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Kaj se kuha v "starem kraju ?

Čudno je to z novo Jugosla-
vijo ...

Če prebira človek ameriške
liste in verjame, da ima večina
prav, bi se moral zgroziti, kajti
večinoma, če se sploh ozirajo na
to “balkansko” deželo, ne puste
na njej niti ene dobre dlake-
Najrajši pa jo kar prezirajo. Po-
zabljeni so tisti davni, davni ča-
si, ko je konservativni Churchill
v angleškem parlamentu pel Ti-
tu slavo in pripovedoval, s kak-
šnimi nadčloveškimi napori dr-
že jugoslovanski partizani več
nacijskih divizij v šahu kot sku-
pne angleške in amerikanske
sile v Italiji. Tudi v Angliji se
ne spominjajo več tistih časov.
Jugoslavija ima —po “novi ori-
jentaciji” policijsko vlado;
kdor se ji ne klanja, ga postavi-
jo ob zid in ustrele. Čudno je le,
da ne znajo tisti, ki pripovedu-
jejo take bajke, navesti niti ene-
ga konkretnega slučaja.

Več kot šest in pol milijona
volilcev je 11. novembra 1. 1.
glasovalo za narodno fronto, to
se pravi, več kot devetdeset od-
stotkov vseh oddanih glasov. Ali
so bili to vse sami policaji? Za
opozicijo je bilo oddanih nekaj
več kot sedem sto tisoč glasov.
Če bi bil pri kakšnih ameriških
volitvah rezultat le nekoliko po-
doben temu, bi bil označen
Landslide z najdebelejšimi čr-
kami na vseh prvih straneh, češ,
ljudstvo je izpregovorilo. Ali ni
bilo to v Jugoslaviji ljudstvo?
Ampak reakcija trobi o dikta-
turi in bo trobila, dokler bo ime-
la kaj sape.

Odkar je pošta odprta, objav-
ljajo naši listi vsak dan po cele
strani pisem iz starega kraja in
vsi se vjemajo v tem, da je osvo-
bodilna fronta priborila narodu
svobodo in demokracijo- Ampak
pismarji vedo bolje kot oni, ki
so preživeli vsa štiri dolga, stra-
šna leta in ne le videli, temveč
tudi čutili, kar se je godilo.

Morda je vzrok ta, da jugo-
slovanska demokracija ne ravna
po predpisih “zapada”, ki si la-
sti patent na demokracijo. Tam
imajo pač drugačne pojme o po-
litiki in njenih nalogah in mi-
slijo. da se demokracija gradi od
spodaj gor. Če je to greh, no
tedaj je Jugoslavija na pragu
pekla. Kajti to antimilijonarsko
idejo mislijo spraviti celo v
ustavo nove republike, tako da
postane osnovno načelo za
zgradbo države in za njeno bo-
doče življenje.

Ministrstvo za konstituanto
je izdelalo načrt ustave in ga
predložilo ustavodajni skupšči-
ni, obenem pa ga je objavilo in—-

nezaslišano! vsak držav-
ljan ima pravico, ne le da ga či-
la, ampak tudi da izrazi svoje
mišljenje o njem in če se mu zdi
prav in potrebno, da pošlje
skupščini predloge za izpre-
membe ali dodatke. Tako bi člo-
vek sklepal, da sodeluje vsak dr-
žavljan pri izdelavanju ustave,
z drugimi besedami, da ga na-
rod sam izdeluje. V Beogradu,
v Zagrebu, v Ljubljani, Saraje-
vu. Skoplju mislijo, da je tako
postopanje demokratično, am-
pak iz Rima prihaja glas, da je
vse le Titova diktatura in glas
zamejcev, ki jih peče vest, dobi-
va odmev v Londonu in Wash-
ingtonu in povsod, kjer se boje
“komunističnega” bavbava.

Če bo ustava sprejeta vsaj v
glavnem, bistveno tako kakor je
predlagana, lahko pričakujemo
še več preklinjanja in grmenja
o diktaturi. Kajti načrt se os-
novno razlikuje od “klasičnih”
ustav zlasti v tem. da obsega po-
sebno poglavje o “Družabno go-
spodarski ureditvi.” Temu so v
4-tem poglavju posvečeni član-
ki od 14. do vštevši 20.

Uvod najbrže ne bo ugajal ti-
stim, ki jim je “free enterprise”
največji malik, kajti osnutek
pravi:

Proizvajalna sredstva so v
Federativni narodni republiki
Jugoslaviji splošno narodna
last v rokah države, ali lastnina
narodnih zadružnih organicij,
ali last privatnih fizičnih ali
pravnih oseb-

Vse rudno in drugo blago v
zemlji, vode, viri prirodne sile,
sredstva železniškega in zračne-
ga prometa, pošta, brzojav, tele-
fon’in radio je narodna last.

Ta ustava je pisana za Jugo-
slavijo, torej se kapitalistični
mogotci v Ameriki lahko poto-
lažijo; ampak Comrade Attlee
se ne bi smel zgražati, kajti nje-

gova vlada ima nekam podoben
program in v Avstraliji in Novi
Zelandiji že precej časa hodijo
po takih potih; celo v Kanadi vi-
dimo skromne začetke. Torej. ..

Dalje predvideva ustava splo-
šen proizvajalni načrt, hm,
pjatiletke? —in pri izvajanju
načrta in kontrole proizvajanja
se država naslanja na sodelova-
nje delavskih strokovnih in dru-
gih narodnih organizacij. (Po-
znam dosti ljudi, katerim to ni-
kakor ne bo všeč . ..)

Sedemnajsti članek pa pravi
to:

Država posvečuje posebno
pažnjo in daje pomoč in olajša-
ve vsem oblikam narodnega za-
družništva.

To je seveda sumljiva reč in
veleindustrijskim mogotcem
zveni kakor mrtvaški zvon. Ta-
ko naglašanje zadružništva! Če
se zadruge razvijejo, razširijo,
vkoreninijo, postavijo na širšo
in širšo podlago nekega dne
pride lahko- do tega, da bo ves
narod ena sama velika produk-
tivna konsumna zadruga in to

to to je sssocijalizem!
Ampak če ga ljudstvo hoče?
Ne sme ga hoteti! Diktatura!
Oni pa mislijo, da je demo-

kracija in celo pravijo, da je res-
nična demokracija nemogoča,
kjer človek lahko izkorišča člo*
veka za svoj dobiček. Pač dru-
gačen svet■..

Ustava ne odpravlja privatne
lastnine. Toda ne postavlja ji
nobenih oltarjev; če zahtevajo
skupni interesi, se lahko omeji
ali ekspropriira, toda le na pod-
lagi zakona in s primerno od-
škodnino. kar se navsezadnje
tudi v kapitalističnih državah
prakticira.

Zemlja pravi načrt pri-
pada tistim, ki jo obdelujejo.
Zakon določi, ali more imeti
kakšna ustanova ali oseba, ki ni
poljedelec kaj zemlje in koliko.
V privatnih rokah ne more biti
na nikakršni podlagi veleposest.
Zakon določi maksimnm zemlji-
šžke privatne posesti. Država
zlasti ščiti in podpira majhnega
i osrednjega kmeta.

Z zakonitimi sredstvi pomaga
država delovnemu ljudstvu, da
se more združiti in organizirati
za obrambo proti gospodarske-
mu izkoriščanju. Država jamči
delavcem in nameščencem pra-
vico združevanja in jih ščiti z
omejevanjem delavnika, z dolo-
čanjem minimalnih plač in s
pravico do letnega plačanega
počitka.

To vse je kajpada le še načrt
in obe zbornici ustavodajne
skupščine bosta imeli dovolj de-
la, da ga preučita in obdelata.
Razume sc, da je razen tega po-
glavja še dosti zanimivih določb
in ves načrt bo vreden še kak-
šne besede. Toda za ogromno
večino ljudstva je gospodarsko
vprašanje najvažnejše in po tem
predlogu se že nekoliko vidi,
kaj se kuha v Jugoslaviji —in
zakaj je toliko kričanja o Titovi
diktaturi. Ne slišimo pa takega
krika iz Jugoslavije in pravza-
prav gre za Jugoslavijo-

<c/o zastopa Ameriko
v jugovzhodni
Evropi?

(Nadaljevanje s 4. strani.)
barvo ontirusizma in med bar-
vo, ki jo kaže bivše fašistično
vodstvo, ki tudi računa na novo
svetovno vojno) Ker se pajdaši-
ta skoraj izključno s protiruski-
mi elementi, se naša politično-
diplomatska zastopnika istove-
tita z nazadnjaškimi desničarji
in fašističnimi strujami. Barnes
je krut človek; nekaj njegovih
osebnih prijateljev izza pred-
vojne dobe jebilo sojenih in us-
mrčenih od nove vlade radi ko-
laboracije z Nemci. Njegova na-
vzočnost v Zofiji mora biti z vi-
dika ruskih opazovalcev živa
priča o ameriškem antirusizmu,
o možnosti naših sovražnih od-
nošajev napram sovjetski Zvezi.

Ali predsednik Truman, o ka-
terem bi rekel, da je človek do-
brih namenov ve o tem? Mo-
žnosti so, da ne. Ali se držav-
nemu tajniku Byrnesu o tem
kaj sanja?

, Naš veleposlanik v Belgradu
Richard Patterson, Jr., spada v
posebno vrsto. V New Yorku ga
ne poznajo “za preveč brihtne-
ga". Edward Stettinius in Jo-
seph Grew sta ga odbrala za to

službo, ker kakor je sam po-
vedal ni vedel ničesar o Ju-
goslaviji. Jugoslovanska zgodo-
vina in politika sta mu neznani.
Nekako bahatoš super-patrioti-
čno, nepoučeno je proti levici.
Pogled na Rusa mu skremži
obraz. Govori neoprezno, nebrz-
dano, pogostokrat nesmiselno-
Obnašati se zna neolikano (kot
se je v Londonu za časa konfe-
rence zunanjih ministrov, ko je
brbra] z Cavendishom Cannon-
om, 'balkanskim ekspertom’ v
državnem departmentu, in se
ves čas napol glasno krohotal, ko
je Edvard Kardelj, načelnik ju-
goslovanske delegacije, predlo-
žil svojo izjavo glede tržaškega
vprašanja). Pattersona skrbijo
privatni ameriški interesi na
Balkanu ali bo ‘njihova’ lastni-
na zasežena in podržavljena? On
je bivši Du Pontov uslužbenec.

Patterspnova mentaliteta za-
hteva, da morajo biti politične
oblike v drugih deželah v vsa-
kem oziru take kot so najboljše
v Zed. državah, sicer jih noče
priznati za demokratične. Toda
njegov glavni stik z Jugoslavijo
je bil potom mladega (bivšega)
kralja Petra in njegovih dver-
nikov v Londonu in Belgradu.)
Patterson se hlini, da čisla Tita
osebno, resnično pa brez da
bi se tega zavedal v svojih last-
nih možganih nasprotuje vse-
mu, kar Tito predstavlja. “New
Statesman & Nation’ (London)
ima opazko v izdaji 24. novem-
bra, da (Patterson) zasluži na-
slov “ameriškega ambasadorja
pri opoziciji”, kot ga uradniki v
britanski ambasadi v Belgradu
privatno nazivajo. Pošilja dr-
žavnemu departmentu dolge
kablje s protivnimi poročili o
Jugoslaviji. Ko je bil prošlo po-
letje v Zed. državah, je očividno
trobil predesedniku Trumanu v
ušesa svoje narobe pojme,
kaj Jugoslavija ni in kaj bi mo-
rala biti.

Toda Patterson je ameriški
veleposlanik za Jugoslavijo (ali
za “opozicijo’) le po imenu; v
državnem departmentu je nad
njim pretkana poklicna oseba
topega obličja po imenu Schantz
katerega drugi ambasadni urad-
niki in Britanci šaljivo nazivajo
“Pattersonov komisar” in ki ma-
nipulira svojega neizkušenega,
nerazumnega predstojnika (po
imenu) po svoji volji- Schantzov
uradni čin je prvi tajnik. On je
proti Rusiji. Pod njim v amba-
sadi je kakih dvajset uradnikov
in uslužbencev, ki so večinoma
aktivno ustmeno silno proti Ti-
tu, proti Rusiji, za Mihajloviča.
in se družijo največ s peščico
premožnih Mihajlovičevih zago-
vornikov v Belgradu, ki računa-
jo na ameriško-angleško inter-
vencijo in vojno z Rusijo.
Schantz je izbral vse osobje v
ambasadi v Belgradu.

Koga pravzaprav Schantz za-
stopa? Kaj je njegova igra? Kaj
hoče doseči potom svojega lut-
karskega “veleposlanika” Pet-
tersona? Ob kratkem zasto-
pa le gručo “balkanskih eksper-
tov” v državnem departmentu v
Washingtonu samo manjše
uradnike, ki so bili preje odgo-
vorni Sumnerju Wellesu in
Adolphu Berleju, toda so zadnje
leto ali nekaj takega postali le
nezadostno nadzirana klika v
departmentu ki so ga polo-
mili pri vsaki točki, ko so prou-
čevali ali analizirali Tito-Mihaj-
lovičev preblem v dobi med
1941-45. Na razpolago so imeli
vse informacije, kar bi jih člo-
vek potreboval, da položaj v Ju-
goslaviji zazre v pravi luči gle-
de Tita in njegovih partizanov,
toda niso marali videti resnice,
oziroma je niso mogli in so vz-
držali o Mihajloviču svojo trdi-
tev, s katero so sami sebe preva-
rah (s pomočjo Konstantina Fo-
tiča in britanskega zunanjega
urada) leta 1941. Ta teza (trdi-
tev) je bila, da je bil Mihajlo-
vič le kralju vdani, patriotični
poklicni vojak in ne kolaborator
z Italijani in Nemci, niti ne pri-
pravljen boriti se proti Titu.

Leta 1944 je nova Titova vla-
da postavila Mihajlovičevo ime
prvo na listo vojnih zločincev in
zadnjo jesen je izdala 800 strani
obsegajočo knjigo dokumentov
(prvega izmed dveh ali več ta-
kih zvezkov), ki dokazujejo, da
je Mihajlovič vojni zločinec na
podlagi sprejete zavezniške de-
finicije, kdo je vojni zločinec.

Zadnjih 14 ali 15 mesecev
je bila “diplomacija” Schantza
in Pattersona motivirana največ

vsled namena tiste klike “bal-
kanskih ekspertov” v državnem
departmentu, da bi se prisililo
Tita izbrisati Mihajlovičevo ime
z liste vojnih zločincev. “Eks-
perti” to hočejo, da bi se izma-
zali iz zagate v departmentu in
pred zainteresiranim delom
splošne javnosti ter v očeh
washingtonskega tiska (ki ima
tudi kosmato vest glede Mihaj-
loviča). To želijo radi tega, ker
so tiste vrste ljudje, kojih vpo-
gled v človeške in narodne raz-
mere jih navdaja s strahom in
jim osovražuje tekoče ljudske
vstaje po vsem svetu. “Eksper-
ti” ter njihovi tovariši po tem-
peramentu in v socialnem vpo-
gledu se trudijo na vse kripljc,
da bi zastavili, diskreditirali,
zbrisali in preprečili vsako tako
vstajo, medtem ko čvekajo o de-
mokraciji in svobodi, katero na-
rodi iščejo in se za njo borijo-

“Balkanskim ekspertom” to-
rej ni mar objektivna situacija
v Jugoslaviji; brigajo se in po-
skušajo, kako bi manipulirali ta
položaj v svoj lastni prid: vzdr-
žanje starega, zadušitev novega,
ter ohranitev svoje reputacije,
ki je sploh nimajo.

Potom Pattersona (ki se širo-
kousti, da v Jugoslaviji “ni ta-
kih štirih svobodščin kot jih u-
mevamo mi v Zed. državah”)
pritiska Schantz na Tita, da bi
opustil obtožnico proti Mihajlo-
viču. Tito se pa ne da ganiti iz
enostavnega vzroka, katerega se
“balkanski eksperti” v držav-
nem departmentu dobro zave-
dajo, namreč, da je Mihajlovič
sodeloval s sovražnikom ter da
so njegovi četniki poklali na sto
tisoče neborbenih Jugoslovanov
z njegovim odobrilom ali pa v
smislu njegovega povelja, pove-
lja, ki jih je odobrila übežna
kraljeva jugoslovanska vlada v
Londonu, pri kateri je bil Pat-
terson najprvo akreditiran kot
veleposlanik. In ker se Tito no-
če ganiti, poplavljata Schantz in
Patterson državni department
in Belo hišo z neugodnimi poro-
čili o Jugoslaviji.

Ta dva zadržujeta trgovska
in kreditna pogajanja (med Ju-

goslavijo in Ameriko). Navdu-
šujeta tudi ameriške poročeval-
ce v tujini, 'da pošiljajo v Ame-
riko Titu sovražne depeše, od-
klanjata potne vize Jugoslova-
nom, ki želijo potovati v Ame-
riko po trgovskih poslih.

Ponovno: Ali predsednik Tru-
man kaj ve o tem? Ve li gospod
Byrnes?

(Pripomba: Vsebina tega član-
ka tudi deloma pojasni, zakaj je
državni department “prištulil”
tisti “rčp” v svoji izjavi za tisk,
ko je naznanil pred Božičem, da
uradno priznava novo jugoslo-
vansko republiko. “Balkanski
eksperti”, katere je Adamič ta-
ko mojstrsko predstavil svojim
čitateljem, imajo precej masla
na svojih glavah, in to maslo se
je pričelo slednje čase topiti.
Vse to je dobro znamenje za Ju-
goslavijo. Propaganda proti nji,
ki jo vodi reakcionarni tisk v
Ameriki in Angliji zadnje čase,
je le krinka, za katero se skriva-
jo stari grehi ameriške in bri-
tanske diplomacije napram novi
Jugoslaviji in njenim prebuje-
nim narodom. Zakaj ne slone a-
meriške zunanje smernice v du-
hu revolucionarnih principov
izza 1776, na mesto v duhu an-
gleškega kolonij alnega imperi-
alizma pred dobo ameriške re-
volucije, s katerim se Amerika
danes smeši pred vsem demo-
kratičnim svetom?)

Mirko G. Kuhel, tajnik-

Masne selitve v Evropi
Še nikoli se ni selilo v tako

kratki dobi toliko ljudi, kot se
jih je po končani vojni že in
se jih bo letos v Evropi. Prvič
izseljevanje več milijonov pri-
silnih delavcev in vojnih ujet-
nikov iz Nemčije; drugič, prisil-
no izseljevanje Nemcev iz nove
Poljske (nad tri in pol milijona
Nemcev), iz Češke je bilo delo-
ma že izseljenih in drugi pride-
jo na vrsto letos, dva in pol mi-
lijona Nemcev, iz Madžarske jih
mora pol milijona, 150,000 iz
Avstrije in več ali manj so taka
prisilna, regulirana izseljevanja
vrše iz drugih krajev.

Pregled vsebine
Amer, družinskega
koledarja

Amerika v malem (Janko Ze-
ga). Spis o ljudeh, ki so se med
vojno zbirali in se pomenkovali
o svojih sinovih ter hčerah, ki so
jih imeli v armadi.

Boj trinajstih (Iz zbirke Ser-
geja Vošnjaka). (Povest iz parti-
zanske borbe v Sloveniji.)

Črne rokavice (Katka Zupan-
čič). Zgodba iz našega domače-
ga življenja v Ameriki, kakr-
šnih se nešteto dogaja, a le ta je
literarno opisana.

Franz (Črtica o dečku, ki je v
vojni izgubil starše in postal sin
ameriških vojakov in ameriških
WACS. Napisal jo je J- Z. Cele-
ga imena noče v koledarju, dasi
je ta pripovest, iz Nemčije, za-
jeta od slovenskih ljudi.

“Lipe gre v Ljubljano.” Sati-
ra, enodejanka, napisal Frank
Česen.

Major Heribert von Hardfau-
sten je bil filozof. (Povest iz
osvobodilne borbe, ki jo je na-
pisal Etbin Kristan. Ne boste
verjeli, koliko razuma je v tem
človeku, ampak ko povest pre-
čitate, pa boste razumeli.

O svojem stricu Petru, ki sc
je boril v osvobodilni fronti, pi-
še Pepca Kobilca.

Marya Omahen Hohar ima
spis o svojem dedku. Škoda, ker
ga on ne bo mogel brati

O oderuhih pri pogrebih zelo
dobro razlaga Anton Shular. O
tem je bilo in bo prilično omemb
v Proletarcu.

“Pot v novo življenje” je po-
vest, ki jo je napisal Anton Sla-
be. Zelo dobro zajeta, iz življe-
nja pijancev in tudi njen za-
ključek je dober.

John Žigman iz naselbine
Strabane ima kratko črtico o
svojih starših. Jako lepa nove-
lica.

Joško Oven je obudil v letoš-
njem koledarju svoje spomine
na tri leta vajeništva v učenju
krojaške obrti in nedvomno bo
njegov spis zanimal nič koliko
čitateljev.

Dalje je v tem koledarju mno-

Chicago and Northern Illinois—-
the Center os Your Market

H Družabne prilike so obširne.
življenske in delovne razmere v
vseh okrožjih Chicage in sever-
nega Illinoisa so privlačne za de-
lodajalce in delavce. Residenčni
okraji so skrbno planirani. Dru-
žabna posluga policijskega, og-
njegasnega, zdravstvenega in sa-
nitarnega oddelka, šol, bolnišnic
in cerkva, vseučilišč in muzejev
je priznano najboljše v deželi.

• Kljub temu so davki, po mnenju
kvalificiranih strokovnjakov,

• zmerni. Povprečno ima Chicaga
Chicago s Merchandise Mart—the u>orld's targest building under one roof nižje davke V primeri S petnaj-

stimi največjimi mesti v deželi.
V tem kraju živi 26,000,000 ljudi s tovorom, Lokalni in državni davki na industrije so le od-
ki se ga čez noč dostavi v Chicago Industrija v lomek kosmatih dohodkovChicagu uživa vse ekonomske udobnosti; hiter
uvoz in izvoz: nizka prevoznina; udobnost za od- Čas je sedaj.—V sedanjem času si industrija išče
jemalce in založnike; stalen dotok izvenmestnih prednosti strategičnega okrožja kot še nikoli,
kupcev. Eno samo poslopje—Merchandise Mart, Napredni tvorničarji in obrtniki vedno ocenijo
privabi 400.000 kupcev na leto. Furniture Mart, vse okolščine kjer mislijo graditi svoja podjetja,
na primer, je drugo tako centralno trgovišče, ki Dognati skušajo prednosti, ki jih nudi Chicaga
je priznano središče industrije s pohištvom. Ni in okolica večini industrij. Veseli nas, da smo
čuda, da je Chicago priznano kot “velik trgovski i™ lahko na razpolago pri temu in da jim nu-
centrum.” dimo porribč naših treniranih industrijalnih in-

ženirjev, katerim so znane vse okolščine v qjcro-
Industrialna sredstva so različna—V osrčju tega d° potankosti. Dobrodošle so nam tudi vaše
centralnega nakupnega in prodajalnega omrežja, poizvedbe, katere bomo držali zaupno.
Chicago in Northern Illinois okraja je nekako T> i T-—~~•
jedro te ogromne trgovske zaloge. Tu živi 5 mili- ,

* ies *ocatin S 111 tHis area have
jonov ljudi, katerih dohodki so zadnje leto do- „

these outstanding advantages
m/ u-v ji- m • j Reilroad Center os the United States - Worldsegli 7¥2 bilijonov dolarjev. Tu je 10,000 indu- Airport - Inland Waterways - Geographical

strijskih poslopij, ki izdelujejo vse mogoče stva, Center os U. S. Population - Great Financial
ri, doli do X-ray predmetov. Osemdeset odstot- Center - The “Great Central Market’’ - Food
,

, .
, ~. r, j , v , . x Producmg and Processing Center - Leader inkov vseh industrij v Zed. državah je zastopanih iron and Steel Manufacturing - Good Labor

tu. Chicago po vsej pravici zasluži ime “depart- Relations Record - 2,500,000 Kilowatts os
t f indimtrv” nolps? onppa kar ŠP

Power - Tremendous Coal Reserves - Abun-ment store ot industry poleg onega kar se se dant Gas and oil _ Good Government - Good
dobavlja iz drugih tvornic. Living.

This is the fifth os a series os advertisements on the industrial, agricultural and residential
advantages os Chicago and Northern Illinois. For more Information, communicate with the

TERRITORIAL INFORM ATION DE PA RT MENT
Marquette Building—l4o South Dearborn Street, Chicago 3, Illinois—PhoneRANdolph 1617

COMMONWEALTH EDISON COMPANY • PUBLIC SERVICE COMPANV OF NORTHERN ILLINOIS
VVESTERN UNITED GAS AND ELECTRIC COMPANY • ILLINOIS NORTHERN UTILITIES COMPANY

go povesti in pesmi od ljudi, ki
so bili hostarji.

V pesniškem delu so zastopa-
ni večinoma partizani, med nji-
mi Tone Seliškar, Lojze Jurc,
Matej Bor, in še precej drugih,
sami naši ljudje-
DRUGO ZANIMIVO GRADIVO

Letošnji koledar je urejen
tudi z raznim drugim gradivom,
ki je vredno več kot pa mu je
cena $1.50. N. pr. John Goršek
obuja v njemu spomine in doži-
vetja izpred petdesetih let.

Koliko je Slovencev v Ame-
riki? A tem razpravlja Janko N.
Rogelj.

Anton Garden je posegel v
svoje spomine, ki so polni nagi-
bov po udejstvovanju v delav-
skem gibanju.

Kaj so pretrpeli ljudje, ki so
morali tiskati plakate v času
osvobodilne borbe v Sloveniji,
pove spis “Podtalni tisk v Slo-
veniji.”

IZČRPEK IZ POROČILA
TAJNIKA SLOVENSKEGA
DELAVSKEGA CENTRA

Chicago, 111.—John Rak, taj-
nik Slovenskega delavskega cen-
tra, pravi v svojem poročilu, da
je ta ustanova v minulem letu
zelo uspešno poslovala, podrob-
nosti o nji pa bo podal na obč-
nem zboru, ki se vrši v četrtek,
dne 31. januarja, na 2301 South
Lawndale Ave.

Poročilo o dohodkih in izdat-
kih ter o imovini so dobili vsi
delničarji in dobili ga bodo še
posebno vsi, ki se udeleže seje-

Skupni dohodki so znašali la-
ni $6,589,98, stroški pa $6,594.-
08.

Imovina Centra znaša $16,-
532.66. Predelave, ki so v na-
črtu, bi stale kakih SIO,OOO, kar
je precejšnja vsota in o tem bo
na občnem zboru glavna raz-
prava.

Pridite na sejo vsi delničarji,
vsi pooblaščenci delničarjev in
vsi člani in članice kluba št. 1
JSZ. P. O.

Borca se spozna po njegovi ideji:
kdo je heroj in kdo fanatik?—Roda
Roda.
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