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Detroit, Midi. O občinskih
volitvah v tem mestu je bilo v
Proletarcu že poročano, zato je
izid čitateljem znan. Zmagala je
reakcija z eno izjemo. Za pred-
sednika mestne zbornice je bil
namreč izvoljen socialist (ali
bivši socialist) George Edwards.
Reakcija ima sedaj prosto pot
(green light) in bo lahko po svo-
je ribarila v kalnem. Pred “ko-
munistično pošastjo” smo sedaj
varni za dve leti. Zasluga gre
sevčda volilcem. ker so se tega
rdečega “heringa” toliko ustra-
šili, da so z večino 57,000 glasov
dali vajeti mesta reakciji v roke.
Volilna kampanja je bila uma-
zana in iz nje bi človek sklepal,
da postane Detroit sedemnajsta
sovjetska republika, če bi bil
kandidat CIO Richard Franke-
steen izvoljen za župana.

Sicer kandidatov nismo imeli
po strankah pač pa so bili vsi na
tiketu nestrankarskega sistema.
Torej nekako tako kot v Jugo-
slaviji in v Bolgariji. Za Detroit
je to sicer demokratično, ne pa
za omenjeni dve deželi.

Ker že omenjam demokraci-
jo, oziroma drugi jo venomer
ponavljajo, čemu je ne bi naši
politični in državniški krogi raj-
še ponujali južnim državam
ameriške unije namesto tistim
deželam, ki so pod rusko sfero
vpliva? Bilo bi dobro, ako jo bi
nekaj poslali tudi Grčiji in Ita-
liji, sploh vsem tistim narodom,
ki so pod vplivom in kontrolo
angleških lordov ter ameriških
kapitalistov. Morda pride čas.
ko bo ameriško in ostalo delav-
stvo po svetu zahtevalo demo-
kracijo zase, morda še prav pri-
stno demokracijo, ako ne bo
prej konec sveta, kot ga predvi-
deva angleški pisatelj H. G
Wells.

Kar se slovenskih volilcev v
Detroitu tiče, sem uverjen, da
so v ogromni večini napravili
križ na glasovnici na pravem
mestu. A jih je premalo, da bi
mogli oni odločati.

Sicer delavska zmaga sama
na sebi ni vse. To vidimo v An-
gliji. Ljudje so od nje veliko
pričakovali, a politika Velike
Britanije se nadaljuje po sta-
rem. Mnogi so razočarani radi
tega. Nekdanji premier Ramsay
MacDonald. ki je prevzel vlado
v imenu delavske stranke, je tu-
di razočaral ljudi. A o njemu se
lahko reče, da v parlamentu ni
imel večine dva glasu proti ene-
mu, kot jo ima Attlee, zato se
bi od njega tudi ne smelo toliko
pričakovati kot se sme od seda-
nje vlade.

Volitve v Franciji so pokaza-
le. da ljudstvo misli na levo. So-
cialisti so bili razočarani, ker
niso iz volilnega boja izšli kot
najjačja stranka. To vlogo so
dobili komunisti. V vladi pod de
Gaulleom so zastopane vse tri
vodilne stranke. Predlogi za
skupne volilne in druge akcije
komunistov in socialistov še ni-
so dobili godnih tal. Morda bi
bilo boljše, če bi takrat Harold
Laski v zadnjem trenutku ne
priletel v Pariz.

Vse izgleda, da so Attlee, Be-
vin, Blum, pa tudi naš Norman
Thomas in mogoče i Foster ter
Browder, za socializem, toda ta
naj pride po njih smrti. Social-
demokratov okrog New Leadra
pa sploh ni vredno omenjati.

Propaganda proti Sovjetski
uniji se nadaljuje tam kjer je
prenehala ko je šla Rusija re-
ševati svet iz nacijskih kremp-
ljev. Danes se o Rusiji ne govo-
ri več kot o naši zaveznici, mar-
več le kako preprečiti širjenje
njenega vpliva, pa čeprav z
atomsko bombo. Senator Whee-
ler iz Montane, izolacionist, ki
je nekoč veljal za progresivca
in bil leta 1924 celo kandidat za
podpredsednika na progresivni
listi, je v senatu porabil cele
štiri ure v prizadevanjih tovari-
še senatorje prepričati, kako po-
trebno je potisniti Rusijo na ko-
lena. Upam, da bodo prihodnjo
jesen volilci v Montani z njim
obračunali.

Konferenca delodajalcev in
unijskih voditeljev ni napravi-
la v štirih tednih zborovanja nič
koristnega. Bila je sklicana v
namenu odpraviti stavke, a ma-

(Konec.)
Katra ni omedlela, ali utih-

nila je kakor ujeta ptica ... Iz-
ginila je bila njena smrtna gro-
za, strah jo je zapustil; Jurij jo
je rešil tega, kakor da bi bil za-
čaral . . . Kaj pa se je prav za
prav zgodilo? Bila je silna ne-
vihta (sedaj pa se je še slišalo,
kako je deževalo zunaj, in to je
zvenelo kakor pesem uspavan-
ka) in beračica Lenka je umrla
pri njih. Saj je bila ža stara—-
nekje je*inorala umreti .. .

Tiho je začela Juriju pripove-
dovati, ali iz naročja se mu ni
izvila. Ko se je Jurij neprevidno
doteknil nje gorkega lica, se ji
je zdelo, da se je uresničilo, kar
je premišljevala ob zibelki, ko
se je začela nevihta. Nakrat se
je skesala in jela se sramovati.
Izvila se je Juriju iz naročja in
se začela zmedeno opravičevati:

“Upala sem, da boš ti še čul
pri Liscu, in mislila sem, da je
naš pristav s hlapcem tudi od-
šel s kašte h kresovom ter zaprl
za seboj. Na pristavo bi ne bila
mogla v tej nevihti.’’

Jurij je vse to rad verjel, dasi
je bilo v resnici dvomljivo, da
bi stari pristav hodil h kreso-
vom; ker pa je bila mirnega
značaja, sta zopet sedla na ogra-
jo in začela resen pogovor. Ju-
rij je položil Tomažka na svojo
plevnico in ga pohvalil ,da je
iako težak in da spi kakor ov-
čica. Potem sta se posvetovala,
kak pogreb naj Katra napravi
Lenki. Končno je Jurij vse na-
ravnost priznal, kaj je že vse
popravil na Katrinem posestvu.
Vlnogo sta še govorila o Liscu
in o preprostih Jurijevih voja-
ških spominih.

Hip za hipom je mineval; zu-
naj je vse utihnilo. Katra je za-
čela misliti na odhod, toda do-
mov v hrib ni mogla iti; odlo-
čila se je, da raje pojde na pri-
stavo . . .

Jurij jo je spremljal z otro-
kom; šla sta čiso počasi, ker se
je obema z;dela noč tako krasna,
kakor je še nista videla nikdar.
Najvišje vrhove Karavank na
nasprotni strani je odeval me-
sec s srebrno svitlobo; na teh
hribih je bilo sedaj tako tiho,
varno, da bi se Katra nič ne ba-
la iti tja ... Po drevju so plahu-
tale sove, otresajoče s sebe kap-
ljice; ponočni metulj je švigal
skozi zrak samo dobra zna-
menja .... Tu in tam so curljali
po prekopih studenčki, in Katra
jih je morala nekje preskočiti,
da bi si ne zmočila vsega čevlja;
•Jurij pa je pri tem dvignil roki,
kakor da bi hotel obvarovati njo
in otroka, da se mu je krepka
gorjanka morala smejati . . . Ko
se je vsul z neke nizke veje Ka-
tri na glavo rosni dež, šele te-
daj je spoznala, da je prišla k
•Juriju gologlava in razmršena,
kakor kaka pastarica . . . Jela si
je to očitati; za prvim očitanjem
pa je prišlo drugo, potem tretje

Vsa njena odločnost in res-
noba, na kateri je bila toli po-
nosna, sta izginili ... In Katra
je v tej čudni in krasni noči dru-
gič zaplakala; sedaj pa sama
nad seboj.

“Zakaj plakaš?” se je vstrašil
Jurij.

“Zato, ker sem prišla taka k
tebi ah, Bog, tako preplaše-
na’’, je tožila Katra.

“Saj si vendar le slabotna
ženska”, je dejal mehko Jurij.
“Glej, ko bi jaz tega ne bil ve-
del, ne imel bi te tako neizrek-

ljivo rad, niti ko bi imela
celo Koroško”.

“Če bi se pa to o meni zve-
delo Bog ne daj tega! bi
se ne pokazala iz hiše. Jurij, ni-
hče ne sme o tem vedeti, dokler
ne greva skupaj v cerkev .. .
Glej, vedno sem pravila, da se
ne bi omožila, ko bi prišel mož
iz samega zlata . . . Sedaj me bo
pa malo sram ...”

Preprosti Jurij se je po teh
besedah zamislil. . . Ni mu bilo,
da bi se smejal. . . Oba novoza-
ročenca je prešinjala tista sve-
ta sreča, da jima ni bilo prav nič
do smeha . . .

Leo Junko - Mož
dela in prepričanja

V naših vrstah je nastala no-
va vrzel. Moža-pionirja, ki je to-
liko delal med našim delav-
stvom in pomagal kjerkoli, do-
kler mu je zdravje dopuščalo,
je nam iztrgala smrt, ki čezda-
Ije bolj pogosto posega v gene-
racijo starih priseljencev.

Leo Junko je bil dolgo bo-
lan. Pred par leti je še poskusil
z agitacijo tu in tam, a mu
zdravje ni dovolilo, da bi nada-
ljeval.

Preminul je 2. dec. v starosti
67 let. Ker mu je bilo predolge
bolezni več kot zadosti, si je
sam pospešil konec.

Doma je bil iz Črnomlja
v Beli krajini. V naprednih de-
lavskih vrstah med Slovenci in
v splošnem se je pričel kmalu
udejstvovati. Pred prvo svetov-
no vojno je bil v Calumetu,
Mich.. kjer je tedaj trajala veli-
ka rudarska stavka, ena največ-
jih v zgodovini ameriške bakre-
ne industrije. Bila je po dolgih
mesecih boja izgubljena. Mnogi
naši rojaki so se one dni izse-
lili iz Calumeta: eni v bakrene
rudnike v Montano, mnogi v
Chicago, v Detroit, v Minnesoto
itd.

Pokojni Leo Junko se je izse-
lil v Detroit. Tu je postal dela-
ven v socialističnem gibanju, v
pevskemu zboru in v društvu
št. 121 SNPJ, kateremu je bil
tajnik dokler ga ni bolezen pri-
morala v posteljo. A z delom je
nadaljevala potem njegova so-
proga, naobražena in napredna
ženska.

Pokojni Junko je znal na se-
jah, na konvencijah in v družbi
nastopati zelo konstruktivno. V
času silovitega notranjega boja
v SNPJ, ki so ga zanetili zuna-
nji agentje eni pod masko ko-
munizma, drugi v interesu ju-'
goslovanskih kraljevašev, je po-
kojni Junko pri odbijanju na-
sprotnikov veliko pomagal.

“Proletarec” in socialistično
gibanje sta imela v Junku moč-
nega podpornika in agitatorja.
V vrstah naprednih delavcev v.
Detroitu je Leo veliko delal in
vsled svoje narave je bil tudi
priljubljen in zelo upoštevan.

Sedaj ga ni več. Pred njim ne
še tako daleč nazaj Berlisg, se-
daj on. Kdo bo nadomestil vse
te pionirje, ki so gradili, delali,
se borili za ideale in se v letih
naporov postarali in utrudili?

Počitek so si zaslužili, toda
na njih mesta je treba novih
moči. A preskrbeti naslednike,
na to smo vse premalo mislili.

Pokojni Junko zapušča so-
progo. štiri sinove, dve hčeri in
dva brata. Vsem iskreno soža-
lje!
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HIDEKI TOJO je deležen s strani ameriških vojnih oblasti toliko
pažnje kot da bi bil on še vedno japonski premier. Ko so ga prvič obto-
žili za vojnega kriminalca, je skušal izvršiti samomor in se pri tem
t£žko ranil. V oskrbo so ga vzeli ameriški vojaški zdravniki in mož je
okreval. Ko bo povsem zdrav, bo moral pred ameriško vojno sodišče.
Ker bo on za vojnega kriminalca gotovo spoznan, se kaj lahko dogodi,
da bo izvršila zavezniška justica nad njim enak čin, kakor ga je
najprvo skušal sam izvršiti. Je res zanimivo, kako se čestokrat komu
skuša rešiti življenje zato, da se ga potem lahko legalno obsodi v smrt.

gnati niso hoteli nič slišati o
predlogu, da je treba »najprvo
odpraviti vzroke, radi katerih
stavke nastajajo, pa naj bodo to
že “divje”, to je od unije neodo-
brene stavke, ali pa odobrene.
Stavke niso zabava. Saj od stavk
kot takih nimamo delavci nobe-
ne koristi. Vzrok, da se jih po-
služujemo je. ker delodajalci
naših zahtev drugače nočejo sli-
šati.

Unija avtnih delavcev ter
korporacija General Motors sta
se spoprijeli zares. Kompanija
si je nagromadila velike rezerve
in na tem bogastvu je priprav-
ljena sedeti toliko časa, da de-
lavce izstrada ter pih primora
nazaj na-delo pod svojimi po-
goji-

Moj boss Ford pa je še bolj
navihan kot G. M. V pogodbi z
unijo je zahteval klavzulo, da
če se dogodi “divja”, to je, od
unije neavtorizirana stavka, bi
moral plačati vsak delavec $5
na dan odškodnine. Pa ne bo
kruha iz te moke.

SANGov shod 25 novembra v
SND je» povoljno izpadel. Go-
vornik je bil dr. Slavko Zore,
svetnik pri jugoslovanskem po-
slaništvu v Washingtonu. Zore
je bil aktivno v partizanski bor-
bi in v mnogih bitkah z okupa-
torji, zato mu je položaj tam
popolnoma znan. Govoril je o
štiriletni borbi naroda za svojo
svobodo in o njegovi zmagi. Pri-
spevki na shodu so znašali
$596.15. Joseph Koršič.

LETNA SEJA KLUBA ŠT. 27
J. S. Z.

Cleveland. O. Seja kluba
št. 27 JSZ se vrši v petek 14.
decembra ob osmih zvečer v
klubovih prostorih v SND na
St. Clair Ave. Vsi člani in čla-
nice so vabljeni, da se je polno-
številno udeleže. Kajti to bo ob
enem tudi letna seja, na kateri
se bo izvolilo odbornike za pri-
hodnje leto.

Vsakdo lahko vidi, kaj se da-
nes godi po svetu in kako reak-
cija dviga glavo. Zatreti hoče
vse napredno gibanje in ustaviti
socialni razvoj. Zato moramo
postati bolj aktivni, da odvrne-
mo preteče gorje ter si ustvari-
mo boljši svet za lepšo bodoč-
nost. J. Krebel.

Anglija izgubila mnogo
ladij

Ob koncu druge svetovne voj-
ne je imela Anglija sedem mili-
jonov ton manj plovbne tonaže
kot pa ob pričetku vojne. V voj-
ni je izgubila 3,180 tovornih la-
dij v teži 12,500,000 ton. V isti
dobi je bilo zgrajenih 1,300 to-
vornih ladij v skupni teži šest
milijonov ton.

Ameriško žito za UNRRA
Pomožna organizacija UNR-

RA je kupila avgusta, sept, in
oktobra v Zed. državah 354,829
ton žita in v Kanadi 244,152 ton
za razdelitev med gladne v Ev-
ropi.

Moji obiski po
Ohiu in Penni

Herniinie, Pa. V prejšnji
številki sem opisal svečanostni
shod, ki se je vršil v Pittsbur-
ghu v spomin pokojnemu Euge-
nu V. Debsu, in obljubil, da v
tem dopisu pa bom pisal nekaj
o agitacijskih obiskih v Ohiu in
v naselbinama Sharon in Besse-
mer, Pa., ki sta blizu Youngs-
towna, O. Predvsem naj veljajo
te vrstice v zahvalo onim, ki so
mi šli pri agitaciji na roko in
mi bili na uslugo s prenočiščem

Prvi večer v Salernu, 0., som
se ustavil pri Celinovih. Do njih
me je peljal Mihevčev zet Kri-
žaj, do Mihevčeve farme pa nji-
hov Jack. Ko sem dospel na že-
lezniško postajo, sem poklical
Mihevčeve po telefonu. Misli]
sem si, to je boljše kot pa iti do
njih tri milje hoda in jih ne naj-
ti doma, kot se mi je že pripe-
tilo. Prišel sem tja na dan pre-
mirja 11. novembra, ko mnogo
ljudi v Salernu ni delalo. Ogla-
sila se je po telefonu Mrs. Mi-
hevc in mi povedala, da je Jack
v mestu in pa kje ga lahko do-
bim. Tako je bilo. Po kosilu pa
so me izročili zetu. Zvečer me je
Celin peljal na tri milje odda-
ljeno Šabcovo farmo. Kupili so
Kernov slovar in ponovili na-
ročnino na Proletarca. Celino-
vim se je vrnil sin iz vojske.
Bržkone bo kmalu ženitovanje.
Nevesta je iz Kansasa, od kjer
je ravno prišel ko sem dospel
do Celinove hiše. Seznanil se je
z njo pri vojakih kot mnogo
drugih naših fantov.

V Power Pointu, 0., sem pro-
dal pet knjig in dobil par na-
ročnin. Zelo dobro se je odre-
zala napredna Mrs. Chuck. Od-
dal sem par knjig in naročnine
sem dobil.

Trgovec iviatt Tušek me je za-
peljal k našemu znancu J. Ber-
gantu. Od tu sem se odpeljal
radi stavke pri Grayhound avto-
busni družbi z drugim bpsom
po dolgi cesti naokrog v Canton,
0., in dospel tja že pozno zve-
čer. Šel sem k prijatelju Blažu
Odarju, ampak ko sem prišel
na kraj, so mi povedali, da je
Odar hišo prodal in se preselil
v drug del mesta v svoj stari
dom. Dobro, da sem izvedel za
njegovo telefonsko številko. Ko
sem ga poklical, je prišel takoj
pome in sem prenočil pri njemu.
Ker sem moral naslednje po-
poldne naprej v Barberton, sem
imel samo nekaj ur časa. Ob-
iskal sem samo Proletarčeve
naročnike, med njimi Prosveti-
nega dopisnika Michaela Cho-
ka, ki je doma iz tržaške okoli-
ce, ali morda iz Trsta, ne vem
točno. Njemu so razmere tam
dobro znane. Po prvi svetovni
vojni je delal za Orient Eks-
press. To je vlak, ki -je vozil
preko Evrope skozi Ljubljano v
Istanbul (Carigrad). Chock in
Odar sta obnovila Proletarca,
pri drugih pa sem prodal knjige.

V Barbertonu sem prenočil
pri Janeževih dva večera in pri

Max Solakovih • dva. Poznajo
me še iz Thomasa, W. -Va. Lov-
renc Selak v Star Cityju, W.
Va., je Maksov brat. Selakovi v ;
Barbertonu so imeli pet sinov j
v službi strica Sama. Vsa dru-
žina je prijazna in Mrs. Selak
ima zmerom zadovoljen obraz.
Poleg prenočišča mi je Maks dal
izkupiti za $8 možganske medi-
cine. Hvala.

Rad bi vse podrobno opisal in
se vsakemu zahvalil za usluge,
a v tem listu za to ni dovolj pro-
stora.

Stari agit-ator Mike Kopač
me je spremil v par hiš, toda
njegove noge niso več kot ne-
koč. Star je nad 75 let. Hodi še
zmerom v tovarno na delo, ka-
kršno Opravlja v nji že 40 let.
Ni težko, a je tehnično. V nje-
mu je on ekspert. Tudi nekdo
drugi me je spremil ponoči na
farme, a njegovega imena si ni-
sem zapomnil. Pred par leti je
bil na Derryju, Pa., in bil je na-
ročnik Prosvete. Rekel je, da
želi iti nazaj v rov.

Tako sem šel od naselbine do
naselbine. Ko sem se vrnil iz
Sharona, Pa., nazaj v Youngs-
town, in bi imel iti od tu v
Bessemer, Pa., busi niso vozili,
ker je bil Zahvalni dan. Bilo je
še zgodaj zvečer, pa sem šel v
bližnji Struthers, 0., in dobil
Proletarcu novo naročnino od
tajnice društva SNPJ. Potem,
spet nazaj v Youngstown, kjer'
sem poiskal našega starega agi-
tatorja Johna Petricha. Njegov
brat Frank, ki je sedaj v Cali-
forniji, je bil dolgo tajnik JSZ.
John pa je bil prvi tajnik zveze
naših socialističnih klubov in
eden njenih ustanoviteljev. Bil
je tudi med ustanovitelji Pro-,
letarca in veliko delal zanj. Ko
sem prišel tja, je bil on na ob-'
isku pri sinu. Počakal sem, da
se je vrnil, nato pa sva pri ve-
čerji in ječmenovcu kramljala
do 11. zvečer. Zjutraj je šel v
svojo kleparsko delavnico, jaz
pa v Bessemer. John upravlja
tudi apartmentno hišo in pazi
na kurjavo. Dasi par let starejši
od mene je še vedno krepak in
poln humorja. Žena mu je umr-
la pred 17 leti in mu zapustila

i sina in hčer. Oba sta poročena.
V zadnji depresiji ga je zelo za-
delo in utrpel na posestvu in de-
lavnici velike izgube. Dasi še
vedno vdovec, je rad v veseli in
v ženski družbi.

Na agitaciji v bližnjem Besse-
merju sem dobro opravil. Dobil
sem par novih naročnin Prosve-
ti ter nekaj obnovnih Proletar-
cu. Na vsej tej turi sem stržil
$216, od tega čez SIOO za Prole-

i tarča, ostalo za Prosveto ter za
Adamičeve in druge knjige.

Anton Zornik.

Požrtvovalnost rojakov
v pomoč rodnemu narodu

VVaukegan, lil.—Joseph Zore,
ki se v relifni akciji v pomoč
Jugoslaviji v Waukeganu-North
Chicagu veliko udejstvuje in je
tajnik te akcije, je poročal, da
se je nabralo doslej skupaj $9,-
336.86. Od tega se je nabralo za
jugoslovanski relif, ki deluje
pod okriljem ZOJSA, $4,087.67.
Dr. Andrew Furlan je predsed-
nik in Math Jereb tajnik te kra-
jevne skupine.

Druga skupina JPO-SS, je
nabrala skupno $3,839.04. Njen
predsednik je Anton Kobal in
Frank Nagode je bil blagajnik
tega odbora.

V podporo za politično delo
SANSa se je nabralo $1,410.15.

To priča, da so se naši rojaki
v tej dualni naselbini v pomoč
staremu kraju zelo potrudili.
Prireditev v ta namen smo ime-
li ponovno v soboto 8. dec.—Z.

VABILO NA IZREDNO SEJO
Cleveland, Ohio. Članstvo

kluba št. 49 JSZ je vljudno vab-
ljeno na izredno sejo, ki se bo
vršila v petek 14. dec. ob 7:30
zvečer v čitalnični sobi Sloven-
skega delavskega doma na Wa-
terloo Rd.

Sklicana je, da bomo na nji
razmotrivali o naši prihodnji
veselici, ki bo na božič, in pri-
pravili zanjo vse potrebno, kar
še manjka. In dobiti je treba
delavce. Apeliram še posebno

; na one, ki se serdnih sej tretjo
! nedeljo v mesecu ne morejo
udeleževati, da gotovo pridejo
na izredno sejo ta petek.

Anton Jankovich. zapisnikar.

LISTNICA UREDNIŠTVA
Nekaj dopisov je moralo spet

izostati, par pa smo jih skraj-
I šali.

O KONCERTU ZARJE
Cleveland, O.—Koncert Zar-

je na Zahvalni dan 22. nov. je
bil v vseh ozirih velik uspeh.
Poleg raznih slovenskih pesmi
je zborovodja Krabec uglasbil
zbirko partizanskih pesmi, ki so
bile dobro predvajane in so ob- t
činstvu močno ugajale. Lepa
točka sporeda je bila tudi ope-
reta “Povodni mož”.

Mešan pevski zbor “Zarja”
je znan mnogim našim rojakom
tudi izven Clevelanda. Sploh je
znan širom dežele. Običajno pri-
redi po dva koncerta na leto. Iz-
jema je bila letos, ko je opustil
svoj pomladanski koncert.

Kot drugi naši zbori, je bila
tudi “Zarja” vsled vojnih raz-
mer zelo prizadeta. Več dobrih
mladih pevcev je bilo pozvanih
v armado in mornarico, drugi so
bili pri aktivnostih ovirani
vsled zaposlenosti v industriji
in drugje. A koncerte je zbor
vseeno prirejal in s tem obdržal
tradicijo ter se ohranil ob enem
za bodoče delovanje na glasbe-
nem polju.

Naši fantje se sedaj iz vojne
službe polagoma vračajo nazaj
med nas in Zarja se je z njimi
spet opomogla.

Rekel sem že, da je bila ta
Zarjina priredba zelo uspešna
bodisi moralno kot gmotno. Bila
je tako uspešna kot še maloka-

I tera toliko. Udeleženci so bili s
sporedom zelo zelo zadovoljni.
Naravno, da je njihna pohvala
pevce in pevke prijetno razve-
selila.

Ocene o koncertnem sporedu
ne bom pisal, a iz pohval od dru-
gih vem, da je bil dobro predva-
jan. Jaz sem prišel bolj pozno,
ker sem imel tisti dan delo od
7. zjutraj pa do 3. popoldne. Po
par urah pa sem bil v koncertni
dvorani in deset minut pozneje
že prodajal pivske tikete (chips).
Pri tem delu sem vztrajal do
konca. Seveda,' pomagala mi je
moja boljša polovica Cilka. Vo-
dja tega departmenta ali posla
pa je bil naš stari kulturni in
društveni delavec Ludvik Med-
vešek. On je imel vse te listke v
oskrbi. S prodajo listkov je šlo
naglo in spretno, kot po maslu.

Za baro so bili večinoma sta-
ri, skušeni točaji in imeli so vz-
lic temu posla čez glavo. Neka-
teri so delali od začetka do kon-
ca. V kuhinji pa je šlo kot po
olju. Kuharice so pripravile
okusne jestvine,'in dasi je bil to
Zahvalni dan— torej tak praz-
nik, ko ljudje ne pridejo lačni v
dvorano, vzlic temu se je vse
prodalo.

Udeležba na koncertu je bila
dobra, še večja pa zvečer, ko je
prišla mladina na ples. To je bil
večer radosti, petja in res ne-
prisiljene zabave.

Ker se je vse razpečalo, kar
je bilo pripravljenega —in ni
bilo malo je naravno, da se

ije napravilo znaten prebitek.
Nedvomno ga bo nekaj tudi
Proletarec deležen.

Še ena priredba letos
Kakor smo se zabavali na Za-

hvalni dan na priredbi Zarje,
tako se bomo na Božič 25. de-
cembra v Slovenskem delav-

: skem domu na Waterloo na ve-
selici kluba št. 49 JSZ. Prične
se ob 7. zvečer. Ta klub jo je
običajno priredil vsako leto, ra-
zen zadnjih par let, ko se je
vsled vojnih razmer veliko ve-
selic opustilo. Na tej bodo igrali
Vadnalovi fantje. In razume se,
kar se tiče postrežbe, bo udele-

j žencem vsega na razpolago.
Ker kot omenjeno ta klub ni

imel že dolgo nobene priredbe,
vabim vse, da se udeležite te, ki
bo 25. dec., v toliko večjem šte-
vilu. Nadejam se obilnega odzi-
va tudi s strani članstva kluba
št. 27 in Zarje, da bomo veseli,
kakor smo bili 22. novembra.

i Torej pridite vsi! Na svide-
nje! Anton Jankovich.

HELP WANTED
Tičk Sewer and Cutter

Experienced. Plenty overtime.
Good pay. Steady workL 1

Chicago Mattress Co.
1500 W. Roosevelt Rd.

J LINOTYPE OPERATOR and
, ■ printer for a community news-

paper and printing. Good pav
for a steady good man.

>

Phone PARK RIDGE 14.

ASSEMBLERS, exper. not nec-
cessary Good pay. Light clean

work. 48 hrs. week. Overtime.
Nice business, close to Diver-
sey bus & Pulaski rd. streetcar.
EXCEL MOVIE PRODUCTS

I 4234 W. Drummond Plače

3


