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Dežela pesmi
Kakor bi še vedno dehtelo

po rožah, s katerimi so ljudje
hoteli obsipavati komisijo, ki
je pred nedavnim hodila po
Primorskem; ogromni slavoloki
iz zelenja z napisi o Jugoslaviji
in Titu še vedno stoje nad ce-
stami in nad razpotji, komisije
pa ni več. Opravila je svoje
delo in zdaj si stojita nasproti
samo še primorsko ljudstvo in
mirovna konferenca v Parizu.
Primorsko ljudstvo je izreklo
svojo poslednjo besedo; izreklo
na lep in dostojen način, a nič
manj odločno, da namreč pozna
eno samo rešitev: da se vrne do-
mov, tja, kamor spada. Odšla
je komisija, ostali pa so slavolo-
ki in ostalo je ljudstvo s svojo
ljubeznijo do rodne zemlje.

Nanos je bil še vedno prste-
nosiv kakor lani, ko sem ga po-
slednjič videl, samo Vipavska
dolina globoko pod njim je bila
polna cvetja; zdaj (to je bilo pi-
sano v maju) tam cvete sle-
herno drevo. Nad dolino na po-
bočju gora so čepele vasi po-
dobne lastavičjim gnezdom, pri-
lepljenim na ogromno sivo ste-
no. Tudi te okrogle vasi so iste
sive barve. In tudi gore so si-
ve, s primesjo nečesa rjavega in
zelenkastega, kjer se odbija vro-
če sonce.

Bil je delavnik in ljudje so
delali na polju. Povsod so ra-
zorane, a že tudi zasajene njive
in gredice kazale sled človeške
roke, ki se je zasesala v prst.
Še več: kazale so sled človeške
ljubezni. Na kmetih so ljudje
v mnogočem bogatejši od nas;
smejo ljubiti zemljo, smejo de-
lati na njej, ljubijo cvetje te
zemlje, ptice, ki se vračajo, in
sinje nebo nad seboj.

Sprejem je bil “kraljevski”,
kakor je dejal dr. Slodnjak, ki
se je zahvaljeval ves vzhičen
ljudem. Tokrat niso sprejemali
komisije. Navadna vas, prvi dan
Šempas, naslednji dan Brje in
zadnji dan Herpelje, je spreje-
mala slovenske književnike, ki
so prišli recitirat. Prav goto-
vo so si tisti ljudje predstavlja-
li, kakšna je komisija, ki je ne-
davno hodila v bližini, toda dvo-
mim, da so imeli kako določno
predstavo o slovenskem književ-
niku, ki je zašel k njim. Ne
zato, ker ne bi vedeli, kaj je
"pisatelj” in kaj “pesnik”. Te-
žko bi bilo na Primorskem naj-
ti človeka, ki ne bi vedel, da
jeGregorčič pesnik, njihov pes-
nik, ali ki ne bi poznal, če že
ne po obrazu, pa vsaj po imenu
Franceta Bevka, in ki ne bi bral
njegovih povesti. Bevk je nji-
hov pisatelj, domač, tako njihov
kakor gore okrog njih, in ga po-
znajo prav tako dobro kakor te
svoje gore. Dvomim, da je na
svetu dežela, ki bi svojega pi-
satelja imela tako res za svoje-
ga kakor Primorska Bevka.
Bevk se je ne samo rodil na tej

zemlji, marveč tudi za vekomaj
z njo zrasel, z njo zlil v celoto.

Tam poznajo tudi Prešerna.
Prešeren je prav tako njihov
pesnik, nič manj ni njihov pes-
nik Oton Župančič, ki so po
njem povsod spraševali: radi bi
ga videli, želeli so si njegove
besede, želeli njegovega potr-
dila. Prav gotovo ni nič lepše-
ga, kakor če tako velik pesnik
stisne svojemu ljudstvu prija-
teljsko roko, celo pa takemu,
kot ljudstvo na Primorskem.
Ta roka zasluži pozdrav. Tem
bolj, ker je še pred nedavnim
držala za orožje, ker se tudi da-
nes bori, ko je istočasno že
vsa žuljeva od poljskega dela.

Slovenske književnike so
sprejeli z zastavami, s cvetjem,
z godbo ter petjem. Slovenski
književnik se je v vsej zgodo-
vini srečaval z ljudstvom in
morda s kako redko izjemo ne
moremo nikomur očitati, da je
bežal od njega. Srečaval pa se
je z ljudstvom tudi na recita-
cijskih večerih. Vendar se mi
zdi. da je književnik tudi ob ta-
kih priložnostih ostajal na ne-
koliko vzvišenem odru. Bili
so celo mimobežno časi,
ko si je slovenski književnik
skušal umetno zavezati ovratni-
co, ko si je nataknil črn klobuk
in nosil dolge lase zaradi svoje
namišljene posebnosti in vzvi-
šenosti. Ta ropotija minulih v
megle zavitih dni spada danes
med staro šaro, razen kolikor si
bo še tu in tam kak študent o-
mislil kaj podobnega. Zdi se mi,
da bi danes bilo človeku neskon-
čno nerodno, ako bi se tak pri-
kazal med ljudmi v Šempasu ali
kjer koli na slovenski zemlji.

Prišel je čas, ko se bo knji-
ževnik moral češče srečavati s
svojim ljudstvom. Ne samo* iz-
letniško, ne samo slovesno reci-
tacijski, marveč, da se bosta
književnik in človek pogovorila
iz srca v srce o umetnosti, o
književnosti, o lepoti, ko ljudje
ne bodo več zgolj poslušalci.
Prav gotovo sleherni človek no-
si v svojem srcu želje po lepoti
in predstave o njej, o katerih
bi kdaj rad spregovoril. Ne
morda zato, da bi tako književ-
nik računarsko spraševal, kako
naj piše, ter se tako odrekel svo-
ji izvirnosti in s tem seveda tu-
di prizadevnosti. Ne naše ljud-
stvo, ne kdo drugi ni nikdar za-
hteval, ne želel take rabote!
Marveč gre za to, da bo knji-
ževnost po čim tesnejšem stiku
z ljudstvom postala popoln od-
raz vsega tistega, kar zadeva to
ljudstvo; ne samo odraz njego-
vega zunanjega življenja, nje-
govega dela, marveč mnogo bolj
odraz njegovega notranjega ži-
vljenja, predvsem pa njegove-
ga prerojevanja, vsega tistega
presnavljanja, ki se je začelo
bog ve kdaj, ki se je med to
vojno stopnjevalo do viška in
ki danes gre še dalje svojo pot,
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zakaj svet slovenskega preroda
se s končano vojno še daleč ni
zaključil. Nasprotno, šele zdaj
se je začel tisti veliki razvoj, ki
mu lahko določamo cilj, ne mo-
remo mu pa končnih meja. Vse
dogajanje, kakor doma, tako po
svetu, globoko zadeva našega
človeka, ne tako, kakor ga je
nekoč, ko je malomarno šel mi-
mo vsega. Nekoč je naše ljud-
stvo stalo na isti točki tako re-
koč stoletja, vsekakor pa se v
desetletju ni daleč premaknilo.
Nekoč se je proces dogajal v
drugih plasteh. Danes jeta pro-
ces zajel zares, kakor pravimo,
široke mase, osnovne množice,
in je morda nekoliko statično
duševnost našega človeka pognal
v vrtinec, v tek, kjer se ne bo
mogel več ustaviti. Duševni
proces pri vsem tem bo silen,
kakor je že danes. Iz umirjene-
ga, neogibnega človeka se spro-
šča človek s silo, razgiban, vr-
več. Svojo sprostitev je našla
ženska, ki je stoletja stala ne-
gibna pri svojem ognjišču.
Skratka, toliko vsega novega se
poraja, tolik prevrat je nastal,
do česar mora tudi najbolj pre-
prost človek neizbežno zavzeti
svoje stališče, da pisatelja ka-
kor povodenj zaliva s svojo pro-
blematiko, da skoraj že ne ve,
česa bi se najprej lotil, ker eno-
stavno vse kriči po oblikovanju,
neredko celo po satiri in rahlem
posmehu!

Ali kljub tej ogromni snovi,
ki se vsiljuje pisatelju in ki ni-
kakor ne zadeva samo človeko-
vega zunanjega življenja, mar-
več predvsem njegovo notra-
njost, se mi včasih zdi. kakor
da se naša književnost v vsej tej
obilnosti ne bi več znašla. Vča-
sih se mi zdi, kakor bi našo knji-
ževnost nekaj vleklo v ozkosr-
čnost, enostranskost. Zdi se mi.
kakor bi književniki živeli pod
vtisom, da se od njih pričaku-
je nekaj, da lahko rečem, “poe-
notenega” in da jih neka želja
vleče k temu. In še se mi zdi,
kakor bi se pisatelj skušal vrte-
ti edino okoli brzostrelk, bojev,
tako rekoč nečesa zunanjega, e-
fektnega, pri čemer pozablja-
mo, da je bil vendar le ogro-
men duševni proces, preden je
kmečki človek vzel v roke brzo-
strelko, in da streljanje —v
povesti seveda zdaleč ni ta-
ko pomembno kakor tisti raz-
voj, ki je našega človeka pog-
nal v gore, ga tam štiri leta dr-
žal in ga prerodil. Imamo ogro-
mno izbiro v ljudeh, pregled
vsega in vsakogar, kaj je odlo-
čilo, da je nekdo šel in bil pri-
pravljen za velike stvari daro-
vati svoje življenje, medtem ko
drugi, živeč v istih pogojih, ni
šel; da je nekdo celo postal od-
padnik, kakor tudi danes, ko se
nekdo z vso dušo zaje v razvoj
in gre z njim, ko drugi stoji ob
strani in gleda.

Nečemu pa se moramo brez-
P°g°j no izogniti: da bi namreč
iz ljudi ustvarjali klišeje, in
to niti iz junaka, niti iz po-
vprečnejšega človeka, niti iz
odpadnika in izdajalca, da bi iz
ljudi napravili lutke. Klišira-
nje pomeni smrt za umetnost,
za književnost. Naša književ-
nost v preteklosti v svojih bolj-
ših ustvaritvah ni nikdar kliši-
rala. Tradicijo naše dobre knji-
ževnosti moramo ne samo ohra-
niti, marveč v novih razmerah
samo še dalje razviti. Ni govo-
ra, da bi v naši književnosti
smel nastati kaos, celo pa kakr-
šen koli odmik od stvarnosti in
naprednosti. Preprečevati ne-
red v umetnosti, naravnavati
pot k stvarnosti in naprednosti
je naloga naše kritike, istočasno
pa približevati občinstvu umet-
nosti pa razumeti, da je lepo in
veliko tudi tisto, kar včasih za-
radi svoje težine čez brv nika-
kor ne more, pa bi lahko šlo čez
most. Naša književnost v svoji
glavni črti od vsega početka ni
bila niti malo nazadnjaška, nik-
dar odtrgana od življenja. Ko
so ji danes dani taki pogoji, ka-
kršnih še nikdar ni imela, si je
težko misliti, da bi ta naša knji-
ževnost v svoji osnovni liniji za-
bredla na stranpota. ker bi se s

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.
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NAČELNIK avstralske delegacije, Malin (na desni) na konferenci
združenih narodov v New Yorku. Slikan je bil, ko je zastopnikom dru-
gih dežel razlagal stališče avstralske vlade v perečih mednarodnih
problemih.

tem odrekla svoji tradiciji in I
svojemu poslanstvu za bodoč-
nost. Možno pa je, da, bo imela
napake, da se bo zvijala v po-
rodnih bolečinah v svojem pre-
oblikovanju, ko ne samo, da bo
morala neposredneje zajemati
iz narodovega in ljudskega živ-
ljenja, temveč so pred njo ve-
like naloge.

Naši ljudje imajo zdrav odnos
do književnosti in sploh do u-
metnosti, kar naj bi kritiki sa-
mo še dvigali in uravnavali.
Funkcija umetnosti se ni v niče-
mer usodno spremenila, razen
da danes umetnost postaja res-
nično last nabolj širokih mno-
žic, ne pa kakor je bila nekoč
last samo izbranega kroga, pa
ne zato, ker je nekoč književ-
nik tako želel, marveč ker so
bile razmere take: preprost člo-
vek na eni strani še ni imel pra-
vega odnosa do umetnosti, na

drugi strani pa ni mogel kupo-
vati knjig.

Razmere so se spremenile ter
je čas, ko si človek že kupuje
knjigo. Da knjigo kupiš, ni do-
volj, ako imaš denar, potrebna
je ljubezen do knjige, do lepote.
Na Primorskem sem z veliko
radostjo opazil, da to ljudstvo
ima tako ljubezen! S srečeva-
njem s preprostim ljudstvom,
celo pa na tak način, kako se
je to zgodilo nam na Primor-

skem, bo književnika z vso silo
vleklo še bolj v središče naše-
ga življenja in mu narekovalo
sproščenejše ustvarjanje! Knji-
ževnik bo postal ne samo opiso-
valec ljudskega življenja, am-
pak njegov najiskrenejši, velik
in dosleden izpovedovalec nje-

-1 govih radosti, njegovih priza-
devanj, pa tudi njegovega trp-
ljenja in njegovih bridkosti.

(Dalje prihodnjič.)

VISE AKTIVNOSTI
Zbira ANNE BENIGER

Ta kolona, ki je izhajala od
časa do časa pod naslovom “Gla-
sovi iz našega gibanja”, je dolgo
izostala. A bo v bodoče spet re-
dno objavljana.

V prejšnji številki je bilo na
prvi strani nekaj opazk o delu
naših agitatorjev, ter o izkazu
prispevkov tiskovni sklad. In pa
da borno odslej o takih stvareh
spet redno poročali.

Tiste, ki so v minulih tednih
delali kakor zmerom za našo
stvar, ne da bi bili kje omenje-
ni, prosimo, da nam oproste.

Glavna pozornost sedaj je
obrnjena na delo za prihodnji
letnik Ameriškega družinskega
koledarja.

Živimo v izrednih razmerah,
ko ne samo da je težko dobiti
materijal za hiše, pač pa so tež-
koče tudi drugod, in to prav
tako v tiskarski industriji.

Naši stari in novi zastopniki
Proletarca in Koledarja se tega
zavedajo. Vsi bi radi, da bi ko-
ledar čimprej izšel ter jim olaj-
šal delo pri razprodajanju. Upa-
mo, da bomo z novim letnikom
ta cilj hitreje dosegli kot pa smo
ga z letnikom 1946.

Zelo dobro ' o se odzvali pri
nabiranju e l sov v koledar
1947 Jacob Ambrozich, Moon
Run, Pa.; Lovrenc Bajc, Fair-
port Harbor. O.; Louis Barbo-
rich. Milwaukee, Wis.; Peter Be-
nedict, Berklcv. Mich. (sedaj El
Cajon, CalifJ; Joseph Cvelbar,
Sharon, Pa.; Frank Cvetan,
Johnstown, Pa.; Anton Janko-
vich, Cleveland, Ohio, (zopet do-
bil največ oglasov); Martin Jud-
nich, Waukegan, 111.; Fr. Klune,
Chisholm, Minn.; Josef Koršič.
Detroit, Mich.; Jacob Kunstelj,
Ely, Minn.; Joseph Oblak, Chi-
cago, 111.; Christina Podjavor-
šek, Milwaukce, Wis.; John Te-

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 WEST 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. Cravvford 8440
If no answer Call

Austin 5700

ran, Ely, Minn.; John Vitez,
Barton, O.; Jihn Zigman, Stra-
bane. Pa.; Anton Zornik, Her-
minie, Pa.; Janko Zornik, De-
troit, Mich; Anton Udovich, La
Salle, 111.

*

John Krebel se vedno potru-
di, da obišče naročnike, katerim
je list potekel in poskrbi, da ga
obnove. Enako “večni popot-
nik” Anton Jankovich, A. Bo-
zich in Frank Hribar, vsi v Cle-
velandu.

Pokojnega Josipa Snoyja v
Bridgeportu pogrešamo. Toda

1 namesto njega se sedaj toliko
bolj trudi John Vitez iz Barto-
na, O. Je že star sodrug, vajen
agitacijskega dela in ga sedaj
dobro, uspešno vrši. V vzhod-
nem Ohiu je še precej naših na-

i prednih rojakov, med njimi M.
Tušek, J. Skoff, F. Pisek in še
veliko drugih. Vsem je bilo hu-
do, ko je Joseph Snoy umrl. Am-
pak on ni ničesar želel bolj kot
to, da če njega več ne bo, naj
drugi delajo dalje za cilje, ideje
in načela, v kakršne je on vero-
val.

Leo Zevnik v La Sallu, 111., je
pionir v naših aktivnostih, bo-
disi za Proletarca, SNPJ in na
delavskem polju. Proletarcu po-
maga že leta in leta. Zelo priden
v tem okrožju je za Proletarca
tudi Anton Udovich.

Louis Barborich v Milwau-
keeju je stara korenina men-
da je že eden izmed najstarej-
ših rojakov v naselbini. Skrbi,
da naročnine sproti skolekta, do-
bi tu in tam i kakega novega
naročnika, nabira oglase in pa
govori za našo stvar kjer in ko-
likor največ more. Obeta, da bo
tako tudi nadaljeval.

Pevski zbor “Zarja” v Cleve-
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landu bo praznoval na Zahvalni
dan 28. nov. svojo tridesetletni-
co svojega uspešnega, dasi tru-
dapolnega dela. Želimo, da bo
njegova prireditev velik uspeh
in pa da bo svoje naloge vršil v
bodoče enako uspešno kakor jih
je v minulih desetih letih.

♦

V prejšnji številki so imeli
opise o pev. zboru Zarji L. Polj-
šak, Anton Jankovich ter Louis
Zorko. Naj bo tu na kratko ome-
njeno, da je malo slovenskih
družin, ki bi toliko storile na na-
šem glasbenem polju kot sta Leo
in Viki Poljšak ter njun sin.
Kajti delati 30 let to je že ne-
kaj! Ampag “Zarja” ima in je
imela tudi mnogo drugih požrt-
vovalnih članov in članic in bilo
bi dobro, če bi kdo, ki zbor do-
bro pozna, opisal njegovo zgo-
dovino ter dal v nji priznanje
vsem tistim, ki ga v resnici za-
služijo, pa čeprav jim ni za to,
da jih bi kdo hvalil.

*

Humorist, satirik ali kako bi
že rekli Martin Judnich iz
Waukegana se pogosto oglaša
z obnovljenimi naročninami, z
oglasi in pa kak dopis je tudi
že poslal včasi, dasi je skop z
njimi. Namreč z dopisi. A nje-
gove satire bi koristile. Torej?

❖

Matt Malnar iz Willarda, Wis.,
se je oglasil z naročninami
tudi z novimi. Upamo, da sedaj,
ko jezima na pragu, bo imel kdo
izmed naših naročnikov tam več
časa ter opisal, kaj so delali in
pridelali v poletju in kaj oni mi-
slijo o cenah ter drugih takih
rečeh, ki zanimajo nas in far-
marje ob enem. Saj ima Prole-
tarec na Willardu in v sosednih
krajih med rojaki precej prija-
teljev, torej se bo kdo gotovo
oglasil. N. pr. naš stari znanec
Slemec.

V Chicagu in okolici skrbe za
obnavljanje naročnin med naši-
mi rojaki Joseph Oblak, John
Rak. Louis Zorko. Angela Zaitz,
France Udovich, Groserjevi in
drugi.

*

Zelo delavna v Detroitu sta
za naš list ter koledar Joseph
Koršič in Janko Zornik. Kar se
tiče aktivnosti, pa so med njimi
sedaj menda največ za SANŠ ter
pomožno akcijo, v ostalem pa so
rojaki zaposleni v društvih, v
odborih za svoja dva domova,
nekateri v unijah itd. Upamo,
da dobimo od tam kaj dopisov,
v katerih nam bodo povedali tu-
di kaj podrobnosti o svojem
delu.

Anton Zornik iz Herminija,
Pa., je bil na agitacijskem poto-
vanju po vzhodnem Ohiu in v
Penni. Več o tem v prihodnjem
poročilu.

*

Drugi naši agitatorji, ki so
pridno na delu za Proletarca, za
koledar itd., so Frank Cvetan v
Johnstownu ter Joseph Cvelbar
v Sharonu, Pa. V Kaijsasu delu-
jeneumorno že lat in leta Anton

|in John Shular, stari veteran
John Marolt, včasi se oglasi tu-
di naš pionirski agitator Brat-
kovich in več drugih.

Iz Minnesote se oglašajo za
našo stvar Max Martz, Frank
Klune, John Kobi, John Teran
in Jacob Kunstelj. <

Z zapada nam pošiljajo pi-
sma, v katerih so obnovljene in
nove naročnine, ali pa prispevki
v tiskovni sklad, Kajetan Erz-
nožnik iz Montane,- Edward
Tomsich iz Walsenburga, Colo.,
J. H. Kerzisnik iz Kemmererja.
Wyo., Frank Remitz iz Rock
Springsa, Wyo., Louis Malenšek
iz Puebla, Colo., John Pečnik iz

Fontane, Calif., Frank Novak iz
Los Angelesa in “Big“ Toni
Tomšič iz Oaklanda, Calif.

Sledeči so ponovili naročnino
za celo leto in ob enem prispe-
vali še vsaki po $2 v tiskovni
sklad: Jacob Bergant, Lisbon,
O.; Frank Černe, Cleveland, O.;
Blaž Vilčnik, Depue, 111., in

nie Bester, Washington, D. C.,
John Prudich, Willoughby, 0.,
Adolpr Krisch, Cooperstown, N.
Y., J. Mažgon, Cleveland, 0., in
Jack Menhardt, Sheboygan, Wis.

♦

Stari naš prijatelj- John Ko-
sin, Girard, 0., je poslal dve ob-
novitveni naročnini ter za $lO
pozdravnih oglasov v koledar,
$5 pa v podporo Proletarcu.

♦

Novi naročniki v minulem te-
dnu so sledeči: John Malevich,
Makinen, Minn. (naročila ga mu
je hči njemu v darilo); John Ko-
šin, Girard. 0., je naročil list

j svojcu v Jugoslavijo; dalje sta
poslala novi naročnini Joseph
Jež, Warren, 0., in Miss Kati
Jurman, Cleveland, 0., ki je ob
enem poslala SIO.OO v tiskovni
sklad.

♦

Peter Benedict, naš star pod-
piratelj Proletarca iz Michiga-
na, si je kupil dom v krajini El
Cajon, Calif. Naročil je, da naj
mu Proletarca sedaj tja pošilja-
mo. Zaposlen je bil minule te-
dne s selitvijo, ker je pri tem
delu pomagal tudi svojima sino-
voma. Ko je bil Pete Benedict
v Chicagu, je obiskal mnogo
znancev in se precej zamudil
tudi v Centru. Pravi, da je imel
"fine čase” in vse, s katerimi se
je ob tej priliki srečal, iskreno
pozdravlja.

♦

Minuli teden so nas obiskali
Anton Zornik in njegova sopro-
ga iz Herminija, Pa. Ob tej pri-
liki je Mrs. Zornik prispevala
$2 v tiskovni sklad. Isti dan nas
je obiskal naš naročnik Anton
Ausec iz Stauntona, 111., ki je
obnovil naročino ter prispeval
$1 listu v podporo.

♦

Fran Štih iz Sheboygana, Wis-
consin, je poslal pet naročnin
na list in $4 v tiskovni sklad. Po-
roča, da ima za agitacijsko delo
zelo malo časa, a mi ugotavlja-
mo. da vzlic temu skrbi, da je
naša lista naročnikov v njegovi
naselbini v redu.

Anton Zager iz Denverja je
poslal listu v podporo $5 in po-
roča, da je na potovanju po ju-
gozapadnih državah in v Me-
hiki. Več o njegovem pismu je
na drugem mestu.

Koledarsko gradivo je v delu,Inabiratelji oglasov so se odbro
odzvali in vse drugo se oprav-
lja ko hitro mogoče. Več o tem
prihodnjič.

Stavkovne izgube
Delavski department je izra-

čunal, da so stavke v prvih de-
vetih mesecih tega leta povzro-
čile izgubo 98,225,000 posamez-

| nih šihtov, ali nad 38,000,000
več kot v vsem letu 1945.

NE ČAKAJTE,
. da prejmete drugi ali

tretji opomin o
potočeni naročnini.
Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
m stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznost
naDram listu.

PRVA SLOVENSKA PRALNICA

Parkview Laundry Co.
1727-1731 W. 21 st Street CHICAGO 8, ILL. I
Fina postrežba Cene zmerne Delo jamčeno i

TELEFONI: CANAL 7172—7173 1

ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST Ž
PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO <

OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO <

ADRIA PRINTING CO. |
Tel. MOHAWK 4707 <

1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14, ILL. :■
PROLETAREC SE TISKA PRI NAS ji
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