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Slovenski kandidati
za dom narodov
(senat) Jugoslavije

Politično vodstvo slovenskega
naroda (IOOF, izvršni odbor
osvobodilne fronte) je sestavilo
predlog kandidatov in namest-
nikov. katere naj bi slovensko
ljudstvo na tajnih, svobodnih in
demokratičnih volitvah 11. no-
vembra letos izbralo v Dom na-
rodov (zvezni senat), ki bo z
Zvezno skupščino tvoril dvo-
domno ustavodajno skupščino.
Ta seznam kandidatov, izmed
katerih bo 25 senatorjev ter 25
namestnikov, je predložen v
javno razpravo, da narod sam
izrazi svoje misli o kandidatih
ter o morebitnih popravkih in
spremembah.

Včasih so se na kandidatnih
listah, vrstili le ljudje, ki so bili
največji politični sleparji, go-
spodarski izkoriščevalci in so-
vražniki preprostega naroda.
Med njimi smo srečali predvsem
advokate in nesramne demago-
ge. ki so svojo gospodarsko vse-
mogočnost hoteli utrditi še s po-
litično. Z bajnimi obljubami so
slepili svoje volilce in jih s pod-
kupovanjem lovili na' limanice.!
da so si kljub najhujšemu teror-
ju žandarskih bajonetov in vo-
lilnim goljufijam z največjim
trudom mogli pridobiti “zaupa-
nje ljudstva.” (Večina teh nek-
danjih “kandidatov” danes tava
po Italiji in Avstriji, odkoder
pošiljajo mile glasove v Ameri-
ko za. pomoč. Predvsem želijo
ameriške dolarje, kajti tiste pa-
pirnate lire in nemške marke,
ki so jih za svoje izdajstvo pre-
jemali od sovražnikov, nimajo
skoraj nobene valute v inozem-
stvu.)

Kako drugačna pa je nova
kandidatna lista! Na njej so naj-
boljši kulturni delavci in naj-
večji umetniki, ki so v boju na
hvljenje in smrt ostali zvesti
rpinčenemu slovenskemu naro-

du Na listi so ljudje, ki so bili
nekdaj majhni in nepoznani, pa
so s svojo borbenostjo in preda-
nostjo ljudstvu med osvobodil-
nim bojem se dvignili in povz-
peli v prvo bojno vrsto, postali
vodniki in junaki v boju za svo-
bodo. politični delavci Osvobo-
dilne fronte in oficirji mlade, a
slavne jugoslovanske armade.
Med kandidati so končno pošte-
ni politični ljudje iz prejšnji!}
časov, ki so zavrgli protiljudske
politične figure in stare reak-
cionarje in se pridružili svoje-
mu narodu v veličastni osvobo-
dilni borbi. Kandidati so sloven-
ski delavci, kmetje in delovna
inteligenca, elani osnovnih pla-
sti slovenskega ljudstva in naj-
boljši sinovi slovenskega na-
roda.

Kandidatna lista
(Tolmačenje kratic: SNOS sto-

ji za Slovenski narodni osvobo-
dilni svet, IOOF je Izvršni od-

bor osvobodilne fronte, AVNOJ
je Antifašistično viječe narod-
nega osvobojenja Jugoslavije,
PNOO je Primorski narodno os-
vobodilni odbor, GOOF je Glav-
ni odbor osvobodilne fronte,
OOOF je Osvobodilni odbor os-
vobodilne fronte, GORK je
Glavni odbor Rdečega križa.
NVS je Narodna vlada Slove-
nije, GO je Glavni odbornik,
ZMS je Zveza mladine Sloveni-
je, AFŽ je Antifašistična žena.)

1. Vidmar Josip, književnik,
predsednik SNOS-a, predsednik
IOOF.

2. Kocbek Edvard, profesor, mi-
nister za Slovenijo v Zvezni vladi,
podpredsednik IOOF.

3. Rus Josip, sodnik, podpred-
serdnik AVNOJ-a, podpredsednik
IOOF.

4. Župančič Oton, pesnik, član
IOOF.

5. Bevk France, pisatelj, član
IOOF, predsednik PNOO za slo-
vensko Primorje.

6. Vidmar Tone, podpolkovnik,
jugoslovanski narodni heroj.

7. Polak Bojan, podpolkovnik,
komandant I. slovenske divizije
Narodne obrambe.

8. Kotnik Beno, kmet, član
GOOF, član OOOF Prevalje.

9. Lunaček dr. Pavel, zdravnik,
član IOOF.

10. Mlakar Alojz, kmet, član
IOOF, tajnik OOOF, Novo mesto.

11. Novak Ivan, čevljar, član
GOOF.

12. Poglajen Franc, podpolkov-
nik, komandant 14. Udarne divi-
zije.

13. Hafner Tone, kmet, član
OOOF Ljubljana.

14. Žumer Srečko, delavec.
15. Baebler dr. Aleš, pravnik,

član IOOF.
16. Jeras Josip. profesor, član

IOOF, član GORK Jugoslavija.
17. Cajnkar dr. Stanko, duhov-

nik.
18. Ambrožič Vlado, general,

član IOOF.
19. Kardelj Pepca, delavka, čla-

nica GOOF.
20. Kavčič Stane, delavec, pod-

predsednik USAOJ.
21. Kraigher, dr. Alojz, zdrav-

nik, pisatelj.
22. Levičnik Karel, general.
23. Kovač Stane, grafik, načel-

nik odseka za izgradnjo narodne
oblasti in član IOOF.

24. Levstik Jože, inženir, po-
močnik ministra za kmetijstvo pri
NVS.

25. Jakac Božidar, akademski
slikar.

26. Toman Tone, delavec, po-
močnik ministra za socialno poli-
tiko pri NVS.

27. Malešič Matija, tehnik, ma-
jor.

28. Krmelj Maks, kmet, član
IOOF. predsednik GO Zveze slo-
venskih zadrug.

29. Maček Polde, tesar, član
GOOF.

30. Vipotnik Janez, podpolkov-
nik, predsednik GO Zveze sloven-
ske mladine (ZMS).

31. Ocepek Angelica, delavka,
predsednica gl. odbora AFŽ.

32. šentjurc Lidija, profesor,
član IOOF.

33. Snoj Franc, minister NVS.
34. Lubej Franc, učitelj, sekre-

tar SNOS-a, član IOOF.

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

RAZSVETLITE SVOJ DOM I

ZDAJ JE DOVOLJ

ŽARNIC
NA RAPOLAGO

Vojne omejitve na žarnice so odpravljene. Zdaj jih lahko
dobite vseh vrst in vseh velikosti.

Potrebujete več žarnic v vašem domu? So te, ki jih
imate premajhne, da bi vam dale dovolj svetlobe?

Torej sedaj, ko imamo dovolj žarnic na razpolago,
si lahko pomagate in poljubno razsvetlite vaš dom. Po-
služite se jih in jih nastavite po vseh sobah, podstrešju
in v kleti.

Dovolj svetlobe bo koristilo vašim očem. Naredite
svoj dom varnejši in veselejši.
ni: pozabite na našo liberalno zamenjevalno

POSTREŽBO

Obilna zaloga žarnic je zdaj na razpolago v bližnji Public
Service prodajalni ali pa pri drugih naših zastopnikih.

Navadne zgorele žarnice (z označbo “P. S. os N. I.” or
“Renewal Service”) od 25 do 200 watf. velikosti lahko zame-

njate brezplačno, za druge pa plačate malo odškodnino.

PUBLIC SERVICE COMPANV OF NORTHERN ILLINOIS
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S. S. GEORGE CHAFFEV je ladja, ki je že v tretjič odpeljala rc-
iifne pošiljke v Jugoslavijo. Posluje pod pomožnim odborom, s katerim
deluje SANS.

35. Dolinšek Tone, delavec, član
GOOF.

36. Klanjšek Jožo, podpolkov-
nik. komandant 31. divizije.

37. Svetina Ivo, učitelj.
38. Obračune dr. Rudolf, zdrav-

nik, šef kabineta socialnega mini-
strstva NVS.

39. Jordan Marija, delavka, čla-
nica OOOF Maribor.

40. Mahnič Angelca, študentka
tajnik GO AFŽ.

42. Švara Dušan, podpolkovnik.
41. Šušteršič Tone, železničar,

član nadzorne komisije IOOF.
43. Šilih Niko, podpolkovnik
44. Rupena Mara, učiteljica, čla-

nica GO AFŽ.
45. Lokovšek Ivan, podpolkov-

nik, komandant mesta Ljubljana.
46. Ravnihar-Zupančič dr. Bo-

žena, zdravnik, major.
47. Zlatnar Mirko, podpolkov-

nik.
48. Turnher Edmund, učitelj, se-

kretar nadzorne komisije IOOF.
49. Potočnik dr. Miha, pravnik.
50. Janko Rudolf, podpolkovnik.

Franc Snoj na
množičnem zboro-
vanju v Trebnjem

Dne 16. septembra so se vrši-
la v vseh okrajnih in okrožnih
središčih Slovenije predvolilna
zborovanja, katerih se je udele-
žila ogromna množica sloven-
skega naroda. V Novem mestu
je nastopil dr. Jože Rus, na Je-
senicah minister NVS Leskošek,
v Celju dr. Zoran Polič, v Tr-
bovljah Lidija Šentjurčeva, v
Starem trgu pri Ložu Ma-
tevž Hace, predsednik Enot-
nih strokovnih zvez, v Šmarju
pri Jelšah glavni tajnik SNOSa
Franc Lubej, v Ljutomeru in
Šoštanju generalmajor Maček
in podpolkovnik Šilih, v Logat-
cu Tone Dolinšek, v Ribnici
Ivan Novak, v Trebnjem pa mi-
nister za promet Franc Snoj.
Snoj je v svojem govoru pouda-
ril sledeče:

“Iz volilnih imenikov so iz-
padli samo oni, ki s'o se na ta ali
oni način pregrešili proti naro-
du, narodni časti, ki so se zvezali
z okupatorji in tako nimajo pra-
vice, da bi pri bodoči državni
ureditvi soodločali in sodelo-
vali.

Ustavodajna skupščina je ti-
sto telo, ki bo sankcioniralo vse
velike pridobitve narodno-os-
vobodilnc borbe, ki bo oprede-
lilo našo državo ter dalo državi
novo, popolno in dokončno ob-
liko.

Imamo dvoumni sistem zato,
da pri nas v Jugoslaviji, kjer je
več narodov, damo vsakemu na-
rodu možnost soodločati, da ne
bo nihče preglasovan, ampak
bomo lahko rekli: ta ustava, ki
bo sprejeta, je res ustava, pri
kateri so vsi sodelovali, ni bila
preglasovana, ampak je ustava
vse države, vseh narodov Jugo-
slavije.

Z zakonom o agrarni reformi
smo dobili sedaj moderni za-
kon, ki točno določa vso posest,
pravice do zemlje in jemlje
zemljo tistim, ki jo sami ne ob-
delujejo, ki je imajo preveč in
jo daje onemu, ki jo potrebuje
in jo sam obdeluje.

Govor maršala Tita je pouda-
rek onih osnovnih smernic, ki
niso in ne bodo samo za dobo
volitev, ampak bodo vodilne
smernice tudi pozneje po volit-
vah v novi državi, ko bo že ure-
jena, ko bo že ustavodajna skup-
ščina zasedala. V tej osvobodil-
ni borbi se je Jugoslavija dejan-
sko nanovo porodila in lahko
mirno rečem: če ne bi bilo osvo-
bodilne fronte, če ne bi bilo os-
vobodilne borbe, ne bi bilo več
Jugoslavije.

Osvobodilna borba je združi-
la vse pozitivne sile, združila
jih je v eno samo enotnost, v
eno samo skupnost s ciljem, iz-
gnati okupatorja, dati državi te-

melj ter to bratstvo, ki sc je za-
čelo kovati v osvobodilni borbi,
utrditi, da bo ta država res mo-
čna, enotna, da bo zgled vsem
državam v Evropi.

Ni danes druge sile, druge or-
ganizacije v državi, ki bi bila
sposobna, da prevzame nase vse
težave in žrtve.

Opozicija še je združila samo
z namenom, da bi razbila osvo-
bodilno fronto. Nima pa nika-
kega programa, je breznačelna.
Nima ničesar, kar bi dalo jam-
stvo, da bo težke naloge, ki so
pred nami, tudi rešila in izpol-
nila.

Prav danes, ko so se začela v
Londonu mirovna pogajanja,
pri katerih smo Slovenci in Ju-
goslovani močno zainteresirani,
je bolj potrebno, da smo vsi Slo-
venci in Jugoslovani strnjeni v
eni fronti. Ni vprašanje Trsta
odvisno samo od delegacije, ki
v Londonu sklepa, ki se pogaja,
ki se bori, temveč je prav tako
odvisno od nas samih, kako bo-
mo enotni in složni.”

(Podatki: Ljudska pravica z
dne 9, 19, 45.)

Nova kampanja za
zbiranje potrebščin

Ta mesec se je pričela obširna
kampanja za zbiranje ponošene
obleke, perila, čevljev, odej, mi-
la, konzervirane hrane in dru-
gih potrebščin za Jugoslavijo.
Kampanjo je organiziral Ame-
riški odbor Vojnega relifnega
fonda Amerikancev južnoslo-
vanskega porekla. Kampanji na-
čeljuje veleznani filmski igra-
lec Burgess Meredith.

Vso SANSove podružnice so
naprošene, da organizirajo svo-
je lastne kampanje in odprejo
nabiralne postaje, kamor se pri-
spevano blago lahko prinese. Če
posluje v vaši naselbini Ameri-
ški odbor, se pridružite njegovi
kampanji in ppmagajte v vseh
ozirih, da bo dosežen čim popol-
nejši uspeh.

Lanska zima je bila huda za
naše rojake v stari domovini, to-
da letošnja bo še hujša. Dežela
je osvobojena, toda sovražnik
je pustil za sabo le velik kup
razvalin in pa oropano pokraji-|
no. Borci se vračajo domov in
za njimi na tisoče in tisoče ne-
srečnežev, ki jih je sovražnik
odpeljal v sužnost. Mnogo teh
trpečih rojakov je brez vsake
strehe, brez vsake zaščite. Nuj-
na je takojšnja pomoč.

Največji dokaz o resničnosti
slike, ki jo vam skušamo prika-
zati, so pisma vaših lastnih lju-
di, ki so pričela prihajati v Ame-
riko. Čitajte ta pisma (mnogo
jih je priobčenih v naših listih)
in prečitajte jih še enkrat. “Dra-
gi moji, ne morete si misliti kak-
šne sirote smo, koliko smo pre-
trpeli in koliko trpljenja nas še
čaka, ako ne pride hitra pomoč.
Bosi smo in goli, brez strehe in
denarja, brez zadostne hrane in
postrežbe ... Če morate, dajte
pomagati.” Tako se čita skoraj
v vsakem pismu.

Bratje in sestre! SANS se po-
novno obrača na vas. da storite
vse v svoji moči za pomoč tem
nesrečnežem. Darujte vse, če-
sar sami nujno ne potrebujete.

Vse nabrano blago naj bo po-
slano v skladišče pod naslovom:

WRFASSD Warehouse, 161
Perry Street, New York, N. Y.

Če je mogoče, plačajte stro-
ške za prevoz sami, drugače pa
bodo plačani iz skupne blagajne
našega odbora v New Yorku.

Bratje in sestre! Zavihajmo
rokave in na delo! Takoj! Da-
nes! Brez odlašanja

Mirko G. Kuhe!, tajnik.

Dobro je z modrostjo pome-
šati včasi tudi nekaj neumno-
sti; nekaj otročarije tu in tam
je prijetno. Horace.

KOMENTARJI
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(Nadaljevanje s 1. strani.)
si jo vzemimo mi za 49. državo
ameriške unije. Tam imamo si-
jajne baze za polete v Nemčijo,
na Angleško, na Baltik, pa i
proti Rusiji, torej, ohranimo si,
kar smo si pridobili. Očividno
jo, da kongresnik Garhard ne
verjame, da je biia minula voj-
na za demokracijo in take reči
ter pričakuje novih zapletljajev.
Zato smatra, da je dobro, če
imamo baze po vsem svetu ka-
kor krti krtin.

Imenitne jc, kako sedaj naše
“lend-lease” orožje služi proti
onim, ki bi radi štiri svobodšči-
ne, pa srno pozabili nanje. Vse
kar hočemo je, da ostane po sve-
tu nekako po starem nekak
status quo —in ko se vojna zno-
va prične, pa bomo spet imeli
prosperiteto.

Torijska Anglija je imela obi-
čaj, da je po vsaki vojni plače-
vala svojim vojnim poveljni-
kom do milijon dolarjev nagra-
de. Dajala jim je veleposestva,
velike pokojnine, pa celo rud-
nike in koncesije v kolonijah.
Premier Attlee je v parlamentu
dne 29. oktobra oznanil, da bo
takih dajatev v bodoče konec.
Vse, kar si angleški vojni po-
veljniki še smejo nadejati, so
pokojnine. Da bi le tudi ostalo
pri teh besedah, kajti angleški
častniški štab tvorijo aristokra-
tjo, ki imajo v svoji deželi vzlic
Attleeju še veliko besedo in jih
ni strah pred bodočnostjo.

Nizozemska Vzhodna Indija
bo nedvomno spet nizozemska,
toda s pomočjo orožja, o kate-
rem smo rekli, da je bilo skova-

i no v korist “štirih svobodščin”.
Je čudno, v kakšne* vse sorte
svrhe -sc uporablja ameriško
municijo, ki smo jo dali “zdru-
ženim narodom” v najem, in pa
da nam jo vrnejo, kadar jo ne
bodo več rabili.

V Argentini se je dogodilo
i čudo, da so se za diktatorja Jua-
na Perona zavzeli delavci. Unit-
ed Press poroča v depeši iz Pa-

| riža z dne 29. oktobra, da jeno-
Iva internacionala strokovnih
unij, ki je bila nedavno ustanov-
ljena, izključila argentinsko de-
legacijo. Argentinski socialisti
trdijo, da je delavstvo v Argen-
tini na njihni strani. A vendar
je moralo stavkati v prid dik-
tatorja Perona. Eni trdijo, da
zato, ker je bilo zanj NAVDU-
ŠENO, češ, da se bori za Argen-
tino proti ameriškemu molohu
s severa (Zed. državam.) In dru-
gi, češ, vse v Argentini je faši-

stično. In res je vse tam jako
sumljivo.

Japonski socialisti, ki so ne-
davno‘spet smeli na površje iz
podtalnosti, menijo, da bi bila
dobra rešitev, če se bi delavnik
znižalo na 36 ur na teden in pla-
če sorazmerno zvišale. Slično
zmoto oglašajo japonski komu-
nisti, ki so po mnogih letih zo-
pet smeli postati legalna stran-
ka. Ni vprašanje, koliko ur naj
delaš na teden, ampak koliko ži-
veža dobiš, koliko zdravniške
oskrbe in pa socialne zaščite v
splošnem. Na Japonskem je se-
daj ni. ker jo starega sistema
konec in novemu pa se nc pusti,
da se bi začel razvijati na socia-
lističnem temelju.

Tisoč socialistov v Tokiu je
dne 29. oktobra zahtevalo, da se
japonske vojne kriminalce res
prižene pred sodišče. Kajti ja-
ponski socialisti se boje, da smo
bolj zainteresirani rešiti kapi-
talizem kot pa pomagati svetu
v nov socialni red.

Škof Shell v Chicagu je bela
vrana. Je človek liberalnih na-
zorov in smatra, da bi bilo i za
katoliško cerkev dobro, če se bi
i delavcem dobro godilo.

V Braziliji obstoja vlada, ki
je naklonjena Zed. državam, a
je bila prav tako totalitarna kot
argentinska, ki je držala z “osi-
ščem”. Sedaj se v Južni Ame-
riki vlade znova menjajo. Ni vo-
litev, le vojaški preobrat. Ene
teh vlad tam okrog so “za nas”,
druge se dušajo, da so proti jen-
kijs kcm u imperializmu.

Jan Sniuts, ki predseduje ju-
žnoafriški uniji in je smatran
poleg Churchilla za najsposob-
nejšega državnika imperija Ve-
like Britanije, meni, da je bo-
dočnost Evrope zagrnjena v te-
mo. To ni novica.

V Chicagu je še vedno ulica,
ki nosi ime italijanskega fašista.
Ime mu je bilo Balbo in prišel
je sem z letali na čikaško sve-
tovno razstavo. Mnogi zahteva-
jo, da naj se ime dotične ulice
spremeni. A čikaška javnost v

i splošnem se ne zanima. Ji je
vseeno, ker je zares vseeno.

V Parizu se je ena ulica ime-
novala do te vojne “Avenue de

i Tokyo” in neka druga pa “Ave-
nue Victor Emmanuel”. Vlada
v Vichyju je pač pričakovala,
da bo Hitler zmagal. Pa ni. Se-
daj se tisti dve ulici imenujeti
“Avenue de New York” in dru-
ga “Avenue Franklin D. Roose-
velt”.

Po prejšnji vojni je bilo sko-

CIKASKE PRIREDBE IN KONCERT
ZARJE V CLEVELANDU

Chicago, 111. V nedeljo 18.
novembra se vrši v dvorani S
N. P. J prireditev čikaških po-
družnic SANSa. Popoldne bo
varietni program in govoril bo
dr. Zore, kateri je uslužben v
jugoslovanskem poslaništvu v
Washingtonu, D. C. Program se
prične ob treh. Ves čisti dobi-
ček gre SANSu. Pridite!

☆
V soboto 25. novembra pa bo

proslavilo društvo Pioneer št.
59 SNPJ svojo 20-letnico. Vrši-
la se bo v jednotini dvorani. To
društvo ima vzrok, da se imenu-
je prvič, ker je bilo
prvo izmed mladine organizira-
no angleške poslujoče društvo v ;
SNPJ, drugič, ker je že največje
v SNPJ in tretjič, ker je eno
najbolj progresivnih med an-
gleško poslujočimi društvi.

V nedeljo 9. decembra ob treh
popoldne bo na odru dvorane
SNPJ postavljena “Hiša gospo-
da Harringtona”. Iniciator te
hiše jeklub št. 1 JSZ, delovodja
pa Milan Medvešek. Hiša bo že
opremljena s pohištvom in v
njej bodo stanovali novi gospo-
darji družine Harringtona. V
nji sta dve brhki dekleti. Kako
bodo prihajali ženini in kako jih
boste dekleti sprejemali in kako
se bosta vedli napram njim itd.
boste videli na predstavi. To bo I
smeha! Le pridite! Imeli boste
par ur res pravega užitka in raz-
vedrila!

★
Koncert Zarje v Clevelandu.

V četrtek 22. novembra, na Za-
hvalni dan, kakor že zadnjih 16.
let, bo imel tudi letos pevski
zbor Zarja svoj običajni jesen-
ski koncert. Vseh Zarjinih kon-
certov, ki so se vršili na ta dan,
sem se udeležil, razen lanskega
Letošnjega sem se pa namenil
posetiti, akoravno je pot iz či- i

kaške vasi do clevelandske pre-
cej dolga. Vzrokov, da se ga bom
udeležil, je več. Omenim jih le
par. Ko sem prišel pred 19 leti
in pol iz West Virginije v Cle-
veland, sem bil vedno tesno po-
vezan z Zarjani. Posebno, ker je
bila in je še Zarja odsek sociali-
stičnega kluba št. 27 JSZ. Več-
krat sem vodil programe ali
imel kratke govore. Zarjine pri-
redbe so imele vedno delavski
značaj. To se je meni kot mla-
demu revolucionarju najbolj do-
padlo.

Še danes mi je prijetno, ka-
dar se spomnim Zarjine udele-
žbe. Večinoma priprosti, a ven-
dar inteligentni in pošteni slo-
venski delavci ter delavke. Pri-
šli so iz Girarda, Barbertona,
Loraina in raznih drugih nasel-
bin od blizu in daleč. In vsi so

ise počutili drug z drugim kot
člani ene družine. Še tedne po-
zneje so se obujali prijetni spo-
mini o programu in o družabni
zabavi.

Želim se ob tej priliki sreča-
l ti tudi z Zarjinimi pevci Tony-
i jem Peruškom, Frankom Ilersi-
chem in Joe Tekavcem. ki so se
vrnili iz armade. Morda se je
povrnil še kateri drugi, pa mi
dozdaj še ni znano. Seveda

limam lepo število prijateljev in
: znancev, s kateriipi upam, da
bomo prišli skupaj na Zarjini
priredbi. Slovenci v Clevelandu
in okoliških naselbin, pridite na
Zahvalni dan v Slov. nar. dom
na St. Clair ave. na koncert Zar-
je. Zarjani so sodelovali že na
stotinah prireditvah, na katerih
se je šlo v korist slovenskega na-

• roda» ali delavskega razreda v
obče. Zato upravičeno pričaku-
jejo, da jim napravite uslugo s
svojo navzočnostjo na njih pri-
redbi. Na svidenje!

Louis Zorko.

rov vsakem večjem mestu po
svetu videti napise “Wilsonova
cesta”. Ali pa “VVilsonov trg”.
Vsi so izginili. Še prej pa nje-
govih štirinajst točk.

Stari spomeniki n. pr. kip
starega srbskega kralja Petra I.
pred ljubljanskim rotovžem, so
bili vsi preliti v nove topove,
kakor so bili kipi, sohe in zvo-
novi v prejšnji svetovni vojni.
Sedaj pa se bodo pričele nove
kolekte za vlivanje novih spo-
menikov. A čemu ne rajše kam-
panja za odpravo vzrokov, radi
katerih je treba vse te malike
znova in znova pretapljati v to-
pove?

Boji v Aziji, v
Afriki in v
Južni Ameriki

(Nadaljevanje s 1. strani.)

dala politične koncesije za pro-
liusluge, pa je ameriška vlada
s kitajskim diktatorjem zelo le-
sno v zvezi. Japonci so v svoji
propagandi oglašali Čiang-Kai-
šeka ves čas za ameriško “lut-
ko”, ki pleše, kakor ji v Wash-
ingtonu godejo.

Sploh je vlada v Čungkingu
(sedaj spet v Nankingu) organi-
zirana s stališča diplomatične
in ekonomske odvisnosti od Zed.
držav. In ker Zed. države že dol-
go nimajo običaja podpirati re-
volucionarnih gibanj, jc narav-
no, da ima vlada, ki ji načeljuje
Čiang-Kaišek, toliko ameriške
podpore, kolikor mu jo je vlada
v Washingtonu pripravljena ali
pa sposobna dati.

Tako jemogla Kitajska vztra-
jati v vojni z Japonsko edino z
ameriško pomočjo. Naša oboro-
žena sila ima na Kitajskem obi-
lico bojnih in tovornih ladij ter
ladij za vojaške transporte. In
pa vzletališča.

Priznati se mora, da so sc ne-
kateri ameriški diplomati zelo
prizadevali, da bi prišlo med
koumingtangom in kitajskimi
komunisti do sporazuma. Kajti
vedeli so, da če se to ne zgodi,
bo nova civilna vojna neizogib-
na. Vojne pa so Kitajsko že do-
zdaj tako obubožale in izčrpale,
da bi ji bila nova civilna vojna
katastrofa. Pa je ni bilo mogo-

i če preprečiti. Korumpiranci na
• eni strani, pristaši ljudskih in-
teresov na drugi.

Zed. države jmajo v tem ki-
tajskem konfliktu, ki ni samo
kitajski, to vlogo, da pomagajo
reakciji hote ali nehote. Obo-
rožili smo kitajske armade, ki
so poslane v boj proti komuni-
stom. Dali smo jim za prevoz
naše ladje in naša letala. In tudi
precej našega moštva.

Namen ameriške vlade je re-
ševati kapitalizem širom sveta,
ker si predstavlja, da če je tu
močan, čemu ne bi lahko bil
enako uspešen drugje po svetu.
Kolonije še ne hodo osvobojene

Prav tako očitno je, da naša
vlada podpira Nizozemsko in
sploh vse tiste dežele, ki se bore
za stari red, bodisi v Nizozemski
Vzhodni Indiji ali kjerkoli.

Uporniki proti izkoščanju pa-
dajo, zmagovite demokratične
dežele pa se opravičujejo, da ko-
lonij alna ljudstva še niso zrela
za “svobodo”. Torej bo ostalo
po starem, kar smo v tem listu
v argumentiranju proti zaslep-
Ijevalcem ljudstva zmerom po-
udarjali.

Revolucije “od zgoraj”
Poleg nadaljevanja vojne na

Kitajskem je naša vlada zelo
zapletena v “revolucijah” v Ju-
žni Ameriki in tudi za izbruhe
v Afriki in drugje ima veliko
krivde. Naša dežela zastopa pač
zgolj kapitalistične smotre, pa
gazi vsled tega bolj in bolj v
zmedo, namesto v “red”, ki ga
propagira. s

Relifni paketi v Jugoslavijo
Pošiljamo razne pakete od 5 do 11
funtov po ceni, vključivši poštnino

od $2.85 do SIO.OO
Oar $5.00 Paekage Contains:

1 Can Armour Star Trect
’/4 Ib. Ceylon Orange Pekoe Tea

I 1 Ib. Highest Grade Colombia-Bo-
gota Roasted Coffee

2 Boxes Dehydrated Solo Rice Soup
1-I'4 Ib. Box Hershey’s or Baker’s

Cocoa—l Chocolate Bar
j 1 Bar Oliv-110 Toilet Soap

I 2 Spools 6 Cord White & Black
Machine Thread

2 Spools Strong Button Thread
White & Black

1 Paekage English Needles, Assort.
6 Pairs Shoe Laces-Black & Brown
Pišite po navodila in cenike na

našega Jugoslov. zastopnika:
PALAN DE C H BROS.

536 So. Clark St., Chicago 5, 111.
ali naravnost na nas:

SOKOL & COMPANV
! 241 East Illinois St., Chicago 11, 111.
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