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Ni vsak začetek
težak...

Neka čikaška ljudskošolska
učiteljica se je hudo vznemirila:
eden od njenih učencev je ka-
zal znake neke “čudne, nepozna-
ne. morda celo nalezljive bole-
zni” —. Šolski zdravnik je brez
posebnih inštrumentov kaj hi-
tro ugotovil, da je učenček
po domače rečeno - natrkan.
Izkazalo se je. da ga je mati
zdravila proti prehladu ne s
čaji z medom in limono am-
pak z žganjem.

Iz navedenega se da sklepati,
da se je tukajšnjim ljudskim šo-
lam le redkokdaj baviti s pro-
blemom. ki je bil šolam v stari
domovini stalen križ, zlasti še
v vinorodnih krajih. Sicer pa
ameriški deci vsaj na splošno ne
manjka meda ne sadja, ne sad-
nih sokov ter raznih neopojnih
pijač. Imajo marmelade, bon-
bone in nešteto drugih sladka-
rij. čijih krona je seveda slado-
led. Še preveč je vsega tega. Za-
to pač ni vzroka, ne potrebe, da
bi po vzgledu “starih" posegali
po kislastih. grenkljastih ali Iju-
tih “posladicah”.

Šele, ko se kakemu “rad-bi-
bil-velik” fantiču zazdi, da ne
more biti sprejet v krog odrast-
lih, ako ne zna “stisniti” par ko-
zarcev, ali par šile, tedaj se ju-
naški premaga . . . Zanj je zače-
tek težak, pa samo začetek.

Za deco v stari domovini ni
bilo tozadevnih začetniških te-
žav. Če je drobljenec moral sko-
ro vsak dan otepati krompir in
kislo zelje, je lahko brez vsakega
zdrizanja pil tudi iz kupice. In
če ga je po zavžitem zelenem
sadju pobolelo, “malisengaista”
pa pri hiši ni bilo, so ga zdravili
z brinovcem. ali pa s kakšnim
drugim “-ovcem".

Vkljub temu je bilo med šol-
sko mladino razmeroma le malo
rednih “pivcev”.

Cijka je bila za svojih dopol-
njenih šest let nekoliko premaj-
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KDO JE ZMAGAL V AVSTRIJI?
f

O volitvah v Avstriji, ki so se vršile 25. novembra, je bilo
veliko pisanja. Poudarjano je bilo, da so se vršile demokratično,
kakor npr. nekaj tednov prej na Ogrskem in pred meseci na Fin-
skem vzlic prisotnosti ruske armade v teh krajih.

Volitve v Avstriji so bile res demokratične, vprašanje pa je,
ce je v njih demokracija tudi zmagala. Prodrla je z malo večino
glasov nova stranka, imenoma ljudska stranka, v kateri so se
združile vse bivše avstrijske konservativne stranke in reakcio-
narne struje. V glavnem velja ta nova stranka za naslednico biv-
še krščansko socialne (klerikalne) stranke v Avstriji. Ker je
1 1934 pomagala z vso močjo uvesti klerofašizem v Avstriji, bi
se pod svojim starim imenom ne mogla več oglašati za “demo-
kratično’ Tudi njeni takratni voditelji so kompromitirani, kajti
paktirali so z Mussolinijem in Vatikanom, da so vrgli socialiste
šiloma iz uradov, povzročili civilno vojno in Avstrija je imela
skozi štiri leta klerofašistična diktatorja Dollfussa in Schuschnig-
ga, nato pa jo je Hitler pobasal kot se je dognalo na obravnavi
v Nuerembergu, ne brez sodelovanja avstrijskih fašistov, ki so
mu v naprej pripravili pot.

Stara stranka pod novim imenom si je dobila tudi novega
voditelja. Piše se Leopold Figi. Star je 43 let in njegova pred-
nost je v tem, da ga je dal Hitler tri leta zapreti, kar je zanj se-
daj velika čast.

Pred volitvami so ugibali, da bodo prišli iz boja socialde-
mokrati kot najjačja stranka. Dobili so nekaj mandatov več
kot leta 1930, ko so se v Avstriji vršile poslednje volitve pred
postankom diktature, a manjkalo jim je okrog 175,000 tisoč gla-
sov, da bi imeli večino, in prav toliko so jih dobili komunisti.
Zato jih je socialdemokratsko glasilo Arbeiter Zeitung v uvodni-
ku ostro kritiziralo, češ, da so s svojo listo in kampanjo le raz-
drli delavske vrste in s tem pripomogli k zmagi ljudem, ki so
Avstriji storili že toliko hudega.

V novem parlamentun ima katoliška ljudska stranka 85
sedežev, socialdemokrati 77 in komunisti tri. Prejšnji premier
socialdemokrat Karl Renner, ki si je od ameriške in prejšnje
Churchillove vlade dobil le s težavo priznanje, in tudi sedanja je
pomišljala, je odstopil in vajeti je prevzel omenjeni Leopold Figi
z izjavo, da je za koalicijski režim. Kajti njegova stranka sama
Avstrije ne bi mogla izvleči iz težav.

Precej zasluge za zmago konservativcev in bivših klerofaši-
stov se lahko pripiše tudi angloameriškim okupacijskim oblastim.
Od takih častnikov in uradnikov se vendar ne more pričakovati,
da bi bili naklonjeni kaki socialistični stranki, ker spadajo med
boljše ljudi, torej se tudi družijo med boljšo družbo.

Politično je Avstrija po teh volitvah sedaj nekako tam kot
je bila leta 1930. Ali bo čez par let spet klerofašistična, kakor je
postala takrat? Ne, če ne nastanejo v Evropi novi Mussoliniji in
novi Hitlerji. A izgleda, da svetovni toki ne bodo vodili nazaj v
fašizem pač pa naprej v socializem.

Zaton dinastije Karadžorževičev
Od vsega začetka jugoslovanskega osvobodilnega gibanja pod

vodstvom 1 ita je bilo jasno, da je za odpravo monarhistične ob-
like vlade. Najprvo je proglasilo Jugoslavijo za federativno de-
mokratično državo, kralja pa ni omenjalo, ker je bilo treba raču-
nati s Churchillom in Rooseveltom. Ta dva sta na sestanku v
Quebecu jugoslovanskemu Petru in grškemu Georgu obljubila,
da se po zmagi zaveznikov vrneta na njune prestole. Zato so
morali paitizani z ozirom na vprašanje bodoče oblike države
.lamrec da li naj ostane monarhija, ali pa se okliče za republiko,
delati po anglo-ameriškem pravilu “legalno”.

To. da Petra nočejo nazaj, je postalo Londonu kmalu jasno.
Enako jim je bilo znano saj so se Šli Angleži sami prepričati
m ameriški častniki, da se osvobodilno gibanje v Jugoslaviji bori
proti Nemcem in Italijanom toliko kot se niso uporniki v nobeni
drugi okupirani deželi. In ob enem proti kvizlingom. Od kraja jeimel Draža Mihajlovič vso slavo. Ko ga je Titovo gibanje obsen-čilo tudi v očeh Churchilla, je osnoval svoj “demokratično osvo-obdilni odbor v “šumah in gorah Jugoslavije” in za predsednikaodbora si je izbral Živka Topaloviča. Pošiljali so proglase protiTitu in njegovim partizanom zamejni vladi in kralju Petru vLondon, Churchillu in Edenu, Rooseveltu in Hullu. V vseh tehoroglasih so s podpisom predsednika Topaloviča poudarjali svojozvestobo kralju Petru, misleč, da bo to pri vladi v Londonu in vWashingtonu najbolj držalo.

Pa ni. Churchill je taktiko spremenil in hvalil v parlamentuTita m osvobodilno fronto Jugoslavije. Ko se je zmaga bolj inbolj nagibala na zavezniško stran, je bilo treba rešiti tudi tako-zvano jugoslovansko vladno krizo. Na terenu je bil osvobodilniodbor, ki je funcije vlade resnično vršil, v Londonu je vedrila za-mejna vlada in trošila stotisočake za svoj in kraljev luksus. Takoni moglo iti. Treba je to zamotano jugoslovansko razprtijo medzamejci in Titom rešiti nekako tako, da bo res legalno in ustavnoso rekli Angleži. Po dolgih pogajanjih, v katerih so zastopnikiangleškega foreign offica pridno sodelovali in mešetarili je bilsklenjen sporazum tako, da se zamejno vlado ukine, nekaj’ njenihelanov pa vstopi v reorganiziran osvobodilni odbor v Beogradu,
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RUSKI IN AMERIŠKI VOJAKI V BERLINU so se od kraja dobro razumeli, kot je vidno iz gornje
slike. A poslednje tedne pa se gledajo grdo, kjer se srečajo. Bilo je mnogo pretepov in tudi übitih je bilo
nekaj v njih, baje največ ruskih vojakov. Končno sta se ameriško in sovjetsko poveljstvo domenila, da je
najbolje, če ruski vojaki ne prihajajo v ameriško zono v Berlinu, ameriški pa v rusko ne.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
hno. vendar še lepo okroglo pun-
če. V prvi klopi je sedela, a kar
se učenja tiče, je tičala prav na
zadnjem koncu. Hudo si je pri-
zadevala. da bi si s težavo pri-
dobljeno ohranila, pa je vse
sproti izpuhtelo iz njene gladko
počesane glave. So bili pa tudi
dnevi, ko si Cijka ni prav nič
prizadevala in so se ji oči nekam
motno svetlikale. Na take dni ni
slišala dobro. Če je bila poklica-
na. se je morala ozreti na desno
in levo, da se je uverila, da je
ušesa ne varajo. Potem je na-
gnila glavico po strani, si smeh-
ljaje drgnila dlan ob dlan in ne
bev ne mev iz njenih ust.

Ko pa so se ji nekoč noge za-
pletle, da je padla na nos in se
hahljaje ter prepočasi pobirala
s tal ni bilo nobenega dvoma
več.

Po šoli je prišla njena mati.
“Oh. saj znam, zakaj ste me po-
zvali." in je globoko vzdihnila.
“Če bi skrili flašo i angelu pod
perot. ali pa samemu vragu pod
rep da mi ne zamerite ona
bi jo zatipala in našla . . . Ko sla-
ma je bila že tepena, a ne po-
maga nič. Kriva sem pa jaz, še
bolj pa moj mož. To dete, zna-
te, .nam je Bog navrgel. Pabrk
je. Z drugo deco je mož še ne-
kako potrpel, siten kakor je. To
revše pa se skoro ni smelo ogla-
siti. In da ne bi oče klel in halo-
vajnil, sem cmakala rogelj od
prtička v rakijo ... Pa je dete-
ce mozgalo in zaspalo. In se na-
vadilo. Tako je, vidite.”

Bilo je prvič, da sem videla
Cijko vso potrto od žalosti. “Mo-
ja mama so me zatožili . . ." in
je zaihtela na glas.

“Ne mama, ampak ti sama si
se zatožila že večkrat . . .” in da-
li si ne želi, da bi bila res tako
brihtna, kakor zgleda, sem jo
vprašala. Na srečo sem pogodi-
la pravo struno. Sredi solz se ji
je obrazek zjasnil, nevervano
me je pogledala ter spremljala
moje nadaljne besede s kima-
njem. ali z zanikanjem, kakor je

na kar ga London in Washington priznata za ustavno jugoslo-
vansko vlado. Izmed zamejcev so šli v Titovo novo vlado v Beo-
grad trije. Glani izmed njih je bil Ivan šubašič, drugi pa Sava
Kosanovič. Ob enem so izbrali tri regente, ki naj bi vršili kra-
ljeve funkcinje, dokler se vprašanje kralja ne reši.

Šubašič je slabo izhajal s Titom, kajti vnanjo politiko nove
Jugoslavije je on določal, in pa podpredsednik vlade Edvard Kar-
delj. ne pa šubašič, čeprav je bil on minister vnanjih zadev in je
kot tak zastopal Jugoslavijo tudi na konferenci združenih naro-
dov v San Franciscu.

Pravijo, da je bilo Churchillu žal, ker se je toliko zavzemal
za Tita. Ako je to res, javno tega ni priznal. Bržkone si ni mogel
pomagati, pa je kot praktične politik priznal položaj kot je bil
m skušal dobiti naklonjenost osvobodilne fronte za Anglijo in
\ zameno pa je obljubljal kar že bi ji Anglija mogla nuditi. Morda
tudi Petra. Ampak usiljeval ga ji ni, ko je enkrat spoznal, da ga
ne mara.

Še predno so se vršile volitve v Jugoslaviji, je Tito svetu iz-
javil, da je osvobodilna fronta za republikansko obliko vlade in
ljudstvo ima dne 11. novembra priliko iti na volišče in glasovati
za njene kandidate drugih ni bilo ali pa proti njim.

Volitev se je udeležilo 7,432,471 upravičencev, ali veliko več
ko kdaj prej v Jugoslaviji. Ljudska fronta je dobila 6,725,049
glasov in proti nji pa jih jebilo oddanih 707.422. Taki so podatki.
\ lada trdi, da so bile volitve popolnoma demokratične, s čemer,
naravno, opozicija ne soglaša. A rezultat je tak kot je in niti opo-
ziciji ga ni mogoče zanikati.

Kmalu po volitvah so se člani nove konstitutante zbrali, da
iZvrse svojo nalogo: namreč, da sestavijo in sprejmejo ustavo,
t ateri bo določeno, kakšna naj bo oblika vladnega sistema Ju-gos avije. Naravno, vedelo se je v naprej, kakšna bo, kajti osvobo-
dilna fronta je imela določen program že dolgo in je Jugoslavijourejala po njemu. Zato je bil sklep konstituante dne 29. novem-
bra za odpravo monarhije in proglašenje republike le formalnost.

a o se je država dinastije Karadžoržev ločila popolnoma odproslosti in Peter 11. bo lahko le še “kralj” brez kraljevine.
+

,

e ° Jugoslovanskega repubhčanskega združenja, ki se jevU ze y času prejšnje vojne borilo za ustanovitev jugoslovanskefederativne republike, torej le ni bilo zaman.

naneslo. Končno pa je vsa iz se-
be izjecala: “Pa mi oče potem
ne bodo več rekli buča, pa bet.
pa platišče . . .?”

Atomskih bomb bi po Cijkini
zaslugi res ne bilo nikoli. Razre-
dov ji pa le ni bilo treba ponav-
ljati.

Katica je bila že večja. Ni pila
rakije, “o neee-huuu-fuj!”
Ampak malo vina vsak dan, to
je pa zdravo. . . Treba je bilo
packe v njenih zvezkih spraviti
v zvezo z vinom, pa še morebit-
ne packe pozneje v življenju
in je pomagalo. Vsaj zvezki so
bili poslej čednejši.

Janezek je “pokušal” žganico
samo, kadar ga je ščipalo. “Vi-
no "eeeh . . .” in je zmignil
z rameni ter se v zadregi na-
smehnil. Bil je drobcen in suh
in je le težko “držal svojo vo-

ido . . . Oče njegov je povedal:
i “Kakor je mali majhen in slab.
: vendar ga ni barilca. da se ga
ne bi lotil ..." Kakor s prejšnji-
mi, so je bilo treba tudi z Janez-
kom pogovoriti na samem. Po-
magalo je največ vprašanje, ali
hoče tudi pozneje kot fant “di-
šati” po vlažnih hlačah . .

.

Mirko je imel tudi svoje “dne-
ve”, pravzaprav le popoldanske.
On ni stikal za flašo, kot Cijka.
Njemu je prijalo vino. Sveto mi
je obljubil, da se bo sprijaznil
z vodo in ne bo več “vsega po
dvoje”, n. pr., šolskih tabel, ko
ve, da je samo ena.

Toda nekega popoldne se je
Mirko zopet sumljivo obnašal.
Povedal je, da je šel opoldne k
zidanici jest. “Naši delajo v trt-
ju. Pa ni bila južina gotova, pa
sem jedel samo kruh. Pa nisem
nič pil. ,Ne kapljice!”

“Ampak si si kruh omakal v
vino, je-li?”

Pokimal je. “Ampak pil le ni-
sem . . .”

VABILO NA IZREDNO SEJO
Cleveland, O. Soc. klub št.

49 JSZ sklicuje sejo v petek
14. decembra. Vršila se bo v či-
talniških prostorih Slovenskega
delavskega doma na Waterloo
Rd. Prične se ob 7:30 zvečer.

Na dnevnem redu bo razpra-
va in sklepanje o nadaljnih pri-
pravah za klubovo plesno zaba-
vo, ki se bo vršila na božični
dan 25. decembra.

Vabljeni so vsi člani, da se je
gotovo udeleže, torej tudi tisti,
ki na klubove redne seje, katere
se vrše vsako tretjo nedeljo v
mesecu, z enega ali drugega vz-
roka ne morejo prihajati. Ob tej
priliki v petek 14. dec. pa se zbe-
rimo vsi. Sodružni pozdrav!

Anton Jankovich.

NESREČA ROJAKA
Jacob Lipovšek iz

v
Neelville,

Mo., poroča, čemu je zakasnil z
obnovitvijo naročnine. Peljal
se je k sosedu s traktorjem, pa
ga ni dobro zavrl, ko je stopil
doli pred kolo, šlo je čezenj, ga
poškodovalo toliko, da je moral
v posteljo, sedaj pa hodi ob pa-
lici, da mu je mogoče krmiti ži-
vino. Lipovšek je star 70 let,
žena je mrtvoudna, sinovi pa so
v armadi. “Vsi pridejo nazaj, le
mojih ne pošljejo, ko jih bi tako
potreboval,” jamra v pismu.
Želimo mu, da čimprej okreva in
da se sinovi kmalu vrnejo nje-
mu pri delu v pomoč.

Produkcija avtov
še zelo nizka

Od konca vojne pa do 31. ok-
tobra je bilo v tej deželi izdela-
nih samo 19,136 novih avtomo-
bilov, predvidevanih pa je bilo
72,740. Kompanije dolže krivde
unije in pa pomanjkanje mate-
rijala, unije pa trdijo, da .dru-
žbe produkcijo nalašč zavlaču-
jejo.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Letos smo začeli praznovati

Božič prej kot ponavadi. Naš
Broadway, State Street v Chica-
gu, je že nad dva tedna v praz-
nični, božični obleki. Ogromni
venci se dvigajo visoko nad ce-
sto. dočim so cestni svetilniki
vsi poviti v smrečje. Prodajalne
izložbe so polne božičnih pred-
metov in skoro iz vsakega okna

I ti miga debelušni Santa češ,
čas je, da napraviš svoje dolž-
nosti.

Dalj ko gledaš te vabljive na-
prave, zavite v tradicionalni bo-
žični obleki bolj te vse spo-
minja. da je vse to le komercial-

i nost navadnih štacunarjev. Bo-
žič, tak kot je bil nekdaj, je že
davno izgubil svoj pravi pomen.

Ali prodajalne so nabito pol-
ne ljudi. Fakt, da je minila voj-
na in da se sinovi in hčere po-
novno vračajo na svoje domove,
ter da je mogoče zopet kupiti
gotove stvari, katere se niso do-

rbile v vojnih letih vse to goni
ljudi v trgovine. Kadar gleda
človek te množice, pa naj bo že
podnevu ali pa ob pondeljkih
zvečer, ne opaziš na njih obra-
zih-tiste skrbi, katera bi morala
biti, če bi sledili časopisju. Se-
daj v resnici niso taki časi, v ka-
terih bi imeli vzrok za veselo

i razpoloženje. Dnevne krize, ne
samo v tujini, ampak tudi pri
nas doma se večajo in kot iz-
gleda je še daleč do kakšne re-
šitve. Ampak to je menda le sa-
mo za tiste, kateri so direktno v
njih zapleteni. Množice izven
teh kriz— teh ne briga dosti,
kaj se godi.

Delavski položaj pri nas
Stavka pri General Motors je

v polnem teku. Voditelji teh ve-
letovarn so ne samo arogantni
mogotci, ampak nekaka država
sama zase. Na poziv delavskega
tajnika, da naj pridejo na kon-
ferenco, kjer bi se vršilo poga-
janje med unijo avtomobilskih
delavcev ter ravnateljstvom
so na prav svoj lastni način oho-
lo odvrnili, da to njih nič ne
briga. Kaj je napravil Washing-
ton? Ničesar. Kot izgleda, je dr-
žava napram delavski krizi, ka-

I tera postaja vsak dan resnejša,
brez moči. Lastniki veletovarn
ter velike korporacije, katere so

; si nakupičili milijarde dolarjev
vojnih in povojnih profitov, de-
lajo po svoje, ne meneč se ne za

, javno mnenje ih ne kaj poreče
| federalna vlada. Za primer jim
je menda francoski kralj Ludo-
vik XIV., katerega izrek je bil:
“L’Etat c’est moi” (Jaz sem
država.) Organizirano delavstvo,
še posebno pri CIO. je pa dru-
gega mnenja.

Stavki avtomobilskih delav-
cev bo sledila stavka delavcev
v jeklarskih tovarnah. Vpraša-
nje oljnih delavcev še tudi ni re-
šeno. V Chicagu stavkajo ponov-
no uslužbenci pri Montgomery
Ward Co., itd.

* Vse to ne bo rešeno s predsed-
; niškimi govori po radiu, ali pa s

( protidelavskimi zakoni v kon-
-1 gresu. To bo treba rešiti na
drug, pravičnejši način. Delav-
stvo, katero tvori ogromno veči-
no prebivalstva Zedinjenih dr-
žav in katero je ona nakupoval-
na sila, ki goni industrijo, mora
biti deležno tistih malenkosti,
ki so za dostojno življenje abso-
lutna potreba. Nikjer ni zapisa-
no. da so industrialci in vele-
bankirji ljudje izven države,
ter da zanje ni zakonov. Dokler
obstoja kapitalistični sistem, so
privatni profiti neizogibni, ali
nikjer ni rečeno, da sme ena ma-
la skupina ljudi nagrabiti tako
ogromne dobičke, dočim ogro-
mna večina ne zasluži dovolj za
pošteno življenje.

Pa naj poreče še kdo, da niso
imeli socialisti prav, da je raz-
redni boj v kapitalistični dru-

i žbi neizogiben.
Po svetu

V Indoneziji se boj nadaljuje.
Koliko časa bo mogla angleška
vlada nadaljevati z odprtim bo-
jem v nji, je težko trditi. Da je
to zelo umazana borba, je jasno
tudi Angležem samim. V Pale-
stini je mir pred viharjem. V
stari Perziji, ali kakor jo ime-
nujejo danes, v Iranu, tudi ni
vse v redu. V Iranu je križ ta.
da dežela kar plava v petroleju.
Če bi bila to kakšna puščava kje
v Armeniji, kjer je samo ska-
lovje, bi se noben vrag ne zme-
nil zanjo. Ali v tem slučaju se

i| pa silno zanimajo za Iran An-
; ’ glija, Rusija in Amerika. Seda-
-1 nja vlada v Teheranu že precej

časa sedi na dinamitu. Ali o tem
i bomo govorili več enkrat pri-■ hodnjič.
i Na Kitajskem je civilna voj-
? na. O tem se v našem meščan-

• skem časopisju veliko piše. Na-
i ša vlada je zapletena v tej bor-

, bi. In kot vedno smo tudi v tem■ slučaju na strani desnice na
strani Kaišekove reakcionarne
vlade. Vse to se je vršilo še pre-

• cej potihoma, četudi so bili tu in
• tam protesti od liberalno misle-

čega časopisja in ljudi ter pose-■ bno delavskih unij. Ali z resig■ nacijo bivšega poslanika Hur-
leyja je prišlo vse na površje.
Hurley je resigniral. kot je sam
izjavil, ker se mu je metalo po-
lena pod noge in ker ni dobil za-

, dosti opore v oficialnem Wash-
: ingtonu za svojo akcijo na Ki-
tajskem. V svoji kritiki je izja-
vil, da je proti kolonijalnemu

[ imperializmu kakor tudi komu-
‘ nističnemu imperializmu. Je za-

i to, da Zed. države energično■ ustanove svoje stališče na Kitaj-
skem. to je. da podprejo Kajše-
kovo vlado napram komunistič-
nim banditom (torej nismo še

» dali dovolj pomoči Kajšeku?),
• ter da je za demokracijo.

Predsednik Truman je njego-
vo resignacijo sprejel ter ime-
noval generala Marshalla na
njegovo mesto. Eno je polo-
žaj na Kitajskem je zelo resen.

Naše gibanje
Naš jugoslovanski relif je po-

novno na delu. O tem se precej
| piše v našem meščanskem časo-
pisju. Kolonar Herb Graffis je
imel zelo lep članek o Jugosla-

iviji in partizanih v čikaškem
Daily Times. Omenil je njih ju-
naške borbe ter silno potrebo
pomoči z obleko, obuvalom in
drugimi potrebščinami. Cen-
trala za delo med Amerikanci je
Jug. Relief, 123 W. Madison St.

Slišal sem, da se v gotovih
. slovenskih krogih pobira obleka

in denar za üboge slovenske imi-
grante. kateri so pobegnili pred
Titovo armado iz Slovenije. Ti
narodni revčki, kateri so se tako
junaško borili pod Hitlerjevo

, i zastavo napram “brezverskemu
i komunizmu”, baje silno trpe v
tujini. Človek bi jim rad poslal
kakšno vrv, ali kaj podobnega.

. Bi bil saj konec njih trpljenja
Prekleti izdajalci! Škofa Rož-
mana pismo, katerega je menda
spremljal angelj varuh in iz ka-
terega veje duh vseh podlih iz-
dajalcev katerim sta bila Hitler
in Mussolini ne samo moralna
opora napram njih narodu, am-
pak tista fizična moč. na katero
so prostovoljno prisegli in jo
rabili proti narodu samemu
je prava izpoved bankrota slo-
venskega klerikalizma. Da, slo-
venska dežela je lepa, ali za iz-
dajalce v nji ni prostora. To bo
razumel tudi škof Rožman.

Ne pozabimo klubove prired-
be v nedeljo devetega decembra
Iv dvorani SNPJ.

Kupujte Victory bande!

Tole mi ne gre
v glavo?

I

Ker so ameriški katoliški ško-
fje in nadškofje tako navdušuje-
jo za demokracija na Balkanu
in proti totalitarni Rusiji, čemu
nimajo nobene grajalne besede
proti totalitarni, klerofašistični
Španiji, Portugalski in Argenti-
ni, to mi nikakor ne gre v glavo’
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