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PRIPOVEDNI DEL
TAT MARTIN

Celica je bila bolj dolga kot
široka, zgoraj pod stropom je
majhno okno z železnimi križi,
skozi katerega se vidijo veje«
drevesa, ki mora biti precej vi-
soko, ter bel oblaček, ki jadra
vragvedi kam. Za vrati z maj-
hno lino je hodnik in vsake pol
ure koraka po njem straža z za-
molklimi koraki. Ta celica je
zadnja. Koraki odmevajo vse
dotlej, dokler ne zamro za ovin-
kom.

Bil je že mrak, ko so ga pri-
vedli semkaj. Prijeli so ga spo-
daj pri kanalu, ko je baš mislil
zadremati, potem ko se je vle-
gel v sočno travo pod mesarski-
mi stojnicami. Voda je spodaj
leno grgrala ob betonskih zido-
vih obrežja, na drugi strani je
bila cesta in vozniki so gnali ko-
nje v dir. Zgoraj pod nebom je
brnel motor, kakor da bi hotel
ogromen čmrlj uspavati vse me-
sto, letala pa ni bilo videti, ker
je bil za hribom, dasiravo je še
tako napenjal oči.

Tedaj ga je nekdo od zadaj
dregnil v hrbet.

Vstani! je čul za svojim
hrbtom osorn glas in ko se je
okrenil, je videl stražnika in de-
belega mesarja z belim predpas-
nikom, polnim krvavih made-
žev.

Martin je vstal. Preplašeno je
gledal v oba moža, ki sta stala
vsak na eni strani. Noga mu je
nehote stopila za korak nazaj in,
da ga ni stražnik po bliskovito
zgrabil za rokav, bi se prav go-
tovo pognal v nasprotno stran.

Ho, gospod Slabavest, kar
lepo počakajte, da se pomenimo!

Mesar je težko dihal, majhne
oči so mu kar plavale v masti
in na svojih kratkih nogah je
bil bolj podoben tolsti svinji ka-
kor spodobnemu človeku.

Da, ta je! Pravi je! Kje
imaš, hudič, salamo?

Stražnik mu je zavil roko in
vprašal:

Ali si jo ukradel? Povej!
Martin je gledal v tla, potem

se mu je pogled ustavil na me-
sarjevem trebuhu, ki je bil pre-
pasan z usinjatim pasom, na ka-
terem je bil pripet dolg brusni
nož, in nekaj mu je ukazalo, da
se je na ves glas zarežal temu
debeluhu v obraz.

Ali ti je žal za salamo,
vampež? Ampak je bila dobra!
Gospod stražnik, kar peljite me!

Stražnik se je malce nasmeh-
nil, kaj bi se ne, ko pa se ,je po-
tepuh tako od srca smejal. Saj
pozna take tiče. Lačen je bil.
Mesarju je vzel salamo, no, kaj
se pozna temu bogatinu par di-
narčkov, falot pa si je le za en
dan prihranil življenje. Toda
mora biti hud.

Mesar pa je rdel od jeze in je
stiskal svoje mastne šape v pe-
sti.

Prekleti capini! Vedno več
jih je. Sredi mesta človek ni va-
ren pred njimi.

Aretiranec je šel mirno na po-
licijo. Zaslišali so ga, posadili
v jetniški voz in ga odpeljali v
zapore.

☆

Sprva se mu je zdelo vse tole
nekako smešno, nova prigodica,
ki je kolikor toliko mikavna;
hudiča, že vse kaj drugega je
doživel, pa bi ga tole potlačilo?!
Potem, preden so ga odvedli v
celico, namreč tisto zoperno iz-
praševanje, ga je le malce vzne-
mirjalo. Odgovarjal je malo-
marno:

Martin Jelen ..
. Sedem-

nast let.. . Rudar .. . Pristojna
občina Trbovlje . . .

lmate kako posebno zna-
menje?

Pokazal je na levo roko, ka-
teri sta manjkala dva prsta.

Preiskali so mu vse žepe: in
so mu pobrali: poselsko knjiži-
co, majhen žepni nož, dva čika
. . . vse njegovo premoženje.

Peljite ga v celico številka
316! je ukazal pisar stražarju.

Ključi so zarožljali. Stražar
ga je peljal visoko gori po stop-
nicah. Sedaj šele, v tem poslop-
ju, mu je postalo tesno in mrko
se je oziral na vse strani. Hodi-
la sta po dolgem hodniku. Na
levi in desni so bila vrata, vrata
pri vratih. Vsa so bila enaka,
zaklenjena kakor dolga vrsta
kletk za divje zveri. To so celice
in številke na njih: 298, 299,
300, 301 316! Stražar
je odklenil težke hrastove dveri
in Martin je vstopil. Pokazal
mu je, kako se pripravi ležišče,
precital mu je pravila hišnega
reda in ga poučil:

Mirao in spodobno se ob-,
našaj! Ne smeš kričati, ne drzni
si žvižgati' Ko bo pozvonilo, se
sleci in lezi. Če ne boš übogal,
boš kaznovan in vtiknili te bo-
mo v temnico!

Vrata so se zaprla.
In tedaj šele, ko je zaškrtal

ključ v ključavnici, ko so utih-
nili zadnji odmevi stražnikovih
korakov, ga je pretreslo, da je
sedel na leseno klop in zatrepe-
tal.

Mrak ga je objel od vseh stra-
ni, samo skozi okno je žarel od-
sev razsvetljenega mesta. Vse
je bilo tiho. Le stopinje so se
včasih zgenile zunaj hodniku.

Vstal je in šel do vrat. Zakle-
njena so bila. Vedel je, da je v
ječi, pa je vendarle tipal s prsti
po deskah, četudi je takoj spo-
znal nezrnisel svojega početja.
Ta vrata nimajo kljuke! Samo
ključavnico. Toda v ključavni-
ci ni ključa! Zaprt je. Zaprli so
ga .'. . Skozi misel mu je šinil
spomin na šolske povesti: tam
so hudobni graščaki metali svo-
je podložne kmete v podzemelj-
ske ječe ... Tako nekako, si je
mislil, je sedaj z menoj.

Naslonil se je s hrbtom na
vrata in je videl skozi okence
nekaj zvezd, majhnih, kakor da
bi se svetle kresnice obesile na

železno rešetko. Nagnil je glavo
vse bolj na prša, roke so mii
omahnile ob telo in tako je bil
prvikrat v življenju sam. . .

Sam je že bil, seveda, toda ta-
krat je imel vedno možnost, da
je šel kamorkoli poiskat si tova-
rišijo. Tu pa je sam med debe-
lim zidom in zavest, da ne more
uiti tej črni samoti, je najhujša.

Naenkrat se je na stropu už-
gala električna svetiljka. Luč
je zaplapolala po stenah in v
svetlobi je bilo veliko laže pre-
našati odmeve svojih lastnih ko-
rakov, saj je bilo v celici tako
tiho, da je slišal svoje misli, ki
so bile zbegane, kakor jata utru-
jenih ptic nad širokim morjem.

Po hodriku so udarili težki
koraki. Ključi so zarožljali. Ti
ključi kako rezko pozvanja-
jo, kako se krohočejo, ko odpi-
rajo težke ključavnice.

Dobil je večerjo. Sedel je na
klop k mizi. Na mah je zginila
prejšnja samota, zakaj ta topla
čorba, ki se mu je kadila pod
nos čakaj no, štel je na pr-
ste, da, pet dni že ni pokusil to-
plega ga je oživela. Počasi, z
nepopisnim užitkom, je srkal
toplo tekočino in po vsem tele-
su se mu je razlezel čudoviti ob-
čutek sitosti, ki ga že toliko ča-
sa ni občutil.

Zaželel si je kaditi. Stikal je
po vseh žepih zadaj za razpara-
no podlogo svojega jopiča. Nič.
Kako bi se prileglo par dimov!
Iz navade je obrnil še žepe te-
lovnika. V desnem zgornjem je
našel majhno izrezano sliko.
Držal jo je pred oči in obraz se
mu je razlezel v smeh.

Matilda ... je šepnil. Ma-
tilda, ko bi ti vedela . . .

Glas zvonca je jeknil v celi-
co. Spat! Pripravil si je slam-
njačo, se slekel in se vlegel na
hrbet. Pod stropom je plaval
Matildin obraz, nagibal se je
nadenj, se zopet dvignil in spla-
hnel skozi strop pod zvezde. Iz-
ginil je kakor bežne, lažne sa-
nje, ki se pojavijo za hip.

Potem je luč ugasnila. Še dol-
go so mu plesali pred očmi sve-
tli kolobarji žarnice. Končno so
se vedno bolj krčili, dokler ni
ena sama svetla točka plesala
pred njegovo zenico. Ko je zgi-
nil ta poslednji odsev svetlobe,
je zevala črna tema naokrog.
Tako je bila črna in gosta, da bi
se lahko naslonil nanjo kakor
na steno.

(Dalje prihodnjič.)

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Tudi zgodovi-

na ima svoje muhe. Velika Bri-
tanija je bila nekoč vladarica
valov. To je minulo. Ima pa še
vedno valovenje uporov koloni-
jalnih ljudstev. In kot ji je ne-
prijetno, da je nehala biti kra-
ljica morja, tako ji je še toliko
bol neugodno, ker ima opraviti
s tolikšnim valovenjem uporov.

☆

Med tem, ko se trhli imperia-
lizem krši na vseh koncih in kra-
jih, s svojo lažno demokracijo
vred, v kakršno verujejo le pri-
vilegiji, dočim masa zahteva re-
snično demokracijo, je na Bal-
kan prvič posijal žarek svobo-
de, v smislu agrarne in industri-
alne demokracije, z rdečo zve-
zdo na praporu. Recimo v Ju-
goslaviji. In tako je po tisoč le-
tih postal tudi slovenski narod
svoboden na svoji lastni zemlji.
In ob enem je Slovencem sedaj
danes prvič dana priložnost, da
se uče za poklice, za kakršne
imajo veselje, dočim so si jih
morali prej izbirati po navodi-
lih, tradicijah in ukazih. Nam
ta priložnost ni bila dana. To bo
menda vzrok, čemu je po svetu
iz našega naroda tudi toliko raz-
gubljenih talentov.

☆

Ali je vam znana povest iz-
najditelja laterne? Pišejo, da se
jeto dogodilo pred 5000 leti. In-
ventor jebil Olium Ricini iz Ge-
nove. Ker pa se glavar Petro
Paltry ni strinjal, da se bi noč
spremenila v svetli dan, ga je
dal umoriti. Ta štorija se je po-

' tem ponavljala in se še zmerom.
■ Če nosiš luč, si nevaren onim,
ki hočejo, da svet ostane v temi.

I A vprašanje je, kdo bo v teh
naporih proti temi končno zma-
gal? Ali svetovna revolucija za
boljšo socialno uredbo, ali pa
atomska bomba. . . Noč, ali
luč .

.
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SLOVENSKI NARODNI \
PODPORNI JEDNOTI !

USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET Z
ČLANOV(IC) JE TREBA ZA NOVO DRUŠTVO •

NAROČITE Sl DNEVNIK :

“PROSVETA” |
Naročnina za Združene države (izvzemši Chicaga) in Kanado 86.00 ?

na leto; $3.00 za pol leta; $1.50 za četrt leta; za Chicago in Cicero •

$7.50 za celo leto; $3.75 za pol leta; za inozemstvo $9.00. •

Naslov za list in tajništvo je: Z

2657 SOUTH LAWNDALE AVENUE j
CHICAGO 23, ILLINOIS :

* M' Jff? ■ 1
... HAMI■ Jr K
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VRNIVŠI SE VETERANI imajo najtežji problem z iskanjem sta-
novanj. Gornje je Charles A. Stanek v Madisonu, N. J., ki se je po
častni odpustitvi iz armade vrnil k ženi in otrokom. Med tem pa je bilo
nji stanovanje odpovedano in družina je bila šiloma vržena iz njega.
Po šestih dneh pohajkovanja ji je bilo obljubljeno novo stanovanje.

Ignoranca in mizerija sta to-
varišici. Ako nočeš bankrotirati
z njima, pusti predvsem igno-
ranco, pridruži se borcem, dru-
go se bo že kako izvedlo, da bo
dobro za svet.

☆
Božji mlini še vedno meljejo,

tudi ako se kongresnik Rankin
(naslednik bivšega kongresnika
Diesa) tega ne zaveda.

☆
Najdragocenejša ura na sve-

tu je tista, ki jo lastuje papež.
Cena ji je4 $40,000.

Ameriška in angleška vlada
pošiljata stroge proteste Sovjet-
ski uniji zaradi njenih čet v
Mandžuriji, vsled prepočasnega
odhajanja iz Perzije itd. Daši
simpatiziram s Sovjetsko unijo,
ne soglašam s početjem njenih
poveljnikov v okupiranih kra-
jih, v tem slučaju v Mandžuriji,
ako je res tisto, kar čitam o njih.
Seveda, pri tem priznam, da
sem čul samo eno plat zvona in
pa odgovore, ki so bili bolj nove
batine kot pa pojasnilo.

☆

Podjarmljeni narodi bi zelo
radi videli dokument, ki ga po-
znamo pod imenom “Atlantski
čarter”, v originalu. Oni 'so se
obljubljanih štirih svobodščin
zares veselili. Pa jih ni in ni od
nikoder. Le Jože Stalin še pra-
vi, da ni pozabil nanje in jih
skuša uveljaviti.

Se še spominjate 1. 1931, ko
je Japonska invadirala Mandžu-
rijo? Ali ji ni takratni predsed-
nik Hoover namignil, da bodo
Zed. države mižale, če bo japon-
ska armada prodirala na sever
(iz Mandžurije v Sibirijo)? Hm,
kako da niso demokratične ve-
lesile takrat protestirale, name-
sto da so izvršile nad Japonsko
le papirnato obsodbo?

☆

Leta pozneje, ko so Italijani
napadli bosonoge Etiopce hm

kaj so tedaj storile demokra-
tične države drugega kot uve-
dle sankcije, katere so bile brez
učinka? Pa poglejmo še v. Špa-
nijo ... Pa v Čehoslovaško, ki je
bila žrtveno jagnje. Nastala je
vojna, v kateri je izgubilo živ-
ljenje 1,700,000 Jugoslovanov.
Ali ni to nekaj groznega? Mar
zavezniki ne vedo, da je to do-
volj visoka cena za svobodo na-
roda?

☆

Veliko stvari se spremeni, in
ljudi. Pred letom je Churchill še
napijal s kozarčkom vodke v ro-
kah Stalinu. In celo dragoceno
sabljo mu je podaril (na Jalti).
In ker vem, kakšni so ljudje, se
nič ne čudim, da Italijanom še
zadostuje njihni
kraljiček in čemu je mnogim pa-
pež bolj pri srcu, čeprav tišči v
prošlost, kakor pa Tito, ki delu-
je za ustvaritev nebes na tej
zemlji.

☆

Vojne nastajajo vsled vzro-
kov. In verjamem, da sta obe
zadnji nastali vsled in po za-
slugi kapitalizma.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON
3724 WEST 26th STREET

Tel. Crawford 2212
OFFICE HOURS:

1:30 to 4 P M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)

6:30 to 8:30 P. M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)
Res. 2219 So. Ridgevvav Ave.

Tel. Crawford 8140
If anc’ve” Call

Austin 5700

Aktivni del slovenske nasel-
bine v New Yorku je že veliko
prinesel k delovanju za pomoč
staremu kraju ali naše delo
v tem pogledu še ni zaključeno

zdaj zbiramo otroško hrano,
obleko in obutev za one sirote
tamkaj, ki so vsled vojne in oku-
pacije največ trpele. V to svrho
smo priredili v soboto 9. mar-
ca zvečer takozvano “beer par-
ty” za čim večji uspeh:

Koncem maja bo Slovenska
šola priredila kulturno priredi-
tev v Slovenskem domu. Prebi-
tek pojde v korist Mladinske
bolnice. Tudi ob tej priliki bodo
naši šolarji in šolarice oddali ne-
kaj lepega, da bo izkupiček za
pomoč staremu kraju tem lepši.
O tem več kasneje.

Mimogrede naj omenim, da
se v New Yorku držimo priporo-
čila dr. Neubauerja z ozirom na
zbiranje otroške hrane, ter da-
jemo prednost sledečim produk-
tom:

1) Farina —2) Oatmeal —3)
Wheatina —4) Rice —5) Pow-
dered Milk (po možnosti v 5-
funtnih kantah —6) Cocoa
7) Dextri-Maltose —8) Soap
9) Cod Liver Oil.

Vsi vemo, da so na trgu naj-
raznovrstne jši produkti s kate-
rimi ameriške matere hranijo
svoje malčke, a dr. Neubuaer je
dejal, da je za jugoslavanske
razmere in navade iz vidika
otroške prehrane najboljše, ako
zbiramo pšenične in slične zdro-
be ter sploh hrano, ki je močna-
ta in tudi nekaj zaleže sred-
nja škatlja “wheatine” n. pr. za-
dostuje za otrokov zajutrek ali
malco za cel teden ali več, do-
čim konservirana živila zaleže-
jo le za enkrat. Mleko je zelo
zaželjivo in ono v prašku se naj-
bolj priporoča. Rozine, suho sa-
dje, kocke za juho (Bouillon
cubes), sladka čokolada ter bon-
boni (hard candy), kot tudi ra-
zni pripravljeni pudingi v pra-
ških so tudi dobrodošli, ker
otroku nudijo energijo in tele-
sno moč proizvajajoče snovi. Vi-
taminske gralice (vitamins) ter
takozvane “Malted Milk Tab-
lets” in “Ascorbic Acid” tablets
so tudi priporočljive. Dobe se
dobri lekarnarji, ki radi daru-
jejo kako tako stvar. Najceneje
se seveda nakupi te vrste po-
trebščine na debelo s prispevki
nabranimi v to svrho.

☆

Naše skladišče
Pred par dnevi sem obiskala

naše skladišče na 161 Perry St.,
N. Y. C., ter sem videla tam
mnogo blaga ter jestvin in medi-
kalij, ki se jih pripravlja za od-
pošiljatev. Naši jugoslovanski
delavci in delavke, ki so uposle-
ni v tem skladišču, v resnici žrt-
vujejo precej, kajti v tistem ve-
likem prostoru je mraz in od
reke sem gre ledeno-mrzla new-
yorška vlaga, ki nikomur ni po-
sebno koristna, pa so dejali vsi,
da se zavedajo, da delajo za do-
bro stvar in tako potrpijo in de-
lajo naprej. Vse priznanje njim!
Med nabranimi stvarmi v skla-
dišču sem videla tudi par sto
močnih posteljnakov, katere je
darovala naša obrežna straža
(Coast Guard). To bo prav pri-
šlo jugoslovanskim bolnicam.
Videla sem tudi velik kup čev-
ljev pri tem sem se spomnila
kako je dr. Neubauer pri nas v
Brooklynu dejal, da bi bilo tre-
ba Jugoslaviji takoj najmanj 5
milijonov parov čevljev za prvo
silo ... in kup se mi je zdel pre-
cej manjši... pa poskrbite z zbi-
ranjem, da bo rastel. . .

V enem koncu skladišča je
precej različnih kliniških ter
zdravniških aparatov, katere so
dale Odboru za jugoslovansko
pomoč nekatere newyorške bol-
nišnice. Pravijo, da se bo dalo
precej teh predmetov uporabiti,

Kdo je kriv, da je po svetu
milijone gladnih in vsled lakote
umirajočih? Socialisti in komu-
nisti gotovo ne!

☆

Letošnjo jesen se bodo v tej
deželi vršile kongresne volitve.
Američanom bo koristilo, ako se
začno zanimati za te SVOJE vo-
litve, namesto za kakšne agrar-
ne volitve v Bolgariji, v Jugo-
slaviji itd. Morda bi tudi Tito
lahko kaj rekel o nedemokratič-
nih volitvah, kakršne n. pr. uga-
njamo v Byrnesovi So. Carolini
m v raznih drugih južnjaških
državah. Pravijo, da se vsaka
stvar najboljše spozna, ako se
sama sebe pogleda v zrcalo, in
to velja tudi za demokracijo de-
mokratskih torijev v Zed. drža-
vah, predvsem v njihnih južnih
državah.—John Chamazar.

ZABAVA SLOVENSKEGA
SOCIALISTIČNEGA KLUBA

Mikvaukee, Wis. Slovenski
socialistični klub priredi v ne-
deljo 31. marca v Reberniškovi
dvorani “kartno zabavo” (card
party). Prične se ob 2. pop. Vse
somišljenike in druge prijatelje
vabimo, da nas prihodnjo nede-
ljo. poselijo.

Ako nam kdo želi prispevati
kak dobitek k boljšemu uspehu
priredbe, naj ga kar prinese s
seboj. Člani in članice mu bo-
mo hvaležni zanj. Na svidenje
pri Reberšniku 31. marca!

Kristina Podjavoršek, tajnica.

VABILO NA SEJO
SANSOVE PODRUŽNICE

Pueblo, Colo. V nedeljo 7.
aprila ob 3. pop. se bo vršila v
N. D. seja Sansove podružnice.
Zastopniki društev in klubov
kot vse ostalo članstvo je vab-
ljeno, da se je udeleži v čimveč-
jem številu.

Na seji bomo čuli poročila o
raznih naših akcijah, kot o zbi-
ranju obleke v pomoč staremu
kraju, o zbiranju doneskov za
nakup živeža, o priredbah, ki
so se vršile v ta namen, o sno-
vanju sklada v znesku $150,000
za zgraditev moderne otroške
bolnice v Sloveniji itd. Na seji
3, marca je bilo sklenjeno, da se
dobi za eno prireditev pri nas
zvočne filme o osvoboditvi Beo-
grada, Ljubljane itd., kar bo tu-
di posebnost. Več o vsem tem
boste izvedeli na seji. Na svi-
denje.—John M. Stonich, pred-
sednik.

Nazadovanje produkcije
V Illinoisu je bilo lani nako-

panega v 83 izvoznih majnah
skupaj 6,146,942 ton premoga
ali 278,311 ton manj kot leto
Prej.

Pameten biti se pravi, da znaš
važno od nevažnega razločevati.—
Roda Roda.

y

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja

WGES, 1360 kilocycles.
Vodi jo George Marchan.

IBARETINCIC & SON 1
| POGREBNI ZAVOD j
I Tol. 20-361 1
* 424 Broad Street «
* JOHNSTOWN, PA. <
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ANNA P. KRASNA: .
'

DELOVANJE ZA POMOČ JUGOSLAVIJI
Slovenske prireditve za pomoč stari domovini
v New Yorku

a prej bo treba tu in tam kaj po-
praviti ali nadomestiti stare ko-
made z novimi. Nekako pateti-
čno je bilo videti med drugim
stvarmi na dolgi mizi umazane-
ga volnenega janjčka . . . dar ka-
kega ameriškega otroka jugoslo-
vanskemu otroku ... Ravnatelj
skladišča je dejal, da pride z
drugimi stvarmi vred tudi pre-
cej igrač in ako so le v prilično
dobrem stanju, se jih spakira in
odpošlje ... otroci imajo pač ra-
di igrače, pa naj je revščina in
pomanjkanje še večje. Ogledala
sem si tudi hrano, ki jo ljudje
pošiljajo za otroke. Prihaja pre-
cej mleka in drugih konservira-
nih stvari. Dejala bi, da je na-
brana hrana prilično zaželjive
vrste, a vendar bi našim ljudem
priporočala, da zbirajo in poši-
ljajo hrano kot jo priporoča dr.
Neubauer, to se pravi, hrano ali
živež, ki se nakuha in nekaj za-
leže konserve so le za enkrat.
Tudi mila je zelo treba ljudem
v starem kraju. Ker so sovraž-
niki uničili mnogo živine, je te-
žava za maščobo in iz tega izvi-
ra tudi pomanjkanje mila. To-
rej, ženske, ko kupujete milo
zase, pa vzemite po priliki tudi
kos mila za slovensko mater in
njeno družinico . . .

Lep dar v obliki pencilina
Soproga sedanjega vnanjega

ministra Jugoslavije, Stanoje
Simiča, je prejela od Schenley
Distillers Corporation dragocen
dar za jugoslovansko ljudstvo

—5OOO cevk ali steklenic čudo-
vitega novega zdravila pencili-
na! To vsebuje 500,000,000 ta-
kozvanih Oxford Units tega
zdravila. Omenjena družba je
pripomnila v pismu, naslovlje-
nem na go. Simič, da poklanja
jugoslovanskemu ljudstvu ta
dar spričo strašnega razdejanja
in velikih potreb Jugoslavije,
ki je utrpela strahotno gospo-
darsko škodo. Pencilin bo po-
slan v Jugoslavijo z letalom, ker
je tamošnjim zdravnikom silno
potreben.

Boj proti tifusu
v Jugoslaviji

Tifus, ki je srnrtnonevarna
bolezen, raznašana od uši, je že
starodavna “šiba božja” v vseh
tistih krajih Srbije. Bosne in
Hercegovine, kjer je bilo rev-
ščine več kot kaj drugega in
vsled nje tudi higijena strašno
zanemarjena in oblast pa se ni
nikdar kaj prida brigala, da bi
pomagala. V sedanji Jugoslaviji
pa se je partizanska vlada že
med vojno zavzela to bolezen
omejiti in jo izkoreniniti ko hi-
tro mogoče. Na pomoč ji je pri-
šel Mednarodni Rdeči križ in
pa zavezniška zdravstvena eks-
pedicija. S cepljenjem, in pa s
'škropljenjem po obolelih tele-
sih, z zdravili in s hrano so pre-
prečili, da ni tifus tam razsajal
toliko kot v času prve svetovne
vojne. Po minuli vojni se je ak-
ciji za uničevanje tifusa pridru-
žila tudi UNRRA. Njeni zdrav-
niki pravijo, da sedaj umrje na
tej bolezni samo še pet izmed
vsakih 100 pacijentov. Čim se
razmere izboljšajo, bo treba te
ljudi učiti snage toliko, da bodo
“lazice” doma le še v medicin-
skih laboratorijh namesto na
koži prebivalstva.

Socialisti in korrtunisti
v Rumuniji za skupno
volilno kampanjo

Na konferenci socialdemokrat-
ske stranke v Rumuniji je veči-
na delegatov sklenila nastopiti
v volilnem boju skupno s komu-
nisti, z enotnim tiketom. Titel
Pctrescu, ki je eden izmed glav-
nih vodij delavskega gibanja v
Rumuniji, je argumentiral proti
in nato z 31 delegati, ki so pod-
pirali njegovo stališče, odšel z
zborovanja.

: ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST
’

$
’

• PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO I
; OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO !

ADRIA PRINTING CO.‘
Tel. MOHAWK 4707 I

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

5


