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Ostrešek nad izložbnem ok-
nu je bil v širino na skopo od-
merjen, kljub temu je nudil
proti dežju in sapi več zavetja,
nego vsak rpoderni dežniček.
Zato je privabil podse vsakega,
ki 'je po pločniku pricapljal z
namenom, da počaka poulične-
ga vozila.

Dve, v ne bas tih pogovor za-
pleteni ženi prišli sta pač
prvi, torej upravičeni do večje
pravice se nista dosti menili
za vrsto, ki je tik ob njunih ko-
(molcih zrastla na desno in levo,
;pa stala mirno in tiho, kakor
'straža pred božjim grobom.

Njuna glasova sta se lepo
skladala z uspavajočim žužlja-
njem deževja, in kadar je pri-
vršel po cesti kak avto, sta pa
močneje pritisnili na struno.
Tako ni mogla voljnim ali ne-
voljnim bližnjim poslušalcem
uiti nobena njuna beseda. Po-
menek pa se je spletal približno
takole:

“Moji trije-dečki, na primer
—kaj so hudega skusili? Pri či-
stem nič? Dom, šola, ob nede-
ljah cerkev; za razvedrilo pa
žoga, očetov avto, kino ter vča-
sih morda sladoled z dekleti
to jim je bil svet do včeraj. A
danes? Oh, dobri Bog!” Globok
vzdih.

“In tega danes noče in noče
biti konec . .

.” dostavi druga.
Besedo povzame zopet prva:

“Moj najmlajši. ..! Saj ni dol-
go tega, da je shodil... Pa se
mora že tudi on potikati po nič-
vrednih otokih, ki jih ni druge-
ga, kot kamen, komar in gola-
zen . . .”

“Naš Johnny takisto. Smrtna
nevarnost povsod, kamor se
ozre . . . Bog ga čuvaj!”

“Pa moje tri tudi! Zlasti sred-
njega, ki je najdrznejši!” Vz-
dih. “In najmlajšega, ki je še
ves bedast in otročji. .

“Bojim se, da se bodo naši
fantje vrnili hudo spremenjeni.
Vznemirljive vesti se širijo

. ..”
“Eh, saj je bilo tudi za prve

vojne tako. Vendar so se vete-
rani vse počasi spet vrnili na
svoj stari tir. Edino shajali so
se še od časa do čafsa, da so o-
bujajoč spomine poveseljačili.
polomili nekaj hotelskega pohi-
štva, da bi jih Amerika ne po-
zabila." Pridržan smeh tudi iz
vrste.

“Ampak ta vojna je daljša in
veliko veliko hujša. Zato bodo
nemara i posledice veliko huj-
še . . .”

Po kratkem premolku se o-
glasi zopet prva. “Res je,” pra-
vi, “prve vojne se skoro ne da
primerjati s to vojno. Zato jih
pa tudi prva ni naučila moliti ta-
ko, kakor jih uči ta! O, da, smi-
lijo se nam, naša kri so. Ali
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Napori Vatikana, da si ohrani vpliv
□o svetu in Evropo za stari red

V propagandi'proti Sovjetski uniji, ki je, od kar je vojne v
Evropi konec, ogromna, je Vatikan najglasnejši. To je razum-
jivo, ker ima v socialnih prevratih bas on največ izgubiti. V

svojih listih v Italiji jo dolži, da zatira katoliško cerkev v vseh
deželah, ki jih je okupirala rdeča armada. Katoliško glasilo “Po-
jolo” v Milanu se zgraža posebno nad Titom, češ, da skuša od-
grniti katoliško cerkev v Jugoslaviji proč od Rima. Papeževemu
mnciju v Rumuniji je dovoljeno biti v zvezi z Rimom samo po re-
gularni, ne po diplomatični pošti. Tako so tudi njegova pisma, kot
vsa druga v Rumuniji, podvržena cenzuri. V nekaterih deželah,
'<i so pod sovjetsko okupacijo, dele cerkvena posestva med kme-
'e. Le Madžarska je baje izjema, kjer je nova ogrska vlada raz-
lelila med kmete le veleposestva aristokratov, dočim se cerkve-

nih še ni dotaknila.
Zelo veliko je papežev Rim izgubil na Poljskem. Prizadeval

J je, da bi Anglija in Zed. države ne priznale vlade v Varšavi in
svojim propagandnim aparatom, ki je razprežen križem sveta,

e hujskal na vse načine, da bi povzročil prelom med veliko tro-
ico to je, da bi okrenil vnanjo politiko Velike Britanije in

Zed. držav proti Sovjetski uniji, a tudi ni dosegel drugega ka-
kor polom.

Poleg Hitlerja ni hujskal skozi od postanka boljševiške Ru-
ije proti “barbarskemu komunizmu” nihče bolj kot rimska cer-
:ev. In sedaj, ko firerja ni več, ona s svojo propagando proti “ko-
munizmu" še prav tako vztrajno nadaljuje. Ampak ker hierar-
hija nima nobenega smisla za socialne probleme, zato svojo bitko
>roti napredku izgublja hitreje ko kdaj prej. Ljudstva, ki jih je
držala v temi, se osvobojujejo iz ignorance in si ustvarjajo pro-
gram, s katerim si bodo ustvarila blagostanje tu, ne pa čakali,
da dobe raj šele “onkraj groba”.

Tako je konec klerikalizma na Poljskem, na Litvinskem, v
Sloveniji itd. Tudi hierarhija v Franciji je vsled svojega ljubim-
kanja s Hitlerjem diskreditirana. V Italiji si je ohranila nekaj
moči največ zato, ker je pod zaščito angleške in ameriške armade
Fudi dinastija v Italiji se je ohranila le po zavezniški zaslugi.
Ampak ta ohranitev je umetna in ne bo držala.*

V Španiji se skuša hierarhija ohraniti z obnavljanjem mo-
narhije, kajti ljubljencu Vatikana in newyorškega škofa Spell-
mana diktatorju Francu sq se tla toliko omajala, da je doigral.

Še pred dobrim letom je bil Vatikan žarišče diplomacije in
njenih spletk. Tudi pokojni Roosevelt je pošiljal tja svoje zaup-
nike. V \ atikanu je še vedno bivši Hitlerjev veleposlanik baron
von Weizsacker, japonski ambasador Ken Harada in zastopniki
večine drugih dežel, toda s padcem Mussolinija in Hitlerja je
vatikanski dvor za diplomacijo izgubil svoj nekdanji pomen in
vpliv.

Ko je bila Hitlerjeva armada še močna in Francija pod Pe-
tainom naklonjena Vatikanu, in ko je Franco še izzival, so iz viš-
jih katoliških krogov vztrajno zahtevali, da mora biti na prihod-
nji mirovni konferenci tudi Vatikan zastopan. In pa na sestan-
kih velike trojice”. Ampak je ostalo le pri priporočilih in za-
htevah. Še nikoli ni bila rimska cerkev diplomatično tako šibka
kot je sedaj. Nobene več velesile ni v njenih rokah. In če je hier-
arhiji všeč ali ne, morala se bo prilagoditi socialnim tokom, ali
pa bo zaostala v stari prošlosti še bolj kot je že.

Nemci žanjejo, kar so sejali, čeprav niso vsi
krivi nacijskih grehov

Predsednik obnovljene nemške social-demokratske stranke
Erich W. Gniffke je v intervjuvu s poročevalcem čikaškega
' Suna” J. M. Mecklinom dejal, da je bilo v poskusih zanesti re-volucijo proti Hitlerju umorjenih več ljudi (Nemcev) kot v ka-
terikoli revoluciji v zgodovini. Gestapo pa je bil tako izborno or-
ganiziran, da so bili vsi poskusi zaman. Treba jebilo, da je stopilves svet na plan za zrušenje hitlerizma.

Gniffke je radevolje priznal, da je Nemčija pod naciji velikogrešila in bo morala plačati kazen, a ob enem poudaril, da niprav, ker se v zavezniškem svetu dolži vse Nemce enako krivim
Ampak narodi, ki so imeli skušnje z njimi, so izgubili do njihvso sentimentalnost in jim vračajo milo za drago. N. pr. Čehi.V Čehoslovaški so bili Nemci enakopraven narod. Imeli so večpravic kot pa Nemci pod Hitlerjem. A vzlic temu so bili tudi načeškem zanj toliko, da so hoteli “osvoboditve” in tedanja angle-ška in francoska vlada sta jim ustregli.
Sedaj je tistih tri in pol milijona Nemcev spet pod čehoslo-vasko Vlado. Ampak predsednik Beneš je nedavno zaveznikom•lejal, da jih je le kakega pol milijona, ki so zaslužili, da ostanejo
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V mejah sedanje Poljske, kakor sta jih začrtala sovjetska inpoljska vlada v Varšavi, je do devet milijonov Nemcev. Par mi-lijonov se Jih je v sedanjo Nemčijo že izselilo, drugi jim sleder° povzroča ne samo njim ampak tudi okupacijski armadi vNemčiji težavne probleme. Kam z vso to maso, k e ji dobiti žhveza, kako jo zaposliti? J J 1 Z1

Iz Slovaške bo izseljenih kakih 400,000 Madžarov a pribli

Ko se vrnejo . . .
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V PREVAŽANJU AMERIŠKIH VOJAKOV NAZAJ V USA so velik problem njihne neveste. V An-

gliji jih je nad 25,000, mnoge z deteti. Veliko jih je tudi v Avstraliji, v Italiji, Franciji in kjer že se na-
hajajo naši vojaki. Gornje je slika nevest iz Avstralije, ki so poročene z yankiji in čakajo priložnosti pri-
selitve v Zedinjene države. Mnoge pa so že tu.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
mnogo mlado srce je našlo v tej
vojni ljubezen do Boga. To nam
je v tolažbo. Kaj je ta vojna
drugega, kot vice na zemlji. V
vicah pa se očiščujejo duše . .

.”

“Ah, lahko je govoriti,” je
komaj slišno pripomnila John-
nyjeva mati in nadaljevala za
spoznanje glasneje in rahlo oči-
tajoče, “zato le govorimo in mo-
drujmo, dokler je čas ugibanja.
Ko bo tega konec, se bo marsi-
kdo vgriznil za jezik.”

Osuplo je pohitela druga:
“Seveda, zakrknjenih izvržkov,
pa vsakojakih sebičnih hladne-
žev in mlačnežev se gotovo ne
bo manjkalo. Ampak poročila
po radiu, po listih, in od vojnih
kuratov še posebej so na splo-
šno lepa. Zakaj si torej ne bi
smeli obetati, da se bodo naši
fantje vrnili vernejši in boljši
kristjani, kot so bili kdaj prej?
Mar niso mnogi od njih bili živa
priča naravnost čudežnim deja-
njem božje roke?!”

Prav od daleč se je naposled
zaslišalo značilno' cvrlukanje
poulične. Vrsta se je oddihava-
la, se razgibala in nekateri so
stegovali vratove, da bi videli,
kdaj jim bo stopiti na cesto. Ob-
mirovali pa so nekoliko, ko je
Johnnyjeva mati omenila sino-
vo pismo, obžalovaje, da ga ni
vzela s seboj. Pa saj je kratko
in ga zna na pamet. In jezačela
otožno in z vidnim premago-
vanjem: “Tako stoji v pismu:
Mama, bili smo pri maši. Prav
med povzdigovanjem je trešči-
la bomba. Jaz sem na srečo kle-
čal precej zadaj. Vrglo me je
vstran. Ko sem se spet zavedel,
sem ugledal pred sabo tako sli-
ko, da me bo preganjala vse
moje žive dni. Malo prej sami
hrbti, v pobožnosti sklonjeni, in
tišina. Zdaj pa . . . Težko ti to
pišem, a moram, da me boš ra-
zumela in me ne boš nikdar več
silila v cerkev. Ne boj se, da
bom zategadelj slabši . . .

Še to je zapisal, da je zgubil
v tej tragediji svojega najbolj-
šega prijatelja. Takih vesti ne
objavljajo ne po listih, ne po ra-
diu, itd.”

Prirušilo je vozilo in spreje-
lo vase prvo in drugo in yse
ostale. Nebo se je mirno jokalo
dalje, in ostrešek je čakal novih
čakalcev.
I

Povračamje Jugoslovanov
v domovino

V krajih, ki so jih okupirale
ameriške in angleške čete, je
bilo tedaj nad četrt milijoni za-
sužnjenih delavcev iz Slovenije
in drugih krajev Jugoslavije.
Zavezniška oblast jih je s sode-
lovanjem jugoslovanskih želez-
niških oblasti vračala skozi Je-
senice do šest tisoč na dan.

žno toliko Slovakov pa iz Madžarske, tako, da v tem slučaju v
številu ljudi ne bo spremembe.

Ko je Hitler podjarmil Evropo in si nekatere dežele pod-
vrgel “za zmerom", je naselil v nje na tisoče Nemcev, domačine
pa pognal na suženjsko delo v rajh, veliko pa jih ugonobil. Vse
boljše službe v okupiranih deželah so dobili naciji. Tako je bilo
tudi v Sloveniji. Tudi tisti Nemci so ali pobegnli nazaj v rajh ali
pa bili izgnani tja. A v Rusiji, na Poljskem in morda tudi v Jugo-
slaviji pa so mnogo Nemcev pridržali na prisilnih delih. Vse to
ni idealno, ampak Hitler je sejal in Nemčija žanje vse drugače
kot pa je pričakovala. Vzelo bo dolgo, predno bodo posledice fa-
šizma povsem izbrisane in Nemčija se bo morala zelo spremeniti,
predno jo bodo druge dežele priznale za vredno pristopa med
združene narode.

O ROJAKU JOHN
MALNARJU

Willard, Wis. Tu smo 15.
junija pokopali John Malnerja.
Bil je vsa leta simpatičar naše-
ga gibanja in kar se starega
sveta tiče, iskren prijatelj So-
vjetske unije. Tu zapušča brata
Matt Malnarja, ki je star naroč-
nik Proletarca, in ki rad poma-
ga pri razpečavanju naših pu-
blikacij, kot sta Družinski kole-
dar in Majski glas.

Tudi časopis Greenwood
Gleaner je v izdaji z dne 21. ju-
nija precej pisal o pokojnem
Johnu Malnarju. Imel je celo
kolono poročila o njemu kar na
prvi strani. Na pogrebni sveča-
nosti so govorili Art J. Klarich,
John Wershay in Tony Schiller.
Pogrebni sprevod je bil sveča-
no izvršen in zelo velik.

Vsi so pomagali na farmi v
času žalosti in to sodelovanje je
bilo zares vzorno.

Sorodnikom pokojnika naše
iskreno sožalje.

Poročevalec.
,U> i

PRIHODNJA SEJA KLUBA
ŠT.' 1 JSZ

Chicago, 111. V petek 27.
julija se bo vršila redna- seja
kluba št. 1 JSZ, na kateri bo
poročal tajnik Chas. Pogorelec
o dohodkih in izdatkih našega
zadnjega piknika in o raznih
drugih aktivnostih v naših vr-
stah.

Po končanem dnevnem redu
pa bo poročal Frank Zaitz o sni-
denjih z zastopniki nove Jugo-
slavije in o naporih njenih do-
mačih in vnanjih sovražnikov,
da jo zaduše, ter o njeni obram-
bi. Potem bo splošna razprava,
člane in članice vabimo, da se
te seje vsi udeleže ob določe-
nem času. P. O.

Rusija ima v načrtu
velike naprave

Naš umetni Boulder Lake je
čudo moderne inženirske umet-
nosti, a Rusi menijo, da lahko
sedaj, ko so vojno v Evropi
skončali, lahko gredo v še več-
ja podvzetja. AP poroča iz Mo-
skve, da kani Sovjetska Rusija
zgraditi umetno jezero v svoji
podružni republiki Azerbajid-
žan, ki bo dvakrat tolikšno kot
pa Bouldersko jezero. Zajezdo,
ki jo Rusi grade ob reki Kura
v svoji omenjeni provinci, bo
248 čevljev visoka, miljo široka
in zajezila bo veliko več vode,
kot pa jo vključuje naše umet-
no jezero Boulder Dam. In se-
veda, tudi elektrarne bodo s to
zajezeno vodno silo ogromne.
Vse gospodarstvo v ondotnih
krajih se bo vsled te prirodne,
umetno vprežene moči, spreme-
nilo v prihodnjih letih toliko,
da bo tam primitivnost doma-
činskega ljudstva postala sča-
soma le še spomin.

Akcija za skupni odbor
vseh Jugoslovanov
v Clevelandu

V Clevelandu se bo 31. juli-
ja vršila konferenca, na katero
so vsa jugoslovanska društva
in klubi povabljena poslati po
dva delegata v svrho izvolitve
skupnega odbora, kot ga neka-
tere naselbine že imajo kot po-
družnice ZOJSA. Predsednik
začasnega sklicateljskega odbo-
ra je Frank Česen. Konferenca
se bo vršila v SND na St. Clair
Avenue. . ...

JOšKČTOVEN:

RAZGOVORI
Za Evropo in ves ostali svet

se začenjajo pomembni dnevi.
V Potsdamu, blizu Berlina, so

;e sešli predstavniki velike tro-
bce—Truman, Churchill in Sta-
in. In od tega sestanka je bo-
dočnost Evrope zelo veliko od-
visna. Kakšen bo rezultat tega
zgodovinskega snidenja, to so
>edaj le ugibanja. Da je položaj
v Evropi danes silno zamotan,
le samo politično, kar je samo
?osebi umevno, ampak tudi go-
spodarsko, je znano. Evropska
ekonomija je na tako nizki stop-
iji kot še ni bila v zadnjih sto-
letjih. Groza vojne in nacijsko
divjaštvo jo je zapustilo v ta-
<em položaju, da bo na teh raz-
valinah težko postaviti trajen
nir. Še posebno, ker bo za to
nirovno mizo sedelo precej ta-
<ih ljudi, ki se niso iz te vojne
ličesar naučili. Zato še vedno
spletkarijo, da se na teh krva-
zih, bolečih razvalinah nekda-
njega reda zopet uspostavi sli-
čen izkoriščevalni sistem, kakr-
šen bi nas v nekaj desetletjih
utegnil pognati v še strašnejšo
katastrofo kot pa je bila seda-
nja vojna.

To niso prazne besede pesi-
mista. Čitaš jih lahko v našem
meščanskem časopisju, slišiš jih
od plačanih propagandistov po
radiju in silijo ti v obraz iz vsa-
ke revijo. Križarsko vojno proti
Rusiji se odkrito propagira, kot
da ni še dovolj, da je v minulih
petih letih poginilo vsled kla-
nja milijone ljudi.

Položaj po svetu
Ta ni ravno razveseljiv. Na

Grškem so se s pomočjo Anglije
vsedli na krmilo rojalisti ter fa-
šistični renegati. Za časa nacij-
ske okupacije so pomagali Hit-
lerju. a danes pa koljejo tiste,
kateri so se borili proti fašistič-
nim okupatorjem.

V Italiji imajo revolucionar-
ne stranke mlinski kamen na
vratu v obliki angleške in ame-
riške okupacijske sile, ki vzdr-
žuje gnilo, diskreditirano dina-
stijo na krmilu. V Belgiji se je
minule tedne usiljeval nazaj na
tron kralj Leopold, ki ga nihče
ne mara, kajpada pod angle-
škim pokroviteljstvom.

V Jugoslaviji tudi ni še vse
rešeno. Reakcionarne sile ima-
jo moč, denar in tudi še nekaj
vpliva med tistimi ljudmi, ka-
teri imajo v tej in sorodnih de-
želah velike ekonomske inte-
rese.

Francija je gospodarsko in
politično v zelo slabem položa-
ju, posebno od tistega nesreč-
nega dogodka v Siriji.

V Angliji se je do 5. julija
vršil skozi nekaj tednov silen
volilni boj. O izidu volitev pa
bomo izvedeli šele po 26. juliju.
Kje so v teh homatijah naše
simpatije, mi ni treba pisati.

Rusija ima silne probleme re-
konstrukcije, ki bo vzela deset-
letja. Samo v Belo-Rusiji so
Nemci razdejali več kot pol-
drug milijon hiš. Na stotine
mest, trgov in vasi so popolno-
ma uničili. Slično so počenjali
v Jugoslaviji, na Poljskem itd.

Ves svet se je oddahnil, ko je
prišlo do nekakšnega sporazu-
ma med skupinami na Poljskem
za sestavo nove vlade. Ampak
za poljske reakcionarje širom
sveta je bila to strahovita brca,
še posebno pa za poljsko übe-
žno vlado v Londonu. Za svojo
propagando je potrošila ogrom-
no vsoto, pa ji ni vse nič poma-
galo. Najbolj je pa priznanje
nove poljske vlade zabolelo go-
tove gospode v Vatikanu, ki sov imenu vere ter Krista pridno
spletkarili ter ščuvali ter bla-
goslavljali vsak križarski pojav
proti Rusiji.

Kitajska je v 'vojni z Japon-
sko deveto leto. To je ogromna
dežela, v kateri tudi ni vse v
redu. Bila je in je še sedaj raz-
deljena med fevdalne gospodar-je in veleposestnike, ki masam
niso nikdar dopustili ne izobra-
zbe in ne takega življenjskegastandarda, ki bi bil vreden živ-
Ijenja. Po Sun-jat-senovi revo-
luciji je izgledalo, da bo tej ne-srečni deželi, z njeno tisoč in
tisočletno kulturo, vendarle za-
sijalo svetlejše solnce. Ali pre-
zgodnja smrt tega velikega člo-
veka je deloma pretrgala ta po-
tek in pozneje pa pognala deže-
lo v civilno vojno, katere še da-
nes ni konec. Pred leti sem pre-
cej pisal o tem. Danes je na Ki-

tajskem v provinci Jenan nad
90 milijonoiv prebivalcev, ki
imajo, svoje sovjete in svojo
armado, s katero je Čiang-kai-
šek v sporu. O teh bojih med
Kitajci se danes veliko piše in
ta problem je tolikšen, da se ga
ne more več skrivati. Posebno
še ne, ker je stvar postala za
naš državni department tako
sporna. O tem več prihodnjič.

Kaj pa Indija? Politično o-
zračje v nji je napeto in Angle-
ži se trudijo, da bi ga nekak i

pregazili seveda tako, da bi
Indija ostala njihova.

Tudi v Argentini vre. V nji
je nastal neke posebne vrste do-
mači fašizem, kateri, čeprav je
pristno južnoameriške sorte
ima. vendar vse okraske ohole-
ga napuhlega “dučeja” ter aro-
gantnost ter barbarstvo nem-
ških nacijev. Peron, ki je zvit
lisjak, je kar čez noč postal pri-
jatelj delavcev in rohni proti
velekapitalu, industrialcem ter
veleposestnikom. Zadnje čase
se odprto govori, da pride tam
do civilne vojne.

V Mehiki tudi ni najboljše.
Sinarkvistično gibanje narašča
v nji, istotako draginja. Cene
nekaterih potrebščin so v zad-
njih par letih narasle nad dve
sto odstotkov. Letos se bo v Me-
hiki pričela tudi predsedniška
volilna kampanja, ki bo napra-
vila precej hrupa. Vzlic precej-
šnji prosperiteti, ki jo je Mehi-
ki prinesla ta vojna, imajo v nji
delavci in srednji sloji zelo te-
žko življenje.

Pri nas, namreč v USA. pa je
še vedno precej po stari meri
Smo še v vojni in na tisoče in
tisoče mož se sedaj prevaža na
Pacifik v nove boje.

V senatu razpravljajo o mi-
rovnem čarterju. Senator Bilbo
iz Mississippija je s svojo ob-
strukcijo uničil takozvani Fair
Erriployment Act, kar nam go
tovo ni v ponos. Kongresnik
Rankin pa je poslal svojo komi
sijo v Hollywood. kjer je baje
nekakšna strašna rdečkarska
zarota, ki stremi prekucniti na
šo zvezno vlado, naše institu
cije itd.

Smrtna kosa
Rudolf Skala je legel v grob

Drug za drugim padajo vanj na-
ši ljudje, katere bi ravno sedaj
najbolj potrebovali. Pokojni s
Skala je bil zelo aktiven dolgo
let. Bil je družabnik in delaven
na kulturnem in socialnem po
lju. Bil je tudi dober igralec
Posebno se ga spominjam v vlo
gi Mefistofela v Cankarjevi sa
tiri “Pohujšanje v dolini šent
florjanski”. Bila sva si dobra
prijatelja. Njegova smrt me je
zelo zadela. Naše gibanje ga bo
pogrešalo, istotako slovenska
naselbina Waukegan - No. Cin
cago. In še posebno pa njegova
soproga. Nji naše iskreno soža
lje , njemu pa časten spomin.

☆
O ruskem relifu več prihod

njič.

Ako vam je naročnina potekla
prosimo, obnovite jo čimprej!

To/e mi ne gre
v glavo ?

Čemu slovenski klerikalci v
A. D. toliko tarnajo nad “izgu-
bo Trsta”, češ, da sta ga zapa-
sla Tito in Stalin, ko vendar ve-
do, da njihni klerikalni tovariši
v Sloveniji niso storili za
obrambo Trsta ničesar, ne za
obrambo Slovenije, pač pa se
klanjali najprvo Mussoliniju in
potem Hitlerju?
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