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JANEZ SAMOJEV:
Kadar onemijo transmisije,

kadar obmolknejo stroji.. .

(Zapiski iz boja za vsakdanji kruh in dostojanstvo
človeka.)

■ PRIPOVEDNI DEL

(Nadaljevanje)

Popravila je čolniček pri sta-
tvi in rekla:

“Organizirani smo! In že smo
na delu, da se upremo.”

Vzravnala se je in z neko
kljubovalnostjo rekla:

“Hočejo nam zdaj še to, kar
imamo, zmanjšati. Češ, ni dela.
Treba je reducirati mezde in
delavke. Ostali pa naj se pod-
vizajo. da nadomestijo reduci-
rane v množini produkcije.”

Blesk je bil v njenih očeh,
čelo nabrano in mišice sem vi-
del na njenih rokah. Zdela se
mi je v tistem hipu kakor po-
osebljen upor.

“In kaj boste napravili, če se
to zgodi?”

“Mi vsi, če se to zgodi, usta-
vimo stroje, statve in vretena.”

“In vaše zahteve?”
“So že podane. Kolektivna

pogodba, kakor jo predpisuje
Obrtni zakon in kakor jo določa
Zakon o zaščiti delavcev. Mini-
malne mezde, delovni pogoji,
spoštovanje socialnih zakonov.”

“A tovarnar?”
Skomignila je z rameni:
“Rekla sem: Organizirani

smo. Če bo trmoglav, bomo
spregovorili mi.”

In zgodilo se je. da je tovar-
nar rekel:

“Kolektivne pogodbe ne pod-
pišem. Mezde znižam za 30
odstotkov. Radi sanacije pod-
jetja moram reducirati več de-
lavcev in delavk.”

Vzkipelo je v srcih. Dvignili
so glave, kakor jo dvigne razsr-
jeni velikan, če ga užališ v nje-
govem dostojanstvu.

“Mi smo, ki dajemo življenje
statvam, strojem in vretenom.
Mi smo, ki jim ukazujemo, ka-
ko naj delajo, in v teh naših u-
kazih je obstoj tovarne in bo-
gastvo tovarnarjev.”

Bilo je v torek zvečer, ko je
delavstvo zborovalo.

“Brez nas ni tovarne,” so re-
kli. ”Četudi nas za delo plaču-
jejo beraško, nečastno za člove-
ka, četudi tovarnar iz naših žu-
ljev živi v izobilju, hočemo vse-
eno delati, ker je to delo naš
vsakdanji kruh in ker živimo v
ozračju in sistemu svetosti pri-
vatne svojine, četudi je razde-
ljena in prisvojena krivično. Ali
ne damo si kratiti tega, kar še
imamo. Če se hoče dotakniti to-
varnar v svojem grešnem pože-
Ijenju še ostanka naše privatne
lastnine, nas samih in naše de-
lovne moči, da bi mu jo še ce-
neje prodajali, ne damo. Četudi
je po zakonih privatne lastnine
tovarna svojina tovarnarja, smo
mi duše strojev in lastniki naše
delovne moči, naše privatne svo-
jine. Mi smo delo, gonilna si-
la, brez katere ni tovarne.

Naj počivajo stroji, statve in
vretena vse dotlej, dokler to-
varnar te resnice ne prizna in
ne podpiše kolektivne pogodbe,
predložene že pred nekaj mese-
ci. Čakali smo dovolj dolgo.”

In bilo je sklenjeno:
“Jutri, v sredo, se ustavijo

stroji, statve in vretena. Nikdo
ne smo v tovarno!”

Zgodilo pa se je, kakor se
zgodi v vsaki armadi, da je med
tisoči in tisoči tudi betvica tak-
šnih, ki nimajo svojega “jaza”,
svojega ponosa, temveč je v
njih hlapčevstvo in klečeplaz-
tvo z računom, da jih gospod za
to nagradi. Izmed 320 delavk in
delavcev je bilo samemu sebi
in delavski skupnosti prvi dan
nezvestih 26.

“Ven iz tovarno,” je zagrmel
ukaz stavkovnega odbora. In
vse delavstvo je obkolilo tovar-
no. Nikdo ni smel v tovarno.

Nekdo je zaklical:
“Z zaprtki jih dajmo!”
Kmetje iz okolice so se zga-

nili. Saj je boj delavstva v nji-
hovo korist. Zaslužek delavstva
je zaslužek kmeta. Če delavec
ne zasluži, če slabo zasluži, ka-
ko bo kupoval živila? In če ne
bo kupoval, kako bodo kmetje
prodajali?”

In šli so in pripeljali cele za-
boje gnilih jajc.

“Kje ste jih našli toliko,” so
se začudile straže, ki so se uvr-
stile okrog tovarne.

“Kokoši nesejo,” so odgovo-
rili kmetje. “Vi pa zaslužite
premalo, da bi kupili jajca. Sa-
mi ne moremo snesti vseh, pro-
dati jih tudi ne moremo, ker ni
kupcev, pa se pokvarijo.”

Množica stavkujočih je pose-
gla po zaprtkih.

“Iz tovarne, priliznjenci,” je
zakričala. “Iz tovarne s stavko-
kazi!”
In nastala je zmešnjava. Strah

se je polotil tistih 26t‘erih. Ho-
tele so se izmuzniti, zbežati, ali
zaprtki so jim žigosali hrbte,
glave, krila, obraze. Bežale so
iz tovarne, a zaprtki so jih, ka-
kor bombe, dosegale in eksplo-
dirale na njih, kamorkoli so jih
zadele. In vsakdo, ki je hotel
braniti begunke, je bil žigosan
z zaprtki.

Bila je čudovita bitka. Krog-
le-zaprtki so švigali vsevprek,
eksplodirali, da je brizgala nao-
krog gnilorumena zmes, sc le-
pila in pocejala po obleki, obra-
zu in vesti. Neprijeten vonj je
silil v nosove in se vlekel po
ozračju. Vmes pa je bilo vsena-
okrog vpitja, smeha, krohota,
kletvic . . . Bilo jih je nekaj iz
šestindvajseterih nezvestih, da
si vseeno niso upalo skozi ogenj
bomb in so se poskrile v tovar-
ni. Tovarnar jih je skrivaj na-

ložil na avtomobil in jih nekje
zadaj za tovarno odpeljal z bo-
jišča daleč ven v vas, kjer jih
je izkrcal. Vseeno, nekaj bomb
se je prilepilo avtomobila.

Neki delovodja, najbolj oso-
vražen’ in brutalen, je stopil iz
tovarne. Nejevoljen je zagrozil
delavki, ki je z drugimi stala
na straži.

“Pokažem vam,” je zapretil.
Delavka pa, vsa ozlovoljena,

je zabrisala zaprt naravnost v
njegova usta in zakričala z za-
doščenjem:

“Na žri, hudič!”
Še tri nezveste so ostale ne-

kje v tovarni. Zvedela je to
straža šele tretji dan stavke.
Kje so neki spale in se skrivale.

“Kje so tiste tri,” je vršalo
med stavkujočimi. “Kdo ve, če
na tihem ne delajo?”

Iskali so jih? a jih niso našli.
Proti poldnevu tretjega dne

stavke je naročil tovarnar voz-
niku:

“Na postajo bo treba zapelja-
ti blago. Je že vse pripravljeno.
V tistih treh zabojih je.”

Voznik je zapregel dva konja
v voz, na katerem so bili nalo-
ženi trije zaboji.

“Dovolite,” je vprašal delav-
sko stražo, “da po tovarnarje-
vem naročilu zapeljem na po-
stajo tri zaboje blaga. Baje na-
ročeno in ga je treba odpra-
viti.”

Straža si je ogledala tri zabo-
je in rekla:

“To je zadeva trgovine in se
ne tiče stavke in naših zahtev.
Odpelji!”

Voznik je odpeljal. Zavil je
k postaji, k rampi, da odloži z
voza tri zaboje.

Tedaj pa, še preden se je u-
stavil voz. so se pokrovi na za-
bojih zamajali, se dvignili kar
sami od sebe, kakor kamen na
grobu odrešenikovem v dnevih
vstajenja. Voznik je strmel.
Potipal se je za ušesi, da vidi,
ali ne sanja, in oči so začudene
strmele v zaboje.

Iz zabojev pa so zdajci kakor
veverice skočile tri nezveste, ki
so bile skrite v tovarni, a jih
niso mogli najti. Skočile so iz
zabojev in vse zmedene ocvrle
preko proge nekam tja v polje
in v vasi.

“Hudiča,” je pljunil voznik.
“Takšno blago? . . . Mhm, v
resnici tovarnarjevo blago.”

Še enkrat je pljunil, poveznil
klobuk po strani in na oči, švrk-
nil z bičem konje in odpeljal
prazne zaboje nazaj v tovarno.

Straža se je smejala, voznik
pa se je držal resno, a na očeh
se mu je poznal poreden smeh.

Tišina je vladala v tovarni.
Vse je bilo mrtvo. Čuvarji stro-
jev so stražili tovarno noč in
dan, zvečer pa so jim pomagali
še rudarji, ki so prišli iz jam.
Ponoči so stražili delavci, pod-
nevi delavke. Solidarnost je bi-
la v vseh. Trgovci in mesarji in
drugi pa so prinašali kruh, me-
so, klobase.

- (Dalje prihodnjič.)

Seja kluba št. 1 JSZ
Chicago. Seja kluba št. 1

JSZ se bo vršila v petek 28. ju-
nija v Centru. Prične se ob 8.
zvečer. Na dnevnem redu bodo
važna poročila in razprava. Pri-
dite vsi!

Pišite po novo knjigo “Slo-
vensko-ameriška kuharica” v
Proletarčevo knjigarno. Cena
$5.00. Naročite si jo še danes.

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.

NE ČAKAJTE,
da prejmete drugi ali
tretji opomin o
potečeni naročnini.
Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
in stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznost
napram listu.

: PRISTOPAJTEKi

i SLOVENSKI NARODNI l
š PODPORNI JEDNOTI |

USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET j
■ 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 $9.00.

. Naslov za list in tajništvo je: •

: 2657 SOUTH LAWNDALE AVENUE :

: CHICAGO 23, ILLINOIS :
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SKUPINA JETNIKOV, ki je prestala grozote pod Hitlerjem v lo-
garju Buchenwald. Tisoče je bilo umorjenih, veliko v eksperimentira-
njih za nacijska vseučilišča.

S konference Prosvetne matice
in J. S. Z.

Za dr. Lilija se poroča, da
ima 487 odraslih članov in 101
v mladinskem, za bolnišnico so
darovali SSO. Frances Vider po-
roča, da se deluje, da se postavi
v aktivnost pevski zbor “Sava”.

Za zadrugo v Waukeganu po-
roča s. J. Mesec. Pravi, da Za-
druga ni več organizirana po
narodnosti; skupno imajo nad
6000 članov. Nanovo so odprli
Appliance trgovino, katero je
prvi dan obiskalo nad 2000 lju-
di. Ker dosti članov ne razume
zadružništva, se boji, da prehi-
tro napredujejo. Za učne tečaje
so lansko leto potrošili $6400.
Zadruga ima prometa na leto
nad milijon in pol dolarjev.
Imajo svojo kreditno unijo, ka-
kor tudi svoj Furniture insur-
ance, ki koncem leta da nazaj
25% članom, ker po postavi mo-
rajo računati, kot druge zava-
rovalne družbe. Zadruga lastu-
je vsake vrste trgovine kot mes-
nice, izdeluje klobase, groceri-
jo, mlekarno, pekarijo, olje in
gasolin itd. Pravi, da je njih
vodstvo vedno pripravljeno po-
magati z nasveti, če bi se zavze-
li organizirati zadruge v drugih
naselbinah. Govori s. Kramer,
ki bi rad videl, da bi se zadru-
žna ideja uresničila v Milwau-
keeju.

Govori in poroča Fr. Zaitz:
pravi, da je Chas. Pogorelec,
upravnik Proletarca in tajnik
JSZ resigniral. Za glavni vzrok
je navedel, ker se ne strinja z
novo politično situacijo v Jugo-
slaviji, katero Proletarec zago-
varja in večina našega članstva.
Na njegovo mesto se še dosedaj
ni nihče priglasil. Začasno bo
pomagala Ann Beniger. Ome-
nja vzroke zakasnitve letošnje-
ga A. D. koledarja in suspendi-
ranje letošnjega Majskega gla-
sa. Govori o svetovni politični
situaciji, o kateri pravi, da je
temna, kar se miru tiče. Je za-
dovoljen z izidom volitev na
Češkem in želi, da bi približno
tako izpadle v Franciji in Ita-
liji. Najslabše je, ker ameriška
oblast sodeluje z reakcijo in s
sv. stolico. Dalje pravi, da je
bodočnost ameriškega delav-
stva temna, ker sta kongres in
senat nekompetentna reševati
težke probleme se boji, da bo
prišla inflacija in pa depresijo.
Grožnja z atomsko bombo pa
vso svetovno situacijo poslabšu-
je. Dalje pravi, da se je preosta-
nek bivšeka JRZ določilo za
otroško bolnico. Slovenski de-
lavski center je tudi daroval
SIOO. Eksekutivo JSZ se bo sku-
šalo izpopolniti.

Na vprašanje, če se lahko po-
šilja časopise v staro domovino
je odgovor, da lahko, treba je
pa dobiti dovoljenje od jugo-
slovanske vlade. Sledi več vpra-
šanj in odgovorov, ki se tičejo
resignacije Pogorelca, JSZ, za-
družnega gibanja in bivšega
urednika Prosvete itd.

S. predsednik odpre nomina-
cijo za tajnika Konference. No-
minirani so Garden, Zorko,
Medvešek, Podjaviršek in Zaitz.
Ker vsi odklanjajo, prevzame
L. Zorko, ki je izvoljen za bo-
dočega tajnika.

Za prihodnjo konferenčno
zborovanje v jeseni so predla-
gana sledeča mesta in so pri
volitvah dobila sledeče število
glasov: Milwaukee 23, Wauke-
gan 5 in Chicago 8 glasov. Pri-
hodnje zborovanje bo zopet v
Milwaukeeju.

Radio je dobilo društvo št.
104 v West Allisu, Wis.

Razno: Sklenjeno, da se da-
ruje Proletarcu v tiskovni sklad
$25. Bivšega tajnika se nagradi
za njegovo delo $lO. Ko je pred-
log sprejet, pravi Garden, da
jih bo izročil za bolnišnico.

S. predsednik se zahvali vsem
udeležencem zborovanja za har-
monijo in poslušnost in želi, da
se v jeseni vidimo spet vsi sku-
paj in da pride še več drugih.
Zaključi zborovanje ob 1:15 po-
poldne.

P. S.—Po zborovanju je nam
servirala Mrs. Reberšnik oku-
sno‘kokošjo južino in druge do-
brote, za kar smo ji vsi hvale-
žni.

Zborovalcev in drugih je bilo

Zapisnik zborovanja Konfe-
renčne organizacije društev
Prosvetne matice in klubov J.
S. Z. za Illinois in Wisconsin, ki
se je vršilo v nedeljo 2. junija
v Reberšnikovi dvorani, Mil-
waukee, Wis.

Sodrug Anton Garden, tajnik
kenference odpre sejo ob 10:30
dopoldne. Pozdravi zborovalce
in se oprosti, ker se je pričetek
zavleklo. Bilo je treba urediti
listke tako, da bomo lahko na
tem zborovanju določili, kdo da
bo dobil radio. Prebitek od te-
ga je odbor določil polovico v
pomoč stari domovini in polovi-
co Konferenčni blagajni. Nato
odpre nominacijo za predsedni-
ka zborovanja. Izvoljen je sod.
Zaitz iz Chicaga brez opozicije.
S. Zaitz pozdravi navzoče in
upa, da bomo razpravljali krat-
ko in jedrnato in da bomo skon-
čali ob določenem času. Odpre
nominacijo za zapisnikarja. No-
minirani so: s. Louis Zorko, Mi-
lan Medvešek, sodružice Podja-
voršek in Vider. Drugi odkloni-
jo prevzame s. Zorko in zavza-
me svoje mesto kot zapisnikar.

Zapisnik s prejšnjega zboro-
vanja sprejet kot čitan.

Zastopane so sledeče organi-
zacije in klubi: št. 1 SNPJ, Mi-
lan Medvešek; štev. 14, SNPJ,
Lawrence Ogrin; št. 16, SNPJ,
Fr. Perko, A. Gornik, Fr. Pri-
možič, C. Kramer in L. Barbo-
rich; št. 102, SNPJ, Frances Vi-
der; št. 104. V. Pugel, Matko-
vich, Gerzetich in Demšar; št.
119, Mrs. Kozina; št. 192, Mary
Shular, Anna Puncer, Jennie
Jenko, Mary Vasil, Mary Oven,
Christina Kocjan in Mary Mu-
sich; št. 344, Br. Debevc in L.
Milostnik; št. 559, John Simon
in Jos. Cerkony; Milwauška fe-
deracija SNPJ Fr. Primozich.

Dr. SPZS: št. 1, J. Žlindra;
št. 3, And. Miklaucic, št. 19, Fr.
Puncer, Christina Podjavoršek,
Mary Mihelich in Josephine
Slapnik.

Klhb št. 1, JSZ, Fred A. Vi-
der in L. Zorko. Pevski zbor
ASZ iz Sheboygana, Frances
Skrube, Antonia Retell in Jos.
Dregan. Eksekutivo JSZ in Pro-
letarca je zastopal F. Zaitz. Za-
drugo iz Waukegana Jack Me-
sec. Bilo je poročano, da je
umrl Joseph Krall iz Milwau-
keeja, ki je bil izvoljen za za-
stopnika tega zborovanja. S.
predsednik pozove navzoče, da
vstanejo v spomin na pokojni-
ka.

Tajnik-blagajnik A. Garden
poroča, da so knjižice za radio
prinesle lep uspeh, in sicer po
naselbinah se je jih prodalo za
sledeče vsote: Chicago $197;
Milwauke $172.40; Waukegan
S6B in v Sheboyganu $55.20. In
tu prodanih še za 50c, skupaj
$448.10. Stroškov je bilo $29.57.
Ostane čista vsota $418.53. Bla-
gajna s prenosom $426.29. Ima-
mo tudi dve delnici S. D. C. v
Chicagu. Za nadzorni odbor po-

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. Ridgeway Ave.

Tel. Cravvford 8440
If n» answer Call

Austin 5700

ročata Lawrence Ogrin in John
Simon, da sta račune pregleda-
la in so v redu. Njuno poročilo
sprejeto.

S. Garden predlaga, da se da-
ruje za otroško bolnico v Slove-
niji $250. Soglasno sprejeto.

Poročilo zastopnikov: Milan
Medvešek poroča, da je društvo
Slavija št. 1 SNPJ darovalo za
bolnišnico SIOO. Poroča Law-
rence Ogrin, da delujejo za bol-
nišnico. Velik banket za vete-
rane so morali začasno preložiti
radi pomanjkanja potrebščin.
Frenk Perko poroča, da je bila
proslava 40-letnice društva Slo-
ga SNPJ velik uspeh moralno in
finančno. Za bolnišnico so da-
rovali SSO. Frances Vider poro-
ča, da je imelo društvo Nada
uspešno priredbo v počast gl.
odbornikom zadnjo zimo. Delu-
jejo v pomoč stari domovini in
sedaj za bolnišnico. Poroča Fr.
Demšar; sej se udeležuje bolj
malo število članstva, delujejo
za pomoč stari domovini in za
bolnišnico. Poroča s. Kozina,
delujejo v pomoč stari domovi-
ni in sedaj za bolnišnico, ban-
ket za veterane so začasno od-
ložili, kot je bilo že poročano.
Poroča Mary Vasil, članice umi-
rajo, vrzel skušajo zamašiti z
novimi članicami, sodelujejo s
SANsom v pomoč stari domovi-
in in sedaj za bolnišnico. Poro-
čata Milostnik in Debevc; dru-
štvo podpira vse kar je napred-
nega v relifnem in političnem
smislu, delujejo s SANSom in
sedaj za bolnišnico. Poročata
Simon in Cerkoney; so bili ak-
tivni v kampanji za nove čla-
ne, člani podpirajo SANS in da-
rovali so SSO za bolnišnico. Ime-
li bodo velik piknik 3. avgusta
za veterane, katerih je nad 130
pri društvu.

Br. Primozich poroča, da so
seje federacije dobro obiskane.
V kratkem se jim pridruži dr.
Lilija, katero je bilo dosedaj sa-
mostojno. Darovali so SSO za
bolnišnico. Poroča J. Žlindra:
delujejo s SANSom, v načrtu
imajo piknik, katerega dobiček
bo šel za bolnišnico. Miklaucic
poroča, da dr. podpira napredne
ustanove in sodelujejo za bol-
nišnico. Poročata Fr. Puncer in
Josephine Slapnik: delujejo za
SANS in za bolnišnico pri po-
družnici št. 56 SANS. Največja
coklja je list Obzor, ker naspro-
tuje vsemu kar je naprednega
in ljudstvu koristnega, ljudje,
ker ne čitajo drugih listov, pa
sledijo temu zdražbarju. Potre-
bno je razširiti naše liste kot sta
Prosveta in Proletarec pa bo
njemu in njemu podobnim kma-
lu odklenkalo in poiskati si bo-
do morali drugega bolj korist-
nega dela. S. Puncer še dodaja,
da bodo spravili v aktivnost
pevski zbor “Naprej” in bo na-
selbina zopet aktivna na kul-
turnem polju. Poročata ss. Vi-
der in Zorko: člani kluba so ak-
tivni pri SANSu, bili so pridni
pri zbiranju obleke in denarja,
kakor sedaj za bolnišnico, udej-
stvujejo se pri SDC kakor tudi
pri drugih naših organizacijah.
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okrog petdeset.
Louis Zorko, zapisnikar.

Novi predpisi
o pošiljanju daril

Naznanilo jugoslovanskega
finančnega ministra
Vse one, ki pošiljajo darila

sorodnikom in prijateljem v Ju-
goslaviji, bodo zanimala nova
navodila, ki so bila dana od fi-
nančnega ministrstva Jugosla-
vije po odločbi IV. št. 2920 z
dne 29. marca t. 1. vsem cari-
narnicam in s katerimi se ure-
juje postopek glede carinjenja
pošiljk, ki jih jugoslovanski dr-
žavljani prejemajo kot darila iz
inozemstva.

V smislu teh navodil bodo ju-
goslovanske carinarnice pušča-
le v državo brez plačila carine
in drugih dajatev spodaj nave-
deno blago, ki prihaja iz ino-
zemstva kot darilo za jugoslo-
vanske državljane, bodisi v
poštnih paketih, bodisi na ka-
kršen koli drug način prevoza.

1. Rabljeno obleko, obutev
in hrano v neomejeni količini.

2. Novo obleko, obutev in
material za njihovo izdelavo do
največ 20 kilogramov (44 Ib) za
vsakega obiteljskega člana let-

| no. Obitelj s petemi člani bo to-
rej lahko prejemala letno brez
plačila carine in drugih dajatev
do 100 kg (220 Ib) nove obleke,
obutve in materiala za njihovo
izdelovanje. »

3. Ostale predmete v manj-
ših količinah s tem, da služijo
isti izključno za osebno upora-
bo prejemnika in članov njego-
ve obitelj i.

V posameznih paketih se la-
hko pošiljajo tudi manjše koli-
čine monopolskih predmetov,
kakor na primer do 40 cigaret
ali 70 gramov (približno 2Vž
unče) tobaka ali cigar, do 60 li-
stičev cigaretnega papirja in 2
škatlji žveplenk.

Za take pakete in pošiljke
uvoznega dovoljenja ni potreb-
no.

Ponavljamo, da mora biti na
paketih navedeno, da so to dari-
la, ter bo najboljše, če bodo po-
šiljatelji v tem oziru postopali
kakor doslej.

V primeru, da prispe na neko
organizacijo ali društvo oziro-
ma na naslov njihovih pred-
stavnikov istočasno večje števi-
lo paketov, v katerih bi eventu-
alno bila tudi večja količina
zgoraj navedenih predmetov,
carinarnice v takih primerih ne
bodo postopale po zgoraj ome-
njeni odločbi finančnega mini-
strstva Jugoslavije, temveč bo
adresat-uvoznik v vsakem kon-
kretnem primeru vložil poseb-
no prošnjo finančnemu mini-
strstvu oddelek za carine
na temelju katere bo ta odde-
lek odločil glede plačila carine
in drugih dajatev za take po-
šiljke.

O vsakem slučaju uvoza ta-
kih paketov in pošiljk bodo ca-
cinarnice informirale Narodni
odbor kraja, v katerem stanuje
prejemnik tako pošiljke.

Opozorilo. Opozarjamo, da so
to predpisi, ki so bili izdani, da
se v Jugoslaviji regulira carin-
ski postopek s paketi in pošilj-
kami, ki prihajajo kot darila.

Kar se tiče pošiljanja takih
paketov iz Zedinjenih držav, so
seveda merodajni predpisi tu-
kajšnjih oblasti in se morajo
oni, ki pošiljajo take pakete iz
Zed. držav, tozadevno ravnati
po tukajšnjih predpisih.

Reševanje živilske krize
na Japonskem

Japonska je v vojni ogromno
izgubila, kar se pozna sedaj po-
sebno v njenem živilskem stan-
dardu. Uvoz je ukinjen, pridel-
ki so zmanjšani in masa trpi.
Pa je vlada odredila nekaj iz-
rednega. Namreč, da se naj vse
boljše restavracije skozi štiri
mesece zapre; zato da bo toliko
živeža na razpolago za obedni-
ce, v kakršne zahaja “navadno
ljudstvo”. Da-li bo to kaj poma-
galo, je vprašanje.

Tudi če izgubiš vse drugo, izku-
šnje ti ostanejo.
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