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(Konec.)
Obstal je za damo in buljil v

šopek. Kar nenadoma je zaslišal
za svojim hrbtom pogovor dveh
odličnakov. Govorila sta precej
tiho.

Prvi je dejal: “Ah. ali misliš,
prijatelj višji svetnik? Beži, be-
ži! Česa bi se bal! Pri nas je bolj
na varnem, nego doma! Saj smo
Slovenci takšne ovčičke!”

Drugi pa mu je odvrnil: “Ov-
čičke, ovčičke (tako neokusno je
nosljal, da bi mu bil najraje vr-
gel bombo v neokusni obraz!),
ovčičke, dragi gospod ravnatelj!
Kaj to! Čeprav bi ne bili ovči-
čke, imamo pa zato policijo, pri-
jatelj ravnatelj, policijo! Da ti
po pravici povem (tu se je mo-
žakar ozrl na vse strani in samo
še šepetal): naša policija je iz
stare šole, še iz stare avstrij-
ske šole!”

“Pst!” Višji svetnik je ves vz-
trepetal. “Ne tako glasno!” In
glasneje je dodal: “Da, da, naša
policija je od hudiča!”

Tudi detektiv je stal prav v
bližini obeh veljakov in se zado-
voljno muzal. Varjačič ga pač ni
videl, vendar pa je vedel, da se
smehlja.

Vlak je imel že dvajset mi-
nut zamude.

“Vraga, to je neznosno ... da
bi vsaj bil že tukaj .. • drugače
me utegnejo še razkrinkati in
potem bi ne mogel več izvršiti
svoje velike naloge ...”

Množica je postajala nestrp-
na .. .

Gruča pričakovalcev se je vz-
burila. Glasen žamor je ozna-
njal, da se vlak približuje po
stai. Odličnjaki in veljaki so se
hitro zvrstili po veljavnosti in
položajih, ki jih zavzemajo v
javnem življenju. Varjačiču se
je, kar sama od sebe, pojavila
pred očmi nekakšna grafično
predočena skala o porabi alko-
hola ali nekaj podobnega, kar
je nekdaj videl v nekem absti-
nentskem časniku.

Priključil se je desnemu krilu
oficirjev; za njim se je nagne-
tlo večje število radovednežev,
ki so ga porivali naprej- Kako se
bom mogel tukaj svobodno gi-
bati? si je mislil. Videl se je že
zmrcvarjenega na tleh .. . Na-
skočili so ga, poteptali . . . bijejo
ga s palicami, suvajo z okovani-
mi čevlji, pljujejo vanj in vpije-
jo. Težko je hropel ... Iz očesa
se mu je prikradla solza . • . Sam
sebi se je zasmilil.

“Kaj se, vraga, prerivate tu-
kaj,” je nahrulil policaj nekega
železničarja.

“Menda ga bom vendar smel
videti, saj je moje stranke.”

“A tako . . . no, da . . .” in po-
licaj se je uklonil.

Varjačiča je množica nosila
sem ter tja, kakor valovi čolni-
ček. Na nasprotni strani je uzrl
Silo, ki je bil precej oddaljen.
Prišlo mu je na um, da se je

. zbal eksplozije in se umaknil ta-
i ko daleč v ozadje. Kanalja, si je
dejal, mesto da bi stal pri meni
• . . seveda, njegovo življenje je
dragoceno za revolucionarno gi-
banje! Kanalja!

Krošelj pa je stal tik za damo
s cvetlicami in mu posmehljivo
mežikal.

“Pazite ... o, o . . . pazite . . .
jvlak!”

In že je prisopihal težak stroj,
ki je počasi zavlekel vlak tako
daleč, da se je voz, v katerem se
je pripeljal minister, ustavil
vprav pred oficirskim zborom.

Minister se še ni dobro poka-
zal, pa je bil že ves obsut s cvet-
licami; gospodje so gromovito
kričali in vihteli v loku svoje
klobuke. Drug je hotel prekri-
čati drugega, da bi vprav nje-
gov pozdrav prišel gospodu mi-
nistru do ušes- Oficirji so salu-
tirali po svojih predpisih. Tako
se je prvi trenutek svečanega
sprejema vršil po vseh preizku-
šenih metodah tradicije in res-
nične navdušenosti.

“Živio, živio, živio!”
Varjačič je otrpnil.
Naj najprej izstopi, si je mi-

slil, naj se razgovori. .
. videti

ga hočem! Če namerava človek
koga übiti, ga mora prej vsaj
dobro videti! Potem, ko bo kon-
čan svečani sprejem, potem ga
bom ... da, potem!

Govorili so drug za drugim:
Najprej kraljevi namestnik (ne-
srečnež se je tako nerodno spod-
taknil, da bi bil telebnil, kakor
je dolg in širok, če bi ga ne bil
minister z izredno prisotnostjo
duha rešil, zajel pri padcu), ko-
mandant divizije, predsednica
nekakšnega društva (izročila mu
je prelep šopek in zdeklamirala
prečedno pesmico, sestavljeno
ad hoc), ravnatelj tega zavoda,
ravnatelj neke občekoristne
stavbne zadruge, itd., itd.

Največ se je pa minister me-
nil s policijskim ravnateljem ■ . .

Fotografi so posnemali prizor
z vseh strani.. .

Sprejem je bil končan, vse se
je izvršilo v redu, živahni živio-
klici so se razlegali po dolgem
peronu . . . celo mednarodni pot-
niki, ki so se vozili tod mimo z
brzovlakom, so gledali skozi
okno in se navdušeno smehljali.

Minister je že stopal proti ča-
kalnici. Klici so postajali vedno
jačji in navdušenejši.

Varjačič je vedel, da mora
zdaj, vprav zdaj. . . Krčevito
je stiskal v žepih roke . . . Mno-
žica ga je nesla s seboj. Tam da-
leč je še enkrat in prav v naglici
opazil Silo ter se hitro obrnil
proč. Z druge strani ga je zba-
dalo posmehljivo Krošljevo ški-
ljenje. In tretja pošast ta je
pa bila najstrašnejša detek-
tiv je silil za njim in mu nepre-
trgoma gledal na roke.

Neki navdušeni oboževalec
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ministra je Varjačiča neusmilje-
no sunil pod rebra:

“Neotesanec, čemu pa hodite
sem, če se niti odkriti ne znate.”

In tisti one za njegovim hrb-
tom jezasmehljivo zinil:

“Zebe ga, zebe .•. najbrž ima
tisočake v žepu . . .”

Že je čutil roko pri svoji roki,
že je nekdo hotel seči v njegov
žep . ..

Silovito je izdrl roko iz žepa,
pognal se naprej, zavihtel jo v
zraku in pograbil za klobuk,
mahal ž njim kakor obseden in
zarjul trikratni živio!

Tako je rešil gotove smrti mi-
nistra in sebe, se pravi, da je z
enim udarcem übil dve muhi.

POROČILO O RELIFNI
AKCIJI IN DRUGO

Chicago, 111. Povsod v Zed.
državah, koder živijo zavedni
Slovenci, se zbira denar, oble-
ka, konzervirane jestvine itd. za
naš herojski narod v stari do-
movini. Sedaj na žalost je po-
treben naše pomoči. Kdor tega
ni prej verjel, sedaj lahko ver-
jame, ko čita pisma od teh pre-
prostih in poštenih ljudi. Veči-
na pisem se glasi: Sovražnik je
nas vsega oropal, požgal je po
cele vasi, žive ljudi so metali v
goreče hiše, še bolj zverinski
kot nacifašisti so pa bili belo-
gardisti pod vodstvom Rupnika
in škofa Rožmana. Rekli so, da
se borijo za vero, pa so se borili
za sovražnika proti svojemu
lastnemu narodu. Ko so postala
tla prevroča so zbežali s sovraž-
nikom. In ti izdajalci prosijo se-
daj pomoč od poštenih ameri-
ških Slovencev. Borili so se sku-
pno s sto in stoletnim sovražni-
slovenskega naroda. Naj tudi se-
daj žnjim nosijo posledice- Naj-
večjo nesramnost pa je napravil
papež, ko je v pismu škofu Rož-
manu podelil tem izdajalcem
svoj papežki blagoslov in Rož-
manu dejal: Brat, pravilno si
ravnal- To je največja klofuta
osvobodilni fronti, padlim juna-
kom za svobodo Slovenije in Ju-
goslavije, kakor tudi direktno
roganje jugoslovanski vladi. In
če ima ta vlada hrbtenico, bi
morala takoj rimsko-katoliško
cerkev proglasiti za nevarno dr-
žavi in narodom Jugoslavije in
temu primerno žnjo postopati. S
to izjavo je papež jasno pove-
dal, da je bil ves čas na strani
nacifašizma.

Kot sem že omenil, naš narod
v starem kraju krvavo potrebu-
je naše pomoči Čikaška nasel-
bina, kar se napredno-narodnih
ali delavsko zavednih Slovencev
tiče, se prav dobro zavedamo, da
naš naro dv starem kraju gleda
na nas ameriške Slovence in da
je trdno prepričan, da ga ne bo-
mo zapustili v najkritičnejši uri.

Ne bom posegal nazaj, koliko
so zbrali Čikaški Slovenci pod
JPO-SS, ker me takrat še ni bi-
lo tukaj in ne koliko so zbrale
druge tri SANSove postojanke
v Chicagu. In tudi ne, koliko de-
narja smo poslali skozi SANSov
urad od postojanke št. 25, ako-
ravno gre vsota v nekaj tisoča-
kov. Vidi se mi pa potrebno, da
omenim glede zbiranja obleke,
obuvala itd., ker teh reči, razen
zdravniških, v starem kraju naj-
bolj potrebujejo. V letu 1944,
ko je pričel SANS z relifno ak-
cijo, smo pri postojanki št. 25
SANS izvolili odbor petih čla-
nov in sicer: Frances Vider, Do-
nald Lotrich, Joseph Kristan,
Louis Beniger in spodaj podpi-
sani- Odboru se je posrečilo, da
je dobil prazno trgovino na pro-
metni ulici brezplačno na raz-'
polago. Nabavili smo si velik
napis in ga obesili na pročelje
Napisali par apelov v naše liste
in reči so polagoma in polagoma
prihajale, kakor tudi denarni
prispevki. Imeli smo tudi ljudi,
da so pripeljali reči, če se je ta-
ko želelo. V relifnem uradu je
delalo 52 žen in deklet, večina
večkrat kot po dvajsetkrat. Po-
magalo je tudi 14 moških. V te-
ku sedmih tednov smo poslali
iz našega relifnega urada nad
sedem ton različnega blaga, ob-
leke in obuval. In to vse v do-
brem stanju, ker Mrs. Vider ni
pustila ničesar skozi kar ni bilo
čisto in zašito, kar ni bilo čiste-
ga in drugače dobro smo dali
čistiti sami. Takrat je prineslo
reči nad pet sto ljudi. Imena
imamo shranjena v knjigi, pri-
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SKUPINA NEWYORŠKIH OTROK, l<i so prinesli pakete v pomoč bednim v Jugoslaviji.

bližno polovica jih je drugih na-
rodnosti. Potem, ko je lastnik
trgovino oddal, smo se selih v
Slovenski delavski center- V do-
tičnem času smo še nabrali
okrog 700 funtov in smo jih po-
slali z westside postojanko sku-
ipno v New York.

V začetku decembra 1. 1. smo
pa zopet pričeli s kampanjo,
akoravno nismo upali v kaj pri-
da uspeh. Razlog je bil pa ta,
ker so večinoma povdarjali:
Imam obleko in čevlje, pa bom
poslal svojim, ker me prosijo,
kakor hitro bodo prometne zve-
ze odprte. Ali kjer je volja tam
je uspeh, šli smo na delo, ker
nismo mogli dobiti prazne trgo-
vine smo vprašali vodstvo Slov,
delav. centra, če nam dovoli
dvorano. Naši želji se je ugodi-
lo. Poslali smo par apelov v Pro-
sveto in Proletarca in 22. janu-
arja t. 1. smo odposlali 52 vreč
in 4 zaboje v New York v sku-
pno skladišče Zed- odbora. Teža
vreč in zabojev bo približno dve
toni, morda malo manj, morda
pa tudi več, ker do danes ko to
pišem, še nisem dobil računa od
truking kompanije. Dobili smo
nekaj reči tudi po ekspresu, en
zabojček celo iz države Wash-
ington. Kakor pri prvem zbi-
ranju so bile tudi to pot prav
pridne zavedne žene iz Claren-
don Hillsa in Cicera, s tem pa
ni rečeno, da niso pomagale na-
še domače. Ko bi imel od vseh
imena, bi jih objavil, ker jih ni-
mam, naj mi oproste. Pa lepa
hvala za trud. Isto naj mi opro-
ste darovalci, ker večina ni pu-
stila imen. Tudi vam iskrena
hvala v imenu onih, ki bodo de-
ležni vašega daru. Ravno tako
iskrena hvala vodstvu Sloven-
skega delavskega centra za brez-
plačno dvorano, gorkoto in luč.

To kratko poročilo o delova-
nju relifne akcije pri postojanki
št. 25 SANS sem napisal zato,
da bodo tisti, ki pri vsaki stvari
omahujejo in že v naprej vidijo
neuspeh videli, da kjer je volja
so tudi rezultati. Tudi pri naši
postojanki nismo mogli dobiti
pet članov v odbor. Sprejela
sva s tajnikom in pridružil se je
še Louis Mohar. Stvar se je za-
čela in prišli so pomagati tisti,
oziroma tiste, ki so vedno pri-
pravljeni delati, kadar se gre za
dobro stvar. In pomoč našim
bratom in sestram v starem kra-
ju je ena najbolj humanitarnih,
kar si jih je še katerikrat vodilo.
Zato je potrebno, da greste na
delo vsi Slovenci po vseh Zed.
državah in Kanadi.

Louis Zorko, predsednik št.
25 SANSa.

Ako bi delavci s takim veseljem
podprli delavski tisk, kakor podpi-
rajo zavajalno časopisje, bi bilo ka-
pitalizma kmalu konec.

Norčeva vest je vedno čista.
Roda Roda.

■A V 60 letih so Slovani
porabili milijone ste-
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V vseh lekarnah

Borba za oblast
nad Sredozemljem

Napisal Konstantin Poulod za ONA
V političnem prav kot v voja-

škem pogledu je Sredozemsko
morje danes angleško jezero
a Palestina ob tem jezeru po-
staja najmogočnejša angleška
baza, na katero se v teh prede-
lih opira angleška imperialisti-
čna politika.

Ako izvzamemo dobo rimske-
ga carstva, Sredozemsko morje
ni bilo še nikdar tako popolno-
ma v oblasti enega samega na-
roda—še nikdar v zgodovini ni
uspelo od rimskih časov sem ta-
ko popolnoma prepresti vseh
obal tega morja s svojimi voja-
škimi in političnimi postojanka’
mi in oporišči.

Britanske čete so nastanjene
v Libiji in Tripolitaniji, v Egip-
tu in druge v severni Afriki in
v Palestini in lavantinskih deže-
lah. Royal Air Force ima števil-
na letališča na turški zemlji.
Grčija je polna britanskega vo-
jaštva, prav kot Italija in trd-
njava Gibraltar. Angleži drže
zasedene otoke Malta, Sicilija,
Kreta, Ciper in vse dodekane-
ške otoke.

Najmogočnejša koncentracija
angleških vojaških sil je zbra-
na na Srednjem vzhodu'. Raču-
nati je treba, da je tega vojaštva
najmanj pol milijona mož- Ne-
dvomno gleda uradna Anglija
na probleme Palestine in drugih
dežel Srednjega vzhoda s tega
vidika, to je, upoštevajoč to os-
novno dejstvo, ki mora biti pod-
laga vsakega političnega ko-
raka.

Morda v največji meri se tiče
Palestine. Zanimivo je v zvezi
s tem, da je nedavno neodvisni
londonski finančni tednik The
Economist, pozval angleško vla-
do naj skrbi za to, da se koncen-
tracije angleškega vojaštva na
Srednjem vzhodu zniža ■— ker
bi le to utegnilo zmanjšati na-
petost v teh predelih in tako
privesti do izboljšanja razmerja
s Sovjetsko unijo. Naj tu opom-
nim na to, da je bilo v Jeruzale-
mu najmanj 12 oseb übitih v
teku teh nemirov.

Toda britanske vojaške obla-
sti niti ne mislijo na to, da bi
znižale število svojih čet na
Srednjem vzhodu. Nasprotno,
nameravajo izvesti nekako pre-
grupacijo svojih sil. v skladu s
strategičnimi potrebami seda-
njega položaja. Premeščevanje
angleškega vojaštva se nepre-
stano nadaljuje zdaj že šest me-
secev. Osnova tega premeščeva-
nja je naziranje, da Egipt in
Irak kmalu ne bosta več niti bi-
stvena važna niti popolnoma
varna kot oporišči angleške vo-
jaške sile pred vsem angleške
mornarice in zrakoplovstva.

Znano je, da so angleški ko-
mentatorji že čisto odkrito raz-
pravljali o tem, da bo pričako-
vati v bodoče napadov na Sred-
nji vzhod ali na Suez le še iz
vzhoda. Grčija in Turčija velja-
ti kot ‘zunanji utrdbi’ Sueškega
prekopa. Radi tega je videti
umestno, da se premesti jedro
angleške vojaške sile iz Iraka
in Egipta v novo postojanko, ki
naj bo bolj blizu torej v Pa-
lestino.

Cenijo, da bodo štele britan-
ske sile v Palestini ob koncu le-
ta že 100,000 mož- Dočim se z

mrzlično naglico nadaljuje zi-
danje letališč v južni Palestini,
se razvija Haifa v čedalje večjo
in obsežnejšo pomorsko bazo.

Palestina ima že zdaj precej
kompaktne lahke in tudi nekaj
težke industrije, katere namera-
vajo še nadalje razviti v potreb-
nem obsegu, da bo zadostovala
potrebam britanskega vojaštva.

V zadnjem času so se poja-
vili predlogi, da bi Angleži z ru-
skim strašilom toliko vplivali
na Arabce, da bi mogli preskr-
beti Židom nekaj ugodnejših
predpogojev za prihod in biva-
nje v Palestini. V slučaju, da
pride do tega ni nemogoče, da
bodo Židje dajali v bodoče je-
dro angleške vojaške sile na
Srednjem vzhodu. Nedavno je
zapisal neki angleški vojaški iz-
vedenec naslednje: “Nobenega
vzroka ni, da ne bi imeli Židje
v Palestini dobro izvežbane vo-
jaške sile, visoko mehanizirane
in pametno in dobro izvežbane,
ki bi mogla voditi zavlačevalno
borbo toliko časa, da bi ojačenja
prispela do Sueškega prekopa
To bi nas rešilo nevarnosti sta-
tične obrambe in bi omogočilo
brze ofenzivne udarce.”

AGITATORJI
NA DELU

Vse naročnine, ki jih pošljejo za-
stopniki in drugi agitatorji Prole-
tarca, so štete na bazi polletnih na-
ročnin. Namreč agitator, ki pošlje
eno celoletno, je zabeležen v tem
seznamu z dvema polletnima.

Anton Zornik, zap. Penna. 30
John Krebel, Cleveland, O. 23
Chas. Pogorelec, Chicago, 111. 14
Joseph Koršič, Detroit, Mich. 10
Luka Groser, Chicago, 111. 8
Ludwig Yoxey, Pueblo, Colo. 8
Louis Barborich, Milwaukee,

Wis. 8
Frank Cvetan, Johnstown, Pa. 6
Joseph Oblak, Chicago, 111. 6
Leo Zevnik, La Salle, 111. 6
Kaytan Erznožnik, Red Lodge,

Mont. 4
Joseph Ovca, Springfield, 111. 4
Anton Gorenz, Springfield, 111. 4
John Pečnik, Fontana, Calif. 4
Anton Tratnik, Diamondville,

Wyo. 4
John Sukle, Paonia, Colo. 4
Joseph Kosich, So. Chicago, 111. 4
John Kovačič, Colegrove, Pa. 4
Joseph Kodrič, Cleveland, O. 2
Anton Shular, Arma, Kans. 2
Frank Klun, Chisholm, Min. 2
Frank Podboy, Parkhill, Pa. 2
Matt Malnar, Willard, Wis. 2
Anna Mahnich, Waukegan, 111. 2
Joseph Cvelbar, Sharon, Pa. 2
Mike Kopach, Barberton, O. 2
Frank Zaitz, Chicago, 111. 2
Albina Kravanja, Glencoe, O. 2
Anna Klarich, Detroit, Mich. 2
Mary Marinšek, Gallup, N. Mex. 2
Frank Remitz, Rock Springs,

Wyo. 1
Skupaj 4 tedne (od 13. dec. 1945

do 10. januarja 1946) 176 naročnin,
prejšnji izkaz (4 tedne) 184 naroč-
nin.

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja

WGES, 1360 kilocycles.
Vodi jo George Marchan.

Nekaj drobiža
Chicago, 111- Marsikateri

delavec si v jeseni svojega živ-
ljenja prične izpraševati vest.
Kako je bilo to mogoče, da ga je
vzelo desetletja, predno se je
prebudil? Sicer to ni glavno
kdaj se je. Glavno je to, da se je.

Vzameš časnik in čitaš: Mili-
jon delavcev na stavki. Pa se
pomenkuješ sam s sabo, kako je
to mogoče, da se naši delavski
voditelji še vedno niso zdramili?
Še danes se ne zavedajo, da žive
ood “kapitalistično diktaturo”
v naj večji demokratični državi
na svetu. In premišljuješ nada-
lje, ali imajo oni sploh kak po-
litični program. Če bi ga imeli,
bi si zgradili svojo, delavsko po-
litično- stranko.

☆

Kolonar Leonard Lyons poro-
ča v čikaških Daly News, da je
pri produciran ju atomskih bomb
še vedno zaposlenih v tej deželi
55,000 delavcev. In da so te, ki
jih sedaj izdelujejo, veliko bolj
efektivne. Produkcija teh bomb
se bo nadaljevala toliko časa, da
bo od vlade določena kvota iz-
polnjena. Kaj to pomeni? Vrag
vedi! Mogoče mislijo likvidirati
kobilice in komarje, ali pa ko-
muniste? Eno je gotovo. Ako bi
teh bomb ne nameravali rabiti,
jih ne bi producirali.

☆

Čital sem nedavno poročilo iz
Londona, da so tudi ruski znan-
stveniki iznašli atomsko bombo-
Pravijo, da ni večja kot kokošje
jajce, a ima strašne učinke. Si-
cer pa tudi kokoš kokodajska,
kadar jajce znese.

Kje bo v bodoče eksplodirala
prva atomska bomba, nihče ne
ve.

☆

Vsem priletnim fantom, ki se
žele cerkveno poročiti, priporo-
čam, da to store čimprej, ker v
nebesih ni katoliških duhovni-
kov. Ključar sv. Peter jih baje
ne mara gori. Ravno tako bi pri-
poročal vsem tistim zakoncem,
ki niso zadovoljni s svojim sta-
nom, razporočite se, dokler je še
čas. V nebesih tudi ni nobenih
advokatov.

Nedavno sem bil pri brivcu.
Pred mano na vrsti so bili štirje
stari civilisti in trije vojaki. Da
bi mi čas hitreje minil, sem za-
čel čitati magazin. Nato vstopi
deveti in pozdravi vojaka, ka-
teri je sedel poleg mene. “Do-
brodošel, budy! Me veseli, da si
zopet prost. V armadi si bil pri-
bližno tri leta, kajne? Življenje
na Pacifiku je bilo brez dvoma
naporno. A sedaj si srečno spet
doma. Yes, sir, mi ti bomo hva-
ležni.

“Da pa ne le govorim, ampak
tudi mislim tako, na, tu je ci-
gara! Ali bi se rad seznanil z
mladim dekletom? O, yes, ti si
poročen, in pa dva otroka imaš,
kajne? Čemu si tako potrt, kot
da si mutast?”

In vojak mu pojasni, da nima
stanovanja. “Ti mi hočeš dopo-
vedati, da nimaš doma za svojo
družino? In da vsi štirje živite
v eni sobi v kleti? In še iz te
skromne sobe se morate izseliti
do prihodnje nedelje? Ali ni to
kriminalno?”

No, jaz nimam nobene ideje,
da se bi moglo v našem demo-
kratičnem Chicagu kaj takega
primeriti. Sicer pa ta vojak ni
edini, ki je brez dostojnega sta-
novanja. Je i na tisoče drugih,
ki so v enakem položaju.

John Chamazar.
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