
PROLETAREC

V predvojni Jugoslaviji sc je
dogajalo, da so carinsko oblasti
zelo sitnaril«; tudi glede pake-
tov. ki so jih revni ljudje dobili
v dar od svojcev v Ameriki. Ce-
lo od starih, ponošenih oblek so
zahtevali carino. Ker je marsi-
kdo prizadetih ni mogel plačati,
posebno ne tolikšne vsote, so
morali vlagati prošnjo na pri-
stojno oblast in ji dokazati, da
nimajo sredstev in so zares v
potrebi. “Za zavoj starih cap, pa
imam toliko sitnosti,” je rekel
nekdo uredniku tega lista, ko je
bil leta 19311 v starem kraju.

Na nekem sestanku pred te-
dni v Clevelandu, na katerem
la bila tudi dva uradnika seda

nje jugoslovanske vlade, smo
tovorili o sak ra tu,ih pošiljatvah
v ,star i kraj m o sitnarjenju ca-
i inar jev.

“Bo sedaj spet tako?”
“Ne," je bil odgovor, “ampak

i.travno, carinarji morajo pre-
gledati vsako pošiljatev, ki pri-
le od zunaj, kor se mnogo blaga
ilihotaplja za prodajo in drža
/a je pri lem ogoljufana na ca-
rini.”

Bes je. da če potuješ, ti pre-
gledajo prtljago na vsaki meji
n marsikomu vse prebrskajo.

Nič* boljše m, ko prideš iz. ino-
enistva v Z«*«l države. Na meji

moraš carinarjern podali poro
do o vsem, kar imaš s sabo.
Ton j carinarska nadlega ni

>o .ebnost kake posamezne de-
« le, da a so nekatere s potniki
Irozje kot drugo. Kar pa se tiče
rgovskih pošiljatev, so samo po

PO ENEM LETU SPET
SLOVENSKA DRAMSKA
PREDSTAVA

< hirago, 111. Minulo je leto
Ini ko |o dramski odsek kluba
i I JSZ vprizoril dramo “No-

«•<• Bila je ponovljena tudi v
'V.mkeganu in Milwaukee ju.
ijualci so bdi povabljeni i v
>heboygan, a dramski odsek va-
>du vslcrl odpotovanja par igral-

■ m igralk ni mogel ustreči
dan predstave v Chicagu

'anskega, doecmhra jo divjala
orni najhujsib snežnih neviht
kar jih pomnimo v tem mestu.
I’romct na poulični je bil vsled
»bilice .snega vrrinriina ustav-
|on m avti so obtičali v zame
dt Vzlic lomu sc jo predstavo
idelez.ilo L po število ljudi.

><-daj ho dramski odsek ob
m .Ivu postregel z. igro za smeh.

V< i a je treba tudi kaj šale in
nedeljo 9. decembra jo ho v

izobilju Kajti tega dne bo v
Ivorani SNPJ, 2657 S. Lawn-
lalr Avr, vprizorjena veselo
gr a v trdi dejan jih “Hiša go
poda ilarriiiglona Predstava
<• prictio ob 3 pop V igri imajo
loge Chas Pogorelec, Minka

\l<* , I'ranccs Vider, Ann Mod
osek Tony Andres, Dorothy
•odnik m Milan Medvešek, ki
o ob onem tudi režiser.

Ako vstopnice, ki so v pred-
>rodap po 65c še nimate, jih do-

nite v ('eni ru, pri članih in čla
urah kluba ter mnogih drugih
iiijatcljih slovenske dramatike*

v ( 'hieagu.
Kei p* nas namen na tem po-

pi nadaljevati, bosti* naši dra
natd. i zelo koristili, če pomaga
le napolniti dne 9. decembra
Ivmano s tem, da povabite s sa-

bo tudi prijatelje in znance.
Pred loti je naš dramski odsek
imel predstavo vsak drugi me
.ec večkrat colo vsak mesec, pa
o nastale težave vsled redčenja

dramskega osebja m nato je pri-
la .*;«• vojna, ki ji* tudi posegla

nase igralsko vrsto. Upamo,
da bo v bodoči* spot boljšo. In

nedeljo «e boste v dvorani S.
N. P J prepričali, da je sloven

sebi razume, da je treba plačati
določeno carino.

Tu sc gre torej radi paketov,
ki jih naši ljudje pošiljajo svoj
cem v Jugoslavijo A izgloda, da
pri tem nekaj spot ni v redu in
da so* zopet sitnosti, ker paketi
niso zaznamovani, da so poslani
v dar. Odredba jugoslovanske
vlade pravi, da mora vsak tak
paket imeti označbo na vidnem
mestu s črkami “G. L. V. V.” in
vrh tega mora biti v paketu pi-
smo naslovljencu, v katerem se
potrjuje, da se mu priloženo
blago pošilja v dar.

Iz urada jugoslovanske am
basade v Washingtonu smo pre-
jeli minuli teden o tem sledeče
uradno obvestilo, s podpisom tr-
govskega atašeja Beno llabjan-
čiča:

“Paketi, ki jih tukajšnji izse-
ljenci pošiljajo kot dar, prihaja-
jo v I). I''. Jugoslavijo, vendar
brez označbe G. L. V. V. in brez
spremnega pisma, ki bi služilo
kot dokaz, da je paket name*
njen kot darilo.

Da se prepreči, da jugoslovan-
ski* carinski* oblasti zahtevajo
plačilo carine za taksne pakete,
je potrebno, da imajo ti paketi
vidno označbo "G. L. V. V.” in
da se jim doda spremno pismo,
s katerim se potrjuje, da je pa
ket poslan ko 4 darilo.”

Gornja navodila so torej va-
zna za vse mre, ki žele svojcem
v Jugoslaviji poslati pakete v
svrho pomoči

Beno llabjančič,
trgovinski ataše.

sko dramatiko vredno podpirati
Po predstavi bo plesna in pro

sta zabava Plesalcem bo igrala
priljubljena Možinova trojica.

Na svidenje. Odbor.

Višek ljudske
ignorance

Cleveland, O. Pravkar sem
čital v reviji “Lise” o “čudežu”,
ki sc je dogodil v New Yorku.
Je precej podoben “čudežu”
razvpite vodiško Johance, le s
to razliko, da je bila ona bolj
prefrigana, ko je “švicala” te
ločjo kri namesto svoje. Značil
no je to, da vsi slični čudeži ha
zirajo na verskem fanatizmu
rimsko katoliške cerkve, ampak
poročilo trdi, da je v newyor-
škem slučaju cerkev ostala stro-
go “nevtralna”. V resnici bi mo
rala takoj po pravici povedati,
da se laki “čudeži” ne dogajajo
razen v domišljiji m na filmskih
slikah

Junak tega “čudeža” je bil
devetletni Ita I i janček, Joseph
Vitolo, On trdi, da se je igral na
praznem zemljišču, pa se mu je
na robu neke skale prikazala
devica Marija m mu zabicila,
da mora moliti pred to skalo
Hi zaporednih noči, nakar bo
iz. skal«* pritekel .studenec, ki bo
imel zdravilno moč. Novica o
tem se je raznesla po vsej Anic
riki in na tisoče ljudi je drlo na
mesto, med njimi mnogo pohab
Ijencev, v upanju, da bodo ču-
dežno (»zdraveli Skalo so dobe
sodno pokrili s cvetlicami, mo
loki, posvečenimi svetilkami in
Marijinimi kipci.

Na dan napovedanega čudeža
sc jo tam zbralo 30,(100 bedakov,
ampak o studencu ni bilo ne
duha ne sluha. Bolniki so sc po-
božno dotikali fantovega telesa,
pa vzlic temu niso ozdraveli.
Sledilo je bridko razočaranj«* m
ob mesečni svetlobi so sc ljudje
pričeli razhajati, dočim so trmi
nega dečka odnesli domov. Ce
se bodo ljudje še dali potegnili,
poročilo n<* omenja

Skeptiki pravijo, da dečko
poseduje bujno fantazijo in da
j«* baje videl slik«) “The Song os
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BERNARD BARCCII (na desni), ki mu pravijo “advher to presl-
•lcnts’’ je nedavno Trumanu in kongr«*NU svetoval, da naj ameriška vla-
da n«* daje posojil takim deželam, ki mislijo z našim denarjem sociali
zem ovajati. Mislil jr na Anglijo, Francijo, čehoslovaško In vsako
drugo, v kateri kujejo načrte za socializacijo. Na lev« je bivši ameriški
državni tajnik Stetinlus, ki je sedaj glavni ameriški predstavnik v sno-
vanju organizacij«* združenih narodov.

Bernadette”, v kateri se zgodi
sličen “čudež". To jo toliko vpli
valo na njegovo razgret«) dorni
šljijo, da je opazil privid na
skali.

Mnogo premišlja jem o sodob
nem socializmu in “socializmu”.
Vsi smo bili veseli, ko j<* v An
gliji prišla delavska vlada na kr-
milo. Mislili smo, da se ne bo
omejila h* na socializacijo An
glije, temveč* bo dala svobod«)
svojim kolonijalnim narodom in
podprla levičarski* rezime v Ev
ropi Ampak izgloda, da smo so
pošteno urezali, kajti “delav-
ska” vlada točno sledi svojim to
rijskim prednikom, bodisi v zu-
nanji ali domači politiki. Kot
izgloda, je v delavski stranki
profesor Laski edini prepričan
socialist, dočim so ostali I«* refor-
matorji Rooseveltovega tipa.

Tudi iz .Jugoslavije nimamo
prave slike o socialistih, kajti
po večini so priključeni Osvobo
dilni fronti, ostali so pa najbrž
Bcvinovega kova, kot na primer
Živko Topa lov ič* Vsled enotne
volilne* list«* j«* nemogoče ugo
toviti razmerja m moc posam«*z
nih strank. Vsekakor bi bilo za
nimive. Isto velja za B«)lgarijo

Ugodna poročila o socialist ič*
nem napredku prihajajo tudi iz
ostalih držav. V Franciji so po
stali druga stranka, ampak <•<•

m* bodo zavzeli bolj militantne
ga ..tališča kot so ga preil vojno,
bodo izgubili zaupanje v naro
du Vsi smo pa presenečeni nad
rezultatom madžarskih volit«*v,
kajti malokje je bil narod tako
izkoriščan od strani vel«*pos«*sl
nikov kol ravno lam Pravijo,
da se med lakozvanimi malimi
posestniki nahaja vos fašistični
el«*m«*nt, ki bo čakal na ugodno
priliko, «la pokaži* rogove. So
eialisfi in komuni.*,ti bodo mora
li biti skrajno previdni, da jih
no zaloti čas nepi ipravlj«*n<*.

V Avstriji so se vršile volitve
25. novembra. Bilc so prve po
p« fnajstih lotili Večino j«* dobi
la ljudska (katoliška) stranka,
ki ima v novi zbornici 85 sede-
žev, so«*ialisti 77 m komunisti *3.
Ako vlada med avstrijskimi so
cialisli s«* listi duh kol ob času
usta je proti klf*rofašističnemu
pucu, so vredni vse podpor«*.

Zelo klavrno sliko nam nu-
dijo ameriški uradni ali tako-
zvani Thomasovi socialisti. Nor
man Thomas je s svojo antiso-
vjetsko gonjo odgnal iz strank«*
vse iskrene socialiste. Nekateri
so vsled razočaranja otopeli,
drugi so podpirali Rooseveltov
Now Deal Desničarji ali social
ni demokrat je pa lomijo v N«.*w
Vorku kopju za demokrate m
republikance pod imenom libe-
ralne stranke. Po blatu, ki ga v
Now Leadorju mečejo na so-
vjetsko in Jugoslovansko vlado,
daleč* prekašajo buržvazno ča
sopisje. JSZ je storila prav, ko
je začasno izstopila iz tako zgre
šene strank«*,

Frank Česen.

ADAMIČEVA KNJ|pA
DOBILA DOBRE OCENE

Najnovejša Adamičeva knji
ga. “Nation os Nations”, je do
bila v mnogih knjižnih r«*vijah
širom dežele od kritikov zelo la
skavo oceno

Ako j«* še nimate, naročite jo
iz Proh*tarčeve knjigarne. Sta-
ne $3,50.

Ako In delavci n takim veseljem
podprli delavski tfak, kakor podpi-
rajo zavajalno (uiNopisjr, l»i hilo ka-
pitalizma kmalu konce.

A. ZORNIK POTOVALNI
AGITATOR 13 LET

Hermini«*, Pa. -- Letna šte-
vilka se bo kmalu dvignila na
194(> in z njo trinajst let, od kar
sem stalni potovalni agitator
Proletarca. Mislim, da toliko
časčt ni vzdržal za ta list še no-
ben agitator, ki gr«* po naselbi-
nah Sicer jih je bilo nekaj, ki
so šli po manjših okrožjih, a 7.u-
--stopali so več* listov in prodajali
še kak«> drugo blago. Ne 'Ton«*.
Poleg za Proletarca agitiram
zadnja leta tudi za Prosveto,
namreč* od kar je Zidanšek pre-
minul Prej sem le mimogrede
dobil nanjo kako naročnino, kaj-
ti tudi njen zastopnik sem že
deset let m agitiral zanjo v ti-
stih krajih, katerih pokojni Z
ni obiskoval Ni potrebno pou-
dariti, da je bila to trnjeva pot.
('‘asi skozi vs;r la leta silno raz-
burkani, flcptcsija, vojna, mno-
go strank m strančic, poleg pa
:;«• n«*w d«*al, ta je socialistično
gibanj«*, ki ga jc Proletarec za-
stopal, zelo omajal. Vendar som
v<*s«*l, da se po vseh teh zapre-
kah Debsovo pici 'okovan je ures-
ničuj«*.

L. 1921 se je podpisani kot za-
stopnik »Iclavsfva okraja W«*st-
mor«*land poleg dveh drugih iz.
loga okrožja ud« ležil demonstra
cije po Pcnn!;ylvania Ave. v
Washingtonu, I) ('., za amne
sl.ijo E V Dcbsa, ki bi imel od-
služili d«*s«*l lot |cč«* vsled svo-
jih govorov proti vojni. 'Takrat
je par lot ž<* s«*d«*l v zveznih za-
porih v Atlanti. Sli smo prod
kongresu«) zbornico s stotinami
napisov in zahtevali, da se sta-
rega d«*lavsk«*ga boritclja izpusti
iz zapora In res je. bila osvobo-
ditev dosežena.

Mi trije smo sli h kongresni-
ku našega okraja, ki se je pisal
A«lam Wayeiil Ko smo mu po-
v«*dali, čemu prihajamo, je po-
klical svojo stenografko, ki je
zabeležila vsako besedo, ki smo
jo izrekli Debsu v prid, oziroma
v prid stranke, ki jo je pred-
stavljal v protivojni borbi.

K«> smo povedali svoje, je
nam kongresnik Waycnt (sedaj
tudi že mod p«>kojnimi) obljubil,
da bo glasoval za resolucijo št.
(>l, ki je zahtevala osvoboditev
Dcbsa Oblprbo je držal.

Dih* 25. novembra t. I. so tu-
kajšnji s«)cialisti v Webstcr Hall
v Pittsburghu obhajali D«*bsov
rojstni dan, kot so to storili tudi
v mnogih drugih mestih, pose-
bno v N«*w Yorku.

Pokojni Eugene V. Debs je
bil rojen I 1855, torej bi bil star
90 let, č<* bi še živel. On sicer
še živi po svojem delu, s svoji-
lni idejami za < lovcčanstvo, ki
jih jo siril. Nit življenja mu jc
bila pretrgana leta 1926. Leto
prej smo s«* peljali iz Pittsbur-
gha s posebnim vlakom v Cle-
veland na shod v mestni avdito-
rij, na katerem je Debs govoril.
Poslušalo ga je tisoč«* ljudi. Bilo
mi je prijetno biti med njimi.

Dcbsov«* “sanj«*” so se torej
pričele uresničevati. Bodoče gc-
neracij«.* bodo vedelo boljše ce-
nili njegovo d«*lo kot pa ga je
ona, v kateri je živel.

Na svečanosti v spomin Deb-
su 25. novembra I. I. je bil glav-
ni govornik M J. Caldwell,
prcds«*dnik kanadske delavske
stranke, ki se imenuje Coopera-
tive ('ommonw«*alth l*’<*deration
os Canada. On je tudi vodja klu-
ba delavskih poslancev v kanad-
skem parlamentu 'Toma njego-
vega govora j«* bda “vloga de-
m«>kfaličnega socializma v da-
našnji dobi”. J«* zelo spreten go-
vornik. Povedal jo nam, da Je

bil letos že štirikrat čez vodo z
letalom. Bil je po zmagi zavez-
nikov tudi v Nemčiji, v Belgiji
itd. Dejal je, da jc življenjski
standard v teh deželah silno pa-
del. Vsled pomanjkanju ljudje
nagloma hirajo in se pomikajo
v počasno smrt. Balkanskih de-
žel ni omenil.

Dejal je, da je Kanada podalj-
šala prodajo živil na odmerke,
zato da bo mogla toliko izdat-
nejše pomagati bednim v Evro-
pi. “Pri nas dobe ljudje živeža
tudi po odmerkih toliko, da zna-
ša 3400 kalorij na osebo, dočim
ga dobi obubožana masa v ev-
ropskih deželah komaj od 900
do 1200 kalorij,” je ugotovil.

Povedal jc dalje, da je tam
kapitalizem za zmerom poko-
pan. Nadomeščajo ga s sociali-
zacijo. Gospodarsko in politično
se uveljavlja demokratični so-
cializem. To velja tudi za Kana-
do, je dejal. Seveda jim bomo
morali prej ali slej slediti tudi
mi v Zed. državah.

Glede Anglije jc dejal, da so
zadale Zed. države njenemu im-
perializmu smrtni udarec že 1.
1776. To jc omogočilo tudi Ka-
nadi in Avstraliji, da sta postali
povsem avtonomni državi in sta
v zvezi občestva Velike Brita-
nije (British (’ommonwealth os
Nations) povsem prostovoljno.

(’aldw«*ll je govoril tudi o
konferenci združenih narodov v
San Franciscu in jo označil za
uspešno vzlic ncsoglasjam.
Gladko ne gre nikjer, a vse de-
žele, ki so bile zastopane, so o-
stale zraven in nadaljujejo za-
črtano delo.

Rad bi opisal še
ga govora, pa bi vzelo se veliko
prostora. Morda to stori Mike
Kumer, ki je bil tudi navzoč s
vsojo soprog«), pa njegov brat
Max in Henry Previc iz Univcr-
sala.

Sestanku po večerji istega dne
jc predsedoval stari socialist dr.
Wm. Van Essen, ki jc s svojim
govorom Debsu v spomin napra
vil jako dober vtis. Ko jc Debs
v Pittsburghu ob ogromni ude-
ležbi zadnjič* govoril, je Van Es-
sen tudi takrat predsedoval. (Na
tistemu shodu nisem bil, ker
sem se udeležil drugega zboro-
vanja v Chicagu, bila pa je na-
vzoča moja žena.)

Dr. Van Essen se je ob tej
priliki 25. novembra dotaknil i
unijskega voditelja Dan Tobina,
ki je v glasilu svojo unije pisal,
da se kapitalizem tudi v Zed. dr-
žavah ne bo dolgo vzdržal, mor-
da še kakih deset, petnajst let.
Torej se je tudi on nekaj na-
učil na starost. Tobin je ena naj
močnejših osebnosti v ckseku-
tivi AFL.

Dalje je govoril o nevarnosti
nove vojne. “Mi jeno maramo,”
je dejal, in isto je na shodu po-
poldne poudarjal Caldvvell. “Če-
prav vlade Zed. držav, Kanade
in Velike Britanije hočejo obdr-
žati tajnost atomske bombe, ta-
ka tajnost ne mor«* dolgo trajati.
In če se to sredstvo uporabi in
z njim izzove novo vojno, bo
posledica zrušenje civilizacij«*.

Dalje jc govoril Sidney Starek
iz Pittsburgha, ki je Dcbsa do-
bro poznal. Solo jc moral Debs
zapustiti s 14. letom, ker jc bila
družina velika in ni bilo sred
štev za nadaljevanje študij. Pri
15. letih jc Debs že delal na vla-
kih kot kurjač in pomagal z za-
služkom družini. L. 1875 je vsto-
pil v unijo železničarjev in kma-
lu potem jc bil izvoljen v držav-
no legislaturo. Vzdržal ji* I«* en
termin, ker njegove idej«* pri
starokopitnih poslancih niso do-
bili* nobenega odmeva. Postal Je
organizator železničarjev in v
stavki I. 1894 je bil obsojen na
šestmesečno ječo. V zaporu je
začel citati socialistično literatu
ro in postal je socialist. Tomu
prepričanju Je ostal ne samo
zvest do konca, ampak se zanj
tudi boril. Kolekta na sestanku
zvečer, ki ga je priredila SDF,
jo znašala $506. Bilo je navzočih
okrog 200 oseb.

Ker jc to poročilo precej dol-
go, bom o agitaciji v teh krajih
poročal v prihodnji številki.

Anton Zornik.

Mnogo italijanskih vojnih
ujetnikov še ne more domov

Izmed italijanskih vojnih
ujetnikov sc jih jc 743,000 že
vrnilo, večinoma iz angleških
krajev, 502,000 italijanskih vo-
jakov pa je še v ujetništvu, iz-
med teh 36,000 v Žed. državah.
Vzrok, da se ne vračajo hitreje,
je pomanjkanje prostora na la-
djah.

M. POGORELCU
V SPOMIN

Puebio, Colo. Nagloma. za
srčno hibo, je fine 10. novembra
umrl Mik«.* Pogorelec. Star je bil
81 let. Bil jc med prvimi, ki so
gradili Slovensko narodno pod-
porno jednoto, bil jc ustanovni
član njenega tukajšnjega dru-
štva “Orel” št. 21 in bil od za-
četka svojih aktivnosti v ospre-
dju onih, ki so probujali ljudi za
načela, katera so danes steber
Slovencev v Zed. državah.

Pogreb jc bil dne 15. novem-
bra in njegovo truplo pr«*p«*ija
no v krematorij v Denver, kjer
je bilo upepeljeno. Ob velikem
številu članov mu je društvo
“Orel” izkazalo ob odprti rakvl
poslednjo čast. V slovenskem je-
ziku sc jc poslovila od pokojni-
ka v imenu društva in jednotc
tajnica Rose Radovich, v imenu
prijateljev, znancev m somišlje
nikov pa je izrekel sožalje Ed
ward Boltezar v angleškem je-
ziku.

Mike Pogorelca sem spoznal
k«> sem bil komaj eno leto član
društva. Bil je tedaj «lruštv«;ni
blagajnik. Nobena “Orlova” pri-
reditev ni minila, da se je ne bi
udeležil on in družina. Načel-
nost mu je bila vse. Veroval je
v svobodno misel, v organizira-
nj«* delavcev na strokovnem,
podpornem in političnem polju,
in v zadružništvo.

Pokojni Mik«* je v življenju
veliko delal. Bil je farmar nad
trid«*set let. Pred desetletji j<*
bil med onimi, ki so hoteli bolj-
ših živi jenskih pogojev v zadru-
žni farmarski naselbini, v tako-
zvani “rajski dolini” v Kalifor-
niji. Ni uspela. Ob njenem raz-
pustu se je preselil v Colorado.
Blag mu spomin!

Jož«* Hočevar.

KOKANOVICH PIŠE
Naš stari naročnik Milan Ko-

kanovich, ki sc jc iz Detroita
preselil na svojo farmo v Roche-
ster, Mich., piše med drugim:

“Kot vsako leto, tako sem bil
z. mojim starejšim sinom Ale-
ksandrom tudi letos na lovu na
srne. In kaj mislite? Ustrelila
sva vsak po eno že prvi dan!

Moj mlajši sin ni bil na lovu
z mano že dve leti, ker je bil po-
slan loviti “Švabe”. Iz njegovih
pisem je razvidno, da je šlo na
lovu tudi njemu po sreči. V
enem pismu mi pravi: “Bil sem
v lisičji luknji (fox bole) s stroj-
nico ip precej Nemcev poko-
sil . . .” On ho dober Srh. Sedaj
je na poti iz Francije domov v
Amerik«),

Kot vidite, sem se preselil iz
Detroita v Rochester na svojo
farmo, kjer mislim ostati.

Gled«* Proletarca se čudim,
zakaj sodrugi in drugi napredni
Slovenci bolj ne agitirajo zanj.
Sedaj je še posebno pravi čas,
da damo delavskemu listu, kot
je Proletarec, več* pažnje. 'To je
burna doba, v kateri sc delav-
stvo in kapitalizem bolj in bolj
spoprijemata.

Torej sodrugi, naprej za naše-
ga Proletarca!

Vsako leto jc moj običaj, da
pošljem desetak, namreč $3 za
naročnino, ostalo pa listu v pod-
poro. In ob vsaki taki priliki
tudi nekaj napišem, zato te vr-
stice. Milan Kokaimvirh.

ZGRADIMO Sl TRDNO
POSTOJANKO!

Detroit, Mich. V nedeljo 9.
decembra ob treh popoldne ho
seja naše podružnice št. I SAN-
Sa v Slovenskem narodnem do-
mu na 17159 John R. (Slovenski
delavski dom je oddan.)

Napravimo našo p(xlru/.nico
za trdno organizacijo detroitskih
in okoliških Slovencev, za ne-
kako vez med novo Slovenijo
in ameriškimi Slovenci. “Kri ni
voda,” pravi star pregovor.
Glejmo, da bo naš narod v do-
movini vesel in na nas ponosen.
Zavedati s«* moramo, da si bodo
naši ljudje izgradili novi dom,
v katerem bodo imeli kruha ne
da bi jim bilo treba beračiti pri
svojcih in prijateljih v Ameriki.
Pomagajmo jim sedaj, ko nas
tako silno potrebujejo.

Vsa pisma iz starega kraja
govore o |X)žigih in izgubi vse-
ga. Ko sc prebijejo iz najhujših
posledic barbarske okupacije in
zgradijo s«*bi boljšo bodočnost,
nas ne bodo več* prosili. Vsi, ki
ste ponosni na naše ljudi v do-
movini, bi morali biti člani našo
podružnice. Pridite v nedeljo 9.
decembra v Slovenski narodni
dom na sejo. Vsi ste dobrodošli.

Jože Menton, tajnik.

Listnica uredništva
Ker je v tej številki mnogo

oglasov, smo imeli namen izdati
jo na 8. straneh, česar pa nam
vsled zaposlenosti tiskarne ni
bilo mogoče. Storili pa bom«) to
ob prvi priložnosti.

Ker jc radi tega moralo nekaj
gradiva izostati, prosimo, da
nam prizadeti »proste. Objav-
ljeno bo v prihodnji številki.

V namenu, da dobi prostor
čimveč dopisov, smo v tej izda-
ji izpustili nadaljevanje povesti
“Nevihta”. Konec bo objavljen
prihodnji teden.

Japonce bo ameriška oku-
pacija veliko stala

Vrhovno poveljstvo ameriške
okupacijske armade je japonski
vladi sporočilo, da bo morala za
njeno vzdrževanje plačevati
10,000,000,000 jen na leto ali
okrog $667,000,000 v ameriški
valuti.

Demobilizacija mornarice
Iz ameriške bojne mornarice

je bilo do začetka novembra od-
puščenih nad pol milijona mož
Računajo, da jih bo poslanih iz
mornarične službe do konca le-
ta vsega skupaj 1,200,000.

Help Wanted
MAN for mechanical «work.

Good vvorking conditions
Lavvrence and Clark St. neigh-
borhood.

Call:
A RD M O R E 2249

Y()UN(J MAN over 18 years old
Shipping Department.—Good

salary. Stcady work.
MAAS and WALDSTEIN CO.

1658 Carroll Ave.
Chicago

FITTERS, GRINBERS, SIIIPPERS
to vvork on an hnportant Navy

contract BO hour wc«*k
Time and a hult for overtiin«*

Apply at one«*
AMERICAN CONCRETE CO.

4727 N. Lamon Ave.
MECIIANICS, TRIICR DRIVERS

High )><*iy for a good man
Steady position

GABLE EXPRESS CO.
1246 S. Clccro Av«*nu<*

VVOMFJN—-Experk*nce(l on sewing
machine. Good working condi

lions*. W«*ekly pay. Good «*arnings.

Good opporfni)ity for right women
QCALITV SIJI* COVER CO.

3105 N. Central Ave.
Mul. 6233

< 'ombinution
AGTO-BOnv PAINTER

or PAINTER
Pleasant vvorking conditions

Good Wages
MR. MAČK

NORTII SIIORE PONTIAC
1820 Ridge Ave., Evanslon

D O C K M A N'
Expericnced Steady

Union wagcs
Day shift

ICAMUS TRUCKING CO.
3010 VV. 26th St.
w o it Ki: it s

Wanted for important trade
77 l/2c to start with

Apply
J. J. BADENOCH

1711» St. & Daincn Ave. Corncr
A UTO PAINTER
High pay. Stcady

5 '/z day vveek
MICHIGAN AVE.

CHEVROLET
2401 S. Michigan Ave.

JANI T O R S
Day Work 'Top Salary

Permanent Positions
MILO TIIEATRE

1)121 South Loomis Street

CO O K
Experienced Reference« So.

Side. -- Cnnvenient. Prlvatc
room and bath

1 1740 LOWE AVENIJE
PULLMAN 0865

TAI L O R
Fine Custom Coats

Good Pay St«*ady VVork
JOHN IIARPER CO.

222 Wesl Monror St.

TVPISTS BILLERS
DICTAPHONE OPERATORS

S'TENOGRAPIIERS
BECKLEV L!ARDY CO.
1632 So. Indiana Avenue

WOMEN FOR WEEDERS
MID-CITV GOLE COURSE
Grace and N. VVcstern Avr.

Keyslone 6501
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