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b) dovoljenje za neposredno pobijanje komunizma (partiza-

nov, t-, j. OF) z zakonitimi sredstvi.
e) dovoljenje za organiziranje mladine, “ker so se pokazale

organizacije vlade kot popolnoma neprimerne in ne poznajo slo-
venske psihologije’ (akt divizije Izonco 1/5/H z dne 17.-11.-792).

S tem dejanjem so bili položeni temelji Beli gardi, zaveznici
■ okupatorja proti narodno osvobodilni vojski.”

Pa pravijo nekateri, da škof ni sodeloval z Italijani proti svo-
jemu lastnemu narodu! Kaj pa z Nemci? Zgodba o proslavi Hit-
lerjevega rojstnega dne v Ljubljani je že poznana. Ravnotako
proslula “Domobranska prisega”. Isto glede blagoslavljanja nem-
ške svastike in belogardistične zastave. Sama propaganda, kričijo
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Poklon škofa Rožmana svojim zločinskim zaveznikom proti
slovenskemu ljudstvu.

oni, ki bi radi oprali svoje izdajalsko delo s tem, da operejo tudi
škofa Rožmana. No, pa poglejmo še malo nazaj. Ljubljana je
bila osvobojena 9. maja 1945. V torek 1. maja pa je “Slovenec”
priobčil na prvi strani sledeči oklic:

“SLOV E N C 1 ”

“S tem pozivom se obračam do onih slovenskih rojakov, ki so
spoznali veličino časa in usodnost ure, ki bije našemu narodu, in
so pripravljeni, slediti svojemu nacionalnemu in krščanskemu
čutu dolžnosti ter stopiti v službo borcev za

BOGA, NAROD IN DOMOVINO
“Naše domobranstvo, ki se bori hrabro in uspešno, drži ramo

ob rami z nemškimi ter srbskimi in ruskimi narodnimi borci fron-
te naše domovine trdno v svojih rokah in jih bo zvesto, žilavo in
zagrizeno držalo dalje.

"Podlo in sramotno pa bi bilo, če bi svoje junake v njihovi j
častni, pa vendar težki in nevarni polni nalogi samo občudovali i
in jih ne bi tudi najodločneje podprli. Dosedanje uspehe naših
domobrancev in zaščito, ki jo nudijo naši domovini in našemu
narodu, moramo ne le obdržati, marveč jih moramo še povečati
in utrditi.

"Zato je potrebno, da najboljši in na žrtve najbolj priprav-
ljeni sinovi slovenskega naroda vstopijo v vrste

SLOVENSKEGA DOMOBRANSTVA
in mu dajo novih moči in sveže borbenosti.

"Ti najboljši, za borbo in napore najbolj sposobni sinovi na-
šega naroda, ki so s polnim srcem vroče ljubezni do naroda in
domovine pripravljeni, če treba, položiti tudi svoje življenje na
žrtvenik svobode v odločilni bitki z morilskim, vseuničujočim
boljševizmom, naj se javijo v Slovensko Domobranstvo!

"Prijavna mesta:
“V Ljubljani: Sprejemni urad Slovenskega Domobranstva.

Puccinijeva 2. V pokrajini: Vse domobranske postojanke.
ERWIN ROSENER, L. R.
SS-Obergruppenfuehrer,
General der Waffen-SS und Polizei
General: LEON RUPNIK. 1. r.
Prezident in general inšpektor,
Slovenskega domobranstva.

“Če pogledamo nazaj na več ko poldrugoletni obstoj Sloven-
skega Domobranstva, moramo pred zgodovino in pred slehernim
ugotoviti, da je Slovensko Domobranstvo vzklilo iz vseh plasti
slovenskega naroda ob najtežji uri njegove preizkušnje. Postalo
je narodno gibanje, ki je izražalo z največjim povdarkom na-
rodno voljo odklanjati komunizem in njegove izrodke. Pripelo je
na prapor vodila, katerim je ostalo zvesto od prvega dne: Bog.
narod in domovina. Za te vzore so v službi domobranstva pre-
mnogi žrtvovali največ, kar so mogli dati za lepšo bodočnost do-
movine svoje življenje.

“Zvesto svoji tradiciji stoji Slovensko domobranstvo tudi v
teh časih trdno na braniku domovine in je pripravljeno pod vod-
stvom svojega ustanovitelja generala Leona Rupnika ramo ob
rami z vsemi nacionalnimi borci, ki se bore na naših tleh, braniti
fronte naše domovine.

"Dolžnost slehernega poštenega Slovenca je, da podpre Slo-
vensko domobranstvo v njegovi častni nalogi z vsemi silami. Zato
so vsi na žrtve pripravljeni sinovi slovenskega naroda pozvani,
naj vstopijo v vrste Slovenskega domobranstva, da bo tako še
bolj okrepljena domobranska borbenost v odločilni bitki z moril-
skim in vseuničujočim boljševizmom. Zato naj sleherni izmed
vas stori to. kar mu narekujeta zavedno slovensko srce in po-
šteno prepričanje.”

Škof Rožman je sodeloval z Italijani. Priobčeni sliki sta do-
kaz, da je škof sodeloval tudi z Nemci. Kako prisrčno se smeje
škof, ko sega v roko nemškemu generalu Rosenerju. kakor bi
hotel reči: Hvala ti za tako dobro delo!

August 1946. SANS.

NEKAJ IZ DOGODKOV V LJUBLJANI V
NJENIH NAJBOLJ TRAGIČNIH DNEH

Slika o izdajalcih v času, ko se je šlo za usmrtitev
slovenskega naroda za biti ali ne biti
Italijanska vojska je zasedla Ljubljano 11. aprila 1941. Isti

dan so Nemci prvič bombardirali Novo mesto. Dne 15. aprila je
jugoslovanska vojska položila orožje in podpisala kapitulacijo.
Kralj in vlada sta pobegnila v inozemstvo.

Kaj se je zgodilo v Ljubljani dne 21. aprila 1941 pa nam
pove "Slovenec” z dne 22. aprila, kojega fotostatični posnetek je
v naših rokah. Uvodni članek na prvi strani se glasi:

Ljubljanski škof prevz. g. dr. Rožman
na obisku pri Kr. Civilnem Komisarju

Zatem sledi slika skupine, ki jo tvorijo sledeči: prelat Na-
drah, stolni prošt in generalni vikar ljubljanski, italijanski kra-
ljevi civilni komisar Emilio Grazioli, dr. Gregorij Rožman, škof
ljubljanski, ter stolni dekan dr. Kimovec. Članek pravi:

y: a >

*“ *'
_

•s—---jggßß
£hksŠ£&hHL. ...

' ' ''

JBHHEHggK

UH Bfcfe ■

škof Rožman iskreno pozdravlja zločinca Rosenerja. ki je stotinam
slovenskih talcev podpisal smrtne obsodbe.

"V nedeljo dopoldne se je ljubljanski škof dr. Rožman v
spremstvu prelata Nadraha, stolnega prošta in generalnega
vikarja, ter stolnega dekana dr. Kimovca podal na sedež Civil-
nega Komisarijata, da vrne obisk Komisarju F"ederale Emilijo
Graziolij u.

Oh vhodu sta ga sprejela polkovnik Piovani in posebni
tajnik, ki sta ga spremljala v pisarno Civilnega Komisarja. Ob
stopnišču je bila postavljena častna četa Kraljevih Karabiner-
jCV-

,Msgr. dr. Rožman je sporočil Kr. Civilnemu Komisarju
svoj pozdrav in pozdrav vse duhovščine na slovenskem ozem-
lju. zasedenem od italijanskih čet, ter mu zagotovil popolno
sodelovanje cerkvenih oblasti s fašistično Italijo v korist
ljudstva.

Civilno Komisar se je zahvalil in se prisrčno razgovarjal
s škofom, nakar sta govorila o raznih vprašanjih, ki se tičejo
Cerkve.

Prevzvišeni je zapustil sedež Komisarijata, pozdravljen z
istimi čas'mi kakor oh prihodu.”

Prihodnja slika kaže škofa Rožmana, ki razoglav koraka iz
poslopja, za njim in ob strani pa stoji oborožena četa Mussolini-
jevih karabinijerjev.

Sodelovanje s fafišstično Italijo je pretreslo živce narodno
zavednih Slovencev. Posledica je bila odpor proti okupatorju in
domačim pomagačem in ustanovitev Osvobodilne fronte sloven-
skega naroda, v kateri najdemo pesnika Otona Župančiča, pisate-
-1 ja-duhovnika F. S. Finžgarja, dr. Metoda Mikuža.bivšega škofij-
skega arhivarja, Josipa Vidmarja in sploh ogromni del sloven-
skih izobražencev, kulturnih delavcev, ljudskih voditeljev, kme-
tov. delavcev in slovenske mladine.

Sodelovanje s fašistično Italijo se je nadaljevalo. Dne 16. fe-
bruarja 1942 se je dogodilo sledeče:

V Ljubljani se pri škofu dr. Gregoriju Rožmanu "sestanejo
višje osebnosti bivših strank (razen članov konzulte, župana itd.,
ki so splošno zaničevani zaradi njihove politične korupcije), z na-
menom, da predlagajo italijanskim oblastem nekaj pogojev za :
svoje bodoče sodelovanje z njimi:

a) odstranitev vseh članov konzulte in župana,
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NAROČITE

AMERIŠKI DRUŽINSKI
KOLEDAR

SVOJCEM V
STAREM KRAJU
Stane $1.65 s poštnino vred. Pošljite nam
točen naslov in vsoto, drugo izvršimo mi.

PROLETAREC, 2301 So. Lanvvdale Ave.
CHICAGO 23, ILL.

Tovarna platnenih izdelkov
d. d. Jarše tekmuje

S požrtvovalnim delom so de-
lavci v tovarni platnenih izdel-
kov v Jaršah dvignili od osvo-
boditve do danes produkcijo že
za 300 odstotkov. Doslej so na-
pravili štiri prostovoljne sobo-1
te. Od prvih dveh so darovali
14,000 za obnovo Zlatega polja,
8646 din za obnovo šol, 7000
din za vdove, 2000 din za volilni
fond in 1206 din za potrebe K.

M. S. Domžale. Od zaslužka tre-
tje prostovoljne sobote si bodo
kupili prapor za 12,000 din, za
20,000 din pa knjig za svojo
knjižnico. Zaslužek četrte pro-
stovoljne sobote, ki bo znašal
okrog 35,000 din, pa so namenili
Komunistični partiji Slovenije.
Poleg dela v tovarni je delav-
stvo pomagalo s prostovoljnim
delom tudi pri obnovi šol v Iha-
nu. Trzinu, Radomljah in Fiz-
kulturnem domu v Mengšu.

NEKAJ IZ LASKIJEVEGA POROČILA
0 OBISKU V SOVJETSKI UNIJI

V tem poletju je bila na ob-
j isku v Sovjetski uniji deputaci-
j ja angleške delavske stranke, ki
ji je načeljeval bivši njen pred-
sednik Harold Laski.

Njegov članek, ki ga je nam
poslala novinska agencija ONA.
se glasi:

Dva tedna sta seveda mnogo
prekratka, da bi si bil mogel
ustvariti kolikor toliko točno
sliko o tako ogromni deželi. To-
Ja govoril sem z ljudmi vseh
slojev in ako se spominjam na
to, kar so mi povedali, mi vsta-
ne pred očmi obris nekaterih
podrobnosti, ki so tudi po tem
kratkem obisku čisto jasne.

Izvzemši najvišje osebnosti
Sovjetske unije ne more nikdo
niti oddaleč preceniti neizmer-
nih žrtev, katere je dala Rusija
v tej vojni. Zmaga je bila odlo-
čilna in velika, toda do nje je
vodila pot skozi mračne trenut-
ke, ki so vodili tik ob prepadu
poraza. Da se izogne nesreči, je
morala Rusija napenjati vse svo-
je sile in vložiti v borbo do zad-
njega drobca vse svoje energije
in moči.

Po mojem mnenju je najbolje
izraženo, koliko je trpela So-
vjetska unija, ako povem, da bo
trajalo kakih 10 do 15 let, pre-
dno bodo le materialne žrtve do
neke mere popravljene.

Z drugimi besedami poveda-
no še ena generacija Rusije
je obsojena na to, da živi ono
trdo življenje, ki je bilo delež
ruskega človeka od leta 1917
sem. Rusija je zmagala, toda
zmagala je za las in breme nove
vojne bi bilo preveliko zanjo po
naporu, kateremu je bila pod-
vržena.

Vojne si v Rusiji nihče ne
želi, ne med vodilnimi niti med
ljudskimi krogi,-Na drugi stra-
ni pa je njihovo strastno hrepe-
nenje za mirom in varnostjo nad
vse veliko. To je temelj mnogih
važnih faktorjev tamošnjega
življenja.

Na podlagi svoje lastne izku- i
šnje je Rusom težko razumeti, j
zakaj sta Amerika in Velika I
Britanija tako brezskrbni na-
pram fašističnim pokretom v
njihovih deželah. Prepričani so,
da jih ne iztrebimo le radi tega,
ker mislijo vodilni krogi Ame-
rike in Velike Britanije, da jim j
utegnejo nekega bodočega dne
ti fašistični pokreti prinesti ve-
like koristi. Ako bi res prišlo do i
tega, so Rusi prepričani, da bi
bila zveza fašistov in srednjega
stanu naperjena brez vsakega
dvoma proti Rusiji.

Ta vtis potrjujejo različni ob- ,
iskovalci Sovjetske unije, ki pri-
hajajo tja iz vseh dežel, vklju-
čno Zedinjenih držav in Velike I
Britanje. Ako so levičarskega
naziranja, prihajajo nekako
vdani v možnost nove svetovne
vojne, obenem pa navadno mno-
go preveč naglašajo nespora-
zumljenja, ki obstojajo na pri-
mer na Angleškem glede politi-
ke zunanjega ministra Bevina.

Sumničenja in nezaupanje je
ogromno naraslo radi poizku-
sov in splošnega postopanja v
zadevi atomskih bomb. Zelo raz-
širjeno je prepričanje, da je bi-
kinski poizkus izveden kot ne-
posredna grožnja proti Sovjet-
ski uniji. Nasprotstvo proti na-
črtu Bernarda Barucha je ute-
meljeno pred vsem na mnenju,
da je cilj tega načrta kritje or-
ganiziranega vohunstva.

Churchillov govor v Fultonu
je pridal novega goriva tem I
sumničenjem. Kjerkoli sem bil, !
sem našel, da je ta govor znan

DRŽAVLJANSKI
PRIROČNIK

nova knjižica, s poljudnimi navodili
kako postati AMERIŠKI DRŽAV-
LJAN.
Poleg vprašanj, ki jih navadno sod-
niki stavijo pri izpitu za državljan-
stvo, vsebuje knjižica še v 11. delu
nekaj važnih letnic iz zgodovine Ze-
dinjenih držav, v 111. delu pod na-
slovom RAZNO, pa Proglas neod-
visnosti, Ustavo Zed. držav, Lincol-
nov govor v Gettysburgu, Predsed-
niki Zedinjenih držav in Poedine
države z glavnim mestom, številom
prebivalstva in velikostjo.

Cena knjižici »e samo 50 centov t

poštnino vred.
Naročila sprejema:

Knjigarna Proletarca
2301 S. Lawndale Avenue

CHICAGO 23, ILL.

s vsakomur v vseh podrobnostih.
Povsod so mi ga navajali kot do-

: kaz zato, da se reakcija nadeja
zgraditi proti Rusiji naperjeno
koalicijo, češ, da je Churchill
skušal v to svrho izkoristiti svoj
prestidž v Zed. državah in nje-
nem narodu.

Mnogo tega povzroča nezna-
nje razmer britanskega in ame-
riškega življenja. Narod se glo-
boko zanima za kulturno, pose-
bno literarno in znanstveno živ-
ljenje v Zed. državah in Veliki
Britaniji. Toda izvzemši v kro-
gih političnih in duhovnih prva-
kov je resnično znanje le povr-
šno in sporadično, posebno na
polju gospodarske in politične
ureditve in ustroja naših dežel.

Del sumničenja izvira iz tega,
da Rusi ne morejo razumeti, za-
kaj zahodne demokracije tako
poudarjajo demokracijo na os-
novah svobodnih volitev, zaseb-
nega imetja in socialne oprede-
litve. Nerazumljivo jim je, za-
kaj naj bi bila Grčija prisiljena,
da sprejme nazaj svojega kra-
lja in zakaj toliko oklevamo v
vprašanju Francovega režima.

Bodočnost molih
dežel predmet
dveh konferenc

(Nadaljevanje s 1. strani.)
ske in washingtonske diplomate
kakih sedem glasov več.

Sovjeti pa bi napredovali za
tri glasove, če bi se sprejelo med
Z. N. Vnanjo Mongolijo, ki je
tudi poslala aplikacijo. Albani-
jo ter s časoma Bolgarijo. Sled-
nja ima pred sabo še vedno pro-
blem mirovne pogodbe in težave
ji dela Grčija, dočim ji Jugosla-
vija pomaga.

Predlogi za arabsko ligo
Velik problem posebno za Ve-

COVERING MACHINE
OPERATORS

Sewing Machine Operators

S. S. Operators Quad
Operators

DAY OR NIGHT TOP WAGES
VACATION ATFER FIRST YEAR

Apply

CAPITOL PAPER BOX CO.
11500 South Jefferson

BOYS & MEN
18 Years or Older

Wonderful opportunity for a steady
job with a good future. We will
teach you: SOLDERING and WEL-
DING and pay good wages while
you learn. Starting wages: Boys,
85c per hour. Gradual increase in
pay. Very good working conditions.

Apply at once
MEDILL WELDING and

ENGINEERING CO.
2934 West Medill Avenue

ASSEMBLERS
OF ELECTRICAL PARTS

Ideal Working Conditions
GOOD WAGES

Solar Light Mfg. Co.
1357 S. JEFFERSON STREET

—ME N
All around factory work.

We work in 3 shifts Choose
any shift

CHICAGO ROTOPRINT CO.
4001 W. Belmont

j liko Britanijo je propagiranje
med Arabci za ustanovitev ta.
kozvane arabske zveze, ki bi jQ
tvorilo osem dežel. Te so Sirija
Lebanon, ki sta republiki, ter
monarhije Yemen, Egipt, Saudi
Arabija, Transjordan in Irak.
Vlade vseh teh dežel zahtevajo,
da se tudi Palestino prizna za
neodvisno arabsko deželo in da
se naseljevanje Židov v njo
ustavi.

Angleži se zelo boje zameriti
se Arabcem, kajti takozvana
življenska žila britanskega ce-
sarstva gre skozi Sredozemlje
mimo arabskih dežel.

Da-li je vprašanje borbe gle-
de bodočnosti Palestine umetno
ali resnično o tem se mnenja
križajo. Mnogi smatrajo, da je
negovano v angleških krogih na-
lašč v prilog Arabcem, dočim
Židom naklonjeni krogi v Zed.
državah trdijo, da bi Arabci s
svojo opozicijo proti Židom v
Palestini že zdavnaj prenehali,
ako bi Amerika in Anglija na-
pravile na vlade arabskih dežel
zadosten pritisk.

Vsekakor je položaj sedaj tak.
da je ves sredni vzhod v negoto-
vosti.

Sovj. vlada dolži Anglijo se-
daj intrigiranja posebno v Ira-
nu (Perziji) in v Iraku, kjer se
gre za ogromna oljna polja. In
ob enem se Moskva huduje nad
Zed. državami, ki so se tudi
umešale v Sredozemlje in posla-
le tja na prijateljsko misijo pre-
cejšen del svoje vojne morna-
rice.

Ako se veliki četverici, ali pe-
terici na konferenci v Parizu po-
sreči skovati mir, ki bo držal
bodo ta nasprotstva polagoma
prenehala in začela se bo res
doba, v kateri bo svet pozabil
na vojno. Drugače pa se bo pri-
pravljal na nov spopad, kar se
že vrši.

Dobro je, da ni nihče brez na-
pak. kajti če bi kdo bil, ne bi
imel nobenega prijatelja.
Hazlet.

HELP WANTED
HAND SANDERS and LABORERS

TOP WAGES TO TOP MEN TIME AND HALF OVER
40 HOURS

HOSPITALIZATION GROUP INSURANCE PLAN
AND OTHER COMPANY BENEFITS

Excellent Working Conditions Steady Work Throughout
the Year

APPLY TODAY

AMERICAN FIXTURE MFG. CO.
2300 LOCUST - ST. LOUIS, MO.

!

GIRLS-WOMEN
FOR FACTORY WORK

(Experience Not Necessary )

Steady Work Good Pay

J. GREENEBAUM
TANNING COMPANY
3057 NORTH ROCKWELL

Phone IRVING 8671

GIRLS-WOMEN
i

Needed For

Pasting and Folding
Christmas Cards

Clean work; can seat by the Tabic
Full or Part Time

Day work from 8 A. M. to 4:30
| P.M. Evenings from 5—10:30 P.M

Apply

1616 No. Mozart Street
- ;

WOMEN FOR LIGHT WORK
We need several women for light

work in cleaning offices
> Work 35 to 40 hours a week
, Excellent Working Conditions
i Good Pay Steady Work

At Sheffield and North
Avenue

Phone MOHawk 6300, Ext. 25

Wanted At Once
MAIDS

CLEANING WOMEN
SERVING WOMEN
ASSISTANT COOK

Telephone DAVIS 2200
Ext. 74, Between 9 and 3.

General Factory Work for small
metal tube & fabricating company.
No exp. necess. 85c per hr to start
Excell. work. cond. Good transp
% blk. E. of Halsted, betw. Con-
gress & Van Buren Fisher Process
Mfg, Co, 750 W Tilden

An echo: The shadow of a sound:
j a voice without a mouth; and
I words without a tongue.—Horace
j Smith.
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