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Že ko je Hitler udaril v Rusi-
jo in mi še nismo bili v vojni, so
mnogi na visokih krogih izrazili
odkrito zadovoljstvo in želeli
rdeči armadi čimprejšnjega
konca.

Ko je končno prišel tudi naš
Pearl Harbor na vrsto, so se ka-
ko leto pozneje, in tudi že prej
še vedno čuli glasovi, posebno v
častniških krogih, da ko opravi-
mo z Nemčijo in Japonsko, bo-
mo še z Rusijo “obračunali”. Ta-
ko mišljenje je bilo prilično raz-
širjeno ne samo v častniških
plasteh temveč tudi med navad-
nimi vojaki. To, da ni bilo brez
podlage, je dokazal bivši trgov-
ski tajnik Henry Wallace s svo-
jim govorom v New Yorku in s
pismom, ki ga je pisal o položa-
ju predsedniku Trumanu še ju-
lija t. 1.

Časnikar Malcolm Hobbs je
napisal o tem sledeči članek:

Eno vprašanj, katera je Hen-
ry Wallace vrgel na mizo s svo-
jimi nedavnimi izjavami, je ob-
tožba, da se nahaja med ameri-
škimi vojaškimi osebnostmi ne-
kaj takih, ki hočejo vojno z Ru-
sijo.

V svojem pismu predsedniku
Trumanu je Wallace dejal na-
slednje: “Ena smer ameriškega
vojaškega mišljenja priznava,
da bi atomska vojna, v kateri bi
razpolagalo več nasprotnikov z
atomskimi bombami, uničila
moderno civilizacijo. Vsled tega
priporoča ta šola preventivno
vojno, to je, napad na Rusijo,
dokler le-ta še nima v rokah
atomsko bombo.’’

“Ti načrti,’’ je dejal Wallace,
“niso le nemoralni temveč tudi
neumni.”

Ministra vojne in mornarice
sta takoj odgovorila v pismu
predsedniku, v katerem nagla-
šata, da v teh očitkih ni niti tro-
hice resnice.

Kaj je res? Ali so ameriški
vojaški strokovnjaki prepričani,
da je vojna z Rusijo neizogibna
ali ne?

Pred vsem naj povem, da ni- 1
sem našel v Washingtonu niko-
gar med odgovornimi uradniki,
ki ne bi imel r.obenih dvomov •
v resničnost izjav ministrov voj- i
ske in mornarice. Uradni krogi
splošno priznavajo, da je bila
namenjena za javnost, da se po-
ložaj v kolikor mogoče popravi
Navesti teh priznanj seveda ne
morem.

Splošno odgovarjajo pribli-
žno naslednje: “Vojaški krogi ;
povsem jasno računajo z mož-
nostjo vojne z Rusijo. Njihova ,
naloga je, da skrbe za varnost '
deželo, tako da morajo računati
na vse možne nevarnosti in upo-
števati vse grožnje. Njihov po-
sel je vojna. Toda kaj naj to ■znači: Vojaki ne delajo politike.
Vojno more napovedati le kon-
gres na zahtevo predsednika, in
na njegov predlog.

Govoril sem tudi s tremi viso-
kimi častniki dva sta bila ge-
nerala, eden pa polkovnik ki
so mi vsi trije povedali svoje
prepričanje, da je vojna z Rusi-
jo neizogibna, ter da bi bilo radi
tega najbolje, da se jo čim prej
začne in konča. Moje razmerje
s temi častniki nikakor ni tako
ozko, da bi bili radi mene go-
vorili posebno odkrito in brez-

skrbno. Mišljenje, katero so iz-
, ražali, pa je bilo tako slično v

i vseh slučajih, da je brez dvoma
izražalo dnotno smer naziranja
v Pentagonu. Malo je tukaj čas-
niških poročevalcev, ki ne bi
bili naleteli na isto mišljenje.

V zvezi s tem je tudi zanimi-
vo, kaj armada pripoveduje svo-
jim vojakom glede zadeve miru.
Obstoja namreč orijentacijski
program, katerega nadzoruje di-
vizija za informacije in vzgojo,,
ki obvešča častnike o tem, kaj
se godi po svetu. To je skrbno
pregledan materija!, v katerem
je težko najti nepremišljenih iz-
jav. Navzlic temu pa je najti v
njem naslednje zanimivo nazi-
ranje:

V “Army Talk No. 138”, ki je
bil izdan dne 7. septembra, je na
razpravi atomska vojna. V tem
pamfletu je šestkrat omenjena
možnost nove vojne. Spis nagla-
ša slabosti organizacije zedinje-
nih narodov in pravi, da “mora-
mo tudi nadalje računati s tem,
da je vojna zares mogoče.”

V nadaljnem se razpravlja
o verjetnem poteku take atom-
ske vojne. Omenjena je mož-
nost, da bi “bila država brez
atomskih bomb lahko napadena
od druge države, ki bi razpola-
gala s tem orožjem.” V tem slu-
čaju bi “brezmočnost slabejše
države prisilila njeno vodstvo,
da se preda še preden bi se so-
vražnosti zares začele.”

Malo dvoma je, da Wallace ni
.daleč od resnice, ko trdi, da ob-
stoja šola vojaškega mišljenja,
ki jeprepričana, da je vojna ne-
izogibna. A kaj glede trditev, da
naziranje vojaških krogov ne
pomeni, da bi bil mir res ogro-
žen?

Res je, da vojaki v ameriški
politiki niso igrali nobene važne
vloge. V vsej naši zgodovini smo
bili izredno nezaupni napram
militarizmu. A.ko bi tako tudi
ostalo, bi bilo varno omalhva- I
zevati vpliv ameriških vojaških
krogov na našo politiko.

Nedvomno je, da je Wallace
zaskrbljen radi tega, ker je bilo
v preteklem letu vedno več
‘ameriških vojaških osebnosti za-
poslenih v ameriški diplomaciji.
Obenem so postali visoki čast-
niki vedno bolj vplivni med sve- j
tovalci predsednika samega.

Visoka mezda operatorjev
vzpenjač

Včasi so bili v čikaškem
downtownu operatorji vzpenjač
zelo slabo plačani. Sedaj je v
komercialnih zgradbah njim ga-
rantirano $226 zaslužka na me-
sec. To je najvišja plača za te
vrste delo v Ameriki. Omenjene
zgradbe uposlujejo okrog dva
tisoč operatorjev vzpenjač.

Banke sedaj "varne"
Vladni bančni urad (Federal

Deposit Insurance Corporation)
pravi v svoji nedavno objavlje-
ni statistiki, da ni lani propadla
niti ena banka v tej deželi. To
se je dogodilo prvič v zadnjih
75 letih, pravi poročilo.

V štirih letih Hoovrove admi-
nistracije je propadlo 6,346
bank in na stotine potem, ko je
Roosevelt prevzel vlado.

JAČANJE VPLIVA NAŠIH VOJAŠKIH
KROGOV V VLADI IN DIPLOMACIJI

Pretnje z atomskimi bombami. Wallace povzročil
s svojimi izjavami v vladi, diplomaciji in v
vojaških krogih mnogo nejevolje in jeze
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Ijavi. In uveljavila se bo v svoji
pravi obliki šele ko bo tudi ka-
pitalizem odpravljen. Kajti fa-
šizem je izrastek kapitalistične-
ga sistema in njegovih hib ter
bolezni.

Revija “Nation” ugotavlja,
da je bila ena največjih Roose-
veltovih zmot, oziroma največja
to, ker si je v zadnjih predsed-
niških volitvah izbral za pod-
predsedniškega kandidata Har-
ryja Trumana. Bržkone je po-
sebno Wallace in še marsikdo
enakega mnenja.

Dr. Miha Krek, ki je prišel iz
Londona med svoje übegle to-
variše v Rim, sedaj pa je baje
med njimi v Trstu, je ob enem
pooblaščenec zavezniške zased-
bene oblasti. V Ljubljani pa ga
je sodišče —v njegovi odsotno-
sti seveda, obsodilo zaradi izdaj-
niškega početja nad narodom
na večletni zapor. Seveda se ne
misli vrniti v Ljubljano, saj ne
toliko časa, dokler ne bo Slove-
nija in Jugoslavija “osvoboje-
na” tako kakor si on želi in kaj-
pada tako; da bo zanj varno.
Krek načeljuje Jugoslovanski

' dobrodelni družbi v Italiji, ki
edina ima od zasedbene oblasti
pooblastilo, kdo izmed Jugo-
slovanov v Italiji se sme nasta-
niti v begunskih taboriščih, ki
jih vzdržuje anglo-ameriška ob-
lasten UNRRA. Uradniki sled-
nje so poročali, da v teh tabo-
rih gospodarijo jugoslovanski
rojalistični častniki. To je na-

ravno. Drugi so se vrnili v Ju-
goslavijo ko hitro so mogli, da
v nji delajo za obnovo svoje de-
žele. Le rojalisti z drugimi pi-
javkami vred so navajeni živeti
od tujih žuljev in še v čast si to
štejejo. Kajti delo se jim zdi sra-
motno. A produkte dela pa le
radi uživajo.

V Beogradu je imela ameri-
ška ambasada takozvani infor-
macijski urad, ki bi bil sicer do-
bra ustanova, a ga je uradni-
štvo, ki je Jugoslaviji neprija-
zno, zlorabljalo s tem, da se je
iz njega širila propaganda proti
nji. N. pr., prevajali so članke
iz Hearstovega tiska v Ameriki,
polni strupa do mlade države,
jih razmnožili in jih delili v
srbohrvaščini med narod. Vlada
v Beogradu je zahtevala, da se
tak “informacijski” center za-,
pre in to se je zgodilo. V tej !
številki ima izjavo o tem jugo-
slovanski poslanik pri ameriški
vladi Sava Kosanovič in na peti
strani SANSov tajnik Mirko G.
Kuhel.

J. C. Rich, ki je urednik gla-
sila klobučarjev, mesečnika
“The Hat Worker” v New Yor-
ku, skuša v svojih noticah
“That’s Rich” biti sarkastičen
tudi na račun sedanje Jugosla-
vije. V eni piše, da so Titovi pri-
staši, oblečeni v G. I. srajce in
v obleke, ki jim jih je dala UN-
RRA., demonstrirali po ulicah,
vihteli orožje in vpili, “zahteva-
mo vojno z Ameriko!” Ampak
orožja jim ni dala Amerika, ka-
kor jim je blago in živež, “pač
pa miroljubna soseda s severa”.
J. C. Rich je v tem pokazal pre-
cej zagrizenosti, toliko, da jena
Palestino pozabil in na vse ti-
sto, kar se tam dela z Židi in
kaj si tam mislijo o naši in an-
gleški vladi.

“Srbobran” se poteguje za ob-
toženega zagrebškega nadškofa
Stepinaca kot da je on pravo-
slavni ne pa katoliški biskup.
Nekaj let nazaj je bilo drugače.
Takrat je “Srbobran” klical

AVSTRIJA JE V HUDI STISKI. Pomožna akcija UNRRA ji znatno
pomaga, bodisi z živili, orodjem, traktorji itd. Gornje je slika traktorja,
in pa specialista, ki ljudem tolmači, kako se ga uporablja, da vrši
svoje delo.

KOMENTARJI
ogenj in žveplo na Paveliča, ker
mori Srbe, in na Stepinaca, ker
Srbe na Hrvatskem s Paveličem
šiloma krstita za katoličane.
Češ, “spreobrnite” se, ali pa bo-
ste takoj pogubljeni! Da se je
vršilo tako, so izpovedali na ob-
ravnavi v Zagrebu celo katoli-
ški duhovniki, ki so bili pod Pa-
veličem udeleženi pri nasilnem
“spreobračanju” Srbov iz pra-
voslavne v katoliško vero. Am-
pak uredniki “Srbobrana” so-
vražijo bolj tiste Hrvate, ki so
pomagali oteti Srbe izpod Pave-
liča, kot pa slednjega in Stepi-
naca. Kajti prve vrste Hrvati
so “komunisti”, Pavelič pa je
vendar “kristjan” in sovražnik
komunizma! Zaslepljenost in
zagrizenost sta neozdravljivi
bolezni.

Glasilo KSKJ, ki je kupilo od
Ivana Jeriča pravico do naslova
“Amerikanski Slovenec”, si bo
spremenilo ime v “Amerikanski
Slovenec”, s podnaslovom “Gla-
silo K. S. K. Jednote”. S tem bo
odslej to glasilo “najstarejši”
slovenski list v Ameriki. In ob
enem tudi drugod, kajti listi v
starem kraju, ki so bili starejši,
so bodisi prenehali že med oku-
pacijo, največ pa ob osvoboditvi
Slovenije. “Amerikanski Slove-
nec” je že bil glasilo KSKJ, da-
si ni bil njena last. Mnogo let je
bil “A. S.” zelo bojevit list, to-
da ko so pomrli takratni duhov-
niki-, tali pa še postarali, da jih
je minila volja za boj, je list
polagoma shiral in menjal last-
nike drugega za drugim. Imel
je že protestanta za gospodarja,
ki ga je ponudil naprodaj “Gla-
su Svobode” v Chicagu. Nato je
še životaril v Jolietu v sloven-
skih rokah, dokler ga ni končno
kupila družba, ki ji je načelje-
val saj duhovno če že ne po I
imenu frančiškan Kazimir
Zakrajšek. Fari sv. Štefana pa
ni bilo dosti za ta list in v Ame-
riki rojeni slovenski frančiška-
ni, ki župnikujejo v Chicagu in
drugje, se tudi niso brigali zanj.
Na oknu tik šole sv. Štefana je
sedaj samo še ime “najstarejše-
ga slovenskega lista v Ameri-
ki”, ki ga ni več.

Urednik Glasila KSKJ sma-
tra, da bo list njegove jednote
jpod novim imenom v bodoče še
bolj izrazito glasilo katoliških
Slovencev v Ameriki kakor pa
je bilo doslej. Čudno, kako bi
moglo ime vplivati na tako spre-
membo! Sicer pa pri Ameriški
domovini v Clevelandu, in du-
hovniki, ki pišejo vanjo, že dol-
go smatrajo, da le ona je res-
nično glasilo slovenskih katoli-
čanov, ker je bojevita in ker
med katoličani saj v cleve-
landskih slovenskih župnijah,
res kaj pomeni. Ampak da-li je
to, kar ona piše, resnično kato-
liški duh, tega niti v Jolietu ne
verjamejo!

Mali tatovi se ne bodo nikdar
izpametovali in se naučili, da se
današnja justica ravna po stari
rečenici male tatove zapira
in velike izpušča. V Chicagu sta
bili dve ženski obsojeni vsaka
na 30 dni zapora, ker sta ukra-
dli v prodajalni štiri krožnike.
Ako pa si bi dale zgraditi velike
tovarne na vladne stroške, in si
jih dobile v obrat, pa si pri tem
določile še kraljevsko plačo in
milijone profita, se jima ne bi
dogodilo drugega kot da bi bile
pozvane pred kak kongresni od-
sek na preiskavo. Mnogim, ki so
tako obogateli, niti tega ni bilo
treba.

Moskovski radio je obdolžil
michiganskega senatorja Van-

denberga za tisto zlo, ki je kri-
vo sedanje gonje proti Sovjet-
ski uniji v Zed. državah. Go-
vornik v omenjenem radiu je
slušalcem pojasnjeval, da je bil
Vandenberg v zveznem senatu
izolacionist in strasten nasprot-
nik Rooseveltove protifašistične
politike. Nasprotoval je pred-
sednikovim predlogom za obo-
roževanje in udrihal po njemu,
češ, da tira Zed. države v vojno.
Sedaj je Vandenberg Byrnsov
svetovalec na mirovni konfe-
renci v Parizu. In je umevno,
da tak reakcionar kot je Van-
denberg ne more biti prijatelj
Sovjetske unije.

Pilot Byrnsovega letala je Ju-
goslovan, oziroma Srb. Ni še
niti državljan, a vendar ima ta-
ko važno službo. Mirko Kuhel
vprašuje v tej številki (na peti
strani) kako to, da si je baš nje-
ga izbral, ko je vendar toliko
sposobnih ameriških, tu rojenih
pilotov. Morda je tudi to de-
monstracija proti “Titovi Jugo-
slaviji!” Kajti pravilno je, da
si visoke glave ne iščejo tujcev
za svoje stalne pilote. Posebno
ne če imajo svojih v izobilju.

Feldmaršal Jan Smuts, ki je
predsednik vlade Južnoafriške
unije in slovi za velikega držav-
nika, je dne 29. septembra v Pa-
rizu dejal, da vojne ne pričaku-
je saj eno generacijo še ne. Pra-
vi, <da je Stalin s svojimi pojas-
nili za razčiščenje situacije pre-
cej pripomogel in ker so se Zed.
države politike izolacije docela
otresle, je tu podlaga za upanje,
da bodo velike sile zgradile mir,
ki bo trajal ne le skozi eno tem-
več skozi več generacij.

Pri Piju XII. je bilo 29. sept.
700 delegatov Krščanske zveze
italijanskih delavcev, ki mu je
izrekla svojo zvestobo in pa da
bo branila krščanska načela v
Italiji. Papež jim je v odgovoru
dejal, da se vodi proti njemu
boj, češ, da je Vatikan pomagal
zaplesti svet v vojno, a resnica
je, da je on (papež) deloval Ita-
lijo obvarovati za mir. In ko je
bila že v vojni, je on še vedno
storil kolikor je mogel, da se bi
vojna vihra čimprej končala.
Ampak njegovi kritiki navaja-
jo o delovanju Vatikana med
vojno in prej precej drugačna
dejstva. Zato bo imela omenje-
na zveza veliko dela, predno bo
mogla napredno italijansko de-
lavstvo uveriti, da cerkev v Ita-
liji ni bila na “dučejevi” strani.

COMMUNITY CHEST
V teku je kampanja, kakor

vsako leto v tem času, za zbira-
nje v skupni dobrodelni sklad,
ki ga imenujejo po vsi deželi s
“Community Chest”. Minimal-
na vsota letos je določena na
$170.000,000. Kampanjo v ta na-
men je otvoril 1. oktobra pred-
sednik Truman z govorom po
radiu. Iz tega sklada se nabrano
vsoto razdeli sorazmerno med
razne priznane dobrodelne usta-
nove, ki delujejo tu in med übo-
žnimi drugod po svetu.

Radio postaj je
čezdalje več

V Illinoisu je bilo ]ored dese-
timi leti 32 radio postaj, izmed
njih 13 v Chicagu. Sedaj jih je
50, od teh 18 v Chicagu.

Nezgode v industriji
Nezgode v industriji so letos

v primeri z isto dobo v lanskem
letu narasle. V drugi četrtini
tega leta je bilo poškodovanih
pri delu 124,000 delavcev, ali
16,500 več kot lani v isti dobi.
Izmed njih jih je 400 vsled po-
škodb umrlo in 5,200 pa je traj-
no pohabljenih.

- ANI NI ŽE ČAS?
Kritično mnenje proti angle-
ški delavski vladi

i

[ Detroit, Mich. Dolgo sem
[ odlašal bi ali ne bi te svoje

. misli dal v javnost. Že več kol
> leto dni je minilo od kar je v

. Angliji delavska vlada na krmi-
. lu. Napredno delavstvo v Ame-
riki in širom sveta je od nje ve-
liko pričakovalo. Poznam roja-
ke, ki so jim solze od veselje

. zalivale oči ob poročilih, da je v
volitvah v Angliji dobilo delav
stvo večino. Vodstvo JSZ ir
Proletarca je poslalo novo izvo-
ljeni vladi čestitke, kar je bilo
na mestu. (Op. Čestitka k vo-
lilni zmagi je bila poslana teda-
njemu predsedniku eksekutive
delavske stranke Haroldu Las-
kiju, ki taktiko sedanje vlade v
marsičem kritizira. Laski je bil
nedavno z delavsko deputacijo
na obisku v Sovj. uniji.)

Toda koliko razočaranj sme
doživeli nad to vlado! Je impe-
rialistično usmerjena od kar je
na krmilu. Zato je skrajni čas,
da te čestitke odpokličete. Kaj-
ti kar počneta socialista Attlee
in Bevin pod imperialističnim
klobukom, dela sramoto vsemu
zavednemu delavstvu. Niti
Churchill ne bi mogel angleške-
mu imperializmu boljše služiti
kakor omenjena dva.

Star pregovor pravi, da na
svetu je vse mogoče. Zato se ne
čudim, da so angleški socialisti
padli na tako nizko stopnjo, da
zagovarjajo svetovni imperiali-
zem na celi črti.

Že izkušnje iz MacDonaldo-
vih časov potrjujejo, da Angle-
žem ni verjeti. Toda MacDonal-
da sem zagovarjal zato, ker ni
imel večine v parlamentu, torej
svojega programa ne bi mogel
izvesti. Toda danes ima v nje-
mu delavska stranka dva glaso-
va proti enemu. Njeno nadalje-
vanje torijskega imperializma
pa presega vse meje dostojno-
sti. Milijone mladih fantov po
svetu je dalo svoja življenja, da
se odpravi torijski pankrt, faši-
zem in nacizem. Danes pa de-
lavska vlada podpira stoodstot-
no tisto proti čemur so mladi
fantje umirali na bojnih polja-
nah. Izgleda, da so se žrtvovali
zaman.

Fašizem še živi in dviga gla-
vo povsod pod protekcijo angle-
ških in ameriških bajonetov. In
kjerkoli se nahajajo angleški in
naši vojaki, ima reakcija potu-
ho.

Zatiranje svobodoželjnih na-
rodov pod pretvezo usiljevanja
takozvane zapadne demokracije
je neodpustljivo. Nelepo od nas
je tudi to, da hočemo našo juž- ,
njaško demokracijo poriniti v
grlo drugim narodom.Kajti svo- ;
bodoželjni narodi razumejo na-
šo demokracijo bolj kot jo mi !
sami. Boljše bi bilo, da se bi mi ,
učili njihove demokracije in
svobode.

Največ se sedaj govori o tre- .
tji svetovni vojni. Odpreš radio,
iz njega zabuči tretja svetovna i
vojna. Vzameš v roke časopis,
ali se pogovarjaš s sosedom, 1
spet je svetovna vojna na dnev-
nem redu. Niti mir po minuli
vojni ni še podpisan, kri v nji
padlih žrtev se še ni posušila
pa je že toliko propagande za
tretje svetovno klanje. Kje le
so tiste štiri svobodščine, ki sta
jih z antlantskim čarterjem
vred skovala nekje na Atlanti-
ku Churchill in Roosevelt? Naj-
brž so se pogreznile v morje.
Vsaj taka je Churchillova že-
lja, Roosevelt pa se je po pri-
rodnem zakonu poslovil od njih.
A reakcionarji Churchillovega
tipa pa delujejo dan in noč, da.
vsaka svoboda, ki ne prija inte-
resom njihovega imperializma,

□stane na dnu in so jo priprav-
ljeni držati tudi tam z atomsko
bombo, samo da obdržijo ljud-
stva, ki hrepene po svobodi, na

1 tleh.
Toda progres se ne da poto-

oiti. Napredek je zakon evolu-
cije in bo zmagal prej ali slej,
Ako nas pa atomska bomba po-
bije tam kjer so štiri svobodšči-
ne pokopane, bomo imeli vsaj
zadoščenje, da bodo morali tu-
di naši sovražniki kapitalisti,
zavajalni delavski voditelji in
drugi, ki silijo svet na kriva
pota, z nami vred na dno te ka-
tastrofe.

Ves današnji nepokoj izvira
v glavnem iz tega, ker se neka-
teri narodi nočejo prilagoditi
“ameriškemu načinu življenja”
(American way os lise) in naši
demokraciji.

Zapadnjaškim trobentačem
demokracije ne gre v glavo, da
>e nekateri narodi raj še zateka-
jo pod rdečo marelo kot pa pod
našo nepristno demokracijo. To
je po njih mnenju nezaslišano.
Mi smo jim pomagali v vojni,
□omagamo jim sedaj in ob enem
dajemo potuho reakciji fašisti-
čne ideologije. Tudi v Nemčiji,
v Italiji in v Grčiji je anglo-
ameriški aparat naklonjen na-
zadnjakom, ki so bili fašisti, ko-
likor jih je še ostalo. Jih je še
p£ecej. Deželam usiljujemo kra-
lje nazaj in delamo na vse pre-
tege, da ostaneta dva razreda—-
gospodar in tlačan. Pa se lju-
dem še čudimo, ker nam obra-
čajo hrbet!

O, ko bi kdo prišel in nam
razsvetlil razum, kako zastaviti
pot rdeči spaki! Potem bi lahko
mirno spali. V ta namen smo
pripravljeni žrtvovati še na-
daljne milijončke, samo če bi
pomagalo. Joe Koršič.

Nemški jetniki v
Italiji hočejo domov

Koncem septembra in v za-
četku oktobra so zastavkali
nemški vojni jetniki, ki delajo
za ameriško okupacijsko arma-
do v Julijski krajini. Tam jih je
okrog 14,000. Poslužili so se se-
deče stavke. Nato se je ta način
stavkanja razširil med nemški-
mi jetniki po vsi Italiji. Glavna
njihova zahteva je, da se naj jih
pošlje domov, in druga pa, do-
kler se to ne zgodi, hočejo več
svobode, to je, da lahko po ita-
lijanskih mestih in vaseh v bli-
žini svojih taborišč po storje-
nem delu svobodno potujejo.
Dalje hočejo, da jim okupacij-
ska uprava poskrbi več zaba-
višč, udobnejši stan ter boljšo
hrano. Ameriška vojaška polici-
ja je “kolovodje” te stavke po-
slala v “poostren” zapor, druge
je pridobila, da so spet začeli
delati. Kar je zanimivo pri tem
je to, da se znajo tudi discipline
vajeni nemški vojaki upirati in
zahtevati izboljšanje svojih živ-
Ijenskih razmer.

Veliki izdatki dežel
za propagando

Pomožni državni tajnik Ben-
ton je na shodu novinarjev raz-
lagal, da troši Anglija za propa-
gando dvakrat do trikrat več
kot 2'ed. države. Rusija pa več
kot naša dežela in Anglija sku-
paj. Tako trdi Benton.

Ruski radio oddaja v Zed. dr-
žave svoje programe 4 ure na
dan v angleščini in 45 minut v
židovskem jeziku (yiddish).

Koliko kakšna dežela za svo-
jo propagando v inozemstvu
resnično troši, je točno težko ve-
deti, ker ne polagajo o tem in o
špijonaži nobenih računov.

Resnica živi v kleti; zmota
sedi na pragu.—Austin O’Mal-
ley.

GIRLS and WOMEN
YOU ARE NEEDED AT ONCE

FOR FULL TIME WORK AT

SEARS
Typists, Clerical, Index Clerks, Order Fillers,

Billers, Key Punch & Comptometer
Operators, Stenographers

Immediate Discount Privileges

Sears Roebuck & Co.
ROOM 15 ADMINISTRATION BLDG.

925 South Homan Avenue
HOURS: DAILY 8 TO 4:30 P. M. SATURDAYS UNTIL NOON
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