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Kablji glede
Primorske spreieti

Ko se je vršila v Londonu
konferenca vnanjih ministrov,
je SANS poslal državnemu taj-
niku Byrnesu dolg kabelj, v ka-
terem so izražene želje ameri-
ških Slovencev glede Trsta in
vsega Primorja. Podobne kab-
Ije so poslale tudi vse glavne
slovenske in hrvaške podporne
organizacije in organizirane sku-
pine, Združeni odbor južnoslo-
vanskih Amcrikancev, pisatelj
Louis Adamič in drugi vplivni
posamezniki. Večina teh je tudi
prejela potrdilo’ prejema kablia.
Tipično je pismo, ki ga je prejel
SANS od tajništva ameriške de-
legacije na konferenci zunanjih
ministrov:

September 17, 1945
Bear Mr. Kuhe!:

Secretarv Byrnes has asked me
to acknowledge reeeipt os your
cablegram os September 13th vvith
reference to Vugoslavia. The Sec-
retary is glad to receive this ex-
pressen os views from you and
your Council.

I am transmitting your cabie-
gram to tlie Secretariat os the
Council os Foreign Ministers in
order that the other Delegations
may have copies os your communi-
cation.

Sincerely yours,
VValter Broun
Special Assistant
to the Secretarv

Mr. Mirko G. Kuhel, Secretarv,
Slovenian American National
Council,
Chicago, Illinois.

Izza londonskih kulis
Kakšne meje bodo zavezniki

določili med Jugoslavijo in Ita-
lijo, še danes ni jasno. To nalogo
je konferenca poverila posebni
komisiji, katere naloga je ugo-
toviti etnografično (narodnost-
no) črto na licu mesta ter dolo-
čiti meje na tej podlagi.

Razumeva se v londonskih
krogih, da je ameriška delegaci-
ja predložila temeljit načrt za
razrešitev tega vprašanja. Pred-
lagala je. da naj bo Trst pripo-
znan za jugoslovansko mesto,
pristanišče pa naj spada pod in-
ternacionalno kontrolo. Angle-
ški krogi so se upirali temu
predlogu, ki je deloma priznal
jugoslovanske zahteve. In to je
umevno, kajti oni britanski tr-
govski interesi, ki se najbolj za-
nimajo za vprašanja Balkana,
nameravajo zadrževati tako reši-
tev. Njihov namen je zavlačeva-
ti in držati v negotovosti in dvo-
mu vsako možnost za razrešitev
vprašanja bodočnosti Balkana.
Zavedajo se. da bi vsaka pravi-
čna solucija tega vprašanja no
bila ugodna za nje, vsled tega
smatrajo za njihovo najboljšo
korist, če ostane splošni položaj
v vznemirju in negotovosti.

Koncem septembra se je trža-
ško vprašanjes koncentriralo na
tolmačenju raznih formul glede
“internacionalizacije” luke in
“proste' luke. Gotovo je, da so
zainteresirane stranki rabile ne-
določni izraz “internacionaliza-
cija” za krinko, za katero bi
mednarodni stisnil v
svojo pest kontrolo nad medna-
rodno trgovino Jugoslavije, Av-

I strijc in Ogrske. Pod frazo “pro-
sta luka” pa se skriva namera,
da bi Jugoslavija faktično izgu-
bila suverenost v Primorju. Na-
sprotno pa, če bi jugoslovanska

i suverenost nad Trstom dobila
polno priznanje, bi nastajale le
tehnične zapreke za dosego med-
narodnega sporazuma glede ob-
ratovanja tržaškega pristanišča

odškodnina za rabo prista-
li iščnih ugodnosti in pravic.
Vprašanje tarife in carine bi Ju-
goslavija rešila navadnim potom

■ z državami, ki bi rabile tržaško
luko. .

Nad vse značilno pa je dej-
stvo. da sta se dva močna člena
britanskega imperija Avstra-
lija in Nova Zelandija, pridru-
žili Sovjetski zvezi v zahtevi, da
spada Trst pod Jugoslavijo. Trst
nod Jugoslavijo pomeni slovan-
sko moč v Sredozemlju, ki je
“življenska pot” med Anglijo in
njenim imperijem na Vzhodu in
v Pacifiku. Nemčija je s pomoč-
jo Italijo in Japonske hotela to
pot zapreti in izolirati Avstrali-
jo in Novo Zelandijo. Sedanja
vojna je dokazala, da Anglija

! sama no more ščititi te “poti”,
vsled tega bi ne bilo v interesu
omenjenih dominjonov, če bi
Trst ostal pod kontrolo nezanes-
ljive Italije.

Reakcijo skrbi
usoda Trsta

Prod par tedni je dospela v
Trst posebna komisija, ki ima
določiti nove meje med Jugo-
slavijo in Italijo. Italijansko ča-
sopisje je pričela usoda Trsta
skrbeti, češ, “da so bili Italijani
odstranjeni v nekaterih delih
podeželja”. Ponovna zahteva ju-
goslovanskega ministrskega pod-
predsednika Krdelja. da mora
Trst in vse Primorje pripadati
Jugoslaviji, “resno grozi in pre-

. ti z nevarnostjo vsak videk pri-
jateljskega razumevanja in mir-
nega sosedstva”. Ti listi poroča-
jo, da sc je pričela nova proti-

. italijanska propaganda v veliki
obliki v Trstu, ziasti velike de-
monstracije je izzval prihod za-
vezniške komisije.

“Italia Libera”, glasilo Akcij-
ske stranke, se joče, da so “ko-
munisti" krivi tega aktivnega
gibanja. Po vsem mestu so bile
hiše nabite z napisi, da naj Trst
pride pod Jugoslavijo. Glavne
ceste so bile okrašene z jugoslo-
vanskimi zastavami in vse po-
vsod je bilo polno letakov in za-
stavic z geslom “Trst Jugosla-
viji’”

Italijanski tisk sedaj obtožuje
Jugoslovane, da iztrebljajo Ita-
lijane v Istriji. da bi tako doka-
zali zavezniški komisiji, da Ita-
lijanov sploh ni. Italijanom ba-
je ne dovolijo izražati svojega
mišljenja in “celo napise na na-
grobnih kamnih spreminjajo, da
dokažejo, da prebivalstvo ni bi-
lo nikoli Italijansko.” V Bazovi-
ci je baje pokopanih 1000 Itali-
janov, ki so jih umorili Jugoslo-

' vani.
Tako italijanska propaganda,

ki jo pomagajo širiti v Ameriki
tudi ameriški listi. Ker je Trst,

I kjer je največ Italijanov, pod
upravo ameriških in angleških

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St., Chicago 23, ILL.
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Skozi generacije je skrbna mati dajala nasvete svoji hčeri iz šole
svojih bogatih izkušenj. Skoro 60 let, ali tri generacije, so Slovaniuspešno rabili, dobro priporočeno TRiItfERJEVO GRENKO VINO zVITAMINI 81, ki je okusno in lahko odvajalno sredstvo. Pospeši za-
časno olajšanje glavobola, ki je posledica zapeke. Rabite ga po navo-
dilih. Poskusite to izredno zdravilo, priporočite ga ostalim v družiniin svojim prijateljem. Dobite ga v vseh lekarnah in drugih trgovinah.

JOSEPH TRINER CORPORATION
4053 WEST FILLMORE STREET CHICAGO 24, ILLINOII

vojaških oblasti, ki niso .naklo-
njene Jugoslaviji, je pač očivi-
dno, da so vse pritožbe le gola
propaganda. Demonstracije v
Trstu v prid Jugoslavije torej
niso mogle biti “prisiljene”, pač
pa so izraz pravega izražanja
čustev večine prebivalstva, ki
ne mdra več spadati pod Italijo.

Prvi časopisi
V SANSov urad smo prejeli

10. oktobra pet izvodov “Sloven-
skega poročevalca” z dn£ 18. av-
gusta. To je prvikrat, da smo
dobili kako stvar iz Slovenije
naravnost po pošti. Zavoj je po-
toval v Ameriko preko Belgrada
in nosi na ovitku pečat ‘Army
Post Office”, kar znači, da je
šel preko ameriških vojaških
oblasti.

Tudi pisemska pošta je priče-
la prihajati bolj pogosto, o če-
mer pričajo številna pisma, ki
jih naši ljudje pošiljajo listom
za objavo.

Oni, ki bi radi pisali svojim
rojakom v staro domovino in že-
lijo čim hitrejšo dostavitev poe-
šte, priporočamo, da odpremijo
pisma z zračno pošto. Ameriška
pošta nas obvešča, da je zračna
pošta sedaj odprta z Jugoslavi-
jo. Cena je 30 centov za pol unče
težka pisma.

Naša pomoč v
Liubljani

V “Slovenskem poročevalcu”
z dne 18. avgusta vidimo članek
o delu Rdečega križa Slovenije,
iz katerega povzemamo sledeče
informacije o prejemu relifnih
zalog iz Amerike:

“V Ljubljano je prispelo do
31. julija t. 1. 328 bal nošenih
oblek, perila in odej, 36 zabojev
čevljev zbirka naših izseljen-
cev v Ameriki. 1237 zabojev
hrane je daroval Kanadski Rde-
či križ in še 133 zabojev mila,
15 zabojev vitaminov, 16 kartu-
nov oblačil, 50 kartonov hrane
in 1 karton čevljev.

Druga zbirka naših izseljen-
cev v Ameriki: 467 parov čev-
ljev, 90 kg kakava in nekaj sa-
nitetnega materijala. Razdelje-
no je bilo novomeškemu in no-
tranjskemu okrožju, 2 težka ši-
valna stroja ortopedski delavni-

, ci, s 33 zaboji raznih zdravil pa
i smo postavili temelj sanitetne-
mu skladišču v Črnomlju.

Tretja pošiljka: 10 zabojev
konzerviranega mleka; 7 zabo-
jev sira, 1 zaboj Ovomaltine, 2
bali mešanega blaga, 1 zaboj
zimskih plaščev, štiri bale noše-
nih oblek, 200 komadov moških
srajc, 121 volnenih brezrokavni-
kov, 26 vreč sladkorja, 1 vrečo
vitaminov, 1550 vretenc sukan-
ca, 1 zaboj z 87 vrečicami toa-
letnega pribora. Razdeljeno no-
vomeškemu in notranjskemu o-
krožju in civilnim bolnicam Ka-
nižarica-Podub.

Od osvoboditve do 31. julija
je bilo izdano na vsa okrožja.
Primorski, raznim ustanovam,
posebno pa počitniškim koloni-
jam, repatriirancem, bazi za re-
patriirance “Baragovo semeni-
šče”, invalidom in drugim iz
blagovnega skladišča 197 bal in
2 zaboja oblačil in perila, 29 za-
bojev čevljev, 707 zabojev hra-
ne, 85 zabojev mila, vsi vitami-
ni, 2 kartona oblačil, 776 karto-
nov hrane.

Mnogo bal, zabojev in kartonov
smo morali razdeliti in smo ko-
madno razposlali 6,423 civilnih
in vojaških oblek, suknjičev,
plaščev, moških in ženskih 1,-
209 raznih oblačil, 1200 parov
čevljev, 6252 kosov ali parov pe-
rila in nogavic, 1141 odej in ko-
cov in 4737 škatel konzervirane
hrane.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

PRIHODNJA KONFERENCA
P. M. in JSZ BO
V WAUKEGANU

Prihodnja konferenca organi-
zacij Prosvetne matice in JSZ
v severnem Illinoisu in Wiscon-
sinu se bo vršila v nedeljo 25.
novembra v Slov. nar. domu v
Waukeganu. Pričela se bo ob 10
dop. Vse pridružene organizaci-
je so bile pismeno povabljene,
da izvolijo zastopnike na to zbo-
rovanje.

Tudi Luksemburška
na levici

V Luksemburški so se vršile
v začetku oktobra prve munici-
palne volitve, od kar je nastala
vojna. Levičarske stranke—naj-
več socialisti in komunisti, so
idobili veliko večino.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

v podpisu s Krekom in Topalo-
vičem, ki hoče, da London in
Washington kaj storita proti Ti-
tu. Menda bi bil vsak komentar
k temu nepotreben. Četrti pod-
pisnik je Adam Pribičevič. Ve-
činoma so ti zamejci sedaj v Ri-
mu. Kdo jih financira? Težko,
da jim bi mogel kdo očitati, da
jih Moskva vzdržuje.

VVilliam L. C. Shirer, kores-
pondent Columbia Broadcasting
kompanije, je bil poslan nedav-
no nazaj v Evropo, da tam štu-
dira položaj in poroča o njemu
poslušalcem radia v Ameriko.
Slovi za zelo veščega poznaval-
ca. Pravi, da je v teh dnevih
ugotovil posebno to, kako se an-
gleško ljudstvo gnjavi z vero,
da je ameriški kapitalizem skle-
nil gledati Anglijo postrani in
jo primorati za satelitko Zed.
držav, ali pa naj pogine. In to
raditega, ker ima Anglija de-
lavsko vlado. Shirer meni, da si
bodo Angleži raj še še bolj zadr-
gnili pasove, kot pa sprejeli po-
goje ameriškega kapitalizma za
poniževalno ekonomsko pomoč.
In Anglija jo sedaj silovito rabi.

Drew Pearson je v svojem
zadnjem poročilu po radiu de-
jal, da se je predsednik Truman
odločil prekiniti s Titom diplo-
matične stike, ker “meče svoje
ministre (dr. šubašiča) v ječe.”
Da-li je šubašič v ječi ali ne, ni
toliko važno kot dvojna mera.
Pokojni Roosevelt in sedaj Tru-
man sta vrgla iz služb že mnogo
ljudi, ki so imeli več zaslug za
deželo kot pa kak vnanji mini-
ster, ki se ga Tito iznebi. Drug
za drugim so morali iti. In eden
izmed teh je Henry Wallace, ki
bi bil danes predsednik, ako se
ga ne bi iznebili na grše načine

seveda “demokratične”, kot
pa se jih poslužujejo na “Balka-
nu”. Koliko boljše bi bilo, če se
bi rajše zanimali za demokra-
cijo najprvo doma, da bi potem
drugim dali dober vzgled!

Ruska armada v Nemčiji, v
Avstriji, na Ogrskem, v Rumu-
niji itd. se obnaša zelo nevzorno.
če so poročila o nji v Ameriki in

v Angliji resnična. Ampak ker
o nji niti Čehi nimajo več hva-
le, bo morda res, da je discipli-
na sovjetskih čet na ničli, ali pa
imajo povsem drugačen stan-
dard kot armade drugih dežel.
Ne zdi se verjetno, da bi arma-
da, ki se je toliko borila kot se
je sovjetska, sedaj postala le ro-
parska, posiljevalna tolpa. Am-
pak taka so poročila morda
zato, ker so Rusi preveč nasprot-
ni ameriškim poročevalcem ozi-
roma ker svobodo tiska ter de-
mokracijo drugače razumejo kot
jo ameriški in angleški krogi.

Kcnec vojne ni prinesel po-
gojev za mir, ki so jih ljudje
pričakovali, ampak ker imajo
skušnje že s prejšnje vojne, ni-

| so rajali veselja tako kot takrat,
ampak si mislijo, počakajmo, da

! vidimo, kaj bo!
Kralj Peter in žena bi rada v

Ameriko. O tem piše poročeva-
lec dnevnika New York Tri-
bune in dnevnika Chicago Sun
dne 15. oktobra sledeče:

“Jugoslovanski kralj Peter 11. in
njegova žena, bivša grška princeza
Aleksandra, bosta šla v kratkem
na obisk v Zed. države.

Jugoslovanski uradnik je časni-
karjem pojasnil, da to kraljevo po-
tovanje ne bo imelo političnega po-
mena. “Vedno je želel videti kaj
Amerike in take priložnosti je že
dolgo čakal.’’

Petrov zaupnik jo ali skraj-
no neveden, aii pa ga poročeva-
!'C ni pravilno razumel. Kajti

i Peter 11. je že bil v Zed. drža-
i vah in kraljevsko sprejet. Tudi
kongresu je bil predstavljen.
Mnogi “odlični” Srbi in Hrvati,
pa tudi nekateri “odlični” Slo-
venci so želeli biti sprejeti pri

i njemu v Washingtonu, pa je ta-
i kratni “ambasador” Konstantin

i Fotič pustil k njegovemu veli-
čanstvu v Washingtonu le nekaj
Srbov, “odlični” Slovenci in Hr-
vati pa so dobili milost, da so se
mu šli pokloniti-, v New Yorku.
Sedanji Petrov obisk torej ne
bo nekaj, kar si je fant že dolgo

j želel, ampak bo to že drugi ob-
I isk v teku par let. In prišel bo
! pa če kraljevi zaupniki še ta-
ko taje, iz političnih nagibov.

| Kajti Peter bi še veliko rajše

šel nazaj na troh v Beograd kot
pa na počitnice v Zed. države.
Ampak fant se nadeja, da pot
nazaj 'v Beograd drži skozi Zed
države.

Joseph Zalar, ki je tajnik le-
tos ustanovljene Lige katoliških
Slovencev, naznanja, da je od
15. avgusta pa do pričetka okto-
bra nabrala $6.134. Prepričan
je, da je to nabiranje šele zače-
tek. Pravi, da je ta denar name-

Stavke, ki so se dogodile v
minulih tednih, niso bile vse za
zvišanje plače ali za kake druge
priboljške delavstvu. V nekate-
rih se je šlo le za jurisdikcijo,
namreč kateri uniji naj spada-
jo tein te vrste delavci. Ena
takih stavk se je dogodila v
Hollywoodu v Calif. v centru
filmske industrije. Boj je bil
med dvema lokalama unij AFL.
Oba si lastita jurisdikcijo nad
tesarji, ki delajo kulise, začas-
ne stavbe in take reči, ki se jih
rabi v produciranju filmskih
iger. Ker jih unija, v kateri so
organiz rani, ni hotela prepu-
stiti tekmovalki, je slednja po-
zvala svoje člane na stavko, ki
jo trajala dolgo, kajti ta spor je
star že nad sedem mesecev. In
v tem slučaju se je šlo samo
za 78 graditeljev scenerije. Pi-
keti so zasedli hodnike in vho-
de, da tudi drugi delavci niso
megli na delo, Nato je posegla
vmes policija, ki je pretepala
pikete in enega toliko zbila, da
so nezavestnega odnesli. Ker
zna eksekutiva AFL toliko sla-
bega povedati o unijah v Ru-
siji, čemu bi rajše ne napravila
red v svoji hiši?

V New Yorku pa se je raz-
vil boj pomolskih delavcev unL
je CIO z enake vrste delavci
unije AFL. Dogodilo se je med
njimi veliko pretepov, prorhet
pa je zastal in tudi ladje, ki
dovažajo vojake iz Evrope, so
bile prizadete.

John Lewis pa je izzval stav-
ko, ki jo je sredi okt. po par
tednih preklical. Zahteval je, da

med »jjmradi gurisdikcije je
v šksd® njim in vsemu delavstvu

Zakaj se ljudje radi nastanijo
v Chicagu in severnem IllinoisuaAko živite v mestnem apartmentu v bližini vašega dela ..

.
v mali hišici z vrtom za otroke, v kateri koli prijazni nasel-
bini izven mesta

... na deželi . . . ali hiši v enem progresiv-
nih mestec severnega Illinoisa* najboljša razvedrila in po-
učevalna sredstva so vam na razpolago.

Chicago in severni Illinois je resnično vodilni, izobraže-
valni center na svetu. Northwestern Universit.v in Univer-
sitv os Chicago ti dve sta največji izmed vseh najodlič-
nejših institucij. Nudita skoro neprekosljive višine pouka.
Odprte vsakemu so na tisoče cerkev, velike čitalnice, The
Chicago Art Institute, Museum os Natura! History in Mu-
seum os Science and Industry. The Shedd Aquarium, Adler
Planetarium in Brookfield Zoological Park . . . opera, gle-
dališča, simfonična glasba, to vse za vaše razvedrilo.

Zapadno od Michiganskega jezera z njegovimi neštetimi
kopališči in pristanišči, se razvija 41,000 akrov parkov in
gozdov za vaš praznik s pikniki, jezdenjem, ribolovom, ko-
panjem in golfom—več kakor 200 prostorov (Golf courses)

* v 40-miljskem okrožju mesta. Krasne doline Fox in Rock
River rek, in mnogo malih jezerov . . . vse v pripravni da-H M Ijavi po najboljših tlakovanih cestah.

...
va velika “baseball” kluba, college in profesionalni žo-■ gomet, Golden Gloves boksarski turnament—slavni Macki-

nac Yacht dirke lnternational Live Stock show—te so
samo nekatera vazna središča za tekme. Zimski šport—-

'T'■'j 1 drsanje, smučanje, sankanje, “hockey”, “Ice skating” in lov
L na race. Poleg tega pa je ta okolica z eno dnevnim prevo-

zom ali par-urnim zračnim poletom blizu ribolovnih krajev
Wisconsina, Michigana in Canade.

Velika prilika vsakovrstnih aktivnosti, da ljudem iz Chi-
. « y caga in severnega Illinoisa priložnosti posvetiti se takemu

/ ■ ' delu, ki se jim najbolj dopade ... da se nastanijo, kjer in
/ kakor si želijo

... in da se razvedrijo kakor jim najbolj
i prija. Radi tega se ljudje radi nastanijo v Chicagu in scver-

'X a , nem Illinoisu.

INDUSTRIJE, KI SE NAHAJAJO V TEM OKROŽJU.
NUDIJO TE IZREDNE PRILIKE:

j J železniški center Zedinjenih držav Svetovno letališče
| Zveza za vodni promet Geografično središče U. S. prebi-

<• 4
valstva Velik finančni center “Great Central Market”

1 živilski produkcijski in “processing” center —Voditelji
■' ~ v izdc,avi železa in jekla Dober delavski rekord

2,500,000 kilovatov električne moči Velikanske premo-
garske rezerve Obilica plina in olja Dobra vlada

i, Dobro življenje,

To je tretji večji oglas tikajoč se industrijskih, poljedelskih in stanovalnih prilik v Chicagu
in severnem Illinoisu— za nadaljne informacije pišite na

TERRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT
Mar<]nette Bnilding—l4o South Dearborn Street, Chicago .3, Illinois—Phone RANdolph 1617

COMMONVVEALTH EDISON COMPANY . PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS
VVESTERN UNITED GAS AND ELECTRIC COMPANY • ILLINOIS NORTHERN UTILITIES COMPANY

njen beguncem, “ki žive v po-
manjkanju in se nahajajo po
raznih taboriščih izven svoje
rojstne domovine in to največ
zaradi njih trdnega verskega
prepričanja.” Dobro, ampak mar
sta škof Rožman, general Rup-
nik in slični res begunci zaradi
verskega prepričanja, ali pa za-
to. ker so pomagali sovražnikom
svoje rojstne domovine?

morajo tudi formani postati čla-
ni UMW. Kompanije so se pro-
tivile, češ, to so upravni uradni-
ki. Kar se formanov v rovih ti-
če, se večinoma ne brigajo za
pristop v unijo in mnogi so ji
nedvomno nasprotni, ker drže z
gospodarji, ne z rudarji in njih-
no unijo. Stavkalo je že par sto
tisoč premogarjev in produkci-
ja je padla toliko, da se je v
jeklarnah že poznalo in v me-
stih. Ko je vlada iz urada no-
tranjega tajnika Ickesa izjavi-
la, da premogovnikov ne bo za-
segla, je bilo nato odvisno po-
polnoma od Lewisa in operator-
jev, ako se hočejo pobotati. Brž-
kone Lewis ni hotel, da bi se za-
čel proti njemu nov boj v jav-
nosti, pa je ta spor odložil, kot
je dejal, le “začasno na stran.”

Priredba jugoslovanske
radio-ure

Chicago. V nedeljo 28. ok
tobra bo v dvorani American
(prej Bohemian-American) veli-
ka priredba Marčanovega radio
programa, ki ga oddaja vsako
nedeljo od 9. do 10. dop.

Program v omenjeni dvorani,
ki je na 18. cesti blizu Blue Is-
land Ave., se prične ob 2. pop.
Nastopijo v raznih prizorih, v
narodnih nošah, s pesmami itd.
vse jugoslovanske skupine.

Vsi dobrodošli. Pridite točno
ob času, da vam nobena točka
sporeda ne uide'

Priporočite prijatelju, naj
si naroči Proletarca.
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