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Konfuzna poročila
glede Trsta

Pretekli teden smo zapisali v
tej koloni, da po našem mišlje-
nju vprašanje Trsta še ni reše-
no, dasiravno so listi poročali in
celo “citirali” uradne komuni-
keje o “zaključku” sveta vna-
njih ministrov glede tega pre-
kernega vprašanja. Sovjetski
komisar za vnanje zadeve Mo-
lotov je zanikal trditev, da je
njegova vlada popustila zahte-
vo, da spada mesto Trst pod ju-
goslovansko upravo, Kaj je to-
rej bilo zaključeno?

Predlagano je bilo le, da po-
stane tržaška luka mednarodno
pristanišče. Razlikovati je treba
med angleško terminologijo
Port os Triest” in “Triest”. Ju-

goslovanska vlada sama se stri-
nja. da postane pristanišče med-
narodno, ker bi na ta način naj-
bolj služilo trgovskim potre-
bam ne samo Jugoslavije, mar-
več vse centralne Evrope. Me-
sto samo pa naj bi dobilo avto-
nomijo v okviru federativne Ju-
goslavije. Ministerski podpred-
sednik Edvard Kardelj je celo
izjavil, da je Jugoslavija pri-
pravljena priznati Trst za sa-
mostojno državo v novi Jugo-
slaviji. Nobenega ugovora tudi
ni glede priporočila konference,
da se vprašanje nove razmejjit-
ve reši na podlagi narodnosti
prebivalstva.

Na prvem zborovanju itali-
janske konzulte ali svetovalne-
ga parlamenta dne 25. septem-
bra je bila daljša demonstracija
glede “italijanskega Trsta”, ko
je neki poslanec zakričal: “Viva
Trieste Italiana! Vprašanje na-
stane, ali je to pristno italijan-
sko nacionalno čuvstvo glede
Trsta, ali le izraz čuvstva itali-
janskih imperialistov, ki se za-
vedajo, da bi izguba Trsta za
[talijo pomenila konec italijan-
skega imperializma v Evropi?
Resnica je, da so te italijanske
občutke provocirali razni “de-
mokratični” žurnalisti in poli-
tikaši kot so ga provocirali v
preteklosti taki liberalci in pro-
gresivci kot je Sforza, Bonomi,
Orlando in drugi, ki tudi danes
zavzemajo mesta v konzulti. Na-
men je isti: združiti Italijo in
jo pomešati v kak zunanji pre-
pir ter tako odvrniti pozornost
od vitalnih in morda nerazreš-
ljivih domačih problemov.

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St, Chicago 23,1LL.

Drugi dan pa je ista zbornica
bukala ministerskega predsed-
nika Parrija, ko je dejal, da ita-
lijanske ustanove in voditelji še
pred prihojdom fašizma niso bili
demokratični. Kasneje je v svo-
jem govoru tudi izjavil, da bi
Jugoslavija in Italija lahko sa-
mi rešili medsebojna vprašanja
ter upa, da se bo td izvršilo.

Angleški časnikarji se čudijo,
ker hoče Jugoslavija rešiti trža-
ško vprašanje brez čakanja na
mirovno kpnferenco. Vsled te-
ga so tudi prišli do raznih kon-
fuznih zaključkov. Isti angleški
časnikarji pa pozabljajo, da je
Anglija barantala za jugoslo-
vanske pokrajine in Trst še pred
zadnjo mirovno konferenco. Te-
daj so Jugoslovani čakali na mi-
rovno konferenco in so imeli
na svoji strani tudi Ameriko.
Domov pa so se vrnili iz Pari-
za 1919 s praznimi rokami. Od
tedaj naprej je imela Jugosla-
vija veliko šole. Baš sedaj se
najbolj zaveda, da zaveznikov
ne more soditi po njihovih be-
sedah, ki se lepo slišijo, temveč
po njihovih dejanjih. In ta de-
janja kažejo z veliko roko na
prisiljen umik iz Primorske in
Trsta, na Koroško, na zaščito
jugoslovanskih vojnih zločincev
od strani zaveznikov, na propa-
gando proti Jugoslaviji v tisku
in po radiju in na razpuščanje
narodnih odborov in sodišč v
osvobojenih krajih pod zavez-
niško kontrolo.

Maršal Tito je torej pravilno
izrazil mišljenje borbene Jugo-
slavije, ko je dejal, da “take za-
padne demokracije Jugoslavija
ne mara.”

Razočaranja
Zadnje čase je pričelo priha-

jati nekaj pisem iz Jugoslavije,
večinoma preko Italije, kjer so
podvržena italijanski cenzuri.
Pisma iz Slovenije namenjena
sorodnikom in rojakom v Ame-
riko, v katerih se opisujejo gro-
zodejstva, ki so jih počenjali
Italijani in Nemci nad našim
narodom za časa okupacije, ni-
majo dosti prilike priti v na-
menjene roke. Nasprotno pa
bolj številno prihajajo pisma iz
Italije, v katerih se opisujejo
in obsojajo početja “partiza-
nov” nad gotovimi osebami.

Naše rojake v Ameriki bi ra-
di opozorili, naj bodo strpni in
potrpežljivi toliko časa, dokler
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Samo pokličite RANdolph 1200 in
omenite koliko električnih žarnic

potrebujete!

Svetloba se zdaj spet poljubno rabi! Da, vi lahko zame-
njate izgorele žarnice za nove. Vsepovsod jih zdaj lahko
nastavite. Zamenjate lahko tudi one, ki niso pravilne,
kakor tudi svetilno opremo. Kajti zdaj so žarnice spet
blizu vašega telefona.

Vsa postrežba, in zamenjane žarnice, ki so označene s
“Property os C. E. Co.” ali pa “Renevval Service”, so proste.

Preskrbite svojim otrokom dovolj svetlobe pri izdelo-
vanju njihovih šolskih nalog ob večerih. Naj nihče v dru-
žini ne napenja svojih oči radi slabe razsvetljave. Pre-
glejte vse žarnice takoj in pokličite RANdolph 1200 in mi
vam bomo poslali nove za izgorele.

COMMONWEALTH EDISON
COMPANE

s&OoMf g! .' iiL:~. % C

L* B

t b m *

L • „■■.nßiii■ffio ’ '.■MFMt' im ■«%

O frl *' JR <! K Kfe- M

llP*!*'' '

’ a« ’ ■ ■' *

” S>M., ' * ■ *

MBLl
STAVKE NISO ZABAVA za nikogar. A vendar, dogodile so se

v toliki meri, da so bili celo voditelji unij osupljeni. Nabran gnjev de-
lavcev je vzbruhnil. Uprli so se neglede na svarila svojih vodij. Vsled
ukinjenja vojne industrije so bile plače znatno znižane. Gornje so piketi
v stavki delavcev proti oljnim družbam, od katerih so zahtevali, da
hočejo sedaj enako plačo za 40 ur dela na teden, kot so jo prejemali
prej za 52 ur tedenskega dela.

ne dobijo pravilne informacije
in sliko o resničnosti dogodkov,
ki so se v rojstni domovini iz-
vršili. Nekateri rojaki bodo raz-
očarani, drugi zopet preseneče-
ni. Mnogo naroda je bilo zape-
ljanega na krivo pot, da so ne-
vedoma in morda nehote poma-
gali sovražniku v borbi proti
slovenskemu narodu. Vsled te-
ga sodelovanja in prelivanja
bratske krvi so nekateri morali
plačati tudi s svojim življenjem.
Nesrečna tragedija v takih slu-
čajih ne dela izbir. Tisti, ki so
bili zasačeni v točnem spolnje-
vanju prisege, ki so jo kot “do-
mobranci” položili Hitlerju
da bodo pod vodstvom velikega
firerja nemškega rajha branili
slovensko zemljo proti komuni-
stom in zaveznikom so že da-
li, ali pa bodo morali dati odgo-
vor za svoje izdajalsko početje.
Jugoslovanska vlada je pomilo-
stila vse one, ki si niso omade-
ževali svojih rok z bratomorno
krvjo. Kadar torej dobite no-
tico, da je ta ali oni moral pla-
čati kazen s svojim življenjem
ali z zaporom, se vedno vpra-
šajte: zakaj?

V Italiji se sedaj nahaja ne-
kaj slovenskih übežnikov, za
katere v Ameriki pobira Slo-
venska katoliška liga denarne
prispevke v pomoč. Kdo so ti
übežniki?

Med njimi so dijaki, ki so se
šolali v italijanskih šolah že te-
daj, ko je Mussolini gospodaril
po Ljubljani. Očividno jim je
bila odprta pot radi tega, ker se
niso upirali poitalijančevanju
Ljubljane, Notranjske in Do-
lenjske. Nekateri teh bi že lan-
sko leto radi prišli v Ameriko,
da se izognejo posledic svojega
pajdašenja z Italijani. Na vpra-
šanje: kaj si storil in koliko si
pomagal za osvobojenje svoje
domovine, nimajo odgovora.
Imeli so v mislih le svoje oseb-
ne interese in svoj lastni bla-
gor, na narod doma so pa po-
zabili. Ti danes prosijo!

Med njimi so tudi slovenski
petokolonaši in navadni izda-
jalci, ki so doma pomagali naj-
prej Italijanom, zatem pa Nem-
cem, si basali žepe na račun kr-
vavečega naroda, natihoma ča-
kali prihoda “zaveznikov”, nato
pa v skrajni naglici pobrali šila
in kopita in bežali pred sloven-
sko in jugoslovansko vojsko s
sovražniki vred v Italijo in Av-
strijo. Izdajalski denar jim ni
hasnil (kot nikoli ne hasne) in
danes pošiljajo klice na pomoč
“svojim dragim rojakom v bo-
gati Ameriki.”

Med temi übežniki so tudi
bivši slovenski politični vodje

Miha Krek in drugi ki se
še v zadnji uri svoje izdajalske
politike niso spreobrnili, mar-
več povezani s poznano reak-
cijo v Ameriki in Londonu in
deloma tudi z ono, ki se skriva
doma, širijo sovražno propagan-
do proti novi Jugoslaviji, da bi
jo diskreditirali ter onemogo-
čili nadaljni razvoj. To so tisti
ljudje, ki so deloma izza zavez-
niškega plota, deloma s terena
delali zarote v omrežen ju Rup-
nika-Paveliča-Nediča-Mihajlovi-
ča in kraljevske londonske vla-

de proti jugoslovanskim naro-
dom. To so tisti ljudje, ki so
računali, da jim bo omenjena
kvizlingška četvorica vrnila nji-
hova stara mesta v slučaju Hit-
lerjeve zmage. Nasprotno pa bi
oni rešili izdajice, če zmagajo
zavezniki. Brez razlike kako bi
se vojska končala, bi oni bili na
varnem. Vse te nakane pa jim
je razbila jugoslovanska osvo-
bodilna fronta, ki je z zaslombo
narodov Jugoslavije vzela uso-
do domovine v svojo pest in po-
gnala čez meje ne samo zemlje-
lačne tuje sovražnike, temveč
tudi domače izdajice. To krdelo
izdajalskih oportunistov je s
svojo prevaro dela slovenskega
naroda tudi odgovorno za brato-
morno vojno in za tisoče in ti-
soče življenj naših bratov in se-
ster v Sloveniji in Jugoslaviji.

To so tisti übežniki, za kate-
re danes pobira pomoč med a-
meriškimi Slovenci Slovenska
katoliška liga. To so tudi osebe,
ki pošiljajo od italijanske cen-
zure odobrena pisma v Ameri-
ko, da razdvajajo naše rojake in
jih razburjajo. In iz tega je

razvidno, da tvorijo ozadje o-
menjene lige in razlog za njen
obstoj ravno tiste osebe, ki so
prodajale slovenski narod naj-
prej jugoslovanski čaršiji, po-
tem Hitlerju in Mussoliniju, da-
nes pa svetovni kombinaciji ka-
pitalistične reakcije, kateri je
nova Jugoslavija zaloputnila
vrata v obraz.

Čas je že prišel, da se tudi
ameriški Slovenci popolnoma
prebudijo iz omotice in prene-
hajo pomagati sovražnikom slo-
venskega naroda. Kateri koli
izmed slovenskih beguncev v
Italiji ali Avstriji pa je nedol-
žen in je le radi nerazumevanja
situacije zbežal v tujino s svojo
nečedno družbo, se lahko varno
in brez strahu vrne v domovino
in si z delom za obnovo poru-
šene dežele lahko služi svoj
kruh. Onim doma bomo poma-
gali tudi mi!

Mirko G. Kuhel, tajnik.

SEJA SANSA V DETROITU
V Detroitu se bo vršila v ne-

deljo 7. oktobra v SDD na 437
S. Livernois. Prične se ob 3. po-
poldne.

V soboto 13. okt. ob 7:30 zve-
čer bo v SDD govoril prvič v
Detroitu slovenski partizan po-
ročnik Lučovnik. Dan pozneje
bo govoril v Hrvaškem domu.

Po govoru v soboto boste vi-
deli filem o osvoboditvi Bolga-
rije in Beograda.

Jože Menton.

Cenenih spodnjih oblek
ne bo

Tovarnarji, ki kontrolirajo
produkcijo spodnjih oblek za
moške, ženske in otroke, so se
naredbam proti dostropnim ce-
nam tako spretno izognili, da
jim zakonov niti kršiti ni treba.
Cenenih oblek več ne izdeluje-
jo, spremene nekoliko kako-
vost, pa dolžino, da se izognejo
postavi in za blago poljubno ra-
čunajo. Ker te prakse tovarnar-
ji ne mislijo spremeniti, nam
obetajo za te vrste oblačila še
višje cene.

MARTIN JUDNICH:

»KTEKTIVI
Odšel sem v to malo farmar-1sko mestece, imena se več ne

spominjam. Prav zadovoljen
sem bil. Gospodar je bil Čeh, pa
sva se jako dobro razumela.
Preden sem odšel, sem se bal,
da bo gospodar take narodnosti,
ki ga jaz ne bom mogel nič razu-
meti. On je bil sedlar, izučen v
starem kraju. Obšel je vso Av-
strijo, zato je znal govoriti tudi
dobro hrvaško. Njegova žena je
bila Nemka, prijazna in snažna
gospodinja. Sploh je to bila trd-
na nemška naselbina. Hoteli so
me oženiti z nemškim dekletom.
Bila je edina hči imovitega far-
marja. Dekle je bila še mlada,
toda tehtala je najmanj dvakrat
toliko kot jaz. Močna in zago-
rela od solnca, zdrava kakor ri-
ba. Njene oči so švigale kakor
strela. Pogovarjala sva se s po-
močjo tolmača, ki je bil moj go-
spodar. Včasi se je toliko sine-
ial, da se je za trebuh držal. De-
kle je zahajalo k nam pogosto-
ma, ker njih farma je bila v
okolici naselbine. Jaz nisem
imel volje za ženitev, kljub te-
mu, da bi sc bil ekonomsko la-
hko na trdno postavil. Pa sem
nekega lepega dne odšel v Min-
nesoto in v kratkem pozabil na
farmarico, ker ljubezni itak ni
bilo.

Naslednje se je vršilo na so-
vjetskem parniku, ki je vozil po
Črnem morju med Odeso in
Ištambulom.

Na vrhu parnika sloneč na
ograji gledam v črno vodo in
premišljujem zakaj je ta voda
tako črna. Pripovedovali so mi,
da je na dnu morja črno blato
in vsled tega da je površina čr-
na, a voda pa vseeno ni motna
ali kalna. Pravili so mi, da ima
to blato zdravilno moč. V Ode-
si je klinika, v kateri s tem bla-
tom zdravijo ljudi, ki so bolni
na revmatizmu. Ko se obrnem,
vidim, da me gleda iz neposre-
dne bližine majhen, črnkast člo-
veček. Že večkrat prej sem opa-
zil, da mi sledi. Zato bi bil rad
prišel z njim v pogovor, pa ko
hitro sem jaz hotel k njemu, je
brž odmendral.

i Zdelo se mi je, da sem tega

■ človeka že nekje videl, a kje,
se nisem mogel spomniti. Nič
kaj dobro se nisem počutil, ko
sem začel razmišljati o raznih
banditih. Tu nekje se začenja
Mala Azija. Balkan, Arnavti,
Turki, Macedonci, dom zahrbt-
nih tolovajev, prefriganih tatov,
žeparjev, übijalcev itd. Mati mi
je dala v moji mladosti lep
nauk. Bodi ji lahka belokranj-
ska zemlja. Čuvaj se tatov in
ljudi, ki vzkriž gledajo. Križo-
gleda se lahko ali kako
naj se čuvam tatu/ko mu ni na
čelu zapisano kaj je? Stopim v
svojo kabino, da bom lahko
sproščeno in globoko mislil.
Vrata kabine sem pustil odpr-
ta. Globoko zatopljen, sem bolj
ležal kot sedel na postelji. Ka-
kor prikazen stoji tam pred vra-
ti, me gleda, pravzaprav je bil
križogled. Gledal je v kot ka-
bine, pa je mene na postelji
videl. Nič ni govoril, ko pa jaz
odprem usta, da bi ga pobaral,
izgine ko kafra. Ima papagajski
nos in nekaj kocin na bradi in
pod nosom.

Ko sem že precej časa blodil
vsepovsod, se mi naenkrat po-
sveti! Sedaj mi je celo na smeh
prišlo. Pred davnimi leti sem
čital knjigo “V padišahovi sen-
ci”. Ta moj človeček, ki me tu
zasleduje, je popolnoma podo-
ben Hadži Halefu Omarju, Be-
nu Hadžiju, Ibn Hadžiju. Pa bo-
ste videli iz nadaljevanja, da mi
je ta krota res nekaj neprilike
naredila.

Ko se pripeljemo v Bospor,
se parnik ustavi ali pa je zelo
počasi vozil. Turška policija je
stopila na krov, da pregleda pot-
ne liste. Vsi potniki so dobili
svoje potne liste nazaj, samo jaz
ne. Pa pride uradnik’ in kliče:
Martin Jurikan! Pokliče več-
krat, a ker se nihče ne oglasi,
sem sam pri sebi mislil, najbrž
ne more mojega priimka pravil-
no izgovoriti. Kaj bi jih mučil!
Pa sem vstal in šel za uradni-
kom. Za mizo v posebni sobi
sedi pet turških policajev. Pred

j seboj imajo veliko in debelo
(knjigo, ki je izgledala kakor al-
bum. V knjigi sem videl, da so
slike. Policija gleda slike pa
mene, pa obrne list, pa zopet
najprej slike v albumu, pa zo-
pet mene ogleduje. Eden od

| njih se obrne proti meni, nekaj

po turško zatambalamba, pa mi
pokaže stolec-, ki je bil baš zra-
ven mene. Jaz se vsedem in
skromno čakam. On je prav go-
tovo mislil, da sem ga razumel,
ko mi je po turško rekel, naj
sedem. Sklenil sem, da bom sa-
mo na vprašanja odgovarjal, da
bomo prej gotovi. Policije ni-
sem nikdar obrajtal, dasi je med
njimi dobrih in slabih. Največ
jih je v policijski službi radi

kruha.
Vsi so gledali v tisti album

in sc pogovarjali. Potem me na-
govori eden izmed njih, ki pa
mu ne odgovorim, ker ga ni-
sem razumel. Oni pa, glej ga
hudiča, prej je razumel, ki smo
mu rekli sesti, zdaj se je pa po-
tuhnil.

Nato so vsi vame govorili na-
enkrat. Jaz pa lepo jezik za zob-
mi. Naenkrat pa eden vstane in
začne vpiti nad menoj. Maha z
rokama, za ramo in
trese. Zdaj pa tudi meni bilo
dovolj te komedije. Pa sem kar
po kranjsko: “Prmejkršenduš,
kaj pa kričiš nad menoj!” Spo-
gledali so se, pogovarjali med
seboj in eden njih stopi v drugo
sobo. S seboj pripelje damo
srednjih let. Nagovorila me je
angleško. “Policija bi rada ve-
dela odkod ste?”

“Na potovanju sem iz Ameri-
ke. Pa saj ima policija moj pot-
ni list!”

“Oni žele vedeti, kje ste bili
rojeni?”

“V Jugoslaviji, oziroma Slo-
veniji, ako veste kje je to.”

“O, vem, vem!”
Kakor presenečeno, me vpra-

ša, če znam srbsko. Da, odgo-
vorim. Tedaj jim ona tolmači
po turško in jih prepriča, da so
imeli napačnega človeka pred

j seboj.
Meni je v srbohrvaškem jezi-

ku povedala, da je Rusinja. Ona
da je igralka v malem teatru.
Njen mož, da je v Ištambulu v

: sovjetski državni službi in da ga
I gre obiskat. Skratka, jako pri-
jazna in zgovorna ženska. Vpra-
šal sem jo, kaj je policija ho-
tela od mene? “Zamenjali so
vas za nekega Armenca, ki tudi
sliši na ime “Martin” in da ste
mu jako podobni. Turki in Ar-
menci se nič kaj radi ne gle-
dajo. Pa to je njih zadeva. Jaz

| sem jim raztolmačila glede vas
in oni so povsem uverjeni, da vi
niste tisti, ki ga oni iščejo. Pro-
sijo vas oproščenja.

Vidite, tako mi je špicelj Had-
ži Halef Omar napravil nekoli-
ko neprilike.

☆
Nekako šest ali sedem let bo

tega, kar je prišel k meni v de-
lavnico mestni policaj. Tajin-
stveno šepetaje mi pravi, naj se
ne bojim! Ljudi je bilo v trgo-
vini vse polno. Vsedla sva se
kjer naju ni mogel nihče motiti.
Iz notranjega žepa svoje suk-
nje izvleče zvitek popisanega
papirja. Naredil se je hudo važ-
nega. Gledal me je naravnost v
oči. Jaz sem z lahkoto vzdržal
njegovo gledanje in na videz
sem bil jako resen. Poznam ga
dobro. Vem, da je špicelj in tu-
di on mene dobro pozna. Vem
tudi, da se da podkupiti, ampak
to je poglavje zase. Razvije pa-
pirje, jih pregleduje in preme-
tava, kakor da išče tisto radi če-
sar je prišel. “Nič se ne bojte!” I
Mi pravi že drugič. O, saj se ne
bojim, pravim. Nevem, ali sem
njemu izgledal, kakor da se bo-
jim, ali bi bil on rad videl, da
bi se bal. Prav nič mi ni bilo
do smeha, vendar sem mu vrnil

; “smile”.
| • Iz Washingtona, D. C., smo
prejeli tele papirje.” Meni jih;
ni dal čitati. Zato tudi ne vem,
ali so bili res iz Washingtona,
ali so samo domači reakcionar-
ci nameravali nekaj. Mučila ine
je radovednost, kaj neki more
biti. Kljub temu, da se nisem
čutil krivega, sem imel polno
glavo špekulacij. Hudobnih lju-
di ne manjka, pa si je kdo pri-
voščil šalo na moj račun. Am-
pak, ako te detektivi zasleduje-
jo, nekaj že mora biti.

“Vi ste šli v Rusijo?”
“Da.”
“Ste imeli dovoljenje naše

vlade?”
“Seveda sem ga imel.”
“Kako ste ga dobili?”

sem prošnjo in oni so
mi poslali potni list.”

“Pa ga imate še?”
“Imam ga.”
“Spravite ga dobro, da se ne

izgubi. Morda vas pridem še na
dom obiskat in takrat bom ho-
tel videti tudi passport! Good
bye.” Vstal je in odšel s tistimi
dolgimi in suhimi ameriškimi
krakami.

Premišljeval sem o tem več-
krat pozneje, kaj je bil pravi
vzrok, da je bil poslan detektiv
k meni. Domislil sem si, da mo-
ra biti najbrž vzrok to: Ker sem
bil v Rusiji, moram biti tudi ko-
munist. Baš takrat je Hitler,
oziroma Nemčija sklenila dvaj-
setletno prijateljstvo z Rusijo.
Glej spaka! Ako bi le kaj prišlo
navzkriž med Rusijo in U. S. A.,
moramo imeti vse pripravljeno,
da na hitro roko likvidiramo ra-
dikalce. Mednarodne intrige so
se tisti čas tako hitro vršile, da
jim nam navadnim delavcem ni
bilo mogoče slediti.

Pri nas so razni reakcionarni
patriotje hodili okrog in nabi-
rali stare lovske puške in vse,
kar bi se lahko rabilo za boj.
Na vprašanje, kaj bodo s to šta-
ro ropotijo, so odgovorili, da bo
za obrambo industrije in kaj
vem kaj vse. Pa smo zopet po-
godili in jim povedali, kaj je
njih namen. Amerika ima do-
volj orožja, ki je ostalo od prve
svetovne vojne boljšega kot so
te lovske puške. Ampak, se bo-
jite, da bi se morda delavci po-
služili teh starih pušk v silobra-
nu proti vam! Reakcija se sama
svoje sence boji. Dozdeva se
mi, da je bilo to zbiranje starih
pušk delo Ameriške legije in tr-
govske zbornice. Torej teh dveh
organizacij in pa različnih ver-
skih sekt. Če tu priključimo še
naš lokalni dnevni časopis, ima-
mo kombinacijo, ki se trudi, da
bi ostalo vse pri starem. Pred
leti je imela ta reakcionarna
kombinacija toliko moč, da je
poslala na naša društva pisma,
naj pristopimo v trgovsko zbor-
nico. Članarina je $25, in ako ne
pristopimo, naj vsaj iz svoje
blagajne pošljemo najmanj po
$25 v patriotični fond. Potem se
je ta denar rabil za razbijanje
štrajkov. In sploh za propagan-
do proti delavskim organizaci-
jam.

Tistega detektiva ni bilo več
naokrog. Vzrok, tako mislim, je
bil, kei' so Nemci Rusijo napa-
dli in ker je pristopila v zvezo
z Ameriko in Anglijo. Kaj še
pride, se nič ne ve.

R. T. Frankensteen
dobil nominacijo

V primarnih volitvah v De-
troitu dne 7. avgusta se je po-
tegoval za župansko nominaci-
jo tudi podpredsednik unije
Richard T. Frankensteen in
prodrl. V Detroitu volijo župa-
na na podlagi takozvanega ne-
strankarskega sistema. Tista
dva kandidata, ki dobita v pri-
marnih volitvah največ glasov,
gresta na končne volitve. Tako
bosta na glasovnici v jeseni
Frankensteen in pa sedanji žu-
pan Edward J. Jeffries.

Napačna ponosnost
Angleško vrhovno poveljstvo

v Nemčiji je odločilo, da se an-
gleški vojaki lahko ljubijo z
Nemkami kolikor jim drago,
toda poročiti se ne smejo z nji-
mi in za otroke, ki jih dobe vs-
led zaljubljenosti z angleškimi
fanti, bodo morale same skrbeti.
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POSLUŠAJTE
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja
Vodi io Georae Marchan.
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