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“NI POTREBEN"

POVESTNI DEL

Cunje so bile na njem, ko je
stopil v sobo. Zunaj pa je škri-
pal mraz. Vprašal sem:

“Česa želite?”
Zadrega mu je bila na očeh

m v grlu ga je držalo, ko je re-
kel:

“Pomoči bi rad. Podpore.”
“Ali ste organiziran?”
Zmedel se je.
“Nisem,” je spregovoril in

obrnil oči v stran. ‘ Nekoč sem
bil.”

“Kaj ste?”
“Delavec. V gramozni jami

delam. V akord, na kvadratni
meter. Ali sedaj je zmrznjeno
in se ne da.”

“Kje pa stanujete?”
“V jami, v baraki.”
“V tisti, ki je kakor kakšna

pasja hišica?”
“Podstavek je iz cementa,” se

je opravičeval, “in zastonj ga
imam.”

“Pa ni mrzlo v tisti luknji?”
Počasi je dvignil ramena, ka-

kor da hoče nekaj vreči raz
njih.

“Koliko pa zaslužite na dan?”
“Zaslužek ni enak ... O. ko bi

bil enak, bi vsaj vedel koliko za-
služim. A tisti, ki imajo jamo v
zakupu, mi plača kakor se mu
zdi. Po 200 K na teden, včasi,
ali to je redko in le po leti, tudi
400 K. Pa še to le tedaj, ko se
gramoz in pesek izvaža. O. ko
bi mi plačal to. kar naredim, bi
šlo. Imel bi na teden do 800 K.
A tako .. .”

“A tako, ako sc ne izvaža?”
“Nič.”
'Kako pa živite potem?”

Zopet je zmajal z rameni po-
časi, težko.

“Daje mi predujeme. Tako po
50 K, po 100 K na teden.”

Gledal sem na njegove košče-
ne roke. Dva prsta na desnici
sta bila odrezana pri prvem
členku, majhen pa je manjkal.

“Ali ste invalid?”
Pogledal je na roke.
“V tovarni mi jih je odtrgalo.

A to ni nič. Radi tega bi lahko
delal tudi težka dela. A imam
kilo. Ta me ovira.”

“Ste jotudi dobili v tovarni?”
“Tudi.”
“Odškodnino so vam plačali?”
“V bolnico so me zapeljali in

mi vrnili knjižico.’
“Potem ste se pa lotili gra-

moza in peska?”
“Potem sem se pa lotil gra-

moza in peska.”
Resigniranost je bila v nje-

govem glasu, kakor pri človeku,
na smrt obsojenem.

“Pa vendar . . . Pritožili se bi
in zahtevali, da se vam vaše de-
lo takoj izplača, a še ne le, ko
izvažajo.”

Grenko se je nasmehnil.
“Gospod, stanovanje imam

prosto. Pa mi vzamejo še to.
Kam pa naj potem grem z ženo
in otroci?”

, Obup se je slišal iz njegovih
besed.

“Vi ste oženjen?”
Tedaj sem naenkrat začutil

vso težo, ki je ležala na tem člo-
veku v cunjah, ko jezunaj škri-
pal mraz.

“Saj to je, kar me je gnalo,
l da sčm prišel prosit,” je rekel,
kakor bi vzkliknil opravičilo.

| “Žena mi je povila dvojčka.”
i “Dvojčka?”

Udarilo me je. Na mah se mi
je zdelo, da vidim drobni, nežni
telesci dveh detet, ki ležita v
mrzli sobi in ju zebe. Komaj po-
rojeni bitji človeški in že je kri-
vica položila na nju svoje krem-
plje, da ju muči.

“Pa sta zdrava?”
Drugega nisem mogel vpraša-

ti v svoji grozi, ki me je objela.
“Sedaj sta zdrava,” je rekel.

“Ali vse skupaj mi umre, ker
nimam s čim kuriti. V gozd ho-
dim in surovo vejevje nosim. To
se pa strašno kadi. Bojim se, da
se vsi zadušimo.”

“A gospodar, kaj on?”
“Prosil sem ga, pa pravi, da

sedaj nima nič denarja.”
“Razbojnik,” je kričalo v me-

ni. Dvoje-, troje-, četverokratni
razbojnik. Na toplem sedi in ni-
ma denarja. Sit je in nima de-
narja. Pije vino in mu je dobro,
a tam v baraki pa zmrzujeta
dve nežni komaj porojeni bitji
in mati ju doji lačna in pre-
mrzla.

Nisem strpel. Moram videti to
na lastne oči, ker je skoraj ne-
verjetno. kar mi je naslikal člo-
vek. Morda je vse to le bajka,

I pravljica . . .
“Z vam pojdem! . . . Ali

smem? ...”

“Prosim”
Ni bila bajka, ni bila pravlji-

ca. kar sem videl, strašnejša
resnica je bila, nego mi jo je na-
slikal. Zakaj to, kar sem videl,
me preganja v spanju in mi gre-
ni zalogaj pri kosilu in večerji.

Naj vam povem: Majhna so-
bica z enim oknom. Samo štiri
kvadratne metre ima. Železna,

. zarjavela peč v kotu. Na nji se
kuha, ako je kaj dati v lonec,
ž njo se greje, če je s čim greti.
Miza je zbita iz desek. stolov ni.
Postelja je, kakor so postelje v
policijskih zaporih. Mesto slam-
njače da ne omenim modro
ce, ki jih ni —so deske. Na nji
leži žena-mati dvojčkov, odeta s
starim ponošenim ženskim pla-
ščem. V sobi je mrzlo, da se vi-
di para, kako se jo izdihava. Na
mizi stoji zabojček, tako, kakor
ga imajo trgovci za makarone.
V tem zabojčku ležita drug po-
leg drugega, zavita v nekakšne
cunje, v raztrgana krila, otro-
čička in spita. Nosek je rudeč,
ličeca bleda, najbrž od mraza?”

“Koliko sta stara?”
“Danes je trinajst dni,” je od-

govoril.
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Ozrl sem se po njem, po oče-
tu, ki je stal in nalahno drgetal.

“Vas zebe?”
“Ne bo nič hudega,” je rekel.
“Ali nimate kakšne zimske

suknje?”
“Pokril sem z njo otročička,”

je zakašljal.
In res sem videl, da sta poleg

cunj iz starih kril še pokrita z
nekako, suknji. podobno cunjo.
Oče je dal vse, da obvaruje svo-
ja majhna mraza, sam pa trpi
zimo.

Ogledal sem se po sobi. Ne
zato, da vidim, kakšna je, to sem
videl že na prvi pogled, nego
zato, da se zberem, da zadušim
tisto, kar je kipelo v prsih. V
kotu sem zagledal zmečkan pa-
pir. Stopil sem in ga pobral,
tudi le tako, da pridobim časa.

“To je od javne pomoči,” je
pojasnil.

'.‘So vam kaj dali?”
“Nisem potreben,” so dejali.
Zravnal sem papir in čital:
“Prosilec se obvešča, da se mu

zaprošena podpora ne more po
deliti, ker je ni potreben.”

Gledal sem v papir in v zme-
čkane gube. Videl sem v njih
vso zaničevalno jezo do mozga
izkoriščanega človeka nad iro-
nijo in zasmehom tistih napisa-
nih besed. In zopet se mi jepred
očmi pojavila druga slika. Šu-
meča ulica in kožuhi in boe in
tople suknje. Gostilne in kavar-
ne, gledališča in bari, kabareti
in vse, vse kar ima na razpolago
zasebna lastnina, za sebe prisvo-
jena. In ta ulica sodi in piše:

“. . . ker ni potreben.”

Ko sem odhajal, je iz bližnje
gostilne nesla dekla v loncu ju-
he in košček kruha. Skrbno je
imela zavito, da bi nikdo ne vi-
del.

To kar je bilo v loncu in tisti
košček kruha je bilo njeno, od
ust pritrgano, da bi imela mati
dvojčkov kosilo in večerjo. In
še to je morala skrivati, da bi je
ne videli. Zakaj ne spodobi se
pomagati tistim, “ki niso po-
trebni.”

Ke'daj sem se vrnil v mesto,
ne vem. Zavedel sem se, ko me
je objel šum in smeh in čeblja-
nje brezskrbnih, v kožuhe in
boe oblečenih.

“Sodoma,” mi je reklo v pr-
sih. “Sodoma. Tudi ti doživiš
svoje žveplo in ogenj.”

Madžarska podržavila
rudnike

Dne 15. dec. je madžarska na-
rodna zbornica sklenila podrža-
viti vse rudnike, ob enem pa je
uvedla pogajanja za odškodnino,
ki jo naj dobe prejšnji lastniki.
To so večinoma angleški in fran-
coski kapitalisti. Kar je bilo
nemških, jim je odrečena vsa
odškodnina.

AGITATORJI
\A DELU

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 45
Louis Barborich, Milwaukee,

Wis. 22
Joe Koršič, Detroit, Mich. 16
John Krebel, Cleveland, O. 16
Anton Shular, Arma, Kans. 12
Chas. Pogorelec, Chicago, 111. 10
Frank Cvetan, Johnstown, Pa, 8
Martin Judnich, Waukegan, 111. 5
Frank Zaitz, Chicago, 111. 4
John Kosin, Girard, O. 4
Angela Zaitz, Chicago, 111. 4
Joseph Ovca, Springfield, 111. 4
Anton Slobodnik, Crester Butte,

Colo. 4
Frank Primozich, Milwaukee,

Wis. • 3
Frank Stih, Sheboygan, Wis. 3
Matt Malnar, Willard, Wis. 3
Frank Klun, Chisholm, Minn. 2
Joseph Snoy, Bridgeport, O. 2
Kaytan Erznožnik, Red Lodge,

Mont. 2
Luka Groser, Chicago, 111. 2
Joseph Mihelich, E. Helena,

Mont. 2
John Teran, Ely, Minn. 2
Frank Remitz, Rock Springs,

Wyo. 2
Albina Kravanja, Glencoe, O. 2
Anton Tomšič, Oakland, Calif. 2
Frank Volkar, Maple Heights,

Ohio 2
Martin Gorenc, Arma, Kans. 1

Skupaj 4 tedne (od 15. nov. do
13. dec.) 184 naročnin, prejšnji iz-
kaz (4 tedne) 209 naročnin.
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Nekdaj V RIMU Sedaj

GLASOVI IZNAŠEGA GIBANJA
Piše CHARLES POGORELEC

Ta kolona je zadnje čase iz-
ostala dalj kot pa bi človek rad
videl. Vzrokov ne bom navajal,
ker bi to bilo brez pomena. Ak-
tivnosti, kolikor jih je bilo v
tem času so bile sledeče:

George Smrekar, Aliquippa,
Pa., je poslal 4 naročnine, pro-
vizijo pa dal v tiskovni sklad.
To je že njegova stara navada.

Anton Tratnik, Diamondville,
Wyo., je poslal dve naročnini, to
pot novi. Pravi, da še vedno de-
la vsak dan, sedem v tednu in
mu primanjkuje časa za agita-
cijo, toda “storil bom kolikor
bom mogel,” omenja v pismu.

Joe Koršič, Detroit, Mich., se
je zadnji čas lotil agitacije za ta
list v avtnem mestu in uspeh je
bil izredno dober. Poslal je 28
in pol naročnine, med katerimi
je osem novih. John Zornik pa
je poslal 2 naročnini in še en
oglas za koledar.

V Chicagu smo bili sledeče
aktivni: Angela Zaitz 6 naroč-
nin, Frank Zaitz 6 in $5 v tisk,
sklad, Chas. Pogorelec 16 naroč-
nin in sll v tisk, sklad. John
Potokar dve naročnini (nove),
Luka GrOser 8 naročnin, John
Mcrsi je obnovil naročnino in
ker se ni mogel udeležiti klubo
ve priredbe je poslal $2 v tisk,
sklad.

Martin Judnich, Waukegan,
111., je poslal 15 naročnin in $2
v tiskovni sklad.

Cleveland, O.: John Krebel je
poslal 48 naročnin in $7 v tisk
sklad, ki jih je prispeval Leo
Poljšak. Pravi, da je koncert
“Zarje” izborno uspel, kar seve-
da tudi nas veseli. Joseph F.
Durn je poslal 2 naročnini in
$3.75 v tisk, sklad. Jože Kodrič
pa nam piše: “Nimam časa, da
bi šel okrog za naročniki, za
enega pa vseeno pošljem. Ako
bi vsak naročnik storil tako, pa
se bi kmalu podvojilo število
Proletarčevih naročnikov. Poši-
ljam $5 za omenjeno naročnino
in kar je več naj gre v tiskovni
sklad.

Joseph Ovca, Springfield, 111.,
jeposlal 4 naročnine ter $1 v ti-
skovni sklad ter članske pri-
spevke za klub in Prosvetno
matico od kluba in društva 47
SNPJ.

Joseph Jereb, Miami, Fla., je
obnovil naročnino in prispeval
$5.50 v tiskovni sklad ter naro-
čil koledar za 1946.

Louis Barborich, Milwaukee,
Wis., je poslal 22 naročnin in $1
v tiskovni sklad. Lojze je nekaj
hud, ker še ni koledarjev. Ker
pa je razumen, ve, da ni zakas-
nitev nastala namenoma, pač pa
ker si pomagati ne moremo. Lju-
dje, ki kupujejo naš koledar,
ga bodo kupili, pa tudi ako je
malo pozen. Frank Primozich,
tajnik federacije SNPJ, pa je
poslal tri nove naročnine. Upa-
mo. da se bo potrudil ter jih do-
bil še več.

Anton Zornik, iz zap. Penne
je bil nedavno na agitaciji tudi
po drugih krajih Penne in nekaj
tudi v Ohiu. Uspeh je bil dober.
Poslal je 70 naročnin, med nji-
mi 7 novih. Malo jih je, ki bi
tako vztrajno vršili svojo nalo-
go, in Tone jo izpolnjuje v polni
meri, bodisi v lepem ali grdem
vremenu.

Anton Taskar, Helper, Utah,
je poslal dve naročnini.

Leo Zevnik, La Salle, 111., dve
naročnini, provizijo pa podelil

tiskovnemu skladu, kot običaj-
no.

#

John Prudich, Willoughby,
0., je obnovil naročnino in zra-
ven še dodal $2 za tisk, sklad.

Joseph Jež, Warren, 0., je po-
slal dve naročnini.

Ludvika Yoxeyja v Pueblu,
Colo., sem videl, ko sem se pred
kratkem tam udeležil pogreba
mojega brata Mihaela. Izročil
mi je 12 naročnin, od katerih sta
bili dve novi, provizijo $4.50 pa
je dal v tisk, sklad. Ludvik se
mi je potožil, da radi revmatiz-
ma, ki ga muči, težko vrši svoje
agitacijske posle, pa je priporo-
čal, da se naj dobi koga drugega
na njegovo mesto. Po daljšem
razmotrivanju je sklenil, da svo-
jo nalogo obdrži, rad pa bi dobil
malo pomoči od somišljenikov
tam. Bi bilo res dobro, če bi mu
kdo nudil pomoč pri agitaciji in
prodaji koledarja. Saj je bilo
včasih v Pueblu več agitatorjev
in nekateri od teh so še zmerom
tam. Kako fantje in možje, če bi
res pomagali Yoxeyju, bilo bi
mu v veliko olajšanje, listu pa
v pomoč.

Anton Tomšič, Oakland, Cal.,
je poslal 2 naročnini, provizijo
pa v tisk, sklad.

Anton Shular, Arma, Kans.,
je poslal 14 naročnin, Martin
Gorenc, pa eno novo in $1 v ti-
skovni sklad.

Frank Cvetan, Johnstown,
Pa., je poslal 18 naročnin in še
5 oglasov za koledar.

Jacob Ambrozich, McKees
Rocks. Pa., je poslal $2 tiskov-
nemu skladu.

Frank Klun, Chisholm, Minn.
2 naročnini in $2.25 v tiskovni
sklad.

Joseph Snoy, Bridgeport, 0.,
2 naročnini, 75c v tisk, sklad in
članske prispevke za klub “Na-
prej” št. 11 JSZ.

K. Erznožnik, Red Lodge.
Mont., 6 naročnin in $2.25 ti-
skovnemu skladu.

John Kosin, Girard, 0., je po-
slal 4 naročnine, $1 v tiskovni
sklad ter svoj oglas za koledar.

Milan Kokanovich, Rochester.
Midi., je obnovil naročnino in
zraven dodal $7 v tisk, sklad. To
je njegov vsakoletni običaj.

Joseph Mihelich, East Helena,
Mont., je poslal dve naročnini,
provizijo pa ukazal prišteti v ti-
skovni sklad.

Frank Klemenc Brownton W.
Va., mi piše: “Priloženo je na-
kaznica za sls, to je za obnovo
moje naročnine, 6 koledarjev,
ostalo $3.60 pa naj gre v tiskov-
ni sklad.”

John Teran, Ely, Minn., je po-
slal dve naročnini. •

Frank Remitz, Rock Springs,
Wyo., je poslal dve naročnini.

Frank Stih, Sheboygan, Wis..
tri naročnine.

Matt Malnar, Willard, Wis.,
tri naročnine.

Frank Volkar, Maple Heights.
0., dve naročnini, provizijo pa
tiskovnemu skladu.

Anton Slobodnik, Crested
Butte, Colo., je poslal štiri na-
ročnine.

Štirideset milijonov
Kitajcev brez doma

Vojna v Aziji, ki je trajala
dalj ko kje drugje, je pripravila
40 milijonov Kitajcev ob domo-
ve. Pomaga jim UNRRA, dokler
si ne najdejo novih prilik za pre-
življanje.

ALI PRIDE DO STAVKE
V JEKLARSKI INDUSTRIJI

Pueblo, Colo. Gornje vpra-
šanje je važno za stotisoče de-
lavcev in drugih, ki so interesi-
rani na tem problemu. Ali se je
še spominjate stavke jeklar-
skih delavcev pred petindvaj-
setimi leti? Upam, da take nič
več ne bo. Takrat je trajala nad
tri mesece in bila izgubljena za
delavce. Ali med takrat in se-
daj je velika razlika, posebno v
načinu kako smo bili delavci or-
ganizirani. Takrat so se delavci
unije v naglici oprijeli in jo tudi
naglo zapustili, čim se j§ izka-
zalo, da ni znamenj za unijsko
zmago. To je bila pač šola, ka-
kor vedno, ko se gre med delom
in kapitalom ali med gospo-
darjem in hlapcem. Tedaj ni bi-
lo nobene kolektivne pogodbe
ali zakonov v zaščito unij, tem-
več le sila oborožena sila, ki
je v industrijskih sporih bila
vedno na razpolago industrij-
skim kapitanom. In to v demo-
kraciji, na katero se posedujoči
sloj vedno sklicuje.

Vprašanje spora med unijo
jeklarskih delavcev in korpora-
cijami glede mezdne lestvice je
bilo v ospredju že med vojno,
ali radi “zamrznjenih” plač in
takozvanega mezdnega merila
malega jekla ni moglo drugega
kot čakati drugačnih razmer.
Čim je bilo vojne konec, so take
obligacije prenehale in spor je
moral na dan.

Na javnem unijskem shodu
dan pred volitvami jeklarskih
delavcev tega mesta je bilo po-
vedano, da tukajšnji meščanski
list noče ničesar objaviti, kar bi
bilo v prid unije. Torej je mo-
rala unija sama tiskati članke in
argumente o svojem stališču in
ta tisk razpečavati popolnoma
na svoje stroške. Kako je bilo v
drugih jeklarskih centrih, ne
vem. Ampak ravno v tem, da or-
ganizirano delavstvo v veliki
mori podpira reakcionarno časo-
pisje, je velik vzrok, čemu mu
je na industrialnem polju tako
težko zmagovati.

Za primero je lahko samo
pueblsko organizirano delav-
stvo. Mar ne bi lahko imelo
svoj unijski lokalni dnevnik?
No, in trgovska komora pa naj
bi imela svojega. A tako kot je
pa ima ona monopol.

V tukajšnji jeklarni je bilo
v času volitev o stavki uposle-
nih nad pet tisoč delavcev. Gla-
sovanja pa se jih je udeležilo
nekaj nad tri tisoč. Čez dva ti-
soč se jih je izreklo za zvišanje
mezde in s tem za stavko, če
kompanija zahtevi ne ugodi in
en tisoč jih je glasovalo proti.
To je, da so zadovoljni z vsem
tako kakor je. Tistim, ki niso
glasovali, pa je menda vseeno,
svet se pač vrti in kakorkoli se
vrti, oni so na njemu in kakor
bo, tako bo! S tem so zadovoljni.

Dan po volitvah je urednik
večernega lista pisal, da je to
zares demokracija. “Volitve pre-
dno je štrajk.” In dodal, da je-
klarski delavci so sicer upravi-
čeni do nekaj poviška plače, am-
pak ne “preveč”.

V vsaki stavki so izgube, ker
se v njih ne producira. Stavka
je le izraz protesta, ker se gr-
madi na eni strani nadprofit, na
drugi strani pa se večajo izdatki
v borbi delavčeve družine za
obstanek. In pa negotovost, kaj
bo z njo v bodoče.

Stavke so v moderni člove-
ški družbi nepotrebne, ampak
ker zapadna ali kapitalistična
demokracija protežira “free en-
terprise”, pa so stavke neizo-

gibne. Kajti “free enterprise”
zahteva v svojih naporih za čim-
večjimi profiti proste roke, in
ker je politična in ekonomska
moč v njegovih rokah, je narav-
no, da delavcem ne preostaja za
glavno obrambo in bojevno
sredstvo drugega, kakor stavka.

In tako se dogaja: unija za-
hteva za delavce zvišanje me-
zde, gospodarji pa prično klica-
ti demokracijo na pomoč. Üboga
demokracija, kako si izrabljana.
In pa delavci, kako so naivni,
ker si ne znajo v tej deželi še
nič politično pomagati. Ante.

IZ URADA BIG TONYJA
Oakland, Calif. V prejšnji

številki tega lista sem imel do-
pis naslovljen upravniku, tega
pa pišem na splošno. Dotakniti
se hočem predvsem vprašanja
delavskega časopisja. Delavci
brez svojega tiska so kot na boj-
nem polju vojaki brez municije.

Naš Proletarec stopa v svoje
41. leto. To je borbeni list, ki je
od vsega začetka pisal v našo ko- *

rist in to poslanstvo vztrajno
vrši tudi sedaj. Zato bi moral po
mojem mnenju prihajati v vsa-
ko slovensko hišo. Pa se med
nami dobe tudi taki delavci, ki
se sicer prištevajo k naprednja-
kom, a pb enem delujejo zoper
Proletarca. To mi ne gre v
glavo.

Tako je bilo zapisano nedav-
no tudi pod velikim vprašajem
na Proletarčevi drugi strani,
pod možem, ki svoj tako težak
vprašaj kot bi bil naj večji križ,
le z muko vzdržuje na sebi. Pa
je tisti vprašaj v resnici breme.
Kako to, da tak delavski list ka-
kor je Proletarec, pa ne zahaja
v vsako slovensko hišo?

Ako bi bil jaz urednik, bi pod
tisti vprašaj takole zapisal:
“Jaz, Proletarec, sem vaš delav-
ski list. Že nad 40 let sem v ofen-
zivi za vas. Bojujem se vse-
skozi za vaše koristi. Toda vzlic
mojemu napornemu delu me ne
povabite v svojo hišo. Čemu ne,
to mi nikakor ne gre v glavo!”

Nekje sem čital poročilo do-
pisnika dnevnika “Cleveland
Press”, Mr. Theodore Andrice,
da Višnja gora ni porušena. On
je bil poslan kot dopisnik ome-
njenega lista v Slovenijo in v
druge kraje Evrope, da se na
lastne oči prepriča, kako in kaj.
Njegova ugotovitev o Višnji go-
ri je zame vesela novica. Sem
od tam blizu doma. Seveda, po-
leg zadovoljivih poročil preje-
mamo tudi žalostne novice.

Iz Zagrada pri Škocjanu na
Dolenjskem pa sem prejel ra-
dostno vest, kjer je brat moje
žene doma. Brat ji med drugim
piše, da sovražnik Zagrada ni
požgal kakor je požigal drugod,
in pa da so dosti vina pridelali.
Torej ako vina, so tudi še kaj
drugega pridelali, da jih bo la-
hko tolažilo in hranilo.

Ne vem, če bo ta številka do-
segla vse naročnike pred novim
letom. K nam je daleč in bo vs-
led zakasnitev na pošti saj
so imeli poštarji v praznikih
dela kot pravijo da še nikoli
ampak vseeno, srečno novo leto
vsem, ki to čitajo in me poznajo,
ali pa tudi, če me ne. Posebno
še stalnim sotrudnikom Prole-
tarca, kot so Joško Oven, Katka
Zupančič, John Chamazar, Jo-
seph Snoy in uredniku za nje-
gove “Komentarje”. To vam
vsem res prisrčno želi, z vero
za boljše leto in za še večje us-
pehe v agitaciji za naš list vaš

“Big ’ Tony Tomšič.
—i

——

LETNA SEJA KLUBA
ŠT. 1 JSZ

Chicago, lil.—V petek 28. de-
I cembra bo glavna ali letna seja
kluba št. 1 JSZ, na katero ste

I vabljeni VSI člani in članice,
da se je udeležite. Pridimo vsaj
enkrat na ieto vsi na to sejo,
kajti uspeh kluba je odvisen od
nas vseh, ne samo ducata članov
in članic, ki se redno udeležu-
je klubovih sej.

Prosim tudi vse one, ki še ni-
ste poravnali za vstopnice zad-
nje priredbe, da to storite na
prihodnji seji, da bo tajniku
mogoče podati popolno poročilo
o tej priredbi, kakor tudi one, ki
ste zaostali s članarino, da jo
poravnate na tej priredbi čim-
prej. Torej, da se vidimo v pe-
tek večer 28. dec. .1945!

Tajnik.

Rdeči križ si določil
sklad $100,000,090

Ameriški Rdeči križ si je do-
ločil zbrati v svoji prihodnji ko-
lekti meseca marca 1946 vsoto
$100,000,000.
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