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Zunanji ministri odločili glede Trsta

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St, Chicago 23, ILL.

Najvažnejši rezultat pogaja-
nja zunanjih ministrov Ameri-
ke, Sovjetske zveze, Velike Bri-
tanije, Francije in Kitajske gle-
de pogojev za mirovno pogodbo
za Italijo je z našega vidika dej-
stvo, da je Italija izgubila Trst
in skoraj gotovo večino ozemlja
do sedaj pod Italijo, ki je po
narodnosti prebivalstva jugo-
slovansko. '

Ministerska petorica je odlo-
čila napraviti Trst mednarodno
pristanišče ter izročiti Jugosla-
viji in Italiji suverenost nad
prebivalstvom na podlagi na-
rodnosti. Bodoča nova meja med
Jugoslavijo in Italijo bo slone-
la na etnografičnem principu,
se pravi na ta način, da bo čim
manj Jugoslavanov Spadalo pod
Italijo in čim manj Italijanov
pod Jugoslavijo. Posebna depu-
tacija te komisije bo obiskala
vse prizadete kraje in na licu
mesta ugotovila končno razme-
jitev na podlagi omenjene do-
ločbe.

Konferenca se je bistveno dr-
žala izjave sovjetskega mi-
nistra Molotova, ki je na časni-
karskem sestanku izjavil: “Hr-
vatom in Slovencem naj bodo
vrnjene pokrajine, ki jim pripa-
dajo. Privilno je, da spadajo one
italijanskega značaja Italiji.”

Principielno se je tudi jugo-
slovanska vlada držala tega
pravca, izvzemši v svoji zahtevi
po Trstu, katerega je zahtevala
radi ekonomskih, geografičnih
in komercialnih razlogov ter ker
|e taka volja večine prizadetega
prebivalstva. Mi smo uverjeni,
da bodo bodoče meje med Itali-
jo in Jugoslavijo pravilno ure-
jene, če se bo upoštevala vsa
Julijska krajina kot enota.
Uradne številke kažejo, da šte-
je vsa ta pokrajina okrog 970,-
000 prebivalstva in sicer 650,000
Jugoslovanov in 320,000
janov. Prebivalstvo Trsta je le-
ta 1936 štelo 242,430 duš, izmed
katerih je po sodbi angleškega
profesorja A. J. P. Taylorja 60,-
000 slovenskih in hrvaških,
182,430 pa italijanskih in vseh
drugih. Te številke bi pokazale,
da živi v Julijski pokrajini izven
Trsta še 137,570 Italijanov, šte-
vilo Jugoslovanov pa bi znašalo
512,430. Ti Italijani živijo naj-
več v večjih mestih ob morju
ter v Gorici. Meje na podlagi
etnografije si torej ne ‘moremo
misliti druge kot ono na zapa-
du, med Tržičem in Koroško,
kajti vsaka druga meja bi pri-
tegnila več Jugoslovanov na ita-
lijansko stran, nego Italijanov
na jugoslovansko. Slednje pa
sigurno ni namen sedanjega
zaključka, ki v glavnem bazira
na dejstvu, da se čim zmanjšajo
narodnostne manjšine i v Novi
Jugoslaviji i v povojni Italiji.

Vprašanje Trsta je sicer na
papirju rešeno, ampak to jevse.
Jugoslavija, Italija in druge dr-
žave centralne Evrope bodo ime-
le v Trstu svobodno mednarod-
no luko, ki bo pod administraci-
jo komisije Združenih narodov.
Trst kot pristanišče in kot in-
dustrijski center pa bo v veliki
meri odvisen od svojega zale-
dja, to je od Jugoslavije, kot je
bil za časa italijanske okupacije
med 1918 in 1945. In to nam
da misliti, da vprašanje Trsta
tudi sedaj še ni rešeno.
PAKETI V JUGOSLAVIJO SO

CARINE PROSTI
Jugoslavansko veleposlaniš-

tvo iz Washingtona nam javlja
17. septembra:

AMBASADA DEMOKRA-
TIČNE FEDERATIVNE JUGO-
SLAVIJE SI JEMLJE V ČAST
NAPROSITI VAS, DA OBJA-
VITE SLEDEČI ODLOG PRED-
STOJNIK JUGOSLOVANSKIH
OBLASTI:

PAKETI NAŠIH IZSELJEN-
CEV, KI SO NAMENJENI
KOT DAR RODBINI V STARI
DOMOVINI, SO PROSTI CA-
RINE IN UVOZNIH DOVO-
LJENJ.

Paketi se torej lahko pošilja-
jo prosti vsake carine ali kake-
ga posebnega dovoljenja in si-
cer v smislu regulacij ame-
riških poštnih oblasti.

Iz urada ameriškega državne-
ga departmenta smo te dni pre-
jeli pismo tudi glede pošiljanja
denarja v staro domovino in
®ed drugim je rečeno:

“The Department is in sympathy
with your desire that ali possible
assistance be rendered to the peo-
ple os Jugoslavia. The matter os
the resumption os additional postal
Services has been under active
consideration by the interested
egencies os the Government for
some time. As you are probaly
aware, ordinary parcel post Serv-
ice to Yugoslavia has ben re-estab-
lished effective August 22. . .

With regard to money order
Service, negotiations are presently
under way looking to the early
resumption os this Service. As soon
as necessary arrangements can be
made as regards currency ex-
change, it is hoped that service may
be opened. When it becomes prac-
ticable and feasible to resum-e Serv-
ice, a public announcement to the
effect will be made.”
RELIF IZ AMERIKE V RO-
KAH SLOVENSKEGA RDEČE-

GA KRIŽA
Med nami je še vedno nekaj

dvomljivih Tomažev, ki ne ve-
rujejo, da bi kaj relifnih potreb-
ščin, ki jih pošilja v Jugoslavijo
War Relief Fund os Americans
os South Slavic Descent, prispe-
lo v Slovenijo.

V “Ljudski Pravici” z dne 15.
julija 1945 čitamo sledeče ob-
vestilo:
Rojaki iz Amerike niso pozabili

svoje domovine
RKS (Rdeči križ Slovenije) je

pokrenil širokopotezno nabiralno
akcijo za obleke, hrano in sanitetni
material med Slovenci in Jugoslo-
vani, ki žive v Ameriki. Tega ma-
teriala je prišlo doslej že toliko,
da so napolnjena z njim tri skla-
dišča, eno v Ljubljani, dvoje pa v
Dalmaciji. Ko se bo uredil promet
z Dalmacijo i promet preko morja,
bo prišlo še mnogo blaga iz Ame-
rike, zakaj nabiralna akcija onkraj
Oceana še ni končana.

RKS razdeljuje ta material po
svojih krajevnih in kvartnih odbo-
rih po vsej Sloveniji med najpo-
trebnejše. Zakaj, dobro vemo, da
naše partizanske matere zelo nera-
de prosijo, ker se boje, da so mor-
da drugi še bolj potrebni. Edino
krajevni in kvartni odbor RKS v
sporazumu s poročevalcem odseka
za socialno skrbstvo pri pristojnem
NOO (Narodnemu osvobodilnemu
odboru) ali odboru OF (osvobo-
dilne fronte) lahko izvede to
razdelitev res pravično, ne le med
prosilce, ampak predvsem med
tiste, ki so res potrebni, pa zaradi
svoje skromnosti ne prosijo.

Ko je bila organizirana po-
možna akcijo ZOJSA, Slovenija
še ni bila osvobojena, niti še ne
velik del Jugoslavije. Vsled te-
ga smo apelirali na naše rojake,
da prispevajo za relifno akcijo
brez razlike, bo li takojšnja po-
moč prišla tedaj v Slovenijo ali
ne. Nekateri deli Jugoslavije so
bili še bolj potrebni. Dasiravno
torej prve pošiljke niso bile
zaznamovane, kje se naj mate-
rial razdeli, je bilo vendar ne-
kaj nujne hrane za otroke, čev-
ljev in zdravniških potrebščin
razdeljenih v tedaj osvoboje-
nem delu Slovenije. Zgorajšnje
poročilo pa jasno pove, da je v
Sloveniji že eno polno skladišče
tega materiala, a več ga pa še
pride iz Dalmacije, čim bo vozni
promet zopet urejen. Pomoč se
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V Franciji, v Jugoslaviji, v Gr-
čiji in skoro vsi ostali Evropi obe-
tajo v prihajajoči zimi strašno po-
manjkanje kuriva in živeža.

Okrog Dunaja sekajo za drva slo-
vite dunajske gozde. A mnogokje
ni ne gozdov, ne premoga. Gornje
je slika dekleta nekje iz osrednje
Grčije, ki donaša na svoj dom dra-
čje, da družina ne zmrzne v mrazu.
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NA JAPONSKEM so ameriške oblasti takoj po okupaciji našle
dekle, ki je v dobri, lepo zveneči angleščini “zabavala” po japonskem
radiu ameriške vojake in jim pripovedovala, kako bedasti so, ker se
bore. To dekle je bilo tako učinkovito s svojim glasom, da so ji ame-
riški fantje dali naziv “Tokyo Rose.” Rojena je bila v Los Angelesu, je
japonskega pokolenja in ima ameriško univerzitetno izobrazbo.

torej deli med najbolj potrebne
in med te spadajo tudi Slovenci.
To je dokaz, da je bilo naše pr-
votno postopanje in priporoča-
nje pravilno ter da praVilno de-
li slovenski Rdeči križ to naše
podporo ne samo med one, ki
prosijo, temveč med vse najpo-
trebnejše.
S SEJE GLAVNEGA ODBORA

SANS-A
Seje se je udeležilo 24 odbor-

nikov in odbornic. Vršila se je
v Chicagu 15. septembra. Poda-
na so bila obširna poročila in re-
ferati; poročal je tudi nadzorni
odbor in predložil račune do 31.
avgusta. Seja jebila v splošnem
zelo živa in zanimiva.

Po poročilu predsednica JPO-
SS brata Cainkarja, da jeta po-
možna akcija soglasno zaključi-
la nakupiti za preostalo vsoto
nabranega denarja razne trajne
zdravniške aparate in klinične
potrebščine, nato se pa razpusti-
ti, jebil izvoljen poseben odbor,
kojega dolžnost je izdelati na-
črt za bolj intezivno relifno ak-
cijo med ameriškimi Slovenci
pod okriljem SANSa in ZOJSA.

Tajništvu so bila na seji iz-
ročena tudi tri darila in sicer je
brat Leo Jurjovec kot predse-
dnik Zapadne slovanske zveze
izročil za politično akcijo S3OO,
katero vsoto je SANSu pokloni-
la letošnja konvencija omenje-
ne organizacije, hrvaški rojak
Marjan Popovič od tvrtke M. B.
Vick & Co. pa znesek SIOO.OO.

Za relifno akcijo je izročila
sestra Josephine Erjavec, bla-
gajničarka podružnice SANSa
in JPO-SS iz Jolieta, ček za
SIOOO, ki predstavlja dobitek od
shoda dne 19. avgusta. Ta vsota
je namenjena za Slovenijo.

Naše prireditve: Podružnica
štev. 48, Cleveland, program v
SDD 7. oktobra. Lokalni odbor
ZOJSA, Cleveland, shod v SND
21. oktobra. Dramatično društvo
Ivan Cankar, Cleveland, pred-
stava v korist SANSa 28. okto-
bra. Skupne podružnice SANSa
v Chicagu program v dvorani
SNPJ 18. novembra.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Mir težje doseči
v diplomaciji kot
pa na bojiščih

(Nadaljevanje s 1. strani.)
zerjem, so carju Angleži in
Francozi zagotovili, da postane-
jo Dardanele s Carigradom vred
njegove. A po boljševiški revo-
luciji pa ta tajna pogodba v
Londonu in Parizu ni več drža-
la in Rusija je bila v Črnem
morju še celo bolj zaprta ko
prej, posebno pa v minuli vojni,
ko “nevtralna” turška vlada ni
dovolila v Črno morje nobene
ladje, ki bi dovažala potrebščine
Rusiji.

Moskva se je odločila, da si
vrata v Sredozemsko morje od-
pre in je to Turčiji pred par
meseci povedala zelo razločno
in s tem tudi Londonu.
Intrige v balkanskih deželah
Turčija čuti, da ji Anglija

proti Rusiji bržkone ne bo mo-
gla pomagati toliko, da se bi la-
hko postavljala po robu. A Mo-
skva tudi noče izzvati takojšnje
krize, ker se ji sedaj ne mudi.
Noče pa, da bi se še kdaj dogo-
dilo, da se bi balkanske dežele,
v katerih so ji ljudstva prija-
teljska, organizirale proti nji.
Bolgarijo je imel v pesteh kaj-
zer in potem Hitler, Jugoslavijo
pod Aleksandrom in potem pod
knezom Pavlom pa se je osla-
njala na politiko protisovjetske-
ga “sanitarnega kordona” do
konca, Rumunija je prišla pod
fašiste, enako Madžarska, pa
Avstrija —in sedaj pa so vse te
dežele prešle pod takozvano so-
vjetsko sfero.

Zato je v Washingtonu in
Londonu nastala zahteva, da
morajo dobiti te dežele demo-
kratično vlado, namesto komu-
nistične, kakršne imajo sedaj.

V bistvu to ne pomeni, da se
gre med diktatorsko ali demo-
kratično obliko vlade, ampak
pomeni pa, da se stara igra in-
trigiranja na Balkanu nadalju-
je, in dejstvo pri tem je, da
ljudstva v balkanskih deželah
zaupajo Sovjetski uniji bolj kot
pa bodisi Angležem ali Ameri-
čanom. Francozi so vsled svo-
jega poraza prišli tam ob vso
veljavo.

Voditelji prejšnjih strank, ki
sedaj vedre v Parizu, v Londo-
nu, v New Yorku in v Wash-
ingtonu, mnogi njihni kvizling-
ški tovariši pa sedaj v Rimu, so
kajpada za “demokracijo” v
njihnih deželah, pod zaščito a-
meriških in angleških bajone-
tov, kar bi pomenilo, da se jim
stari raj spet povrne. Ljudstvo
zahteva, da birokracija, ki jih
je tlačila, izkoriščala in držala
v brezpravnosti, izgine.

Ako zmagajo ljudski interesi,
postane vsled pridobitve teh de-
žel na svojo stran Sovjetska
unija najmogočnejša kombina-
cija v Evropi.

Kapitalistični interesi bi radi
to preprečili. Pa ne zato, ker
jim je za demokracijo, ampak
za obvarovanje njihnega siste-
ma.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON
3724 West 26th Street

Tel. Crawford 2212

OFFICE HOURS:

1:30 to 4 P. M.
(Except Wed. and Sun.)

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

Res. 2219 So. Ridgeway Ave.
Tel. Crawford 8440

If no aniwer Call
Austin 5700

POSLUŠAJTE
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postajo
Vodi io Georae Marchan

WGES, 1360 kilocycles.
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Problem plovbe
V minuli vojni, ko si je Ev-

ropo Hitler podjarmil, jo je hi-
tel presnavljati v “nemški živ-
Ijenski prostor” N. pr. vsa plov-
ba po evropskih rekah je prišla
pod njegovo kontrolo. Sedaj pa
je posebno promet po Donavi
v deželah sovjetske sfere. Ame-
riški državni tajnik Byrnes
predlaga, da se ga naj interna-
cionalizira. Molotov ugovarja.
Čemu treba sedaj, ko imajo te
dežele demokratične vlade, za-
htevati toliko kontrole nad nji-
mi? A Angleži in Američani pa
mu odvračajo, da to, kar on oz-
načuje za demokracijo, ni dru-
gega kot komunistična dikta-
tura.

Listi v Moskvi očitajo tisku
v Ameriki in v Angliji, da igra
dvojno mero, kajti namesto da
bi bil za demokracijo na ame-
riškem jugu, ali da se bi pote-j
goval zanjo na primež v Indiji,
pa jo zahteva le na Madžar-
skem, Rumuniji, Bolgariji in v
Jugoslaviji. Grčijo pa je izvzel,
ker jo brani za rojaliste.

Dvorjanom se po
vsem svetu še
vedno dobro godi.

(Nadaljevanje s 1. strani.)
nova vlada s kraljevimi odloki
“demokratično” sestavljena. A
nato pa je nastala v vladi kriza
za krizo. Tepli so se umirajoči
posedujoči sloji, pojemajoči ari-
stokrati in proti njim pa neor-
ganizirano ljudstvo pod vod-
stvom par socialistov in pa ne-
katerih organiziranih celic ko-
munistov.
Kralju Mihaelu so na to šepe-

tali, da ga Moskva izvablja v
past. Ob enem je spoznal, da je
nekaj narobe za njegove sorte
ljudi. Tako se jepritožil ver-
jemite ali ne, pred par meseci
ameriški vladi, da ni več demo-
kracije v Rumuniji, pa da jo on
želi in naj mu jo Zed. države
pomagajo obnoviti. To se glasi
kakor pravljice iz tisoč in ene
noči.

Mihael je razbrzdan fant,
vreden sin svojega očeta in rad
veseljači. A po Bukarešti pijan-
čujejo tudi sovjetski vojaki, ki
so nekateri zelo hribovski in
jim je beseda “olika” popolno-
ma nepoznana. Ko se je dne 15.
sept. Mihael v svojem elegant-
nem avtu vozil po Bukarešti, so
ga napadli pijani sovjetski vo-
jaki, mu vzeli zapestno uro in
jopič. Nič ni pomagalo, ko so
kraljevi spremljevalci poželji-
vim vojakom dopovedovali, da
je človek, ki so ga napadli, “ru-
munski car”. Proč s carji, ali
saj z njegovimi urami in jopiči!
Potem se je Mihael za zapadno
demokracijo še bolj navdušil in
zastavkal. Paul Ghali je poro-
čal dne 22. sept, v čikaških Dai-
ly News, da po tistem inciden-
tu Mihael noče več iz svoje pa-
lače in da se zanaša na Zed. dr-
žave in Veliko Britanijo češ,
bo že kako. In zato zelo kljubu-
je. Noče sprejeti nobenega mi-
nistra več, ker ne zastopajo de-
mokratične vlade, in ne podpiše
nobenega dekreta. In kadar če-
sa kralj ne podpiše, je neustav-
no, torej nedemokratično.

V Belgiji pa so sličen spor re-
šili nekoliko boljše, kajti Bel-
gijci so demokratični. Leopold
bo še živel v udobju na ljud-
ske stroške seveda toda nje-
govi dekreti so ob veljavo. Tako
je rešena v Belgiji legalnost in
demokracija.

Lahko bi naštevali še dolgo,
kakšen gnoj so ti troti, a naši
čitatelji to itak razumejo.

Naši letalci prizadeli
Japoncem veliko izgub

Japonska časniška agencija
Domei je dne 6- sept, poročala,
da je bilo v poletih zavezniških
letalcev nad japonska mesta
241,309 ljudi übitih in 313,041
ranjenih-

Priporočite prijatelju, naj
si naroči Proletarca.

NE ČAKAJTE,
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.

Veliko je ljudi v tej deželi, ki
radi čitajo detektivske povesti.
Le malo je resničnih. Pisane so
le radi dobrega biznisa, ki ga
imajo pisatelji in založniki teh
šundromanov. Jaz seveda nisem
detektiv, imel pa sem že več-
krat opravka z njimi, ne da bi
se tisti moment zavedal tega.

Leta 1914 sem prišel iz stare-
ga kraja k bratu in sestri v Chi-
cago. Dela ni bilo dobiti nika-
kršnega. Angleščine nisem ra-
zumel in mesto je preveliko,
da bi sam hodil od tovarne do
tovarne, kakor so to drugi de-
lali, ki so poznali transportaci-
jo» Brat je delal. On je pleskar.
Menda so samo pleskarji delali
bolj stalno. Vsak dan je delal
čezurno in tudi dobro zaslužil,
kakor je povedal. Dejal je, da
je to bila njih sezona. Oženjen
ni bil. Sestra pa, ki ji je bilo
takrat 20 let, je bila bolna in
ves njegov zaslužek je šel za
zdravnike in zdravila, pa je vse-
eno morala umreti.

Enkrat jepa ostal doma, zato,
da morda kakšno delo najde
zame. Tavala sva od 7. do 12.
ure in ko ni bilo nič, me odpelje
v mesto (loop) k agentu, ki delo
prodaja. Plačal je $4 in agent
je obljubil, da mi bo delo goto-
vo že v kratkem preskrbel. Na
agencijo sem hodil vsak dan in
posedal po ves dan v čakalnici.
Pa nisem bil sam. Vedno jih je
bilo po pet, do deset, ki so ča-
kali na delo. Včasih je dal ti-
stim, ki so najbolj sitnarili in so
znali angleško, listek z naslo-
vom tvrtke ali podjetja z bese-
dami, to so naši najboljši kostu-
meri, pazi se in übogaj. Dotični
je zgrabil listek z obema roka-
ma in oddirjal z njim kakor fu-
rija. Toda čez par dni je bil zo-
pet nazaj.

To je bilo poslopje z več nad-
stropji. V pritličju je bil salun.
Tu sem vsako opoldne izpil ve-
liko merico piva za sc, lunč pa
je bil zastonj. Tudi drugi so ta-
ko delali. Mene je bilo v za-
četku sram. Brat je rekel, da je
to navada po vsi Ameriki. Češ,
ako boš jedel, boš lažje tudi več
piva popil.

Po nekaj tednih sem se že to-
liko privadil tej okolici in sa-
lunu, da sem se počutil kakor
doma. Nekoč pa opazim v tem
salunu človeka kakšnih 35 let
starosti. Oblečen je bil bolj če-
dno kakor drugi, ki so tu sem
zahajali. Poklical si je najmanj-
šo merico pive in najbolj čudno
se mi je zdelo to, da ni imel po-
željenja do jestvin, kakor smo
jih imeli mi drugi. Poleg mene
je stal možak srednje postave,
umazan, njegova kamižola je
bila pri žepih raztrgana, hlače
pomečkane in ena hlačnica je
bila šest palcev krajša od druge.
Britve ni imel na obrazu vsaj
dva meseca. Pravkar si je natla-
čil usta s kruhom in mesom, pa
sune z levico proti meni, mom-
lja je: “Huh, buržuj!” Povedal
bi mi bil še marsikaj, pa jaz
ga itak nisem razumel.

Mož v čedni obleki, ki je bil
prijaznega vedenja, ni slišal ali
pa ni hotel slišati njegove opaz-
ke o “buržuju”. Razgledal se je
po beznici in zdelo se mi je, da
je premeril vsakega posebej.
Nato se je malomarno obrnil in
odšel na ulico. Zdelo se mi je,
da sem ga že tudi prejšnji dan
videl tu notri. Dva dni pozneje

MARTIN JUDNICH:

DETEKTIVI
sem ga spet opazil, samo da je
bil v drugi obleki. Jaz sem
pravkar kupil čašo piva. Vza-
mem dva vložka in sedem za
mizo, da bom bolj komodno po-,
jedel in popil. Vidim, da me
mož v čedni obleki opazuje. To
me spravi v zadrego. To najbrž
tudi on opazi, pa se obrne
vstran in počaka, da sem po-
spravil svojo skromno južino.

Bolj je vedel kot jaz, koliko
časa me bo vzelo, da bom zme-
tal tista dva sendviča vase. Pa
se je prizibal k moji mizi. “Ha-
lo,” mi pravi in se drži na smeh.
Navezati hoče pogovor z menoj.
Poskuša v več jezikih, toda jaz
razumem samo “kranjsko”. Mo-
ja nemščina je jako revna. Po
poljsko se nama je posrečilo za
silo. Hotel je vedeti odkod sem
prišel in koliko časa sem v Ame-
riki. Zakaj hodim vsak dan v ta
brlog in ako imam koga v Chi-
cagu. Ko mu na vse odgovorim,
me povabi naj grem z njim. On
pa naravnost k agentu. Govoril
je z njim samo par minut in
moji, oziroma bratovi štirje do-
larji so bili v mojih rokah. Po-
tem greva na ulico. Na vogalu
kupi časopis. Namigne mi, naj
mu sledim. On pa razvije časo-
pis, se ustavi in me vpraša,
kakšno delo opravljam. Povem
mu, da sem čevljar. Ko tako ho-
dimo par blokov, zavije v veli-
ko restavracijo, v katero se jaz
prav gotovo ne bi bil upal, tudi
ako bi bil imel denar. Naroči
jedila in jaz se ne spominjam
več, kaj vse je bilo. To pa vem,
da sem bil lačen tople hrane in
da sem se pošteno najedel. Ko
je strežaj začel nositi na mizo,
sem se bal, da tisti štirje dolar-
ji, ki sem jih prejel od agenta,
ne bodo dovolj. Predno so bile
naročene jestvine prinešene na
mizo, je mož v čedni obleki pre-
gledaval časopis, ki ga je prej
kupil na vogalu ulice.

Ko sva pojedla, hočem "jaz
plačati. Toda on potisne mojo
roko nazaj, v kateri sem držal
vse štiri dolarje. On pa je plačal
samo en dolar in nekaj drobiža.
Denarja od mene nikakor ni ho-
tel.

“Ako ste čevljar, tu je oglas,
ki išče pomočnika za popravo
starih čevljev. Le potrpite,
da vam vse povem. To je čev-
ljar zunaj mesta. To bo najbrž
kakih 25 milj severno zapadno
od tu. Jaz mu bom takoj pisal
in morda že jutri dobite odgo-
vor.” Odpeljala sva se na moj
dom k bratu in oba sta se sme-
jala na moj račun. Drugi dan
sem pozno popoldne res prejel
priporočeno pismo, naj takoj
pridem delati z začetno plačo $2
na dan. Brat mi je povedal, da
je bil tisti človek mestni tajni
policaj. Kakorkoli že. Izredno
dober človek je bil.

(Dalje prihodnjič.)

Veliko materijala
na morskem dnu

V vojni na Pacifiku je ame-
riška mornarica izgubila veliko
'ladij in z njimi vred 200,058 ton
materijala, ki je bil poslan bo-
disi naši armadi ali pa zavezni-
kom v pomoč.

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

SLOVENSKE IN
ANGLEŠKE KNJIGE

Največja slovenska
knjigarna v Zed. državah
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