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P RAM IN SIVEC
lažala težka doživetja iz Lesko-
ve doline, kjer so nam Nemci
napadli zasilno bolnico. V Le-
skovo dolino so Nemci dospeli
krog Snežnika, čeprav smo vsi
pričakovali, da bodo udarili naj-
prej na Mašun in naleteli naj-
prej na našo bolnico. Od tam
smo rešili le gola življenja, ne-
kaj ranjencev in nekaj jetnic in
jetnikov. Pogrešali smo enega

i ranjenca z nosačem. Nemci so
pobili tam nekaj civilov, ki so
menili, da je bolje ostati. Nato
se je začela tista znamenita bit-
ka z Dakijevo vojsko, ki je tra-
jala več dni. Daki je spravil
Nemce v hudo stisko, čeprav se
jih je nabralo več tisoč. Uničil
jim je Tigra in več drugih vozil,
pobil več sto Nemcev in s kroho-
tom zavrnil njih laskavo po-
nudbo za predajo. Ta dan, ko
smo bili na Knežjih njivah, se
je bitka vršila s polnim zago-
nom. Vedeli smo dobro, da ne
bo mogel dolgo vzdržati proti
silni premoči, ki je naraščala od
ure do ure.

Zdravnik Lojzek nas je odpe-
ljal v štabno kuhinjo, kjer je j
vladal pravi kazaški vrvež, izre-
dna živahnost, kakršna se je
marsikdaj polastila partizanov
pred zelo težkimi urami. Obra-
zov je bilo toliko, da nisem uteg-
nil preštudirati vseh. Na ognji-
šču so cvrčale palačinke. Omle-
te. Zdele so se mi predznak hu-
dega stradanja, ki se bliža z ve-
likimi koraki. Najej se vsaj ta-
krat dobro, ko ti smrt skoči za
vrat in te hoče zadaviti. Tudi
žganja je bilo nekaj, tobaka pa

i nič in si zaradi tega slišal tu in
tam pridušanje. Prišel je pisatelj
Kiavta in mi ponudil malisnega
listja, češ, da je tobak vmes. Ni
ga bilo, a ko sem kadil, sem za-
čutil blaženo razpoloženje. Po-
klical me je blagajnik in mi iz-
ročil 10.000 lir. Tedaj sem vedel,
da bom moral v najkrajšem času
odriniti. Le kam? Okrog je bila
temna noč in polna grmenja od

j bližnjih bitk.
i Okrog polnoči je prišel zopet

Lojzek in nas odpeljal pred hišo.
- Tam je stal voz na gumastih ko-

• lesih. Na njem nekaj prtljage in
j hrane, nekaj ranjencev in mla-

• da, kakih 14 let stara punčka,
i Ob svitu svetilke sem zagledal

dvoje lepih, preplašenih oči, ki
■ so zastrmele vame. To je bila
1i Irena, a je tedaj še nisem vpra-

- šal po imenu. Dva borca, Franc
• in Lojze sta prišla ter mi pove-
i dala, da sta mi namenjena za

i vodnika in spremstvo. Kam? To
> naj me nič ne briga, že zvem, ko

pridemo na mesto; če pridemo
. seveda, ker nas lahko že med

potjo vzame hudič. Meneč, da se
i peljemo nekam blizu, kjer bo
i štab, nisem več spraševal. Toda

■ v svoji domnevi sem se motil.
i Zastrmel sem ves začuden, ko
• smo namesto v hrib krenili v do-

lino kar na glavno cesto, kjer
i lahko vsak hip pridrve Nemci,

i Franc me je potolažil, da poj-
> demo po cesti samo nekaj ur.

Pritekel je kurir in mi uka-
zal, naj se takoj umaknem iz
Starega trga; čimprej, čimprej!
Bedak da sem, saj se je že uma-
knila celo komanda mesta. Pla-
nil sem z obema sestrama Bidov-
čevima in Stančičem še v lekar-
no zdravstvenega doma in jo pri-
čel pleniti. Pobrali smo vsa kaj
vredna zdravila, si napolnili tri
nahrbtinke in odhiteli na cesto.

Zelo me je skrbelo, kaj je z
medicincem Vojkom, ki sem ga
dopoldne poslal v Novo vas na
Bloke, da bi pregledal nekatere
bolne civile.

Od severozapada so Nemci i
prihajali proti Bloški polici, od
juga proti Prezidu, od vzhoda i
proti Kočevju in Ribnici, na ju-
gozapadu pa so se še bile težke
borbe med njimi in Tomšičevo
brigado, zlasti v Leskovi dolini
in na Mašunu. Ložka dolina je
bila torej vsa obkoljena in po-
ložaj za nas skoraj brezupen. Bi-
dovčevi, Tončka in Slavica, se-
stri tistega slovečega Bidovca,
ki je bil ustreljen na Bazovici,
sta se kar upogibali pod težkim
bremenom nahrbtnika. Smilili
sta se mi. Na Mašunu sem ju kot
zdravnik pregledal in še našel
sledove fašističnega biča po ko-
ži. Zelo sta bili oslabljeni od za-
porov, iz katerih sta pobegnili.
Bolničar Stanič, ki je bil z me-
noj interniran, je hrabro nosil
svoj nahrbtnik. Ta zlati fant se
je do konca odlikoval s pogu-
mom in silno vestnostjo.

S strahom sem spoznal, da
smo res ostali sami na dnu do-
line. Hiteli smo proti Ložki Vrh-
niki, kjer naj bi bil štab 14. di-
vizije. Vrhniko smo dobili pra-
zno. Nihče nam ni vedel pove-
dati, kje naj bi bil štab. Ves za-
skrbljen sem se zagledal gor v
hosto in se namenil zginiti va-
njo kar na slepo, ko smo naen-
krat uzrli pred seboj štabnega
zdravnika Lojzeta Pirca. Zelo se
je bal za nas in nas šel iskat. Tik
pred nočjo nas je odpeljal na-
vkreber v hrib na Knežje njive
in nas nastanil v kmečki hiši, ki
še ni bila porušena.

Skoz okno sem zagledal po-
stavo komandanta Mirka Brači-
ča, ki je nekam hitel. Isti hip se
me je polastila težka otožna mi-
sel, kot bi slutil, kako je temu
junaku sojeno, da bo kmalu pa-
del tam na tistem mostu pri na-
skoku na Kočevje. V hiši je bila
tema, ki jo je razsvetljeval sa-
mo ogenj v peči. V kotu sobe je
ležal zelo star mož, slep in se ni
ganil, ko sem ga nagovoril. Ta
mož se sploh ni zavedal, kako
strašne dni preživlja domovina.
Morda ni slišal nič niti takrat,
ko so topovi rušili njegovo vas.
Nekaj bednih otro}< je čepelo na
tleh. Z majhnim darilcem se mi
je posrečilo, da sem jih razve-
dril. Nikakor pa nisem mogel
razvedriti gospodinje; polna skr-
bi in žalosti je bila. Sestri Bidov-
čevi sta strmeli na mizo, ne da
bi dosti govorili. Preutrujeni sta
bili in na licih so jima še vedno
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Kljub tej ironiji je bil tudi on
zaskrbljen, kajti le pridušeno je
vzkliknil od časa do časa: “Hi
Pram, hi Sivec,” in ju spodbujal
s šibo k hitrejšemu teku. Guma-
sta kolesa so tekla skoraj nesli-
šno in se je čulo le, kot bi v po-
časnem diru jezdila dva jezdeca.
Druga za drugo so minevale va-
si, deloma porušene deloma ne.
Nikjer ni bilo videti luči, nikjer
živega človeka, kot bi potovali
po zakleti pokrajini. Začelo je
po malem deževati in bilo nam
je mraz. Od ranjencev ni nihče
zinil niti besedice. Tudi drugi
smo molčali. Videl sem, da se
peljemo proti Babnemu polju in
se mi je zdelo, da ceste ni kon-
ca ne kraja. Mraz je naraščal.
Stiskali smo se tesneje drug k
drugemu. Dež nam jepočasi na-
pajal obleko. Na rami sem začu-
til dekliško glavico. Naslonila
jo je preutrujena Irena. Da bi l
je ne motil, se celo uro nisem
upal premakniti. Ko smo šli po
klancih navzgor, je bila trda
tema in težki oblaki so se zgri-
njali tik nad nami.

Zdelo se mi je vse skupaj ka-
kor v mračnih temnih sanjah,
nekam neresnično. Med enako-
mernim peketanjem konjskih
kopit so enakomerno potovale
misli naprej in naprej, tja on-
kraj Snežnika k materi, očetu,
sestri in bratu, k prijateljem, ka-
terih je toliko že poginilo. Čutil
sem, da je Irena zaspala. Kot
prav majhen otrok se mi je za-
zdela. Za njeno zgodbo sem zve-
del pozneje. Bila je doma on-
kraj Snežnika. Ko so naši bili te-
žke boje z Nemci tam pri Ilirski
Bistrici, se je pridružila parti-
zanom, čeprav je bila edinka i
doma. Menda se je otrok zalju-
bil v nekega partizana in se zato
pridružil brigadi. Dobrikala se (
mu je in se motala okrog njega, i
fant pa ni vedel, kaj naj bi s tem
otrokom. Ves začuden jo je vodil
s seboj in deklica je junaško pre-
našala vse težave. V eni izmed
bitk je zašla brigada v ogenj
min. Fant je zagrabil deklico in
bežal z njo po nekem potoku,
da bi jo spravil na varno. Zara-
di tega bi kmalu prišel pred so-
dišče, češ, da se je hotel izmu-
zniti iz borbe. Fant je dokazo-
val, da je hotel le deklico rešiti
in komandant mu je oprostil.
Toda ločili so ju in poslali njo na
divizijo, ki jo je potem izročila
meni v varstvo. Deklica mi je
potem zelo tožila, da so jo od-
maknili od borb, češ da ne pozna
nikakega strahu. Da res ne po-
zna strahu, mi je dokazala v te-
žkih dneh, ki so sledili. Tam na
vozu pa še nisem vedel za njeno
zgodbo in sem premišljeval, kdo
neki utegne biti. Nekam te vrže
življenje in ti v naročje položi
čudno mlado bitje, ki mu moraš
ohraniti življenje. Kot v prav-
ljici —v strašno mrki pravljici.
Klanec, dež, temne mračne
smreke ob cesti, temni mračni
oblaki nad glavo, mraz in bob-
nenje topov.

(Dalje prihodnjič.)

Dvoje rojstev
Prva brzojavka: :

Atene, 1. sept. Težak porod.
Punče je kilavo. Nemara jo bo
kmalu bog vzel k sebi. Krstili
smo jo za Monarhijo.

Druga brzojavka:
Sofija, 8. sept. Vse v redu.

Dekle je krepko in zdravo. Ime
smo ji dali Republika.

“Pavliha.”

Štiri svobodščine
Češki ateisti zahtevajo za svo-

je gibanje iste pravice in zaščito
kakor jih imajo cerkve.

Luka Gros er
vošči vsem

srečno Novo leto!
Vsem, ki so mi poslali voščil-
ne karte, in drugim mojim
znancem ter prijateljem vo-
ščim na tem mestu res sre-
čno in veselo NOVO LETO .'

Kart nisem pisal, zato hvala
vsem, ki so mi jih poslali k J
božičnim in novoletnim praz-

nikom.

LUKA GROSER
in družina

2125 So. Ridgeway Avenue
Chicago 23,111.
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STAVKA PRI ALLIS CHALMER v West Allisu je povzročila že ne-
šteto pretepov, v katerih je tudi že marsikak policaj bil deležen batin.
A glavne žrtve so kajpada piketi. Stavka traja že okrog 9 mesecev.
Izmed 11 tisoč delavcev se jih je baje kakih tri tisoč vrnilo na delo, ker
so jim prihranki pošli, ali pa, ker smatrajo, da je stavka že izgubljena.
A unija hoče vztrajati. Pretekli teden je bilo pred tovarno spet okrog
tri tisoč piketov in dogajali so se zopet neredi, ker je policija skušala
stavkarje razgnati in jih veliko aretirala.

NASE AKTIVNOSTI
Zbira ANNE BENIGER

Felix Strumbl iz Clevelanda
je poslal SSO za naročene izvode
koledarja in vrh tega naročil
Proletarca svojcu v stari kraj.
Tudi nekaj izvodov koledarja—-
raznih letnikov,, je naročil, da
jih pošljemo na naslove v Jugo-
slaviji, ki nam jih je poslal.

Svoje pismo zaključuje: “Vi-
dim, da imate težave, ki jih ra-
zumem. Zato bom zaradi zakas-
nitve (koledarja) rad potrpel.
Saj vem. da vsi delate vztrajno.”

« « *

“Večni popotni” Jankovič
tudi iz Clevelanda, pa ni tako
pomirljiv. Poslal je znesek $2.
ki ga je prispeval v tiskovni
sklad Frank Žagar.

Ob enem piše:
“Drugo je, da zelo čakam dru-

žinskih koledarjev. Do danes,
ko to pišem (dne 9. decembra),
smo imeli zelo lepo vreme. Prav
nalašč, da se človek obloži s pa-
keti in vzlic temu hodi komodno.
In ako jih prejmemo pozno, pa
še v slabem vremenu, je težko
potovati in tudi s prodajo ne gre
tako dobro ...” Ko Anton Jan-
kovič še nekoliko pokritizira v
pismu, dostavlja: “. . . . prodajal
jih bom (namreč koledarje), kot
ponavadi.”

* « «

Torej koledarja še ni. V tiskar-
ni pravijo, da smo “sitni” ker jih
vedno nadlegujemo. Pravijo,
“povejte ljudem, ua zdaj niso ti-
sti časi kot pred leti.” A ljudje
hočejo koledarje, ne pojasnila.

Gotovo pa je to: Koledar 1947
je eden najboljših od vseh, in
vsakemu bo žal, če ga ne dobi, v
slučaju da jih bo zmanjkalo.

Zadnji t člen smo omenili ne-
katera večja naročila. Da nada-
ljujemo:: Frank Cvetan, John-
stown, Pa., jih je naročil 200,
kakor tudi John Krebel, Cleve-
land, O. Druga večja naročila:
Jos. Ovca. Springfield. lil., John
Vitez, Barton, 0., Anton Tomšič,
Oakland, Calif., Jim Dekleva,
Gowanda, N. ¥., Felix Strum-
bel, Cleveland, Alois Ocepek,
Barberton, 0., Frank Novak, Los
Angels, Calif., Nick Triller, Lib-
rary. Pa., Jos. F. Durn, Cleve-
land, Anton Shular, Arma, Kan-
sas, Frank Klun, Chisholm, Min-

Dr. John J.Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 VVEST 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 answer Call

Austin 5700

nesota, John Teran, Ely, Minn.,
Frank Hribar. Cleveland.

Jim Dekleva iz Gowande, N.
Y., je naročil 35 izvodov kole-
darja in ob enem sporoča, da
Proletarec v njihovo soseščino
zelo pozno prihaja. To je popol-
noma krivda lokalnega poštnega
urada. Proletarec je poslan iia
pošto vsak torek večer za vse
kraje po Ameriki in drugje. Mi
smo se v tem slučaju (glede De-
klevovega poročila) pošti glede
nerednega dostavljanja Prole-
tarca pritožili. Želimo pa od
vseh tistih naročnikov, ki imajo
s pošto slične sitnosti, da nam
sporoče, kdaj da list prejemajo
ali pa da jim pošta lista sploh
ne dostavi. In opozorite na ne-
rednost pošto tudi sami, ker pri-
tožba z dveh strani bo toliko več
zalegla.

❖ ❖ *

John Chesnik, Jr., iz Straba-
na, Pa., nam je poslal daljše pi-
smo, ki je zanimivo in bo priob-
čeno v celoti v prihodnji števil-
ki. Dasi je že leto brez dela, je
poslal prispevek v tiskovni
sklad, čestita upravnici Prole-
tarca, ker se je zavzela delati za
ta list in omenja, da se mu
zdravje vrača. Poškodovalo mu
je roko in jo je moral nositi vlo-
ženo v omotu na deski šest ted-
nov. Nas zelo veseli, da je na
poti popolnega okrevanja.

Joseph Koršič iz Detroita je
poslal osem obnovitvenih naroč-
nin ter dve novi. In pa 50c v ti-
skovni sklad, ki jih je prispeval
Ignac Travnik. Nasi rojaki v De-
troitu so raztreseni širom mesta
in agitacija za Proletarca je vs-
led tega zamudna in težka. Am-
pak Koršič vrši na tem polju iz-
borno delo. Sploh pa ima Prole-
tarec v Detroitu že od nekdaj
veliko prijateljev.

;Jc 4$

Anna Klarich, tudi iz Detroi-
ta, je poslala dve naročnini, na-
ročila ob enem par koledarjev,
enega ža v stari kraj, in prispe-
vala $3.35 v tiskovni sklad. Ob
enem poroča o težavah za ohra-
nitev kluba JSZ. Potrebno je,
da si ga detroitska naselbina
ohrani, kajti preveč dela je bilo
vloženega vanj, da se bi ga se-
daj zavrglo in vrh tega pride
čas, ko nam bodo taki klubi spet
potrebni kot so bili v prošlosti.

j (Več o tem na prvi strani v 6.-7.
koloni spodaj.)
• ••••••••••••••••e«*•••
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Nove naročnine so poslali,
Frank Zecker, Frederickstown. ■Pa., in Leo Zevnik, La Salle, 111. |

Jos. Oblak, Chicago, je poslal
tri naročnine, in obnovila sta jo
tudi Frank Demshar in Jacob
Putz. Slednji je naročil tudi
Adamičevo knjigo “Dinner at
the White House” in pa Družin-
ski koledar.

* *

John Valetič, Gary, Ind., je
obnovil naročnino, plačal kole-
dar in prispeval $3.50 v tiskovni
sklad.

❖ ❖ *

Anton Kump, ki je živel prej
v naselbini Rains, Utah, sedaj pa
je v San Franciscu, je obnovil
naročnino in prispeval $1 listu
v podporo.

ffi :j:

Naročnine so obnovili Joe Tu-
šek, Farmington, 111., Frank Ko-
vačič, Browntown, W. Va., Blaž
Odar, Canton, 0., in Jacob Ben-
chan, Davis, W. Va.

M. J. Turk, Chicago, je obno-
vil naročnino, dal oglas v kole-
dar in obnovil za svo-
je sorodnike v Calumetu, kar
stori vsako leto.

❖ « *

Društva Prosvetne matice se
z obnavljanjem naročnine prese-
netljivo dobro odzivajo, kar nas
zelo radosti. Knjiga jim bo po-
slana čim jo prejmemo iz knjigo-
veznice. Zanašali smo se, da bo
dogotovljena pred decembrom
in razposlana, kar pa se z že po-
jasnjenih vzrokov ni zgodilo.

❖ ❖ *

Naročila za koledar prihajajo
da je veselje. In to iz vseh kra-
jev Zed. držav. Skoro čudno se
zdi, ko iz teh naročil vidimo, da
Slovenci žive tudi v krajih, ki
niso nikomur znani. V malih se-
liščih, daleč v pustinjah, v go-
rah in pa napoltropičnih prede-
lih.

Državna založba Slovenije v
jLjubljani je naročila 21 kole-
darjev. Tako torej delamo in si
pomagamo drug drugemu vi
in mi.

IZ KANSASA
Kaj pa naša društvena fron-

ta? Edina podporna društva, ki
pridejo v poštev v tem okrožju,
so društva SNPJ. Odkar ,je tod

: skrahirala industrija, počasi hi-
rajo in izginjajo tudi naša dru-
štva. Ne vse. Odvisno je od de-
lavskih razmer v tisti naselbini
in pa nekaj tudi od drugih ugod-
nosti.

Včasih se je ustanavljalo dru-
štva že skoro v vsaki še tako ne-
znatni naselbini, ki ni imela no-
bene bodočnosti, da je le živelo
v nji saj pol ducata slovenskih
družin in nekaj samotarjev ali
pečlarjev. Ustanavljalo se jih je
največ iz potrebe, ker zaradi sla-
bih potov ni bilo priročno hoditi
na seje v sosedno naselbino, vča-
sih pa tudi zaradi “mode” ali ka-
pric, ali pa ker je nastal prepir
v starem društvu pa so na dru-
gem koncu naselbine ustanovili
svoje društvo. Ampak vsi tisti
časi so za nami.

Že precej let je odkar je raz-
padlo zelo aktivno in napredno
društvo št. 35 SNPJ v Chicopee;
pstala skupina je šla k bližnje-
mu društvu št. 30 v Fleming.
L udi to društvo je bilo preneše-
no iz ene izmed prvih sloven-
skih naselbin, iz Daisy Hilla.
Pri št. 30 je tudi skupina razpu-
ščenega društva št. 105 v Chero-
kee. V nekdaj živahni naselbini
Skidmore je izginilo društvo št.

|76, z naselbino vred; stoji le še
par hiš; ostala skupina članov
je pa šla k št. 19 v Mineral. V
Frontenacu je eksistiralo žensko
društvo št. 164 SNPJ; združilo
se je s št. 27. V Jacksonvillu je
eksistiralo društvo 281 SNPJ;

nazivali so ga “Jack Balohovo”
društvo. Za Jackom, ki je umrl
pred nekaj leti, je šlo tudi “nje-
govo” društvo in kmalu bo izgi-
nila tudi naselbina. Člani so se
pridružili št. 235 v Cockeriiiu,
toda zdaj je izginila tudi ta na-
selbina, društvo pa išče “jerper-
ge” zdaj tukaj zdaj tam. Večina
članov živi v okolici Franklina
in kot se čuje nameravajo dru-
štvo razpustiti in prestopiti k
bližnjim društvom. Eno izmed
naših največjih in najnaprednej-
ših društev jebila št 65 v Breezy
Hillu. Članstvo se je zelo zniža-
lo in v naselbini je ostalo le se
pol ducata hiš. Nekaj manjših
društev drži skupaj le še stara
tradicija ali pa trma —in je
le vprašanje časa ko bodo šli
drugam iskat strehe.

Kaj pa naš Pogrebni zavod?
Ustanovljen je bil pred 23 leti
v velikem idealizmu in z majh-
nimi izkušnjami. Že pri ustano-
vitvi se je pokazalo nesoglasje

največ osebne kaprice da
I nekaj “veljavnih” rojakov sploh

i ni maralo pristopiti, dasi so prej
agitirali za ustanovitev takega
zavoda. Ti so potem ves čas za-
vod “gledali po strani” in mu,
če že ne javno, pa tajno jemali
ugled.

Zavod danes sicer stoji finan-
I čno bolje kot kdaj prej, toda sla-
bo je ker ga nismo mogli razviti
v večje podjetje. Eden izmed
glavnih vzrokov za to pač je, ker
nismo mogli zainteresirati zanj
mladino, da bi jo bili pritegnili
nekaj v vodstvo. Toda naša mla-
dina je nestalna. Ker tukaj ne
najde primerne zaposlitve, se
seli sem in tja. Prva leta je bilo
več prilike za razvoj tega pod-
jetja, toda, kot omenjam, imeli
smo veliko navdušenja in—ma-
lo izkušenj. Pozneje smo dobili
dosti šole in izkušenj, toda tisto
prvo navdušenje se je izžarelo in
ugasnilo; kot če zažgeš škump
slame, zagori in ugasne.

“Poglej, Shular, koliko je še
nas starih rojakov, koliko posla
bo še za naš Pogrebni zavod!”
mi je že rekel večkrat kak Slo-
venec. Pa ni tako. O pogrebih
“starih” večinoma odločajo “ta
mladi”, ti pa poznajo, zaradi usi-
Ijive propagande, bolj tuja pod-
jetja kot pa naš zavod. Upošte-
vajo želje “tastarih” le tedaj, če
jim že prej trdno zabičijo, kam
se imajo obrniti v slučaju nji-
hove smrti. Ampak navadno ni-
hče rad ne ureja svoj pogreb,
razen morda v šali v veseli dru-
žbi. dokler je še zdrav; gotovo
pa ne takrat ko. je bolan.

Dasi se ta naš Zadružni po-
grebni zavod ni izkazal dobičko-
nosnega za delničarje, smelo tr-
dim da je marsikateremu direkt-
no prihranil pri pogrebnih stro-
ških in indirektno pa ker drugi
pogrebniki, ki imajo opraviti z
našimi ljudmi, skušajo, zaradi
konkurence držati cene kolikor
mogoče nizke.

A. Shuler.

□dslavljanja iz uradov
OPA

Urad za kontroliranje cen je
imel v juniju 65.000 uslužben-
cev. Do januarja jih bo še 25,-
000, ki bodo odslovljeni pozneje.
10,000 je bilo odslovljenih 12.
novembra.

Kupujte Victory bonde!I

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.

PRVA SLOVENSKA PRALNICA

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

Fina postrežba cene zmerne Delo jamčeno f
TELEFONI: CANAL 7172—7173

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

< OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO <

ADRIA PRINTING CO.
< Tel. MOHAWK 4707 <

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