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Zgodba knigovodje Petra

i POVESTNI DEL I

Nekoč je živel reven knjigo-
vodja, ki je dvajset let delal v
tovarni sukanca v Strassburgu.
Mož je bil bolan na pljučih.

Ko je nastalo njegovo stanje
kritično in je ležal na smrtni
postelji, ga je obiskal tovarni-
ški zdravnik.

Knjigovodja Peter ni bil vo-
dja knjigovodstva, temveč prav
navaden; mali knjigovodja. Ga-
ral je kot konj- Iz leta v leto je
vpisoval številke, katerih smi-
sla ni razumel. Vedel je samo
to, da imajo te številke neki po-
men pri kupičenju premoženja
njegovega gospodarja.

Tovarniški zdravnik je pri
kosilu pripovedoval svojim pri-
jateljem in kolegom o obisku
pri umirajočem. Da bi rešili
človeka, je menil doktor, bi ga
morali poslati v Švico, v gore.
Gorski zrak bi delal čudeže,
kajti bolniku primanjkuje samo
dobrega, svežega zraka. Dvaj-
set let je stanoval v sobici, ka-
tere edino okno gleda na temno
dvorišče stanovanjske kasarne-
Spodaj na dvorišču je bila pral-
nica in para in duh po milu se
je vsak dan dvigal kakor iz ka-
kega rova. Take hiše bi morali
podreti, je dejal zdravnik. Za
to bi moral biti denar. Ako je
bolnik odprl okno, sta para in
smrad udarila v sobo. To ga je
udušilo.”

Ker ni bilo “sredstev”, da bi
pomagali bolniku, je kmalu
umrl. Delal je pač, dokler se je
mogel vlačiti okrog. Zapustil je
vdovo z dvema otrokoma- Vsa
družina ni bila zelo zdrava-
Manjkalo ji je dobre hrane,
solnca*, veselja in— zraka.

Po njegovi smrti je ravnatelj-
stvo tovarne obravnavalo ta
primer. En ravnatelj je bil mne-
nja, da je treba dati vdovi ne-
kaj podpore. Generalni ravna-
telj je pobijal to misel.

‘Knjigovodja Peter” je de-
jal prvi od obeh gospodov
‘je dvajset let delal za tovarno.
Bil je vzoren nameščenec- Za-
služil je tisoč frankov mesečno,
ko je umrl. Ne upam si predla-
gati visoke podpore za njegovo
vdovo. Družina ranjkega je po-
polnoma brez sredstev. Prosim
ravnateljstvo, da naj da vdovi
trimesečno plačo, torej tpi tisoč
frankov, da more plačati po-
greb in da bo imela še nekaj za
prve tedne-”

Generalni direktor je hladno
odgovoril:

“Obžalujem, da ne morem
pritrditi temu predlogu- Tovar-
na inaa štiri tisoč delavcev in
nameščencev. Pri takem števi-
lu so seveda pogosti smrtni pri-
meri. Zato pa ne smemo napra-
viti s tako podporo precedenč-
nega primera. To bi pomenilo
finančno obremenitev podjet-
ja.”

S toplim glasom, da skoro

razvneto je dejal drugi gospod:
“Vendar prosim gospode, naj

upoštevajo to, da po zakonu
pripada odpuščenemu name-
ščencu trimesečna plača. Do te-
ga bi imel on pravico, če bi ga
odpustili radi nesposobnosti za
nadaljnje opravljanje službe.
Njegove družine- ne smemo ka-
znovati zato, ker je mož umrl
prej, preden smo mu odpove-
dali.”

Generalni direktor je napra-
vil nejevoljen obraz, ker ni tr-
pel ugovarjanja. Rekel je:

“Smrt po zakonu prekine slu-
žbeno razmerje in s tem smo
mi prosti vsake obveznosti. Po-
leg tega moram pripomniti, da
je bil knjigovodja Peter že tri
mesece za delo nesposoben, a
mi smo mu izplačevali polno
plačo v upanju, da bo ozdravel-
Torej smo bili zelo dostojni.”

Petrov zagovornik ga je še
branil:

“Saj je vendar revež dvajset
let delal za nas.”

Generalni direktor je postal
nestrpen in odgovoril z rezkim
glasom:

“Industrijsko podjetje ni do-
brodelni zavod. Predlog mojega
kolege kaže sicer njegovo do-
bro srce, toda v bistvu ni nič
drugega kakor podzavesten so-
cialni boljševizem. Zato ne mo-
rem pristati na predlog gospoda
kolege”

Drugi ravnatelji so molčali.
Zagovornik vdove je moral
utihniti.

Vendar je generalni direktor
bral iz oči tega ravnatelja, kaj
misli o njem, in to ga je jezilo.
Morda ga je bilo tudi sram, da
bi obveljal kot stiskač. Zato je
drugi dan prijazno nagovoril
svojega kolego in mu dejal:

“Dragi prijatelj, o vašem
predlogu sem še potem razmi-
šljal. Veseli me, da vam morem
sporočiti, da vam le moremo ne-
koliko ustreči. Našel sem nam-
reč način, kako pomagati vdovi.
Tovarniški nameščenci so na-
pravili zbirko. Nabrali so 2,500
frankov. No, pa za toliko ni tre-
ba kupiti rož in vencev- Ze ne-
kaj sto frankov je že krsta lepo
okrašena. To sem že naročil.
Ostane torej še dva tisoč fran-
kov. In te bom izročil vdovi-”

Tako je generalni direktor
napravil dobro delo z denarjem
nameščencev in delavcev-

Pri pogrebu je imel zastopnik
generalnega ravnateljstva lep
govor. Spominjal se je rajnkega
kot marljivega moža, ki mu je
bilo izpolnjevanje dolžnosti in
vdanost podjetju nad vse. Pod-
jetje da je kot velika družina;
svojcem izreka najgloblje soža-
lje. Vdova je glasno zajokala in
grob so zasuli s cvetjem. Bil je
lep pogreb.

Petrov zagovornik je imel
občutek, kot da stoji na trhli
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deski, ki se lahko vsak trenutek
zlomi. Morda je mislil, stojimo
vsi na trhlih deskah.

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Kapitulacija

Japonske je podpisana in vojne
je konec. A svetovne mirovne
pogodbe še ni, in dokler je ne
bo take, da bi držala, bodo
podpisi diplomatov na raznih
paktih nezanesljivi in brez ga-
rantiranja miru. Za enkrat je
najboljše, da na svetovno mi-
rovno konferenco pozabimo.
Velesile z drugimi deželami
vred imajo pred sabo le eno
vprašanje: ali odpraviti vojne,
ali pa jih bodo vojne uničile.

☆
Razni “Ponciji Pilati” biv-

ši in tisti, ki so še v vladni, ar-
madni ali pa mornarični slu-
žbi, si hočejo ali z resignacija-
mi ali pa z opravičbami umiti
roke češ, ne mi, drugi so
krivi!

Gre se med drugim o vpraša-
nju, kdo je največ zagrešil, da
so Japonci Pearl Harbor lahko
napadli brez odpora in kako to,
da je bilo vojno in mornarično
poveljstvo na Havajih tako ne-
čuječe vzlic temu, da je bilo ja-
ponskega napada vsak hip pri-
čakovati.

☆
Japonski diplomati so tedaj

še uganjali svoje sleparije v
Washingtonu in Hirohitu pa
smo pošiljali olje ter staro že-
lezo. Dne 7- dec. 1941 pa so nam
“gentlemanski” Japonci to že-
lezo vrnili v obliki bomb in tor-
ped. In tako je v tej deželi na-
stala po dolgem času spet pro-
speriteta . ..

,AKo vse te očitke o zmerjanju,
trgovini in zalaganju Japonske
z našim vojnim materialom pre-
sojaš, se ti kot navadnemu zem-
ljanu zazdi, da pade tudi na ka-
kega demokrata krivda za tiso-
če naših vojakov, ki so padli na
Filipinih in drugje. Sicer pa
demokrat gor ali dol vojna
komisija naj likvidira vse vojne
kriminalce.

☆
Svoječasno je neki duhovnik

dejal, da v zadnjih pet tisoč le-
tih ni bilo še nobene iznajdbe
novih grehov. V katerem seme-
nišču je neki graduiral, da mo-
re trditi kaj tako nespametne-
ga?

Zgodaj letošnjo pomlad je ne-
ki slovenski župnik v Ameriki
svojim ovčicam v pridigi zabi-
čil, naj nikar ne podpirajo re-
lifne akcije v pomoč bičanemu
slovenskemu narodu, češ, da jo
vodi “brezverski” SANS. Ali
niso taka odvračanja ljudi nov
greh proti nauku za podpiranje
übogih?

☆
Že pred tisoč leti se je rim-

ska cerkev za kristjanske suž-
nje v rimljanskem imperiju iz-
mislila pekel in nebesa. Vendar
pa se ta nova iznajdba ni prav
posebno obnesla. Nekako v tri-
najstem stoletju se je začel pa-
pež zavedati, da med nebesi in
peklom ni nobene zveze. V
svoji prefriganosti je sklenil, da
je treba ustanoviti tudi kaj ta-
kega, kar bo imelo zvezo z ne-
besi. Tako so nastale vice. Kdor
je bil povsem nečist smrten gre-
šnik, je moral ob zadnji uri ne-
mudoma v pekel, od kjer ni po-
vratka- Manj grešne duše pa so
morale v vice, da se ožgo gre-
hov in da se do čistega operejo,
predno bi smele potrkati na Pe-
trova vrata. Od kraja so tudi
učili, da če se v vicah ne more
zadosti ožgati in očistiti, je tudi
njena pot v pekel namesto v
nebesa.

☆
Do danes ni še nobena še ta-

ko velika tehnična iznajdba in
noben patent prinesel kaki kor-
poraciji ali državi toliko mili-
jard kot so jih papežu vice. V
tem oziru je bil resnično “ne-
zmotljiv” Kajti iznajdba vic je
zlat studenec, ki ni nikdar u-
sahnil in ne bo, dokler bodo lju-
dje verjeli v pekel, vica in ne-
besa onkraj groba- Pred iznajd-
bo vic so morale vse duše ali ne-
mudoma v pekel, ali pa so se
dvignile v nebesa. Od tistega
časa pa gredo večinoma najprvo
v pralnico z imenom vice.

☆
V fari sv. Štefana v Chicagu

JAPONCI SO Z UJETIMI AMERIŠKIMI VOJAKI zelo brutalno postopali, posebno prvih par let
vojne, ker so bili prepričani, da bodo zmagali v nji. Mučili so jih duševno in telesno, živeli v nesanitar-
nih taboriščih, “hrana” pa taka, da so mndgi jetniki zboleli in umrli. Drugi so bili ob rešitvi sama kost pa
koža. Gornji trije jetniki so bili osvobojeni v taborišču na Kitajskem, kjer so se v japonskem predelu
morali spustiti na tla vsled pokvarjenega letala. Po osvoboditvi so v nekaj dneh vsled dobre nege naših
zdravnikov in strežnic, ter tečne ameriške hrane, prišli zopet k sebi.

je bila že pred 40. leti navada
dajati za maše, ki so bile po do-
larju, da jih je duhovnik bral
za dušo pokojnika. Ko je prišel
po čudnih potih božje previd-
nosti na to faro za župnika pa-
ter Kazimir Zakrajšek, se je
začelo z mašami za mrtve kar
na debelo trgovati. Da on v tem
ni bil navaden kramar, tega bi
tudi vsi še živeči slovenski du-
hovniki v Ameriki ne mogli za-
nikati. V tiskarni, ki je bila te-
daj posest menihov njegovega
reda, je dal tiskati tisoč nabož-
nih “pildkov”, kakor smo jim
rekli v starem kraju, ki so bili
na razpolago, kjer je umrl kak
faran. Spodaj si podpisal svoje
ime in pa koliko copakov daru-
ješ za svete maše- Kajti vernik
se mora zavedati, da duša po-
kojnega bržkone ni šla takoj v
nebesa, ampak najprvo v vice.
Čimveč sv. maš daš zanjo, prej
bo očiščena in izveličana. Kaj-
ne, zelo dobro zamišljeno!

☆
Ob rak vi mojega pokojnega

prijatelja sem videl polno takih
podobic s podpisi in naročili za
maše. Sedaj je ta sistem že to-
liko izboljšan, da imajo za te
podobice že posebno stojalo, da
so vse skupaj po lepem redu
razvršene, pogrebnik pa neje-
voljno pobira copake v pomoč
za čimprejšnjo rešitev duš iz
vic- Marsikateri duhovniku ce-
lo zavida na teh dohodkih, ker
ima od mrtvega župljana več
dohodkov kot pa on. Takemu
pogrebniku ne zamerim. Ko je
dobil pogrebniško licenco, se s
tem ni odrekel hrepenenju po
premoženju in drugih posvet-
nih stvareh, kot so se menihi.
A vzlic temu je katoliški po-
grebnik prisiljen, da mora na
pogrebih korakati za revnim
menihom.

☆
Ko je Mojzes razglasil deset

božjih zapovedi, se mu med Iz-
raelci niso obnesle, ker so še v
nadalje rajše molili zlato tele in
koprneli po posvetnih stvareh.
Zato je Mojzes svoje plošče raz-
bil, a božje zapovedi so bile ob-
novljene in se jih še vedno oz-
nanja v na tisoče cerkvah in
templjih širom sveta. Zgradili
so jih doneski revežev, ki nima-
jo, kamor bi glavo položili, in s
prispevki farizejev, ki lahko da-
jejo po tisočakih in stotisočakih.
Samo v Chicagu predstavljajo
božji hrami in zavodi rim-
ske cerkve vrednost nad dve
milijardi dolarjev. Ampak na-
uki kot sta “ne übijaj” in pa
“ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe” so še prav tako
neizpolnjevani kot v Mojzeso-
vih časih- John Chamazar.

Čehi obračunali z
nacijskim županom

Na Čehoslovaškem so obra-
čunali že z mnogimi, ki so slu-
žili Hitlerju in mučili narod.
Dne 6. sept, so obesili na dvori-
šču Pankracijeve ječe dr. Josi-
pa Pfitznerja, ki je bil župan
praškega mesta pod naciji. Nje-
govi usmrtitvi je prisostvova-
la velika množica ljudi. Bil je
obsojen v smrt vsled veleizda-
je- Eden njegovih zločinov je,
da je dal oskruniti grob češkega
neznanega vojaka pri mestnem
magistratu in da je dal odstra-
niti ob njegovem grobu baklji,
ki sta tam neprestano goreli.

Ako bi delavci s takim veseljem
podprli delavski tisk, kakor podpi-
rajo zavajalno časopisje, bi bilo ka-
pitalizma kmalu konec.

ZAPISNIK MILWAUŠKE KONFERENCE
JSZ IN PROSVETNE MATICE

(Zaradi stiske s prostorom in
drugega raznega gradiva je ta za-
pisnik zakasnel, za kar ne zadene
zapisnikarice nikakršna krivda,
ker ga je izročila v objavo takoj
po konferenci. Poročilo o nji v iz-
črpku je bilo priobčeno v Prole-
tarcu z dne 30. maja.)

Konferenca JSZ in društev
Prosvetne matice za severni
Illinois in Wisconsin se je vrši-
la v nedeljo 27. maja 1945 v So-
starichevi dvorani v Milwau-
keeju, Wis.

Zborovanje je otvoril tajnik
konference Anton Garden- Oz-
nani nominiranje kandidatov
za predsednika. Izmed predla-
gancev sprejme Frank Zaitz in
je soglasno izvoljen.

Za zapisnikarja bilo predla-
ganih mnogo navzočih. Ker so
vsi odklonili, je sprejela to na-
logo Angela Zaitz.

Ker so bili na prejšnji kon-
ferenci zgolj poročila in refera-
ti, in ker ni bilo važnih sklepov,
se zapisnika ne čita temveč se
takoj preide na dnevni red.

Tajnik Garden ugotovi, da so
se te konference udeležili slede-
či zastopniki in zastopnice: od
društev SNPJ, št- 1, Anton Tro-
jar; št. 16, A. Tratnik, F- Pri-
mozich, Fr. Perko, A. Gornik,
M. Golob, J. Jenko, C. Kramer
in M- Kramer; št. 14, L. Ogrin;
št. 39, Chas. Pogorelec; št. 102,
Frances Vider; št- 104, Anton
Demšhar, V- Pugel, F. Matko-
vich in R. Singer; št. 192, Anna
Puncer, Mary Oven, Josephine
Slapnik, Mary Vasil, Jennie
Jenko in Anna Kapušar; št. 559,
Ann Beniger.

Društva JPZ Sloga: št. 1,
Frank Cerar; št. 3, Andrew Mi-
klaucich; št. 19, Kristina Pod-
javoršek, Mary Schuler, Mary
Mihelcich in Mary Cerar.

Klub št- 1 JSZ, Fred A. Vider
in Angela Zaitz.

Pevski odsek ASZ, Sheboy-
gan, Wis.: Mary Fale, Frances
Skube, Antonia Retell in Jos-
Dergen.

Čitalnica SND, Waukegan,
111-: John Mahnich.

Eksekutiva JSZ, Frank Zaitz.
Osem društev in drugih orga-

nizacij, ki so v Prosvetni mati-
ci, ni poslalo zastopnikov na to
zborovanje.

Skupno z gosti je navzočih
45. oseb.

Poročilo tajnika: A. Garden
pravi, da od prejšnje do te seje
pod okriljem konference ni bilo
posebnih aktivnosti, a upa, da
bo boljše v bodoče. Blagajna je
šibka. Prenos je znašal $22.79,
stroški $5, dolg tajniku pa zna-
ša $9 00, ostane v blagajni $8.79.

Anton Demshar in Anton
Troj ar, ki sta pregledovala ra-
čune, izjavljata, da so v redu-

Poročila zastopnikov: Anton
Trojar izvaja, da je velik vzrok
nezadostnim aktivnostim to,
ker se članstvo premalo zanima
za seje. Druš. št- 1 je prispevalo
za jugoslovanski relif $25, in
znatne vsote posamezni člani,
ob enem sodeluje pri priredbah
za SANS in pomožno akcijo.

L. Ogrim, Waukegan, poro-
ča, da ima druš. št. 14 nad 400
članov. Mnogo naših fantov in
mož je v armadi in tudi brez
izgub nismo, je dejal. Omenjal
je aktivnosti in vzroke, čemu
se ne stori več kot se.

L. Perko od druš. št. 16 pra-
vi, da tudi pri njih niso brez
vojnih izgub- Padla sta dva čla-

na- Primožič od istega društva
nima ničesar dodati in Charles
Pogorelec od št. 39 omeni, da
nima posebnega poročila.

Frances Vider od druš. štev.
102 pravi, da ima to društvo 111
članic, v mladinskem pa 139.
Društvo je imelo zabavo in bun-
co party, ki je prinesla prilično
vsoto. Na seji meseca aprila se
je med članicami nabralo s4l
za zdravniške potrebščine Jugo-
slaviji.

A. Demshar pravi, da ima
druš. št. 104 nad dve sto čla-
nov, a na seje jih le malo pri-
haja. Podpirajo pomožno akci-
jo, SANS, Prosvetno matico itd.
Dodatno poročilo sta podala od
tega društva še Pugelj in Sin-
ger-

Anna Puncer od št- 192 je po-
ročala, da so poslale glede vpra-
šanj starega kraja in slovenske-
ga Primorja resolucijo na razna
merodajna mesta, med drugim
državnemu tajniku, senatorju
LaFollettu itd. Pohvali tajnico
Mary Vasil. Imajo 116 članic in
86 v ml. oddelku. So aktivne v
vseh naprednih akcijah.

Ann Beniger od društ. št. 559
med drugim poroča, da imajo
130 članov v armadi. Društvo
še vedno prireja svoje velike
piknike kot pred vojno in delu-
je ter pomaga v vseh naših na-
prednih ustanovah.

Frank Cerar in Andrew Mi-
klaucich od društev JPZS ni-
mata posebnega poročila. Enako
omeni Kristina Podjavoršek.
Mary Shular pravi, da so izgu-
bili enega člana.

F- A- Vider in Angela Zaitz
na kratko omenita razmere in
delovanje kluba št. 1 JSZ.

John Mahnich pravi, da čital-
nica SND v Waukeganu sedaj
nima kakih posebnih aktivno-
sti.

Mary Fale poroča med dru-
gim: “Kot znano, smo ustanovi-
li v Sheboyganu aprila 1940 or-
ganizacijo z imenom Ameriško-
slovensko združenje in pod
istim imenom tudi njegov pev-
ski odsek. Namen je v prvi vr-
sti bil združiti vse Slovence v
Sheboyganu za pospešenje dela
na glasbenem in splošnem izo-
braževalnem polju med našim
narodom.

Pomagamo drug drugemu ne-
glede na prepričanje posamez-
nikov, in nedržavljanom pa v
naturalizacijo. V slučaju smrti
člana mu kupimo v poslednje
slovo venec in po možnosti pre-
skrbimo lep pogreb, naš pevski
odsek pa zapoje nagrobno pe-
sem. Spomnimo se tudi bolnih
članov, ki so dlje časa prikle-
njeni na bolniško posteljo, z
malim darilom, o božiču pa se
spomnimo članov-vojakov.

Skozi ves čas obstanka pod-
piramo dobrodelne ustanove in
sodelujemo v njih. Agitiramo
za nakup vojnih bondov in jih
seveda tudi sami kupujemo.
Včlanjeni smo v SANSu in v
Prosvetni matici. SANSu smo
poslale SIOO in $35 članarine.

S ponosom naj poročam, da
so naše članice takoj pričele
pridno sodelovati tudi pri ame-
riškem Rdečem križu in bile so
prve, ki so začele plesti jopiče.
To je bilo oktobra 1941- Za pri-
spevanje krvi se je po pričetku
vojne, oziroma na prvi poziv
februarja 1942 priglasilo 36 čla-
nov-

S pomočjo tega združenja
smo dobile v mestno knjižnico
več novih slovenskih knjig. Pri-
redili smo doslej dva podučna
izleta, enega namreč v Madi-
son, Wis., drugega v Chicago.

Naravno, da ta organizacija
pomaga kolikor more pomožni
akciji za stari kraj gmotno in z
aktivnostmi. .Članov ima okrog
400. Članarina je samo 5c na
mesec, ki pa ne zadostuje za
kritje stroškov, zato si pomaga-
za dohodke v blagajno z drugi-
mi viri. Posebno delaven je naš
pevski odsek.”

Dalje je Mary Fale poročala,
da je bil dramski odsek kluba
št. 1 v Chicagu povabljen, da
ponovi pri njih dramo “Norec”
in navedla je še razne druge
podrobnosti o delovanju v she-
boyganski naselbini.

Predsednik se vsem poroče-
valcem zahvali in izrazi nado,
da bodo poročila o aktivnostih
po vojni še bolj vzpodbudna.

Naše publikacije.—Chas. Po-
porelec je poročal o stanju pri
Proletarcu, o Am. druž. kole-
darju in Majskem glasu? in pa
o Prosvetni matici-

Kar se tiče lista, je dejal, se
mora boriti s finančnimi težko-
čami, kakor zmerom, in v tem
oziru mu je bil sklad tristoterih
v veliko pomoč.

V Prosvetni matici je včla-
njenjih 150 društev, klubov in
raznih drugih ustanov. Letoš-
nja knjiga Prosvetne matice je
bila Cankarjev “Hlapec Jernej
in njegova pravica”, ki so jo
člani P. M. z veseljem sprejeli.

Anton Garden je podal infor-
mativen referat o stanju naših
kulturnih aktivnosti na tem po-
lju in o možnosti, da te zbore
spet oživimo.

Razprave k njegovemu poro-
čilu se je udeležilo mnogo na-
vzočih. Govorilo se je o mladi-
ni, mladinskih krožkih, o ovi-
rah in uspehih, ki jih imajo na-
ši zbori, in o preveliki zaposle-
nosti naših ljudi, ki vsled tega
nimajo dovolj časa za aktivno-
sti na društvenem in kulturnem
polju.

Zastopniki iz Waukegana,
Milwaukeeja, Sheboygana in
Chicaga so podali sliko delova-
nja kulturnih društev v svojih
naselbinah skozi leta nazaj in
navajali vzroke, čemu sedaj ni
več tistega življenja kot nekoč,
drugi pa so izražali nado, da bo
veliko te vrzeli nadomestila
mladina, čim nastanejo spet
normalne razmere.

(Op. zapisnikarice.—Diskuzija
o tem predmetu je bila izmed
vseh na tej konferenci najdalj-
ša, udeležilo se je je velika ve-
čina navzočih, a če bi vso na-
vedla v zapisniku, bi postal pre-
obširen zato je tu le v izčrpku.)

Po tej razpravi je imel Frank
Zaitz referat o sedanjem polo-
žaju po svetu, s posebnim ozi-
rom na vprašanje Trsta in Pri-
morja, o novi vlogi Italije, an-
gleški in ameriški vnanji poli-
tiki, o delu SANSa itd-

Za tajnika ponovno izvoljen
Anton Garden.

Za sedež prihodnje konferen-
ce, ki bo v jeseni, so nominirana
mesta Chicago, Sheboygan in
Waukegan. Garden priporoča,
da naj se iz praktičnih ozirov
odločimo za Waukegan. Wauke-
kan dobil 19 glasov, Sheboygan
12, Chicago en glas.

S tem je bil dnevni red izčr-
pan in predsednik je zaključil
zborovanje s pozivom, da se naj
na prihodnji konferenci v Wau-
keganu zberemo v še večjem
številu.

Angela Zaitz, zapisnikarica.

Nemci na Norveškem
pustili mnogo zaroda

Po zasedbi Norvežke je Hit-
ler nemške vojake urgiral, da
naj se nič ne “šonirajo” imeti
otroke z norvežkimi dekleti, ker
so arijskega plemena, kakor
Nemci. Tako so po odhodu pu-
stili na Norvežkem okrog devet
tisoč otrok, ki jih mora sedaj
preživljati norvežka vlada,
mnogi nemški vojaki pa so se z
Norvežankami toliko zaljubili,
da so se poročili z njimi ter jih
z otrocmi vred vzeli v rajh.

Avstralija znižala davek
Avstralija je znižala dohod-

ninski davek 12 in pol Odstotka.
To je menda edina važna zavez-
niška dežela, da ga je res naglo
in prilično znižala-

Ste že skušali pridobiti Pro-
letarcu k njegovi štiridesetlet-
nici saj enega novega naroč-
nika?
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