefoncauld.

Diplomati zbegani
in graditev miru
v negotovosti

(Konec s J. strani.)

sebno v prilog. Pomagale so ji
po vojni že ogromno finančno in
z živežem ter surovinami. In ji
še bodo, ako ne krene “na levo”.

Manj popustljiva je Anglija.
Sicer je vojno odškodnino Itali-
ji odpustila, a usidrala se je v
njenih lukah, ki jih še ne misli
zapustiti, v njeno ekonomijo in
podvrgla si je kolonije, ki so
Italijo veliko stale.

Tudi Etiopiji sc je na mirovni
konferenci v pogajanjih z Itali-
jo slabo godilo. Želela si jo saj
eno italijansko kolonijo, ki me-
je med njo in Rdečim morjem,
pa ji ni bilo ugodeno. Tako bo
tudi v bodočo odrezana od
morja.

Da-li bo Italija vzlic vsem
tem olajšavam zmožna iti skozi
krizo brez velikega socialnega
preobrata, je drugo vprašanje.

V deželi med ljudstvom vre. j
Duhovščina ščuje nevedno maso
proti “komunizmu”, češ, ta je
vsega hudega kriv, a levičarji
pa udrihajo po klerikalizmu, za-
htevajo zaplenitev veleposestev
v prid dninarjev, ki so brez zem-
lje, hočejo podržavljenje indu-
strije in sploh tak red, ki se ga
na splošno lahko označi za socia-
lizem. š

Kaj .z Židi? ■
Daši je italijansko vprašanje

bilo doslej na mirovni konferen-
ci najvažnejša točka, sc v raz-
rili drugih .odsekih razpravlja
tudi glede mirovne pogodbe z
Bolgarijo, Madžarsko in Finsko.

Ruske delegate, ki so zaščit-
niki Bolgarije, je zelo ujezilo,
ko so Angleži predlagali v mi-
rovno pogodbo z Bolgarijo točko
za ščitenje Židov (v Bolgariji).
“Tam ni antisemitskega proble-
ma,” je rekla sovjetska deputa-
cija, “torej čemu so rajše no bi
obrnili pred svoj prag, da bi vi-
deli, kaj počnete z Židi v Pale-
stini!”

Zelo delikaten spor in za An-
gleže jako neprijeten.

Glede Nemčije si odločujoče
sije še niso segle v laso. Saj di-
rektno šo ne. Byrnos je sicer go-
voril, na način, kot da si Nem-
čija le od nas lahko nadeja pra-
vičnosti, minuli teden je o nji
govoril Churchill, in pred nekaj
tedni Molotov. Francozi se s ka-
kim državnikom direktno še ni-
so oglasili, a znano je, da hočejo
Saar in Porenje pod svojo do-
meno. Byrnes jim je pripravljen
prepustiti le Saar, kjer so veli-
ka ležišča premoga, ne pa indu-
strializiranega Porenja. Niti ni
pri volji, da si bi Poljska ohra-
nila ves tisti del Nemčije, ki ga
ima sedaj v oblasti. Molotov pa
je odgovoril, da meja med Polj-
sko in Nemčijo ostane kot je.

Vatikan zelo zaskrbljen
Nič novega ni, ako te aretirajo pod pretvezo, da si prekucuh.

Ali pa sedaj, da ti rečejo, marš, obdolžen si za komunista, ali pa
za sopotnika. Tako se je godilo v Jugoslaviji od kar je nastala, pa
do te vojne.

Ampak sedaj čudo, vlada si je upala obtožiti ljubljanske-
ga škofa Rožmana, ki je v übežništvu, in ga je sodišče obsodilo.
Ne mnogo, kajti šlo se mu je pred vsem zato, da verni masi do-
kaže njegove pregreške.

Hujši spor pa se v mednarodni sferi obeta radi zagrebškega
nadškofa Alojzija Stepinca.

Vlada ima po vseh poročilih sodeč neoporečne dokaze, da je
ta mož sodeloval z razbojnikom Paveličem, z Mussolinijem, s
Hitlerjem in z Vatikanom. Kajti naj reče kdo karkoli, i Vatikan
je bil v osišču.

Pij XII. je poslal v Beograd floridskega škofa Patricka Hur-
leyja, da naj kaj stori v prid Stepinca. Saj sicer papež ve, kdo je
Stepinac. Da je pomagal Paveliču, Hitlerju in Mussoliniju. Am-
pak ne gre mu v glavo, kako se kakšna vlada na svetu sploh upa
obtožiti nadškofa! Ljudstvo v katoliških deželah je naučeno mi-
sliti, da so duhovniki nadljudje in škofje pa več kot cesarji, pre-
zidenti in drugi mogotci. A v Jugoslaviji to pravilo več ne drži.
Naj dobi nadškof Stepinac pravično obravnavo in obsodbo pa pač
takšno, kakršne se po zasluženju za prestopke v novi Jugoslaviji
sedaj deli.

Za krvolitja, ki so se dogajala pod Paveličem, on ni brez
krivde. Obravnava, ki mu jo obetajo, bo to dokazala

Najboljši čas za napeljavo zadostnega
žičevja je v času graditve. Zato je va-
žno, da se zasigurate pri kontraktorju,
da bo v načrtu vašega novega doma za-
dostno žičevja predno pričnete graditi.
Z zadostnim žičevjem boste preprečili
neprijetno podaljšavo žice, medlo raz-
svetljavo in “lenarške” električne pri-
prave.

Zadostno žičevje vam bo dalo dovolj
električnega toka, ki bo dovolj močan

.-'A lilfe

—M
AA irda beste hoteli imeti vse te priprave za vašo novo hišo.
ki jo gradite ... ampak če nimate v načrtu zadostne žične na-

peljave že sedaj, jih ne boste mogli dobiti!

za vse vaše sedanje električne aparate,
kakor tudi za tiste, ki jih boste kmalu
dobili. Poleg tega boste imeli dovolj
priročnih stikov, na katere boste apa-
rate lahko “nataknili.”

Planirajte sedaj, da boste imeli za-
dostno žičevja v vašem novem domu.
Naš zastopnik za Home Building vam
bo z veseljem pomagal pri načrtu za
napeljavo žice, ali pa se posvetujte z
vašim elektrarskim kontraktorjem.

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

Graditev miru je torej težav-
na stvar in Wallace je imel vz-
rok, da jena to opozoril in s tem
bil vržen iz službe. Bo ljudstvo
morda saj zapopadlo, da name-
sto miru imamo za enkrat samo
premirje in pa pripravljanje na
novo vojno.

Ukrajinski nacionalisti
šo hujskajo

Poleg raznih drugih skupin,
ki rujejo zoper Sovjetsko unijo,
je v Parizu na delu takozvani
ukrajinski narodni kongres. Pri-
zadeva se pridobiti Byrnesa za
izjavo v prid ločitve Ukrajine
od sovjetske zveze, češ, da le ne-
odvisna Ukrajina bo jamstvo za
mir med zapadem in vzhodom.
Ampak dasi ameriška vlada to-
lerira delovanje tukajšnjih
ukrajinskih separatistov, v Pa-
rizu jih noče poslušati.

Delavci in reparacije
V pogajanjih za mirovno po-

godbo z Madžarsko je bilo eno
izmed glavnih vprašanj, kako
bo plačala vojne odškodnine. Pa
je bilo svetovano, da naj bi po-
slala 30 tisoč stavbinskih delav-
cev v Jugoslavijo in Rusijo na
račun reparacij. Gradili, oziro-
ma obnavljali bi porušene
zgradbe, mostove in proge. Ško-
da le, ker so vedno samo delav-
ci največja žrtev vojne. Naj se
bi rajše zasužnjilo madžarske
“magnate” saj jih je še ve-
dno nad 30,000 v deželi!

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

DRŽAVLJANSKI
PRIROČNIK

nova knjižica, s poljudnimi navodili
kako postati AMERIŠKI DRŽAV-
LJAN.

Poleg vprašanj, ki jih navadno sod-
niki stavijo pri izpitu za državljan-
stvo, vsebuje knjižica še v 11. delu
nekaj važnih letnic iz zgodovine Ze-
dinjenih držav, v 111. delu pod na-
slovom RAZNO, pa Proglas neod-
visnosti, Ustavo Zed. držav, Lincol-
nov govor v Gettysburgu, Predsed-
niki Zedinjenih držav in Poedine
države z glavnim mestom, številom
prebivalstva in velikostjo.

Cena knjižici je samo 50 centov •

poštnino vred.

Naročila sprejema:

Knjigarna Proletarca
2301 S. Lavvndale Avenue

CHICAGO 23, ILL.
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