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Pismo Pavle
Lcvšetcve

Mnogo naših rojakov se še
spominja odlične operne pevke
Pavle Lovšetove, ki je pela po
mnogih naših naselbinah in zbu-
jala našim ljudem spomine na
staro domovino. Gotovo se jih
je mnogo vprašalo, kako neki je
ona preživela strašna leta vojne
in sedaj jo na to nekaj odgovora.
S posredovanjem gospe Plevni-
kove v Clevelandu je dobil pred-
sednik SANSa, brat Etbin Kri-
stan pismo, odposlano iz Ljub-
ljane 14. septembra, in ker bo
gotovo zanimalo njene številne
prijatelje in občudovalce v Ame-
riki, ga v naslednjem objavlja-
mo:
Spoštovani tovariš:—

Ko sem prvič stopila na ameri-
ška tla in ko sem jih zapuščala, ste
mi izkazali toliko ljubeznjive po-
zornosti kot naš izseljeniški komi-
sar, da ste me s tem za večno za-
dolžili.

Srečna in ponosna sem, ko čitam,
da je ta moj odlični rojak danes
med voditelji onih Slovencev, ki se
v tujini spominjajo svoje bridko
preizkušene domovine in ji z zbira-
njem obilnih darov skušajo . celiti
vojne rane. Naj se Vam za ta blagi
čin tudi jaz iskreno in toplo zahva-
lim!

Ko ste se izselili iz New Yorka,
sem izgubila sled za Vami. Sami ste
mi nekoč rekli: “Preširoko morje
nas loči, da bi mogli ostati tesno
povezani z domovino.” žal!

Vojna vihra je bridko udarila
tudi po meni. Izgubila sem sina-
cdinca, doktorja prava, ki je padel
kot borec v osvobodilni vojni z
Nemci na Goriškem 18. januarja
1944. Par mesecev pozneje so ge-
stapovci (dva Nemca in dva Slo-
venca) neke noči odvedli tudi mene
na vojno sodišče. Pet tednov so me
imeli zaprto v samotni celici, da bi
jim izdala, od koga sem prej mala
podpore za preganjane sirote. Ko
pri vseh mučnih zaslišavanjih niso
izvedeli ničesar, so me obsodili na
izgnanstvo v Nemčijo. Tam sem iz

Seznam priredb
siovenskih organi-
zacij v Chicagu

i

Organizacije v Chicagu in oko-
lici, ki žele imeti svoje priredbe oz-
načene v tem seznamu, naj nam
sporoče podatke, enako tudi po-
pravke v slučaju pomot.)

Pioneer št. 559 SNPJ, zabava in
slavnost enoindvajsetletnice dru-
štva v soboto 23. novembra v dvo-
rani SNPJ.

Slavnost jugoslovanskega dne v
nedeljo 1. decembra v Pilsen parku.

Božičnica federacije SNPJ čika-
škega okrožja za člane mladinske-
ga oddelka v nedeljo 22. dec. v dvo-
rani SNPJ.

Pioneer št. 559 SNPJ, slavnost in
banket v počast članom veteranom
v soboto 11. januarja v Lavvndale
Masonic templu, 23rd & S. Millard
Avenue.

Podružnica SANSa št.. .2 priredi
veselico v soboto 18. januarja 1947,
v Aldine Hall, 911 Armitage Ave.

Kegljaška tekma SNPJ in zaba-
va 26.-27. aprila 1947. Zabava 27.
aprila v dvorani Sokola Havličck
Tyrš. Kegljaška tekma 28. aprila v
Cascade Center Alleys, W. Cermak
Road.

Iz SANSovega urada
, 3935 W. 26th St., Chicago 23, ILL.

tretjega taborišča prišla radi zna-
nja jezikov v pisarna velike stav-
bne družbe, ki je gradila podzem-
ske tovarne in aerodrome. Preži-
vela sem nešteto anglo-ameriških
bombardiranj, zadnjo noč (en teden
pred vkorakanjem ameriške voj-
_~ke) sem komaj ušla smrti pri ob-
streljevanju bežečih Nemcev, po-
tem sem prestala pravo Kalvarijo
pri vračanju v domovino med dve-
ma ognjema in mučnim pešačenjem
med razbitimi železniškimi pro-
gami.

Vs to mo je zadelo zato, ker sem
kot odbornica Slovenske narodne
pomoči skrbela za družine naših
borcev (katerim je okupator od-
tegnil plačo in živilske nakaznice
ter jih tako obsodil na smrt od la-
kote) in storila le svojo človeško in
narodno dolžnost. Moja sodelavca,
univerzitetnega profesorja dr. Štur-
ma je malo prej odstranila “črna
roka”, dr. Mesesnela pa so med
strašnim mučenjem übili na Turja-
ku. Meni je usoda prizanesla z mu-
čeniško smrtjo, kolikor mi je še
ostalo življenske sile, pa jo bo treba
smotreno uporabiti pri obnovi do-
movine za naš mladi rod.

V veliko radost mi bo, če Vam
bom mogla še kdaj seči v roko
ali če bom vsaj dobila par vrstic
napisanih od Vaše roke.

Vas in gospo soprogo prisrčno
pozdravlja Vajina

Pavla Lovšetova
Murnikova 20, Ljubljana.

Op.—Dr. Mesesnel je bil par dni
picd osvoboditvijo Ljubljane odpe-
ljan no Hacinovi policiji in domo-
brancih na Turjak in tam zverin-
sko übit.

ADAMIČEVA NAJMLAJŠA
SESTRA PIŠE

(Louis Adamič je že odpotoval v
Aireriko, ko se je rodila njegova
najmlajša sestra Anica. Prvikrat jo
je videl kot 14-letno deklico leta
1932, ko je šel na obisk v Jugosla-
vijo in se mu je poredila misel za
knjigo o svoji rojstni deželi (“My
Native Land”). Pismo je tipično:
mlajša sestra s ponosom občuduje
in občudava starejšega brata, ki je
radi svojega velikega doprinosa v
korist nove Jugoslavije postal po-
sebno čislan in občudovan. Iz pri-
prostih vrstic pa se izliva globoka
tuga mlade matere-udove, koje mož
je daroval svoje mlado življenje za
svobodo svoje domovine.—M. K.)

Dragi brat:—
Morda boš presenečen, da Ti tudi

jaz enkrat pišem, kot Tvoja naj-
mlajša sestra. Veliko let je od kar
sva se prvikrat in zadnjikrat vi-
dela. Takra sem bila še otrok, se-
daj pa sem že poročena in na žalost
tudi partizanska vdova.

Poročila sem se leta 1942 z Bo-
risom Jagodičem, absolventom me-
dicine. študija ni mogel dokončati
v vojni zato, ker se je kot rezrvni
jugoslovanski oficir boril proti
ustašem; bil je že obsojen za “preki
sud”, pa ga je rešil neki polkovnik,
študiral je v Zagrebu. Ob italijan-
ski kapitulaciji je stopil v partizan-
ske vrste in nič več ga ni bilo na-
zaj. že v bivši Jugoslavij se je bo-
ril za sedanji čas, parkrat je bil za-
prt, a seveda mu niso mogli ničesar
dokazati; bil je le osumljen.

Mene so preganjali, zaplenili so
mi vse, kar sem imela. Belogardisti
so me hoteli odpeljati v Nemčijo,
pa ko sem pričakovala otroka, sem
se na ta način rešila, štiri mesece
po moževem odhodu se mi je rodil
sin. Veliko sem pretrpela, vedno
sem se bala, kedaj me bodo ločili
od otroka. Bila sem ves čas pri
Tončki (starejši sestri, ki živi v
Ljubljani). Težko sem čakala kon-
ca vojne, čakala moža, da bi mu
pokazala otroka, pa ga nisem pri-

NAJBOLJŠA POMOČNIKA PRI UČENJU
ANGLEŠČINE IN SLOVENŠČINE STA

ANGLEŠKO -SLOVENSKI
BESEDNJAK

Cena $5.00
IN

ANGLEŠKO-SLOVENSKO BERILO
Cena $2.00

Avtor obeh knjig je DR. F. J. KERN
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čakala . . . Vsega enajst mesecev je
Rajala moja zakonska sreča. Ah,
tako kratek čas! Imela sem kras-
nega, poštenega moža. Po osvobo-
ditvi sem' se preselila k moževim
staršem (v Celje), obenem sem v
njihovi trgovini v službi kot bla-
gajničarka. Sedaj si nabavljam, kar-
mi plača dopušča, da bom imela
vsaj del tega, kar so mi vzeli.

Tu ti prilagam sliko. Imam moč-
nega, lepega otroka, da je veselje.
Sedaj je star dve leti in pet mese-
cev. Neverjetno razumen je za ta.
leta. Ko bi ga mogla saj enkrat po-
kazati možu. Pred mesecm sem
bila z njim doma na dopustu. Ma-
ma je še vedno tako čila in ‘fri-
ška’, kot je bila pred leti, ko si bil
Ti tu. Kdaj kaj prideš s Stello sem?
Večkrat se pogovarjamo o vama.
Kako kaj Stella? Ali se me še kaj
spominja? Jaz se je še vedno,
tako dobra in preprosta rada bi
jo že videla.

V naših časopisih se večkrat piše
o Tebi, veš, kar ponosna sem nate.
Toliko zbirate tam daleč za našo
übogo domovino. Ko sem bila v

Prapi očah, sem bila tudi jaz nekaj
deležna od Tvojih paketov. Prav
lepo so Ti zahvaljujem. Saj mi vse
tako prav pride, ko nimam nič. če
boš še kaj poslal, pošlji kaj perila
(posteljine in telesnega perila
blago, če moreš!). Tukaj se ne dobi.
Oprosti, ker Te nadlegujem. Dru-
gače je doma vse v redu, samo me
dve s sestro Pavfo sva morali toliko
dati, samo da bi z našimi žrtvami
dosegli pravice, katere nam pripa-
dajo. Potem bi nam bilo veliko
ložje. Pavla je na tako tragičen na-
čin izgubila svojega Janezka na dan
csvobojcnja 5. maja. Moj mož pa je
padel aprila 1945, oba ob koncu.

Pozdravlja Tebe in Stello,
Anica.

V stari Jugoslaviji je nudila ljub-
ljanska univerza le prvi dve leti
medicinskega študija. Vseučiliški
dijaki so morali študije završiti v
Zagrebu, Beogradu ali izven Jugo-
slavije. Danes pa je ljubljanska
medicinska fakulteta kompletna, z
raznimi klinikami. Druge popolne
fakultte so filozofska, inženirska,
pravna in teološka. MGK.

Churchill toži Louisa Adamiča
Tožbe so na dnevnem remi.

Listi so dnevno polni poročil o
tožbah, tožilcih in obtožencih
vseh vrst, ki zbujajo lokalno za-
nimanje. Toda senzacija svetov-
nega značaja je vest, da je bivši
premier Velike Britanije Win-
ston Churchill vložil tožbo proti
Louisu Adamiču, SANSovem
častnemu predsedniku, ter tvrt-
ki Harper & Brothers, ki je za-
ložila njegovo najnovejšo knji-
go “Dinner at the White Housc”.

Vsebina obtožnice nam ni zna-
na. Lahko pa si jo omisli vsakdo,
ki je prečital in se poglobil v
snov “Večerje v Beli hiši”. Ada-
mič je mojstrsko naslikal Chur-
chilla torija, imperialista, ki si
je nadel nalogo “vzdržati impe-
rij za vsako ceno”, Churchilla,

borca proti fašizmu in naci-
zmu, ki pa je obenem držal v
svoji pesti skoraj polovico sveta.

Senzacija je tem večja , če
upoštevamo dejstvo, da je bil
Churchill svoječasno vodilna
osebnost na svetovni pozornici.
vladar skoraj polovice sveta, to-
ži pa za razžaljenje časti, blate-
nje karakterja, misreprezentaci-
io in ne vem kaj še vse drugega
navadnega slovenskega prise-
ljenca, podržavljenega Ameri-
kanca in uspešnega pisatelja, ki
si je drznil zapisati svojo sodbo
in mišljenje o britanskem pre-
mierju. ki je sam povedal vsemu
svetu, da ni njegov namen pred-
sedovati ob razsulu britskega
imperija.

Toda dasi ima ta tožba značaj
izvojevati si na sodniji osebno
zadoščenje, je očividno globlje-
ga pomena, političnih implika-
cij. Churchill-človek ni važen;
Churchill-politik in diplomat,
prvak med eksponenti imperia-
lizma, Churchill-torij pa je nad-
vse važen.

Adamičeva slika Churchilla
je impersonifikacija kapitalistič-
nega imperializma, politično-
ekonomske ideologije, ki ne za-
ostaja, če ne prednjači nacifaši-
stični ideji, da so le gotovi na-
rodi poklicani za svetovne go-
spodarje, drugi jim pa morajo
biti podvrženi. Ekspremier Ve-
like Britanije je v svojem ful-
tonskem govoru jasno povedal
in predsednik Truman mu je
ploskal, da je le anglo-saksonska
rasa zmožna vladati ta pregre-
šni svet. V drugih govorih je na-
glasil slovansko nevarnost, ki jo
je treba po njegovem mnenju
zatreti v kali. Taki izrazi so kli-
ci na vojno. Sovjetska zveza se
ni predolgo obotavljala in nazva-
la Churchilla prvaka vojnih huj-
skačev. Adamič "je v svoji “Ve-
čerji v Beli hiši” točno analizi-
ral ves Churchillov politični ka-
rakter in podal razloge, zakaj je
tu in tam užaljeni ekspremier
bil pripravljen bratiti se celo s
Stalinom in Titom in s “komu-
nisti”, da je rešil, kar se je re-
šiti dalo.

Churchillu gotovo tudi ni lju-
bo, da ima “Dinner at the White
House” dobro cirkulacijo tudi v
Angliji, saj so joprejele najpro-
minentnejše osebe, vključivši
vsi člani britanske vlade in par-
lamenta. V Zed. državah so jo
kritiki pohvalno ocenili, dasi-
ravno so gotovi katoliški krogi
izrabili svoj cerkveni položaj in
vplivali na gotove knjigarne, da
knjige niso razprodajale.

Večina snovi te knjige je po-
vezana s političnim ozadjem, s
katerim je imel opraviti tudi
SANS. Radi tega in pa radi te-
koče tožbe je priporočljivo, da
jo čita vsakdo, ki mu jemar pre-
tekla, tekoča in bodoča svetov-
na politika.

(“Dinner at the White House”
sc prodaja po $2.50 in je napro-

daj pri avtorju: Louis Adamič,
Milford, New Jersey, in v večjih
knjigarnah. Naročila sprejema
tudi SANS.)

Zapisnik kongresa in prve
konvencije SANS-a

V uradu SANSa (3935 W. 26th
St., Chicago 23, 111.) se sedaj do-
bi lična knjižica, broječa 100
strani, pod imenom “Dvoje po-
membnih zborov ameriških Slo-
vencev —v bojnih letih 1942
in 1944”, ki vsebuje popolna za-
pisnika Slovenskega narodnega
kongresa (1941) in Prve konven-
cije (1944) Slovenskega ameri-
škega narodnega sveta. Primer-
ne uvode je spisal predsednik
Etbin Kristan, ki je oba zapisni-
ka tudi uredil. Poleg zapisnikov
vsebuje knjižica tudi vsa imena
delegatov kongresa in konvenci-
je, ter imena društev in krajev,
ki so jih zastopali. Iztisi se pro-
dajajo po sl. Naročite jih pri
krajevni podružnici SANSa in
če te ni v vaši naselbini, pošlji-
te naročilo in denar v SANSov
urad.

Ker je za občo prodajo name-
njenih le omejeno število izti-
sov, bodo dobila prednost le ti-
sta naročila, ki prihajajo od de-
legatov in oseb, ki so prisostvo-
vali bodisi na kongresu ali kon-
venciji. Z naročili se naj ne od-
laša.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

S konference v Bridgevillu
Konferenca Prosvetne matice

in JSZ za zapadno Pennsylva-
nijo dne 27. oktobra je bila še
precej dobro obiskana. Razpra-
ve so bile stvarne in zaključki
odbri. Več o tem bo pisal Anton
Rednak, ki je vodil zapisnik.
Predsedoval je Frank Augu-
štin.

Odbor je ostal prejšnji.
Kolekta v podporo Proletarcu

je znašala na seji s3l. Društvo
št. 89 SNPJ, Midway, je prispe-
valo $2. in Anton čipčič od prej-
šnje kolekte sl. Skupaj $34.

Vsem prispevateljem iskrena
hvala.

J. Amrbrozich, tajnik.

Francija obnovila preko-
atlantski promet

Tik za Anglijo je obnovila re-
den pomorski promet med svo-
jimi pristanišči in Zed. država-
mi tudi Francija. Toda prvo-
vrstnih ladij ima sedaj malo, ker
so ji bile med vojno uničene ali
pa toliko poškodovane, da niso
več za rabo (med njimi Norman-
dija). Prva francoska potniška
ladja, ki je prišla sem po vojni,
je bila Ile de France. Dospela je
v New York koncem oktobra.

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 je samo 50 centov i
poštnino vred.

Naročila sprejema:

Knjigarna Proletarca
2301 S. Lawndale Avenue

CHICAGO 23, ILL.

KOMENTARJI
| Seveda v primeri s tremi vodil-
nimi strankami malo —a že to,
da jih je dobila, je slabo zname-
nje. Kajti francoski reakcionar-
ni krogi so kdlaborirali 3 Hitler-
jem in Mussolinijem. Nekaj iz-
med r jih je bilo po vojni obrn-
jenih v smrt, ali pa v zapore, to-
da drugi nadaljujejo po starih
potih. Francija jc sedaj v silni
gospodarski krizi in živeža ji pri-
manjkuje. Ako bo hotela iz mi-
nulih volitev iztisniti kaj pozi-
tivnega, se morajo stranke z
enotnim levičarskim programom
zediniti tudi za skupno delo.
Drugače bo državo razdejal roj
strank—ki jih je spet nebrojnc
a Francija rabi sedaj delavcev
.in pa načrt za zgraditev socia-
lizma.

Tudi v Italiji so imeli volitve
namreč isti dan kot so se vr-

šile v Franciji in pa na Hrva-
škem. Volili so v občinske odbo-
re v Rimu, Neaplu, Milanu in
v vseh drugih večjih mestih v
Italiji. Vsega skupaj je bilo pri-

! zadetih v tem volilnem boju 142
i mest . A zanimanje sedaj med

{ volilci ni bilo tolikšno kakor
zadnjič, ko so volilci glasovali
za kandidate v konstituanto.

V Italiji je sedaj na politič-
I nem pol ju v glavnem borba med
skupinami, ki se oslanjajo na
Vatikan, in med onimi, ki bi ra-
di papežev politični vpliv iztre-
bili. Pij XII. se močno trudi, da
bi s pomočjo Zed. držav in An-
glije otel Italijo za klerikalizem,
ki pa ga je pripravljen reformi-
rati, da bo imel več smisla za
socialne potrebe prebivalstva. A
pri tem se cerkev v volilnih
kampanjah poslužuje zelo nedo-
pustnih sredstev. N. pr., verni-
kom spovedniki v vsakih takih
volitvah, od kar je konec Musso-
linija ter fašizma, prete z od-
vzemom zakramentov. Socialisti
in komunisti so torej že zaradi
tega primorani biti v boju proti
cerkvi, tudi ako bi drugače še
tako verovali v Rooseveltove
“štiri svobodščine”, ki jih Itali-
ja še nima. In jih v nji še dolgo
ne bo.

■

(Konec s J. strani.)

stranka v državi in ako se bi
mogli s socialisti, ki so na tre-
tjem mestu, na kak efektiven
način zediniti, bi lahko prevzeli
vlado in preuredili Francijo v
demokratično socialistično drža-
vo. Oboji trdijo, da je to njih
namen. Torej če je tudi volja,
ne samo besede, in pa iskren
program, ne pa skriti nameni,
upajmo, da Francija spet posta-
ne to kar vsi napredni delavci
želimo, da postane.

Leon Blum za poslanca ni več
kandidiral. A njegova beseda še
veliko zaleže, ker ima za sabo
čisto zgodovino. Dejal je tik
pred volitvami, da Francija ne
sme postati orodje niti zapadnih
sil (Velike Britanije ter Zed. dr-
žav), niti Sovjetske unije. Ena-
ko sta izjavila komunistična vo-
ditelja Maurice Thorez in Jac-
ques Duclos. In prav tako je v
volilni kampanji poudarjal se-
danji provizorični predsednik
Francije ter minister vnanjih
zadev Bidault. Slednji je vodja
MRP, kar pomeni politično gi-j
banje za četrto francosko repu-
bliko na krščanskem (katoli-
škem) socialnem temelju. To je
bila po vojni nekaj časa najjač-
ja francoska stranka a sedaj je
na drugem mestu. Toda skupno
z drugimi skupinami iz centra,
in z desničarji, je še mogočna
sila.

Nazadovanje socialistov v
Franciji je pojav, ki ga je vre-
dno študirati. Bili so skozi ves
čas vojne revolucionarna stran-
ka. Kar je bilo med člani izda-
jalcev, so pospravili z njimi. So-
cialisti so pomagali v vojni še ko
so francoski komunisti, kakor
ameriški in drugi trdili, da je to
le imperialistična vojna in v isti
sapi opravičevali ter branili pakt
20-letnega prijateljstva med
Berlinom in Moskvo. A vzlic te-
mu, vedno več mase Francije
gre na komunistično stran, na-
zaduje pa “zmerna levica” in
center. Kajti v volitvah zadnjo
nedeljo je tudi francoska skraj-
na reakcija dobila veliko glasov.

'
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...while dinner Cooks EEectrically!
“MOJE Božično nakupovanje bo letos končano pred
časom, zakar se moram zahvaliti moji avtomatični
električni peči. Ko v mestu nakupujem darila, so
večrja začne kuhati. Ko se vrnem domov ob času
večerje, je moja večerja skuhana... in se lahko . /f ig l
servira.” "J

Da, edino kadar kuhate na električni način, lahko y
postavite ves obed v peč, naravnate kontrolne vzpo- /
ne in pozabite na kuho! Peč se sama avtomatično / —>

prižge, obed se kuha tako dolgo kot hočete, nakar se /
™ /

kontrolne vzpone same zapro. I £ni°y ali t^c I
Pri avtomatični električni peči vam ni nikdar tre- / a n<J ease os nience I

ba skrbeti, da se bo kuhanje pokvarilo .. . niti ne e,^callv. "° /
takrat ko niste doma, da bi pazili na kuhanje. Po- / w Ond / I
služite se svojih priljubljenih receptov .. . natančen / r L fea, ures o s I
čas in kontrola vročine pa vam zagotovi popolen / ncvv e/eciric ranges I
uspeh po “receptni knjigi” vsakokrat. / n, °ke e/ecfr ;c coot-

*

/
/ m .j i

Pripravite se, da boste uživali avtomatično elek- / m °dern, caref r I
trično kuho kmalu. Električne peči se instalirajo / ,o coofc. ee /
brezplačno v vsakem rezidenčnem eno-družinskem, /

at jv
°n I

dvo-družinskem in tri-družinskem poslopju v Chi- / e'®cfric a / /•

n>°9e I
cagu, ki sedaj uporabljajo Edisonovo postrežbo. / °ioc/erfi ,

' v ' n9 ' *he I
Oglejte si nove električne peči pri vašem trgovcu / /;Ve

' etter woy to I
ali pa v bližnji Edisonovi trgovini. I /

COMMONWEALTH EDISON COMPANE

V CIO je veliko medsebojne-.
ga trenja in predsednik Philip
Murray je po drugih osebah že
pretil, da te službe ne bo več
sprejel temveč se posvetil le uni-
ji jeklarskihdelavcev, kateri na-
čeljuje. A je nedavno pustil v
javnost vest, da bo mandat pred-
sednika CIO na letošnji konven-
ciji še sprejel. Ampak —s ko-
munisti se mora pospraviti! Ba-
je jih je v CIO jako veliko in
nekatere unije, ali pa posame-
zne podružnice unij so v njihnih
rokah. Murray je dober pred-
sednik in pošten, toda je tudi
zelo veren katoličan in pod vpli-
vom cerkve baje vidi komuniste
7Časi tudi tam, kjer jih ni. Ko-
munisti bi k razčiščenju pojmov
morda baš sedaj lahko veliko
□omagali, kajti reklama, ki jim
jo daje kapitalistična propagan-
da v zle namene proti vsemu
delavstvu, njim nič ne koristi,
škodi pa vsemu delavstvu.

Na konferenci socialistov v
Bournemouthu na Angleškem
je bilo največ prerekanja radi
nemških socialdemokratov. Kot
že omenjeno drugje v tej šte-
vilki. je bilo na tem sestanku za-
stopanih 19 držav, oziroma
stranke iz devetnajstih dežel.
Angleži so zaželeli, da se sprej-
me nemške socialdemokrate na-
zaj v socialistično družino. A na-
sprotstva je bilo toliko, da je
večina sklenila nemško stranko
poklicati “na zaslišanje” šele ko
se bo vršila prihodnja medna-
rodna socialistična konvencija.
To bo enkrat prihodnje leto.

Boj za nadškofa Stepinaca
Vatikanski krogi se še priza-

devajo mobilizirati javno mne-
nje v Zed. državah, v Angliji in
kjer še mogoče za pritiskanje na
jugoslovansko vlado, da bi po-
milostila zagrebškega nadškofa
Alojzija Stepinaca, ki je bil ob-
sojen vsled vojnih zločinov na
16 let zaporne kazni ob trdem
delu.

Član angleške vlade Hector
McNeil ie v parlamentu na vpra-
šanja pojasnil, da se Anglija v
prid Stepinaca ne bo umešavala,
ker je to notranja zadeva Jugo-
slavije.
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