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CHURCHILL JE V MOSKVI 

AVTO JE PADEL 
V REKO, DVA 
UTONILA 

Elyria, 10. okt. — Sinoči je 
skočil v tem mestu z mostu na 
Broad cesti avto in padel v re-
ko Black, ki je na tistem kraju 
20 čevljev globoka. V avtu je 
bil mornar Ray Stich, star 22 
let in bivši vojak Ernest Bro-
therton. 

Policija in ognjegasni odde-
lek so se trudili, da bi dobili av-
to iz vode in trupli ponesrečen-
cev. Nek ognjegasec je šel v 
globočino, da bi del železno žico 
pod avto, pa ni mogel. Rekel 
je, da je sicer našel avto, da pa 
leži na strehi in da ni mogel 
pod njega. • 

Avto, ki ga je vodil mornar, 
je na mostu zadel v železno og-
rajo, j o zlomil in telebnil v glo-
bočino. 

Amerikanci so obkolili Aachen; 
Rusi so 56 milj od Budimpešte 

NOVI G R O B O V I 
Frank Glavan 

Po dolgi bolezni je včeraj po-
poldne ob dveh umrl v War-
rensville bolnišnici Frank Gla-
van, star 75 let, stanujoč na 
5722 Tillman Ave. Doma je bil 
iz fare Dobrnič in je bival tu-
kaj 50 let. Zapušča žalujočo 
soprogo Kristino in sina Fran-
ka. Pogreb bo iz Ferfoliatove-' 
ga pogrebnega zavoda. Cas po-
greba še ni določen. Naj poči-
va v miru, preostalim sožalje. 

Josephine Črtalič 
Kot smo že včeraj poročali 

je umrla Josephine Crtalič, sta-
ra 52 let, roj. Kerin, in stanu-
joča na 6211 Carl Ave. Doma je 
bila iz vasi Snuše pri Krškem, 
odkoder je prišla v Cleveland 
pred 34 leti. Tukaj zapušča so-
proga Franka, sina Franka, ki 
je uslužben pri clevelandski po-
liciji, hčeri Josephine Gruden 
in Frances, dva vnuka in več 
drugih sorodnikov. 

Bila je članica društva sv. 
Marije Magdalene št.. 162 K. S. 
K. J. in podružnice št. 25 SŽZ. 
Pogreb bo v četrtek zjutraj ob 
devetih iz Zakrajškovega po-
grebnega zavoda v cerkev sv. 
Vida in na Kalvarijo. Naj mir-
no počiva, preostalim sožalje. 

o 
K molitvi 

Članice društva sv. Marije 
Magdalene št. 162 KSKJ naj 
pridejo jutri popoldne ob dveh 
v Zakrajškov pogrebni zavod, 
da se poslove od pokojne sestre 
Josephine Crtalič, v četrtek naj 
se pa po možnosti udeleže po-
grebne maše. 

izjavila, da se ni že dve leti sko-
pala in da ni imela na sebi no-
benih čevljev že dve leti. 

Policija je pronašla, da mož 
zasluži na mesec v tovarni $320, 
nadaljnih $100 pa zasluži, ker 
ima malo d e l a v n i c o doma 
Mož je p r i z n a l , da ima pri 
hranjenega na banki $12,871 
Zakonca se bosta morala zago 
varjati pred mladinsko sodnijo 
zaradi zanemarjanja otrok. 

Razne vesli od 
naših borcev 

v službi 
Strica Sama 

žijo Strica Sama in sicer: 
Jean Winter S C 3/C, USCG 

Davi^ Island, paptain of the 
Port ,Tampa, Florida. 

S/Sgt. John J. Vintar, ki slu-
ži pri letalcih nekje v Afriki. 

Pvt. Stanley V. Winters, 
35926956 Co. B. 10th Group, 4th 
Rgt. Camp Reynolds, Pa. 

m M M 
Pavel Krašoc iz 1533 E. 172. 

St. je dobil v nedeljo brzojav od 
vojnega oddelka, da je bil na 16. 
septembra ubit v Franciji nje-
gov sin Frank, ki je služil pri 
anti-tanžni stotniji. Star je bil 
5. septembra 30 let. V armadi 
je bil od 27. junija 1941. Preko 
morja je bil poslan lanskega ma-
ja jn sicer je bil najprej v bojih 
v Afriki, potem na Siciliji, za-
tem v Italiji in nazadnje v Fran-
ciji, kjer je padel za domovino. 
Njegova mati mu je umrla tri 
mesece, predno je odšel v arma-
do. Naj slovenski junak pokoj-
no počiva v francoski zemlji, za 
katero je dal svoje življenje, pre-
ostalim pa izrekamo naše iskre-
no sožalje. 

Nad 200,000 osebje 
pokropilo Al Smitha 

j New York, 7. okt. — Danes so 
položili k večnem počitku Al 
Smitha, ki se je v življenju po-
vzpel od navadnega prodajalca 
rib do guvernerja države New 
York in ki bil skoro prišel v Be-
lo hišo. Nad 200,000 oseb mu je 
izkazalo zadnjo čast, ko je ležal 
na mrtvaškem odru v katedrali 
sv. Patrika. 

Nad 7,000 je bilo v cerkvi pri 
pogrebni maši, do 40,000 jih je 
bilo pa pred cerkvijo. Pri cer-
kvenih obredih so bile navzoče 
mnoge odlične osebe: Belo hišo 
sta z a s t o p a l a Mrs. Eleanor 
Roosevelt in general Terry; na-
vzoč je bil James A. Farley, Mr. 
in Mrs. La Guardia, bivši guver-
ner in Mrs. Lehman, John D. 
Rockefeller Jr., bivši župan Jas. 
Walker, senator Wagner, načel-
nika demokratske in republikan-
ske stranke Robert Hannegan in 
Herbert Brownell, župan Hague 
iz Jersey City, čikaški župan 
Kelly in številni drugi. 

Msgr. Donahue je izrekel ob 
krsti: "Malokdaj se zgodi, da bi 
smrt kakega člaveka vzbudila to-
liko resnične žalosti v srcih dr-
žavljanov, ne samo v mestu in 
državi New York, ampak po 
vsej deželi. 

o — 
Charles R. Ely, bivči 
župan Euclida, umrl 

Včeraj je umrl v Waterbo-
rough, N. C. Charles R. Ely, ko 
je bil na potu v Florido na svo-
je zimsko bivališče. Star je bil 
56 let. Rojen je bil v Clevelandu 
in je bil uslužben pri NYC želez-
nici 30 let. Od 1926 do 1937 je 
bil župan v Euclid u. Slovence 
je imel rad in zlasti je prizane-
sljivo postopal ž njimi ob času 
prohibicije. Parkrat je skušal 
priti nazaj na županski stol, toda 
ni se mu posrečilo. 

Nagrado so dobili 
S l o v e n s k a zveza društev 

Najsv. Imena je oddala v nede-
ljo sledeče nagrade: vojni bond 
za $50 je dobil MattFlajnik, 
6030 Carry Ave. vojni bond $25 
je dobila Mrs. A. Lužar, 1035 E. 
69. St., $15 v gotovini je dobil 
Joseph Grdina, 6113 St. Clair 
Ave., $10 v gotovini Joe Perko, 
8010 Union Ave., $5 v gotovini 
Thomas F. Mervar, 3559 E. 81. 
St. Vojni bondi bodo doposlani 
po pošti, gotovina je pa že izpla-

j čana. 
Važna seja 

Nocoj ob devetih bo važna se-
ja društva Najsv. Imena fare 
sv. Vida. Seja bo v navadnih 
prostorih. Vsi člani naj pride-
jo . 

o — 
j Kupujte vo jne b o n d e ! 

V Aachenu so Amerikanci že zasedli glavni kolodvor 
ter presekali glavno cesto, ki vodi v Kolin. Ru-
si prodirajo na pristanišče Memel v Vzhodni 
Prusiji. 

London, 9. okt. — Močne čete ameriške pehote prve 
ameriške armade so danes popoldne vdrle v južni in vzhodni 
del mesta Aachen ter zasedle glavni kolodvor. Amerikanci 
so z spretnim manevrom obšli mesto od juga in severa in 
nemška garnizija ima ob tem času samo poldrugo milj širok 
koridor odprt za umik. Nemci so skušali z silnimi protina-
padi rešiti to starodavno mesto, kjer so njega dni kronali 
tevtonske kralje. Ameriška pehota je že presekala glavno 
cesto, ki vodi iz Aachena v Kolin. 

Ameriški fantje so vdrli v 
predmestja in zdaj čistijo nem-' 
ška gnezda, kjer se še drže trma-; 
sti naeiji. Nemci so dobili od 
svojega poveljstva namreč ukaz,J 
da ostanejo na mestu in tam 
padejo. 

Na desnem krilu blizu Švice 7. 
ameriška a r m a d a obstrel j u je 
trdnjavo Belfort, dočim 3. arma-
da počasi, pa sigurno prodira v; 
trdnjavo Driant pred Metzom. 

Vdor prve ameriške armade 
skozi Siegfried linijo, ki je 20 
milj širok in kjer Amerikanci 
ogrožajo Kolin in Dusseldorf, j e 
tako važen, da je celo nemški ko-
mentator na radiu izjavil, da se 
je začel boj za notranji zid ev-
ropske trdnjave ter dalje zatrdil, 
da imajo zavezniki očividno na-
men končati vojno v Evropi še 
pred zimo. 

Da je bil Aachen za Nemce 
važnega pomena kaže velik od-
por, s katerim branijo mesto. 
Zavzetje Aachena bi bilo za za-
veznike tudi velikega političnega 
pomena, ker bi bilo to prvo večje 
nemško mesto, ki bi ga okupirali 
in to vzpričo trditve Hitlerja, da 
zavezniki ne bodo nikdar stopili 
na nemška tla. Aachen je štel 
pred vojno 155,000 prebivalcev. * # * 

Moskva, 9. okt. — Več kot pol 
miljona ruskih čet je odprlo 
ofenzivo na 175 široki fronti na 
Baltiku in se vale zdaj proti Me-
melu, ki je.pristanišče za Vzhod-
no Prusijo. Rusi upajo kmalu 
dobiti v pest Memel, nakar se bo-
do obrnili južno na ozemlje 
Vzhodne Prusije. 

Nemci se bodo skušali držati 
ob reki Njemen, ki je na severu 
naravna obramba Vzhodne Pru-
sije. Nemci so zadnje čase z mr-
zlično naglico utrjevali mejo 
Vzhodne Prusije, da ubranijo 
pot v Berlin. Maršal Ivan Ba-
gramian je z naglim sunkom iz-
oliral kakih 15 nemških divizij 
severno od Memela, 

Na Madžarskem so ruske čete 
prešle reko Tiso in se približale 
Budimpešti na 56 milj. Tisa je 
bila zadnja naravna obramba 
pred Budimpešto v južni Mad-
žarski. 

Severno od tukaj so pa Rusi 
že prešli reko Koros ter so se 

[ približali mestu Debrecin, 135 
' milj vzhodno od Budimpešte. 
' (Zadnji teden so poročali iz 
' Moskve, da so Rusi samo 8 milj 
1 še od Belgrada. Kaj je zdaj s te-
" mi ruskimi četami, ni nobenih 
• poročil). 
• o -
1 Demokratska seja 
- Članice "Women's 32nd Ward 
i Lausche for Governor Commit-
- tee" naj pridejo jutri večer ob 
- 7:30 na važno sejo v Turkovo 

dvorano na Waterloo Rd. ' 

LAUSCHETA SE 
BOJE V TEM 
OKRAJU 

Politični izvedenci trdijo, da 
se republikanska mašina v okra-
ju v Cuyahoga boji, da bo na 7. 
novembra "landslide" za • Lau-
scheta in Roosevelta v okraju in 
da bo to ogražalo vso republi-
kansko listo v državi Ohio. 

Republikanci priznavajo, da 
je v nevarnosti celo senator 
Taft, ki je bil dozdaj siguren 
zmage, pa naj se zgodi v Ohio 
kar se hoče. 

Vsi priznavajo, da znači nena-
vadno veliko zanimanje za regi-
stracijo volivcev zmago za Lau-

! scheta in Roosevelta v državi 
I Ohio. 
|. o 

Sidney Hillman napada 
Deweya kot nezmožnega 
voditelja dežele 

Cleveland, O. — Včeraj je bil 
v mestu Sidney Hillman, načel-
nik CIO politične akcije za izvo-
litev predsednika Roosevelta. Si-
noči je govoril državni konven-

, ciji CIO. 
j Napram časnikarskim poroče-
I valcem je izjavil glede obdolži-
tve, da so v njegovi organizaciji 
komunisti, da morda §o, kot so 
v vseh drugih organizacijah in 
da ima pa dokaze, da je Dewey 
prejel podporo komunistov, ko 
je kandidiral za državnega prav-
dnika v New Yorku. 

Glede republikanskega kandi-
data Deweya je Hillman izjavil, 
da je popolnoma nezmožen in da 
bi bilo nezmiselno pričakovati, 
da bi mogel tak mož voditi deže-

j lo v teh kritičnih časih. 
-o — 

Naročite si mošt! 
Rudy Božeglav, 6010 St. Clair 

Avei. že prodaja .sladak mošt. 
Ako^ se takoj oglasite, vam lah-

I ko postreže ž njim. 

Pošljite imena! 
Vsi društveni tajniki, starši 

in prijatelji, ki še niste izročili 
imena sinov in hčera, ki služijo 
v armadi Strica Sama, jih prija-
bite ali pošljite tajniku Sloven-
skega društvenega doma naj-
kasneje do 15. oktobra, da bodo 
njih imena zapisana na spomin-
ski ali častni plošči. Odkritje 
plošče bo v nedeljo popoldne 12. 
novembra. 

— o 
Za Lauschetovo kampanjo 

V našem uradu so bili izroče-
ni sledeči prispevki v pomoč 
Lauschetovi kampanji: po $5: 
Frank Grandovec, 1392 Giddings 
Rd., Mr. in Mrs. P. Sulen, 15910 
Midland Ave. in podružnica št. 
15 SŽZ. Najlepša hvala vsem 
skupaj. 

V RIMU SODIJO 
BANKIRJA 

Rim. — Pred sodnim tribuna-
lom se mora zagovarjati bivši 
predsednik Italijanske banke, 
Vincenzo Azzolini, ki je obtožen, 
da je izročil Nemcem 120 ton zla. 
ta. 

Obtoženec, star 62 let, ki je 
bil odlikovan v prvi svetovni 
vojni, trdi, da je nedolžen in da 
je vedno skušal braniti bančno 
premoženje pred Nemci. Rekel 
je, da je bilo poslanega 120 ton 
zlata proti severu v septembru 
1943 na zahtevo Hitlerja in Mus-
solinija, kjer da bo bolj na var-
nem radi bombardiranja Rima. 

o 
Slovenci v Lorainu so 
počastili svojega župnika 

Cerkveni odbor fare sv. Ciri-
I la in Metoda v Lorainu je zad-
njo nedeljo povabil župljane in 
prijatelje na banket, prirejenem 

| v počast priljubljenemu župniku 
| g. Milanu Slajetu. Prireditev je 
j bila v priznanje 10-letnega ne-
umornega delovanja g. Slajeta 

I na tej fari. Narod je prostorno 
dvorano natrpal do zadnjega ko-
tička. Navzoči so bili tudi: čč. 

j gg. Oman in Slapšak iz Newbur-
j ga ter g. M. A. Jager iz Barber-
: tona ter več drugih gg. duhovni-
1 kov, in mnogo drugih odličnih 
i osebnosti, kot lorainski župan, 
I kongresnik domačega okraja in 
1 drugi. V lepih besedah so se hva-
I ležni župljani zahvaljevali svo-
jemu dušnemu pastirju, pod či-
gar vodstvom fara tako lepo na-

1 preduje. Izražena je bila tudi že-
| lja, naj bi v prihodnjih desetih 
! letih zrasla tudi nova cerkev. 

Tretja obletnica 
V sredo ob 8:30 bo darovana 

v cerkvi Marije Vnebovzete ma-
ša za pokojnega Aijtona Koren 
v spomin 3. obletnice njegove 

• smrti. 

MOŽ IMA TISOČAKE, ŽENA PA ŽE 
DVE LETI NI IMELA ČEVLJEV NA NOGAH 

Clevelandska policija je pri-
šla v neko stanovanje na zapad-
ni 18. cesti, kjer se ji je nudil 
strahovit przior. Po sobah vse 
zanemarjeno in vsa družina, ob-
stoječa iz obeh zakoncev in treh 
otrok, ima samo eno posteljo. Za 

! stanovanje plačujejo $8.00 na 
mesec. 

Mater je policija odpeljala v 
ječo, otroke pa v sirotišnico, ker 
so bili videti sestradani, žena ie 
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i V okraju Cuyahoga je 
1 registracija večja 
kot leta 1940 

j v okraju Cuyahoga se je 
(včeraj registriralo vse od 135,-
: 000 do 150,000 Volivcev. Tako 
' sodi volivni odbor, ki sicer še 
ni preštel vseh glasov, vendar 
prešteti precinkti kažejo nena-
vadno veliko registracijo, 

j Uradniki volivnega odbora so-
dijo na podlagi danih številk, 
da bo vseh volivcev registrira-
nih in upravičenih do volitev v 
tem okraju 621,000. K tem šte-
je jo še okrog 55,000 glasov vo-
jakov, torej vseh volivcev sku-
paj 676,000, dočim jih je bilo 
leta 1-940 le 651,000. 

Še pred enim mesecem so 
prerokovali, da bp za letošnje 
volitve kakih 100,000 volivcev 
manj registriranih kot leta 
1940. Demokrati trdijo, da so 
novi registriranci večinoma 
demokratski glasovi, kar bodo 
tudi volitve pokazale. Demokra-
ti so sploh upali na zmago sa-
mo z veliko registracijo, dočim 
so republikanci računali na 
zmago z majhno registracijo. 

Tudi v drugih krajih po Ohio 
je bila velika registracija, zla-
sti v krajih, kjer so narodnost-
ne skupine, kot v okraju Sum-
mit, Mahoning, Lorain, Frank-
lin in Stark. 

o 

Moskva, 9. okt. — Danes je dospel v Moskvo premier 
Churchill, da se bo posvetoval z Stalinom o nadaljni strate-
giji zaveznikov. To je njun prvi sestanek od konference v 

Teheranu. 
Churchilla je spremljal zuna-

nji minister Eden in načelnik 
angleškega generalnega štaba 
Brooke, poleg drugih važnih vo-
jaških osebnosti. 

Takoj se je začela javnost 
spraševati, če se jima bo pridru-
žil pozneje tudi p r e d s e d n i k 
Roosevelt, da bodo skupno rešili 
problem povojne Nemčije in 
druge važne zadeve. Iz Londona 
poročajo, da bo prvo na mizi 
vprašanje Poljske. 

Angleži, okrog 50 oseb, so do-
speli v Moskvo v dveh skupinah, 
včeraj in danes zjutraj. 

Depeše iz Londona trdijo, da 
je obisk Churchilla v Moskvi v 
polnem odobrila vlada Zed. dr-
žav. 

Da bo glavna diskuzija v Mos-
kvi glede Poljske dokazuje dej-
stvo, da je odletel Churchill v 
Moskvo par dni zatem, ko se je 
izjalovil zadnji poskus angleške 
vlade, da bi prišlo do sporazuma j 
med poljsko vlado v Londonu^ 
katero podpora London in Wash-^ 
ington, in med poljskim osvobo-
dilnim komitejem, katerega pod-
pira Stalin. 

rvt. wencei A. JfranK, star 
30 let, soprog Mrs. Helen Frank, 
6322 Carl Ave. je poročan med 
pogrešanimi v Italiji od 14. sep-
tembra. Njegovo zadnje pismo, 
ki ga je pisal domov, je datirano 
12. septembra. V armado je bil 
poklican 19. oktobra 1943. Po-
prej je bil uslužben pri Pepsi-
Cola Co. Prvo treningo je dobil 
v taborišču Fannin, Texas in je 
bil poslan čez morje letos v apri-
lu. Nedavno je prejel odlikova-
nje za hrabro vedenje v akciji. 
Poleg soproge zapušča tudi dva 
otroka in sicer sina Roberta, 
star 5 let ter hčerko Helen k a -
rie, staro dve leti in pol. 

* ps» 
Mr. in Mrs. Louis A. Fink, 

7213 HeckertAve. sta naročila 
Ameriško Domovino sinu Sgt. 
Victorju ,ki služi z ameriško ar-
mado nekje v Nemčiji. V pismu 
naroča Victor pozdrave vsem 
Svojim prijateljem po Clevelan-
du. 

* * 

Carl Vintar, 5704 Bonna Ave. 
je'narocil Ameriško Domovino za 
svojo hčerko in dva sina, ki slu-
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Rusija v Sredozemlju 
IV. * 

Sovjeti dobro vedo (Stalin in njegov štab), da komuni-
zem pod takimi okoliščinami ne bi imel prilike uspeti. Za Ru-
sijo bi ne bilo v noben kredit, če bi predstavila svetu kot 
vzorec komunistično preizkušnjo, ki bi bila fiasko. Kaj bi 
pa pomenila slabotna Italija kot bodoča zaveznica? 

To so torej vzroki konzervativne politike, ki jo je in ki 
jo bo Rusija igrala v Franciji, Španiji, Italiji in Severni Afr i -
ki. To je bil vzrok, da so dobili kralj Emanuel (princ Umber-
to, kar je isto) ter maršal Badoglio podporo Sovjetov. Mos-
kva je poslala v Italijo bivšega člana kominterne Ercoli-ja, 
ki je šel takoj na delo. Takoj je stopila v akcijo komunisti-
čna stranka, ki je zahtevala, da šest nasprotnih strank odbo-
ra za narodno osvoboditev takoj odneha s svojo opozicijo 
napram kralju in prestolonasledniku ter se pridruži koali-
cijski vladi. To se je tudi zgodilo ' kot vsi vemo. Kredit za 
to si jemlje po vsej pravici ruski komisar Višinski v imenu 
Moskve, čeprav je naš državni tajnik Cordell Hull izjavil, 
da je ameriška vlada obenem z Anglijo nekaj takega sveto-
vala že pred več meseci. Najsi so svetovali, Rusi so pa izve-
dli in si vzeli kredit. 

Program italijanskih komunisov v ekonomskem in social-
nem pravcu se celo bolj nagiblje na desno, kot pa oni kato-
liške stranke ali krščanskih demokratov. Zaenkrat se ni tre-
ba bati napadov na vero, kar se reče lahko tudi za Poljsko, 
Romunijo in druge dežele, kjer bo vpliv Rusije, vsaj za en-
krat ne. 

Kako daleč je upravičena bojazen ali skrb v Londonu 
in Washingtonu glede nove vloge Rusije v Sredozemlju, je 
stvar okusa ali prepričanja posameznika. Eden debatira 
lahko tako, drugi pa drugače, toda nihče ne more zatajiti ali 
zavreči taktov, ki smo jih navedli v tem članku. Napredek 
zahteva tradicija, zgodovina in je neizogiben. Rusija bo za-
htevala pohod na zapad in na jug in v tem ne bo odnehala. 
Če bo to dosegla ali ne bo, bo povedala zgodovina. Črno 
morje ima že v oblasti, Balkan ima v delu, v Italiji triumfi-
ra politično v tem trenutku in lahko se računa Italijo kot 
bodočo zaveznico Rusije. Francija je že prej imela pogodbo 
s komunistično Rusijo, katero pogodbo je podpisal Pierre 
Laval. Ne smemo pozabiti, da je bila Rusija prva med vele-
silami, ki je poslala ambasadorja k generalu de Gaule in pri-
znala njegovo vlado. Ne smemo tudi pozabiti pomoč Rusi-
je španskim lojalistom tekom civilne vojne. Francov režim 
se kruši in Moskva bo igrala tam svojo v!ogo, čeprav morda 
povsem drugačno kot jo je med leti 1936 in 1939. 

Z eno besedo rečeno — stvari se razvijajo v Sredozem-
lju. Vsaj Rusija je začela deliti karte na mizo in te karte so 
večinoma sami asi. Kdor bo hotel vreči na mizo boljše karte, 
bo moral zvariti skupaj moč Anglije in Amerike. Ta kombi-
nacija bi bila edino dovolj sposobna položiti boljše karte na 
mizo, kot jih bo Stalin. Niti Anglija sama, niti Amerika sa-
ma ni danes kos Rusiji. 

Brez dvoma je Sredozemlje vitalnega pomena za Angli-
jo. Kdor trdi, da v Sredozemlju danes ni trenja' med Rusijo 
in Angžijo, ne vidi ali noče videti faktov. Angleški zgodovi-
nar Fisher je nekoč zapisal, "da je v angleškem narodu pri-
rojeno, da se orientira proti najmočnejši evropski sili." 

Najmočnejša sila v Evropi, morda celo najmočnejša na 
svetu, bo Sovjetska Rusija. Leži pa preko vsega angleškega 
imperija, od Sredozemlja do Daljnega vzhoda, Računati se 
bo moralo torej na Rusijo, pa naj bo govor o Indiji, Hong 
Kongu, Arabiji ali Španiji. 

Dokler bo nova Rusija konzervativna in prijazna, se 
ni treba vznemirjati, Važno je samo, da se človek uživi v 
probleme Rusije in kako jih rešuje. Ako svet tega ne bo ra-
zumel, ne bo trajnega miru na svetu. 

* * 

Tako razvija svoje misli Herbert L. Matthews. Kdor za-
sleduje ali je zasledoval dnevne dogodke, bo priznal, da mož 
ve. kaj govori jn da ni niti za trenutek stopil iz faktov. Po-
vedal je več, kot vemo mi, ker nas je popeljal prav za kulise 
v Sredozemlju. 

V teb dneh vidimo razvijanje velikih dogodkov na Bal-
kanu. Na zunaj izgleda, kot da je namen zaveznikov, to se 
pravi V S E H zaveznikov osvoboditi Balkan. V resnici pa iz-
gleda, da bo res nekaj na tem, kar je poročalo pred par dne-
vi turško časopisje, da namreč zavezniki ne gredo na Bal-
kan za to, da bi pregnali od tam Nemce, ampak za to, da bi 
ustavili Ruse. Ako vzamemo v poštev analiziranje dogod-
kov na Balkanu, kot nam jih je predočil Matthews, potem 
bo Balkan kost, za katero se bosta po'grabili Rusija in An-
glija. Zdaj sicer izgleda, kot bi prodirali na BaJkan Rusija 
in Anglija, prva od severa, druga od jugozapada, da dobita 
Nemce v klešče. Lahko je pa zadaj za operacijo Angležev 
čisto nekaj drugega, .kar se bo v doglednem času že poka-
zalo. Od čet, ki so se izkrcale v Albaniji in na dalmatinskih 
otokih, ni nobenih posebnih poročil. Ali morda Anglija no-
če povedati javnosti, kaj dela tam? Angleži prodirajo iz Al-
banije v južno Srbijo, kateri teritorij drži Draža Mihajlovič 
s svojimi četniki. Zakaj Rusi jemljejo samo severne jugo-
slovanske kraje in se skrbno ogibljejo terena, katerega ob-
vladuje Mihaj lovič? Ali je morda res, da niti Rusi sami ne 

Do 40,000 Slovencev 
bodo pomorili kol ka-
že načrt komunistov 
Po informacijah funkciona-

rja, ki je spočetka deloval pri 
organizaciji "Ulične in Hišne 
Zaščite" (UHZ) in na podlagi 
tajnih dokumentarnih navodil: 

Organizacija: Ulična in Hiš-
na zaščita OF-e tvorita prav »za 
prav najpomembnejše jedro 
komunistične udarne moči v 
Ljubljani. Ta organizacija je 
neverjetno gosto razpredena in 
zansovana na načrtih, ki so iz-
delani do zadnje podrobnosti. 
Lahko se trdi, da je v Ljublja-
ni težko najti hišo, kjer ne bi 
bilo vsaj enega člana te nevar-
ne organizacije. V sklopu OF 
UHZ so tako moški kot ženske, 
tako rekoč, brez razlike spola, 
kajti za "likvidacijo ljudskih 
sovražnikov' 'se lahko uporab-
lja tudi otroke.- V članstvu so 
zastopani vsi stanovi, pri če-
mer seveda igrajo najvažnejšo 
vlogo: hišniki, hišnice, hišni po-
sli, delomržni elementi in stič-
ni. Ne sme se pa misliti, da je 
krog UHZ omejen samo na niž-
je sloje, nasprotno, med njimi 
so tudi zelo mnogi intelektual-
ci ali tako zvani fini gospodje, 
dame in gospodične. Lahko 
smo prepričani, da so poznani 
komunistični zagrizenci in za-
grizenke in pa oni, ki vedno sa-
mo molče in ppsl.y^ajo, prav go-
tovo člani zaščite.'' Nikdo ne ve, 
da ima poleg sebe človeka, sta-
novskega tovariša ali znanca, ki 
bo v danem trenutku nastopil 
kot njegov krvnik. 

OF, UHZ je organizirana 
po hišah in ulicah. Ulična za-
ščita je organizirana v deset-
kah (3 celice in 1 vodja). Pri 
hišni zaščiti je tako zvani vod-
ja in<podrejeni mu vsi, ki so do-
ločeni kot pomagači. Člani 
UHZ dobivajo redno navodila 
in pouk od svojih vodij oziro-
ma se posvetovanja vrše v ce-
licah in desetkah. Sedaj, ko je 
mnogo moških odsotnih oziro-
ma so iz "vojaških" razlogov 
od OF odpeljani v druge akci-
je, je delavnost UHZ v prvi vr-
sti osredotočena na ženske. V 
teh krožkih dajejo primeren 
pouk ženske (največ akademi-
čarke). Tu se naj prvo uči "in-
temacionala," ki jo morajo po-
tem ženske vcepiti v glavo svo-
jim otrokom ali pa onim, ki so 
jim zaupani. Dajejo se navo-
dila, kako je treba špijonirati, 
prisluškovati itd. Komunistični 
"evangelij" se pridiga na način, 
ki ntijbolj odgovarja miselnosti 
desetke oziroma trojke. Ker 
je UHZ taktično organizirana 
samo za tako zvano likvidira-
nje, je v tem pogledu potrebno, 
da se pripravi mase duhovno 
na njene velike naloge in po-
slanstvo. Šlager, ki najbolj 
vleče, posebno ženske, je traj-
no aludiranje na to, kaj ima 
buržoazija: tepihe, zlatnino, 
krasne mobilje, denar itd. Ra-
zumljivo je, da ima tak način 
zelo velik odmev, kajti vse živi 
v prepričanju, da bo to potem 
njihovo. 

V zvezi s tem "strokovnim" 
poukom se vrši tako zvana oči-
ščevalna služba. Dolžnost čla-
nov UHZ je, da v njih hiši ozi-
roma v naj bližnji okolici špio-
nirajo in prisluškujejo. Vse 
kar se izve je dobro, kontrolira-
ni so pogovori v družini, kontro-
lirani so znanci enega ali dru-
gega, ve se kaj so jedli, s kom 
trgujejo, ( kaj imajo, kaj zaslu-
žijo itd. T o špioniranje in za-

verjamejo propagandi glede "ogromne" vojaške sile parti-
zanov? 

Naj bo temu tako ali tako, fakt pa je, da svet lahko zre 
danes na Balkan kot na točko, kjer sta trčili skupaj dve ve-
lesili, Anglija in Rusija. Kakor hitro je invadirala Rusija 
Jugoslavijo, je pohitela takoj na Balkan tudi Anglija. Na-
men tega ni samo pregnati Nemcev, namen Anglije je obdr-
žati Sredozemlje zase. Kar se bo zgodilo v prihodnjih dneh 
na Balkanu, bo odločilo odnošaje med Angli jo in Sovjetsko 
Rusijo. Zasledujmo pazno dogodke tam, kjer je v vrtincu 
tudi naša stara domovina, dasi ne po svojem hotenju, am-
pak po svoji zemljepisni legi. Ali bo prišla Slovenija pod 
angleški, ali pod ruski vpl iv? Kdo v e ? 

o 
lezovanje je tako razpredeno 
in zakoreninjeno, da bi človek 
ne verjel, če ne bi bil sam pri 
"kontroli" zaposlen. Vse se ta-
ko rekoč gorko poroča koman-
dantu in pri vodstvu aparata 
se beleži in beleži. In velika 
ironija je, če marsikdo, ki se 
na vse kriplje trudi, da donese 
čim več informacij, niti malo 
ne sumi, da je tudi on med oni-
mi v spisku, ki bodo likvidira-
ni. 

Kako bo nastopila UHZ-OF 
akciji? 

Komunistična Partija Slove-
nije (KPS) oziroma njena OF 
predvidevata v glavnem tri 
možnosti, ki bi znale nastopiti 
v trenutku zloma odnosnb kon-
ca vojne: 

1) Z l o m nastane nenadno 
in sovražnik pobegne. 

2) Zlom je tik pred durmi— 
padalci rdeče armade se izkr-
cajo nekje v ljubljanski okoli-
ci. 

3) Trenutek tik pred zlomom 
ali ob zlomu — pojav zavezni-
ških padalcev ali močnejših 
oddelkov jugoslovanske voj-
ske v družbi z Belo Gardo(BG). 

Za maso sme veljati samo 
slučaj pod 1. in 2. To je po-
trebno vsled tega, ker bi znala 
potem masa oklevati, kajti iz-
ključno na materialni bazi zgra-
jena ideologija ne pozna žrtvo-
vanja samega sebe niti idealizr 
ma. Možen bi bil strah, pomi-
sleki in možrtost posledic, če se 
stvar ponesreči. Zato se tretja 
možnost obravnava samo v na-
jožjem krogu KPS in se dela z 
vsemi močmi na to, da se ta 
opasnost na; vsak način prepre-
či, magari zla ceno še tako veli-
kih žrtev. Obstoji geslo: prvih 
šest ur bo odločilnih, zato mo-
ra vsak pripadnik KPS oziro-
ma OF brezpogojno izvršiti 
svojo nalogo. Od prvih šest ur 
je odvisno vse, ali zmaga KPS 
ali propade za vedno. Še bolj 
usoden je pa ta čas za vodite-
lje in kolovodje, kajti če stvar 
propade, potem so vsi izgublje-
ni. Ali naj bežijo? Kam? . . . 

Kot rečeno, prideta v po-
štev samo slučaja pod 1. in 2. 
Znak za početek akcije bo dan 
iz glavnega urada. Aktivisti 
bodo nekaj dni ali ur pred tem 
obveščeni, na kak način bo znak 
oddan (če bo ponoči, potem bo 
najbrže za nekaj časa ugasnje-
na elektrika, signal siren in lo-
komotiv v gotovih intervalih, 
vzbuna zaupnikov, ki bodo na 
kolesih in avtomobilih). To se 
bo najbrže zgodilo v istem mo-
mentu, ko bodo padalci iz ru-
skih avijonov že prodirali proti 
Ljubljani. Kraj odskoka: Bar-
je, letališče, Ljubljansko polje. 
KPS je svoje pristaše zagotovi-
la, da je to že perfektna stvar, 
ki je dogovorjena s sovjetsko 
rdečo armado. Na vsak način 
je gotovo, da bodo Rusi tu že 
pred Anglosasi. Tudi za slu-
čaj, da bi Anglosasi udrli na 
Balkan ter bi uspešno prodira-
li proti severu, bodo Rusi izvr-
šili svojo nalogo. 

Takoj, ko bo dan znak za 
upor, morajo stopiti v akcije 
vse UHZ. Dolžnost vseh ko-
mandantov je, da spravijo na 
noge vse svoje pripadnike. Vsak 
mora imeti pripravljeno svoje 
orožje (kolikor hi mogoče dati 
'strelnega orožja, mora vsak 
sam skrbeti za druge predmete, 
tako na primer, nože sekire, 
krampe, kladiva in slično). 
Napad na stanovanja likvidi-
rancev mora biti hiter, odločen 
in temeljit. Dela se po spiskih 
in je vsak "zaščitnik" osebno 
odgovoren za eventuelne po-
manjkljivosti. Vsako usmilje-

nje ali oklevanje pomeni toli-
ko kot — izdajo! Pri likvidaci-
ji se mora zato paziti na to, da 
nihče ne uide, zato naj se naj-
skrbneje postavijo straže in za-
sede. Družine, ki so na spisku, 
se likvidira totalno, to je, vse 
do zadnjega. Družina, ki ima 
v svoji sredi samo enega izrazi-
tega protikomunista, zapade 
vsa likvidaciji. 

Brezpogojno morajo Jaiti po-
biti sledeči: 

1) Znani voditelji protiko-
munističnega oziroma proti-
ofarskega pokreta, voditelji iz-
razitih nacionalnih organizacij 
kot Sokol, četniki, bivši Orju-
naši, člani strelskih družin in 
slični. Za te so že odbrani po-
sebni oddelki, katerih prva na-
loga je, da uničijo te tipe. Se-
veda pa s tem ni rečeno, da lik-
vidacije ne bi zfogli tudi nava-
dni "zaščitniki." 

2) Vsi duhovniki, člani raz-
nih katoliških redov ter njih 
najožji sodelavci. Ker se iz 
taktičnih razlogov nekaj du-
hovnikov ne bo likvidiralo, je 
treba paziti, da se dotične re-
spektira oziroma se jih spravi 
na mesto, ki je zato že naprej 
določeno. 

3) Likvidirana mora biti vsa 
inteligenca, ki ni 100% naveza-
na na KPS oziroma, ki ni v 
njej včlanjena. Tu ne more bi-
ti merodajno samo platonično 
simpatiziranje z OF. Tolerira-
nje takih neodločnih elemen-
tov bi znalo imeti povod, da se 
v novi sovjetski državi tvorijo 
prvi kadri nergačev in nezado-
voljnežev. 

4) Likvidirati je tudi vse 
predstavnike tako zvane me-
ščanske buržoazije kot trgovce, 
večje obrtnike, državne urad-
nike, zasebne nameščence in 
hišne posestnike. 

5) Razume se, da morajo iz-
giniti tudi vsi rentniki, bogata-
ši, industrialci in sličnb. 

6) Končno zapadejo pod lik-
vidacijo tudi vsi mali predstav-
niki dosedanjega meščanskega 
reda, to je »oficirji, podoficir-
ji .orožniki, policaji, financarji 
itd. Izvzeti so samo oni, ki so 
pravi člani KPS odnosno ki se 
udejstvujejo v vrstah partizan-
ske vojske. Ne more biti usmi-
ljenja za te, četudi majhne 
ljudi, ako so vidni člani tako 
zvanih rodoljubarskih nacional-
nih društev. 

7) Pobiti se mora vse velike 
kmete, tako zvani kulaki in nji-
hove družine. 

Kar se tiče onih bogatincev, 
trgovcev in industrialcev, ki so 
prispevali denar za OF, velja 
isto načelo kot že zgoraj nave-
deno. S tem da so dajali pri-
spevke, so hoteli zavarovati svo-
jo^ lastno kožo. Faktično pa so 
—sovražniki in pijavke ljud-
stva. Če so dajali denar za OF, 
so le vrnili denar ljudsvtu, ki 
so ga izmozgali iz njega. Po-
sebna navodila veljajo tudi za 
tujerodce. "V kolikor so ti mali 
ljudje, se jih ne sme niti malo 
ogrožati. Večina teh je vedno 
simpatizirala s KP, ali se pa že 
od prvega spočetka udejstvuje 
v njenih vrstah. Kakršno koli 
nasilje ali grožnje, ki temelji 
na narodni mržnji in šoviniz-
mu, se mora v kali zadušiti. Kar 
se tiče bogatih tujerodcev, se 
bodo pa itak sami pravočasno 
umaknili ter naj potrebno delo 
opravijo tovariši v Nemčiji in 
Italiji. 

Trupla likvidirancev se bodo 
v najkrajšem času zmetala na 
avtomobile ter prepeljala na 
pokopališča. V načrtu je, da se 
večji del aretira ter pod pret-
vezo, da gre v internacijo, od-
pelje iz Ljubljane v razne sme-
ri. Tam bodo pripravljeni po-
sebni eksekutivni oddelki, ki bo-
do te ljudi postrelili. Priporoča 
se, da se na dotičnih mestih 
zbere primerno količino apna in 
nafte, da se bodo sledovi za te-
mi masovnimi zločini čimbolj 
izbrisali. 

Spisi likvidirancev v Ljub-
ljani vsebujejo krog 12,000 
imen, poleg tega bo pa v na-
knadni likvidaciji padlo še krog 
8,000 ljudi, torej skupno 20,000 

Ljubljančanov. Vodstvo KPS 
je mnenja, da bo v glavnem 
pobita vsa slovenska inteligen-
ca, ki je na poti in zelo praktič-
no je, da je tako rekoč vsa tu 
(begunci). Ker so bili glede 
likvidacije inteligence izrečeni 
g o t o v i pomisleki, je vodstvo 
KPS izjavilo, da ne bo nobene 
škode za Slovence, če nekaj let 
ne bomo imeli dovolj izobražen-
stva. Slovenija bo samo maj-
hen del Rusije in ne bo treba, 
da bi bila prepogosto naselje-
na. Posebno še zato, ker je maj-
hna pokrajina, ki bo rezervira-; 
na predvsem za bodočo vojaško 
obrambo proti zapadu. Poleg 
tega pa ima Rusija dovolj in-
teligence, ki bo nadomestila 
manjkajočo. S tem se bo naš 
narod že v nekaj desetletjih po-
polnoma vživel v rusko mišlje-
nje. 

Z novo ureditvijo družabne-
ga življenja bo nešteto poklicev 
itak odpadlo, tisti zastopniki 
teh poklicev, ki bodo ostali pri 
življenju, bodo pač morali pri-
jeti za kako drugo delo. 

Z ozirom na veliko število 
proskribirancev bo likvidacija 
trajala od enega do treh dni. V 
tem času nikdo ne bo odgovar-
jal za umore, rope in tatvine. 
Širokim masam ne bo stavlje-
na zapreka ter bodo v tem času 
one gospodar v mestu. Pred ro-
pom bodo zaščitena samo vsa 
javna in vojaška skladišča, dr-
žavne, bančne in hranilnične 
blagajne. Kdor bi se lotil teh, 
bo likvidiran. Istotako vsi tisti, 
ki bi hoteli ropati v velikih 
množinah ter bi s tjem delali 
kupčije. Po preteku čiščenja 
bo vsa imovina . likvidirancev 
zaplenjena v korist države. 
Znalo bi se zgoditi, da bodo isto 
potem iskali pri sodelavcih 
"zaščitnikih" iz prvih dni ter ni 
izključeno, da bo potem nasto-
pilo novo čiščenje, ki bo po-
spravilo te, ki preveč vedo, ker 
niso ustvarjeni za pošteno de-
lo. 

Vodstvo KPS oziroma OF je 
mnenja ,da bi bila likvidacija 
20,000 Ljubljančanov ter krog 
20,000 Slovencev izven Ljub-
ljane razmiroma lahko zadeva. 
Na narod kot .tak ne bi imelo 
posebnega pomena, ker bi teh 
40,000 ljudi predstavljalo samo 
2 do tri četrt procenta celotne-
ga prebivalstva. V Rusiji je 
revolucija požrla 5% ljudi. 

Domača fronta 
Predlogi za hranjenje pridelkov 

"victory" vrtov 

Washington. — Ameriško 
poljedelsko ministerstvo pravi, 
da je brez nadalnjega mogoče 
spraviti nekatere pridelke Vic-
tory vrtov v mestih, bodisi v 
kleteh, bodisi pod streho, ako 
pazite na gorkoto in vlago. Če-
bula, zrela in dobro očiščena, 
se bo držala dolge mesece pod 
streho ali v sobah, kjer tem-
peratura ne pade do tokče, kjer 
voda zmrzne. Krompir, kate-
rega je treba spraviti v sode ali 
škailje, da se ne izgubi preveč 
vlage, bo boljše kakovosti, ako 
ga hranite na gorkem, pri 50 
ali 60 stopinjah, kot ako je iz-
postavljen temperaturi od 40 
stopinj ali manj. Toda tudi pri 
40 stopinjah ga morete shra-
niti, na primer v suhih kleteh. 
Paziti morate, da ne bo svetlo-
ba padala nanj, ker tedaj uteg-
ne pozeleneti. Buče in sladki 
krompir pa- se bodo izvrstno 
držali blizu peči, pod pogojem, 
da je pridelek zrel in nepoško-
dovan. Ministerstvo poudarja, 
da je dobro te pridelke držati 
približno 2 tedna na 80 do 85 
stopinj gorkote, da dozore. Vse 
vrste sadja ali zelenjave, kate-
re požanjete v jeseni, morejo 
ostati nekaj tednov kjerkoli 
pod streho, na primer v gara-
ži, ako nameravate pojesti vse 
preden pritisne mraz. V krajih, 
kjer ni hude zime, boste mogli 
shraniti jabolka in hruške v 
posodah, katere boste postavili 
na debelo podlogo starih časo,-
pisov in jih pokrili s cunjami, 
ali pa časopisi. (OWI) 

Mehanik L. K. S» 
Hayden Lake, Idaho, H 
pravil iz raznih 

del0V Ji 
avtov traktor, katere?^J 
na odprtem polju zna-
na uro. 

OCVIREK — | 
Nek stoletni staraj^ 

oni dan v mesto m; ta Jfj| 
svojem življenju v* , * 
je takoj umrl. ^ 
namreč prepozno. ^ ^ 

Pravijo, da človek-Jj 
veduje kako r ib i šk i 
nikdar ne laže. In ve „j 
k0 rado prigodi, _ da ^ 
šalci ne ver jamejo-^ 
na vide/z čudijo . jjj 
bam, ki jih je ribič ^ < 
stim mnogo večj'"1' J 
ušle, pa sem P°P0'" / 
čan, da imajo v se 
ri čisto drugačno m11^: 
di ljubega miru ne^jff 
in naglas razsodita \ 
ca I '.III 

Saj sem tudi j«z îz-
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Razne vesli 
Nacisti bodo poskusili nov 
način politike požgane in 

opustošene zemlje 
Za ONA napisal Donald Bell 

Iz Švice prihaja poročila iz 
zanesjivega vira, da namerava-
jo nacisti poskusiti novo verzi-
jo politike požgane zemlje—in 
sicer v Nemčiji sami. Njihova 
ideja pa je, da uničijo le iden-
titeto Nemcev mesto njihovih 
materijalnih vrednot. 

Glasom te švicarske vesti na-
meravajo N e m c i popolnoma 
ugonobiti do zadnjega vse ar-
hive, sezname, rojstne knjige 
itd., sploh vse kar bi mgolo v 
bodočnosti dajati podatke o 
identiteti Nemcev. Tudi katas-
tre in druge dokumente, iz ka-
terih so razvidne lastninske 
pravice, nameravajo uničiti. 

Ako pride do tega, da izve-
dejo ta peklenski načrt, bodo 
postavili zaveznike pred pro-
ble'me, katerih obseg si težko 
predočiti. Vsa moderna civili-
zacija ima svoje temelje na po-
datkih, ki so zapisani na papir-
ju. Človek, katerega identitete 
ni mogoče določiti, je v vsaki 
moderni družbi velika nadlega. 
Kaj bi pomenila masa od 80 
milijonov ljudi brez imena, si 
pa niti ne moremo misliti. 

Dalje pa je treba pomisliti, 
da moramo vedeti v Nemčiji, 
kdo je posestnik vsake imovine 
—to je, ako nočemo napraviti 
iz Nemčije komunistično drža-
vo, kar na noben način nočemo. 
Ako je vse" uničeno, vsi podatki 
o računih v bankah in vse last-

ninske knjige in zapiski, bo po-
stalo popolnoma nemogoče »vr-
niti lastnino njenim pravim po-
sestnikom, in to morda za veli-
ko večino nemškega naroda. 

Po satlišču nacistov je ideja 
dobra, kajti tudi oni, ki trde, 
da je kriv ves nemški narod in 
le samo nacisti, delajo male raz-
like glede različnih skupin v 
nemškem narodu. Ves svet si 
je edin v tem, da bo treba kaz-
novati člane nacistične stran-
ko, Gestapo in SS-krvnike bolj 
strogo, kot druge Nemce. Mno-
go je med omenjenimi takih, ki 
zaslužijo smrt. Junkerji, vele-
industrijalci, višji uradniki v 
Nemčiji pa so krivi bolj kot 
skupine, in bodo morali biti ka-
znovani na t anačin, da se jim 
bo odvzelo njih privilegije in 
njih oblast. Dozdaj pa še nikdo 
ni zahteval, da se jih vse uniči 
tudi telesno. Lord Vansittart in 
njegova šola so skrajno ostri 
napram nemškemu narodu, a 
vendar priznavajo, da so delav-
ski sloji manj krivi v pogledu 
vojne in Hitlerjevega režima 
kot ostali narod. Rusi tudi raz-
likujejo med masami naroda, 
in upoštevajo, da so nekateri 
nasprotovali, režimu, a drugi 
vlekli koristi iz njega. Rusko 
stališče je, da morajo Nemci 
kot narod v celoti nositi breme 
posledic za njih vojno, tako v 
političnem kot v materijalnem 
pogledu. Toda le krivci, naci-
sti, Gestapo in SS čete bodo od-
govorni za zločine, katere so 
zagrešili. 

Ako bi bili nacisti zares pa-
trijotje, bi izjavili, da nemški 
narod ni istoveten z njimi. Zrt-

Z ! m sei c t a e p r i h a j a l o 

Kot velikanske klešče se oklepajo zavezniške armade z Nizo-
zemske in od švicarske meje krog industrijskega okraja v Pore-
nju, kot nam kaže gornja slika. Zavezniki pa tudi prodirajo preko 
slavne Siegfried obrambne linije skoro po istem načinu, kot so 
Nemci prodirali v Francijo preko Maginotove obrambne linije 
leta 1940. Kako malenkostna in šibka je Siegfried obrambna li-
nija napram našim tankom ,nam kaže spodnja slika. Naši voja-
ški inženirji so samo odstranili par zob in pot tankom je odprta. 

vovali bi sami sebe, in poskuša-
li tako rešiti narod. Toda na-
cisti niso patri jot je in tudi ne 
gentlemani. Vsled tega hočejo 
ustvariti tako situacijo, da bo-
do vsi enaki, tako da bodo za-
vezniki naleteli v Nemčiji le na 
velikanske mase anonimnih 
ljudi, ki se med seboj sploh ne 
bodo več razločevali. Oni do-
bro vedo, da bo usoda nemške-
ga naroda v celoti v tem sluča-
ju mnogo hujša, toda to jih ne 
moti, ker vedo, da bo obenem 
njih usoda, usoda nacistov, 
mnogo lažja . . . 

Ta ideja se je rodila iz po-
novnih zavezniških groženj, da 
b6 vsak posamezni vojni zloči-
nec zasledovan in kaznovan. 
Vlade evropskih držav imajo že 
sezname, ki štejejo na tisoče 
imen, celo na deset-tisoče. Tako 
so se Nemci spomnili na nem-
ško prislovico, ki pravi, da 
"meščani v Nuerenbergu niso 
nikdar obesili onih tatov, ka-
terih niso mogli ujeti." Torej : 
Uničiti je treba vse dokumen-
te identitete, in one, katere vsa-
kdo v Nemčiji nosi na sebi, bo 
treba ponarediti. Vsi Nemci, 
ki se boje zasledovanja, bodo 
enostavno spremenili svoja 
imena. Ker imajo nacisti vse 
arhive in druge urade v svojih 
rokah,, jim bo kaj lahko, pre-
skrbeti vsem nacistom napačne 
identitete in ponarejene doku-
mente za njih nove osebne po-
datke. 

Mogli bi ugovarjati, da so ve-
liki voditelji nacistov predobro 
znani, da bi se mogli na ta na-
čin skrivati. To je tudi res— 
največje nacistične glave se bo-
do morale skrivati daleč, v 
skritih kotičkih v Nemčiji, 
Španiji ali Argentiniji. Naj-
večja skrb nacistov je ta, kako 
naj se milijoni nacistov, SS vo-
jakov in gestapovcev skrijejo 
in izgube med množicami nem-
škega naroda. 

Vprašanje vojnih zločincev 
pa je šele del tega problema. 
Neoporečno je, da se bodo mo-
rali zavezniki naslanjati koli-
kor toliko na poštene Nemce, 
tako v Avstriji kot v Nemčiji 
sami, in sicer čisto ne glede na 
to, kakšen režim bodo uvedli. 
Do gotove meje bodo v vsakem 
slučaju potrebovali sodelova-
nje vsaj dela nemškega prebi-
valstva. Ako Himmler sam na-
pravi zdaj v Nemčiji kaos iden 
titet, bi moglo celo vojnim zlo 
čincem uspeti, da se vtihotapi-
jo v upravo v Nemčiji. Vsesko-
zi te zadnje mesece je Himmler 
ubijal vse znane proti-naciste. 
Poklal je ljudi kot Thaelmann-
a, Goerdelerja, in ambassador-
ja Hassela. Ti, in druge njego-
ve žrtve, so bili ljudje, ki so po-
znali mnogo nacistov, posebno 
takih, ki so manj znani v zavez-
niških krogih izven Nemčije. 

Jasno je seveda, da bodo zna-
li zavezniki razrešiti tudi ta pro-
blem, vsaj do gotove meje. Mno-
go bo tudi Nemcev, ki bodo go 
jili osebno željo po maščeva 
nju nad krivimi nacisti, in ime-
li interes na tem, da se Nemči 
j a prelevi v zares demokratično 
državo. Kajti vsi pametni 
Nemci bodo vedeli, da so edino 
le nacisti krivi v&e sedanje ne 
sreče nemškega naroda. 

DELO DOBIJO DELO DOBIJO 
THE TELEPHONE CO. POTREBUJE 

ženske za oskrbnice 
ZA POSLOPJA V MESTU 
Poln čas, šest noči v tednu 

Od 5:10 pop. do 1:40 zjutraj 
Najboljša plača od ure v mestu, stalno delo. 

Zahteva se državljanstvo. Zglasite se v 
Employment Office, 700 Prospect Ave. soba 901 

od 8 zjutraj do 5 popoldne vsak dan 
razen v nedeljo. 

THE OHIO BELL TELEPHONE CO. 

MALI OGLASI 
Hiša za 2 družini 

Naprodaj je hiša za 2 druži-
ni, 5 in 5 sob, dvojna garaža,. 
cementni dovoz, velik lot, v slo-
venski naselbini, E. 93. St. in 
Reno Ave. (mgd 93. St. in John 
Adams šolo). Cena $6,900. Pro-
daja jo lastnik-sam. Pokličite 
MI 3088 po 4:30 popoldne. 

(237) 
$1.00 

kupi stenski papir za povprečno 
S O B O 

10, adewall , 4 stropov, 18 jardov roba. 
Druge specielnosti 

GIcnville Wallpaper & Paint 
G L 9490 

blizu E. 101. St. 
(238) 

Lepe zelnate glave 
Imamo veliko lepih zelnatih 

glav naprodaj. Pridete jih lah-

Hurikan, ki je divjal ob obali Atlantika, je povzročil nad $30,000,000 škode. Poleg 
materialne škode je bilo tudi več človeških žrtev. Vihar je divjal s hitddstjo 100 milj na 
uro in je dosegel do 50 milj v notranjost dež ele. Gornja slika nam kaže del opustošene 
obale pri Deal, N. J. 

O NEMŠKEM TAJNEM 
OROŽJU 

Bern, Švica, 27. septembra. 
(ONA) — Nemci so začeli zdaj 
—malo pozno — reorganizirati 
svojo industrijo orožaren. Njih 
smoter je, da pospešijo čim 
bolj mogoče izdelovanje različ-
nih vrst orožja maščevanja — 
takazvanih "Vergeltungswaf-
fe" — obenem pa, da preskrbe 
nemško vojsko s čim večjimi 
coličinami orožja proti tankom, 
da bi tako vpostavili ravnoves-
je z zavezniškimi silami, ki ima-
jo ogromno materijalno pre-
moč. 

Produkcijo navadnega orožja 
nameravajo Nemci vzdrževati 
na "normalni višini,' dočim 
b o d o pospeševali izdelovanje 
vsega novega orožja z vsemi si-
ami. Nemčija je toraj prišla 

do mora poskušati izenačiti svo-
jo slabost v pogledu tankov na 
ta način, da opremi svoje vo-
jaštvo s čim večjimi množina-
mi strelnega orožja, ki prebije 
oklepe zavezniških tankov — 
da bi mogel vsak posamezni 
nemški vojak stopiti v boj tudi 
proti tanku, kadar naleti nanj 

Zelo skromne so vesti o ta-
kozvanem nemškem tajnem 
orožju. V rabi je bilo že orožje 
V-l," toda znano je, da imajo 

Nemci tudi tajno orožje št. 2, 
3, in celo 4. "V-2" je najbrže 
nemški torpedo, katerega vodi 
po en mož, a "V-S" je baje m o -
torni čoln velike brzine, ki je j 
napolnjen z velikim tovorom I 
razstreliva. Tudi na krovu te-
ga čolna se nahaja vojak, ki ga 
krmari v smeri proti ladji, ka-
tero namerava potopiti. Kadar 
pride v zadostno bližino, tako 
da bi bilo zanj nevarno, ostati 
na krovu še dalje časa, ga po-
sebna naprava vrže v vodo. 

Glede orožja "V-4" pa splcfli 
še ni nobenih podatkov. 

Nacisti na Nizozemskem 
London, 28. septembra. ONA. 

—Nacistična stranka na' Ni-
zozemskem je izdala manifest 
svojim privržencem, v katerem 
je povedano, da nameravajo ho-
lanclski nacisti izginiti "v pod-
zemlje," ter nadaljevati svoje 
lelovanje kot gerilska sila, ta-
ko proti zaveznikom, kot proti 
vladi kraljice Wilhelmine. Tu-
kajšnji list Vrij Nederland po-
roča, da je besedilo tega mani-
festa ravnokar prišlo v osvo-
bojene predele Nizozemske. 

Manifest nacistov poudarja, 
da imajo še mnogo računov z 
nizozemskimi partizani, poseb-
no z Židi. Anton Mussert, ho-
landski Kvizling je poslal svo-
jo rodbino nekam v bližino nem-
ške meje, kjer misli, da bo bolj 
na varnem. 

Gestapo pa Holandcem tako 
malo zaupa, da je odredila, da 
morajo vsi moški od 16 do 50 
leta v Nemčijo, kjer bodo stav-
ljeni na razpolago za prisilno 
delo v tovarnah. 

o-

Domača fronta 
Čevlji, ki niso iz usnja niso 

racionirani 
Washington. — Office of 

Price Administration je nazna-
nil, da je spremenil določbe ra-
cioniranja za .čevlje, tako da 
bodo obutve, ki niso izdelane 
iz usnja, s podplati iz kavču-
ka, v prodaji izven racionira-
nja. Čevlji iz usnja pa bodo 
racionirani tudi nadalje, ne 
glede na to, dali imajp podpla-
te iz kavčuka ali ne. (OWI) 

— o 
Kupujmo obrambne n b v « ; r n < ' 

in znatuke! 

ko sami iskat, ali vam jih pri-
peljemo na dom, če pokličete. 

John Drenik 
1205 Ridge Rd. (Route 84) 

zraven Stuškove farme 
Tel. KEnmore 5500 

, (x ) 

PRIPRAVITE VAŠ F U R N E Z ! 
Novi furnezi za premog, plin, olje, 

gorko vodo ali paro. 
Resetting $15 — čiščenje $5 

Air-Conditioning, Tinning 
Lahka mesečna odplačila 

Chester Heating Co. 
1193 Addison Rd. 

ENdicott 0487 
(x-Oct. 14) 

Stanovanje iščejo 
Išče, se 5 ali 6 sob za 4 odra-

sle osebe; najraje med 49. in 65. 
cesto. Kdor ima kaj primerne-
ga, naj pusti naslov v uradu te-
ga lista. (237) 

Ako iščete 
dobrega popravljalca za vaše 
čevlje, pridite k nam. Vedno 
prvovrstno delo. Popravljamo 
stare čevje. Cene zmerne in fi-
no delo. 

FRANK MARZLIKAR 
16131 St. Clair Ave. 

(Tues. x) 

Hiše naprodaj 
Dve hiši na enem lotu blizu 

šole sv. Vida se prodajo poceni. 
Za nadaljna pojasnila se ogla-
site na 6713 Edna Ave. po 6 uri 
zvečer, ali pokličite ENdicott 
0147. (Tue. Fri.-x) 

Stanovanje v najem 
V najem se odda 3 sobe; vse 

udobnosti. Pokličite po 6 uri 
zvečer GArfield 5937. 

- • (Oct. 10,12,13) 

Prazno! 
Odprta za ogled vsak dan od 

10 popoldne do 8 zvečer moder-
na, 6 sob hiša za eno družino; 
stara je okrog 12 let in je kot 
nova. Nahaja se na 1191 E. 
175. St. blizu Grovewood Ave. 

(241) 

Soba se odda 
Odda se opremljena soba mo-

škemu; $3 na teden brez kuhe, 
$4 s kuho. Zglasite se na 991 
E. 64. St. zgorej. (Oct.10,14) 

Junaštvo iti 
zvestoba 

j Aodovinski roman iz časov francoske revolucije. 
tresoče roke moje ljube matere, 
celo par vrstic od moje botre, 
a nobene besedice od Verenke! 
In vendar sem zanesljivo priča-
koval, da mi bo pisala! Dolga 
poročila o Parizu in Versaille-
su, ki mi jih je v prvi vrsti lju-
bezen do nje narekovala, bi pa 
vendar zaslužila vsaj kratek 
odgovor, sem zagodrnjal. Na, 
zdaj pa niti malega pozdrava 
tetinemu pismu ni pristavila! 

Najprej sem bral nežno pi-
semce svoje matere in vse nje-
ne dobre opomine ter zagotovi-
la, kako noč in dan zame moli. 
O sebi ni pisala nič, ko samo, 
da je z njenimi ohromelimi no-
gami kakor vedno, to je slabo. 
A Veronika jo je zdaj o toplem 
pomladnem-vremenu že nekaj 
krat spravila na vrt v voznem 
stolu, ki ga je baron Zurlau-
ben dal zanjo napraviti. In tu 
potem sedi cele ure na ljubem 
soncu in posebno lahko moli; 
gleda namreč ravno v okno ob 
oltarju pri Sv. Ozvaldu. 

Tako je pisala moja dobra 
mati. Jaz pa pravkar namera-
vam v dvoboju tvegati svoje živ-
ljenje in zveličanje svoje duše! 
Dušilo me je v prsih, in pekoče 
solze so mi zalile oči. "Kaj bo 
čutila, ako zve, da sem v dvo-
boju padel? Umre od tega! A 
kaj morem pomagati — gre za 
mojo čast, za mojo oficirsko 
službo! Saj vendar ne morem 
zdaj po par tednih službe že 
vzeti odpustnice ter. kakor iz-
pojen rokodelski vajenec teči 
nazaj domov! Bog ve, da ni-
sem iskal spora. Oni nesrečni 
človek me je čez mero dražil; 
in zdaj se moram bojevati do 
konca ali pa kot bojazljivec za-
pustiti armado. Mati, jaz ni-
sem kriv!" 

Da bi utešil vest, ki se je je-
la močno oglašati, in da bi pri-
šel na druge misli, sem prijel 
za botrovo dolgo in suho pismo. 
Brezkončne politične obravna-
ve in prerokbe! Povrhu je to-
žil, da mu učeno zgodovinsko 
delo ne gre več prav od rok, od-
kar sem jaz.proč; čudil se je, 
da mu zaostala pokojnina še 
vedno ni izplačana, vkljub te-
mu, da je večkrat pisal velike-
mu sodniku in maršalu d'Her-
villyju, tako da je zdaj na sta-
re dni še v stiski za denar — s 
temi in podobnimi rečmi je po-
pisal osem strani cele pole. 

Botrino pisemce je bilo čisto 
j kratko. Zahvalila se je za moj 
1 list, tožila o svojih slabih očeh, 
ki ji ne dopuščajo pisati, tako 

! da mora nečakinja to storiti 
j mestu nje. 

Torej je Verena vendarle pi-
! sala! A kje je pismo? Tu mi 
je prišla misel, da ga je veliki 
sodnik prestregel. In v mračni 
potrtosti, ki me je držala, se je 
prvi zli slutnji koj priteknila 
druga: veliki sodnik hoče rav-
no tvojemu sovražn\ku dati ro-
ko svoje hčere. "Saj 'grofač' 
ima upanje, da podeduje fidei-
komis svoje rodbine," sem si 
utemeljeval. "Ta bo ona dobra 
možitev, katero hoče Keyser 
zagotoviti svoji hčeri! Saj bo-
gastvo, ponos in ugled je njim 

. vsem bolj pri srcu, nego sreča 
, lastnih otrok! Jaz pa sem ubog 
, vrag, in ko bi se mi tudi posre-
• 'čilo, da se vrnem v Zug s stot-
. niško pokojnino, vendar nikoli 
i ne bom lastnik fideikomisa ka-
i kor ta gizdalin. Saj Zurlauben 
- pravi, da sam nima več veliko, 
i Vrhu tega se dandanes na po-
- koj nine ni kaj prida zanašati, 
i kakor vidim pri svojem ubo-
- gem botru!" Tako sem si govo-
- ril in se zaril v nov srd. 

' I ' Jega stanovanja, 
€ V \ i a r a v l j e n i na poziv, 
j k ? h0Lne smete odkloni-
r p ' ^ častnik ostati, 
j p t Za moža in se 

<je! a sekyndanta. Za 
J y ^ ! a j t e tako mračne-
mv?M v e m a l e P r a s k e 

I V a i 'madi in na dvo-
j i ^ - i I a l ° častnikov 

b i l i ene ali dru-
, S i c e r , p a vam tu-

H V a š nasprotnik 
** in še slabši 

mS j v istj! 
«KV ^Sa • S e m n a š e l s n o p 
» ^ t i , * ' * nisem jih mo-

s e n i s e m ne~ 
:.i/ H , i 

Miru k v eliko pisa-
r n , majhno od 

m bolj žiaht-
| > e S e j 
i;,J I?y0- > Qa Se mora stvar | 
m ^ r je rekel po-j 
ft A M o j e m u nasprot- j 
p ^ ^ a ^ treba, d a P0 1 '0 - ' 

h u ' i e žalite, ne-
§t>ijej P ° t e m me je pri-
§H'l. pod pazduho ter 
l U V u - ^ ^ e , greva sku-
t m 1 e s ! " 
m ^ J f 1 * 1 druge častni-
§ S v \ 2 veselim Solo-
t^ f bil e r s a m e s . A ni-
1 i' - ia turHeten spremlje-
IL^Va* o l i si j e prizadel, 

s smešne 
| x N t i o u n i u s P e i ° - S r d j® 
i W V e i ^ 1 v meni. 
» L ^ i .3 e r e k e l Gibelin 

jI. S o -

Jp^id r ^ posredova-
l a l> da komaj še kro-
I S i l 5 r o f a č " me je na-
4N»n ' no ga j e pe" 
* l , 'WoiJ a Z ' ukogi slikar-
§ [ ' % [ t - t r o d o s e ge l čast-
i f kot g a J e o n ž e n a d ! 
ft % P r aP° r ščak zaman i 

C > i 7 d a l j ( i v a l s v r i 
a d a n j e , čes, sod-j 

jjrko ] sicer "loči večja! 
.jR \ JUbi c° v Trianonu; ' 
l > O m e t e n - d a b o l j e ' 
i t s ' »e!eVam t o z a l ° k r a v _ ' 
t ^ j e n ° "oddaljeno." j 
C % j P r e m a g a l srd. Pla-
IJ^iij ln> Predno so dru-
j jCT, f j ' S e m ga lusknil pre-
J|Sjti Je zadonelo. Hotel1 

ftS.kt' a t o v a r i š i so stopi-! 
T Noto n 
O ^ h r operem v vasi 
i . o p e l moj nasprot- j 

i S a - S e m z a v i l z g o z d -
IL, 11 SlrJi kolovoz, ko sem : 
| s v o i , a i g l e d a l P r e d seboj ; 
l i ^ i tovarišev. Slišali! 
F ° C u m o j e P°P e v k e - i n 

HjjL ° lkml ,so me smeje 
jfflu J P°jem naprej svo-
I C V * < < d r a g o ' k i j o 

rudi bi bil storil, 
l H r o ^enesel, če me je , 
«!jj v°l.mo podraižil; a 
I loj f a č " je bil zraven 

s. Porogljivim 
Iv 'W - P r e d v s e m 

r A]; - e t i s t a " d a ] j n a dra-j 
t'ltiSe]e. l e punca v Tria-
Isli jem jo davi zopet obi-
§ \ Cel° milostiva hčer- j 
|pavat^°dnika' k a k o r s l i " 
W% }, je vprašal s 
iHi J 1 V i m govorom. 
f ? Z a V r e l a v g l a v o> i n 
|% 0 „Vegovo vprašanje 

i, fiačal T S e m b l 1 ' k 0 s e m 

fes i] Meudonski Gozd 
V Mariji Antoi-

J dobil visoko zaščitni-
JJteJUtiencu 'Plemenitega 
^ j . ' ln zanesljivo sem 
mk v d a d o b i m t u d i r o _ 

ip0/erene: kako ne bi mi 
Ssl a l ° veselja in sre-
v ki so na levi in 

! '%e<inem grmovju zdaj 
NkoJ Vese^° gostoleli svo-

P e s e m" sem tudi jaz 
k e T k a j neki drugega 
lil nece besede, ki sem 

av kar slišal od Sali-1 

l ^ i w I6 d a l j a l0Či ' 
4 k ^bi mi hite! 

MOOT STRAIGHT 
W U 0 « Boytl 

W T VAX BONM 



NAZNANILO IN ZAHVALA 
V bridki žalosti globoko potrti naznanja^10 

sorodnikom, prijateljem in znancem, da Jev 

smrti posegel v našo družino in nam odvzel nas 

l jubljeno in nikdar pozabljeno soprogo i'1 

hčer in sestro 

Jennie Jaras 
ROJENA GREGORC 

ki je sprevidena s »svetimi zakramenti v na} 
letih nanagloma v Bogu zaspala večno sPfngs ! l 
26. jul i ja 1944 v starosti 35 let. Rojena je | 
Clevelandu, Ohio. ^ J 

Po opravljenih čerkvenih pogrebnih °kre j^l 
cerkvi Sv. Jeronima je bila dne 29. J 0 ^ 1 ^ ^ 
položena k preranem večnem počitku 
pokopališče. 

Prisrčno se želimo zahvaliti Rev. Harrity J 
kve Sv. Jeronima za opravljeno sveto mašo 1 j 
ljive cerkvene pogrebne obrede. l̂iM 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so 
tolažbo in pomoč v teh najbol j težkih i'1 za j-j?' 
dnevih. Ravno tako tudi prisrčna hvala vse"1,fer-!f 

jo prišli pokropit, so čuli in molili ob l<rstl 

udeležili zadnjega sprevoda. 
Globoko hvaležni se želimo prisrčno t„l 

vsem, ki so v blag spomin pokojni okrasili 
krasnimi venci ter vsem, ki so darovali za sVve 

ki se bodo brale za mirni pokoj blage duše> J 
tudi vsem, ki so dali svoje avtomobile na razP 

pri pogrebu. . j* 
Naša iskrena zahvala naj bo izrečena ^ 

silcem krsto, ki so j o spremljevali do prezg0 

groba in j o položili k večnem počitku. t i 
Nadalje se iskreno zahvaljujemo 

Svetku pogrebnemu zavodu za vso postrežb1 

klonjenost in za lepo urejen pogreb. 
Preljubljena in nikdar pozabljena s°Pr m 

mati, hči in sestra, žalostna so haša srca, \ ĵ .fl 
ni več med nami, ker v najlepši dobi živlJ ^pH 
morala že zapustiti svoje drage in tako ze l° 
grešamo. Ostali so nam samo Tvoji dragi s P ^ 
Počivaj sedaj mirno v prezgodnjem grobu jn J 
nem veselju se raduj. 

Žalujoči ostali: 

ZAČETN IKONCERTI 
CLEVELAND ORCHESTRA 

Vladimir GolscHmann. dirigent 
SEVERANCE HALL 

Četrtek 12 .okt. 8:30 
Sobota 14. okt. 8::30 

Severance Hall CE 7300 

V BLAG SPOMIN 
PRVE OBLETNICE SMRTI NAŠEGA 

PRELJUBLJENEGA IN NIKDAR 
POZABLJENEGA SOPROGA 

IN OČETA 
> m 

Joseph Soršek 
ki je v Bosu zaspal večno spanje dne 

10. oktobra 1943. 

Eno leto v hladnem grobu 
soprog in oče že počivaš, 
na Tvoj grob sladko solnce sije, 
v srcih živi pa blag spomin. 
Večni Beg Ti da.i plačilo. 
spnva.1 v grobu zdaj sladko. 

Žalujoči ostali: 

GERTRUDE SORŠEK soproga, 
JOSEPHINE, ROSE in GERTRUDE 

hčere 

Cleveland, O. 10. okt. 1944. 
'"'i"" - 1 1 — —• 

PETER JARAS, soprog, 
WILLIAM in THOMAS sinova, 

DOROTHY, hči, 1 
FRANK in JENNIE GREGORC star9'1 

Sgt, FRED in Cpl. STANLEY brata-
VIDA sestra. 

Cleveland, O. 10. okt. 1944. 

Če želite imeti dober mošt, oglasite se takoj pri 
nas. Imamo ga nekaj na razpolago, da vam lahko po-
strežemo. Se toplo priporočamo 

R . Božeglav 
6010 St. Clair Ave. 
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V B L A G S P O M I N 
PRVE OBLETNICE SMRTI NAŠEGA 

ISKRENO LJUBLJENEGA IN 
NEPOZABNEGA SOPRO-

GA IN OČETA 

Anton Launch 
ki je za vedno zatisnil svoje trudne 

oči 9. oktobra 1943 

Sonce jesensko ogreva 
nam dragi kotiček miru, 
kjer truplo zdaj tvoje počiva, 
a duša na rajsko plačilo 
uživa pri večnem Bogu. 

Žalujoči ostali: 

SOPROGA in OTROCI. 

Cleveland. O. 10. okt. 1944. 

Najboljšo Garancijo Zavarovalni*16 

Vam in Vašim Otrokom 

K R A N J S K O - S L O V E N S f J 
K A T O L I Š K A J E D M O T " 

a n i / l 
Najstarejša slovenska podporna org ^ 

v Ameriki . . . Posluje že 51 • le A 

Članstvo 39,200 Premoženje 

Solventnost K. S. K. Jednote znaša j 

Če hočeš dobro sebi In svojim dragim, zavaruj M & 
it eni In nadsolventnl podporni organizaciji, ^ . 

KRANJSKO SLOVENSKI KATOLIŠKI j V ° ^ i t * 
kjer se lahko zavaruješ m smrt nine, nune 

poškodb«- oy 
bolezni In onemoglosti. , f , je. " 

K. 8. K. JEDNOTA »prejema moške In teusk« oa 
otroke pa takoj po rojstvu ln do 16. leta pod mroje o** j ? 

K. S. K. JEDNOXA Izdaja najmodernejše vrste ce» 
dobe od 1250.00 do 16.000.00. j 

i . t K. S. K. JEDNOTA Je prava mati vdov ln rt"^pfi^ 
aU članica te mogočne ln bogate katoliške podporne <" 
trudi se ln pristopi takoj. ^ 

Za pojasnila o zavarovanju bi za vse drn^eP?fr(^re,,' 
se obrnite na wadnlke to uradnice krajevn"1 

K. S. K. Jednote. aU pa na: 

G L A V N I U R A D ^ M 
351-353 No. Chicago St. S * 

Mošt! 

Na sliki vidimo dva belgijska duhovnika, ko gresta 
preko razdejanega železniškega mostu, katerega so razde-
jali umikajoči se Nemci, predno so zapustili Namur. Za 
duhovnikoma je videti ameriškega vojaškega inženirja, ki 
leže ogleduje storjeno škodo predno bodo pričeli s popravili. 

Ameri&ki yojyki so počastili spo)nin padlim tovaHSeni 
iz prve yvetovne vojne. Gornja slika je;/bila posneta'-',na 
Vaux6iiin pokopališču \y;< Frariciji, kjer, pdčivjijo jfohdhi iz 
prve svetovne vojne. Od leve na desno so; Sgt. Aaron 
Shalk; iz PhiladelpMje, Pa., Sgt. Edward kriti, Hz Jack-
sonville, Fla., itiPit*. Joseph Beekmaniz. Atlantic City, N. J. 

odgovori le-ta. "Ali menite, da 
nismo nič več poizvedovali po , 
pobeglih kaznjencih?" 

Te besede so zopet in zopet 
zbodle Mary v srce. Njeni do-
bri, pošteni Freddy, pa kaz-
njenec! To je grozno! 

"Ali gorje jima, če prideta j 
zopet nam v roke," nadaljuje ! 
nad paznik. "Ničveč se njima , 
ne bo zl j ubilo misliti na kaj 
takega." 

"Povejte mi, po čem mislite, 
da je moj mož ostal še živ, go-
spod," zaprosi Mary. 

"Poizvedovanja so dognala, 
da ni bil niti splav, niti ne no-
beno truplo zagnano na kopno, 
kar bi se bilo gotovo zgodilo, 
če bi bila utonila kaznjenca." 

"Toda nobenega sledu še ni-
ste odkrili, gospod?" 

"Doslej še ne. Na vsak način 
sta prišla na kakšno ladjo ter 
se na nje j odpeljala v svet. 
Mnogi kapitani vzamejo r&di 
takšne ljudi na krov, ker pri-
dejo tako poceni k delavcem. 
Eden izmed obeh begunov je 
bil itak že ,sam kapitan ter je 
zato prav dobro seznanjen s 
posli na ladji. In le nikar se 
ne vdajajte nadi, da bi še kdaj 
videli svojega moža, zakaj, ta-
ki l judje, kakor je on, so vese-
li, da se iznebe vsega. Potem 
začno v novi deželi novo živ-
ljenje. Ali vselej pa pridejo 
končno vendarle zopet oblasti 
v roke!" 

(Dalje prihodnjič) 

pomočjo posreči zlezti na splav 
ter se iznebiti strašne havbe. 

Težko in globoko je zasopel 
potem, sklenil roke ter jih dvi-
gnil proti nebu. 

"Hvala ti, moj Bog," je de-
jal z nizkim in tresečim gla-
som ."Robert, za vse zaklade na 
svetu se več ne izpustim v glo-
bočino," še pristavi ter se zgru-
di na splav. 

Mary 
Uboga Mary si je veliko pri-

zadejala, da bi si 'izposlovala 
gotovost o moževi usodi. Nobe-
nega truda se ni ustrašila; ne-
umorno je poizvedovala po ob-
režju okoli San Frančiška. Ta-
ko se je naposled še enkrat na-
potila t ja na kaznilni otok, ker 
ji je nekaj reklo v srcu, da so 
tamkaj medtem morebiti vse-
eno kaj izvedeli o njenem možu. 

Po mnogih prošnjah in mole-
dovanjih se ji je končno posre-
čilo priti pred nadzornika ta-
mošnjih zaporov. 

"Že zopet ste tukaj ? " j o vpra-
ša, ne da bi se le količkaj zme-
nil za objokane oči Marijine. 
"To dokazuje, da še nimate no-
benega sporočila o svojem mo-
žu. Toda eno je gotovo. Življe-
nje je srečno odnesel iz mor-
skih valov. 

"Odkod veste to, gospod?" 
vpraša žena, prešinjena z novi-
mi nadami, pred seboj sedeče-
ga uradnika. 

"To je čisto priprosto," j i 

TRPLJENJE MLADE 
MATERE .... 

R O M A N ) V| 

obrazu. 
Čedalje naprej je prihajala 

vrv na površje, in čedalje težje 
je bilo delo. Naposled se je po-
javila glava kapitana Dunbar-
ja iz vode. Freddy Becker j e 
opazil, da j e kapitan izgubil 
železni drog, ki ga je bil vzel 
s sabo v globočino. Ko je bilo 
vse telo na splavu, je bilo vide-
ti, da ga že zapuščajo moči. To 
zapaživši skoči Freddy k nje-
mu ter jame z vso naglico je -
mati potapljaško obleko z nje-
ga. Najpre j ga seve oprosti hav-
be. In tedaj se j e pokazalo, da 
se je mož predolgo zadržal v 
globini. Kakor mrtev je ležal 
na splavu. 

"Saj sem rekel takoj, da se 
je predolgo zadržal v vodi," je 
mrmral sam pri sebi Freddy 
ter poškropil omedlelega ka-
pitana z morsko vodo po obra-
zu. 

Kapitan se naposled zave. 
"Za sedaj ste rešeni," reče 

Frey. Kapitan se popolnoma 
zave ter vzravna pokonci. 

"Ladja leži spodaj na strani, 
popolnoma zarita v morski pe-
sek," je pripovedoval. "Tam 
spodaj izgleda strašno. V lad-
jo nisem mogel, zakaj, ravno 

j pred njenim vhodom leži počez 
razcepljen jambor." 

"Jutri sem jaz na vrsti," re-
če Frey, ko je kapitan dokon-
čal svoj površni popis. "Jutri 
se izpustim jaz tja doli." 

Tako sta se bila namreč naša 
potapljavca dogovorila že po-
prej. Naslednji dan sta bila 
zopet na splavu, ker je bilo 
morje zopet mirno. 

Kmalu so bile vse priprave 
gotove, in Freddy se je oblekel 
v potapljoško uniformo. 

"Zanesite se name Fredy," je 
dejal Robert, ko mu je pritrje-
val havbo na glavo. "Bržko mi 
daste znamenje z vrvico, zač-
nem vrteti vreteno." 

Vse j e bilo v redu, in Fred-
dy se je jel izpuščati brez stra-
hu in razburjenosti v grozno 
globočino. 

In ko j e dpsRpJ y dokašnjo 
globočino, mu je jelo vendarle 
utripati srce. In čedalje glob-
l je se je pogrezal. Čimbolj se 
je potapljal, tem čudoviteje se 
mu je zdelo. Rib, ki jih je po-
znal s površja, ni bilo več. Na-
mesto njih pa je bilo vsep'olno, 
doslej mu popolnoma neznanih 
morskih živali in živalic, rib in 
ribic. 

Grozovita samota, ki j e ob-
dajala Freda, je~ nepopisno 
učinkovala nanj. Pogumni in 
krepki mož se je čutil zapušče-
nega in izgubljenega, in on, ki 
ni nikoli poznal strahu, se je 
mogel le še iztežka ustavljati 
nepremagljivemu obupu. 

Že je hotel potegniti vrvico, 
ki j e bila v zvezi z zvoncem od-
zgoraj. Ali premislil se je. 
Odločil se je vseeno poiskati 
ladjo, pa naj velja že, krakoli 
hoče. 

Nenadoma dospe na polzek 
predmet. To je bila ena ladji-
na stran, moleča iz peska. Sre-
čno j e našel ladjo. 

Ali ko je drsel po polzki 
ladji iskaje ladjin krov, je ču-
til, da se pogreza v pesek, ki je 
bil pokrit z raznimi podmorski-
mi živalmi. 

Oprijel se j e razcepljenega 
jamborja, ki j e trdno slonel na 
krovu. 

Tedaj pa se ga polasti tako 
velik strah in gnus, da se je 
mu zdelo, kakor da mu je pošel 
zrak.. 

In mož potegne z vso svojo , 
močjo vrvico, ki j e bila poleg j 
cevi in vrvi v zvezi s površjem, i 
Ali vrv se ni g'anila. Tedaj po- i 
tegne Becker še enkrat tisto vr- i 
vico. Tisti hip pa začuti, da se : 
je jel počasi dvigati navzgor. : 

Ped za ped j o se j e dvigal : 
nakvišku. Dočim je šlo navzdol : 
primeroma še dokaj naglo, j e : 
šlo sedaj navzgor neznansko jj 
počasi. Naposled j e dospel ven- = 
darle še živ na površje ter se \ 
s tisto naglico, s kakršno to sto- I 
ri človek v smrtni nevarnosti, : 
oprime splavovega robu. Bil je i 
rešen. 

Končno se mu s kapitanovo ; 

"Na vas se lahko zanesem. 
Zato pa grem lahko v globoči-
no s tolikšnim zaupanjem," 
odvrne kapitan. "Vašo zvestobo 
in poštnost sem prepoznal. Za-
to z mirno vestjo izročam' svo-
j e življenje v vaše roke! Prav 
dobro vem, da je vse v vaših ro-
kah, in če ne boste začeli o pra-
vem času navijati vrvi, sem iz-

gubljen in bi moral žalostno 
poginiti v globočini. Toda do-
bro se zavedam, da se lahko za-
nesem na vas. Ce pa vseeno 
umrjem, potem je vse vaše. 
To izjavo ponavljam še enkrat, 
ne da bi mi prihajalo na misel, 
da bi se vas mogla polastiti 
pohlepnost. Tako mislim. To-
likšno je moje zaupanje v vas ! " 

"Ne bojte se, Robert Dun-
bar," izjavi Freddy pošteno. 
"Takšna misel mi še ni prišla v 
glavo. Rajši dam življenje, ka-
kor pa da bi nameraval kaj ta-
kega ! " 

"Naprej , Freddy Becker! 
Na delo tore j ! Nikar se ne j e -
zite radi mojih besed! Popre j -
šni dogodki so me naredili ne-
zaupnega, vsled česar mislim 
vedno na vse možnosti," reče 
kapitan ter seže Nemcu v ro-
ko. "Vi ste prvi človek, ki mu 
zaupam. In sedaj naj mi stoji 
Bog obstrani!" 

Robert Dunbar se obleče v 
debelo, nerodno potapljaško ob-
leko, ki je kmalu obdajala nje-
govo telo, da ni mogla voda do 
njega. Naposled si natankne 
tudi potapljaško havbo na gla-
vo, tisto čudno pokrivalo z ve-
likimi okroglimi očmi in veliki-
mi vijaki. 

Freddy Becker pritrdi havbo, 
pregleda še enkrat natanko ce-
lo obleko, se uveri, če je zrač-
na cev v redu. 

Vrv, ki j e bila na splava, j e 
bila navita na vretence. 

Vse priprave so bile v redu. 
Kapitan stopi na rob splava, 

Freddy Becker gre k vretenu, 
da bi bil vsak čas pripravljen, 
in tedaj se Robert Dunbar iz-
pusti v vodo držaje se vrvi, ki 
j e bila kakor pas ovita okoli 
njegovega života. • 

Počasi sta šle cev in vrv za 
potapl jaj očim se v globočino. 

Freddy Becker j e odvijal vrv, 
da se j e mogel kapitan polago-
ma izpuščati v globino. 

* V Nemčevih rokah je bilo 
vsekakor vse, potapljavčevo živ-
l jenje, možnost, da pride še 
kdaj na solnce, vodstvo vrete-
na. . . . 

Potapljavec se je pogrezal 
čedalje globlje. Videlo se je, 
da še ni dosegel tal. A samo še 
parkrat naj se zavrti vreteno, 
pa bo konec vrvi. 

Nenadoma pa se je zdelo, da 
se kapitan nič več ne pogreza. 

Ali se je ujel med skalovjem? 
Je-li morebiti našel svojo lad-
jo, ki j e po njegovem mnenju 
ležala doli med čermi? 

Sedaj j e bilo treba samo še 
paziti, kdaj bo dal Robert Dun-
bar znamenje, naj ga potegne 
iz globočine. Na vrvi j e bila še 
posebej močna vrvica, ki je bi-
la v zvezi z zvoncem na vrete-
nu. Ce j e potegnil potapljavec 
vrvico, je zvonec zazvonil. Se-
daj so te naprave že popolno-
ma drugačne. Takrat pred leti 
pa je bila priprOsta naprava, 
kakor j o j e našel Freddy v ko-
libi na splavu, vsepovsod v ra-
bi. 

Vrv je bila zadosti dolga. Si-
cer je bila popolnoma odvita, 
ali ne pa napeta. 

Preteklo j e dokaj časa. Fred 
je stal poleg vretena ter čakal 
na znamenje, ki naj ga da ka-
pitan iz globine. Nenadoma se 
j e zdelo čuvaju, kakor da se je 
zvonec premikal. Cez par hi-
pov je- jel slabotno vzoniti, in 
Fred j e jel nemudoma navijati 
vrv na vreteno. Škripaj e in žvi-
žga je se je vrtilo vreteno, ko j e ; 
vleklo mokro vrv iz globine. 
Delo j e bilo težko. Kdo drugi, i 
ki ni bil tak hrust kakor Fred- i 
dy Becker, bi ga bil težko zmo- i 
gel. Znoj j e v debelih kapljah i 
tekel po nj'egovem ogorelem 


