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Leta 1943 je pokojni Wendell
Wilikie po svoji dramatični turi
okrog sveta kot Rooseveltov po-
slanec spisal knjigo “One
World”, v kateri je podal svoje
•vtise in svoj “testament”. Knji-
ga jo užgala ljudsko domišljijo
in Willkieju prinesla velik slo-
ves. Na ameriškem književnem
trgu ni še nobena knjiga dobila
takega odziva: v dobrem letu je
bilo prodanih več kot dva mili-
jona izvodov in mnogi velemest-
ni dnevniki so jo objavili seriai-
no (Ves dobiček od te knjige je
avtor podaril za kitajski, relif.)
Čitala se je kot roman.

Jedro Willkiejevega testa-
menta je zapopadeno v naslovu
te knjige: “One World En
svet”. Ali z drugo besedo, da je
moderna veda in tehnika zelo
skrčila svet, da so vsi narodi čla-
ni iste družine, vsi povezani med
sabo, vsi odvisni drug od dru-
gega. Dalje, da se ne more no-
bena država izolirati ali zapreti
v svoje meje, da so današnji go-
spodarski in socialni problemi
svetovni in da je mir odvisen od
mirnega sožitja narodov. V tem
svojem testamentu je Willkie
udaril tudi po imperializmu in
naglasil potrebo po trajnem zbli-
žan ju med Sovjetsko Rusijo in
zapadnim svetom, posebno med
njo, Anglijo in Ameriko. (Ta-
krat je bilo to v modi . . .1

Za kakšnega kapitalista je bi-
la ta knjiga precej radikalna
izpoved. Tako je wallstreetar
Willkie čez noč zaslovel za od-
ličnega liberalca in začel zasen-
čevati Roosevelta: Slednji je v
svojih političnih potezah kora-
kal na desno. Willike na levo.
Smrt pa je že oba položila v
grob . . .

Nedavno pa je Ameriška fe-
deracija atomskih znanstveni-
kov izdala knjigo pod naslovom
“One World or None” snopič
17 člankov ali razprav o atom-
ski energiji in atomski bombi,
ki grozi raztreščiti Willkiejev
“One World" na kosce —v prah
in pepel V tem snopiču so za-
stopani z razpravami najbolj
sloviti ameriški atomski znan-
stveniki (fiziki i. katere je njih
lastni otrok sprostitev atom-
ske energije, odnosno iznajd-
ba atomske bombe prestrašil
do kosti V tej knjigi znanstve-
niki svarijo, ako se bo svet igral |
z atomsko bombo, se bo z njim
zgodilo to kar se je zgodilo s Hi-
roshimo in Nagasakijem, ki sta
bila v sekundi spremenjena v
prah in pepel z eno samo atom-
sko bombo. Svarijo pred novo
svetovno vojno, v kateri bi pa-
dale atomske bombe na mesta,
ne v posameznih projektilih kot
na Hiroshimo ali Nagasaki, mar-
več bi brzele po zraku s hitrico
več tisoč milj na uro v tisočih in
indiskriminirano padale na me-
sta in podeželje.

Znanstvenik Philip Morrisoni
na primer slika, kaj bi se zgo- i
dilo z New Yorkom. ako bi nanj
treščila samo ena atomska bom-
ba enake vrste kot je bila “hiro-
šimska’ bomba. Dober del me-
sta —v premeru več kvadrat-
nih milj bi bil totalno poru-
šen. Delno porušeni bi bili oko-
liški predeli. V totalno poruše-
nem delu bi ne ostal nihče živ:
okrog dvesto tisoč ljudi, od ka-
terih bi za tisočerimi sploh ne
bilo nobenega sledu, kajti bi se
od silne atomske vročine spre-
menili v paro in prah. V okoli-
ških predelih bi bilo nadaljnega
pol milijona ljudi bodisi trenut-
no übitih ali pa bi pomrli vsled
posledic atomskih žarkov v teku
treh tednov. Smrt bi kosila na
debelo.

Z drugo besedo: Ena sama
“herošimska” bomba bi pokon-
čala eno desetino newyorškega
prebivalstva, ako bi treščila na
Manhattan. Ampak Morrison
pravi, ako bi prišlo do atomske
vojne, bi na New York ne padla
samo ena, marveč stotine atom-
skih bomb druga za drugo ali
večje število tudi istočasno. Ena-
ko na druga mesta.

Ampak kot nas zagotavljajo
znanstveniki, je bila “hirošim-
ska” bomba le igrača in da da-
nes lahko izdelajo tisočkrat
“močnejšo” bombo. To ne po-
meni, da bi bila ta bomba tisoč-
krat večja. V resnici bi ne bila
nič večja od “hirošimske”, le
atomska energija bi bila v nji
“izkoriščana” do popolnosti, to
je tisočkrat hitrejša eksplozija
snovi. Ena sama taka bomba bi

povsem zadostovala za totalno
uničenje največjega mesta na
svetu.

Znanstvenik Morrison ni po-
dal te slike* iz svoje domišljije,
marveč na podlagi lega, kar je
videl in dognal v Hirošimi. On
je bil tja poslan na študijo po-
sledic bombne eksplozije. Na
podlagi tega, kar je videl tam.
je potem izračunal, kaj bi se
zgodilo v New Yorku, ako bi
nanj treščila slična atomska
bomba.

☆

“One World or None” ni no-
bena propaganda, marveč real-
nost, pred katero stoji svet, ki
je z iznajdbo atomske bombe
stopil na rob svojega brezna.
Ako ne bo ustvaril ‘enega sveta’:
svetovne federacije enakoprav-
nih narodov, ki bodo reševali
svoje probleme in spore okrog
mize in ne z orožjem, tedaj bo
prej ali slej treščil v to brezno
velik kos onega dela sveta, ki se
je dvignil do najvišje stopnje
civilizacije ali “civilizacije”.
Ako pride do tega, se bosta v
tem breznu, v skupnem grobu
znašla kapitalizem in socializem,
svet sedanjosti ali preteklosti in
svet bodočnosti.

To je paramavtno vprašanje,
pred katerim se danes nahaja
svet, posebno pa tako zvana za-
padna civilizacija, ki je v zad-
njih par stoletjih napravila tako
velikanski korak na polju teo-
retične in aplicirane vede; ki je
iznašla tako čudovite stroje in
precizne aparate; ki v svojih ke-
mijskih in inženirskih laborato-
rijih ustvarja prave čudese; ki
je iznašla ključe do največjih
skrivnosti narave in faktično
postala gospodar nad samo Pri-
rodo.

Njen največji ključ, s katerim
lahko na vsej črti zagospoduje
nad tajnosti prirode in jih upre-
že v svoje namene, bodisi v
svoj dobrobit ali svoj pogin, je
sprostitev atomske energije. Do
te krone vseh iznajdb je moralo
priti, kot pravi znanstvenik
Neils Bohr, kajti človeški duh
na polju vede ne pozna meja.
Sprostitev atomske energije so
znanstveniki v Evropi, v Ame-
riki in tudi na Japonskem od-
krili ali iznašli kmalu po zadnji
vojni. Vprašanje, ki jim je zad-
njih 20 let delalo preglavice, je
bilo, kako priti do “verižne re-
akcije”: da bodo atomi po spro-
žitvi ali užigu sami sebe “raz-
bijali”. To se jim je posrečilo z
uporabo uranijske rude U-235
in U-238. (Iz obeh elementov
proizvajajo plutonske atome,
U-239, ki producirajo še veliko
silnejše atome kot U-235.)

S to iznajdbo atomski fiziki
danes lahko uresničijo tudi sa-
nje alkemistov, ki so si v sred-
njem veku belili glave z mislijo,
kako bi producirali umetno zla-
to. Atomska veda bo lahko tudi
to uresničila in še marsikaj dru-
gega sploh predelavah tva-
rine. Seveda le pod pogojem,
da človeštvo ne napravi samo-
mora v katastrofalni vojni, mar-
več si ustvari “one world” v de-
janju. ne samo v knjigi.

☆
Tukaj pa naletimo na največ-

je vprašanje današnjega časa:
na zaostalost socialne in politič-
ne vede, ki maršira cele genera-
cije za aplicirano vedo. Ali z
drugo besedo, tukaj naletimo na
mentalno zaostalost človeka, in
sicer ne samo širokih ljudskih
mas, marveč +udi onih, ki so tr-
gali hlače po visokih šolah in ki
so čestokrat politično bolj ne-
zreli kot pa preprost, progresiv-
no ali radikalno usmerjen de-
lavec.

Na eni strani se je človeštvo v
zadnjih 200 letih silno dvignilo

na polju teoretične in aplici-
rane znanosti, na drugi strani;
na socialno-političnem polju se
pa široke množice ljudstva, pre-
prostega in “izobraženega”, še
vedno nahaja v srednjem veku
ignorance, vraževerstva, ki ko-
raka predvsem pod znamko ve-
re, in političnih konceptov in
tradicij v zvezi z državnim us-
trojem, ki spadajo v preteklost.
Ena izmed teh zastarelih tradi-
cij je koncept narodne ali dr-
žavne “suverenosti”, ki je naj-
večji kamen na poti ‘one worlda’
ali svetovne federacije. Tega
koncepta se trdno drže tako bur-
bonci v kapitalističnih državah
kot so se ga zadnja leta oklenili
tudi ruski vodilni komunisti,ali kot se ga drže tudi mnogi so-

ANTON GARDEN:

"ONE WORLD OR NONE"
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VSAKO STVAR SE POGREŠA šeie kadar je ni. Tako je bilo iz

železnicami. Sedaj, ko spet vozijo, pa se nihče več ne hriga zanje, ker
so pač vsakdanjost.

cialisti posebno kadar pride-
jo do oblasti!

“Kaj, da bi se kdo umešaval
v novi zadeve ... da bi nam kdo
diktiral, kaj smemo in kaj ne
smemo: kakšno orožje izdeluje-
mo in v kakšni količini ali kako
veliko armado smemo imeti .

.
.

di bi se mi odpovedali kakšni
pravici NIKDAR! To hell s
svetovno vlado. Mi Amerika

Rusija Anglija Franci-
ja Poljska Jugoslavija
Brazilija Avstralija— itd.,
itd., itd. Mi smo SUVERENI . . .

nikdar ne bomo priznali kakšne
višje, mednarodne oblasti .. .
Nad nami je le Bog . . .”

Pa si v tem skrčenem, med-
sebojno povezanim in medseboj-
no odvisnem svetu, nad katerim
frče raketna letala s hitrico bli-
ska s kontinenta na kontinent

pa si pomagaj s tako mentali-
teto, ki spremlja tako visoke dr-
žavnike, državne poslance in ko-
vače javnega mnenja kot pre-
proste ljudske mase. Na eni
strani svet kuje najstrašnejše
orožje proti samemu sebi, na
drugi strani po je uklenjen še
vedno v srednjeveško politično
in versko temo, vse skupaj pa
je zabeljeno s šovinističnim na-
cionalizmom in imperialistični-
mi ambicijami.

To je največja dilema današ-
njega časa. Svet hrepeni po mi-
ru, trajnem miru. V bojazni
pred novo vojno, ki mora biti za
svet največja katastrofa, kuje
najhujše orožje, vežba ali hoče
vežbati največje armade, vse
ukleniti v obvezno vojaščino in
sploh vse dežele spremeniti v
gigantičen militaristični stroj,
kar vse skupaj ne more poroditi
drugega kot totalno zasužnjenje
ljudstva in nov svetovni požar.
Vse to blazno početje odeva v
fraze narodne (državne) suvere-
nosti, demokracije, komunizma,
“svobodnega podjetništva”, li-
beralizma, vere ali karkoli že.

Na ta način človeštvo ne bo
zgradilo “enega” ali enotne-
ga sveta, marveč se z atomsko
vedo vred prevrnilo v brezmej-
no brezno. Na nebu je zapisano:

“ONE WORLD OR NONE!”

Novorojenček na vsakih
11 in pol sekunde

Zvezni števni urad (Census
Bureau) je izračunal, da se rodi
v tej deželi en otrok na vsakih
11 in pol sekunde. Lani je bilo
vsako uro 154 več rojstev kakor
pa smrtnih slučajev. Vsakih 22
in pol sekunde umrje ena oseba
in porok pa je po ena vsakih 20
sekund.

RAZGOVOR Z
MARŠALOM TITOM

(Nadaljevanje s 3. strani)
je odgovoril, “je storila mnogo
dobrega Jugoslaviji. V najtežjih
trenutkih povojne dobe je po-
magala odvrniti nesrečo, ki je
grozila deželi. Doslej je dobav-
ljala UNRRA žito in druge po-
trebščine onim predelom Jugo-
slavije, ki so tekom vojne nepo-
pisno trpeli, kot Lika, Bosna,
Dalmacija in Črna gora. Naš na-
rod je globoko hvaležen Zed. dr-
žavam za to pomoč. Radi tega
sem prepričan, da ni nobene za-
preke, da ne bi vzpostavili z Ze-
dinjenimi državami zdravih go-
spodarskih in političnih odnoša-
jev. Z naše strani ne bo nobenih
ovir.”

Naš razgovor je trajal že pol-
drugo uro. Ker se je nagibal h
koncu, sem poskusil prodreti tu-
di vsaj do neke mere v tajnost,
ki odeva Titovo osebnost, pose-
bno v inozemstvu. “Gospod;
maršal,” sem dejal, “vaše ime i
je znano svetovni javnosti šele j
malo časa, ker ste dolga leta de- |
lovali podtalno. Cul sem o vas
že take čudne trditve kot na
primer, da sploh niste Hrvat
temveč general iz Ukrajine.”

Maršal Tito je smeje odgo-
voril: “Škoda, da vas ni bilo tu,
ko so me prišli pozdravit kme-
tje iz moje domače vasi iz
Klanjca. Bili so tu v tej sobi, a
pogovarjali smo se o starih ča-
sih in o razmerah na vasi. Naj-
brže bi vam bili mogli dosti to-
čno povedati kakšne vrste člo-
vek sem. Sicer pa imam v Zed
državah več tet, ki se me ne-
dvomno spominjajo. Ako vas
Amerikance stvar zanima, bodo
mogle brez nadaljnega potrditi
mojo identiteto.”

Ko sem se poslavljal, mi je
bilo živo v zavesti, da sem v dru-
žbi moža, ki s svojimi deli piše
zgodovino. Organiziral je sku-
pino, ki sega v najbolj oddalje-
ne kotičke dežele. Prenovil je
južne Slovane. Kralj je odigral.
Vsakdo, ki si je dal toliko tru-
da, da je stvar dobro premotril,
je moral uvideti, da je kralj za
vedno odpravljen. Tesno brzda-
na federacija šestih dežel je na-
domestila staro kraljevino. V
razredni borbi, ki se je bila raz-
vila, je prišlo ponekod do preti-
ravanj, toda prvaki, ki so komu-
nisti, so v dobi preustroja zidali
dovelj trdno, da bodo ostali pri*
krmilu.

Nekaj statistike
Lani je bilo v tej deželi 2,-

743.900 rojstev, 1,39'6,700 smrti
in 1,600,000 porok.

P. MULFORD:

MOŽ IN ŽENA
Prefinjeni element v naravi

je ženski, večja konstruktivna
moč je moški. Jasnejše v gleda-
nju je bistvo žene, spretnejši za
uresničehje videnega je mož.
Duhovno oko žene vidi vedno
dalje od moža, večja pa je du-
hovna moč moža, da ustvari ti-
sto, kar žena vidi. Med ženska-
mi je več jasnih pogledov. Žen-
ska spoznava neposredno brez
trudapolnega razumskega raz-
vijanja vzroka in posledic, ona
takorekoč resnico zagrabi.

Na vseh stopnjah duhovne ra-
sti bo pogled žene jasnejši ka-
kor pri možu toda mož bo ve-
dno sposobnejši, da uresniči to,
kar mu ženska duša pokaže. In
za posebne sposobnosti nekega
moža je vedno določen ženski
ostri vid, ki pozna, kako in kdaj
se te sposobnosti najbolje razvi-
jejo. Žena in mož sta kakor oko
in roka v pravem zakonu.

Ženski duh je potreben, nepo-
grešljiv del moškega duha. Za
vsakega moža je ustvarjena tudi
ena žena, ki je zanj in samo
zanj. Če se dva taka združita,
bosta vedno srečna. Medsebojni
duhovni vpliv da novo enoto,
novo življenje, ki ga tvorita, ne
otroci, ki jih telesno rodita. Žena
more s svojo finejšo organizaci-
jo duševnosti sprejemati misli
in intuicije višje stopnje. On pa
ima močnejši razum, da v suro-
vem življenju uresniči intuicije
žene. Za vsemi velikimi možmi,
na vsaki stopnji razvoja, za vsa-
kim njihovim uspehom in pod-
jetjem stoji vedno nekje, vidno
ali nevidno, žena, ki je vplivala
na nje.

Žena ima danes več moči in
uveljavlja več moči, kakor sama
misli. Povsod delujejo njene in-
spiracije. Mož jih sprejema, ne
da bi slutil, da je ona tista, ki
ga je z njimi obdarovala, in ona
dalje, ne da bi vedela, da daje.
Kar imenujemo njene “fantazi-
je”, njene “gradove v oblakih”,
to so plodovita tla, iz katerih po-
ganja setev resničnosti. Resnica
je, da se morejo dragocene ide-
je podariti drugemu človeku
molče brez ene same besede.

Žena ni slabša, temveč samo
bolj fina posoda, ki ima v sebi
vino duševnosti. Ali, ona je mo-
žu to,*kar je magnetna igla kom-
pasa za ladjiho krmilo. Ker je
ona finejši instrument, jo je tre-
ba varovati, kakor mornar va-
ruje svoj kompas. Drugače se
instrument pokvari, izgubi ob-
čutljivost in ne more več zanes-
ljivo kazati poti. Ako mož ne
more ali noče spoznati tega raz-
merja do svoje prave žene, je
podoben mornarju, ki ne mara
rabiti kompasa. Ako neprestano
zasmehuje njene ideje ali vtise
ali čustva, bo sčasoma po njego-
vi krivdi postal njen intelekt
bolj top, intuicija bolj hroma in
studenci inspiracij se posuše. S
tem spodkoplje njeno in svojo
srečo, oškoduje njen in svoj in-
telekt in se poniža v bolj suro-
ve plasti življenja. Kajti mož in
žena sta dela in sili, ki tvorita
celoto.

Žena, ki se zaveda svojega
pravega razmerja do moža, ima
dolžnost, da zahteva tudi pri-
znanje svoje vrednosti, ne z je-
zo kot zlobna baba, temveč kot
ljubeča žena. Ako sama sebe ne
ceni in dovoli, da se z njo kot z
manj vredno ravna, je pratv ta-
ko odgovorna za vse trpljenje,
ki iz tega nastane za oba. Vsak
mora sam uveljaviti svojo vred-
nost. Kakor hitro spoznamo ja-
sno svojo vrednost za druge, mo-
ramo gledati, da tudi ti drugi
priznajo to vrednost. Ako je ne
vidijo, ne smemo dajati, dokler
je ne bodo spoznali. Ako daje-
mo še naprej, čeprav se naša
vrednost omalovažuje, smo mi
večni grešniki.

Simpatija je moč. Ako visok
duh mnogo misli na manj vred-
nega človeka, mu daje del svoje
moči, inspiracije in energije.
Ker pa nikdar ne prejme enako-
vrednega nazaj, je oškodovan na
svojem duhu. Daje zlato, preje-
ma pa železo. Mož in žena zače-
njata razumevati pravo vred-
nost svoje združitve, ako se
družita v želji, da medsebojno
skrbita za boljše duševno zdrav-
je, za duševno vedrost, za sku-
pen cilj, ki izpolnjuje njuno
življenje. Spoznala bosta, da je
vsaka nizkotna, surova ali ma-
lenkostna misle oškodovanje tu-

Imenik zastopnikov Proletarca
Kdor želi prevzeti zastopstvo za nabiranje naročnikov Prole-

tarcu, prodajati Am. družinski koledar brošure in knjige, naj piše
upravništvu, ki bo poslalo potrebne listine in informacije. Na tu
priobčene zastopnike apeliramo, naj skušajo ob vsaki ugodni pri-
liki pridobivati naročnike temu listu. Pravzaprav je dolžnost vsa-
kega slovenskega zavednega delavca agitirati za svoje glasilo
Proletarec.

Ako je ime kakega zastopnika v sledečem seznamu izpuščeno,
naj nam sporoči pa bomo imenik radevolje popravili.

CALIFORNIA.
Fontana: John Pečnik.
Oakland-. Anton Tomšič.
Los Angeles: Frank Novak.
San Francisco: A. Leksan.

COLORADO.
Crested Butte: Ant. Slobodnik.
Pueblo: Ludvig Yoxey.
Walsenburg in okolica: Edward

Tomšič.

ILLINOIS.
Chicago in okolica: Frank Bizjak,

Joseph Oblak, Chas. Pogorelec,
Petere Verhovnik in Frank Zaitz.

La Salle in okolica: Anton Udovich
in Leo Zevnik.

Springfield: Joseph Ovca in John
Goršek.

Virden: Fr. Ilersich.
Waukegan-No. Chicago: Martin Jud-

nich.
INDIANA.

Indianapolis: Mary Stroj.

KANSAS.
Arma: Anton Shular.
Arcadia: John Shular.
West Mineral: John Marolt.

MICHIGAN.
Detroit-Dearborn John Zornik, Joe

Koršič, Joseph Klarich in John
Plachtar.

MINNESOTA.
Buhi: Max Martz.
Chisholrr: Frank Klun.
Duluth: John Kobi.
Ely : John Teran in Jacob Kunstelj.

MISSOURI
St. Louis: John. Spiller.

MONTANA.
Butte: Anton Zugel.
East Helena: Joseph Mihelirb.
Red Lodge: K. Erznožnik.

NFW jERSEY.

Elizabeth: Amalia Oblak.
NEW MEXICO

Gallup: Mary in Jennie Marinšek.
NEW YORK.

Gowanda. James Dekleva.
OHIO.

Akron-Barberton: Mike Kopach.

Bridgeport in okolica: Joseph Snoy m
John Vitez.

Cleveland: John Krebel, Anton
Jankovich in Frank Hribar.

Fairport Harbor: Lovrenc Bajc.
Girard: John Kosin in Andrew Kr-

vina.
Lisbon-Power Point: Jacob Bergant.
Maple Heights: Frank Volkar.
Powhatan Point, O.: John Guzel.
Warren: Joseph Jež.

PENNSYLVANIA.
Aliquippa: Geo. Smrekar.
Avella: Frank Bregar.
Carmichaels: Anton Zupančič.
Crafton-Moon Run: Jennie Jerala.
Canonsburg-Strabane: John Ter-

čelj, Vinko Peternel in Marko
Tekavc.

Export: Jos. Britz.
Forest City: Anthony Drašler Jr.
Herminie: Anton Zornik.
Imperial: Frank Auguštin.
Johnstovvn in okolica: Frank Cve

tan.
Latrobe: John In Mary Fradel.
Houston: Louis Britz.
Library: Nick Triller.
Meadowlands: Martin Bajc.
Park Hill - Conemaugh: Frank Pod-

hoy.
Sharon: Joseph Cvelbar.
Potovalna zastopnika za Proletarca,

Ameriški družinski koledar in Maj-
ski Glas za zapadno Penno Anton
Zornik, Herminie, za Cambria
in Somerset okraj pa Frank Cve-
tan, Johnstown.

WASHINGTON.
Seattle. Lucas Debeljak.

WEST VIRGINIA.
Elm Grove: Frank Kosem.t
Star City: Lawrence Selak.
Thomas? Lenhart Werdinek.

WISCONSIN.
Milwaukee in West Allis: Louis Bar-

borich.
Sheboygan: Frank Stih.
VVillard: Matt Malnar.

WYOMING.
Kemmerer in okolica: Anton Tratnik

in John H. Kržišnik.
jRock Springs: Frank Remitz.

di za drugega in da taka misel
lahko postane pogubna za oba,
ako se nadaljuje. Ako mož vidi,
kako ga ženski duh oploja z no-
vimi mislimi in plemenitostjo,
ako se žena zave neskončne mo-
či v njegovem ustvarjanju
potem je to pravi zakon. Potem
sta drug drugemu zdravnika in
vodnika.

VABILO NA SANSOVO
PRIREDITEV

Pueblo, Colo. V nedeljo 16.
junija bo v ND priredba SANSa,
katere čisti prebitek gre za otro-
ško bolnico v Sloveniji. To bo ob
enem skupna prireditev vseh
naših društev in klubov, ki so
včlanjeni v podružnicah Sansa.

Spored se prične že popoldne
in bo nadaljevan zvečer. Nam-
reč dne 16. junija, kot že ome-
njeno, bo predvajanje slik iz
stare domovine. Čuli bomo tudi
nekaj pesmi, torej bo spored res
pester.

Zvečer ob 7:30 bodo spet pred-
vajane slike in potem pa bo pro-
sta zabava.

Naj omenim še, da so te film-
ske slike res zanimive. Vse so iz
starega kraja in se nanašajo na
osvobodilno borbo.

Vsi tu in v okolici, pridite!
Imeli boste lep užitek in kar pa
bo prebitka, gre v pomoč siro-
tam v naši stari domovini.

Ne bo vam žal, ako pridete.
In upam, da se boste potrudili
tudi vi za čimboljS; uspeh.

John M. Stonich, predsednik.

BREZ DELAVCEV
NIKAKOR NE GRE

Ravnatelji železniških družb
imajo od $25,000 do $150,000
plače na leto in tpdi več ter še
stroški so jim plačani zraven
Najboljše plačani železničarji
pa imajo le od $2,500 do $4,000
na leto. Če železničarji zastav-
kajo, promet preneha in še tako
visoko plačani ravnatelji ga ne
morejo oživeti. In ne tisti, ki
vlečejo tisočake od železniških
zadolžnic (bondov).

Kdo so potrebnejši: oni, ki de-
lajo in vozijo vlake, ali tisti, ki
svojih prog niti ne poznajo ne.
pa dobe več “plače” v enem letu
kakor povprečen železničar sko-
zi vse življenje.

In kdo zasluži ravnateljem
plače? Edino tisti, ki delajo.
Kajti brez njih bi še tako dobre
lokomotive in še tako visoko
ravnateljske plače nič ne poma-
gale.

Ako varujete v poslanstvo
“Proletarca’, priporočajte ga
znancem in prijateljem v naro-
čitev ob vsaki priložnosti.

Help Wanted
YUGOSLAV

Girls & Women
BOX MAKERS

(Experienced Stayers)
FLOOR WORKERS PILING

' GIRLS and COVERING
MACHINE OPERATORS

Steady Work Top Wages
Excellent Working Conditions

in a Modern Factory

KORLE, INC.
4532 South Kolin Avenue

TYPISTS
STENOGRAPHERS

5 DAY WEEK

See Mr. Ahrold

166 W. JACKSON BLVD.

WANTED

BUS BOYS
Steady Work Good Pay

Continental Hotel
505 N. MICHIGAN AVENUE

CHICAGO

WOMAN

To do light housework and plain
cooking in room and board home.

Stay Good Wages
NEVADA 8823
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