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i POVESTNI DEL i

Jurij
Iz zbirke "Korotanske povesti"

(Nadaljevanje.)
“Jako sem bil ginjen,” je na-

daljeval duhovnik, “ko sem vi-
del Žefo. kako je ogledovala na
postelji neke ljube spominke. V
rokah je držala baš ko sem
vstopil malo škatljico, v ka-
teri je imela- rožni venec —in
dvoje pisem, pa vašo sliko,
Fran.”

“Neumnost”-*—je mrmral mla-
di kmetičin stisnil zobe.

“Ah, motite se, Fran nekaj
posebnega se je godilo v njeni
duši . . Povedala mi je, da so
ji starši prepovedali, da se ne bi
z vami nič pečala. Pač niso vi-
deli na vas drugega nego le tiste
mladostne pregreške; niso vas
znali prav ceniti. Zato vas tudi
dekle ni maralo.”

Fran je molčal in premišlje-
val; to se je zdelo gospodu Ju-
riju dobro znamenje.

“Cesto sem dejal, da ljudje ne
vemo, kako hiti sreča mimo
nas,” je nadaljeval mehko in ne-
žno duhovnik. “Res je to. Pre-
pozno pa še ni, če je začnemo
šele iskati, ko je že skoro ne vi-
dimo več. tako daleč je od nas.
Poiščita si jo tudi vidva, Fran,
vi in Žefa, ki tudi nista prijela
sreče o pravem času. Ljubezen
vaju še vedno lahko združi in
osreči Drug drugega bodeta lo-
že varovala novih pregreškov.
Žefa bi bila neskončno vesela,
m županovi bi tudi precej pri-
volili .

“Sedaj pač” se je razvnel
Fran in se izpozabil, da ima ča-
stitljivega svetovalca ob strani;'
“glejte no. sedaj pa!” Te be-
sede je izgovoril tako odločno,
da je bilo kaplanu, kakor da ga
ie postavil kdo v mrzlo kopelj.

Vendar pa je rekel prijazno:
Noben pameten človek bi se

vam ne posmehoval. Fran; še
spoštovati bi vas moral zaradi
takega plemenitega dejanja. Saj
veste bolje nego jaz, da je bil
oni. ki je Žefo tako onesrečil,
človek brez vesti, in ona sama
so ga spominja le z zaničeva-
njem Zato pa je še bolj vredna
pomilovanja.”

Res je,” je pritrdil Fran mir-
nejše.

“In zaradi otroka bi ji nič ne
očital. Fran; poznam vas.”

“Tega ne saj otrok ne mo-
re nič za to,” je dejal mirno
kmetič. Dodal je pa tiho: “Ča-
stiti gospod, vi mislite, da smem
jaz, ki sem že takorekoč zazna-
movan. misliti istotako le na za-
znamovano revico, ki trpi kakor
jaz . . . Res je tako iz tistega
pa, kar ste še dalje pravili, ne
bode nič . . . Nekaj vas bom pa
le übogal Urši porečem, da
naj gre tja k oni . . .”

Mladi posestnik je sicer to go-
voril s trdnim glasom, v očeh pa
so se mu zasvetile solze. Mislil
je na tisto, kar je še pravil go-
spod Jurij, in iz česar “ne bo
nič". Gospod kaplan je tudi imel
mokre oči. Tako je bilo tukaj-
šnje ljudstvo, kateremu je bil
častiti gospod udan v veselju in
žalosti; taki so bili tu “zazna-
movane!”; vsak je imel še vedno
nekaj plemenitega *v srcu .

. .
Gospod Jurij je zopet šel ob

šestih v šentjakobsko cerkev, da
opravi popoldansko pobožnost,
ki se je potem ponavljala osem
dni na slavo patrona sv. Ja-
koba; bil je ginjen in zadovo-
ljen . .

.

Med večernicami je zopet za- 1
čel naletovati dež, naposled pa
se je naredil krasen večer. Sko-
zi gozd so spremljali občinski
predstojniki in cerkveni klučar-
ji svojega ljubega pastirja —po
starodavni navadi. Ko je bilo
gozda konec, so si namignili
spremljevalci in odšli; Tomaž
Brlog pa je bil danes tako do- '
bre volje, da se ni mogel pre-
magati, da ne bi gospodu Juriju 1
izdal, kaj nameravajo šentjakob-
čani. “Ko se popolnoma zmra-
či," je pravil cerkovnik, “ustre-
le dvajsetkrat iz možnarjev in
zažgo lep kres na srenjskem '
holmcu, da ga boste dobro vide-
li, ko boste doma. To vse bo vam
na čast.”

Kmalu gospod Jurij ni slišal
drugega nego kukanje kukavi- *

ce; vsako leto, kadar je šel iz
■ Šentjakoba domov, se je oglaša-
• la in ga spremljala .

. . Cvetice
i po polju so prijetno dišale, po

zraku pa so švigale sem ter tja
i kresnice kakor srebrne iskre.

Sedaj je pozabil na vse skrbi.
Ta trenotek je bil njegov; bil je
tako zadovoljen, da je pospešil
svojo hojo, se vzravnal, zamah-
nil z dežnikom in potihoma za-
pel neko domovinsko pesem iz-
za dijaških let.

Ko je odpel vrstico pesmi, se
je oglasila zopet kukavica s svo-
jim kuku, ki se je močno slišal
v večerni tišini in se čisto pri-
legal gospodovemu petju; in to
je kaplana tudi veselilo.

Potem je zaropotal na bližnji
cesti voz, ki mu je odpodil spo-
mine na mlade dni; ko pa je
vse utihnilo, so mu prišli pola-
goma zopet v glavo, kakor lepe
sanje. Tu okoli ga ni nič opomi-
njalo, da bi bilo končno pač že
dobro, če bi poslal škofijstvu
prošnjo, da se mu najmilostive-
je podeli fara kajti kdo je vi-
del tako starega kaplana? Nič
tu okoli mu ni dejalo, da ima že
sive lase, da je skrajni čas . . .
Vse je bilo tako mirno, pokoj-
no ..

.

Ves čas je prepeval ono dija-
ško pesem, dokler se mu niso
zablestele nasproti strehe za-
dravljiške, katere je že obseval
mesec. Tam, kjer sta se križali
cesta in poljska steza, je stala
mala kapelica. Ko se je gospod
Jurij odkril, je zagledal v ka-
peli sključeno postavo zadrav-
Ijiškega šepca, neumnega Lojza.
S čudnim glasom je opravljal
revež, skoro mutast, svojo ve-
černo molitev. Kaplan je vedel,
da Lojz ni bil nikoli nadležen
berač, da je vedno potrpežljivo
čakal, da se ga je kdo usmilil in
mu kaj daroval. Iskal je torej
denarja in srečno našel v žepu
telovnika četrtak, ki ga je stis-
nil Lojzu v roko. “Pojdi domov,
starček, pojdi!” ga je nagovoril
in ljubeznivo pogladil po čelu
in po redkih, štrlečih laseh.

Šepec se je zahvaljeval, vstal
in naglo objel duhovnikove no-
ge; tresel se je, tako je bil gi-
njen. Potem pa je mrmral, ka-
kor da bi nekaj pripovedoval,
segel v žep in oprezno vzel neko
stvar iz njega ter jo podal du-
hovniku. Bil je mlad, jedva go-
den ptiček, ki je ves drgetal.
Lojz je hotel najbrže gospodu
Juriju povedati, da je ptička na-
šel zapuščenega in da ga izroča
kaplanu v varstvo. Gospod je
reveža še enkrat potrepljal po
ramenu, pogladil ga še enkrat
po laseh, varno pritisnil ptico
na prsi in hitel dalje.

Zadravljiška cerkev z župni-
ščem in pokopališčem je bila
tam v vznožju hriba, odkoder sc
je le z ene strani videla vas. Go-
spod Jurij je vstopil v župnišče,'
ki je bilo prav nasproti stare
cerkve z novim zvonikom. Na
levo so bile gomile, na katerih
je bilo sem ter tam malo cvetja,
kak lesen križ; na desno je sta-
noval v prvem nadstropju žup-
nik, v pritličju pa je bil gostil-
ničar, ki je imel spodnje prosto-
re od cerkvenega patronata v
najem; njegovih otrok je bilo
toliko, da je bilo vedno vse živo
po pokopališču.

V svoji sobi je bil, ko je za-
slišal gospod Jurij streljanje v
Šentjakobu. Pogledal je na okna
župnikove sobe; bila so sicer od-
prta, pa že temna. Župnik je ho-
dil zgodaj spat, ako ni imel baš
kake zelo zanimive učene knji-
ge-

Gospod Jurij je odložil klo-
buk in dežnik in takoj pogledal
skozi odprto okno. Vsaj zaradi
Šentjakobčanov je moral pogle-
dati njihov kres, ki je plamtel
na visokem holmcu. Gospodu je
med tem ptiček zaspal v roki;
previdno ga je položil na svojo ■posteljo in prižgal svečo, da vi- ;
di. kaj je. Bil je mlad vrabec
. .

. “Vprašal bom gostilničarje- ;
ve otroke, kako ga je treba pi-
tati,” je dejal samemu sebi .

. . <

Zopet se je povrnil k oknu
.

. . i
Oh, res nekaj prijateljskega,

I ljubeznjivega je bilo v tem po-
zdravu Šentjakobčanov . . .

Kaplan se je ozrl na grobo-
ve, kjer ni bilo nikoli nič groz-
nega in strašnega. Tam ob cer-
kvenem zidu je stal bel mra-
mornat spomenik, z mrežo ogra-

. jen; bil je najlepši na pokopali-
. šču. Tu je počival prejšnji žup-
, nik, prijazen, ljubezniv starček,
, ki si je sam izbral to mesto za

svoje večno spanje; večkrat je
pokazal nanj s prstom rekoč:
“Tja me položite.” Gospodu Ju-
riju so zopet misli hitele v Šent-
jakob, in zdelo se mu je, da se
bliža mlada dvojica, za roko se
vodeč, zadravljiški cerkvi .. .
Kdaj bo pač to res? Morebiti ne
preteče več leto dni more-
biti . . .?

Kar pa se je na nekaj spomnil
in se prestrašil. Šel je počasi do
svoje pisalne mize in potegni]
izpod knjig tam v kotu zapeča-
ten list z lepo pisanim naslovom.
In plamen sveče je visoko in
svetlo zagorel; kaplan je uničil
svojo prošnjo.

“Zakaj bi pač ne mogel v
jem priljubljenem kraju zado-
voljno živeti tudi star kaplan,

—s sivimi lasmi? je dejal go-
spod Jurij in bil ves srečen, da
mu je prišla tako dobra misel. .

.
(Konec.)

AKCIJA ZA USTANOVITEV
MEHANIČNE DELAVNICE
V JUGOSLAVIJI

Detroit, Mich. Tu se je 3.
okt. vršila seja Američkog U-
druženja za Rekonstrukcijo Ju-
goslavije. katere so se udeležili
tudi štirje člani ekonomske mi-
sije, ki jih je poslala v Ameriko
jugoslovanska vlada v svrho
čimprejšnje uspostavitve nor-
malnih ekonomskih in trgovskih
zvez med tema dvema dežela-
ma. Člani te misije so inženirji
in tehniki. Poročali so o navdu-
šenju naroda pri delu za obnovo
in težave, ki jih imajo s prome-
tom. Silno veliko je bilo v vojni
porušenega in vse to je treba
sedaj na novo zgraditi.

Nujno je torej, da Jugoslaviji
nudimo čimprej potrebno tehni-
čno pomoč in to je namen te u-
stanove v Detroitu. Njen načrt
je zbrati potrebna sredstva za
zgraditev take tovarne v Jugo- i
slaviji, v kateri bi izdelovali de-
le za popravljanje traktorjev in
drugih sličnih strojev. Za začet-
ni kapital bi bilo treba SIO,OOO
in ta ustanova je na delu, da jih
zbere. Vrh tega se bo ustano-
vilo po deželi zadruge, v kateri
bi tisti, ki bi hoteli sodelovati,
vložili svoj denar za nakup stro-
jev in drugega blaga. Ob enem
bi v Jugoslaviji ustanovile svo-
je delavnice.

AURJ deluje tudi za nabavo
tehničnih knjig za strojnice, la-
boratorije in za druge slične za-
vode v Jugoslaviji, da se ji z. da-
nimi sredstvi pomaga do čim-
prejšnje ekonomske obnove in
prospevanja.

Kdor se za to akcijo zanima,
naj piše na AURJ, 900 Hofman
Bldg., Detroit 1, Mich. Za iz-
vršni odbor, Krešo Grbac.

Kolikšne so bile nemške
izgube v vojni

V Londonu so na podlagi raz-
nih podatkov izračunali, da zna-
šajo nemške izgube v minuli
vojni 7,400,0000 vojakov. Toli-
ko je namreč bilo übitih ali pa
trajno pohabljenih. Ali se bodo
Nemci iz teh žrtev kaj naučili?

RAZGOVORI
(Konec z druge strani.)

če je kdo sodrugov ali čitateljev
Proletarca slišal kaj iz moje roj-
stne vasi Sv. Križa, ali Gabrov-
ke, naj mi piše, ali pa priobči
pismo v naših listih.

Grobovi
V listih sem čital, da je umrl

v Denverju, Colo., sodrug John
Artach. Živel je mnogo let v
Waukeganu, 111., in se zadnja
leta radi zdravja preselil v bolj-
šo klimo. Bil je ne samo dober
somišljenik, ampak naš zvest
prijatelj in sodrug. Njegovi že-
ni, hčerkama, sinu in zetoma iz-
rekam iskreno sožalje. On sam
si je pa itak ustvaril lepo zapu-
ščino njegovo delo mu je naj-
lepši spomin med nami.

■
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PRISTANIŠKI DELAVCI v New Yorku so si v svoji nedavni stav-
ki, v kateri se je šlo zgolj zaradi jurisdikcije ter boja med AFL in CIO,
naredili precej nevšečne reklame. A še nič ne izgloda, da pride do zdru-
ženja ali saj pobotanja.

GLASOVI'IZ NAŠEGA GIBANJA
Piše CHARLES POGORELEC

Ta kolona je žal izostala iz
lista dalj kot si človek želi, pa
so že razmere, da ne more iti
vse tako kot bi rad videl, da bi
šlo. Na vse zadnje ima tudi u-
pravnik Proletarca le dve roki
in eno glavo, dela pa na vseh
koncih in krajih toliko, da za-
hteva najmanj še eno osebo. Pa
bodi že kakorkoli, bomo že kako
rinili naprej.

To pot začnem to kolono z na-
šim 81-letnim mladeničem
Johnom Maroltom iz West Mi-
nerala, Kans. Poslal je 6 naroč-
nin, provizijo pa pripisal v ti-
skovni sklad. Zagotavlja, da
“Proletarca ne pusti do zadnje-

. ga diha”, kajti naročen je nanj
lod začetka. Res, redki so taki
j agitatorji med nami.

Iz Elyja, Minn., sta se oglasi-
la naša dva zastopnika John Te-
ran in Jack Kunstelj. Prvi je po-
slal 16 oglasov za koledar in pr-
vo naročilo zanj, drugi pa 12

i oglasov.
Anton Gorenz, Springfield,

lil., se spomni, da je
Proletarcu treba več in več na-
ročnikov. Poslal je dve novi in
dve obnovni naročnini.

Mrs. Johanna Rebol, naša sta-
ra naročnica iz Bridgeporta, 0.,
nam jesporočila, da se je po 23-

i letnem bivanju tam preselila na
| Martins Ferry. Obnovila je tu-
Idi naročnino in priložila $1 v ti-
I skovni sklad. Želimo ji vse naj-
I boljše na njenem novem pro-
| štoru. Jože Snoy pa je poslal 3
naročnine in še en oglas za ko-
ledar ter članske prispevke za
klub “Naprej” št. 11 JSZ.

Joe Koršič, Detroit, Mich., je
poslal 27 naročnin in $3 v tisk,
sklad; pravi, da se v kratkem
spet oglasi. Kathy Ju nko je po-
slala 7 oglasov za koledar in $2
v tiskovni sklad. Naročnino sta

I obnovila Joe in Anna Koss ter
prispevala $2 v tiskovni sklad;
naročnino je obnovil tudi An-
ton Jurca ter prispeva] $1 v ti-
skovni sklad. Iz bližnjega Dear-
borna pa je poslal 3 naročnine
in $1 podpore John Plachter.
John Zornik pa je poslal 8 ogla-
sov za koledar, 4 naročnine in
$1.50 podpore listu.

Louis Barborich, Milwaukee,
Wis., je poslal 12 naročnin, od
katerih sta dve novi in še 4 'ogla-
se za koledar. Terezija Juvane
je obnovila naročnino in prispe-
vala $2 v tiskovni sklad. Kristi-
na Podjavoršek je 'poslala en
oglas v koledar.

Joseph Cvelbar. Sharon, Pa.,
je poslal 16 naročnin, $3 v tisk,
sklad in dva oglasa za koledar.
Anton Bogolin pa je sam poslal i
obnovo naročnine in zraven do-
dal še $1 za tiskovni sklad.

Frank Cvetan. Johnstown,
Pa., je poslal 4 naročnine, $3 v
tiskovni sklad in 27 oglasov za
koledar.

James Dekleva, Gowanda, N.
Y., je poslal 2 naročnini, in kot
je njegova navada, provizijo
prepustil tiskovnemu skladu.

John Vitez. Barton, 0., je po-
slal 15 naročnin. Pravi, da je
pred kratkem imel malo nezgo-
do v rovu, kjer ga je pobilo na
oko toliko, da bi bil kmalu ob
vid, toda pravi, da je že iz. ne-
varnosti. Želim mu skorajšnje-
ga in popolnega okrevanja.

Moj stari prijatelj Ludvvig
Yoxey, Pueblo. Colo., je tudi še
zmerom na delu za Proletarca.
Poslal je 26 naročnin, med nji-
mi dve novi in $4.50 v tiskovni
sklad.

j Nobenega izkaza menda ni, v
katerem bi ne bil omenjen naš
“big” Tone Tomšič iz Oaklanda,
Calif. Poslal je dve naročnini in
kot običajno, pustil provizijo ti-
skovnemu skladu. Pravi, da je
bil spet malo na “rajži” z mamo
v Fontani in da so se tam prav
dobro imeli. Tudi zdravje se mu
obrača na boljše, sinova pa pri-
čakujejo v kratkem domov. Ta-
krat bodo imeli. velik “family
reunion”. Le žal, da smo tako
oddaljeni, kajti udeležil bi se ga
prav gotovo tudi jaz, ker imam
rad vse Tomšičeve.

John Hotko. Oglesby, 111., je
obnovil naročnino in zraven pri-
speval še $2 v tiskovni sklad.

Anton Zornik, zap. Penna, je
bil zadnje čase izredno aktiven.
Poslal je 62 naročnin, 4 oglase
za koledar ter prvo naročilo za
150 iztisov koledarja ter $2 v
tiskovni sklad. Običajno on vsa-
ko leto proda okrog 500 izvodov
našega koledarja, pa tudi s pri-
hodnjim letnikom, kot obeta, ne
bo prav nič zaostajal.

Lovrenc Bajc, Fairport Har-
bor. 0., tudi vedno stori kolikor
more v prid naše stvari. Poslal
je 2 oglasa za koledar, 4 naroč-
nine ter poleg provizije od na-
ročnine dodal še $1 v tiskovni
sklad, tor naročil 8 iztisov kole-
darja.

Chicago: Chas. Pogorelec 4
naročnine, John Rak 2, Louis
Zorko 2, Joseph Oblak 6, Frank
Zaitz 2, $26 v tiskovni sklad in
en oglas za koledar, John Cha-
mazar 2 (novi) in $1 v tiskovni
sklad. Naročnino pa sta obnovi-
la Louis Hren in prispeval $2 v
tiskovni sklad in Jože Hrovat iz
Pullmana, obnova naročnine in
$1 v tiskovni sklad.

Leo Milostnik, Sheboygan,
Wis., je poslal 4 naročnine. Pro-
vizija pa naj gre v tisk, sklad,
in novo pohotno knjižico mi po-
šlji, je naročil. Frank Stih pa je
poslal 10 naročnin in $1 tisk,
skladu. Včasih smo imeli od tam
tudi lepo število oglasov za ko-
ledar. Nekoč nam jih je Leo po-
slal za blizu $250. Kaj če gi tudi
letos poskusil svojo srečo?

Cleveland: John Krebel je bil
za Tonetom Zornikom najbolj
aktiven zadnje čase pri agitaciji
za list. Poslal je 54 naročnin,
od katerih so bile 4 nove in zra-
ven še $2 v tiskovni sklad in na-
ročil 200 koledarjev za klub št.
27 JSZ. Anton Jankovich je po-
slal 4 naročnine in nadaljnih 18 I
oglasov za koledar. Sploh je To-I
ne letos napravil uspeh z oglasi
kot še nikoli prej. France Bar-
bič je poslal oglas naše stare ko-
renine Jožeta Kunčiča. Rose
Jurman je poleg oglasa v kole-
dar, prispevala tudi $lO tiskov-
nemu skladu, enako vsoto njena
hčerka Katie, Ivan Babnik pa
$5 v isti sklad. Frank Hribar
pa je poslal en oglas in naročil
35 iztisov koledarja.

Mike Kopach, Barberton, 0.,
je poslal 8 naročnin. Pravi, da

je imel malo nezgode pri agi-
taciji, da se je pri padcu precej
pobil in ga je zdravnik obvezal
kot malega deteta. Zdaj mu gre
že na boljše in misli, da bo kma-
lu vse v redu. Tudi mi želimo
tako.

John Tancck, Girard, 0., je
poslal dve naročnini in en oglas
za koledar ter letne prispevke
Prosvetni matici od društva št.
49 SNPJ. Provizije od naročni-
ne ni vzel nobene. Tudi od tam
smo včasi imeli že več oglasov
za koledar in bi jih najbrž tudi
zdaj, ko se bi kdo potrudil za-
nje. Pred leti sta se bila zavzela
John in Sophic Tancck in uspeh
je bil izredno dober. Kaj če se
bi tudi letos? Pa tudi John Ko-
sin je pomagal pri tem delu.

Anton Udovič, La Salle, 111.,
je poslal 5 naročnin, 7 oglasov
za koledar in $2 v tisk, sklad.
Leo Zevnik pa je poslal 3 na-
ročnine, provizijo pa prepusti!
tiskovnemu skladu.

Frank Remitz, Rock Springs,
Wyo., je poslal dve naročnini in
$1.58 v tiskovni sklad. Naroč-
nino pa je obnovil John Porenta
ter dodal še $2 za tiskovni sklad.

K. Erznožnik, Red Lodge,
Mont., se je zglasil z 2 naročni-
nama, provizijo pa določil ti-
skovnemu skladu.

Adolf Krisch, Cooperstown,
N. Y* je tiste vrste naročnik,
da vedno pošlje naročnino ne-
kaj mesecev prej kot mu pote-
če. Pa tudi tiskovnega sklada ne
pozabi. To pot je poslal $2 zanj.

John Kržišnik, Kemmerer,
Wyo., je poslal dve naročnini.
Tudi on ima staro navado, da
nikdar ne vzame nobene provi-
zije za svoje delo.

John Shular, Arcadia, Kans.,
je poslal 2 naročnini in prispev-
ke za Prosvetno matico za dru-
štvo 206 SNPJ, njegov brat To-
ne Shular, Arma, Kans., pa 4
naročnine, en oglas za koledar,
naročilo za 60 izvodov koledar-
ja ter prispevke za klub št. 21
JSZ.

Jacob Bergant, Lisbon, 0., je
poslal 4 naročnine. Provizija pa
naj gre tam kamor spada, ti-
skovnemu skladu, je omenil; na-
ročil je tudi 11 izt. koledarja.

Frank Ilcrsich, H]., je
poslal 4 naročnine, provizijo pa
poklonil tiskovnemu skladu,
zraven pa še dodal sl.

Jacob Ambrozich, McKees
Rocks, Pa., je poslal 7 oglasov
za koledar in $26 tisk, skladu,
ki so bili zbrani na konferenci
klubov JSZ in društev P. M.

Mast Malnar, Willard, Wis.,
je poslal dve novi naročnini.
Pravi, da sta z materjo nabrala
lepo število podpisov tikajočih
se tržaškega vprašanja, ki so
zdaj med nami in zraven nabra-
la okrog S4O za podporo bednim
v stari domovini.

John Spillcr, St. Louis, Mo.,
je poslal 2 naročnini in $2 tisk,
skladu, ki jih je prispeval Frank
Roseman. Provizije od naročni- ■ne si John ni vzei.

Anthony Drašler, Forcst City,
Pa., je poslal 2 oglasa za kole-
dar. Svojedobno, dokler je bil
tam še Tone Zaitz (zdaj v Cali-
forniji) in so bile razmere bolj
ugodne, smo imeli tam aktiven

PIANOS WANTED
Best cash prices. Grands, Spi-

nets. Midgets, Uprights and
Players. COLUMBUS 8200

VOSS & WEEG PIANO CO.
5665 W. Madison Street

City-wide and suburban Serv-
ice. Call us for a square deal

PIANOS WANTED
Attractive Prices For

GRAND PIANOS
STEINVVAV, MASON & HAM-
LIN, KIMBALL, HA RDM AN,
VOSE & SONS, BALDWINS

KNAVE, CHICKERING
and other fine makes

Keystone 2221
CHICAGO PIANO

EXCHANGE
3121 LAWRENCE AVE.

Ask for Mr. SAVNER

ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST J
PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO 1

• OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO |

ADRIA PRINTING CO. i
Tel. MOHAWK 4707 t

1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14z ILL j
PROLETAREC SE TISKA PRI NAS

Ž

socialističen klub in tudi za ko-
ledar nam je on pridobil lepo
število oglasov, kakor tudi za
Majski glas. Zadnja depresija
je domalega vse to uničila; dela
ni bilo nobenega, rovi izčrpani,
pa so se naši aktivni ljudje izse-
lili v druge kraje. Tako so tam
vse naše aktivnosti prenehale.
Sicer pa se bi tako lahko pisalo
tudi o mnogih drugih napred-
nih naselbinah, zlasti po premo-
garskih revirjih.

In zadnji v tem seznamu pa
naj bo John Zigman, Strabane,
Pa. Poslal je 21 oglasov za kole-
dar in naročilo za 101 iztisov ko-
ledarja Na Johna se lahko ve-
dno zanesemo, da bo storil koli-
kor bo mogel. Prej je veliko let
vršil to delo John Terčelj, tudi
z dobrim uspehom, pa je moral
radi zaposljenosti in drugih ovir
prepustiti to nalogo drugemu.

Ker že omenjam naš bodoči
koledar, naj pripomnim še to,
da smo pred kratkim poslali va-
bila na naročbo na približno 550
društev, klubov in posamezni-
kov. Upamo na najboljši uspeh.
Ceno koledarju smo bili primo-
rani nekoliko zvišati, v kar nas
je prisilila izdatna podražitev v
tiskarni in knjigoveznici. Se mo-
ramo pač ravnati po tem kar
drugi nam naložijo. To ni vedno
prijetno, pač pa potrebno. Knji-
ga kot je naš koledar, z dobro
kvaliteto, kot jo ima, v lični
vezbi, je še vedno cenejša kot
pa so povprečne knjige danes
na trgu. Upamo, da bodo ljudje
segli po njem, kot so vsa druga
leta. Kdor more, naj ga naroči
tudi svojcem v stari domovini
za kamor stane $1.65 s poštnino
vred.

Ako vam je naročnina potekla,
prosimo, obnovite jo čimprej.

Help Wanted
WORKERS wanted to work
in plastic factory. Handy
man to work on machine.
Ali around man. Hrs: 4. p. m.,
to midnight. Good working

conditions. Union wages
SUPERIOR PLASTIC CO.

426 N Oakley
COOK experienccd Woman or

Man wanted immediately
Good pay Pleasant working
conditions Apply at

PACKERS RESTAURANT
6445 S. Halsted St.

WOMAN or GIRL tor domestic
work. Cleaning Mondays and
Tucsdavs. No laundry or cook-
ing. Good pay and trans-
portation.

RAD 2230

MEN—Good opportunity for
mechanic-asscmblers —Steady

Good pay Factory at Lawrence
and Western Ave. Apply im-
mediately

The
TROPHV and MEDAL SIIOP

io S. Wabash

CABINET M A K E R S
49 Hours Week

Steady job Good wages »

ALONZI FURNITURE
1832 Hubbard Str.

Ibaretincic & SON i
| POGREBNI ZAVOD ’•

Ž Tel. 20-361 "

£ 424 Broad Street ! >

t JOHNSTOWN, PA. -

•lo 4 R

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

WGES, 1360 kilocycles.

* PRISTOPAJTE K
* SLOVENSKI NARODNI I
* PODPORNI JEDNOTI !

5 NAROČITE Sl DNEVNIK ;

t “PROSVETA”:
1 .v Stane za celo leto $6.00, ‘
j, pol leta $3.00
* Ustanavljajte nova društva. ■
* Deset članov(ic) je treba za '
4. novo društvo. Naslov za list in 1
T za tajništvo je: !

X 2657 S. Lavvndale Ave.
J CHICAGO 23, ILL.

3


