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Američani pogosto priporoča-
jo, da naj bi Sovjetska unija pu-
stila našim časnikarjem po nje-
nem ozemlju svobodno potovati
in o nji neomejeno pisati po
svoji volji.

Zgodaj letos je šla skupina
ameriških časnikarjev v Rusijo
na povabilo časniškega oddelka
Sovjetske unije. Potovali so svo-
bodno, bili gostje vlade in pisati
so smeli po mili volji ter poro-
čila pošiljati v svet brez zadrž-
kov cenzure.

Zed. države so to prijaznost
vrnile z enako prijaznostjo.

Tu je bila v prvi polovici leta
večja družba sovjetskih pisate-
ljev in žurnalistov, ki so istota-
ko smeli kamor so hoteli in
utegnili. Kajti potniški promet
je v naši deželi izborno organi-
ziran. da si v nekaj urah, ali v
par dneh kamor že hočeš iti.

Sedaj tisti sovjetski gostje pi-
šejo doma vtise, ki so jih dobili
med nami.

Najbolj satirično izmed vseh
piše Ilija Ehrenburg:

On je našim čitateljem znan
že iz mnogih spisov, ki so bili
objavljeni bodisi v Proletarcu,
v Majskem glasu ali pa v Ame-
riškem družinskem koledarju.

Ko se je pred meseci s poto-.
vanja po Ameriki vrnil v New
York. da se odpelje domov, je
ob tej priliki napisal o naši de-
želi sledeče svoje vtise:

V nekaj urah bom odšel iz
Združenih držav v Evropo. Tu
sem se mudil dva meseca in hva-
ležen sem svojim ameriškim ko-
legom, da so me povabili. V svo-
jem življenju sem videl velike
stvari, toda sveta in človeštva ni
mogoče razumeti, če nisi videl
Amerike.

To je velika in komplicirana
dežela. Dolgo bom okleval nad
praznim papirjem, preden se
bom odločil odgovorno pisati o
Ameriki. Lahko je peti Ameriki
slavo, ni težko biti satiričen o
njej, toda najtežje jo je razu-
meti.

V Parizu so vse hiše šestnad-
stropne; tam ni ne pritličnih hiš,
ne nebotičnikov. V Franciji je
mnogo odličnih slikarjev in naj-
deš kakršne koli barve. V Ame-
riki pa so pisatelji in glasbeniki
močnejši kot slikarji tukaj
luč zatemni barvo.
Tukaj je vse črno ali vse belo
V New Yorku sem videl škat-

lo cigar, ki stane 200 dolarjev. Ikatere pa lahko pokadiš v nekaj
dneh. Ob ustju reke Mississippi-
ja sem srečal družino z osmimi
člani, ki zasluži 200 dolarjev na
leto.

Svetovni pisatelji občudujejo
knjige pisatelja Hemingwayja
ali Faulknerja, toda če vstopiš v
kino na ‘ Mam streetu”. da vidiš
navaden film, te kar stresa za-
radi njegove neizmerne plitko-
sti.

V Združenih državah sem vi-
del mnogo idealistov, mož, ki
sanjajo o sreči vsega človeštva,
na drugi strani pa sem videl
osebe, ki so pravi valpti, le biča
jim manjka. Videl sem krasne
univerze, izborne laboratorije?
muzeje, katere bi lahko stari
svet zavidal, a videl sem skupno
pri jedi odraščene ljudi, trgov-
ce z naramnicami ali električni-
mi pečmi, ki so na povelje po-
snemali levje rjovenje

.. . Za-
motana dežela, čudovita dežela

z imenitnimi ljudmi in sijajno
bodočnostjo.

V Jacksonu, Miss., sem vpra-
šal za čašo vina. Povedali so mi,
da je pijača prepovedana. Ne-
kdo je svetoval, da se odpeljemo
v sosedno državo. Ko smo do-
speli z avtomobilom na mejo,
smo morali plačati $1.50 most-
nine most je privatna lastni-
na! O stvari so mi razložili: “Mi
spoštujemo privatne pravice.” V
nekaterih primerih je vlada ali
država vsemogočna, v drugih pa
brez moči.

Tega nisem nameraval sedaj
omeniti, če ne bi ameriški časni-
karji neprestano poudarjali o
ameriški svobodi v primeri s
svobodo v Sovjetski zvezi. Bil
sem v državi Tennessee, kjer je
prepovedano učiti Darwinovo
teorijo. V naši deželi je prepo-
vedana propaganda proti Židom.
Kaj je bolje: prepoved teorije o
evoluciji ali prepoved proti re-
voluciji?

Spominjam se, kako so bili
ameriški žurnalisti naravnost
divji zato, ker je bila odvzeta
volilna pravica tistim osebam
v Jugoslaviji, ki so kolaborirale
z okupatorjem. Toda bil sem v
državi Mississippi, kjer je bila
odvzeta volilna pravica polovici
prebivalstva. Kaj je bolje: od-
vzeti volilno pravico človeku, ki
ima črno vest, ali človeku, ki je
črne polti?

V Ameriki sem videl veliko
sijajnih stvari: tisoče stvari, ki
narede človeku prijetno življe-
nje, videl čarobni razgled na
New York, tovarne v Detroitu,
elektrarne v državi Tennessee,
sijajne ceste in visok življenski
standard. Toda najlepšo stvar,
ki sem jo videl, so duševne zmo-
žnosti ameriškega ljudstva.
Ljudstvo je mlado, nedozorelo,
vzlic temu pa je doseglo sijajne
tehnične uspehe in prepričan
sem.da bo ustvarilo visoko du-
hovno kulturo, kajti poseduje
globoko inteligenco. Ima mnogo
dobrih kvalitet: je odkritosrčno
in predrzno, pridno in energi-
čno. Ono koraka naprej, sicer ne
po ravni poti, čestokrat izgubi
sled, naredi ovinke, toda zme-
raj napreduje na svoji poti in to
je razveseljivo za nas. To ljud-
stvo bo pomagalo človeštvu uti-
rati pot do sreče.

V Ameriki pa sem videl mno-
ge stvari, ki mi niso ugajale. Ko
se povrnem domov, se bom po-
trudil resno spregovoriti o teh
stvareh. Nisem užaljen nad oni-
mi Američani, ki nas kritizirajo,
zamerim pa tistim, ki nameno-
ma blatijo, sramotijo in lažejo o
nas. V teku svojega dvomeseč-
nega obiska sem čital na tucate
fantastičnih pripovedk o svoji
osebi. Ker se lahko izmislijo to-
liko neresničnih stvari o meni,
potem razumeti stvari,
ki so si jih izmislili o Sovjetski
zvezi.

Poznam veliko ameriških žur-
nalistov v Moskvi. Imamo žur-
naliste, ki čitatelje informirajo,
imamo pa tudi žurnaliste, kate-
ri delajo prav nasprotno. Neka-
teri se pritožujejo zaradi ome-
jitve svobode in se zgražajo, ker
so jih spremljali zastopniki zu-
nanjega ministrstva, ko so poto-
vali po Sovjetski zvezi v času
vojne. Ko sem jaz potoval po
Združenih državah, me je tudi
spremljal zastopnik ameriškega
državnega departmenta, a ne sa-

AMERIČANI SODIJO LE RUSIJO, A TUDI
NJENI LJUDJE IMAJO SODBO O NAS

liija Ehrenburg piše o svojih vtisih
s potovanja po Zedinjenih državah
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SOVJETSKI DELEGATI na čedanji konferenci združenih narodov
(vrši se v New Torku). Od leve na desno Višinski, Molotov in Gromejko.
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“BOG BO POMAGAL” je rekla mati gornjega, na smrt obsojenega
dečka za otroško paralizo, “ali pa nihče ne bo”. Zato je odklanjala
zdravniško pomoč toliko časa, da je za slučaj izvedela oblast in mater
prijela, otroka pa dala pod zdravniško oskrbo, dasi je bilo že prepozno,
da bi deček še kdaj mogel okrevati. Slika je iz Kansas Cityja, Mo.

t mo, da se nisem pritoževal, da
je moja svoboda omejena, tem-
več sem bil resnično hvaležen
za pozornost, ki mi je bila izka-
zana.

Torej očitno je, da tu ni v to-
liki meri vprašanje drugačnega
razmerja avtoritet do žurnali-
sta, kot je drugačen odnos žur-
nalistov do vlade in ljudstva
katerega so gosti.

V Ameriko sem prišel kot pri-
jatelj in skušal videti in razu-
meti, toda med ameriškimi žur-
nalisti. ki so prišli v Moskvo, so
bili sovražniki Sovjetske zveze
in so vedeli, kaj bodo pisali, še
preden so prestopili meje. O čas-
nikarjih zato govorim, ker sem
zelo žalosten zaradi njihovega
obnašanja. Veliki in priznani ča-
sopisi servirajo svojim čitate-
ljem nepravilne informacije o
Sovjetski zvezi, mešajo ljudi ob
vsaki priliki in jih skušajo pre-
pričati, da je možna vojna med
Ameriko in Sovjetsko zvezo. Jaz
pa hočem kričati: Ne, vojna je
nemogoča! Vojaki, ki so se boje-
vali ob Renu in Elbi, junaki, ki
so padli v Stalingradu, heroji,
ki so žrtvovali svoja življenja v
Normandiji, nam garantirajo
za to!

V času dveh mesecev, ki sem
jih preživel v tej deželi, je proti-
sovjetska kampanja silno nara-
sla in jaz bi jezen zapustil to |
deželo, če bi bilo moje poznan-
stvo omejeno samo na časnikar-
ske kroge. Toda videl nisem sa-
mo časnikarje, temveč tudi nji-
hove čitatelje.

Vem, da ameriško ljudstvo ne
želi vojne, kajti ono se spominja
Stalingrada in ne sovraži sovjet-
skega ljudstva. Torej zakaj naj
bi se prepirali dve ogromni de-
želi, dva mogočna in plemenita
naroda?
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Proslava prve obletnice
federativne ljudske
republike Jugoslavije

Detroit, Mich. SANSove
podružnice št. 1 in št. 108 pri-
redita v nedeljo 1. decembra ob
treh popoldne v Slovenskem
narodnem domu na 17153 John
R. proslavo prve obletnice fede-
rativne ljudske republike Jugo-
slavije. Nastopila bosta prvič na
SANSovi priredbi kot govorni-
ka voditelja naše tu rojene ge-
neracije Ray Travnik in Frank
Hostnik, ki je v službi strica Sa-
ma preživel nekaj časa v anglo-
ameriški okupacijski coni na Ja-
dranu in bo znal povedati mar-
sikaj zanimivega. Po govorih bo
zabavna igra pokrivanje šte-
vilk. Naše zavedno članstvo je
poklonilo mnogo lepih dobit-
kov, kar bo povzročilo zanimivo
in šaljivo tekmo.

S to prireditvijo bomo v De-
troitu in okolici zaključili kam-
panjo za gradbeni sklad za mla-
dinsko bolnico v Sloveniji. Za
vse, ki še niso ničesar poklonili
za graditev večnega spomenika
ameriških Slovencev v stari do-

I movini, bo to zadnja priložnost,

da izkažejo svojo zavednost in
ljubezen do svoje rojstne grude.

Spominska knjiga, kjer bodo
vpisana imena vseh darovalcev
za mladinsko bolnico v Slove-
niji, bo jasno govorila, kdo je
pomagal svojemu narodu v naj-
večji stiski.

Seja podružnice SANSa št. 1
se bo vršila v nedeljo 8. decem-
bra točno ob treh popoldne v
Slovenskem narodnem domu na
17153 John R.

Lia Menton, tajnica.

Darilni paketi za
Jugoslavijo

Slednjič je teža darilnih pa-
ketov zvišana na normalno
to je, 44 funtov, in sicer po zni-
žani poštnini 14 centov za vsak
funt.

Vendar pa je priporočljivo, da
ne pošiljate paketov nad 22 fun-
tov težkih. Jugoslovanske pošt-
ne oblasti namreč sporočajo, da
so paketi do 22 funtov prosti ca-
rine in da ni treba zanje pred-
hodnega dovoljenja, ako ustre-
zajo sledečim predpisom:

1) Pošiljatelj mora razločno
napisati na tisti strani, kjer je
naslov. “GIFT DARILO”.

2) Pošljejo se lahko:
Nekvarljiva živila.
Rabljena obleka in čevlji.
Nova obleka in čevlji ter bla-

go zanje (carine prosto samo do
44 funtov letno za vsako osebo
naslovljenčeve družine).

Tobak in tobačni izdelki do 40
gramov (nekako 1.4 unče). Ra-
zni predmeti za vsakdanjo po-
trebo, toda v malih količinah;
ni pa dovoljeno pošiljati luksuz-
nih predmetov.

Na podlagi gornjega se do-
mneva, da darilni paketi nad 22
funtov ne bodo pripuščeni v Ju-
goslavijo carine prosto, oziroma
brez posebnega dovoljenja za
uvoz. Isto seveda velja tudi za
darilne pakete do 22 funtov, ako
niso v skladu z gornjimi določ-
bami.

* * «

Zračna pisemska pošta v Ju-
goslavijo je sedaj 15 centov za
pol unče.

Napredovanje Chicaga v
prebivalstvu

Chicago, ki je drugo največje
ameriško mesto, že dolgo ne na-
preduje v prebivalstvu. Pravza-
prav nazaduje, ker se ljudstvo
seli iz razpadajočih notranjih
predelov in “slumsov” v pred-
mestja.

Ako se te kraje prišteje k me-
stu saj na bazi prebivalstva, te-
daj Chicago še vedno raste.

Leta 1868 je štelo prebival-
stvo Chicaga 252,054 oseb, iz-
med katerih jih je bilo 249,141
belih in 2,913 črncev. Sedaj šte-
j.e čikaško okrožje blizu pet mi-
lijonov ljudi, toda mesto (Chi-
cago) samo pa ne zaznamuje
napredka temveč le okolica.
Črncev pa je namesto prvotnih
dva tisoč sedaj tu že več sto
tisoč.

Politika Zed. držav
svetu še vedno nejasna

Kongresne volitve z dne 5. no-
vembra so pred vsem važne kot
mejnik na potu k glasovanju le-
ta 1948. Dajejo nam nekaj vpo-
gleda v to, kam se obrača javno
mišljenje ; toda ničesar kon-
čnoveljavnega ali definitivnega.
Tu v Washingtonu, od koder po-
ročam, bi skoro rekel, da je ču-
titi napetost, katero opazuje ves
svet, vprašujoč se, ali se bo naj-
mogočnejša dežela obrnila na
levo ali na desno. Ali bo Ameri-
ka okrepila svojo sedanjo smer
sodelovanja v mednarodnem
svetu, ali se bo usmerila v novo
obliko izolacionizma?

Po mnenju inozemskih opa-
zovalcev sta ti dve vprašanji več
ali manj istovetni. Izredno te-
žko je prepričati inozemske di-
plomate, da obrat Amerike na
desno ne bo nujno s seboj prine-
sel tudi neke nove vrste izola-
cionizma. Naglašajo namreč, da
bo desničarska usmerjenost
Amerike nujno izzvala nasprot-
stva, ker bo v protislovju z raz-
vojem v skoro vseh prekomor-
skih deželah. Tako bo Amerika
postala skoro edina desničarska
dežela na svetu, in to dejstvo jo
bo samo po sebi s časom izoli-
ralo hote ali nehote.

Dejstvo, da predstavniki naše
desnice, ki imajo največ izgle-
dov, da prevzamejo vodstvo na-
še politike v slučaju okreta na
desno, že danes zagovarjajo
mednarodno sodelovanje, po na-
ziranju teh inozemskih opazo-
valcev v tem pogledu ne bo od-
ločilno. Brez nadaljnega sicer
priznavajo, da je mednarodno
sodelovanje na desni prav tako
mogoče kot na levi, toda njiho-
vo mnenje je, da Amerika sama
ni dovolj velika in mogočna, da
bi mogla zavrniti tok in smer
razvoja, ki se je začel na vsem
svetu. Prepričani so, da se bo
vsak tak poizkus izjalovil ter da
bo posledica le to, d se bo Ame-
rika s časom razočarana obrnila
v stran —v nov izolacionizem.

To je razlog za velikansko na-
petost, s katero vsi pričakujejo
nadaljnega razvoja.

Letošnje volitve kažejo, kako
bi bil narod volil danes, ako bi
se nahajali v predsedniškem le-
tu. Toda s tem še ni rečeno, da
nam kažejo tudi kako bo narod
glasoval čez dve leti. O tem da-
les ni mogoče prerokovati. Dve
leti aktivnega političnega raz-
voja zamore vse spremeniti.
Morda bolj zanimivo vprašanje
v tem pogledu predstavljajo se-
danji napori, da se prevrže rav-
novesje sedanjega sistema
strank. Ti napori so očividni ta-
ko na desni kot na levi.

Skozi vso našo zgodovino je
bilo opaziti stremljenje, da bi
imeli obe poglavitni stranki več
ali manj isti politični program,
tako da ne bi v nobenem sluča-
ju moglo priti do globljih spre-
memb v političnem in socialnem
sistemu dežele. Volilci naj bi ne
imeli nobene možnosti, da gla-
sujejo za ali proti programatič-
nim vprašanjem. Danes je ta
položaj dosežen v veliki meri,
posebno na polju zunanje poli-
tike, ki je postala nestrankar-
ska.

Te razmere napadajo sedaj z
leve in desne. Desnica je ustva-
rila posebno zvezo, ki nosi ime
Americn Action, Inc. Levica in
komunisti pa tudi napadajo ta
položaj in zahtevajo novo, tretjo
politično stranko, ki naj bi bila
osnovana na podlagi nekakšne
ljudske fronte. Nekateri libe-
ralni prvaki kot Wallace in Pep-
per pa si prizadevajo najti reši-
tev v tem, da bi demokratična
stranka zopet postala levičarska.

Notranja borba v strankah,
ki se bo rodila iz tega, bo težje
prizadela demokratično stranko
kot republikance. Razlog je v
tem, da je sedanji položaj bolj
ugoden republikanski stranki,
in v tem, da so demokrati pri-
morani iskati podpore med pro-
gresivnimi in delavskimi sila-
mi, ako sploh hočejo izvoliti svo-
jega predsednika. Wallace in
Pepper sta sicer silno napadana
z vseh strani, toda dejstvo je, da
se bodo tudi desničarski demo-
krati morali z njima pobotati,
ako ne bodo hotela kratko in
malo pozabiti na kandidaturo za
predsedniško mesto.

Pobotati se z njima pa je
vprašanje tega, ali in kako ome-
jiti njun vpliv na splošne poli-
tične smernice. Treba je odločiti
o tem, kdo naj bo prihodnji

| predsedniški kandidat demokra-

tične stranke. Niti njegovi naj-
boljši prijatelji predsednika
Trumana mu danes nočejo po-
vedati tega, kar je očividno,
namreč, da on ni tisti, katerega
utegnejo izbrati prvaki stranke.
Treba jim je nekoga, ki bo mo-
gel preko glav Wallacea in Pep-
per ja pridobiti zase progresivne
glasove. Različni politiki z ve-
liko ljubeznijo opazujejo gene-
rala Eisenhowerja . . .

Anton F. Žagar na
potovanju po zap. jugu

Anton F. Zager, ki je bil svo-
ječasno upravnik Proletarca ter
tudi na agitacijskih turah zanj,
nam sporoča, da je sedaj na po-
čitniški turi po zapadnem jugu
in v Mehiki. A. F. Zager (prej
Žagar) je bil po izselitvi iz Wau-
kegana, 111., stalno naseljen v
Denverju, Colo., kjer je obrato-
val turistične kabine. Jih še po-
seduje in v času odsotnosti mu
jih upravljajo sorodniki.

Dne 17. novembra piše iz me-
sta Las Cruces, New Mexico,
med drugim:

“Tovariš Zaitz: Las Cruces
mesto križev bi se reklo po

naše, je kraj, kjer so se vršile
krvave bitke med Indijanci na
eni ter med misijonarji ter dru-
gimi belokožci, ki so prodirali
na zapad, na drugi strani.

Od tu Ti pišem in ti ta kraj
omenjam, ker je zelo zanimiv.
Las Cruces “mesto križev”—
leži 40 milj severno od mesta El
Pasov Texasu. In na južni stra-
ni mejne reke Rio Grande je
mehiško mesto Juarez.

L. 1864., ko je prišel s pomoč-
jo Avstrije in Francije v Mehi-
ko za njenega cesarja habsbur-
ški Maksimilijan, menda brat
Franca Jožefa, jebil Las Cruces
glavno pribežališče tedanjega
rebelnega voditelja zatiranih
mehiških Indijancev in mehi-
ških peonov v splošnem. Nje-
govo ime je splošno znano
Benito Juarez. Proslavljan je v
filmih in v zgodovini Mehike.
Boril se je za njeno svobodo in
mehiško ljudstvo ga bo vsled te-
ga slavilo dokler bo živelo.

V hotelu Amador, v katerem
stanujeva z ženo, je imel tudi
Juarez svojo sobo in od tu pla-
niral svoje vpade čez mejo proti
Maksimilijanu. Juarez je uspel
in Maksimilijan je bil od revo-
lucionarjev obsojen v smrt ter
ustreljen.

Naj še omenim, da je najina
soba tik tiste, v kateri je bival
v onih viharnih dneh Benito
Juarez.

Vreme tukaj je toplo in soln-
ce sije skozi sinje nebo od ju-
tra do večera. Tu se človek po-
čuti z vsakim dnem mlajši.

Iz srca bi Ti privoščil ako
bi bilo mogoče da bi tudi Ti s
svojo ženo prišel sem, da se bi
navžila tega svežega zraka in
toplega solnca v teh poznih je-
senskih dneh.

To v resnici potrebujeta, ker
vem, da veliko delata, ali po
naše, da garata.

V nekaj dneh po počivanju v
“mestu križev” sva jo odrinila
z ženo proti Del Rio, Texas., do
Loreda, in nato po najinem na-
črtu čez mejo v republiko Me-
hiko.

Ker nameravava z ženo ostati
tam par mesecev, mi pošiljajte
“Proletarca” v Mexico City,"
Mex., General Delivery.

Ob enem bom vesel, ako se
kdo mojih prijateljev zanima,
če mi piše v Mehiko na gornji
naslov.

Hasta la vista! Tvoj Žagar.
(Anton Žagar je ob tej priliki

spet poslal $5 v tiskovni sklad
lista in upamo, da nam dobi ka-»
kega novega naročnika tudi v
Mehiki. Včasi je bil zelo priden
v tem poslu.)

Brezdomcev v Tokiu
na kupe

Tokio je veliko mesto, večje
nego Chicago, kajti v njemu je
sedaj 225,000 prebivalcev, ki ži-
ve v luknjah bombardiranih po-
slopij ali v za silo zbitih stano-
vanjskih škatljah, kakih 25,000
ljudi pa je brez vsake strehe in
spe kjerkoli najdejo kak koti-
ček.

Ne zdi se pa, da se vlada kaj
posebno briga za rešitev tega
problema, kajti ministri še ve-
dno stanujejo v vilah in v pala-
čah in ne vedo kaj je potikanje
in življenje brez strehe.

Vožnja v letalih bo
poceni - kadar bo

Charles A. Rheinstrom, ki je
direktor ene izmed glavnih ame-
riških aeroplanskih družb, p? e .

rokuje, da se bo lahko po tej
deželi vsakdo vozil čez par.iet
po 4c na miljo. To je cenejše kot
pa sedaj računajo železnice. pa
tudi busi, ker z busi vzame vož-
nja dolgo, z letalom pa boš v ne-
kaj urah z enega kraja Zed. dr-
žav na drugem koncu, brez pre-
sedanja in torej tudi brez izred-
nih stroškov.

So pa tudi drugi veščaki. ki
menijo, da ako se bo cena dolar-
ju nižala, kot se mu sedaj, se bo
voznina višala tudi za tiste, ki
se vozijo v aeroplanih, ne pa
samo za one, ki se prerivajo v
vlakih in busih.

Help Wanted
MEN WANTED

NO EXPERIENCE NECESSARY
START AT 90c PER HOUR

TIME AND V 2 FOR OVERTIME
STEADY WORK

FOR STEADY MEN

SUN STEEL GO.
1700 WEST 47th PLACE

TYPIST
Experienced or competent

beginners
Good Salary 40 Hour Week

Steady Position Insurance Plan
Cafeteria for Employees

Excellent Opportunities with
Progressive Concern

Apply

JAS. P. MARSH CORP.
2073 N. SOUTHPORT AVE.

MACHINE COIL WINDERS
Top Wages Plenty Overtime

TRINDL PRODUCTS
17 EAST 23R1) STREET

STAKER
(Experienced)

Excellent opportunity to right man
LIBERTY

RAWHIDE & TANNING CO.
2020 N. PAULINA ST.

TYPISTS
Interesting and diversified work m
insurance office.— 28 hour week.
Alternate Sat. Perm, position

Apply now
ROOM 724 175 W. JACKSON

Carpenter Foreman Labor Fore-
man for heavy industrial construc-
tion. Work being performed
through the country. Good pay and
long-term employment for exper.
qualified persons. Must be willing
to travel and be members of AFL
biulding trade unions. Reply, giving
full details as to past experience,
references, date of availability, and
starting salary requirement. The
H. K. Ferguson Co., 1650 Hanna
Bldg., Cleveland 15, Ohio.

GIRLS & WOMEN
Assembling and Assorting

Christmas Cards
Experience not necessary

Easy clean work. Full or part time
CHESAPEAKE 8823

GIRLS
Paper covering and bindery work

in Printing Office
Good wages. Good trasportation

THE HURON PRESS, Inc.
700 W. Lake Andover 4343

MERCHANDISE WRAPPERS
5 day week.—Liberal merchandise
discount.—Pleasant working cond.

See
Mr. KELLER sth Floor
V. L. & A. 9 N. Wabash Ave.

Stenographer & Typist—must have
knowledge of Insurance business.
Salary open accord, to ability. Good
working cond. Small office. 38 hr.

wk. Call Mr. Dale, Sta 9330.
W. W. DURHAM & CO.

231 S. La Salle St.

MEN WANTED
must be handy with spray gun

Steady. Good pay
UNITED GIFT MFG.

1119 West Grand Ave.
Phone Monroe 9483

MEN & WOMEN
Arm-Hole Easters

FINISHERS
(EXPERIENCED)

Steady All Year Round Work
TOP WAGES

Kinsler Clothing Co.
2704 W. North Ave.

Najcenejse blago na svetu
sta dancs: clovesko meso in clo-
veska kri.—Eugene V. Debs.
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