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Rasti, rasti smrečica;..
“Samo enkrat v letu je Bo-

žič! Mama, samo enkrat ..
.”

Mudilo se nama je z bratcem.
Naslednji dan je bil že badnjik
(dan pred Božičem) in peka
nevaren čas za sitnarenje.

“Drugod imajo drevce vsako
leto, mi pa ne. Letos pa bo, kaj
ne, mama, letos bomo tudi mi
imeli hojico ...”

Da je smrečič škoda, zato ker
jih imamo premalo. “Saditi, sa-
diti! Ne sekati jih!”

“Druge je škoda! O, da! Am-
pak tista ki raste ob izgonu
tiste ni škoda čisto nič! Kaj bi
tam! O, samo letos . . .”

Vse na skrivoma sva pozlatila
že precej orehov in lešnikov
piškavcev, da sva jih lahko ‘na-
sadila’. Tudi jabolka 'sva si od
ust odtrgavala. “O, mama, samo
letos hojico . .

Pletla sva vsak svoj “lanček”
papirnato verigo. Kakor dva

jastreba sva planila na vsak od-
rezek, ki je padel od sestrinih
Škarij. Delala je ‘rože’ za v kot
in se najine gonje za smrečico
ni udeleževala. Zanjo se tudi ne
bi spodobilo, ker je bila že ‘več-
ja’.

Nadlegovati očeta ni kazalo.
Če bi rekel ‘ne’, bi prej zvezde
skapale z neba, nego bi se on
premislil. Zato sva bila le ma-
teri za petami. Ko se je napo-
sled najinega naravnost vzgle-
dno vztrajnega ‘hojicanja’ nave-
ličala, sta se z očetom na skrivaj
pomenila.

Midva sva bila trdno prepri-
čana, da ga je pridobila, kajti
takoj po opoldanskem obedu je
oče vzel v roko sekirico, pa de-
jal: “No. pa pojdimo...”

In šli smo. Midva za očetom?
Kaj še! Pred njim...! Kakor
dva črička sva veselo čričala, pa
gazila na celo dokaj visok sneg.
Od časa do časa je bilo treba
počakati, da sta naju došla oče in
pa najina sapa. Strašno se nama
je mudilo. Pri srcu pa slovesno,
oj!

Že zdaleč sva jo ugledala in jo
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VSI SMO ZA SVOJCE, A JE
DOBRO BITI TUDI ZA VSE

Ko je bilo sporočeno o obnovitvi poštne zveze med Zed. drža-
vami in Jugoslavijo, smo takrat v tem listu med drugim rekli, da
bodo prihajajoča pisma oznanjala same slabe strani: ta in ta je
bil übit, lačni smo. vse je požgano, “beli” (Rožmanovi in Rupni-
kovi ljudje) so pobegnili, dobili smo novo vlado, prodajalne so
prazne in privatnih nič več ne bo, ker jih nadomeščajo zadruge.

In v naših komentarjih je bilo poudarjano, da bodo ljudje
tam tožili svojcem tukaj ne samo kako je bilo slabo v vojni, am-
pak tudi denuncirali drug drugega. To je naravno, ker se je to
godilo tam od prvega dne Hitlerjeve in Mussolinijeve invazije,
pa do njunega padca. In tudi pozneje. In ker je to pač ena naj-
večjih človeških slabosti moti tudi veliko drugače poštenih
ljudi Moti jih namreč v tem, ker bodisi vsled predsodkov, ali
luge, ali pa kakšnih svojih posebnih nazorov ne zapopadejo, da
je ta človekova šibkost bila glavna zapreka v revolucijah, v upo-
rih, v stavkah in celo v bojih, vzemimo za primero kampanje
za obvarovanje naprednosti v naših naprednih podpornih orga-
nizacijah v Zed. državah.

Napačno je misliti, da bi v Sloveniji tvoji in moji ljudje ne
bili übiti, če ne bi bilo partizanov. In popolnoma napačno pa je
slediti tistim, ki trdijo, da bi Slovenija ostala nepožgana, nepo-
rušena in sploh da bi vsa Jugoslavija bila sedaj na konju, če bi
“komunisti” ne pričeli vojne proti Mussoliniju in Hitlerju. Sicer
se ti ljudje ne izražajo tako, ker so toliko previdni, da borbe proti
osišču niti omenjajo ne, pač pa le trdijo, da ker je Jugoslavija
majhna, Slovenija pa še veliko bolj, čemu bi se njeni prebivalci
rajši ne udali v usodo in mirno čakali mirnega konca vojne in
potem pa v miru dalje živeli?

Borbe ne poznajo takih pravil, kar priča med drugim zgo-
dovina kmečkih bojev po Slovenskem zoper tlako, in nato zgodo-
vina obrtnikov in delavcev proti fevdalnem sistemu in aristokra-
ciji. V uporih se dogodi nič koliko napak. Denuncijacije so po-
gubile nešteto življenj. Ampak ljudje, ki se zavzamejo v borbi
za svobodo tvegati vse, ne morejo in ne smejo imeti v uvidu le
hibe uporov, ampak cilje upora. V Jugoslaviji so zmagali cilji.

KAJ BO Z “ZDRUZENOSTJO"
"ZDRUŽENIH" NARODOV ?

V Londonu že mnogo tednov brez posebnega šuma razprav-
lja mednarodna komisija združenih narodov Rooseveltova oz-
načba za to ustanovo kako naj se zedini, čemu in pa v kakšne
namene. Vse to ji je že določil pokojni Roosevelt, kar se je v nje-
govih proglasih lepo slišalo, a na sestankih velike “dvojice”, po-
tem na pomemkih “velike trojice” in končno na sejah “velike
petorice’ pa ne več tako mikavno.

Vseeno, od konference v San Franciscu, ko se je z idejo usta-
novitve združenih narodov prvič pričelo v organizirani obliki,
pa do sestanka pripravljalnega odbora v Londonu, se je izvršilo
veliko zgodovinskih sprememb, kar omenjeni odbor postavlja
pred vprašanje, da-li je bilo njegovo dosedanje delo kaj vredno
in ako je bilo, kam odslej dalje?

To, da so združeni narodi združeni samo na papirju, ni niko-
mur skrivnost. Tudi ne, da nimajo v ničemer prave soglasnosti.
Vsled tega odločujejo, v kolikor sploh zmorejo odločevati, samo
tri velesile. Pravzaprav dve. Ali pa —po pravici rečeno no-
bena, ker sc vzlic prizadevanjem ne morejo vsoglasiti za enotnost
v svojih motivih niti tri dežele: te so Zed. države, Sovjetska unija
in Velika Britanija.

K njihni družbi sta prišteti tudi Kitajska in Francija in ime
nujejo se vse skupaj za “veliko petorico”. V Moskvi so na konfe-
renci, ki sc je pričela v začetku decembra, bile zastopane samo
prve tri in bo menda tako ostalo še priiično časa, ker Kremlin
noče zraven držav, ki so bile v vojni bolj po imenu kakor pa da
bi kaj velikega prispevale k zmagi.

Zed. države se zavedajo, da so v borbi za poraz nacizma v
Evropi in drugje največ pripomogle, Moskva pa smatra, da je
Sovjetska unija največ žrtvovala in da je do izmed zmagovitih
treh omenjenih velesil posledice vojne najdalj trpela in z naj-
večjimi izgubami.

Kaj naj v očigled teh trenj med državniki treh vodilnih vele-
sil stori konferenca združenih narodov, ki bo začela s svojim
prvim rednim zborovanjem meseca januarja v Londonu? Prej je
bila Anglija interesirana le kako protektirati zavezniške poši-
Ijatve Sovjetski uniji v pomoč v Murmansk in v Arhangel, a sedaj
jo zanima še bolj, kako usoglasiti svoje ambicije z ambicijami
Sovjetske unije, ki jih goji in poudarja vsepovsod po Sredozemlju
in še marsikje posebno sedaj, ko je konec vojne. Ni verjetno, da
bomo zmagali v tej tekmi, ker je naša vlada pač brez pravega pro-
grama za bodočnost in brez razumevanja za socialne probleme.

Predsednik Truman je dne 19. decembra odločil, kdo naj
zastopa našo deželo na prvi konferenci združenih narodov, ki se
prične 10. januarja v Londonu. In potem se bo nadaljevala za
kakršno mesto se že odloči. Sklenila pa je že, da naj bo glavni
stan v Zed. državah.

Osebe, ki jih je predsednik Truman imenoval za prvo ame-
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VRHNJA SLIKA je iz sedmega novembra 1945, ob priliki slavnostne obletnice boljševiške revolucije.
Stalina ni med njimi in takrat so šinile v svet govorice, da je umrl, da je nevarno bolan, da je odstavljen
itd. Na spodnji sliki iz enega leta prej je tudi Stalin, ki se je do tedaj udeležil še vsake proslavitve boljše-
viške revolucije in imel v vladi in njenih proglasih glavno besedo. Minulo jesen ga je v vladnih poslih
nadomestil Molotov, o Stalinu pa je bilo poročano, da si je vzel zaslužene počitnice in jih odšel uživati na
jug ob črnem morju. Na vrhnji sliki je Molotov drugi od desne proti levi, in na spodnji četrti od desne,
tretji od desne pa je Stalin. Dne 17. decembra t. 1. je bilo poročano, da se je Stalin vrnil s počitnic na
Krimu v svoj glavni stan v Kremlinu v Moskvi okrepčan in svež za nadaljevanje dela v svojih odgovorno
stih.

IVERI
vso zasopla pokazala očetu:
“Tamle je . . .”

“Da, tam je. Ko se bo v na-
šem kotu sušila, ne bo več
tam . . .” je odvrnil mirno, a re-
sno, preresno za najino preki-
pevajoče veselje. “In ko bo na-
zadnje v peči zgorela, je ne bo
več nikjer ..

.” je stresel na na-
jino že manj vroče veselje še
drugo merico svoje hladne res-
nobe. Nato še tretjo: “Nihče je
ni gojil, nihče zalival ob suši.
Sto in stokrat so jo goveda po-
hodila. Pa si je le nekako po-
magala od tal, sama čisto sama-
herna! A zdaj prihajamo mi s
sekiro. To bo zanjo konec. Ko-
nec!” je za spoznanje poudaril.
Govoril je tako, kakor da bi se
pogovarjal sam s seboj.

Nič več se nama ni mudilo.
Še prehitro smo se bližali. Tudi
ne več pred očetom, ampak za
njim sva mencala. Tiha, kakor
dva pogrebnika. Ne smeje se in
ne čeblja, kdor žveči pelin. In
midva sva ga imela polna usta...

Kake tri korake pred njo se
je oče ustavil, češ, le naglejta se
je, razbojnika vidva!

Skoro vsa ogrnjena v debeli
sneženi plašč je stala pred na-
mi. Plašč se je v zimskem soln-
cu biserno svetlikal. Skozi belo
obokane globoke line je gledal
mrak in mir.

Oče je s palcem preizkušal
ostrino sekirice.

Spogledala sva se z bratcem,
in jaz sem malodušno zmignila
z rameni. Z veliko težavo sem
goltala grenkobo. Bratec je gle-
dal v tla in pozabit zapreti usta.

O smrečica, o hojica! Kaj bo-
do jaslice v kotu, pa golobček
z rdečimi očmi in rdečim klju-
nom; golobček iz papirja in va-
te, na nitko privezan in na širo-
ko razpet, da se bo sukal na de
sno in levo, ko se bo kadilo iz
božične sklede .. . Kaj vse to,
ako ne bo hojice s svetlo zvezdo
na vršičku!? Ako ne bo pozla-
čenih orehov in lešnikov in ja-
bolk z zlato penico na muhi—-
ako ne bo vsega tega kam obe-

riško delegacijo v redno zbornico združenih narodov, so veči-
noma iz konservativnih krogov. Daši je imenoval med njimi za
našo zastopnico tudi ženo pokojnega predsednika, Mrs. Eleanor
Roosevelt, ni verjetno, da bi mogla biti ona v ameriški deputaciji
kaj drugega kot le ena oseba. Kajti našo politiko v društvu na-
rodov bo odločal in jo vodil naš državni oddelek.

Ko se je ustanavljalo prvo društvo narodov pod vodstvom
Wilsona, jebilo zanj v Evropi silovito navdušenje. O razvoju lige
narodov je našim čitateljem vredno prečitati članek v Ameriškem
družinskem koledarju leta 1939, ki ga je priredil urednik tega
lista po svojem povratku iz Švice in drugih krajev Evrope.

Iz raznih poročil je razvidno, da je sedanja organizacija
združenih narodov še celo bolj na šibkih nogah kakor je bila
picjšnja liga narodov. Takrat je imela saj ogromno moralno po-
moč med množicami različnih dežel, a sedaj so ljudske mase kar
nekam brezbrižne za vse to. Si pač mislijo, “oni odločujejo'in
bodo pač zavozili morda še bolj kakor zadnjič.”

V Moskvi niso nič kaj zato, da bi v organizaciji združenih
narodov večina odločevala. To se glasi kot da so sovjetski diplo-
mati proti demokratični uredbi novega društva narodov. Res-
nica je, da se boje glasov, ki se obračajo po navodilih. Ameriška
vlada n. pr. kontrolira že samo na tem kontinentu v društvu na-lodov nad 20 glasov, vrh tega ima tudi Kitajsko in pa še nekaj
drugih držav na svoji strani. In Anglija tudi precejšnje število.

Združeni narodi so torej razdeljeni v “bloke”, kar pomeni
vse kaj drugega kot združenje. Morda se bodo na svojem prvem
glavnem sestanku meseca januarja o tem domenili in se izrekliza združenost, namesto za ustvarjanje okolščin, ki bi vodile le
v nova oboroževanja in v tretjo svetovno vojno.

| siti!? Pa najin pisani ‘lanec’ .
.

.
In se je brat našobil, pa se

uprl. “Eh, kaj bi zmišljali! Drvo
je drvo!” ter si odločno obrisal
nos v rokav.

Počasi se je ozrl oče. kakor da
se je šele zdaj spomnil naju
dveh. Pomolčal je. nato pa
“Drvo je mrtvo. Tole pa je še
drevo, živo in rastoče. Ko bo
pod našo sekiro padlo, ondaj bo
mrtvo, ondaj bo drvo.”

In je znova otipal sekirico,
pa krepko koračil. Zgibalo se je

zajec je skočil izpod smreči-
ce in sc hitro zgubil za grmovje.
Samo vejica nad vznožjem se je
še majala, kakor da mu maha v
slovo. Še smo gledali za zajcem,
ko je onostran grmičevja brisal
v klanec in izginjal v beli dan.

“Le beži!” je dejal oče. “K?
se boš vrnil, ne bo več strehe.
Pa še pticam povej, tistim, ki
so imele tu notri jerperge, da
bodo drevi zaman čivkale tod
okoli ...”

Naju je zopet kakor pozabil.
Ždela sva predse, kakor dva za-
vrženca, kakor za na dno pekla
zrela grešnika. In ker nisva zi-
nila ne črne ne bele, je menda
še zmerom dvomil, ali je naju
že dovolj zmehčal, ali ne. Pa je
stopil vstran, se pripognil in za-
pisal v sneg: Vesel Božič . . .
“Na, vidva se pa podpišita!” je
dejal rahlo porogljivo in se ozrl
ter počakal, dokler nisva zani-
kala z glavo. “Nečeta? Hm, i
mene bi bilo sram... Pa saj
živali ne poznajo črk, nimajo
kolendrov, ne nič. In drevo ne
zna moliti očenaša. Zadnjega!”
Pri tem je zopet otipal ostrino.

“Aaa, zadosti smo se naposta-
vali! Dvakrat bom zamahnil,
tretjič ne bo več treba,” in je
stegnil levico, da bo smrečico
nagnil na stran. Ali preden jo
je dosegel, so ga že štiri majhne
rdeče roke prijele zadaj za suk-
njo, ga držale in vlekle, vlekle
nazaj. “Ne, nikar-tee . . .!“ “Pa
ni tre-baa . . .!” je jeknilo in za-
jokalo iz naju, da skoro nisva
vedela kdaj.

“No”, je zmignil z rameni,
“če nečeta, pa ne bom.” In je
smrečica s svojim plaščem vred
ostala nedotaknjena.

Tiha in poparjena popoldne,
taka in še bolj sva bila zvečer.
Sestra je stikala ‘cvete’ v ‘rože’.
“Lep paradiž bo, ne?”

“Hojice ne bo . . .’

“Kdo pravi, da ne?!’ je poše-
petala. Dali nisva pri večerji

I opazila na očetovi suknji lepih
zelenih igljic ... In je položila
prst na usta. Na starem preluk-
njanem rešetu se je sušil pobar-
vani mah in roko vaj rafije, tudi
pobarvane. Na vprašanje, čemu
zelena rafija, se je samo skriv-
nostno nasmihavala in meži-
kala.

Drugi dan, na badnjak popol-
dne, nama je bilo vse jasno. Oče
jo prinesel hojico. “Na, da se ne
bosta držala, ko repni olu-
pek . .

Že na prvi pogled je bilo to
drevce kaj čudno. Ko sva si ga
pa od blizu natančneje ogledala,
sva takoj vedela, zakaj je tako
čudno izrastlo’. Oče je nekje
naklestil smrečjih vej, jih po-
tem še prirezal in obrezal, pa

spodaj daljše, proti vrhukrajše čvrsto privezal ob ko-
liček. Sestra je ‘deblo’ ovila z
zeleno rafijo.

“Bolje nekaj, ko nič,” je de-

JOŠKOOVEN:

RAZGOVORI
Snega imamo dovolj. V Buf-

alu, N. Y., pravijo, da ga imajo
jez štiri čevlje. Sedaj jim ni bilo
,reba popevati tiste pesmi, ka-
tera ti že leta brenči v ušesih
ikrog Božiča: “I am dreaming
<f a white Christmas.” Tudi pri
'as ne. Božič je bil res bel to
cto.

Na naših čikaških ulicah je še
/edno gnječa. Naj bo dež, led
li pa sneg nobena stvar ne
I’eprcči navdušenega pohoda
:upčevalcev. Kot izgleda jebilo
o za r.aše trgovce izredno dobro

leto.
Sploh se dela pri nas vse na

Jebelo. V tem mesecu je bilo v
Chicagu enajst umorov—in več
kot polovica teh nerešenih.
Ali so to malenkosti. Glavni po-
kolj se vrši. na naših ulicah in
cestah, brez da omenjam nešte-
vilne nezgode, katere se vrše
zadnje čase na naših železnicah.
Samo v mesecu oktobru je bilo
übitih ali povoženih do smrti od
avtomobilov več kot 3800 ljudi
v tej deželi. Da nismo zaostali
v mesecih novembru in decem-
bru, je skoro gotovo. To so ogro-
mne številke, katere stalno na-
raščajo.

Naši fantje prihajajo v vedno
večjem številu domov. Veliko
izmed njih je razočaranih, ne
samo ker ne morejo dobiti sta-
novanj, ampak tudi glede dela
ni vse tako, kot so mogoče sa-
njali kje na pacifičnih otokih.
Tudi drugače se jim zdi čudno.
Uvideli so, da oni. kateri so osta-
li doma, ne vedo nič o vojni. In
kadar ti veterani čujejo čudne
izraze in še bolj čudna vpraša-
nja. češ, kaj pa z Rusijo, kdaj
bomo pa udarili po nji. se fantje
vprašujejo, “mar še ni bilo do-
volj?”

Na sr&čo je še vedno dovolj
pametnih ljudi v tej deželi, ka-
teri ne mislijo na način kot jim
predpisujejo razni Hearsti in
McCormicki. In ravno sedaj, ko
se končava leto, je prpcej zelo
dobrih znamenj glede tega.

Po svetu
Pat. Hurley je napravil s svo-

jo resignacijo veliko uslugo ne
| samo Kitajcem, ampak tudi tej
deželi. Stvari so postale jasnej-
še ne samo v Washingtonu (kjer
je bilo zelo potrebno), ampak v
splošnem mednarodnem pogle-

j du. Čunking ne bo tako arogan-
ten sedaj, ko ni več starega Hur-
leyja v ozadju. In mogoče je pri-
šel čas tiste reforme za katere
se tepejo kitajski sovjeti.

O delu konference velike tro-
jice, katera zboruje v Moskvi,

se sedaj ko to pišem, še ne ve
ničesar. Bilo bi zelo dobro za
Evropo in za ves svet, če bi ti
fantje napravili saj nekaj do-
brih sklepov. Stalin se je, kot
pravijo, povrnil v Moskvo čil in
zdrav, kljub temu, da je kerne-

Tribuna po najboljših virih
pisala, da je bil prvič zelo bo-
lan, menda neozdravljivo, dru-
gič .da ga je po zelo dobrih vi-
rih dognano, težko ranila neka
gledališka igralka, v katero je
bil menda zaljubljen. In ker naš
kcrncl vedno piše resnico, je
pač čudno, ko sem danes opazil
v isti Tribuni, da je Stalin zopet
zdrav in na delu v Kremlinu.

Jugoslovanski intriganti, ka-
teri sc potepajo po svetu, še ve-
dno pridno rujejo proti novo-
proglašeni uniji jugoslovanskih
republik. V tem njim pridno po-
magajo tukajšnji naši in poljski
reakcionarji. Sedaj se obračajo
na angleško in ameriško vlado,
naj njim v imenu demokracije
priskoči na pomoč.

( MacArthur dela dobro delo
med Japonci. Nekateri ciniki v
tej deželi vprašujejo, če bi ga
ne bilo treba poslati rajše doli
na naš jug, kjer je precej slič-
nih reform, katere je on upeljal
na Japonskem, potrebno uvesti.
Ali položaj na Javi in v Sumatri

jala mati in prikrivala muzanje.
“Ko bo napleteno, bo lepo.”

je kimaje zatrjevala sestra in
težko zadržavala smeh.

“No, pa je volk sit in koza
cela,” je vsaj navidezno resno
menil oče.

Koza je ostala res cela, ampak
volk ni bil posebno sit. Vkljub
temu sva bila zadovoljna, da se
je izteklo tako, kakor se je. Po-
sihmal pa sva rastoče smrečice
gledala kot smrečice, in ne več
kot božična drevesca.

je glede stališča zaveznikov ze-
lo žalosten.

Ob koncu leta
To leto, katero kmalu zatone,

bo po pestrosti dogodkov in po
orzini, v kateri so se vrstili,
ostalo pomembno v zgodovini.
V tem letu sc je končala vojna z
Nemčijo in Japonsko. V tem le-
tu je umrl predsednik Roose-
velt, katerega danes ta dežela
zelo pogreša. V tem letu so.bli-
zu Milana obesili za pete naj-
večjega širokoustnega bahača,
kar jih je še nosila zemlja
Mussolinija. In v tem letu je pa-
dlo gnezdo nemškega fašizma—
Berlin, kjer jetudi poginilo pre-
cejšnje število ostudne nacijske
golazni, kot na primer Goebbels
: n menda Hitler.

Eksplozija atomske bombe,
katera je stresla svet ter z raz-
vozlanjem atomske sile odprla
novo dobo, katere še ne razume-
mo, sc je tudi izvršila to leto. In
v tem letu se je izvršilo tudi to
kar smo vsi želeli: Osvobojen je
naše zemlje, zemlje, katera je
namočena s krvjo stotisočev
naših mučenikov—Jugoslavija.

Nekje doli na hrvaški zemlji
£n ji jejo kosti prvaka naših upor-
nikov Matije Gubca. V dav-
nih temnih dnevih je stal na
čelu naših kmečkih upornikov,
katerih geslo je bilo kot je pi-
sal Valvasor: “Za staro pravdo!”
Kronan je bil na razbeljenem

, prestolu in z razbeljeno krono
I na glavi je umrl na zagrebškem

| trgu.
Dolgo, dolgo je od takrat —in

duh upora je ležal otrpel vsa
stoletja . . . Ali ne mrtev. Duh
upornika Gubca in njegov boj-
ni krik se je ponovno razlegal
po slovenski, hrvaški in srbski
zemlji. Samo to pot je bil ne-
premagljiv, katerega niso mogli
zadušiti ne izdajalci in ne oku-
patorji. Krik, kateri doni še da-
nes: “SMRT FAŠIZMU! SVO-
BODA NARODU!” Prijatelji, ne
pozabimo njih!

Za nas ob koncu leta
Čaka nas veliko dela. Ne sa-

mo tu v tej deželi, katere dr-
žavljani smo. ampak kot delav-
cev, da organiziramo naše sile;
kajti vse kaže, da se industrial-
ni boj šele začenja. Potem je
naše časopisje, brez katerega
smo brezmočni. Ter končno po-

■ moč našim bratom in sestram
j v domovini, kateri so vredni
vsega, kar jim moremo dati. To
je samo nekaj namigljajev smer-
nic, v katerem bomo morali vr-
šiti naše delo v prihodnjem letu.
Ob koncu bi se rad zahvalil
vsem sodrugom in prijateljem
Proletarca za njih velikodušno
prispevanje za ruski relif ter v
sklad “Tristoterih”. Tudi v tem
letu bomo apelirali na vas, kajti
razumljivo je, da so glavni viri
delavskega časopisja delav-
ski naročniki —in delavski pri-
spevki. Kot skromni dopisnik
Proletarca se vam zahvaljujem
za naklonjeno pomoč in ob enem
kličem: Sodrugi, ne pozabimo
na naš list, kateri je v vseh kri-
zah stal na pravi strani in s ka-
terim zremo neustrašeni v bo-
dočnost Na delo sodrugi! Ob
enem želim vsem čltateljem in
prijateljem Proletarca srečno in
veselo Novo leto 1946.

Tole mi ne gre
v glavo?

\ [I; x

Čemu toliko voščil v vse sorte
srečo le ob praznikih, ne da bi
kdo Judi kaj storil za uresniče-
nje sreče, to mi nikakor ne gre
v glavo!
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