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Ženska med frontama

iNadaljevanje in konec)
Da, ampak general se ni dal

oplašiti. Najboljši plavač v pol-
ku naj se javi! Ponudilo se je
okrog sto najboljših plavačev.
Izbrali so čokatega, mišičastega
fanta, Bosanca. Vojaki niso bili
zadovoljni z izbiro. Zakaj naj bi
šel ravno Bosanec? Bosanec na
otok? K ženski? Če pojde, se no
povrne več.

Tako je tudi bilo. Privezal si
je sveženj z obleko in pištolo na
hrbet in zaplaval v poznem ve-
čeru na otok. Razločili smo, ka-
ko se je tam potegnil iz vode in
izginil v goščavi. Ukazano mu
je bilo, naj pregleda otok in se
vrne prihodnjo noč ob istem
času.

Napočil je drugi večer. Ča-
kali smo ga zaman. Podnevi smo
gledali pozorno na otok, oficirji
so prinesli daljnoglede in vestno
preiskovali goščavo. Zaman.

Minilo je teden dni. Bosanca
ni bilo nazaj.

Vojaki so nevoljno govorili o
stvari in godrnjali, kakor kaki
užaljeni ljubavni tekmeci. Ah
ni biki to ljubosumnost? Če
priznamo, da ljubosumnost je
in živi, potem je bila to ljubo-
sumnost. Ves polk je gorel v lju-
bosumnosti, pol rumunske fron-
te.

Minilo je štirinajst dni. Bosa-
nec se ni vrnil.

Kača ga je pičila in je umrl
na otoku, so se nekateri tolažili.
Res, kač je bilo dosti ob reki.
Bog ve, ali strupenih? Morda
so ga ustrelili Rumuni, ko je
stikal po otoku. Morda, ampak
nihče ni prav verjel temu ugi-
banju. Bosanec se ima najbrže
dobro pri ženski! Zdaj sta na
otoku dva človeka. Dva, moški
in ženska. Sama sta. Že štiri-
najst dni. O vsem tem ni hotel
nihče niti govoriti. Vojaki so sti-

skali pesti. Če bi dobili Bosan-
ca, bi se mu ne godilo predobro.

Zopet je prišel general v naš
odsek. Ni žvečil viržinke, kar je
pomenilo, da ni dobre volje. Ali
bo nova ofenziva'-’ O, sedaj bi
planili vsi. življenje bi tvegali,
čeprav za nič, samo da übijemo
skrivnost, ki za enega ni več
skrivnost. Povest o tisti ženski
se nam ni zdela nič več lepa in
vabljiva. Kakor bi nam bilo jjrej
na dnu zavesti žal, če bi zasedli
otok, čeprav smo bili radovedni,
kaj je na njem, tako smo bili
sedaj vsi ene misli, da je treba
otok imeli. Nismo marali skriv-
nosti. ki jo je oskrunil Bosanec.

Ni bilo treba dolgo čakati. Pol
bataljona je dobilo povelje, da
se na osmih čolnih popelje na
otok, ga zasede in napravi na
njem utrjeno oporišče. Nalahno
je pršel dež, ko so čolni neke
noči odrinili od kraja. Tokrat so
vcsljali pionirji. A tudi Rusi in
Rumuni so še izza prvega pone-
srečenega poskusa budno pazili

na nas iz svojih postojank on-
kraj Sereta. Še niso desetkrat
udarila vesla, ko so šinile v noč
rakete, zaregljale strojnice. Nad
reko in otokom pa so začeli tre-
skati šrapneli. V čolnih so za-
stokali prvi ranjenci. Naprej!
je , kričal poročnik v zadnjem
čolnu in dvigal pištolo. Ogenj je
bil vedno hujši, nasprotnik je
nameril vso dosegljive cevi na
ta odsek. Prispeli smo do otoka
in se izkrcali. Kakih dvajset
mož, mrtvih in ranjenih, je ob-
ležalo v čolnih, nekateri so že
med vožnjo popadali v vodo.
Ogenj ni ponehal, še hujše je
padalo po nas. Na otok pa so za-
čele sekati težke granate. Do-
speli smo skozi goščavo na ne-
kako jaso in začeli kopati kritja.
Pa ni bilo miru. Še vso noč je
treskalo med nas in redčilo naše
vrste.

Ko se je zdanilo, je ogenj ne-
koliko ponehal, nad nami pa je
zakrožilo nasprotnikovo letalo.
Zdelo se je, da nasprotnik nika-
kor ni zadovoljen, da dobi otok
gospodarja. Morda pa se boji
ofenzive v večjem obsegu?

Nas seveda vse to ni mnogo
zanimalo. Na naša ušesa je vpi-
la bolečina ranjencev, ki jih je
bilo treba spraviti čimprej čez
reko in v zaledje. To smo sto-
rili naslednjo noč. Mrtve smo
pokopali na otoku.

Tretji dan je narednik prve
čete opazil na dnu izsušene mla-
ke vtisnjeno boso nogo. Bila je
prav mala ženska noga. Preišči-
mo okolico! Iskanje ni ostalo
brez uspeha. V neki globoki ko-
tanji je bil kupček pepela in iz-
oglenelih drv. V bližini pa se je
izmed gostih vej pokazala vot-
lina. Ah je tu notri ona ženska?
In Bosanec? Dva podoficirja sta
z naperjenima pištolama zlezla
v votlino. Vsi smo tiščali za nji-
ma: Je notri?

Da. notri je bila. Sama. Sede-
la je sključena v kotu in gledala
kakor mačka.

Pol bataljona se je zgrnilo
okrog brloga, zakaj v njem je
bilo prostora komaj za tri ljudi!
Naj pride ven! Dajte jo ven!
Prostor, drugače ne moremo
ven! Podoficirja sta potisnila
žensko iz jame.

Ženska! To je bilo dekle. Čr-
nolaso. črnooko dekle, vitko, vi-
soko in vendar zapeljivo bujno.
Njeno raztrgano bluzo so nape-
njale oblike okroglih, belih gru-
di, franžasto krilo ji je opleta-
lo okrog lepih nog. ko se je opo-
tekla med nas. Pol bataljona je
onemelo v začudenju. Da, to je
tista ženska, o kateri je sanjalo
pol rumunske fronte. Ah ni prav
takšna, kakršno smo si bili za-
mislili v najskritejših trenut-
kih, ko smo sanjali dolge dneve
in noči ob šumečem Seretu?
Prav takšna je. Morda bi bil
eden ali drugi imel na njej rajši

PRISTOPAJTE K

SLOVENSKI NARODNI
PODPORNI JEDNOTI

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

NAROČITE Sl DNEVNIK

“PROSVETA”
Naročnina za Združene države (izvzemši Chicaga) in Kanado $6.00
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 59.00.

Naslov za list in tajništvo je:

2657 SOUTH LAVVNDALE AVENUE
CHICAGO 23, ILLINOIS

k

modre oči in ne tako črnih ci-
ganskih las. Morda, ampak dru-
gače je takšna, kakršna ne bi
mogla biti drugačna.

Kdo je in kaj dela na otoku'.’
Vprašali so jo po laško in rusko,
po nemško in hrvaško. Romane-
sti! Romanesti! je vzklikala de-
klina in sovražno pobliskovala
z očmi. Nihče ni znal rumunski.

Bi poklicali tolmača? Ah ne.
Saj jo moramo odpraviti k pol-
ku. Tam naj si pomagajo z njo
kakor morejo. Toda, kje je Bo-
sance'.’ S pomočjo raznih zna-
menj je razumela, pokom jc
vprašujejo. Nasmehnila se je,
pokazala zdrave, bele zobe in
zamahnila z roko proti nasprot-
nemu bregu. Njene oči so se oto-
žno zagledalo v označeno stran.
Pol bataljona se je zganilo in ve-
delo, da bi rada šla za njim, če
bi bilo mogoče. Kdaj je odšel?

Pokazala je tri prste. Pred
tremi dnevi torej, ko smo zavze-
li otok, je pobegnil k nasprotni-
kom.

V prvem mraku so zapljuska-j
la vesla in pognala čoln z lepo
ujetnico na našo stran k polku
in potem dalje k generalu. Ra-
zen našega bataljona je bilo le
malo frontnikov tako srečnih,
da so jo videli. Ne vem, kaj so
pri štabu izvedeli od nje. Vedel
sem, da je ne* bodo ustrelili, ka-
kor so napovedovali nekateri.
Ostala je pri štabu. Podnevu je
pomagala v oficirski kuhinji,
zvečer pa je zabavala oficirje s
plesom in petjem. Plesati je,
pre, znala nebeško. Pravih so,
da je pustil general ves svoj ra-
zum in vso svojo strategijo pri
njej. Zato je menda tudi izosta-
la velika ofenziva proti Jasyju.
Kišinevu in Odesi, ki se je prej
mnogo šepetalo o njej.

Našemu polku so izdatno iz-
boljšali menažo, za dodatek pa
smo dobivali vsak dan pol litra
vina, kar je bilo prej le dvakrat
na teden. To je bil gotovo gene-
ral tako naredil, saj mu je bil
naš polk ujel lepo ptičko na
skrivnostnem otoku.

Ampak rumunska fronta je
postala dolgočasna. Ni bilo ni-
kjer več nobene skrivnosti, vse
se je zdelo kakor na dlani pred
nami, še premirja, ki so ga po-
zneje sklenili, nismo prav nič
želeli. Vedeli smo. da bi nas po-
tem poslali k Piavi, kar se je
tudi zgodilo. Otok pa je ostal
sredi Sereta sam samcat, toda
nič več skrivnosten. Skoro vse
drevje so mu bili posekali, raz-
kopali mu deviško zemljo. Opu-
stošili so otok, iz lepe Rumunke,
ki je bilo vanjo zaljubljeno pol
vesoljne rumunske fronte, do-
kler je bila se prepostna vila vi
goščavi na otoku, pa so napra-
vili vlačugo.

RAZPIS SLUŽBE
UPRAVNIKA PROLETARCA

Ker je Chas. Pogorelec na seji
odborov JSZ dne 19. aprila po-
novno izjavil, da resignira kot
upravnik naših publikacij in kot
tajnik JSZ, (delal bo še do 1
junija), se s tem razpisuje slu-
žbo za to mesto.

Potrebno je v nji znanje obeh
jezikov, knjigovodstva in v agi-
taciji.

Prijave naj se pošilja pred-
sedniku eksekutive Joškotu Ov-
nu bodisi na njegov naslov, ali
pa na naslov Proletarca. Kdor

' želi k temu več pojasnil, naj se
obrne na podpisanega.

JOŠKO OVEN,
predsednik upravnega odbora

Proletarca
Clarendon Ilills, 111.

Francija želi ameriško žito
Daši bo dobila Francija letos

i iz Rusije 500,000 ton žita, je to
j za njene potrebe v tem letu še
vedno veliko premalo in bi ga I
rada dobila iz Zed. držav saj j
750.000 ton.

NE ČAKAJTE,
da prejmete drugi ali
tretji opomin o
potečem naročnini.
Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
in stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznost
napram listu.
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ZDRAVILIŠČE ZA NAŠE VOJAKE v Tokiu, ki ga vzdržuje Ame-

riški Rdeči križ. Oskrbujejo ga ameriška dekleta.

GLASOVI IZ NAŠEGA GIBANJA
Piše CHARLES POGORELEC

Naše aktivnosti zadnjih ne-
kaj tednov:

Ker sem začel delati beležke
z našo domačo vasjo, se tudi ta
kolona začenja z njo, ne da bi ji
dajal v tem pogledu kake pose-
bne prednosti. Kajti naše aktiv-
nosti so bile tu približno enake
kot v drugih naselbinah. Torej
začnimo:

Chicago: Math. Videgar, naš
novi oskrbnik v Centru je dobil
2 naročnini; Joseph Oblak 4.
Luka Groser 4, Angela Zaitz 6.
John Chemazar 2, John Rak 2.
Frank Zaitz 4 in Chas. Pogore-
lec 16 naročnin.

Tone Zornik iz zapadne Penne
je posla] 57 naročnin in prodal
je lepo število koledarja. Z agi-
tacijo za oboje nadaljuje.

Antbony Drašler, Forest City.
Pa., je poslal 2 naročnini in nov-
ce za oglase v koledarju.

John Vitez, Barton, 0., 2 na-
ročnini. Naj še omenim, da je
prevzel tajništvo kluba "Na-
prej” št. 11 JSZ. ker bo moral
dosedanji tajnik Jože Snoy v
bolnišnico. Obema želim uspe-
ha. Johnu Vitezu pri vodstvu
kluba in našega gibanja na splo-
šno, Snoyu pa skorajšnjega
okrevanja: in ko bo spet čil in
zdrav, bo poprijel tam kjer je
zdaj pustil ter deloval kakor do-
zdaj za stvar, v katero veruje.
Kajneda, Jože!

John Kosin. Girard, 0., je po-
slal 6 naročnin in $1 v podporo
listu.

Frank Stih. Shebovgan. Wis..
je bil zadnje čase zelo aktiven.
Poslal je 16 naročnin, med kate-
rimi je bilo tudi nekaj novih ter
$1.50 v podporo listu.

Lenhart VVerdinek. Thomas.
W. V., jc poslal 5 naročnin.

Jennie Jerala. Moon Run. Pa
4 naročnine.

Cleveland: John Krcbel 48 na-
ročnin in $6 podpore listu; Jo-
seph F. Durn 2 naročnini in nov-
ce za prodane koledarje; Anton
Jankovich 2 novi in 6 obnovlje-
nih naročnin in nadaljne naro-
čilo za 45 koledarjev; Frank
Barbič 4 naročnine in $2 pod-
pore listu.

Jacoh Ambrozich, Moon Run,
Pa., 2 naročnini, 75c podpore in
novce za prodane koledarje.

Amalia Oblak, Elizabeth. N.
J., je poslala novce za prodane
koledarje in naročila še dva iz-
tisa, provizijo pa poklonila v
podporo listu.

Frank Remitz, Rock Springs,
Wyo., je poslal 3 naročnine,
$2.35 podpore listu ter novce za
prodane koledarje.

Louis Barhorich, Milwaukee,
Wis.. je poslal 6 naročnin, pro-
vizijo pa dal v podporo listu.

Anton Udovič, La Salle, 111.,
11 naročnin. $3.94 v podporo li-
stu in novce za koledar ter za
oglase.

Malt Malnar, Willard. Wis.,

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

Tel. Cravvford 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. Ridgeway Ave.

Tel. Crawford 8140
If na answer Cali

Austin 5700

je poslal 4 naročnine in $4 pod-
pore listu.

Mary Marinšek, Gallup, N.
Mex., je poslala 2 naročnini.

Joseph Koršič, Detroit, Mich.,
je poslal 14 naročnin in $5 v
podporo listu. John Zornik pa
novce za oglase v koledarju, na-
ročil koledar ter priložil 50c v
tiskovni sklad.

K. Erznožnik. Red Lodge,
Mont., 2 naročnini.

Frank Cvetan, Johnstown,
Pa., 8 naročnin ter novce za pro-
dane koledarje in oglase v njem
ter naročil še 5 izvodov kole-
darja.

Joseph Snoy, Bridgeport, 0.,
poslal 4 naročnine in naročil še
en koledar.

Anton Shular, Arma, Kans.,
2 naročnini in $5 podpore listu.

Edward Tomšič, Walsenburg.
Colo., je poslal 2 naročnini.

John Petrich, Youngstown,
O , je poslal 2 naročnini.

Martin Judnich, Waukegan.
111., pa kar 17 naročnin in $1
podpore listu.

Mike Kopach. Barberton, 0.,
je poslal 6 naročnin med temi
dve novi.

Leo Zevnik. La Salle, 111., 2
naročnini in 75c podpore listu.

Mary Stroj, Indianapolis, Ind.
je poslala 6 naročnin, $7.50 pod-
pore listu in novce za prodane
koledarje.

Joseph Ovca. Springfield, 111.,
je poslal 6 naročnin.

Lovrenc Bajc, Fairport Har-
bor, 0., je poslal 4 naročnine in
$1.50 podpore listu.

John H. Kržišnik, Kemmerer.
Wyo., je poslal 4 naročnine.
“Moja plača pa naj gre listu v
podporo,” zaključuje pismo.

In to je konec moje štorije.

/z urada "Big"
Tonija

Oakland. Calif. Že 24 let je
preteklo, od kar živim v sloviti
deželi Kaliforniji. Nekateri ji
pravijo “zlata Kalifornija”. Am-
pak tu ni vse zlato, kar se sveti.

Kolikor rojakov v teh krajih
poznam, se imajo vsi prilično
dobro. Vsekakor mnogo bolje
kot pa če bi bili ostali v svoji
rojstni domovini. Ko čitamo da-
nes razna pisma, ki jih rojaki
dobivajo od svojcev iz starega
kraja, je lahko vsakdo nas tukaj
vesel, da smo tu. Tudi “Big”
Tony se raduje, ker je imel v
mladosti toliko poguma, da se
je pred 43. leti odločil na pot v
to kontro.

Zadnjih 20 let sem delal za

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.

| BARETINCIC & SON |
| POGREBNI ZAVOD |
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< 424 Broad Street <

| JOHNSTOWN, PA. 1
4«

t V

mestno občino Oakland. Služba
sicer ni bila naporna in plača ne
kaj visoka, a delo je bilo stalno,
pa sem bil zadovoljen. Nikoli
ne bom pozabil, ko sem dobil
plačane počitnice. To je bilo leta
1926, prvič v mojem življenju.
Dva tedna ostati doma in preje-
mati plačo, to je bilo nekaj no-
vega zame. Sedaj pa sem doča-
kal spet nekaj “novega”, nam-
reč počitnice 365 dni v letu na-
mesto 12 dni, seveda ne s polno
plačo. Komaj nekaj več kot do-
lar na dan. S to plačo moram
biti zadovoljen in jo bom pre-
jemal dokler me ne pokličejo v
večna lovišča.

Ko sem imel samo po 12 dni
počitnic, sem se z veseljem pe-
ljal ven na deželo in na obiske
k prijateljem. Take počitnice so
mi bile vsako leto prekratke in
sem jih radi tega podaljševal za
kak teden dni. Še posebno ta-
krat, kadar me je pot zanesla na
vzhod. Letos pa imam dovolj
počitnic in mi jih ne bo treba
“nategniti” kakor takrat, ko
sem še hodil na šiht. Ampak da
ne bom vsega časa zapravil v
Kaliforniji, sem se odločil za
daljšo potovalno turo na vzhod.

Imel sem navado, da kadar
sem se v prejšnjih letih podal
na tako pot, nisem prijateljem
nikoli oznanil, da jih bom ob-
iskal. Bilo mi je v užitek, če sem
jih presenetil. Tokrat pa naj bo
izjema. Zato bom tu kolikor mo-
goče točno popisal, kako se bo-
movozili, kje in h komu.

Odpeljemo se iz Oaklanda 31.
maja zjutraj po cesti 40 proti
Salt Lake Cityju, Utah. Potem
skozi Rock Springs, Wyo. in ta-
ko naprej v Denver. Colo. V
Denverju bomo obiskali neka-
tere naše prijatelje in se neko-
liko odpočili. Potem pa jo mah-
nemo v Kansas, naj prvo v Pitts-
burg (Kans.). Kansas je bil ne-
koč naš dom. Pred 40 leti sva
prišla s Frankom Rugelnom v
Kansas iz Clevelanda. Oglasil
se bom pri njemu, da bova to
40-letnico skupno praznovala. Z
veseljem ugotavljam, da sva si
bila vsa ta leta zvesta prijatelja.

Ko se nas bodo naveličali v
Kansasu, jo bomo mahnili proti
St. Lousu, Mo. John Teršinar,
ki biva v Kaliforniji že od lan-
skega novembra, se bo odpeljal
z nami v Kansas. On potem
ostane doma, jaz in mama pa
bova nadaljevala s potovanjem.
V St. Louisu bova obiskala tisto
“zverino”, ki je enkrat poročala
v javnost, da sva si v sorodu. In
tudi pismeno me je povabil, naj
se oglasim pri njemu. To ni ni-
hče drugi kot Ciril Medved, do-
ber agitator za SNPJ.

Od njega jo bova mahnila v
Springfield, 111., kjer bo tudi ne-
kaj obiskov k zverinam, oziro-
ma k domačim živalim. Z roja-
kov Vovkom se nisva videla že
30 let. In Jožeta Ovco bomo ob-
iskali. Pa več drugih prijateljev
v Springfieldu. Torej bo luštno
kar naprej.

Iz Springfielda se odpeljeva
v Indianapolis, Ind., kjer obi-
ščeva najine prijatelje, potem
pa se bova z mamo peljala po
cesti 40 v Columbus, O. Od tam
pa v Bridgeport, 0., k našemu
Jožetu Snoju na obisk. Upam,
da bo do takrat popolnoma
zdrav in bova obujala spomine
na Kansas, na delavsko gibanje
in na prijatelje, ki jih imava ši-
rom dežele.

Iz Bridgeporta se bova odpe-
ljala v slovensko metropolo, v
Cleveland, kjer bova »skušala
obiskati saj nekaj najinih pri-
jateljev. V Clevelandu imamo
mnogo znancev in tudi sorodni-
kov, torej bova zaposlena z ob-
iski in upam, da bomo svidenja
spet vsi veseli. Na vsak način se
mislim oglasiti tudi pri “večnem
popotniku” Tonetu Jankoviču
ter njegovi soprogi Cilki. Tone-
tu pa tole rečem: Čeprav me
nimaš posebno rad, ako ne boš
priden, pa ti Cilko odpeljem v
Kalifornijo.

Iz Clevelanda se z mamo od-
peljeva v Detroit, kateremu smo
včasi rekli ‘Fordovo kraljestvo’,
sedaj pa je menda to avtno me-
sto bolj posest korporacije Gen-

eral Motors, kakor pa Fordovo.
Ampak Dearborn je Fordov in
tja je najin cilj iz Clevelanda.

Ko opravim z obiski v avtnem
mestu, se podava v veliko, dol-
go vas Chicago. V nji si bom še
enkrat ogledal veliko poslopje
podporne organizacije, v kate-
dri hranim nekaj copakov za po-
tovanje v večna lovišča. V nji
ima certifikat št. 3206. Dobil
sem ga leta 1907.

Seveda, tudi v Proletarčevem
uradu se bom oglasil. To je vse-
kakor najboljši delavski list, če-
sar pa se delavska raja ne za-
veda in zato ga tudi podpira ne
zadostno.

Ko se posloviva od prijate-
ljev v Chicagu, jo bova mahnila

j spet po cesti 66 v Springfield,
in od tu v Joplin, Mo. Potem na-
zaj v Pittsburg, Kansas., kjer se
bova odpočila, nato pa nadalje-
vala vožnjo v Oklahomo in New
Mexico. Tu sc bova oglasila v
naselbini Gallup pri družini
Marinšek. Iz Gallupa pa je še
600 milj do San Bernardino,
Calif., nato se bova oglasila v
prijazni slovenski naselbini Fon-
tana, da se napijeva oranžnega
soka. Od tam pa proti domu, ki
je 443 milj daleč.

Moj urad bo na tem potova-
nju z menoj, in pa moja koncer-
tina ter kajpada mama, ki bo
pazila, da ne bo “Big” Toni kje
pregloboko pogledal v “glaž”.

Torej ako mi kaki nepredvi-
devani škrateljčki ne prekrižajo
načrtov, se bomo videli s prija-
telji v vseh omenjenih krajih.
Če mi želi kdo prej kaj pisati
glede obiskov, naj mi karto ali
pismo naslovi na 2872 S. 19th
St., Oakland 1, Calif.

Na veselo svidenje!
Anton Tomšič.

PRIREDBA SANSOVIH
PODRUŽNIC

Chicago 111. Vsi Slovenci
tu in v okolici ste vabljeni, da
pridete v nedeljo 12. maja na
veliko prireditev, ki se bo vrši-
la v dvorani SNPJ. na Lawn-
dale Ave in 26. cesti. Govornika
bosta Etbin Kristan in Nada
Kraigher. Na programu bodo
tudi različne pevske točke. Pri-
četek sporeda bo točno ob treh.
Vstopnina je samo 50c. Ves či-
sti dobiček gre za zgraditev
otroške bolnice v Sloveniji.
Stvar je tako plemenita, da ni
potreba nobenega posebnega va-
bila. Prepričan sem, da ga ni
med nami Slovenca, ki ne bi ho-
tel položiti vsaj eno opeko pri
zgradbi tega živega spomenika
ameriških Slovencev. Na svide-
nje 12. maja.

Anton Krapcnc, predsednik
centralnega odbora Sansovih
podružnic.

DETROITSKI SLOVENCI NA
DELU ZA MLADINSKO
BOLNICO V SLOVENIJI

Detroit, Mich. Za mladin-
sko bolnico v Sloveniji je bilo
nabrano v aprilu pri podružnici
št. 1 SANSa $125. Darovali so:
Peter Benedict SSO in sestri Ma-
ry Knez in Elisa Plahtar $25. Po
$lO Anton in Agnes Meyers, Jo-
seph in Molly Korsich in Jennie
Janezich. Po $5 Mae Knez, F
Kočevar, Jack in Frances Go-
rup. Vsem iskrena hvala. Mno-
go jih še manjka v našem sezna-
mu. Pomagajte slovenski mla-
dini do zdravja in boljše bodoč-
nosti. Hvaležna vam bo

Velikonočna priredba obeh
detroitskih SANSovih podruž-
nic je izborno uspela. Igra “Ma-
ti” je bila mojstrsko podana.
Vsa čast igralcem, ki so se tako
dobro izkazali. Fred Vider, gl.
tajnik SNPJ. je v svojem govo-
ru dobro predočil ameriško in
evropsko reakcijo na delu proti
novi Jugoslaviji. Za mladinsko
bolnico v Sloveniji je bilo na-
brano okrog en tisoč dolarjev.
Slovenski delavski dom je sam
daroval pet sto dolarjev.

Lia Menton. tajnica podruž-
nice št. 1 SANSa.

Vzrok vsega zla je ignoranca.

Prva in najgrša izmed vseh go-
ljufij je varati samega sebe.
Bailey.
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