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Bled - okrevališče
naših borcev

Bled, ta biser naše Gorenj-,
ske, je sedaj sprejel v svoje
okrilje naše junake, ki so ga j
osvobodili, naše borce, ki so po;
tolikem boju in trpljenju po-|
trebni počitka.

Takoj po prihodu na Bled je
Vojna oblast IV. Armije orga-
nizirala tu vojaško bolnišnico,;
kasneje pa preuredila samo za
okrevališče izčrpanim borcem.

Da se je to tako hitro uredi--
li, gre zasluga komandi mesta
Radovljica.

Gestapo, ki je bila nastanjena
po hotelih in vilah, je pustila
iste v velikem neredu. Razbita
okna in vrata, pokvarjene vodo-
vodne naprave so našli povsod,
kjer so se šopirili gestapovci.
Dvajset ljudi je delalo mesec
dni, poleg pa še četa nemških
ujetnikov, da so vse to očistili.
Šest kamijonov raznega voja-
škega materijala in municije so
nabrali po vilah in hotelih. Blej-
ski ribič Bijol in čolnar Pregelj
Anton pa sta očistila jezero. Iz
globin sta potegnila za dvajset
dobro naloženih voz različnega
materijala: radio aparatov, te-
lefonskih central, pisalnih stro-
jev, mitraljezov, municije in
druge ropotije, katero so gesta-
povci v zadnjem hipu pometali
v jezero.

Pod vodstvom politkomisarja
Staneta Bertonclja je komanda
mesta Radovljica organizirala
več delavnic: mehanično, klju-
čavničarsko, vodovodno, inšta-
latersko, mizarsko in se z veli-
ko vnemo lotila dela v poško-
dovanih hotelih. Največ požrt-
vovalnosti so pokazali delavci
mehanične delavnice. Pod vod-
stvom tovariša Mandelca je dva-
najst delavcev v enem mesecu
popravili 180 motornih vozil. V
tem številu je bilo tudi precej
generalnih reparatur, ki so za-
htevale precej časa. Fantje so
delali prostovoljno po 16 do 18
ur dnevno, da pokažejo naši voj-
ski svojo globoko hvaležnost.

“Park hotel” in “Grand hotel
Toplice” nudita sedaj prijetno
bivališče 114 oficirjem in bor-
cem Jugoslovanske armade.

Čolni brzijo po zelenih valo-
vih, iz njih pa odmeva pesem
veselih borcev po tej lepi blej-
ski kotlini. Očak Triglav pono-

sno gleda na svoje zveste sino-
ve, gleda in se raduje, ko vidi,
da sedaj po prestanem trpljenju
v miru uživajo lepote slovenske
zemlje, za katero so prelivali
svojo kri. Skrivnosten mir, sve-
ži zrak, solnce in zeleno jezero
jim bo vrnilo zdravje in moč,
da bodo z novimi silami popri-
jeli za delo za obnovo in dvig
naše drage domovine.

Ponosen je Triglav na svoj
rod . . .

,
.. . vse je vihar razdjal,
narod pa zmeraj stal . . .

Da, bolj trdno in samozavest-
no stoji danes slovenski narod
na svoji zemlji, kot kdaj koli v
zgdovini.

Kljub temu, da so na oddi-
hu, naši borci delajo in se na
svojih političnih urad priprav-
ljajo za naloge, ki jih še čaka-
jo. Tudi na vojaške vaje ne po-
zabijo. Vse gre po strogem vo-
jaškem redu, za vsako uro je
drugo opravilo. Ob večerih pa
prirejajo v dvorani kazine za-
bavne in kulturne večere, ka-
tere naštudirajo sami, včasih
pa jih pride razvedrit kaka
igralska ali pevska skupina. Ta-
ko so v četrtek 5. t. m. gojenci
Glasbene akademije iz Ljublja-
ne priredili našim junakom lep
kulturni večer. Recitacije, pe-
tje, zlasti pa solospevi so na-
vdušili borce in jih utrdili v
spoznanju, da domovina dobro
ve, koliko dolguje svojim parti-
zanom in jim skuša po svojih
močeh povrniti.
(Povzeto iz “Ljudske Pravice.)

Naša relifna akcija
Od našega zadnjega izkaza

darov za naše trpeče ljudstvo v
stari domovini, smo prejeli od
naših podružnic, nabiralcev in
darovalcev še naslednje vsote:

Podružnica št. 48 v Cleve-
landu, 0., nam je po svojem
agilnem tajniku, br. Durnu, po-
slala SI,OOO v pomoč bratom in
sestram v stari domovini. Brat
Gialusi, blagajnik podružnice
št. 23, St. Louis, Mo., je poslal
S2OO, katere so prispevali: The-
resa Speck S3O, Frank Sajovec
S2O, Math. Speck $lO, po $5 pa:
Martin Petrovič, Wm. Moydell.
John Zgur, Misouris Eagle No.
87 in 3rd Zone Air Raid'War-
den, in razni posamezniki so da-
rovali manjše vsote.

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St, Chicago 23, ILL.
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Samo pokličite RANdolph 1200 in
omenite koliko električnih žarnic

potrebujete!

Svetloba se zdaj spet poljubno rabi! Da, vi sahko zame-
njate izgorele žarnice za nove. Vsepovsod jih zdaj lahko
nastavite. Zamenjate lahko tudi one, ki niso pravilne,

tudi svetilno opremo. Kajti zdaj so žarnice spet
blizu vašega telefona.

Vsa postrežba, in zamenjane žarnice, ki so označene s
‘ Property os C. E. Co.” ali pa “Renewal Service”, so proste.

Preskrbite svojim otrokom dovolj svetlobe pri izdelo-
vanju njihovih šolskih nalog ob večerih. Naj nihče v dru-
žini ne napenja svojih oči radi slabe razsvetljave. Pre-
glejte vse žarnice takoj in pokličite RANdolph 1200 in mi
vam bomo poslali nove za izgorele.

COMMONWEALTH EDISON
COMPANE
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PIKETIKANJE je zopet v modi. Predsednik Truman je proti, češ,
sedaj moramo delati, ne pa iskati osebnih interesov. A stavk se je vzlic
temu veliko dogodilo. Gornje je slika iz stavke oljnih delavcev nekje
blizu Detroita.

Od tajnice podr, št. 56, Mil-
vvaukee, Wis., sestre Musich
smo prejeli pretekli mesec $57,-
50, a ta mesec pa zopet slll in
SIOO pa SANSovi politični ak-
ciji, kar so prispevali razni za-
vedhi rojaki in rojakinje v tam-
kajšnji naselbini. Brat Jerry
Haffner iz New Smyrna Beach.
(Samsula), Fla., je nabral vsoto
$164, katero so darovali: dru-
štvo št. 603, SNPJ, SSO, po $10:
Jerry Hafner, Mike Premro in
Jos. Sopotnik st., po $5: Frank
Luznar, Frank Luznar ml., John
Pleterski, John Pleterski ml., J. i
M. Watters, C. E. Hart, Louis
Stegovec, John Reichel, John
Gorjanec, Mike Machek st., Jos.
Tomazin in Ernest Hafner; tri
osebe po $3, štiri po $2 in sedem
po sl.

Podružnica št. 61, Indianapo-
lis, Ind., je priredila zabavo, ka-
tere prebitek je namenjen za |
pomožno akcijo S4O, in SANSu'
v podporo pa S4O. Poslal je R.
Medvešek, blagajnik te podruž-
nice. Minnesotska federacija
društev, včlanjenih v Ameriški
bratski zvezi, je na svoji zadnji
seji odobrila iz blagajne znesek
$25, katerega smo prejeli od br.
Lamutha, tajnika-blagajnika fe-
deracije. Pri podružnici št. 11
v Ambridge, Pa., je sestra Ka-
tarina Grandovec nabrala vsoto
sls od raznih darovalcev v
raznih manjših zneskih. Brat L.
eleznikar, tajnik podr. št. 37,
Joliet, 111., nam je izročil poleg
članarine še $lO za pomožno
akcijo, katere je daroval br. Jo-
seph Mikolich. Frank in Štefa-

! nija Vratarich, Luzerne, Pa.,
sta prispevala $5, poslal tajnik
podr. št. 99. br. Baloch. Brat
Vene. Palcich, Coraopolis, Pa.,
je poslal $lO, sam je daroval $5.
a Mary Gorišek iz Frederick-
tovvna, Pa., pa $5. Manjše zne-
ske smo prejeli od br. Kluna,
tajnika podr. K 91, Chisholm,
Minn., in drugih. Vsem daro-
valcem in nabiralcem izrekamo
našo iskreno zahvalo!

Lep primer rodoljubja
“Nova Jugoslavija” z dne 22.

junija je priobčila članek pod
gornjim naslovom, v katerem se
poroča o veliki akciji solidarno-
sti naših Primorcev, ki so na-
brali med seboj ogromno vsoto
$3,000,000 frankov za pomoč

razrušenim krajem v Jugosla-
viji, 124,000 frankov za naše
osvobojene ujetnike v Franciji
in za naše otroke v Jugoslaviji:
50 kg čokolade, bonbonov in
drugega živeža. Pri nabiranju
denarja za Jugoslovanski Rdeči
križ in darila za jugoslovanske
otroke, niso bili darovalci samo
iz Goriškega okraja, temveč iz
cele Primorske, Istre, Reke in
Trsta. Teh naših rojakov, ki so
zaposleni v Marseljskem depart-
mentu (Francija) v raznih za-
vezniških skladiščih in pri dru-
gih delih za zaveznike, je okrog
5,000. Oni čakajo, da se vrnejo
v domovino in čas bi že bil, da
jim zavezniki dajo možnost po-
vratka na svoja domača tla.

Ti rojaki so bili najprej vsi
internirani od Italijanov na Sar-
diniji in grupirani v ‘Specijalne
bataljone’. Po kapitulaciji Ita-
lije je večina njih napravila pro-
šnjo za vstop v Jugoslovansko
Narodno osvobodilno vojsko, to-
da njih prošnje so bile odbite.
Do meseca marca 1944 so ostali
pod italijansko oblastjo, nato so
jih prevzeli Amerikanci in jih
prepeljali na bližnji otok Kor-
ziko. Tam so delali do njih pre-
mestitve v bližino Marselja,
kjer nadaljujejo z istim zapo-
slen jem.

Znani dopisnik Prosvete, br. j
George Gornik iz Bellinghama, i
Wash., je obljubil, da bo v tem

letu daroval SIOO za naš revni
narod v starem kraju. Vsota v
dveh obrokih je bila poslana
oomožni akciji WRFASSD v
New Yorku, in s tem obljuba
tudi spolnjena, zakar mu v ime-
nu WRFASSD in naroda v sta-
ri domovini, iskrena hvala.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

KOMUNISTI V ITALIJI SE
PRITOŽUJEJO PROTI
ZAVEZNIŠKI VOJAŠKI
VLADI

Pred tedni je bilo poročano,
da je zavezniška vojaška oblast
zelo ostro nastopila proti trža-
škim komunistom in baje pod
to označbo spravila pod ključ
tudi nekaj takih, ki sicer niso
komunisti, a so enako njim
“motili javni,red in mir.”

Nasprotna stran je trdila, da
so tiste aretacije izposlovali biv-
ši fašisti in drugi reakcionarni
elementi, med njimi cerkveni,
ki se oslanjajo na angleško in
ameriško zaščito. •

Dne 30 avgusta pa je iz Mi-
lana poročal zastopnik časniške
agencije ONA o pritožbah ko-
munistov v severni Italiji, češ,
da zavezniška vojaška vlada za-
tira tam komunistične organiza-
cije z nedemokratičnimi meto-
dami .in podpira monarhistične
kroge v Italiji.

Ako se pomisli, da jezavezni-
ška vojaška oblast pred par me-
seci aretirala socialističnega vo-
ditelja Pietra Nennija, ker je
na nekem shodu govoril “brez
dovoljenja”, je zelo verjetno,
da pritožbe komunistov niso
brez podlage-

Omenjeni korespondent se je
podal 29. avgusta v Novaro, da
dožene, koliko je resnice na ob-
dolžitvah proti zavezniški voja-
ški vladi, da uporablja agente
provokatorje v svrho kampanje
proti “rdečim”- Toda se je za-
man trudil, da bi kdo izmed vi-
šjih zavezniških uradnikov u-
tegnil z njim v intervju.

Župan Mescatelli v Novari,
ki je komunist, mu je dejal, da
sta bila dva njegova pobočnika
aretirana in vržena v zapor brez
obtožbe ali obravnave. Češ, to
je cena, ki jo moram plačati ne
zato ker sem župan, ampak ker
sem komunist.

Kot v tem listu vedno opozar-
jamo, se gre v Evropi med pro-
letariatom in privilegiji, med
bednimi in posedujočimi, ne pa
toliko za demokracijo, kot se
dela vtis v propagandi v Ame-
riki. Kajti demokracija v siti
deželi je eno, v deželah bednih
pa zahteva masa ne samo gla-
sovnico, ampak tudi kruha in s
tem pravico do življenja.

Ko je Molotov na konferenci
vnanjih ministrov velike peto-
rice v Londonu, ki se je 2. ok-
tobra po par tednih prerekanja
razšla v polomu, zahteval, da
Italija plača vojno odškodnino
za škodo, ki jo je storila, sta a-
meriški državni tajnik Byrnes
in angleški vnanji minister Be-
vin odločno oporekala. Kajti
stališče Zed. držav in Anglije
je, da je treba Italiji iz njene-
ga poloma pomagati, ne pa jo
obremeniti z vojnimi odškodni-
nami. ki jih itak ne bi mogla
plačati, razen, kot z zgražanjem
□roti Rusiji in Jugoslaviji ugo-
tavlja ncwyorški “New Lead-
er”, le ako ji bi Amerika dala
posojilo.

Vzlic tem očitkom in ameri-
škemu-angleškemu prijateljstvu
do Italije pa Jugoslavija vztra-
ja, da ji je država pokojnega
dučeja dolžna plačati za škodo,
ki ji je storila z invazijo in v
času okupiranja jugoslovanske-
ga ozemlja.

Generalni tajnik jugoslovan-
ske vlade Mitar Bakič je obja-
vil poročilo, podprto po dolgih
raziskovanjih s podatki, v ka-
terem ugotavlja, da so Italijani
napravili Jugoslaviji od 6. apri-
la 1941, ko so udrli vanjo, pa do
časa, ko so se podali, nad pol-
drugo milijardo dolarjev škode.
In to na podlagi cen, ki so pre-
vladovale leta 1939! K temu je
treba dodati vsote narodnih do-
hodkov, ki so bili izgubljeni v
tej dobi, in stroške borbe za
osvoboditev.

Tu niso vštete cene izgublje-
nih življenj, shiranja delavcev
in kmetov in izgube svobode.
Ker take stvari v denarju pač
nimajo cene.

Te izgube pomenijo za narod-
no gospodarstvo Jugoslavije si-
lovit udarec.

Poročilo dalje navaja, kako
so Italijani pustošili po deželi,
izžemali ljudi, ropali, rušili mo-
stove, ceste, železnice in poži-
gali. Jugoslovansko mornarico
so ugrabili ali jo uničili, gozde
izsekali in ©pustošili polja.

Italijanska reakcija se ni nad
tem početjem svoje armade
prav nič zgražala, pač pa svoje-
mu dučeju z vsem državnim

I aparatom prirejala ovacije in
| ga slavija vsled njegovih pleni-
tev in razdejanj v Jugoslaviji.

Sedaj sc isti ljudje prizade-
vajo spremeniti Italijo iz zavez-
nikom sovražne v njim prija-
teljsko državo in za zaveznico.
In iz obdolženih v tožilko.

Vladni tajnik Bakič je svoje
poročilo zaključil, da ne verja-
me, da se jim bo ta manever
posrečil. “Kajti finančniki in
drugi ustvaritelji fašizma ter fa-
šistične vojne, povzročitelji ma-
sakrov, uničevanja in plenje-
nja, morajo prevzeti glavno bre-
me reparacij.”

H koncu izraža prepričanje,
da bo Jugoslavija v tem oziru
dobila svojo pravico, kajti le na
tem temelju bo v bodoče mogo-
če pdati podlago za prijatelj-
stvo med Jugoslavijo in Italijo.

A kakor se stvari sučejo že
dolgo, bo Jugoslavija dobila le
malo, bržkone nič vojne odškod-
nine od Italije, kajti dogodilo
se je, kakor smo v Proletarcu
prerokovali čim sta italijanski
kralj in njegov maršal Badoglio
“strmoglavila” Musolinija in
potem proglasila Italijo za “na-
šo sobojevnico”, da je sedaj Ju-
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UČINKI BOMBE, ki so jo ameriški letalci vrgli na Hirošito na
Japonskem, so vidni brez prič. Daleč od kraja, kamor je padla, je zle-
telo vse, kar je bilo zidanega v nebotičniku in ostalo je na tistem kraju
samo še železno ogrodje, kajpada vse zveriženo vsled silovitega sunka.

JUGOSLAVIJA SE ZAHTEVA VOJNO
ODŠKODNINO OD ITALIJE

goslavija, ne pa Italija na črni
listi.

Rekli smo tedaj, da ker se je
to zgodilo, bo Italija vojno do-
bila, čeprav je bila poražena v
nji. Posebno pa bo to spet ču-
tilo jugoslovansko Primorje.

Ako bi Italija vztrajala v osi-
šču do konca, kar pod Mussoli-
nijem tudi je, a ne uradno pod
“novo vlado” kralja in Badoglia,
bi vprašanje jugoslovanskega
Primorja ne bilo težko. Jugo-
slovani bi ga zasedli in stvar
bi bila v glavnem rešena. A ta-
ko pa so prišli tja v zaščito “so-
bojcvnici” angleške, ameriške
in novozelandske čete in jim
pod vrhovnim poveljstvom mar-
šala Alexandra ukazale zapu-
stiti Trst in Gorico.

Morda bo koncem konca celo
Italija zahtevala odškodnino od
Jugoslavije, ker so njene čete
udrle na “njeno” ozemlje in te-
rorizirale ljudi (fašiste seveda),
med njimi fašistične škofe in
druge dučejeve agente na Pri-
morskem!

Kolonije in male
dežele zahtevajo
izpolnitev obljub

(Nadaljevanje s 1. strani.)
všeč, ker se nadejajo, da bo
beli imperializem prej ali slej
iz Azije popolnoma izrinjen.

Kaj bo s Palestino?
Zelo neprijeten problem za

Anglijo je Palestina. Angleška
vlada jo je v prvi svetovni vojni
obljubila Židom in se proglasila
za njeno pokroviteljico. Od te-
daj gospodari v “Sveti deželi”
angleška vojaška oblast. Angli-
ja je dovolila Židom priseljeva-
nje v Palestino, ki tvorijo že o-
krog tretjino njenega prebival-
stva. Imeli pa bi že večino, a
Arabci so se nadaljnemu nase-
ljevanju toliko uprli in v arab-
skih deželah je nastal proti An-
gležem tolikšen srd. da je vlada
v Londonu sklenila naseljeva-
nje Židov v Palestino omejiti. S
tem se jim je zelo zamerila. A
delavska stranka je pred volit-
vami rekla, da je za proglasi-
tev Palestine za židovsko deže-
lo in da bo v slučaju zmage dr-
žala besedo. Toda je ostala gle-
de Palestine pri stari Churchil-
lovi politiki, ker noče odbiti
arabskih dežel. V ta sporni pro-
blem se je umešal končno še
predsednik Truman s pismom
Attleeju, da naj pripusti v Pa-
lestino tistih par sto tisoč Ži-

■ dov, ki so še v nemških taborih.
: Nimajo iti kam. Palestina pa je
njihova pradavna dežela.

Male dežele hočejo več besede
Vse tein slične zamotane za-

deve so sedaj v področju velike
petorice, ali pravilnejše, rešuje-
ta jih največ Anglija in Zed. dr-
žave, Rusija pa po svoje. Kitaj-
ska in Francija nimata odloču-
joče besede, čeprav sta prizna-
ne za članice velike petorice.

Male dežele s tem stanjem ni-
so zadovoljne in hočejo, da se
čuje na konferencah tudi nji-
hen glas, bodisi glede mirovnih
pogodb in drugih vprašanj, ki
se vseh tičejo.

Še najmanj se vshskupaj bri-
gajo za težke mednarodne so-
cialne probleme, ker so vlade
prezaposljene z medsebojnimi
nesoglasji. Morda bo boljše, ka-
dar se stabilizira ustanova zdru-
ženih narodov in začne poslo-
vati. Sedaj je še vedno v pri-
pravljalnem stanju.

Priporočite prijatelju, naj
si naroči Proletarca.

f BARETINCIC & SON
j POGREBNI ZAVOD
| Tel. 20-361 m

* 424 Broad Street
t JOHNSTOWN, PA. •

V od vojne uničeni
Jugoslaviji so vsi
klicani na delo,
posebno mladina

(Nadaljevanje s 1. strani.)

Odbora OF tov. Kraigher S., za
njim pa je govorila tov. Olga
Červan sekretarka mestnega
odbora ZSM. Zatem pa je sle-

■ dilo odlikovanje udarnikov I.
mladinske brigade “Majde Šilc”
in njenega komandanta Potoč-
nika Stojana za požrtvovalno
delo na Krškem polju. Odliko-
vani so bili: Aceto Borislava,
Vogrinc Mitja, Jug Božena, Ka-
rel Andrej, Kregelj Draga, Gra-
fenauer Cveta, Arnšek Marija,
Jurečič Lenčka in Petrič Milka,

i —lzpred Narodnega doma se je
mladina med vzklikanjem naši
narodni oblasti podala na Kon-
gresni trg, kjer se je vršil raz-
hod.

Toda še in še so potrebne ta-
ke nedelje in .potrudili se bomo,
da jih bomo čim temeljiteje iz-
rabili. Pritegnili bomo k delu
tudi one, ki še stoje ob strani,
in s tem bomo zadali udarec re-
akciji, katere glavni namen je
škodovati nam na polju obnove.

•

V pondeljek zjutraj je imela
2. ljubljanska mlad, delovna
brigada zbor na Kongresnem tr-
gu. V osmih bataljonih je stalo
čez 1,000 mladincev in mladink
s sekirami in žagami. Vsi so sta-
ri nad 15 let.

Komandant brigade, tovariš
Vagner Jože je prečital dnevna
povelja štaba brigade in spre-

I govoril nekaj besed o disciplini,
ki je za tako obsežno akcijo še
prav posebno potrebna. Nato je
brigadni politkomisar tovariš
Hočevar Janez orisal mladini
pomen preskrbe Ljubljane s

I kurivom in pomen skupnega
, dela.

Pri jutranjem zboru je bata-
ljon Center napovedal vsem o-
stalim bataljonom tekmovanje
na vseh področjih dela.

S Kongresnega trga so bata-
ljoni odšli proti kolodvoru. Mla-
dinci in mladinke so nosile
transparente: “Preskrbimo Lju-
bljano z drvmi! Junakom bor-
be naj slede junaki dela! Hoče-
mo republiko! itd.” Prepevali so

: in njihovi obrazi so bili veseli
in zadovoljni.

Ljubljanska mladina že dru-
gič odhaja na skupno delo. Us-

! pehi 1. brigade “Majde Šilc” so
j vnesli v vso ljubljansko mladi-
no nov duh. Brigada bo delala
na Gorenjskem, ob vznožju Alp,
v čistem bohinjskem zraku. To
delo bo za njo šola tovarištva in
skupnosti, tu se bodo pri delu
gradili in usposabljali.

Stanovali bodo v hotelu Zla-
torog, ki ga je bataljon Beži-
grad že pred nekaj dnevi očistil
in pripravil stanovanja in vse
potrebno. Tako je brigada na-
šla v Bohinju vse urejeno in ne-
mudoma bodo zapele sekire in
žage. To bo pesem dela, ki jih
bo spremljala do konca, ko se
bodo ožgani, utrjeni in ponosni
vrnili v Ljubljano.

Ti mladinci in mladinke naj
bodo za vzgled vsem onim, si-
cer maloštevilnim mladim Ljub-
ljančanom in Ljubljančankam,
ki še vedno postopajo brez dela,
ki pa najdejo še vedno dovolj
časa za plehke zabave in neum-
nosti.

Žulji so nam potrebni. Žulji
nam bodo dali kruh, žulji nam
bodo dali kurivo, žulji nam bo-
do dali lepše dni. Z žulji bomo
nadaljevali to, kar smo si pri-
borili s krvjo.

POSLUŠAJTE
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja
Vodi io Georqe Marchan.
V/GES. 1360 kilocycles.
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