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ANGELO CERKVENIK:

Atentator

PRIPOVEDNI DEL
kosti ga je zanimalo, tisoč znan-
cev je šlo mimo njegovega spo-
mina. Vsakega si je natanko
ogledal. . . Smejal se je, ko je
videl, kako se čudi zdaj ta, zdaj
oni... n. pr., ta njegova gospo-
dinja! A kaj ona! Njena hčerka
n. pr., njena hčerka, ki si mani-
kira nohte in hodi po buržuj-
skih plesih (sploh pa tudi drugi
plesi niso bogve kaj prida!) .

.
.

Ah, in Breznik . . . tisti nespo-
sobni idiot, ki je tudi nekakšen
literat in je bil včasih njegov
prijatelj, a se je zdaj prodal in
urejuje nekakšen literarni glas-
nik!! Kako bodo pogledali.-.,
ah, saj ti idiotje sploh doumeti
ne bodo mogli veličine tega či-
na. Obsojali in obsodili ga bodo.
(Saj je to tudi potrebno, ker bi
se inače moral sam obsoditi, če
bi ga oni odobravali.)

Šele proti jutru je zaspal.
Pa še tisti dve urici so ga mu-

čile težke sanje.

Prav pozno v jutro je trdo za-
dremal. Zbudilo ga je močno
trkanje po vratih. Ves prepla-
šen je poskočil in hitel odpirat.
Prišel je Sila. Menila sta se do-
bro uro, domenila sta se v vseh
potankostih atentata, nakar je
Sila odšel. Čvrsto mu je stiskal
pri slovesu roko:

“Pazi, Varjačič,” je dejal.
“Danes si boš priboril ime, če
boš dovolj hladnokrven in če
boš imel srečo- Spomni se Frica
Adlerja . . . Veš, kakšne so bile
posledice njegovega atentata;
tvoj, prav za prav naš atentat
utegne roditi iste uspehe. In naj-
si te pobijejo na mestu, moraš
vendar vedeti, da te- übiti ne
morejo. Tvoje ime postane sim-
bol neštetim množicam

... To-
rej. kakor domenjeno! Če pojde
vse po sreči, te pričakujem da-
nes zvečer doma.”

Ko je Sila odšel, je Varjačiča
postalo strah, kajti kamorkoli
se je ozrl, povsod je videl same
mrtvaške obraze. Leden mraz
ga je stresal, le v glavi mu je
gorelo. Pogladil se je po čelu in
se zamislil v brezdanje tmine . • .
Mehanično je vzel iz žepa uro
in mehanično pogledal nanjo.

“Samo še dve uri!”
Začutil je, da mu je nekam

slabo, da se mu tresejo noge.
Slike, ki so se vrstile v pravkar
pretekli noči pred njegovimi
očmi kot najrealnejša resnica,
so popolnoma obledele in se mu
zdele le še kot prijetne sanje . .
Vendar pa sta ga samokres in
bomba, ki ju je mogel vsak hip
otipati v žepu, prepričala, da so
bile sanje več kot nedolžne sa-
nje.

Gospodinja mu je prinesla
kavo, pogledala ga kakor obi-
čajno ter odšla.

Kaj me ta glupa ženska tako
zija?

Kave se ni mogel niti dotak-
niti. Že sam vonj, ki je jel nasi-
čati vzdph v izbi, mu je bil zo-
pern.

Roka se mu je tresla, ko je
segel po skodelici.

Prav dobro je videl, kako se
mu roka trese in je zamrmral:

“Prokleta bolezen!”
Jel je hoditi po sobi, včasih se

je mrzlično nekam zaletel in
kar hipno obstal pri oknu ter se
zagledal na trotoar široke ulice-
Prazen tramvaj je vozil mimo
in neznosno ropotal... Na oglu
ulice je stal stražnik. Oblečen
je bil v paradno uniformo. Ne-
koliko svetinj mu je viselo na
prsih in dve dolgi vrsti zlatih
gumbov sta delali moža narav-
nost neznosno strašnega. Ko je
Varjačič tako premišljeval, ga
je policaj pogledal . . . oziroma:
pogledal je le v okno, mogoče
le bežno in čisto mehanično .

..

Varjačič pa je odskočil, kakor
pred gadom, ko dvigne v čud-
nem kolobarju glavo in hoče
vsekati ■ .

.

(Dalje prihodnjič.)

Jugoslavija spet trguje
z Romunijo

Po štirih letih vojnega stanja
med sabo sta Jugoslavija in Ru-
munija spet v diplomatičnih in
trgovskih odnošajih. Trgovska
pogodba med njima je bila za-
ključena koncem decembra. Ju-
goslavija bo pošiljala Rumuniji
železno rudo, kromin, baker in
tobak, v zameno pa bo dobivala
olje, sol in kemikalije.

(Nadaljevanje.)
In čeprav bi morda pod priti-

skom nasilja morebiti izdal svo-
je sodruge (česar pa si seveda
ne more misliti), ali bi ne po-
stala potem ta obravnava prav
za prav še pomembnejši činitelj
v zgodovini revolucionarnega
pokreta?

Ne bo zbežal!
Čakal bo pri salonskem vozu.

Tam bodo stali odlični funkcio-
narji: kraljevi namestnik, divi-
zijski komandant. Dvignili bodo
klobuke v pozdrav, enoglasno
bodo zatulili (kajti to more biti
samo tuljenje): živio, živio, ži-
vio! Minister izstopi, poda svo-
jo belo roko debelušastemu in
plešastemu kraljevemu namest-
niku (temu smešnemu domiš-
Ijavcu) in prične govoriti . . . Ko-
maj bo dobro izpregovoril neko-
liko besedi ... v tistem trenut-
ku mu bo priletelo nekaj svet-
lega pred noge, v prihodnjem
trenutku pa se bo z žvižgajočim
pokom razletelo ter pomandralo
ministra in štiri, pet odličnih
funkcionarjev (da bi vsaj kra-
ljevega namestnika ne zadelo;
ta bedak ne zasluži njegove
bombe).

On pa bo stal, roke bo imel
ponosno prekrižane na prsih,
okrog usten mu bo krožil samo-
zavesten nasmeh.

Oficirji bodo planili z golimi
sabljami nanj (saj je to njihova
dolžnost; on jim tega ne zame-
ri!), a on se ne bo zmenil, smeh-
ljal se bo —in vsi bodo obstali
pred njim, roke se jim bodo kar
same povesile •. .

Tedaj bo rekel (tako nekako):
Prava reč! Übijte me; glavno je.
da ne morete tegale tirana obu-
diti od mrtvih.

Zaničljivo se bo nasmehnil . . .

Oficirji bodo zopet pobesneli;
policaji in detektivi ga bodo ko-
maj obranili pred njimi.

Potem ga popeljejo skozi me-
sto . . . Ljudje ga gledajo in ob-
čudujejo . . . Delavcem poskaku-
je srce od vzhičenja in divjega
ponosa .■ . Elektrika njegovega
dejanja je objela ves svet, elek-
trizirala silne, nepregledne mno-
žice . . . Časopisi pišejo, kolpor-
terji kriče:

‘Atentat . . . Varjači-i-i-č, zna-
ni književnik, ki je toliko obe-
tal .. . izvršil atentat na notra-
njega ministra . . ■ Minister na
mestu mrtev

..
. Anarhistična

zarota .. . Plačan od ... (bogve
od koga? Italije?... Kaj bi bi-
lo najlepše?) ... od Moskve... ”

☆
Pozno v noč je taval po uIL

cah razsvetljenega mesta. Podal
se je končno na hribček nad me-
stom in se vsesal z očmi v me-
glovito morje pod seboj, skozi
katero je brlelo neštevilno tava-
jočih plamenčkov . ..

Zrl je na mirno mesto in se
vdajal blaznoopojnim mislim .

.
.

Sladkost te opojnosti je bila ta-
ko omamna, da ni vedel, kdaj se
je vrnil domov, kdaj je legel v
posteljo.

Ko je že nekoliko ur ležal, se
je spomnil, da ima še mater in
sestro, da jima mora še enkrat
pisati.

In jima je pisal.
“Mama moja in moja sestra!

Tvoj sin in tvoj brat je aten-
tator! Ne veruj besedam, ki jih
boš slišala, pa čeprav bodo pri-
šle iz župnikovih ust (kajti tudi
ta je eden izmed tistih, ki bi ga
bilo potrebno uničiti!).

Res je, umoril sem ministra'
Ali nista še uvideli, da je bilo

to potrebno? Ali ne čutita, da je
nebo klicalo in iskalo osvetni-
ka!? Ali ne vesta, da je morala
priti roka, ki je presekala nit
življenja sili, ki je morila težko
izmučeno in skoraj izkrvavlje-
no ljudstvo? Ali je kdo, ki je
pošten pa bi mogel še na-
dalje trpeti to početje samega
učlovečenega satana?

Umorov mora biti konec!
Strup se more uničiti samo s

protistrupom!
Vem, da me bosta razumeli!
Če me pa ne bi razumeli, te-

daj me bodo umeli milijoni ma-
ter in milijoni sestra.

Če mati ne more umeti mate-
re in sestra ne sestre, tedaj mati
ni mati in sestra ni sestra, tedaj
smo si samo telesno le slu-
čajno, mogoče matematično
v sorodstvu!

A jaz čutim in vem prav za
trdno, da me moja mati umeje,
da me moja sestra v tem tre-
nutku ljubi, kakor me ni ljubi-
la še nikdar.

Prepričan sem. da sta moja
mati in moja sestra ponosni na
svojega sina in na svojega brata,
kajti verujeta mi, malo je tak-
šnih sinov in ni mnogo takšnih
bratov.”

Tako je pisal in podobno.
Ali bi pisal tudi ljubici?
Ljubici?
Jezno je stresel z glavo! Kak-

šni vražji ljubici! Glupost! Aten-
tatorji ne smejo v odločilnih
trenutkih misliti na nekakšne
ljubice; smešne sentimentalno-
sti Da, včasih je mislil nanjo....
A to je bila skušnjava samega
satana- Da, nihče drugi . . . vprav
kapitalizem in sploh tiranski
absolutizem javnih oblasti je
ustvaril to nepotrebno čuvstvo,
prepotrebno zanje ... da bi ž

njim vkovali v svoje verige po-
slednjega posameznika. Ženska
je veriga, lastnina je veriga,
udobnost je veriga žena in
otroci pa smrt svobodi! Atenta-
tor bodi svoboden, prost vseh
ljubezenskih, rodbinskih in last-
ninskih spon!

Proč z verigami! Vrag naj
vzame ljubico! In ji ni pisal!

Vso noč se je nemirno preme-
taval sem ter tja. Tisoč malen-
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RAK ne divja samo med odraščenimi, starejšimi ljudmi, ampak
med otroci. Pogubi jih več vsako leto kot pa otroška paraliza. Za

boj proti raku obstoja v tej deželi posebna organizacija, zvana The
American Cancer Society. V New Yorku ima bolnišnico za ljudi, ki
bolehajo na raku. Gornji trije otroci se zdravijo v nji. Ta organizacija
nabira za boj proti raku doneske in v letošnji kampanji misli nabrati
312,000,000.

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Na obravnavi

naroda sede švabobranski belo-
gardisti na desni strani in krist-
janski partizani z rdečo zvezdo
na kapah na levi.

Sodnik je narod in kako sodi,
pričajo pisma iz naroda, ki pri-
hajajo k rojakom v Ameriko od
sorodnikov v osvobojeni Slove-
niji. Ta pisma niso prijetno, za-
bavno čtivo. Ampak jasno doka-
zujejo, da so bili belogardisti
poleg okupatorjev glavni krimi-
nalci nad slovenskim narodom.
Ali se je še čuditi, čemu se je
pater Ambrožič v Lemontu od-
ločil vsaj tako se je izrazil,
da ne čita oziroma ne bo več či-
tal slovenskih naprednih listov?
Ha-ha-ha! Kaj je glavni vzrok,
prosim? Ali ima pater morda
nemirno vest?

V minulih praznikih se je zno-
va veliko pridigalo in pisalo o
Odrešeniku, ki se je nekoč rodil
v Betlehemu. Ko so o tem zve-
deli sv. trije kralji na Jutrovem,
so mu prinesli kadila, zlata in
mire. Ko je dorastel v moža, je
začel učiti in izganjati kramar-
je iz templja. Ako se bi danes
vrnil, bi mu bilo to nemogoče.
Tudi ako bi imel na svoji strani
veliko militaristično oporo kake
demokratične sile, bi ga svetov-
na reakcija s papežem vred čr-
nila, blatila in bojkotirala, češ.
da je komunist.

V osemnajstem stoletju se je
nekje v Jugoslaviji rodil sin
übožnih staršev- Ko je dorastel.
je šel med ljudi in danes ga ime-
nujejo Tito. Edino pod njego-
vim vodstvom je bilo jugoslo-
vansko ljudstvo rešene ne samo
okupatorjev, ampak tudi iz ve-
rig starega reda. Njemu niso
prinesli kadila, mire in zlata,
temveč vojno in lakoto. Vzlic
vsi opoziciji pa je Tito triumfi-
ral, kot je v naši novi domovini
George Washington, vsak na
svoj način, vsak v svojih poseb-
nih razmerah, toda oba v boju
z okupatorjem, s pijavkami, iz-
dajalci in z monarhizmom. V
obeh slučajih je kralj izgubil in
dežela pa bila oklicana za repu-
bliko.

Dokumentarno je dokazano,
da so se v Sloveniji dobili du-
hovniki, ki so ščuvali ljudi mo-
riti partizane in tudi sami sode-
lovali, eni z geslom, “v imenu
Kristusovih ran naj bo partizan
zaklan”. Je skoro neverjetno, a
žal, vendar resnično, da se je
tako godilo. S takimi gospodi
imam nekaj skušenj. Pred 37.
leti sta me napadla neki župnik
in lemenatar. Napadla sta me iz
zasede. Eden mi je pretil z re-
volverjem in drugi z velikim
nožem. Vzrok? Ino, bil sem
mlad, 22 let star vdovec pa sem
bil tisto noč drugje namesto
doma-

☆

V minuli vojni je bilo znova
dokazano, da kristjani deset bo-
žjih zapovedi le oznanjujejo, ne
pa izpolnjujejo. Tudi s sedmimi

zakramenti bo nekaj takega. Ko
je lemenatar posvečen v mašni-
ka ,še ne pomeni, da je s tem
postal pravi “človek”. Spodaj
pod hrbtenico še vedno nosi tan-
ko kost, kot jo mi vsi, vštevši
rimskega papeža.

Kaj ta kost pomeni, so dokaz
vojne in druga zla, ki jih bi člo-
vek lahko odpravil če bi bil
človek. Predstavniki cerkve so
tudi dokaz temu, čeprav nočejo
priznati, da njim ni za duše am-
pak za zgubljeno (zavedeno) po-
litično in fizično molzno kravo.

☆

Oprostite, da sem od javne
obravnave, ki je omenjam v
uvodu, nekako zašel. Pisma, ki
jih prejemamo od sorodnikov v
starem kraju, so pokopala vso
klerikalno propagando Lige ka-
toliških Slovencev v Ameriki.
In obratno tega sem zelo ve-
sel, ker je to največja reklama
za SANŠ.

☆

Vsa ta pisma so si zelo soro-
dna. Ljudje opisujejo svoje trp-
lenje, skozi katerega so šli v šti-
rih letih vojne. “Nobeno noč ni-
smo šli k počitku brez skrbi . • .

Dobro si je predstaviti, kaj to
pomeni. Tudi ako bi imeli civil-
ni prebivalci ves komfort ži-
vež, toploto in obleko skrb
in strah uničuje telo kakor rja
železo.

☆
Kaj pa naši partizani? Štiri

leta so blokirali svojo pot na
Golgoto s svojo krvjo za svo-
bodo naroda. Njihov dom je bil
v hribih in gorah. Tam gori so
se oni borili, umirali od ran,
glada in mraza, pa so prišli na
mesta padlih drugi vedno več
jih je bilo in nadaljevali. Gore,
hribi in hoste so bile njihen
dom. Ali ne bi bilo več kot prav,
da mi vsi brez izjeme pomaga-
mo svojim bratom in sestram v
naši rojstni domovini, vsak po
svoji možnosti? In ko pride čas,
ko bo slovenski narod tudi eko-
nomsko trdno stal na svojih no-
gah, bi želel, da se bi zavzela tu-
kaj rojena slovenska generaci-
ja postaviti temu tako hrabre-
mu, dasi najmanjšemu narodu
v Evropi primeren spomenik na
najvišji gori v Sloveniji, torej
vrh Triglava.

☆

Nekoč sem čital, da je na Tri-
glavu poleg Aljaževe planinske
koče tudi Krekova koča (v spo-
min dr. Janezu E. Kreku). On ni
ljubil samo slovenskega naroda
in se zavedal njegovih social-
nih problemov, temveč tudi
krasno slovensko zemljo, hribe
in gore. Torej se ni čuditi, da so
ga takratni klerikalni reakcio-
narji sedaj jim bi rekli klero-
fašisti pod vodstvom dr- Iva-
na Šušteršiča, likvidirali že v
prvi svetovni vojni. Mnogi, ki
so bili v minuli osvobodilni bor-
bi, so tega moža osebno poznali
in spoštovali.

☆

Begunci, ki so v dneh osvobo-
ditve pobegnili v tujino, večino-
ma v Rim, prosijo pomoči. Zanje
se je zavzela prej omenjena Li-

ga katoliških Slovencev v Ame-
riki. Potrebujejo živeža, obleke
in denarja. Pišejo o svoji rev-
ščini, slabih stanovanjih in pa
koliko jepodgan tam okrog. To-
rej priporočam, da naj jim Liga
poleg drugega pošilja tudi pra-
šek proti podganam.

☆

Pozdravljam novo jugoslo-
vansko ljudsko federativno re-
publiko, v kateri so prvič v zgo-
dovini jugoslovanskih narodov
postale tudi ženske enakoprav-
ne in imajo vse iste politične
pravice kakor moški. To seveda
ne pomeni, da so že tudi eko-
nomsko svobodne, kajti država
si bo morala blagostanje šele
zgraditi, kar bo vzelo časa.
Upam, da jim bo vlada dala tu-
di svobodo porodne kontrole,
žene pa naj bi same odločevale,
koliko zdravih otrok so zmožne
vzgojiti. Poleg tega je moja is-
krena želja, da bi jugoslovanska
vlada odpravila čimprej mogo-
če tudi cenzuro, ker ji nič ne
koristi. Naobratno, le. škodi ji.

☆

Ali ni smola za nas moške,
ker v tej najbogatejši deželi ne
moremo kupiti oblek po primer-
ni ceni, dočim poročajo, da bla-
go trohni v skladiščih? Teh nad-
log je kriv naš demokratični
free enterprise, ki mu je profit
vse in koristi ljudstva nič- Take
razmere imamo po zaslugi ne-
vednega ljudstva.

☆

Čitam, da tudi delovnih hlač
(overalls) nlanjka. Morda se ta-
kih oblek začasno sploh ne iz-
plača izdelovati, ker jih delavci
vsled stavk in potem vsled brez-
poselnosti ne bodo rabili.

Ako bi mi moški posnemali
naš nežni spol, potem bi imeli
mi vsi skupaj dovolj obleke na
razpolago. John Chamazar.

RAZGOVORI
(Nadaljevanje z 2. strani.)

druginja Frances Vider je po-
novno prevzela delo in nadzor-
stvo pri šivanju, pri katerem ji
pridno pomagajo naše ženske
Kdor še ni napravil svoje dolž-
nosti naj to takoj stori- Potreba
v domovini je velika.

TISKOVNI SKLAD
PROLETARCA

XXVII.
Cleveland, O. Frances Bajec $3;

Joseph F. Durn 75c, skupaj $3.75
(Poslal Joseph F. Durn.)

Witt, 111. John Perme SI.OO.
Murray, Utah. John Malich 25c.
Red Lodge, Mont. Kaytan Erzno-

žnik $1.50.
Chicago, 111. Filip Godina $6;

Fred A. Vider $5; št. 86 SNPJ $5:
John Morsi $2; Mary Sifrar $1;
Mary Svetlik 35c, skupaj $19.35.

Cleveland, O. John Kodrič $2.
Hyndsville, N. Y. Frank Lipar

$3.15.
Pucblo, Colo. Louis Korošec $2;

Ludwig Yoxey sl, . skupaj $3.00.
(Poslal Ludwig Yoxey.)

Cleveland, O. Felix Strumbelj
$7.50: po $1: Frank Mikša, Anton
Kukovac, Anton Zupan, Victor
Klene in Mrs. Zaverl; Mrs. Stupar
50c; Neimenovan 25c, skupaj $13.-
25, (Poslal Felix Strumbelj.)

Edmond, Okla. Frank Knafels
$5.00.

Englevvood, Colo. Jacob Škerlj

SI.OO.
Joliet, 111. Louis Gornick SI.OO.
Gary, Ind. John Valetič $1.50.
Berkley, Mich. Peter Benedict

$32.00.
Johnstown, Pa. Joseph Mele sl.

(Poslal Frank Cvetan.)
Arma, Kans. John Yoger SI.OO.

(Poslal Anton Shular.) .

Gardena, Calif. John Paulich
$2.00.

Rock Springs, Wyo. Frank Re-
mitz 25c.

Port VVis. Frank Le-
skovshek $2.00.

So. Chicago, 111. Joseph Brezo-
vec SI.OO.

VVest Allis, Wis. Joseph Radelj
$1.50.

Somerset, Colo. Anton Penko sl.
Cleveland, O. Math Bizjak $2.
Vicksburg, Miss. Valentin Savec

50c.
Creighton Mine, Ont., Can. Victor
Koligar SI.OO.

Fontana, Calif. John Pečnik
$1.50.

La Salle, 111. Leo Zevnik $2.25.
Cleveland, O. Mrs. Završnik 15c.

(Poslal A. Jankovich.)
Skupaj $104.90, prejšnji izkaz

$1,261.21. skupaj do 31. decembra
1945 $1,366.11.

Politika v Mehiki
V Mehiki so novo leto pričeli

s političnimi demonstracijami.
V Leonu je bilo v izgredih okrog
30 demonstrantov übitih.

DELOVANJE ZBORA
"ZARJA"

Cleveland, O. Aktivnosti
na kulturnem polju v minulem
letu so skončale in začrtali smo
si program za delo v tekočem
letu.

Pevski zbor “Zarja” ga bo vr-
šil v naprej v čimveč ji meri po
svojih najboljših močeh. V od-
bor so bili izvoljeni sledeči:

Leo Poljšak, predsednik; Fr.
Kokal, podpredsednik; Stephie
Poljšak, tajnica; Albert Fatur,
blagajnik.

Nadzorni odbor: Frank Eler-
sich, John Kokal in Andrew
Turkman. Publicijski odbor: So-
phie Elersich, Frank Kokal,
John Krebel, Danna Slabe in
Andrew Turkman. Vodje na
odru: Sophie Elersich in An-
drew Turkman. Pianist Edwin
Poljšak- Učitelj in zborovodja
J. V. Krabec. Arhivarki Lena
Fatur in Ann Kokal. Načrtni
odbor: John Kokal, John Kre-
bel, Edvvin Poljšak in Andrew
Turkman. Prireditveni odbor je
ves ostali pevski zbor.

Na tej seji je Zarja sklenila
prirediti svoj pomladanski kon-
cert v nedeljo 28. aprila v Slov,
nar. domu. Sedaj, ko se je veči-
na naših fantov povrnilo, nam
bo laglje gojiti naše kulturno
delo kot pa smo ga mogli v času
vojne.

Ker je bil naš zadnji koncert
na lanski Zahvalni dan tudi
gmotno uspešen, je zbor na o-
menjeni seji sklenil prispevati
S2OO pomoč bednim v starem
kraju in za otroke $100; ta pri-
spevek je bil izročen na posebni
priredbi naših naprednih žen in
deklet, ki so priredile v pomoč
bednim otrokom v starem kraju
takozvani “baby shower”.

Proletarcu v podporo je zbor
prispeval SSO. Približno enako
vsoto je zbor prispeval tudi
prejšnje leto. Da se je moglo na-
praviti prebitek, ki je omogočil
zboru prispevati te vsote, je bilo
treba veliko dela. Zato se zbor
Zarja iskreno zahvaljuje vsem,
ki so sodelovali za uspeh kon-
certa in pomagali napolniti dvo-
rano. Upamo, da nam bodo po-
magali tudi v bodoče, ker to
nam bo omogočilo nadaljevati s
kulturnim in humanitarnim de-

-1 lom. Zato lepa hvala vsem.
Za publicijski odsek.

John Krebel.

LETNA SEJA JUG.
HRANILNEGA IN
POSOJILNEGA DRUŠTVA

Chicago, 111. V soboto 23.
februarja 1946 se bo v Sloven-
skem delavskem centru vršila
seja delničarjev Jugoslovanske-
ga hranilnega in posojilnega
društva. Ta ustanova, ki se je v
zadnji depresiji komaj še bori-
la, da se obvaruje likvidacije, je
iz kakih 300.000 do 400,000 imo-
vine narasla do konca minule-
ga leta na poldrug milijon imo-
vine.

O tem sijajnem napredku bo-
sta na letni seji poročala pred-
sednik Joško Oven in tajnik Do-
nad J. Lotrich; ki bo podal iz-
črpno poročilo o fmancah in po-
slovanju. Poleg teh bodo razna
druga poročila, med njimi bla-
gajnikovo in nadzornega odse-
ka. Drugi člani v direktoriju so
Anton Trojar (blagajnik), Vinko
Ločniškar, Charles Pogorelec,
Louis Zorko, Jacob Zupan, Fr.
Zaitz in Frank Groser. Slednji
se je nedavno vrnil iz Francije
in prišel dne 10. januarja t. 1.
po 26. mesecih službovanja v
armadi spet na sejo direktorija-

Kdor se svoje prošlosti kesa,
se bodočnosti boji.—Roda Roda.
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