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(Nadaljevanje)
Sesedel se je na divan in si

venomer zatrjeval, da je norec,
da nihče ne ve, ker nihče vedeti
ne more. Kako morem biti ven-
dar tako bedast? Ali je res, da
se vprav mi, ki smo sušičavi,
tako bojimo za življenje • . .

Ne, ne! Le trpljenja se bo-
jimo.

Da, toda pogledal me je ven-
darle . . . in.nasmehnil se je!

Zopet je pogledal na uro, zo-
pet je pričel dirjati po sobi.

Po ulici so hitele v kožuhe za-
vite dame in se ljubko nasmi-
hale. Neka po vidu znana mu
gospa je vodila na vrvici kras-
nega ruskega barzoja . . . Tak-
šna čudovita žival! Kako se mu
lesketa dolga svilena dlaka na
hrbtu. Kako elegantno stopa . . •
O, in ta ženska ga je uklenila v
verižico ... V tistem hipu je pri-
drvel mimo avtomobil in preden
se je pes utegnil umakniti, mu
je kolo presekalo truplo na dvo-
je .. . Kri je brizgnila in oškro-
pila bližnje pasante, avtomobil
se je ustavil, dama je jokala,
brisala si solze in nekaj kričala,
šofer je nervozno gestikuliral.
V hipu se je nabrala okoli mrt-
vega psa gruča radovednežev.
Policaj, tisti v paradi, je vzel v
roke notes in beležil. ..

Varjačič je kriknil v svojem
srcu in si zakril oči z rokami.

“O. te zverine! Takšno čudo-
vito žival so povozili... te zve-
rine. zverine!”

Najraje bi se bil zjokal. Jok,
težak kakor svinčena kepa, mu
je obstal nekje v grlu.

Vse njegove misli so v blaz-
nem tekmovanju dirjale po ob-
širnih, brezkrajnih prostorni-
nah ... In vendar so bile vse te
misli razbite, odkrhane, drobci
. . • tam pol trupa, tam okrvav-
ljena glava, nenadna eksplozija
kri ... dama z jokajočim obra-
zom, policaj, gruča radovedne-
žev . . .

V roki, ki jo je z neko brez-
umno silovitostjo tlačil v žep, je
do bolesti stiskal železno kroglo.

“Moram ga, moram ga . .
.” je

sikal skozi zobe-
Pogledal je še enkrat mini-

strovo sliko, da bi si njegov
obraz dobro vtisnil v spomin.
Zagledal se je v nekaj, kar se je
nepričakovano pojavilo v .sobi
... on je, on . . . potegnil je iz
žepa bombo, zavihtel —in po-
doba je izginila . . .

Pomencal si je z roko oči . . -
Ali norim?

Ven, ven!
Oblekel si je suknjo, previdno

vložil v zunanji žep samokres in
bombo in zdirjal na cesto, a me-
sto da bi se bil podal proti po-
staji, se je napotil vprav v na-
sprotno smer, kajti na oglu je
stal stražnik. Dozdevalo se mu
jecelo, da gleda za njim, da, da
mu celo sledi .

. .

Ni se upal ozreti.
Ali niso mogoče razpisali na-

grade na njegovo glavo?
Čeprav je bilo mrzlo, ga je

oblival pot in srce mu je močno
udarjalo. Šele ko je stopil iz
predmestnih ulic na polje, se je
umiril. .

.

Pogledal je na uro.
Samo še pol ure •.. Zakasnil

bo .
. .

Zopet se je zagnal kakor mla-
do, nerazborito živinče v tek
mimo reke, ne da bi bil o čem
premišljeval. Vedel je' le, da
mora biti ob enajstih na postaji.
Pred postajo je ugledal na levi
strani Silo, na desni pa Krošlja.
Z leve strani so pravkar priha-
jali v dvostopih stražniki. Bilo
jih je kakšnih trideset. Vsi so
bili v paradnih uniformah, vsem
so se lesketale po dve vrsti po-
zlačenih gumbov. Pred postajo
je stalo mnogo avtomobilov.

Sila je pristopil k njemu in
mu pošepetal:

“Le nikar tako nerodno! Za-
kaj si tako rdeč? Hladnokrv-
nost, hladnokrvnost!”

Varjačič ni nič odgovoril,
vzel je peronsko vstopnico, ki
mu jo je bil kupil Sila, in ne-
kako mehanično stopil mimo
vratarja v notranjost poslopja
in slednjič na peron.

Klobuk je potisnil na čelo, ro-
ke je krčevito tlačil v žepe.

Mimo je prišel njegov nekda-
nji sošolec Šegula, zdaj promet-
ni uradnik-

“Servus, Varjačič, ali me ne
vidiš? Hudiča, kakšen pa si? Saj
menda vendar ne nameravaš
streljati?” je dejal s poroglji-
vim glasom in se zbadljivo
smehljal.

“Naj te vrag . . .”, je zamr
mral Varjačič in mu obrnil hr-
bet.

Zunaj, pred tirom, po kate-
rem običajno privozi brzovlak
pred postajo, se je zbrala večja
skupina častnikov in ravnate-
ljev raznih občekoristnih držav-
nih in tudi privatnih ustanov,
večja kopica odličnih zastopni-
kov javnih oblasti, poleg tega
pa tudi nekaj manjvrednega ob-
činstva, ki se je iz bogve kak-
šnih razlogov nateplo semkaj.

Med oficirji je stalo nekoliko
močnih in lepo raščenih mož.
Varjačiču je postalo neprijetno
ob pogledu na te ljudi. Opazil je
tudi, čeprav se ni niti enkrat
ozrl, da mu venomer sledi ne-
kakšno človeče,, ki ga tako očit-
no zasleduje, da je izključen
vsak dvom: detektiv je.

Zdi se mu, da je majhen, da
ima droban obraz, prav nezna-
ten nos, a pogledati se ga ni
upal.

Ali ni možakar celo pristopil
k nekemu mlademu policijske-
mu oficirju, ki je imel temne
brčice in prav neokusne kotle-
te? Ni se upal ozreti v -tisto

PRISTOPAJTE K

£ SLOVENSKI NARODNI |
| PODPORNI JEDNOTI Isl »

g USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET j
| ČLANOV(IC) JE TREBA ZA NOVO DRUŠTVO j
g NAROČITE SI DNEVNIK |

I “PROSVETA” S
g

,
. 1*Naročnina za Združene države (izven Chicaga) in Kanado $6.00 £2

na leto; $3.00 za pol leta; $1.50 za četrt leta; za Chicago in Cicero «J2
$7.50 za celo leto; $3.75 za pol leta; za inozemstvo $9.00.č ..8Naslov za list in tajništvo je:

!£ 2657 So. Lawndale Avenuep
§ Chicago 23, Illinois S
9 S

I

smer. Noge so se mu tresle, po
telesu ga je spreletavala nepri-
jetna vročina, ki mu je povzro-
čala čudno slabenje želodca ■..
Pred očmi se mu je jelo megliti
... Vsak trenutek se je zaustav-
ljal in lovil sapo. Pred seboj je
uzrl damo, ki je držala v roki
velik šopek vrtnic in nagelj-
čkov.

Bogve, kako drago je to zdaj-
le, v tem zimskem času, je po-
mislil. Ali bo še utegnila dati
mu te prekrasne cvetlice? Če
mu bo ponudila takoj, ko bo iz-
stopil iz voza, se bo mogoče še
utegnil naslajati z opojnim vo a

njem vrtnic in s čudovito lepoto
klinčkov, če pa ne ..

. A sam
Bog ve, če se ministri sploh kdaj
opajajo in vesele ...Ali se sploh
zanimajo za takšne prismojene
dame? Saj se najbrže venomer
tresejo in boje, da bi z desne ali
leve ne priletela bomba ali kaj
bombi podobnega.

(Konec prihodnjič.)

PISMO IZ STAREGA KRAJA
Detroit, Mich. Rudolf Po-

točnik je prejel od svojega bra/
ta sledeče pismo (datirano 5,
XII. 45):

Zelo sem se razveselil tvoje-
ga pisma ter ti takoj odgovorim-
Držim se še vedno največ v Rov-
tih, ker še nimam prave name-
stitve, katero upam dobiti pri
ministrstvu za trgovino in sicer
pri odseku za turizem. Razmere
pa so zdaj še premalo urejene
in vsi hoteli zasedeni še po voja-
štvu ter se bo pričelo s pravim
delom v tej panogi šele proti po-
mladi; ravno zdaj se demobili-
zira čez 200,000 vojakov. Pokoj-
nino dobivam redno ter jo je no-
va vlada s 1. jan. 1946 še izdat-
no povišala. Veliko hodim okoli
po Gorenjski, da zbiram podat-
ke in material za novo turisti-
čno sezono. Pri tem sem si po-
kvaril nogo tako, da za enkrat
ne morem iz hiše. Prejšnji teden
sem si ogledal tudi Dražgoše in
Jamnik. Izgleda res obupno.
Zdaj delajo barake, da bodo
imeli ljudje vsaj čez zimo stre-
ho. Tudi novo cesto in elektri-
ko napeljujejo. Dela se povsod
res veliko, samo materiala pri-
manjkuje povsod, za delavce pa
se uporablja večinoma nemške
ujetnike; naj sami popravijo,
kar so porušili.

Najprej naj ti poročam, kar
sem zvedel o Pavletovih iz Jam-
nika, kar si me prosil- 1. Mihela
je bila poročena v Gorjah. Njen
mož je bil ustreljen v Gorjah
kot talec od Nemcev. Ona je bi-
la izseljena v Nemčijo z dvema
otrokoma, pa se je spet vrnila
z otroci vred. Mislim, da je zdaj
spet v Gorjah.

2. Milka, oče in mati so dobro
živeli na Jamniku ter so vedno
podpirali partizane. Nemci so
jim vse izropali, požgali in tudi
temelje hiše in gospodarskih
poslopij popolnoma porušili. Od-
peljali so jih v najhujše nemško
taborišče Dachau. Milka in mati
so tam umrli, očeta so grozno
mučili, pa ni prenesel mučenja,
ter pravijo, da je pri tem precej
izdal. Po vojni se je vrnil iz
Nemčije ter živi zdaj v Kropi
pri sestri Katri.

3. Matevž se je tudi vrnil iz
Dachaua, njegova žena pa je
umrla v Dachauu. Živi zdaj,
drugič poročen v Ribnem pri
Bledu

Najhujši izdajalec iz Jamnika
je bil Resmanov Matevž. On je
peljal nemške čete za hrbet na-
ših partizanov, nakar so poru-
šili vse Dražgoše, 42 ljudi, ki ni-
so takoj zbežali, pobili, deloma
žive pometali v ogenj. Tudi
Jamničane je vse on izdal ter je
kriv, da je bil Jamnik uničen in
izseljen. Pozneje je pobegnil z
Nemci. Tudi Lenartovega Jane-
za iz Kolomberta, ki si ga go-
tovo poznal, je on izdal kot pod-
pornika partizanov, nakar so ga
potem domači belogardisti pred
hišo übili.

Jamničani so razen tega še
umrli v Dachauu: Pstotar (go-
stilničar), mežnar in Urbančev
Polde. Vrnili pa so se seveda
na pol živi: Klabovs, Pstotarjev
sin, Urbančev Srečko in Mohor-
jev Lojze. Toliko o Jamniku.

Pišeš, da zbirajo gotovi ljudje
v Ameriki prispevke in materi-
jal za jugoslovanske “begunce”.
Kdor ima kaj vpliva v Ameriki,
naj razkrinka pred amerikansko
javnostjo te domače izdajalce.

, '.A

*_• Ir -

Ml I JS!

W i Hit««OPIT' ■-* IH Up * z -v

, J|\

k BCB K

MB Hi
ZLOČINCI zagrene življenje mnogim povsem nedolžnim ljudem,

zato, ker so vsled okolščin osumljeni in morajo v policijsko mučilnico.
Gornje sta Mr. in Mrs. James Degnan, kateremu je žival v človeški
podobi ugrabila ponoči šestletnega otroka, ga razrezala v kose in raz-
metala v odvodnem kanalu.

Oni so krivi neštetih gorja svo-
jega naroda, oni so krivi tisoče-
rih žrtev, mučenja, internacij,
izselitev, rušenja celih pokrajin
in sto in sto drugih hudodelstev.
Oni so se borili več let z orožjem
in judeževimi groši, ki jih jim
je dajal okupator, proti svojim
bratom. Tik predno so planili
domači partizanski osvobodilni
borci iz hribov in gozdov, da
preženejo še zadnje ostanke
krutega okupatorja, ki je štiri
leta pil kri in izmozgaval übogi,
mali slovenski narod, je ta ga-
dja zalega izdajalska divjala
kot razkačene zveri ter v slepi
jezi nad bližajočim se propadom
jezuitskega klerikalizma morila
in požigala vse kar jim je pri-
šlo pod roko, potem pa so se te
zveri v človeški podobi pohlev-
no pridružili zadnjim nemškim
četam v nadi, da jih bo njihovo
zadnje upanje Anglež, z od-
prtimi rokami sprejel v svojo
zaščito. Zdaj pa hinavsko zavi-
jajo oči ter tožijo pred svetov-
no javnostjo o krivici, ki se jim
godi, češ, da so branili samo ve-
ro, da niso storili nikomur nič
žalega ter moledujejo za pomoč
in zaščito pred krivičnimi brati,
l<i so s krepko slovensko pestjo
vrgli zverinskega okupatorja iz
domače zemlje ter ob enem po-
medli vse pleve in smeti doma-
čega rodu čez slovenski prag.
Vsak se lahko vrne domov in
veliko se jih je že vrnilo in ni-
komur se ni skrivil las, če se mu
ne dokaže kako hudodelstvo. Ti-
sti pa, ki si ne upajo domov, pa
se zavedajo, da imajo preveč kr-
vave roke, da bi mogli pogle-
dati bratom v oči. Te pa izženite
v braziljanske džungle med div-
je zveri njim enake in tem
naj pridigujejo vero katoliške-
ga usmiljenja, kakršnega so oni
kazali proti svojim bratom.
Morda bodo našli med divjimi
zverinami več razumevanja za
njihov praktični katolicizem.

Pravijo, da so zavezniki dolo-
čili sedem držav, med njimi tudi
štiri ameriške, kjer se lahko na-
selijo ti naši in tudi ostali reak-
cionarni begunci raznih evrop-
skih držav. Skrbi ti in vsi ostali
pošteni amerikanski Slovenci,
vsak v svojem območju, da do-
živijo pri vas tak sprejem, kot
ga zaslužijo za njihovo izdaj-
stvo. Pojasnite v ameriškem ča-
sopisju javnosti pomen najhuj-
še in najkrutejše osvobodilne
borbe, ki jo je kdaj izvojeval
naš mali a zdravi slovenski na-
rod, da je končno obračunal s
pomočjo mogočnih zaveznikov,
posebno pa s pomočjo velikega
ruskega brata ne samo z najhuj-
šim in najkrutejšim tlačiteljem
in zverinskim nasilnežem, tem-
več se otresel ob enem naj več-
jega zla, ki je oviral skozi stole-
tja napredek slovenskega naro-
da jezuitskega klerikalizma.
Pojasnite Amerikancem žalost-
no, hinavsko in bratomorno vlo-
go, ki so jo pri tem herojskem
boju igrali ti “übogi, preganjani
begunci”s svojim škofom Rož-

manom na čelu, ki je tudi po-
begnil s svojimi garjavimi ovči-
cami čez mejo, da zdaj pridigu-
je križarsko vojno po vsem ka-
toliškem svetu zoper “brezbo-
žno, komunistično Jugoslavijo.”

Doma so jim vsi jugoslovan-
ski narodi že dali krepak odgo-
vor z volitvami 11. nov. sami
pa pozabijo, da so vedno pridi-
gali:

“Ljudska volja je božji glas-”
Vinko Potočnik.

ROKUS-POKUS ALI
SPREMINJANJE
PREPRIČANJA

Cleveland, O. Čital sem v
našemu listu “Proletarcu”, kako
se je nekdanji komunist Liston
M. Oak spremenil iz komunista
potom rokus pokuša v menda
socialdemokrata ali socialista,
socialističnega “New Leadra”
kot upravnik lista. Za mene to
ni nič novega, ko se komunist
spreminja kakor vreme. Saj so
nam znani kar po vrsti. Bolj ču-
dno pa je, ko se socialisti, ki so
se branili pred komunisti, kakor
se brani berač mraza, spreme-
nili v komuniste, ali saj lahko
rečemo, da igrajo komunistično
taktiko na svoje “harfe”.

In ti takozvani sodrugi, ki so
se enkrat smatrali boritelji za
svobodo govora in tiska, ki je
zapopadeno v demokraciji, se-
daj zabranjujejo svobodno izra-
žanje v tisku, ki je pod njiho-
vem področju. Nam pa poroča-
jo, da so nastale spremembe.
Res da so, in tudi vreme se spre-
minja kakor tudi načela neka-
terih boriteljev svobodnega iz-
ražanja. ki ga preprečijo vsem
onim, ki ne brenkajo po njih o-
kusu na taktiko njih strun. S
tem enkrat odstranijo dobre
ljudi od dela. Potem jih pa kli-
čejo nazaj v svoje vrste, in če
se ne priglasijo, se jokajo za nji-
mi. To ni taktičen boj za ohra-
niti dobrega odjemalca, in žiher
bi se šli taki delavski boritelji
malo poučiti k praktičnim tr-
govcem, ki skušajo pri najboljši
volji obdržati dobrega odjemal-
ca. Ni čudno, da delavstvo naza-
duje mesto napreduje, in to je
tudi pri našem narodu tu v Ze-
dinjenih državah.

Nam ni treba vedno kazati sa-
mo kapitalistov, da so oni vsega
krivi.Oh, da narodnjaki so jim
čisto podobni, in v mislih imam
narodnjake vseh narodov. Tudi
ti so krivi krvavih vojn.

Frank Barbič.

Poročilo, da ima gen. Draža |
Mihajlovič “od 60 do 70 tisoč
mož močno armado, ki je lojal-
na kralju Petru in tabori v go-
rovju južno od Belgrada v upa-
nju, da uprizori pomladno revo-
lucijo, ki bo strmoglavila Tito-
vo jugoslovansko republiko,” je
navadna bedastoča, pravi M. W.
Fodor v dnevniku Chicago Sun.

Zadevno poročilo o četniški
“armadi” je bilo objavljeno v
ameriškem vojaškem listu Starš
and Stripes, ki izhaja v južni
Nemčiji. Fodor, poročevalec o-
menjenega čikaškega dnevpika
v južni Evropi, piše, da je tis-to
poročilo vrgel v svet neki Ar- i
thur Noyes, ki je baje obiskal
četniško gnezdo, ni pa videl Mi-
hajloviča.

Fodor pravi, da četudi se do-
tična vest o “močni četniški ar-
madi” glasi senzacionalno, la-
hko z gotovostjo pove, da je ze-
lo pretirana. Noyes je baje bil
10 dni v Jugoslaviji in vsled te-
ga ne more imeti nobenega poj-
ma o tamkajšnjem položaju.

Dalje piše Fodor, da vsi tuje-
zemski poročevalci, ki so se že
večkrat mudili v južni Srbiji in
Bosni, vedo, da se število Mi-
hajlovičevih simpatičarjev skri-
va v gozdovih Šumadije, ki je
srce tega ozemlja. Ampak to
število se lahko označi na par
sto ali morda na par tisoč, nika-
kor pa ne desettisočev, kakor je
poročal Noyes.

Poročevalec Fodor je potoval
po Jugoslaviji tik pred volitva-
mi in oblasti so ga svarile, da se
ostanki Mihajlovičevih četnikov
skrivajo v hribih nad Gornjim
Milanovcem, 65 milj južno od
Belgrada- Par sto četnikov se
skriva v gozdovih nad Kralje-
vem, severozapadno od Valjeva,
ki ponoči napadajo potnike in
ropajo.

Fodor pravi, da taki izpadi ni-
so nič novega za dotične balkan-
ske kraje, zlasti ne za povojne
razmere. Že od nekdaj so se do-
gajale na Balkanu take eskapa-
de, kajti vsak zmagovalec v pre-
teklosti ni dal premaganemu
druge alternative, kot da se je
skril v gorovju in od tam na-
padal.

Ta tradicija jezelo stara tam-
kaj. Ustanovitelj Karadžordže-
vičeve dinastije, Črni Jurij, je
bežal v hribe, da se je skril pred
jezo turških zavojevalcev, in iz
tega osebnega boja se je razvilo
poznejše srbsko osvobodilno gi-
banje v 19. stoletju, piše Fodor,
ki dobro pozna balkansko zgo-
dovino.

Očividno je, da je ameriški
vojaški poročevalec Noyes nase-

Giban je za ločitev
Sicilije od Italije

Sicilija je največji otok v Sre-
dozemskem morju. Meri 9,700
kv. milj in ima okrog 4 milijo-
ne prebivalcev. Od Italije jo lo-
či kratka morska ožina. V Sici-
liji je še delujoči vulkan Etna.
Najvažnejša mesta na tem oto-
ku so Palermo, Messina in Ca-
tania. Messino je leta 1908 uni-
čil potres in vulkan Etna ter po-
kopal v razvalinah 100,000 pre-
bivalcev- Mesto se je od tedaj
spet obnovilo.

Čim so v minuli vojni zavez-
niki Sicilijo invadirali, že se je
v nji obnovilo gibanje za ločitev
od Italije. Prebivalstvo tega oto-
ka je povečini primitivno, skraj-
no nevedno in nepismeno. Šole
za otroke navadnih ljudi so za-
čeli uvajati šele v zadnjih par
desetletjih.

Lani in tudi že letos 9. janu-
arja so se dogodili v Siciliji ve-
liki izgredi v boju za “neodvis-
nost”. V Italiji “sumijo”, da so
za tem gibanjem Angleži, ki bi
radi Sicilijo vsled njene strate-
gične važnosti pod svojo oblast
in kontrolo.

Črnci v ameriški armadi
Ob koncu vojne je bilo v ame-

riški armadi 695,264 črncev,
475,950 izmed njih preko morja.
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izmišljotine o "močni četniški
armadi" v jugoslovanskem gorovju

del četniški propagandi na svo-
jem desetdnevnem obisku Jugo-
slavije, oziroma na obisku čet-
niškega skrivališča.

Že dejstvo samo, da je lahko
prišel v četniško gnezdo, je do-
kaz, da je šel tja z namenom,
da sporoči svetu “senzacionalno
vest” o močni četniški armadi v
srbskih gorah. Kako je Noyes
prišel tja, z letalom ali peš, vest
ne omenja. Vsekakor je bil ob-
isk del propagandnega aparata,
ki ga vodi propadla jugoslovan-
ska čaršija v inozemstvu s po-
močjo gotovih zavezniških inte-
resov. Ti interesi, poleg intere-
sov Vatikana, si na vse načine
prizadevajo, sla bi mlado jugo-
slovansko republiko uničili.

Da je ne bodo uničili, so po-
rok za to jugoslovanski narodi,
ki so znali streti tujega in doma-
čega sovražnika in bodo gotovo
znali čuvati svoje težko pribor-
jene pridobitve- Titova vlada se
dobro zaveda propagande, ki jo
širi Vatikan z namenom, da bi
prišli nazaj izdajalci naroda in
vzpostavili čaršijsko ter klero-
fašistično tiranijo. Izdajalci so
zgubili igro takrat, ko so se pro-
dali Hitlerju. Kakor Hitlerju,
je odklenkalo tudi njim!

NAVODILA GLEDE
POŠILJANJA DENARJA
V JUGOSLAVIJO

Izseljeniški komisar Strahi-
nja Maletič je nam poslal v ob-
javo navodila, kako je najbolj-
še pošiljati denar v Jugoslavij'o,
da bo transakcija vestno izvr-
šena.

Njegovo pismo se glasi:
Jugoslovanski izseljenci v Ze-

dinjenih državah, ki pošiljajo
denar v Jugoslavijo dajemo na
znanje, da je najvarnejše posla-
ti denar s posredovanjem slede-
čih ameriških bank in njihovih
filijalk: Federal Reserve Bank
os New York, Irving Trust Com-
pany os New York, Chase Na-
tional Bank os New York, Bank
os Montreal, New York in Guar-
antee Trust Company os New

jYork.
Navedene banke so v poslov-

nih stikih z Narodno banko v
Belgradu, zato je pošiljanje de-
narja skozi te banke najvarnej-
še. Vse pošiljke denarja mora-
jo biti vložene na račun Narod-
ne banke v Belgradu, katera po-
tem izplača denar koristniku
skozi najbližnjo pošto. Prav ta-
ko se lahko pošlje denar na ra-
čun Narodne banke skozi kateri-
koli jugoslovansko banko, kate-
ra bo izročila denar naslovljen-
cu, prav tako kot pošta.

Denarja ne smete pošiljati v
pismih. Prav tako ni umestno,
poslati čeke, ki jih koristnik ne
bi mogel izmenjati v Jugoslavi-
ji. Po uradnem kurzu se dobi
za en dolar 50.6 dinarjev-

To naznanilo je bilo izdano v
uradu jugoslovanskega izselje-
niškega komisarja Strahinje
Maletiča, c o. Yugoslav Consul-
ate General, 745 Fifth Avenue,
New York, N. Y.

Strahinja Maletič,
izseljeniški komisar.

V Chicagu bilo lani
veliko zločinov

V Chicagu se je skozi leto
1945 dogodilo 38,533 raznih zlo-
činov ali 10 odstotkov več kakor
v prejšnjem letu. Med temi je
bilo 204 umorov, nevštevši übo-
je, 310 posilstev, 3,812 ropov,
10,962 ulomov, ostali zločini pa
se nanašajo na üboje in napade
s fizično silo.
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