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Rdeči križ Slovenije
se zhcsvljuje

Urad ZOJŠA iz Ncw Yorka
jo SANSu izročil naslednja pi-
sma iz stare domovine, ki vse-
bujejo hvaležnost naših rojakov
za prejete relifne potrebščine.
Te so bile poslane v Jugoslavijo
brez označbe, v katerih pokra-
jinah naj bodo razdeljene, ker
smo bili prepričani, da bodo no-
ve jugoslovanske oblasti vso na-
šo pomoč pravilno in pošteno
razdelile med najpotrebnejše iz-
med potrebnimi, pa naj bi to
bili Srbi, Hrvati. Macedonci ali
Slovenci, katoličani, pravoslav-
ni ali muslimani, pripadniki ka-
terekoli politične stranke, vsi
oni, ki so ostali v opustošeni in
oropani stari domovini ter po-
trebujejo naše pomoči.

Smatrali smo, in očividno pra-
vilno, da je osvobodilna borba
Jugoslavije tako zvarila jeklo
bratstva .in edinosti narodov
nam predrage stare domovine,
da bi bilo nebratsko in ne hu-
manitarno zbirati relifne po-
trebščine med ameriškimi Slo-
venci izključno le za Slovence,
ko bi morda kateri drugi Jugo-
slovani bili bolj potrebni prve
pomoči. Zavedali smo se tudi,
da če bi vsaka ameriška skupi-
na jugoslovanskega porekla na-
birala le za svoje rojake v stari
domovini, bi nekatere pokraji-
ne. ki so bile v osvobodilni bor-
bi najmanj prizadete, dobile
največ podpore, medtem ko bi
bili skrajno potrebni kraji do
malega zapostavljeni in pozab-
ljeni.

Vsa poročila, ki prihajajo v
Ameriko, bodisi uradna ali oseb
na od strani oseb, ki so bile de-
ležne naše relifne pomoči iz
Amerike, ugotavljajo, da so Slo-
venci sorazmerno prejeli več
pomoči na podlagi potrebe, nuj-
nosti in pravične razdelitve Ti-
tovih oblasti nego pa so ameri-
ški Slovenci prispevali. To je
nepobitno dejstvo in ga omenja-
mo iz razloga, ker se med nami
še vedno nahajajo taki sebične-
ži. ki bi pomagali le Slovencem,
o nujni potrebi pomoči drugih
Jugoslovanov pa ne marajo sli-
šati. Vsled tega se je SANS ve-
dno držal nepristranosti in ape-
liral za pomoč najpotrebnejšim,
brez razlike na narodnost To je
bilo saj malo priznanje od naše
strani, da se strinjamo z neraz-
rušljivim bratstvom in edinost-
jo in enakopravnostjo narodov
Jugoslavije, ki se je porodilo v
borbi za svobodo in demokraci-
jo in scementiralo v bratski bor-
bi, v kateri je preteklo morje
srčne krvi.

Vsa tu priobčena pisnja nosi-
jo uradni pečat glavnega odbo-
ra Rdečega križa Slovenije.

Iz ormoškega okraja:
Našim rojakom v Ameriki:
Dne 2. avgusta 1945 je bilo

potom Rdečega križa poslanih
18 paketov raznega blaga za na-
še revčke. Rekli so nam, da je
bilo to blago zbrano in semkaj
poslano iz Amerike. Nekateri
kosi blaga so novi, drugi pa že
ponošeni, vendar nam jevse do-
brodošlo.

To blago smo razdelili v naj-
bolj opustošene kraje našega or-
moškega okraja, to je k sv. Bol-
fenku in sv. Miklavžu.

Da si bodo naši rojaki v Ame-
riki lahko ustvarili sliko našega
veselja, ki so nam ga priredili s
to pošiljko, na kratko opišemo
razmere, v katerih živimo.

Vsa štiri leta nemške okupa-
cije smo Slovenci mnogo trpeli.
Mnogo naših družin je bilo že v
začetku leta 1941 izseljenih v
Hrvatsko in Srbijo, odkoder so
nam pošiljajo žalostna pisma o
njihovem trpljenju. Ti ljudje
so se deloma že vrnili, deloma
pa se še vračajo goli in bosi in
nekateri tudi sestradani. Mnogo
naših bratov in sestra je bilo za
časa okupacije postreljenih
kot talci, tisoče in tisoče jih je
padlo v borbi osvobodilne fron-
te proti okupatorju. Družine, ki
so ostale na svojih mestih, so bi-
le izkoriščane in izmozgavane.

Šest tednov pred osvobodit-
vijo naše domovine je ležala v
krajih Središče, Salovci, Loper-
šiče. Vuzmetinci, Zasavci, Ilo-
vec, Kajzar, Vinski vrhf Kog.
Vodranci, Lanca vas vojska, ki
je požgala vse domove, ljudi
razgnala po gvetu in jim med-
tem zaplenila vse, kar so. doma

pustili ali imeli eventuelno skri-
i to pred sovražnikom. Približno
4000 ljudi (v teh krajih) jc brc'
strehe, brez vsako obleke, cbut
ve in potrebne hrane. Ker je ce-
lotna država zelo veliko trpela
ves čas okupacije in so drugi
kraji naše države še mnogo več
trpeli, ne moremo prositi pomo-
či v lastni državi v toliki meri,
kakor bi bilo potrebno. Naši kra-
ji, čeprav so vsi trpeli, poma-
gajo prostovoljno s hrano, z ob-
leko na ne morejo veliko, ker
sva štiri leta okupacije nismo
veliko dobili.

Prav toplo se zahvaljujemo
za poslane stvari in prosimo, če
je mogoče, da se še spomnite na
naše opustošene kraje in nam
pomagate še s kakimi darili. Vse
nam pride prav, bodisi obleka,
hrana ali sanitetni material.
Mnogo smo pretrpeli v dobi er
kupacije, globoke rane nam je
nrizadel sovražnik. Teh ran ne
bo mogoče tako kmalu zaceliti,
čeprav smo se z vsemi našimi
silami vrgli na delo.

Vsem našim rojakom pošilja-
mo iskrene pozdrave iz

ormoškega okraja.

Maribor 4. sept- 1945.
Dragi naši rojaki!

i Neizmerno nas je razveselilo.
: ko je tovariš ravnatelj vstcpil v
razred s poročilom: “Moji mla-
di tovariši, danes je zopet prišla
. . . !’ Niti zgovoril ni, ko smo mi
že vedeli kaj je s tem rečeno.
Naši Slovenci onkraj morja so
nam zopet poslali dobrote. Za
te. kakor prejšnje, ki smo jih
prejeli pred enim mesecem, se
vam najiskreneje zahvaljujemo'

Zares otroško smo se razve-
selili. čeprav je naša povprečna
starost 20 let. Toda ni se temu
čuditi. V naši stari Jugoslaviji
smo imeli vseh dobrot dovolj,
medtem ko zadnja leta niti mi-
slili nismo na čokolado, bombo-

jne in drugo, ker nam je glavna
misel bila, kje dobiti kruh. To-
da nekako je kljub temu šlo, saj
je bil producent naš slovenski
kmet.

Smo učiteljski kandidatje
osemdeset po številu. Nahajamo
se v učiteljskem tečaju v Mari-
boru v internatu. Vzgajamo se v
duhu novega časa in nas še sa-
mo šest tednov loči od resnega,
težkega toda najlepšega dola!
Veselimo se že tega trenutka,
ko bomo s ponosom stopili med
naše malčke, kjer bomo nosili
ime pomožnega slovenskega uči-

i telja Res samo pomožnega, toda
ne čutimo se zato manj vredne-

| ga od ostalih, ker smo za življe-
nje ravno tako podkovani kot
oni. Saj so med nami tudi sami
taki, ki so si v narodni osvobo-
dilni borbi ilegalno ali legalno
zaslužili to čast. Kar nam pa še

i manjka na izobrazbenem polju,
bomo pa skušali čimpreje to vr-
zel izpopolniti in tako tudi v
tem postati enakovredno "osta-
lim.

Po štirih letih težkih preizku-
šenj, bodisi v borbi, ki je bila v
planinah (Pohorje, Kozjak), ka-
tere neposredno obkrožajo naš
slovenski Maribor, ali pa po
drugih duševnih mukah Sloven-
cev. ki so ostali doma, smo po-

| stali na svoji zemlji svoj go-
l spod! Maribor, ki se je zadnja
leta pred vojno moderniziral in
razširjal, je postal mesto ruše-
vin. Hudo nam je v srcu, če po-
gledamo na te razvaline, katere
nas prisiljeno spominjajo naših
ljudi, ki so bili pod njimi ali so
še morda pokopani, vendar se
zavedamo, da drugače ni bilo
mogoče.

Toda naš Maribor že vstaja iz
ruševin. Na vseh koncih in kra-
jih je naša mladina, kakor tudi
starejši, ki se zavedajo svoje
dolžnosti do domovine, uradni-
ško na delu. Tako upamo, da bo
v doglednem času zgrajen. Ne
bo zgrajen samo na zunaj, zgra-
jen bo tudi na znotraj, saj je to
naloga nas bodočih učiteljev. S
trdno voljo hočemo doseči, da
bo Maribor zares trden branik
na naši severni meji, katerega
ne bo nikoli več teptala tujčeva
noga.

Mnogo se vas spominjajo ter
prisrčno pozdravljajo kandida-
tinje učiteljskega tečaja iz sobe
št. 3: Prešeren Cirila, Lenka
Reš, Kopše Anka, Polegeg Do-
ra, Mohorko Amalija, Milena
Šetina, Marica Veber; Jurgec
Zofka.

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

Maribor 14- avgusta 1945.
Okrožnemu odboru osvobodil-

ne fronte odseku
Ki riža);

Mladinski dom v Gregorčiče-
vi ul. 18 se prav iskreno zahva-
ljuje RK za poslane mu darove
in obljublja, da se bo v vsem in
vsekakor izkazal vrednega za-
upanja, ki ga stavi OF Sloveni-
je prav v mladinske domove.

Smrt fašizmu svobodo na-
rodu.'

Za upraviteljico (podpis ne-
čitljiv).

Za prefekta (podpis nečitljiv).
Dobila sva drugi dom, vaša

pomoč je velika. Hoču. da osta-
nem dobar Jugoslovan. Zavi-
šič Vladimir in Mira Zavišič.

(To sta najbrže dve hrvatski
siroti, ki sta dobili zavetišče in
‘‘drugi dom” v mladinskem do-
v Mariboru. —MGK.)

Vrnili sva se iz pregnanstva,
objele so naju roke slovenske
zemlje; sva in ostaneva zavedni
Slovenki. lrena Kragelj in
Metka Kragelj.

Iz urada Ekonomata vojne
bolnice v Mariboru je pisala 14.
avgusta t- 1. namestna komisar-
ka Tatjana Kurnik sledeče pi-
smo (podpisa ekonoma in uprav-
nika nista čitljiva):

Prenehali smo močiti jeklo v
človeški krvi.

Novih ran ne seka skozi s
smrtno grozo nasičeni zrak in
liki ognjenih jezikov podeči se
svinec.

Grom, ki je bruhal pošastno
smrt iz topovskih žrel, ne stiska
več naših duš in ne plaši nedol-
žnega otroka, ki se nahaja nekje
daleč od vsega tega groznega
dogajanja še ves čist in neo-
madeževan s kleto mislijo übija-
nja človeka in brata!

Otrok nebeški, kakor od ne-
beške glorijo obsijan in obvaro-
van, si stal ob veletoku krvi in
gnusa, ki se je valil od daleč ne-
kje mimo tebe in izginjal daleč
za teboj, in se nisi zavedal, da
je morda tudi kri tvoje matere,
tvojega očeta ali bratca ali se-
strice poslednjič vzvalovila in
se zopet in zopet potapljala ter
končno izginila v onih temnih
globočinah nenasitne struge, ki
se je tako globoko rezala v našo
drago zemljo.

Dete, borba je končana!
Končana?
Ne
Danes bijemo drugo borbo,

borbo za obstanek in življenje
vseh onih, ki jim je usoda na-
klonila ono čast, čast borca-ra-
njenca, ki je s svojo srčno krv-
jo napolnjeval tisto strugo, ki
pa je ob enem preprečeval, da
bi se struga ne zajedla preglo-
boko in ne odvalila v svojih raz-
penjenih valovih vse tiste dra-
gocene krvi, slovenske krvi, iz
katere si bil tudi ti, otrok ne-
dolžni, porojen!

V tej borbi nismo sami, nismo
slabi! V tej borbi so nam pri-
stopili napomoč vsi, pač vsi oni,
ki se zavedajo svojih dolžnosti,
kakor so se jih borci-ranjenci.

Danes, otrok moj, se je usta-
vil na našem dvorišču avtomo-
bil s prispevki iz Amerike!

Stric iz Amerike, bi dejal!
zVeliko dobrega in lepega je

poslal stric iz Amerike!
Morda je med temi dobrotami

nekaj za tvojega očka ali bratca,
ki ležita morda v naši bolnici!

Premajhen si in nebogljen, da
bi se ti zahvalil v imenu naših

i očetov in bratov, ki leže ranje-
ni v naši bolnici, za to veliko
ljubezen in priznanje pa izre-

| kamo mi namesto tebe našo naj-
prisrčnejšo zahvalo za vse pri-
spevke iz daljne, pa po srcu ven-
darle tako bližnje velike Ame-
rike!

Smrt fašizmu svobodo na-
rodu!

Drugo pismo iz mariborske
učiteljske šole, datirano 9. av-
gusta 1945, se glasi: :

; Našim bratom in sestram v
Ameriki!

Zdaj, ko je nad našo ljubo
domovino zasijalo sonce zlate
svobode, zdaj, ko smo se vrnili
iz bojev, internacij in zaporov,
zdaj, ko si ustvarjamo novo in
lepšo bodočnost, se spominjamo
tudi vas, vas bratov in sester,
tam daleč v tuji deželi, preko si-
njega oceana.

Sprejeli smo vašo pošiljko
Veseli smo bili, da ste se spom-
nili na nas. Za to vaše delo smo
vam zelo hvaležni. Posebno nam
je to koristilo, ker v naši opu-
stošeni domovini še ni vsega,
kar bi si srce zaželelo. Kruti
namški okupator, ki je dolga
štiri leta mučil in uničeval naš
živelj, je pustil v nas grozne

1 spomine. Ko so nas naši borci-
partizani osvobodili, niso našli
ničesar, s čemer bi nas lahko
ekonomsko podprli. Vse zaloge
jedil so bile prazne, narod pa la-
čen- Lahko si mislite, da nam ni
bilo vseeno. Treba je bilo začeti
znova. Takrat so nam priskočili
na pomoč naši zavezniki, ki so
nas podprli z živili in s tem olaj-
šali našemu narodu težke tre-
nutke. Zdaj se je že znatno iz-
boljšalo.

Nemški zločinci so zapirali
zavedne in poštene Slovence v
mrzle in temne zapore, jih poši-
ljali v grozna koncentracijska
taborišča, kjer so jih na nečlo-
veški način mučili in uničeveli.
Mnogi so pomrli tam daleč v tu-
jini, drugi pa, katerim je bila
sreča mila, se vračajo izmučeni
in bledi nazaj v domače dobra-
ve. Spoznali so, da je res domo-
vina tista, ki vsakega potolaži,
kakor je rekel nekoč naš veliki
Cankar: “O domovina, ti si ka-
kor zdravje!”

Pošiljali so nas na težka dela
v Nemčijo, potujčevali so nas,
mladino so le v nemških šolah
vzgajali v strogem nacističnem
duhu in ji vcepljali v njihove
majhne glavice zavest, da smo
Slovenci manjvredni in podob-
no. Grozni so bili ti dnevi in ni-
hče si jih ne želi več nazaj.

Medtem pa so se naši parti-
zani borili za nas v temnih go-
zdovih, po hribih in dolinah.
Kovali so načrte za lepšo bodoč-
nost in se junaško borili proti
sovražnikom. Nečloveške in ne-
popisne so bile njih muke in na-
pori, posebno kadar so bili lačni
in prezebli. Pomagale pa si jim
tudi Amerika, Anglija in So-
vjetska zveza, ki so jim z letali
prinašali živila in obleko in jim
s tem omilili njihove težke tre-
nutke. Bilo jih je mnogo, ki so
pustili svoje mlado življenje v
borbah, ki so se žrtvovali za do-
movino in nas • ..

Vse se bo povrnilo in popra-
vilo, le njih, ki so padli, nikoli
več ne bo. Ohranili pa bomo
njih spomin in nadaljevali delo
pri obnovi porušene domovine.
Naš Maribor je zaživel novo živ-
ljenje. Ko so prikorakali k nam
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NOVA TABORIŠČA za zi
dovske begunce v Nemčiji, pod m
upravo UNRRA in zavezniških Ull |i|, \
oblasti, so označevane za nove
mučilnice, posebno vsled ne- j
snage v njih. Gornje je fran- W '<|||
coski zdravnik dr. Leo Srol, ki .
je iz ene takih kemp v protest 1 ||||||
proti tem razmeram resigniral iß&aSgf $&&&

z in na desni je zavezniška komi- W
sija, ki v tistem taborišču pre- .1
iskuje razmere.

hrabri borci-partizani in so nad
mestom zaplapolale slovenske
zastave s peterokrako zvezdo, je
bilo naše veselje nepopisno.
Skoraj verjeti nismo mogli, da
je tudi za naš teptani in izmu-
čeni slovenski narod prostora
pod svobodnim soncem.

Sicer je Maribor od letalskih
napadov zelo porušen, a že de-
lajo prostovoljni udarniki na
teh ruševinah, da se čimprej vse
uredi in se življenje normali-
zira.

Me mlade dijakinje in dijaki
obiskujemo učiteljsko šolo in
naša naloga je, da ta študij čim-
prej končamo in postanemo uči-
telji. Pohiteli bomo med veselo,
nedolžno slovensko mladino, ki
nas težko pričakuje, da ji iztre-
bimo še zadnje sledove nacizma.
Iz te mladine mora iziti močan,
pošten in ponosen slovenski na-
rod, ki bo vreden naslednik na-
ših borcev in njih nepozabnih
žrtev.

V jasnih in svetlih dneh zla-
te svobode bomo vsak po svojih
močeh pomagali pri obnovi naše
domovine, da bomo močni, slo-
žni in da bomo junaško pregna-
li vsakega, ki bi še kdaj koli ste-
goval svojo pohlepno roko po
naši s krvjo namočeni zemlji.

Zahvaljujem se vam v imenu
učiteljske šole za vašo pošiljko
ter vas iskreno pozdravljam.

Mirko G. Kuhel, tajnik

Morganova črta je
kot da bi bila meja
med sovražniki

(Nadaljevanje s 1. strani.)
slovensko Primorje, bo to po-
menilo, da pride to ozemlje pod
rusko “sfero vpliva”, trdijo brit-
ski interesi, zato se krčevito dr-
žijo v bližini Trsta-

Slovenci ne bodo odnehali
Iz Mecklinovega poročila je

razvidno, da so Slovenci v zase-
denem ozemlju odločni storiti
vse, da pride slovensko Primor-
je in Trst pod Jugoslavijo. Ita-
lijani, kolikor jih je v Trstu, so
ali brezbrižni ali pa so na strani
Tita. Večina tržaških Italijanov
je za priključitev k Jugoslaviji.

Dne 6. jan. je Seymour Kor-
man, poročevalec čikaške Tri-
bune, poročal iz Gorice, da ame-
riške čete patrolirajo 710 štir-
jaških milj ozemlja na Primor-
skem, v prizadevanju, da držijo
zalagalno črto do Jadranskega
morja do Avstrije odprto.

Korman dostavlja, da se vo-
jaki 88. ameriške infanterije pri-
tožujejo, da so “pozabljeni”,
ker se jim zdi, da je že čas, da
odrinejo domov.

Medtem pa Mecklin v svojem
drugem poročilu pravi, ako ne
pride kmalu do rešitve primor-
skega in tržaškega vprašanja v
nekaj tednih, da bo prišlo do od-
prtega spopada, kajti Jugoslo-
vani so se naveličali dolgega ča-
kanja, zavezniške čete so “tru-
dne”, tržaški Italijani pa ne ka-
žejo nobenega odpora.
Incidenti se pogosto dogajajo
Incidenti ob demarkacijski li-

niji, ki se imenuje Morganova
črta po britskem generalu Fri-
rericku Morganu, so pogosti.
Večkrat se zgodi, da pade vojak
na tej ali oni strani- To vselej
poslabša položaj in napetost se
stopnjuje.

Velika trojica, ki je pretekli

mesec zborovala v Moskvi, je'
sklenila, da pride do pogajanj
*lcde Italije spomladi. Poroče-
valci, ki so na licu mesta na Pri-
morskem, pa trdijo, da bo mor-
da takrat že prepozno.
“ Položaj jc resen. Na eni stra-
ni kaže, kako si britski imperij
z ameriško pomočjo skuša zava-
rovati svoje interese povsod, če-
tudi na račun drugih, na drugi
strani pa stoji mali slovenski
narod s pomočjo jugoslovanske
armade, da si izvojuje svoje pra-
vice, katerih ga hočejo spet oro-
pati sedaj, kakor so ga oropali
leta 1918.
Gre sc med pravico in interesi

Upanje postoji. da se bo spor,
izravnal na miren način. To se
bo zgodilo le tedaj, ako bodo
zavezniške vojaške oblasti zna-l
le brzdati svoje pristranske na-
mene in cilje, ki so hkrati cilji
britskega imperija.

In pa če bo tudi na jugoslo-
vanski strani v napetih okolšči-
nah dovolj hladnokrvnosti, ker
Slovence in jugoslovanske avto-
ritete ter čete v angleškem,
ameriškem ter italijanskem ti- j
sku že sedaj dolže vsake sorte
nasilnih dejanj in provokacij.

Izzivanja so sicer zgolj z na-
sprotne strani, kajti Slovenci so
na svoji zemlji in kolikor jePri-
morske pod Jugoslovansko oku-
pacijo, žive tam Jugoslovani
kompaktno. V prejšnja italijan- i
ska naselja v teh krajih je pri-
šlo za časa Mussolinija tia sicer
mnogo Italijanov iz Italije, da
spodrinejo Slovence in Hrvate
z domačij, a sedaj se baš ti lju-
dje najbolj repenčijo, kako stra-
šno jih Slovenci preganjajo.

Odkrit srd na Jugoslavijo
Omenjeni časnikar M- Meck-

lin jebil v svojem prvem članku
o odnošajih med anglo-ameri-
škimi in jugoslovanskimi četami
ob Morganovi črti še dokaj
stvaren in strpen, a v naslednjih
dneh pa je pokazal, da tudi on
ne goji nikakih simpatij do Slo-
vencev in Jugoslavije. Na vsak
način se trudijo v anglo- ameri-
ški javnosti napraviti vtis, da
“Tito zahteva italijansko ozem-
lje”, ne pa, da je bilo Italiji v
prejšnji vojni od zaveznikov po-
darjeno, oziroma ji dano kot
podkupnina, zato, da se je izne-
verila zvezi z Avstro-Ogrsko in
Nemčijo.

LETNA SEJA DRUŽAB-
NEGA KLUBA BO 26. JAN.

Chicago, 111. V soboto 26.
januarja bo letna seja Družab-
nega kluba Slovenski center na
2301 So. Lawndale Ave. Culi
boste zanimiva poročila o delo-
vanju družabnega kluba skozi
minulo leto in o načrtu za zbolj-
šanje klubovih prostorov ter ba-
linišča.

Ob enem bomo na tej seji iz-
volili odbor Družabnega kluba
za leto 1946. V sedanjem odboru
so Frank Lotrich, podpredsed-
nik, ki sedaj, od kar je umrl klu-
bov predsednik Frank S. Tau-
char, zavzema predsedniško me-
sto. John Rak je tajnik, Ed. Hu-
dale, zapisnikar, drugi odborni-
ki pa so John Herbick, Anton
Trojar, Louis Zorko in Frank
Zaitz.

Član odbora je bil tudi John
Martinjak, ki se je lansko jesen
preselil v Californijo.

Po seji bodo člani in članice
postreženi s krvavicami in ze-
ljem, pa tudi pijače bo na raz-
polago in godba nas bo vedrila-
Torej bomo imeli tudi zabavo,
kot po vsaki letni seji prejšnja
leta. Postrežba je brezplačna.
Udeležite se te seje vsi člani in
članice. Ako ni kdo prejel pis-
menega vabila, naj smatra te
vrstice za povabilo. Ob tej prili-
ki boste lahko poravnali tudi [
članarino za tekoče leto. Seja se
prične točno ob 8. Odbor.

OBČNI ZBOR SDC
Chicago, 111. Občni zbor ali |

letna seja korporacije Sloven-
skega delavskega centra se bo
vršila v četrtek 31- januarja v
navadnih prostorih na 2301 So.
Lavvndale Ave. Prične se ob os-
mih zvečer Tajnik John Rak bo
podal podrobno finančno poro-
čilo in dalje bo na dnevnem re-
du poročilo o načrtih za popra-
vila poslopja in zboljšanje klu-
bovih prostorov. Po poročilih
sledi razprava o njih. Ker bo ta
občni zbor zelo važen, je potre-
bno, da se ga udeleže vsi delni-
čarji ali pa njihni pooblaščenci.

Ko bomo skončali z razprava-
mi o poročilih in o načrtu za pre-
delave in popravila, se bodo vr-
šile volitve odbora. V sedanjem

odboru so Frank Alesh, pred-
sednik; Chas. Pogorelec, pod-
predsednik; Filip Godina, bla-
gajnik; Anton Garden, zapisni-
kar. Frank Zaitz, upravitelj po-
slopja. V nadzornem odboru so
D. J. Lotrich. F. A. Vider in An-
gela Zaitz- Za člana tega odbo
ra je bil na lanski letni seji iz-
voljen F. S. Tauchar, ki je sep-
tembra minulo leto umrl. Na
njegovo mesto v direktoriju jc
prišel namestnik Donald J. Lo-
trich.

Pravico glasovanja na tem
občnem zboru imajo tudi vsi
člani in članice kluba št. 1 J SZ.
kot zastopniki klubovih delnic.
V slučaju glasovanja po številu
delnic jih zastopa vsak član ena-
ko število. Klub poreduje 164
delnic.

Radi važnosti te seje vas po-
novno urgiramo, da sc je udele-
žite. Odbor.

If-TNA SEJA KLUBA
ŠT. 49 JSZ

Cleveland. O. Klub št. 49
JSZ bo imel svojo letno sejo v
nedeljo 20. januarja dopoldne v
čitalniški sobi Slovenskega de-
lavskega doma na Waterloo Rd.
Na dnevnem redu bodo volitve
odbora za tekoče leto in razne
druge važne zadeve.

A. Bozich, tajnik.

VSI POTREBUJEMO
POMOČ!

Chicago. Andrew Spolar je
dobil iz Ljubljane pismo prija-
telja Andreja Markiča, v kate-
rem mu poroča med drugim (pi-
smo je datirano z dnem 24. nov.
1945): “V Ljubljani je zelo dol-
gočasno. pa sem se spomnil na
vas v USA, ki se imate gotovo
boljše kot mi. Tukaj je še vse na
karte (odmerke). Bcm povedal
na kratko, kako mi je bilo med
vojno. Ko so prišli Italijni, so
uvedli karte in okoli Ljubljane
postavili blok, da ne bi mogel
nihče ven ali notri brez dovolje-
nja. Potem so začeli zapirati kar
po vrsti- Med njimi sem bil tudi
jaz. Nekatere so zaprli tu, dru-
ge odgnali v internacijo, nekaj
pa izpustili. Potem so začeli lju-
di streljati, bolje rečeno, pobi-
jati. L. 1943 so prišli Nemci, ki
niso bili nič boljši. Že prvi dan
so me zaprli, ker me je denun-
cirala ga. Mikličeva, tista, ki je
imela hotel. Po petih tednih so
me izpustili, a po enem letu
znova zaprli 6 mesecev. Potem
so me poslali v Kočevje v rud-
nik, kjer smo delali 10 ur vsak
dan in dobili 7 dkg. kruha in vo-
do opoldne in zvečer. Nato so
prišli v kočevske kraje partiza-
ni in nas osvobodili.”

Nato Andrej Markič A. Spo-
lariu. s katerim se osebno po-
znata. pripoveduje, da ga ne bi
več spoznal, ker ko je bil Spo-
lar tam, je bil Markič rejen, se-
daj pa je vsled zaporov, garanja
in stradanja tako shujšal- In pa
pompči ga prosi, predvsem obu-
vala in obleke.

NAZNANILO ČLANSTVU
KLUBA ŠT. 118 JSZ

Strabane. Pa.—Članstvo klu-
ba št. 118 JSZ opozarjam, da se
naj gotovo udeleži letne seje, ki
se bo vršila v dvorani društva
št. 138 SNPJ v nedeljo 20. ja-
nuarja ob 3. pop. Zelo dobro bi
bilo, ako pridejo na to sejo tudi
člani iz sosednih naselbin.
Vabi odbor.

Ameriški vojaki
hočejo domov

Neki naš vojak slovenskega
rodu iz Chicaga, ki je že dolgo
na Filipinih, potrjuje v svojem
pismu poročila časnikarjev, o
obsovraženosti ameriških voja-
kov med prebivalstvom Filipi-
nov in pravi, da jih gledajo tako
“grdo”, da jim v trgovinah sploh
prodajati nočejo. “Primorani
smo uživati hrano iz škatelj”
(konzerve), “ker nas domačini
bojkotirajo.”

Naravno, da so se ameriški
vojaki vsled tega nasitili življe-
nja na “osvobojenih” Filipinih
in hočejo domov. Koncem de-
cembra in prve dni januarja je
ameriško vojaštvo vprizorilo
pred vrhovnim poveljstvom ve-
like demonstracije z zahtevo, da
se jih pošlje takoj domov. Slične
demonstracije so vprizorili ame-
riški vojaki v Franciji in v Nem-
čiji! “Ker je vojne konec, čemu
nas držite tu?” vprašujejo raz-
jarjeno, in ploskajo govornikom
iz svojih vrst, ki zatrjujejo, da
se vojakom uničuje čas brez po-
trebe. Mnogo demonstrantov je
vojaška policija aretirala.
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