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(Nadaljevanje.)
Starejši ljudje so radi poslu-

šali kaplanove pridige, ker je
baje govoril bolj glasno in raz-
ločno, dasi je bilo baš obratno,
le da župnikov glas ni segal po-
slušalcem do srca kakor kapla-
nov. Mladeniči so ljubili kapla-
na, ker je bil živahen zunaj cer-
kve in jim ni skazil nobene po-
štene šale in zabave; ženske pa
so ga imele rade zato, ker je bil
še tako lep, da je bilo kar ško-
da, da je šel za gospoda. Otroci
v šoli so se jako veselili ure, ko
je prišel poučevat; najmanjša
deca samosrajčniki pa so ga
klicali, kadar so ga zagledali:
“Julij, gospod, plid’ sem!”

Zato je menil Tomaž Brlog,
da bi moralo solnce sijati kar
najlepše, ker pride gospod Ju-
rij v Šentjakob, da bo maševal
in vodil procesijo. Pa je neiz-
prosna usoda že tako odločila,
da bi danes deževalo, če bi bilo
tudi nebo jasno. Gospoda Jurija
pa to ni tako jezilo, kakor Br-
loga in ostali cerkveni svet.
Smehljal se je pod dežnikom,
in ko je naglo opravil cerkvene
obrede in je procesija minula,
je stopil zadovoljno h Kabonu
in se pomešal med župljane.
Ker je bilo že popoldne in je
gospod Jurij imel še opraviti
popoldanske večernice, je ostal
kar tu pri kosilu. Bila pa je že
starodavna navada, da so pri
Kabonu na ta dan pripravili za
južino dvoje vrst mesa in poti-
co, posuto s cimetom, skuhali
m spekli so pa to zgodaj zjutraj,
da je šla gospodinja potem la-
hko brez skrbi za procesijo.
Pili so pa hruškov mošt; kar so
imeli najboljšega, ki so ga na-
redili tega leta v Šentjakobu, so
ga nalašč prihranili za to prili-
ko Zvonarjevega Frana, naj-
mlajšega gospodarja, je doletela
naloga, da je natakal; prisesti
pa ni mogel k skupnemu obedu,
ker zanj ni bilo prostora. Dobro
je vedel, da to ni bilo kar slu-
čajno; videlo se mu je na zar-
delem licu in turobnem, prisi-
ljenem smehljaju, kako ga pe-
če v prsih zavest, da se je pred
štirinajstimi dnevi vrnil iz šti-
ritedenskega zapora... In te
njegove lahkomiselnosti ko-
liko denarja so ga stale! Ljudje
so že govorili, da je on na pol,
že dogospodaril in da bo moral
prodati vsaj polovico svojega
posestva, da poplača odvetnika
in razne neumne dolgove.

Toda v resnici pa ni bilo tako
hudo. Pokojni Zvonar je zapu-
stil sinu nezadolženo posestvo;
njegovo zemljišče je bilo naj-
boljše v Šetnjakobu. Urša, Fra-
nova mlajša sestra, je imela
svojo doto naloženo pri gospo-
ski; kadar bi se pa možila ali
bi postala polnoletna, pa naj
bi ji brat izplačal še pet sto gol-
dinarjev.

Oče je bil še živ, ko je Fran
šel v vojake; te dve leti, kar ga
ni bilo doma, ker mu je med
tem umrl oče, sta bila njegova
nesreča. Ovdovela mati mu je
pošiljala dosti denarja; Fran pa
se je prevzel in hotel biti kakor
gospod; da mu ni bilo treba sna-
žiti konja in obleko, je rajši pla-
čeval drugemu. Čisto drugače
se mu je kazala mladost pri vo-
jakih nego doma. Tu ni bilo dru-
gega nego hoditi na polje, od-
tod domov k skupni južini, o
praznikih v cerkev, ob semnjih
v mesto, —a nikake zabave ni-
kjer; pri vojakih pa oj, kako

veselo je bilo! Časih se je spom-
nil na dom, in pred oči mu je
stopila vsa šentjakobska vas s
svojimi malimi hišami. Zdelo
se mu je, da je doma vse lepše,
ceste so bolj snažne, nebo je
bolj jasno, zvezde so večje, da,
še celo ta nagajiva megla je
bolj prijazna doma nego dru-
god .. . Zakaj se mu je tako
zdelo, tega ni vedel. ln, ali
mu je to kaj pomagalo, če se je
postavljal v vojašnici? Saj se
je zmenil zanj le malokdo. Vse
drugače pa bi bilo, premišljal je
dalje, ko bi šel domov v dra-
gonski obleki, ki mu je pristo-
jala tako lepo. Pred zadravlji-
ško cerkvijo pred mašo tam
bi se postavil! Potem pa bi šel
na zadravij iško kegljišče; pred
večernicami so hodile tu mimo
vse zadravljiške krasotice . . .
Počakal bi, da bi prišla župa-
nova Žefa mimo, in bi jo po-
klical, da bi ga pogledala; si-
cer se ona ne bi ozrla, tako je
pobožna. Fran je premišljeval,
kaj bi ji neki povedal... in ob
tem se je tako zamislil na dom,
da mu je hotelo prsi raznesti
in da skoro ni mogel zaspati. . .
Ko se je potem Fran, vsled ma-
terine prošnje oproščen vojašči-
ne, še preje vrnil domov nego
je pričakoval, se njegovi znanci
niso toliko brigali zanj, kot je
pričakoval. Šentjakobčani so
bili sploh mirni ljudje, katerih
ni zlepa nič spravilo iz vsakda-
njega tira: naj se je peljal po-
štni voz, s tujci prenapolnjen,
po cesti, naj je dirjala grajska
bogato opravljena kočija skozi
vas nihče se ni brigal za to.
In zato se tudi niso dosti menili
za lepo Franovo vojaško obleko
in njegovo bolj ponosno in sa-
mozavestno nastopanje. Nekoč
pa je prišel k njemu potuhnje-
ni mešetar Florijan in ga začel
prigovarjati, da bi prodal vso
mlado govejo živino, katero je
Fran mislil rediti, zadravljiške-
mu mlinarju, ker se baje nika-
kor ne izplača rediti jo. Vzlic
materinemu prigovarjanju je
Fran verjel mešetarju in pro-
dal telice; s tem si je hotel na-
brati tolikg denarja, da bi kupil
dva konja in lahno kočijo, ka-
kršne ni imel nihče v vasi. Ko
je to storil, so jeli ljudje na nje-
gove stroške norce briti. Urša je
nekaj zvedela, kako se posme-
hujejo sosedje in pravijo, da
bo Fran za leto dni molzel ko-
nje, voziček pa prodal na sem-
nju zadravljiškemu baronu. To
je povedala doma, in Frana je
to hudo grizlo. Ko je neke ne-
delje popoldne stal pod lipo
pred hišo in je pozdravil mimo-
gredočo Žefo, je videl, da mu je
komaj odzdravila. Tedaj pa je
hitel v hlev, napregel konja in
se odpeljal kakor blazen v me-
sto. Tu je nakupil sodček tirol-
skega vina in sto smodk ter se
naglo vrnil. Sklical je sosedove
Brlogove, Pražlove in svoje po-
sle ter jih učil tako piti vino,
da so razbili vsako izpraznjeno
steklenico ob lipo pred hišo;
zraven pa so kadili viržinke in
kube in vriskali kakor Indijan-
ci. To je bilo nekaj nenavadne-
ga. in se je precej razneslo po
okolici; pametni gospodarji, ka-
kor sta bila Brlog in Pražel, so
prepovedali svojim sinovom, da
bi se družili z Zvonarjevim Fra-
nom.

Potem pa je živel Fran zopet
trezno več tednov. Bolehna ma-
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ti ga je bila vesela. Neumorno
je delal kakor mravlja in si ni
privoščil koščeka slanine za do-
poldansko ali popoldansko ma-
lico, dasi je dajal najemnikom
tako malico; zadovoljen je bil s
suhim kruhom. Zvečer po delo-
pustu je pa on, ko so se drugi
pogovarjali ali že spali, še ve-
dno delal razne stvari za sestro
Uršo. Naredil ji je škatljico za
šivanje in za uro, posodico za
sol in ji popravil polomljeni ko-
lovrat. Sestro je zato imel tako
rad, ker je imela baš take rjave,
svetle, na čelu malo kodraste
laske in tak ljubezniv pogled ka-
kor tista, ki je tako sveto pove-
šala pogled.

Ali kakor povsod, tako so vi-
deli i Šentjakobčani pri vsa-
kem človeku najhitreje napa-
ke ter jih raztrosili. Nihče ra-
zen gospoda Jurija ni poznal—-
ali ni hotel poznati Frano-
vih dobrih lastnosti. Sam go-
spod je bil dobrega srca, in zato
je našel na vsakem drugem ne-
kaj dobrega.

Gospod Jurij je večkrat po-
gledal Frana in premišljal o
njem, da je skoro pozabil jesti.
Do danes še ni vedel, kaj je Fra-
na tako razkačilo, da je mest-
nega stražnika, ki mu je prepo-
vedal naglo voziti po mestu in
mu konja ustavil, udaril z bi-
čem in ga še opsoval. To pa je
imelo hujše posledice za Frana
nego vse dosedanje neumnosti;
kajti izgubil je svoje dobro ime,
ker so ga zaprli, in mati mu je
umrla največ radi tega. Gospod
Jurij je Frana danes opazoval
in zapazil je nekaj na njem, da
se je skoraj začel bati zanj. Ne-
kaj obupnega se je čitalo Franu
na obrazu, kar bi znalo biti še
bolj nevarno nego prejšnje nje-
gove budalosti.

Ali kdo bi Frana vodil po pra-
vi poti? Materina besecla je v
molknila, sestra Urša je bila že
od rojstva slabotna, sosedje pa
so bili taki, da se na noben na-
čin niso hoteli utikati v usodo
drugega bodi s svetom, bodi
z dejansko pomočjo. Vsakdo je
skrbel le za svojo malho, samo
v cerkev, 'na semnje in časih v
gostilno so hodili vsi skupaj; če
jepa kdo tu povedal svoje mne-
nje, mu nihče ni ugovarjal, tem-
več le rekel: “Prav ima!”

Skupna je bila Zadravljanom
in Šentjakobčanom tudi hranil-
nica, katera se je ustanovila na
nagovarjanje gospoda Jurija.
Imenovala se je “ul” (čebelni
panj), in sem sta prihajala tudi
dva iztisa “Mira”, kateri je po-
tem gospod Jurij časih bral
zbranim župljanom pri Kabonu.
Koje prečital, se je vselej vse
oglasilo kakor iz enega grla: “Ti
imajo prav!” Ali Šentjakobča-
ni sami se niso ravnali tako, ka-
kor so slišali iz “Mira”. In tudi
Franu so dajali prav, da si ni
dal zapovedati od stražnika;
vendar pa se ga je izogibal vsak
kakor nalezljive bolezni.

(Dalje prihodnjič.)

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Ako je res, da

je v Evropi vse železniško omre-
žje uničeno, in ako je poročilo,
da vozijo vlaki iz Trsta redno v
Ljubljano in v Zagreb zaneslji-
vo, potem je s pomožno akcijo
UNRRA nekaj narobe. Sicer se
zavedam, da je papež v Rimu in
ne v Beogradu. Ker če bi bil v
slednjem, bi Jugoslavija preje-
la 200,000 tovornih avtov, ne
pa Italija; in pa za 450 milijo-
nov dolarjev živeža ter drugih
potrebščin, do katerih je Jugo-
slavija tisočkrat bolj upravičena
kot pa so laški polentarji.

☆
Čitamo, da je bila zmagoval-

ka nad japonskim militarizmom
atomska bomba. Vse mogoče.
Zdi se mi, da avropski reakciji
atomske bombe še ne bo treba.
L. 1944 sem s. A. Gardnu na vr-
tu SDC izrazil bojazen, da ko
bo vojne konec, bo evropske na-
rode dominirala tista sila, ki bo
imela največ kruha na razpola-
go. Sedaj se to prakticira. Zave-
dam se sicer, da ima umirajoči
kapitalizem res atomske bombe
na razpolago, a ob enem tudi na
milijone hlebcev kruha. To se
seveda nanaša na naš ameriški
kapitalizem. Kruha pa osvobo-
jeni, raztrgani ljudje v Evropi
nimajo. Torej jim je pomoč od

tu dobrodošla. A imajo pa ne-
kaj, kar je zanje tisočkrat bolj
častno kot vse vojne iznajdbe.
Imajo socialna načela. Imajo
program za nov družabni red,
ustvariti nov svet, novo člove-
ško družbo.

Ali se vam ne zdi napačno,
ko največja demokratična dr-
žava na svetu nasprotuje takim
idejam?

Sem zelo radoveden, če je v
Washingtonu še kaka oseba, ki
je ponosna na ameriško revo-
lucijo?

☆
Zdi se mi, da ima Italija naj-

boljšo železniško transportaci-
jo. Prvič zato, ker je deležna iz
Amerike največje podpore in pa
ker se fašiste še vedno slavi,
kako so z dučejem na čelu po-
skrbeli, da so vlaki ob času od-
hajali in pirhajali. Torej je ško-
da, ker so tako velikega vešča-
ka njegovi ljudje ali če jim
rečejo partizani za pete obe-
sili? Mar naj bi še v naprej skr-
bel za vzoren železniški promet!

☆
Tiste dni, kosem to pisal, sem

čital, da je bil v Pragi aretiran
pater Peter Moehler, predstoj-
nik samostana v Tepli. Z njim
vred je prijela oblast 14 meni-
hov. Dokazano jim je bilo, da
so ves čas vojne služili nacijem
in da je bil njihen samostan
gnezdo nacijske aktivnosti. Ali
ni to za katoliško cerkev jako
“častno” in sramotno za sloven-
ski klerikalizem, ker taka izdaj-
stva v Rimu podpira?

☆
Da, marsikaj se je dogodilo

na svetu, odkar je atomska bom-,
ba eksplodirala nad Hirošito.
Gentral Tojo, prejšnji premier,
si je skušal najti srce s samo-
kresom, pa ga je zgrešil in bo
ozdravil, kakor pravijo zdrav-
niki. Glavni nemški vojni zlo-
činci so dobili srčno hibo in so
pod zdravniškim namesto pod
policijskim nadzorstvom. To-
rej imajo tudi oni srce?!

☆
Ameriški vojak slovenskega

rodu poroča, da je v nemškem
koncentracijskem taboru našel
svojo lastno mater . . .

Časnikar William McGaffin
poroča iz Tokia, da ameriška
vojna komanda na Japonskem
vojakom svobodno dopušča po-
sečati lokale, v katerih jih za-
bavajo gejše. V najfinejših lo-
kalih je cena za eno uro zaba-
ve, brez pijače in jedače 200 jen
ali okrog sl3. Seksualni brlogi
so v Tokiu zmerom dobro obsto-
jali. Sedaj, ko so tam naši fan-
tje, jim bo šlo še boljše, ako je
verjeti poročilom. Sicer je bila
to v Tokiu zelo važna industri-
ja že prej, sedaj pa se je po-
spešila. iyiorda bo vojaška ob-
las tpod vodstvom MacArthur-
ja določila za te vrste zabave
“dostropno ceno”, a tudi še po-
tem bo drago.

☆
Poročilo omenjenega časni-

karja se mi zdi zelo zanimivo,
zato k njemu tudi izražam to
svoje skromno mnenje. Znano
vam je, kako vrtnarji cepijo v
divje mladife žlahtne trepiljke,
in iz tega zraste drevo, ki rodi
sadje najboljše kakovosti. Ena-
ko se cepi tudi divje vrtnice. In
kakšen krasen cvet obrode!

Ameriškim vrtnarjem na Ja-
ponskem, ki se sicer na drže vsi
danih predpisov, želim uspeh,
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VELENACIJI SO SE POSKRILI, a proti manjšim ribicam pa se

vrše obravnave, v katerih je bilo že veliko obsojenih. Mnogi izmed
njih so bili svinje, dasi se s tem dela pravim svinjam krivco. Na gor-
nji sliki sta dva izmed glavnih morilcev, ki sta direktirala uničevanje
jetnikov v logarju Belsen v Nemčiji. Na obravnavi sta krivdo tajila,
a dokazov proti njima je bilo toliko in tako grozovitih, da sta dobila
zasluženo kazen. Na levi je Josef Kramer, zvan “beštija v Belsenu”,
in na desni dr. Fritz Klein, ki je izvrševal “tehnično delo” za pokonča-
vanje jetnikov. Obravnava proti njima se je vršila v Luehenburgu.

pa obilo zabave. Da bi le njih
seme, ki ga tam sejejo, obrodilo
tudi kaj demokracije, pa bo do-
bro.

☆
Mogoče je atomska bomba

vplivala tudi na Mrs. Frances
Strohl, v Lawtonu, Pa., stara
38 let, ki je nedavno porodila
18 funtov težkega dečka?

In morda ima svoje učinke
tudi na Proletarca. Vsi moji do-
pisi do 10. oktobra so nad dva
tedna zakasnjeni. In to je moja
lastna krivda, ker nisem verjel
predsedniku Trumanu, da je
vojne res konec.

V Proletarci sem zadnje čase
opazil ogromno novih oglasov.
Zavedam se, da je upravičen do
dohodkov in s tem do finančne
opore. Zanj storim vse, kar
zmorem.

A vidim tudi, da so oglasi do-
bili prednost pred urednikovimi
komentarji. Nekateri naročniki
so se pritožili, a po njihnih iz-
javah, ko jih obiskujem pri po-
biranju naročnin, vidim, da se
jim list dopade, najbolj pa nje-
govi “Komentarji”. Mogoče je
to glavna zasluga, da letos ob-
haja štiridesetletnico.

☆
Počasi, pa sigurno prihaja čas,

ko teh zapeljivih oglasov v na-
prednih časopisih nič več ne bo.
Ali ste opazili, da jih je sram
objaviti, koliko oni plačajo na
uro?

In potem bodo milijoni brez-
poselnih pričakovali demokrati-■!
čno prosperiteto, ki se jim bo;
smejala izza vsakega ogla, ka-
kor v “zadnji” depresiji.

Neki statističar je objavil po-
ročilo, da je bilo v nedeljo 23.
sept, v čikaških listih nad tri ti-
soč posameznih oglasov, v kate-
rih se vabi delavce v službe. Zdi
se mi, da so v teh oglasih kon-
flikti in da je nekje nekaj na-
robe.

☆
Finančni eksperti v Washing-

tonu so izračunali, da bo imela
delavska masa v tej deželi pri-
hodnje leto 12 milijard dolarjev
manj dohodkov kot dozda*. Si-
cer si niso vsi edini v vsotah, a
vsi pa soglašajo, da bodo nižje
in nižje. A živi jenske potreb-
ščine, tako obetajo pa se bo-
do prihodnje leto zvišale 25 od-
stotkov. Takim prerokom nič ne
verjamem. Kako se nam bi mo-
glo v tem prosvitljenem stolet-
ju sploh kaj takega primeriti!

☆
Boga mi, ali nismo bili naiv-

ni, ko smo se Slovenci tu prek-
Ijali, kateri zaveznik je največ
pripomogel k zmagi nad nem-
škimi satani? Na konvenicij na-
rodne zveze čeških katoličanov
se je čikaški irski župan Kelly
izrazil, da je v minuli vojni bog
zmagal. A radoveden sem, ka-
teri? Združeni narodi veruje-
jo v mnogo različnih bogov, ni-

so pa si edini, kateri je pravi,
kot se ne morejo zediniti v ni-
čemer drugem, kar bi bilo res
dobro za svet.

John Chamazar.

Delavske unije
imajo spet
internacionalo

(Nadaljevanje s 1. strani.)
vodstva. Posebno ne zastopniki
sovjetskih unij, zato so ga pre-
pustili Angležem, kar je dobro
v namerah za sporazumno delo-
vanje.

Nova internacionala strokov-
nih unij ni sicer kaka zelo idea-
listična stvar, ampak vendarle
veliko večji up, kot pa so mini-
stri, ki so se razšli s sestanka
velike petorice skregani.
Zed. države imajo zastopstvo

Eno najtežjih nalog v giba-
nju mednarodnega delavstva
vrši v naši deželi predsednik
ACW Sidney Hillman. V Lon-
donu je imel veliko truda, prvič,
ker je moral pojasnjevati, čemu
AFL noče v novo mednarodno
delavsko gibanje, drugič, ker
takozvani "new deal” v Zed.
državah pojema, in tretjič, ker
se mu lanski volilni boj ni po-
srečil, ako tudi je trdil, da se
mu je.

Vseeno je CIO v novi delav-
ski unijski internacionali dobro
zastopan.

Vsem je bilo žal, da zastop-
nikov AFL ni bilo zraven. Am-
pak krivda je bila kajpada na
Greenovi strani.

V odbor nove svetovne zveze
strokovnih unije je bil izvoljen
za predsednika Walter Citrine,
kar je zelo dobro radi tega, ker
so pred konferenco nasprotniki
toliko trdili, da se hoče unijske-
ga gibanja po svetu polastiti So-
vjetska unija. Sedaj je dokaza-
no, da delavske unije v sovjet-
ski zvezi ne streme po vodstvu,
temveč le po sodelovanju.

Odbor nove internacionale
Kot že rečeno, je predsednik

novoustanovljene svetovne zve-
ze strokovnih unij Walter Citri-
ne, kateremu ne more nihče oči-
tati, da je kak “sopotnik” ali
radikalen socialist. Je pa jako
sposoben in pa zvest delavstvu,
čeprav je konservativen v svo-
jih nazorih.

Zastopnika unij v Severni
Ameriki sta Sidney Hillman, ki
se je za ustanovitev nove inter-
nacionale silno trudil, in pa en
Kanadčan. Vse unijsko delav-
stvo v latinski Ameriki pa bo
zastopal Lombardo Toledano.

Konferenca zastopnikov unij
v Parizu torej res ni izšla ka-
kor bi morala, ampak vseeno,
bila je uspeh.

V Jugoslaviji veliko sirot
Jugoslovanski delegat v UN

RRA, dr. Rudolf Bičanič je po-
ročal, da je v Jugoslaviji 88,000
sirot, ki ne bodo nikoli vedeli,
kdo so jim bili starši. Razgubi-
li so se v najmlajši dobi, pa jim
je nemogoče vedeti, od kje so
doma ali kako je ime očetu in
materi. Vsa briga za te otroke
je na ramenih države. Poleg teh
je 485,000 sirot, ki imajo koga
izmed svojcev, da jim pomaga,
a glavno skrb zanje ima drža-
va. A to še ni vse, kajti v drža-
vi je poleg omenjenih 685,000
otrok iz tako revnih družin, da
jih mora v glavnem preživljati

, vlada.
—

Razdejanje v Srbiji
V minuli vojni je bilo v Srbi-

ji porušenih 50,000 hiš in drugih
stavb. Izmed teh jih je bilo
4,000, večinoma šolska poslopja
—posest države.

Tudi Peter "vojni zločinac"
Državna komisija v Beogradu

je dne 1. oktobra objavila poro-
čilo, v katerem izjavlja, da je
kralj Peter bil posredno in ne-
posredno pomočnik nacijev,
največ s tem, ker je podpiral
generala Dražo Mihajloviča. Po-
ročilo o aktivnostih kralja Pe-
tra obsega 1,100 strani in tisoč
dokumentov.

ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST
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

TISKOVNI SKLAD
PROLETARCA

XXIV. IZKAZ
Cleveland, O. Ivan Babnik $5;

Felix Strumbelj $3.50; po $2: Pe-
ter Valenčič, Ludvik Medvešek,
John Smuk, Vinko Klemenčič, Fra-
na Rich in John Lazar; po $1: Ka-
rol Vertovšnik, Jos. Trebeč, John
Zalar, Jos. Fabjančič, Math. Me-
sec, John Centa, Anthony Zakraj-
šek, Frank žagar, Frank Zupan-
čič, Joško Okoren, Cilka Kožuh,
Solly Strumbelj, Urška Mulej, Jen-
nie Dagarin, Elizabeth Krančevič,
John Tavčar, Jos. Drobnich, John
Gabrenja, Frank Kačar, Matt
Kern, Louis Pike, Anton Kovačič,
Jacob šubelj, Anton Debelak, Leo
Simončič, Frank Meserko, Frank
Šifrer, John Kocjančič, Frank
Francelj (Šuštar), Frank Kranjče-
vič, John Pirc, Walter Lazar, John
Medvešek, Edvvard Branisel in Jos.
Babnik; po 50c: John Zaletel in
Joseph šircel; po 25c: Frank Rode
in Joseph Pograjc, skupaj $57.00.
(Nabral in poslal Felix Strumbelj.)

New Waterford, N. C., Canada.
Po $1: Herman Drobesch, Frank
Rupnik in Frank Povh, skupaj $3.
(Poslal Herman Drobesch.)

Barberton, O. Anton Yakich $2.
Koppel, Pa. Frank Matetich sl.
Little Falls, N. Y. Frank Grego-

rin $2.
Lisbon, O. Jacob Bergant $3.25.
Luzerne, Pa. Stefie Vrataric $2.
VVest Mineral, Kans. John Ma-

rolt $2.25.
Martins Ferry, O. Johanna Re-

bol sl.
Cleveland, O. Frank česen $3;

Josephine Mažgon $2, skupaj $5.
Detroit, Mich. Po $2: Joe in Ana

Koss in Kathy Junko; Anton Jur-
ca sl, skupaj $5.

Sharon, Pa. Po $1: Tony Gorenc
(Warren, O.), Frank Cimperman
in Joseph Cvelbar, skupaj $3. (Po-
slal Joseph Cvelbar.)

Dearborn, Mich. Mary Knez sl.
(Poslal John Plachter.)

Sharon, Pa. Anton Bogolin sl.
Carmichael, Pa. Anton Zupan-

čič 25c.
Johnstown, Pa. Po $1: Frank

Mikuš, Steve Koren (Bolts, Pa.) in
John Bombach, skupaj $3. (Poslal
Frank Cvetan.)

Pueblo, Colo. Po $2: Frank in
Frances Pogorelec in Paul Russ;
Evelyn Hochevar 50c, skupaj $4.50.
(Poslal Ludwig Yoxey.)

Oglesby, 111. John Hotko $2.
Fontana, Calif. Christine Jontes

SI.OO.
Chicago, IH. Louis Hren $2; Jože

Hrovat sl, skupaj $3.
Sheboygan, Wis. Leo Milostnik

$1.50.
Pittsburgh, Pa. Anton Chater $2.

(Poslal Anton Zornik.)
Cleveland, O. Frank Ažman $2,

Andy March sl, skupaj $3. (Poslal
John Krebel.)

Skupaj $108.75, prejšnji izkaz
$991.79, skupaj $1,100.54.

OPOMBA: V zadnjem izkazu so
bile v celotnih številkah pomote.
Pravilno bi se imelo glasiti: Sku-
paj $81.58, prejšnji izkaz $910.21,
skupaj $991.79.

SEJA KLUBA ŠT. 27 JSZ
Cleveland, O. Prihodnji pe-

tek, 12. oktobra bo redna seja
kluba št. 27 JSZ. Vabi se vse
članstvo, da se jo udeleže vsi
do zadnjega. Sodrugi, čakajo
nas velike naloge, za obnovo na-
šega pokreta. Jim bomo kos?
Pridite, da se pogovorimo o
njih. John Krebel, tajnik.

HELP WANTED
STRONG YOUNG MEN

18 to 30. Factory work.
47 hours a week. —War time
wages.—Steady work assured

TRAVER CORP.
404 N. SACRAMENTO BLVD.

KED. 0724

OPERATORS for allaround
work in a beauty shop. High

pay. Steady. 5 days week
Good working conditions

PRIM BEAUTV SALON,
Eer. 2969 2006 N. Lavvler

FINI S H E R
for custom made dresses

Good Pay
MAURY OLENICK

39 South La Salle St.
Room 1213

Experienced Man for Auto-
mobile glass work. Must

know how to cut glass and
how to polish it.

Good pay for right man
Ed’s Glass and Mirror Shop

318 S. Cicero Ave. Est. 3121
OPERATORS on sewing ma-

chines. We need 15 operators
vvith steady employment 44
hour-week, time-and-a-half
aster 40 hours. Eeasy work—-
good pay for beginers King
Sportswear, 1115 N. Franklin.

WOMEN and GIRLS for easy
assembly work. Nice pay. Good
vzorking conditions. Steady
work. Ask for Mr. Keeley.
DURA CRAFT INDUSTRIES

1644 N. Ilonore St.
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