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S sefe združenega
odbora

V soboto 20. oktobra se je|
vršila v Clevelandu letna seja J
Združenega odbora južnoslovan-
skih Amerikancev. Kot je zna-
no, sestoji Združeni odbor, ali
kot ga nekateri v skrajšani ob-
liki nazivamo ZOJSA, iz zastop-
nikov Slovenskega ameriškega
narodnega sveta, Narodnega vi-
ječa hrvatskih Amerikancev,
Srbskega vidovdanskega kon-
gresa ter Macedonske ljudske
lige in Bolgarske prosvetne zve-
ze. Vsaka teh organizacij ima v
tem odboru po sedem zastopni-
kov. Poleg rednih delegatov so
bili navzoči tudi zastopniki ne-
katerih krajevnih Združenih od-
borov kot n. pr. Cleveland, De-
troit, Chicago. Milwaukee, Kan-
sas City, St. Louis, Canton ter
zastopnica Hrvatsko-Ameriških
Žena. Naš SANS so zastopali
Louis Adamič, častni predsednik
ZOJSA, Etbin Kristan, podpred-
sednik ZOJSA. Mirko Kuhel,
tajnik slovenske sekcije, Janko
N Rogelj, F. A. Vider, Albina
Novak in Frank Zaitz. Navzočih
je bilo tudi precej zunanjih in
lokalnih gostov, med njimi svet-
nik pri jugoslovanskem poslani-
štvu v Washingtonu dr. Slavko
Zore, ter dr. Franček Kos, svet-
nik pri veleposlanstvu v Lon-
donu. Dr. Kos je mlad štajerski
rojak iz Maribora in po poklicu
profesor zgodovine umetnosti.
Ta naša slovenska rojaka sta na-
pravila med navzočimi najboljši
vtis. Sejo je vodil Louis Adamič.

Daljša poročila so dali pred-
sednik Balokovič, ki je posebno
naglasil sodelovanje, ki ga Zdr.
odboru posveča naš SANS. taj-
nica Ančka Traven, Frank 80-;
rič za Hrvatsko viječe, Etbin
Kristan za SANS, Žarko Bunčič
za Vidovdanski kongres. George
Pirinsky za Macedonce. dr. Ša-
renkof za Bolgare ter delegati
lokalnih odborov in organizacij.
Med važnimi predlogi je bila |
sprejeta resolucija glede znača-j
ja lokalnih Združenih odborov.l
Določa, da ZOJSA poziva lokal-
ne podružnice in vijeca vseh pe-
tih narodnostnih skupin, da iz-
volijo svoje delegate za ustano-
vitev takih lokalnih Združenih
odborov. Ta zaključek je zelo
važen, kajti predvideva ustano-
vitev podružnic kot so SANS-
ove tudi med Hrvati. Srbi, Ma-
cedonci in Bolgari. To idejo je'
SANS propagiral že. več let, kaj-
ti umevno je, da nobena narod-
nostna organizacija nima pra-
vega telesa, ako nima rednih I
plačujočitt članov, ki bi tvorilil
članstvo teh organizacij. Pod-i
porna, kulturna in druga dru-
štva ter ustanove se lahko pri-■
ključijo tem podružnicam, toda
posamezni elani teh podpirajo-
čih društev se ne smatrajo za
člane podružnice, ako posame-
zno ne pristopijo. Na tej podla-
gi je ustanovljen SANS.

Zastopniki so na seji soglasno
zaključili, da ZOJSA obstaja še
naprej. Za bodoče fiskalno leto
je bil sprejet proračun, ki pred-
videva $60.000 za poslovanie.
Od te kvote odpade na hrvatsko
viječe $35.000, na SANS $12,-
000, ostala vsota pa na Srbe, Ma-
kedonce in Bolgare.

Prihodnje leto bo pod pokro-
viteljstvom ZOJSA oklican ju-
žnoslovanski kongres. Vse po-
drobnosti o tem ima izdelati iz-
vršni odbor ter organizirati
ameriške Slovence. Hrvate. Sr-
be, Macedonce in Bolgare, da
manifestirajo svoje edinstvo in
solidarnost kot Amerikanci ju-
žnoslovanskega porekla.

Ponovno so bili izvoljeni vsi
stari odborniki.

Drugi dan 21. oktobra se je
vršil v Slovenskem narodnem
domu javni shod, katerega je
organiziral lokalni Združeni od-
bor. Dvorana je bila nabita na-
dušenega občinstva, ki je z na-
petostjo sledilo govornikom L.
Adamiču, Balokoviču, Pirinsky-
ju in drju. Zoretu. Frank Plut
in Tončka Simčič sta nastopila
v solospevih in duetih, igral je
tamburaški zbor, program je
vodil pa John Pollock. Za Zdru-
ženi odbor je bilo med občin-
stvom nabrano $1,400. Med go-
sti na odru je bil tudi dr. Fran-
ček Kos in primorska Slovenka
soproga drja Zoreta, ki je med
okupacijo ves čas prebivala vi

Ljubljani. Občinstvo je oba
sprejelo z ovacijami.
Noya pošiljka po-
trebščin v Jugoslavijo

Vojni relifni fond Amerikan-
i cev južnoslovanskega porekla

jo pred dobrim tednom zopet od-
; ooslal v Jugoslavijo večjo koli-
; čino obleke, obuvala, hrane in
■ drugega materiala. Naloženo je
jna parniku ‘"George Chaffey”,
ki bo 'pristal bodisi v Trstu ali
v’ Splitu. Skupna teža poslanih
potrebščin znaša 491,421 funtov
ali 246 ton in so vredne $390,-
670.82.

Seznam poslanih potrebščin
ie sledeč:

303,517 funtov obleke; 33.121 pa-
rov čevljev; 315 funt, odej; 61,082
funtov hrane( mlečni prašek,, kon-
serve za otroke, suho sadje, prašek
za juho, riž, moka, ješprenj, olje in
'podobno; 28,914 funtov zdravil

: (sulra, vitamini, digitalis, hormoni,
: serum proti prisadu, antitoksin pro-
ti mrtvičnemu krču in davici, adre-

I nalin; kirurške potrebščine,, obve-
ze, obliži, suture, toplomeri, hipo-
dermične šivanke, gumijske cevke
in krvne plazme); 45 šivalnih stro-
jev; 2 sesalke (tipa Sterling); 2,972
funtov semena (pšenica, proso, bu-
če. grah, paradižniki, fižol in ječ-

; men).

Med poslanim materialom je
589 sprešanih bal obleke, 83
kartonov čevljev, 29 kartonov
darovane grocerije, 205 karto-
nov druge grocerije, 21 karto-
nov darovanih medikalij, 1 ši-
valni stroj (darovan), 2 darova-
ni sesalki, 14 zabojev pisalnega
papirja, 30 vreč žitnih semen,
44 novih šivalnih strojev, 31 za-
boiev kupljenih medikalij,, 45
sodov mlekovega praška, 25 bal

, sprešane nove obleke, 46 karto-
nov novih čevljev, 18 zabojev
kupljenih zdravil, 3 zaboji odej;
poleg tega je poslala Hrvatska
bratska zajednica 327 bal pono-
šene obleke in 51 zabojev pono-
šenih čevljev.

Vse to je bilo poslano jugoslo-
vanskemu Rdečemu križu za
razdelitev najbolj potrebnim o-
krajem. Veliko tega bodo pre-
jeli tudi naši Slovenci, vklju-
čivši slovensko Primorje in Go-
riško. Koliko iz Amerike preje-
tega blaga je bilo razdeljenega
med Slovence, smo poročali že
zadnji teden. Podatke je poslal
Rdeči križ Slovenije, torej tista

! oblast, ki je pravomočno postav-
, Ijena, da deli naše darove med
najpotrebnejšimi. Da tudi mi
ameriški Slovenci dobivamo so-
razmerni kredit za poslani ma-
terial, potrjuje tudi naslednja

I notica v “Slovenskem poroče-
valcu” z dne 9. avgusta:
Ameriški Slovenci
Slov. Rdečemu križu

Beograd, 8. avg.—Ameriški Slo-
venci so poslali Slovenskemu Rde-
čemu križu 6720 plaščev, 1426 ko-
sov perila, 8191 odej, 20.000 kon-
zerv, več zabojev mila in vitami-
nov ter mnogo živil.

Nova kampanja za
obleko in perilo

Ta mesec se prične velika
kampanja za zbiranje porablje-
ne' obleke, perila, odej, obuvala
in vseh drugih potrebščin za po-

J trebne rojake v Sloveniji in Ju-
goslaviji. Vodi jo Ameriški od-
bor za jugoslovanski relif, pod-
odsek Vojnega relifnega fonda
Amerikancev južnoslovanskega
porekla. Zaključi se 31. decem-
bra. Apeliramo na vse SANS-
ove podružnice in njene člane
in članice, da pri tej kampanji
100”' sodelujejo ali jo pa sami
pričnejo v naselbinah, kjer dru-
ge jugoslovanske organizacije še
niso na delu. Apelira se tudi na
nečlane posameznike, da po svo-
ji moči pomagajo v tej kampa-
nji za nabiranje blaga za Jugo-
slavijo. Naše podružnice so do-
bile še posebna navodila za ko-
lektivno soudeležbo z drugimi
jugoslovanskimi organizacijami
ter, seveda, z lokalno postojan-
ko Ameriškega odbora za jugo-
slovanski relif. Vsaka obnošena
obleka, perilo, plašči, odeje, no-
gavice, površniki, brezrokavni-
ki. svitri, čevlji, škornji, spod-
nja obleka in podobno, vse kar
je še uporabno, je dobrodošlo.
Seveda, s hvaležnostjo spreje-
mamo tudi novo blago, kakor

l tudi konzervirano hrano, medi-
! kalije in druge potrebne in upo-
jrabne reči, ki jih danes v Jugo-

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St, Chicago 23, ILL.
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VOJAK WILLIAM GARRETT > prišel domov ravno ob času, da
je zrl na rakve, v katerih je bil njegov oče, mati in šest bratov ter se-
ster. Übiti so bili v avtni koliziji. Njihen dom je v Morganfieldu, Ky.

slaviji primanjkuje. Zima trka,
trka čezdalje bolj brzo, a naš
narod doma je brez zavetja, še
nepripravljen, da po strašni šti-
riletni borbi za svojo svobodo
in pravico kljubuje že peto leto
tudi naravnim elementom. Skr-
beti je treba tudi za nesrečneže,
ki so se povrnili izgarani in iz-
mučeni od prisiljenega dela v
Nemčiji in drugih okupiranih
krajih ter iz zverinskih mučil-
nic v koncentracijskih kernpah
v Nemčiji, Šleziji in Avstriji.
Kolika revščina in potreba vla-
da v novi svobodni Sloveniji, je
lazvidno iz številnih pisem, ki
jih prejemate od svojih dragih
iz stare domovine. Narod je po-
nosen na ogromne pridobitve, ki
jih je izvojeval v potokih krvi
svojih najboluših sinov in hče-
ra. Teh pridobitev ne mara za-
menjati za košček kruha in kr-
pico obleke, pač pa upravičeno
pričakuje, da mu bomo prisko-
čili na pomoč mi, ki nam ni bilo
treba iti skozi pekel. Slovenci
v Ameriki so se do sedaj prili-
čno dobro odzvali, toda še ne
vsi in še ne dovolj. Čaka nas še
velika moralna in narodna dolž-
nost, pa magari sami občutimo,
da smo malce prizadeti. Naša
dolžnost je pomagati ne samo
našim sorodnikom in prijate-
ljem, s katerimi smo po tolikih
letih zopet napravili stike, tem-
več tudi onim nesrečnikom, ki
nimajo nikogar v Ameriki, na
katerega bi se obrnili. SANS je
že mnogokrat apeliral in prosil
za sočutni odziv. Apelira in vas
prosi tudi danes. Čitajte pisma,
ki prihajajo od doma, iz vaših
rojstnih krajev, potem pa sodi-
te, če smo imeli prav ali ne.

Če je kateri upravičen do na-
šega usmiljenja, so to tisti svo-
bodoljubni rojaki, ki niso iskali
zaščite v Londonu, ali Rimu, ali
med naj večjimi sovražniki slo-
venskega naroda, ki niso doma
sodelovali in pomagali sovražni-
ku. v zadnjem trenutku pa sra-
motno pobegnili s sovražnikom,
v tujino. Pisma vam jasno
povedo, kdo je vaš prijatelj, kdo
ni; kdo se je posredno ali nepo-
sredno boril proti vašim last-
nim sinovom v ameriški armadi
in kdo se je boril ob strani vaše
lastne krvi proti našemu skup-
nemu sovražniku. Če prosijo va-
še pomoči oni izdajalski elemen-
ti v begunstvu, ki so doma po-
magali politično, vojaško in fi-
nančno Hitlerju in Mussoliniju,
a so po zavezniški zmagi, zave-
dajoč se svoje krivde, pobegnili
pod varstvo reakcije v inozem-
stvu, koliko pomoči so šele po-
trebni reveži doma, katere so v
to strašno nesrečo spravili baš
oni izrodki slovenskega naroda,
ki so se povezali s sovražnikom,
da pomagajo uničiti ne samo Ju-
goslavijo, temveč tudi Sloveni-
jo in vse njene slovanske prija-
telje. Uverjeni ste lahko, da no
bo dolgo, ko boste z velikim po-
nosom gledali nazaj na tiste dni.
ko ste pomagali pionirjem bor-
be za pravo svobodo slovenske-
ga naroda in demokratične Ju-
goslavije, in se veselili dejstva,
da niste nasedli na zapeljive be-
sede raznih Siren, ki vas hočejo

pridobiti za pomoč izdajalcem,
ki so si s sodelovanjem s Hitler-
jem in Mussolinijem nakopičili
veliko “papirnatega denarja”,
ki pa v izgnanstvu nima vred-
nosti papirja, na katerem je ti-
skan.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

razgovorT
(Nadaljevanje z 2. strani.)

na 75 centov na uro. Češ, da bi
bilo to pogubno za državo. In ti
ljudje govorijo o splošnem bla-
gostanju.

V Detroitu se tudi giblje. Av-
tomobilski baroni, kateri so si
nakupičili ogromne dobičke za
časa vojne, nočejo slišati niče-
sar o kakem povišanju plač.
Nj]h arogantnost presega že vse
meje še posebno v teh časih.
Upajo seveda, da v slučaju
stavke dobijo vladno pomoč, ter
da mogoče v slučaju daljše bor-
be razbijejo močno avtno unijo
delavcev, katera jim je trn v
peti. Ali to se jim ne bo posre-
čilo. Ali nekaj je: nikdar še ni
delavstvo tako potrebovalo edin-
stva kot ga potrebuje danes.

Naše gibanje
Jesen je tukaj in zima ni več

daleč. To je doba priredb, kon-
certov itd. V nedeljo 18. novem-
bra prirejajo skupna čikaška
društva SANSa veliko priredbo
v dvorani SNPJ. Glejmo, da bo
natlačeno polna. V nedeljo 9.
decembra pa priredi slovenski
soc. klub št. 1 dramsko prired-.
bo, na katerio že sedaj opozar-
jamo.

Več o tem prihodnjič .

IZ URADA BIG TONYJA
(Nadaljevanje s 4. strani.)

Louisu Parkelnu. Ne vem pa,
ko sem to pisal, ali je tam le
delal, ali je bil kontraktor. Pra-
vili so mi. da je eno desko dva-
krat odžagal in je postala vsled
tega prekratka. Kako je potem
“doštukal”, mi ni znano. Morda
jo je raztegnil, če je tako mo-
čan, kakor Tarzan. On je na-
ročnik Proletarca in tudi zastop-
nik, da o prostem času kaj po-
agitira za list. Njegova soproga
Frida je zelo prijazna.

Teden dni sva bila v Fontani.
Ti dnevi so zbežali mimo kot
nič. Vročina v senci nama je ja-
ko teknila, ker oba sva rahlega
zdravja. A rečem, da sva se po-
čutila mnogo boljše v Fontani
kot v Oaklandu.

Prišel je čas odhoda. “Hvala
vsem, ki ste nas tako lepo spre-
jeli in postregli”, sva rekla. Po-
sebno Blažičevim, kjer sva sta-
novala. Anton Tomšič.

Ankm Zomik
NAŠ ZASTOPNIK ZA

ZAPADNO PENNO
v kratkem omšče Barberton, O.
in okolico, Salem. 0., in okolico.
Girard in okolico, Sharon in
Bessemer, Pa. ter razne nasel-
bine. Sodrugom in somišljeni-
kom priporočamo, da mu gredo
(iri agitaciji na roko.

Upravništvo.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

ijevito v Braziliji, v Španiji, na
Portugalskem itd.

V ANGLIJI bo treba izdelati
ie trideset in četrt milijona me-
dalij, ali več kot še kdaj v njeni
zgodovini. Toda ali bodo ta odli-
kovanja sploh rešila kak pro-
blem, ki jih ima Anglija v izobi-
ju. to je drugo vprašanje.
NEVESTE AMERIŠKIH VO-

TAKOV so v tej vojni bržkone
opravile še slabše kakor tiste,
:i so se z našimi vojaki poroči-

le v prvi svetovni vojni. Tisoče
ih je, ki so se omožile z ameri-
škimi vojaki vv Angliji, pa v Av-
straliji, v Novi Zelandiji itd. Se-
la j pa je ta zadeva problem.
Kajti dekleta hočejo sem za mo-
rmi, a vlada sumi, da bodo si-
lile prav tako hitro nazaj. Saj v
lučaju večje skupine avstral-
kih nevest se je to že dogodilo.
V Ameriki vse nori,” so rekle,

i ‘a pri nas smo navajene miru.”
! Jblastim tu je bilo to všeč, ne
ia v Avstraliji. Ampak “mla-
lost je norost.” Posebno v voj-
u.

ŠKOF J. P. HURLY, ki je pa-
;el duše v svoji škofiji v Floridi,

I še bil imenovan za papeževega
luncija v Beogradu. To pomeni,
la je papež Pij XII. še vedno le
liplomat in da je zgolj raditega
)oslal v Beograd človeka, ki mu
ni kdovekaj za maše, a se pa to-
liko boli na diplomacijo razume.

.FRANCOZINJE bodo z ame-
riškimi fanti znova poskusile. V
prvi vojni se jim ljubezenske
afere z njimi niso obnesle. Na
tisoče se jih je poročilo. Ko pa
je prvo ljubimkanje minilo—-

se zdi—da se bo i ta ljubavna
idila končala slično kot v prvi
svetovni vojni.

ko smo tako za svo-
bodo. pa dovoljujemo pobijati v
kolonijah tiste reveže, ki res
verjamejo vanjo.

VIDKUN QUISLING je imel
v minuli vojni to nesrečo, da je
posodil svoje ime v znamenju
izdajstva nad svojo deželo vsem,
ki so bili naprodaj. Ko mu je
stala porota nasproti, se je je
bal. Trdil ji je, da je patriot. In
da ni ničesar zakrivil, da ni iz-
dajalec. Mnogi so mu verjeli.
Ker je vojno Hitler izgubil, je
moral pasti Quisling. Njegovo
ime je čudno zaslovelo in Nor-
vežanom se nič kaj dobro ne zdi,
da ga imajo za besedo v moder-
niziranem besednjaku.

STALIN “umira”, se je glasi-
lo nedavno poročilo iz Londo-
na. A le čemu? Saj je bil ven-
dar oglašan za zdravega! Pa je
vseeno mogoče, da je zbolel,
kajti dela ima veliko.

KDO BO NASLEDNIK? To
so vprašanja v tisku in v radiu
ob vsaki vesti, ki namiguje, da
Stalin ne bo več dolgo med ži-
vimi. In baš to čudno vpraša-
nje je zares zagonetno, ako si
ga predstavljamo z vidika so-
vjetske diplomacije z onih dni,
ko je bil Trocki še v ospredju
in domneval, da bo Leninov ti-
tel on podeloval. Ameriški in
angleški kartonisti ugibajo, da
se gre—v slučaju Stalinovega
odhoda, med Molotovom in
Žukovom. Morda. A še bolj
verjetno je, da Stalin še ne bo
tako kmalu izginil. In pa da ga
bo nadomestil kdo, ki v svetov-
ni javnosti ni še nič kaj znan.

MOSKVA se je sprijaznila z
idejo, da bo na Japonskem le
Washington imel prvo besedo,
torej Mac Arthur. Bilo je veli-
ko prerekanja, in ga še bo, a
vendar, Zed. države si lahko la-
ste na Japonskem odločujočo
besedo, kajti zmaga tam je bi-
la ameriška veliko bolj kot za-
vezniška. Vprašanje, kar se Ru-
sije tiče je le, kaj sedaj name-
ravamo z Japansko?

POLJAKI v Italiji, v Franci-
ji, v Nemčiji, na Angleškem itd.
so v precepu. Njihovi častniki
in vojni kaplani jih urgirajo, ne
se povrniti. A drugi pa, da naj
gredo domov. Zavezniški oficir-
ji pri tem ribarijo v kalnem,
menda vsled neprijateljstva
do Rusije in pa ken je sedaj ta-
ka moda. Toda Poljaki, ki so v
tej igri le žoga, bi storili pa-
metno, če se bi določno izrekli:
“Hočemo v Zed. države.” Ali
pa, da so pripravljeni iti domov.
A še bojje, če se bi razpustili in
se naj bi moštvo razšlo kamor
že bi mu bila dana prilika. Am-
pak ker se stvari nikjer ideal-
no ne razvijajo, bi bilo nesmi-
selno, če bi med Poljaki kaj bolj
idealnega pričakovali.

Priporočite prijatelju, naj
si naroči Proletarca.

Francija dobila
mandat uvesti
socialistični red

(Nadaljevanje s 1. strani.)

Ima doma še veliko zaslombe ir
pa med. kapitalističnim slojem
vsepovsod.

Kapitalistična gesla več ne
vlečejo

Kakšen je politični veter v
Evropi, se je posebno izkazalo
pri padcu meščanskih strank
Pred vojno je bila najjačja v dr-
žavi Herriotova radikalna socia-
listična stranka, ki sicer ni ne
radikalna in ne socialistična. Do-
bila je le okrog 20 poslancev. V
pričetku minule vojne je bila
večinska stranka in vlada je bi-
la v njenih rokah. Francozi so
sc v teh volitvah odločili, da po-
lovičarskim in reakcionarnim
strankam ne bodo več zaupali.

General de Gaulle je sedaj
glavno upanje desničarjev. Če-
prav je bil skozi ves čas v borbi
proti Hitlerju, on ni pristaš so-
cializma, ampak je le za me-
dansko (kapitalistično) demo-
kracijo. Rajše bi v zvezo z Zed.
državami in Anglijo kot pa z
Rusijo. Njegova ambicija je u-

i stvariti zapadni blok v protiutež
Sovjetski uniji, a hoče ga pod
svojo, ne pod angleško kontrolo.
Okrog de Gaullea so se zbrale
struje pod firmo “Mouvement
Republican Populaire”, ki trdi-
jo, da so nekako levo od centra.
De Gaulle upa, da bo to vlada-
joča stranka na Francoskem.
Odvisno je od socialistov, ali jim
bo mogoče skleniti trajen delov-
ni pakt s komunisti, ali pa bodo
morali v pakt z degaullovcil

V Franciji je poleg teh še
mnogo, drugih strank, ki pa so
dobile zelo malo mandatov in ne
pridejo več v upoštev.

Prvič v zgodovini Francije so
volile v parlament tudi ženske.
Polog moških bo v njemu 31
žensk. Ker je bilo v teh volit-
vah z večino oddanih glasov
sklenjeno, da se staro ustavo u-
kine in sestavi novo, bo ta zbor-
nica imela pravico sestaviti le
novo ustavo, ne pa sprejemati
ali razveljavljati zakone. De
Gaulle bo torej lahko vladal pre-
cej mesecev z dekreti in če bo
v tem razdobju hotel pomagati
reakciji, ima v to sijajno prilož-
nost. Ako pa bo hotel poslušati
glas ljudstva, in moral ga bo, se
bo odločil voditi Francijo po že-
ljah večine. Le če bo zapopadel
to poslanstvo, bo Francija spet
postala vodilna država na kon-
tinentu. V tem slučaju vodilna
v procesu prehajanja iz kapita-
lizma v socializem.

VABILO NA SEJO
Detroit, Mich. Važna seja

podružnice št. 1 SANSa se bo
vršila v nedeljo ob treh popol-
dne v Slovenskem narodnem do-
mu na 17153 John R.

Vsi člani, zastopniki organi-
zacij in simpatičarji SANSove-
ga delovanja v korist stari do-
movini ste prošeni, da se seje
gotovo udeležite. Naš blagajnik
ima prilično vsoto na roki. Po-
trebno je, da vsi, ki ste prispe-
vali, tudi določite, kako bodo va-
ši prispevki narodu v stari do-
movini največ zalegli.

Pisma od tam ponatisnjena
v naših novinah pričajo, da so
naši ljudje, dokler si ne bodo
mogli sami pomoči, 'potrebni
vsega za človeški obstanek, po-
sebno obleke, obutve, orodja itd.
Prinesite s seboj na sejo vsaj en
komad moške, ženske ali otro-
ške obleke, par čevljev že noše-
nih, če so še dobri, nekaterih ži-
vil, ki se na prevozu ne pokva-
rijo in raznega ročnega orodja,
ki vam nerabljen leži na pod-
strešju, v kleti ali garaži. Vse
je dobro, kot žage, sekire, kla-
diva, svedri, pralice (crowbars),'
dleta, obliči iti.

Več o tem se bomo gogovorili
na seji. Ježe Menton, tajnik

Ameriški oljni vrelci
še ne bodo usahnili

V zveznem senatu študira po-
sebna komisija ameriške izvire
olja, ki ima nalogo dognati, da-li
ga bo še mnogo let v izobilju za
naše naraščajoče potrebe, ali pa
bo treba iskati umetne vire in
nova pogonska sredstva.

Med drugimi je bil pred to ko-
misijo zaslišan dr. Robert E.
Wilson, predsednik Standard
Oil kompanije v Indiani, ki je
dejal, da bo naravnega petrole-
ja v tej deželi za vse potrebe za-
dosti še mnogo mnogo let.

Tudi sodniki za višje plače
Kongresni odsek za sodne za-

deve je predlagal zvišanje plače
vsem federalnim sodnikom pet
tisoč dolarjev na leto. Dosedaj
so prejemali člani vhrovnega so-
dišča $20,000 na leto in zvezni
distriktni sodniki SIO.OOO. Ime-
novani so v službo za življenj-
sko dobo in po določeni starosti
prejemajo toliko penzije kakor
prej plače.

AGITATORJI
NA DELI J
Vse naročnine, ki jih pošljejo za-

stopniki in drugi agitatorji Proletar-
ca, so štete na bazi polletnih naroč-
nin. Namreč agitator, ki pošlje eno
celoletno, je zabeležen v tem sezna-
mu z dvema polletnima.

Anton Zornik, zap. Penna 65
John Krebel, Cleveland, O. 62
Ludwik Yoxey, Pueblo, Colo. 26
Joseph Cvelbar, Sharon, Pa. 16
Andy Krvina, Girard, O. 14
Chas. Pogorelec, Chicago, 111. 10
John Vitez, Barton, O. 10
Frank Zaitz, Chicago, 111. 8
Mike Kopach, Barberton, O. 8
John Marolt, W. Mineral Kan. 6
John Chamazar, Chicago, 111. 6
Louis Barborich, Milwaukee,

Wisconsin 6
Joseph Oblak. Chicago, 111. 6
Joseph Snoy, Bridgeport, O. 5
Anton Udovich, La Salle, 111. 5
Anton Gorenz, Springfield, 111. 4
Frank Bizjak, Chicago, 111. 4
Frank Cvetan, Johnstown, Pa. 4
Leo Milostnik, Sheboygan, Wis. 4
Lovrenc Bajc, Fairport Harbor,

Ohio 4
Joseph Korsich, Detroit, Mich. 4
Anton Jankovich, Cleveland, O. 4
John Plachter, Dearborn, Mich. 3
Frank. Volkar, Maple Hcights, O. 2
Anton Andres, Chicago, 111. 2
John Turk, Chicago, 111. 2
Anton Tomšič, Oakland, Calif. 2
John Rak, Chicago, 111. 2
Louis Zorko, Chicago, 111. 2
John Tancek, Girard, O. 2
Frank Remitz, Rock Springs,

Wyoming 2
John H. Kržišnik, Kemmerer,

Wyo. 2
John Shular, Arcadia, Kans. 2

Skupaj 4 tedne (od 20. sept, do
18. okt. 304 naročnine, prejšnji iz-
kaz (4 tedne) 168 naročnin.

Seznam priredb
siovenskih organi-
zacij v Chicagu

“Delavec” št. 8 SNPJ. Ve-
selica v soboto 3. novembra zve-
čer v Hrvaškem domu v South
Chicagu.

Pevski zbor France Prešeren.
Koncert v nedeljo 4. novembra
ob 2:30 pop. v dvorani SNPJ.
Vstopnina 50c.

Društvo št. 86 SNPJ. Vese-
lica v soboto 17. novembra
(north side).

Podružnice SANSa. Skup-
na prireditev čikaških podruž-
nic SANSa v nedeljo 18. novem-
bra v dvorani SNPJ.

Dramski odsek kluba št. 1
JSZ. Vprizoritev veseloigre
“Hiša gospoda Harringtona” v
treh dejanjih v nedeljo 9. de-
cembra ob 3. pop. v dvorani
SNPJ. Vstopnice v predprodaji
po 65c.

Federacija SNPJ. Božični-
ca za člane mladinskega oddel-
ka SNPJ v nedeljo 16. decem-
bra v dvorani Sokol Havliček
nedaleč od dvorane SNPJ.

Družabni klub SC. Silve-
strova zabava Družabnega klu-
ba Slovenski Center v ponde-
Ijek 31. dec. zvečer v klubovih
prostorih.

Priredbe v letu 1946.
Pioneer št. 559 SNPJ. Pik-

nik v soboto 3. avgusta v Polsenparku, 26th in A]bany Ave.
(Organizacije, ki žele imeti svo-

je priredbe označene v tem sezna-
mu. naj nam sporoče podatke, ena-
ko tudi popravke v slučaju pomot.)

R ELITNI PAKETI
V JUGOSLAVIJO

Pošiljamo razne pakete od 5 do 11
funtov po ceni, vključivši poštnino

/ od $2.85 do 510.60
Our $5.00 Package Contains:

1 Can Armour Star Treet
14 Ib. Ceylon Orange Pekoe Tea

1 Ib. Highest Grade Colombia-Bo-
gota Roasted Coffee

2 Boxes Dehydrated Solo Rice Soup1-14 Ib. Box Hershey’s or Baker’sCocoa—l Chocolate Bar
1 Bar Oliv-110 Toilet Soap
2 Spools 6 Cord White & Black

Machine Thread
2 Spools Strong Button Thread

White & Black
1 Package English Needles, Assort.
6 Pairs Shoe Laces-Black & Brovvn
Pišite po navodila in cenike na

našega Jugoslov. zastopnika:
PALANDECH 8R05...

536 So. Clark St., Chicago 5, 111.
ali naravnost na nas:

SOKOL & COMPANY
241 East Illinois St., Chicago 11, 111.
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