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Ko je Angela Zaitz dobila od
svoje matere Frančiške Tič prvo
pismo, je iz njega razvidela, da
ji je poslala pred tem že par
drugih, s popisom, kako se ji je
godilo med vojno. Ker jih ni
prejela, je materi pisala, naj ji
svoje doživljaje znova pove.

Frančiška Tič je bila že dva-
krat v Ameriki. Njen mož jej
umrl leta 1917 v Chicagu. Vrni-j
la se je v stari kraj v času zad-!
nje depresije, češ, da ji bo tam
laglje, ko bo obratovala svoj
mlin in žago, kot pa da se bi tu
dolgočasila v brezdelnosti. Za-
poslena je bila že tam in vse-
skozi tu. v tvornicah za izdelo-
vanje ženskih klobukov. Njen
dom, kjer je bila tudi rojena, je
v Rodici t.ik Domžal na Gorenj-
skem. Njeno pismo se glasi:

“Ljuba Angela in Frank, pri-
srčno pozdravljena! Vajino pi-
smo, ki si mi ga pisala 28. no-
vembra, sem prejela 20. januar-
ja. Pisala sem vama že sedem
pisem in to je osmo. . . Torej
vam bom še enkrat popisala, za-
kaj smo bili odgnani z doma.

Miha (njen sin) je bil že 41.
leta od Nemcev določen za tal-
ca. Pa jim je vendar ušel in se
skrival v Ljubljani. Gestapovci
so ga hodili iskat včasi po tri-
krat na dan (na njegov dom v
Rodici) in me na vse viže hoteli
prisiliti, naj jim povem, kje se
skriva. Pa niso nič izvedeli. Izve-
deli pa so zanj šele skozi sestan-
ke, ki jih je imel z zaljubljenko,
ga ujeli in prepeljali v Kamnik.
Iz kamniškega zapora so ga po-
slali v ujetniško taborišče v Be-
gunjah in od tam v Dachau v
Nemčijo, kjer so ga držali nad
dve leti.

Ker so partizani vedeli, da pri
nas nismo za Nemce, so se zače-
li oglašati najprvo za podporo,
in kei' sva bila z mlinarjem sa-
ma, so vedeli, da jim bo tajnost
pri nas še najbolj zajamčena
Nato so hodili k nam spat tudi
tcrenci. Nekaj časa sem jim
kušala dopovedati, da se to ne

bo končalo dobro, a ker so le
kar naprej prihajali, sem se pri-
vadila in jim dovolila, da so pri
nas lahko kakor doma. Ker pa so
imeli terence (partizane) tudi v
drugih takih hišah, katerih last-
niki niso bili za “ta bele”, in dr-
žali so se zgolj takih, v katerih
ni bilo otrok, smo se počutili kot
ena skupina. Podpirale pa so jih
skoro vse hiše z živežem in ka-
kor pač je bilo še drugače mo-
goče.

V našem mlinu je tedcij delal
mlad mlinar, s katerim so se
partizani seznanili in mu rekli,
naj stopi v njihno borbo. Prosila
sem jih, naj mi ga puste, ker ni-
mam nikogar, ki bi ga mogel v
mlinu nadomestiti in se bi mo-
gla tudi zanesti nanj. Dovolili
so, naj ostane, a v povračilo pa
sva morala oba delati zanje s
tem, da se je pri nas zbiral ži-
vež, obleka in denar njim v po-
moč. Našo hišo so smatrali v ta
namen za pripraven prostor, ker
se ob nji ustavljajo dovažale!
žita za v mlin in lesa za žago, in
potem vse to lahko odvažali.
Partizani so imeli vmes svoje
voznike, ki so spretno skrbeli,
da je vse izgledalo kot da le vo-
zijo k nam vreče in les in potem
odvažajo moko in deske. Pri
električnem stolpu so pa imeli
zbirališče tisti moški, ki so bili
namenjeni v gozdove. Partizani,

ki so k nam zahajali, pa so jih
od tam vodili v hosto. A včasi
se je dogodilo, da jih po dva dni
in več niso mogli odpeljati, pa
smo jih morali skrivati v naši
hiši. Včasi je bilo* pri nas na ta
način kar po dvajset in več mož.
Imeli smo jih skrite v senu, po-
zimi pa v hlevu in pa v sobah na
vrhu, kjer sta tudi vidva spala,
ko sta bila tu leta 1938. Tako se
je vršilo skozi dve leti vse taj-
no. Potem pa so začeli gestapov-
ci našega mlinarja zasledovat.
A še je bilo vse toliko oprezno,
da so le sumili, da je nekaj na-
robe, a zasledili pa nič.

Čez dve leti in pol je prišel iz
Dachaua Miha domov. Prevzel
je delo v mlinu in mlinar pa je
šel v partizane. To spremembo
so naciji in njihni vohuni opa-
zili in pažnjo na našo hišo so
poostrili. Toda bolj oprezno. Ni-
so več prihajali kot v paradi,
ampak prežali iz zasede.

Dne 2. julija se je prišel skriti
k nam Mavsar iz Domžal. Nje-
govo partizansko ime je bilo To-
mo. A očividno je imel za sabo
špijone. K nam je prišel ob pol-
dvanajstih. Četrt do ene pa je
bila naša hiša že obkoljena od
orožnikov. To se je zgodilo tako
nagloma, da ni nihče mogel iz
hiše. Partizan Tomo je skočil v
mlin in se skril pod vretena.
Skrivišče je bilo jako dobro in
se je prej vselej obneslo. A se-
daj pa so iskali tako dolgo, da
so ga našli. Mene, Miho in eno
dekle, -ki je bila v službi pri me-
ni, so zaprli v hišo in stražo so
postavili tik nas. Petnajst stra-
žarjev pa je iskalo “bandite” s
tem. da so nam izropali vse so-
be in odnesli vse. Imeli smo ma-
sti, moke, obleko itd., vse tisto,
kar je partizanom in nam tako
dobro služilo za prehrano in
stan.

Med tem so drugi stražarji
našli tudi partizana Toma, skri-
tega pod vretenom. Ustrelili so
ga na mestu, ga potegnili ven,
naložili na voz in odpeljali.

Potem so se stražarji obrnili
na nas tri. Gledali so grobo, kot
da je i naših dni konec, namreč
mene, sina Mihe in služkinje.
Potisnili so nas na voz in od-
peljali v zapor v Domžale in po-
tem še isti dan v kamniške za-
pore. Mene in dekleta so čez tri
dni izpustili, Miho pa so poslali
nazaj v Dachau. Dne 16. avgu-
sta pa so še mene preselili v
koncentracijski logar na Bavar-
skem. (Op. Pismo o njneem trp-
ljenju v tistem logarju smo pre-
jeli že lani in je bilo objavlje-
no.)

Ko so me odvedli, so pobrali
iz hiše vse, kar se je še dalo od-
nesti in vzeli s sabo tudi vso ži-
vino, vozove, orodje sploh
vse, da so ostale samo še gole
stene. Imeli smo skladnico drv,
žita, opremo za kuhinjo, mate-
rijal za predelavo kuhinje in
hiše vse, prav vse so nam
vzeli’ tako naglo, da sem se ču-
dila, čemu se jim tako mudi,
predno je potegnil voz, ki me
je peljal ne da bi mi kdo vedel
povedati kam in zakaj.

☆ \

“Veš, Angela, sedaj sem že
70 let stara in od dela bila že
prej utrujena. Sedaj pa še ta
vojna in vse to skozi ekar sem
morala iti. To človeka zares iz-
muči. Strahu sem prestala to-
liko, da bi jaz tega ne mogla po-

Frančiška Tič o svojih doživljajih s partizani
in v jetniškem logarju v Nemčiji
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pisati. Potem me’ je übijalo
skrajno slabo življenje v Nem-
čiji. In saj si lahko predstav-
ljate, da ko sem prišla domov,
ni bilo ničesar razen vse prazno
v naši hiši. Ne vrat, ne oken, ne
nikakršne opreme vse, prav
vse je bilo prazno. Pa začni na
starost zopet od kraja ... Doma
nekaj časa še mleka ni bilo in
jedli smo skoro vse nezabeljeno.
Ko smo prve težave prebredli,
sem kupila kravo, da je mleka
pri hiši in zaklali smo tudi že
enega pujska, ki je imel že me-
rico maščobe, a premalo, kor nas
je pet.. .

V mlinu sedaj dela fant, ki je
bil partizan in ima strica v Mil-
waukeeju. Bil je interniran in
se vrnil takrat kot midva. Vama
je pisal, če bi mu mogla dobiti
njegov naslov. (Op.—V Milwau-
keeju sva dne 24. marca izve-
dela, da je njegov stric lani
umrl.)

Iskrena hvala vam za poslane
pakete. Nihče ne ve, kako člo-
veku vse prav pride, kadar tu,
tudi ako imaš denar, takih reči
niti kupiti ne moreš, ker jih ni..
Upamo, da vojne nič več ne bo
in da bomo lahko spet delali v
miru . . .”

O iluzijah glede prihodnje vojne
Napisal za ONA Donald Bell

Ako je res, da stoji v ozadju
vseh teh težav z Rusijo njena

| zahteva, da hoče imeti varne
meje, ako je treba pripisati za-
plembe reparacijskega blaga,
rekvizicije ležišč petroleja in
sploh vse homatije v Perziji in
Mandžuriji ruskemu strahu
pred napadom, potem je tudi
jasno, da je zapadnjaški mono-
pol atomskega orožja odgovoren
j—v prvi vrsti kriv vseh te-
žav, ki so nastale s Sovjetsko
unijo.

Nobenega dvoma ne more biti
o tem, da so Rusi v zadnjih ted-
nih in mesecih vojne opazili, da
odvajamo iz Nemčije vse nem-

j ške učenjake in tehnike, ki so
imeli posla s problemom spro-
stitve atomske energije, z ra-
darjem, raketnimi bombami in
radio dirigiranimi letali. Rusi
so pač morali videti in vedeti,
zakaj so ameriške čete vdrle ta-
ko bliskovito tik pred kon-
cem vojne —v ono zono Nem-
čije, ki je bila določena za so-

i vjetsko okupacijo. Naše čete so
takrat prodrle v one kraje, da
polove vse te učenjake in izve-
dence —in to je bilo dolgo časa
pred prvimi začetki naših spo-
rov z Rusi na Balkanu, na Sred-
njem in na Dalnjem vzhodu, ki
so zdaj najnevarnejše točke
mednarodnih težav.

Potrebno je, da se javnost pre-
priča, da sedanje iluzije o bodo-
či svetovni vojni v praksi ne bo-
do držale. Naštel bi rad pet ta-
kih iluzij, ki se bodo razblinile
v nič, ako bi zares prišlo do tre-
tje svetovne vojne.

Prva je, da imamo monopol
atomskega orožja.

Druga, da bo v prihodnji voj-
ni znanost važnejša kot politi-
čna in socialna organizacija dr-
žav, ki se bodo spopadle.

Tretja, da bomo ostali prvi
v vseh vprašanjih atomske ener-
gije, ker smo bili prvi, ki so iz-
koristili razbitje atoma uranija.

Četrta, da bodo armade bo-
dočnosti maloštevilne.

Peta, da bo vojna brzo konča-
na nekateri posebno navdu-
šeni strokovnjaki govore že o
vojni, ki bi trajala nekaj ur.

Pribiti je treba prvič, da po-
znajo znanstveniki vseh naro-
dov osnovne podatke problema
sprostitve atomske energije.
Oni, ki mislijo, da Rusi ne vedo
najmanj toliko kot mi o nem-
ških iznajdbah glede raketnih
bomb in sličnega, zelo podce-
njujejo vrednost in učinkovitost
njihove informativne službe.
Poleg tega pa so tudi brez vsa-
kega dvoma sami nadaljevali
raziskovanja na tem polju
prav kot mi sami.

Vrednost tega, kar bodo dose-
gli, utegne biti različna od na-
ših rezultatov, toda nikdo ne
more reči na primer, da Rusi ni-
so že danes v stanju, da izproži-
jo raketno bombo, ki bi mogla
prepotovati nekaj sto milj in
tam najti svoj cilj.

Tudi o tem ni dvoma, da so
Rusom znane vse, ali vsaj veči-
na tehničnih tajnosti atomske
bombe na podlagi uranija. Vpra-
šanje je le, kako brzo bodo mo-
gli Rusi izdelati potrebno indu-
strijsko opremo za masovno
produkcijo atomskih bomb. Še
pred 15 leti je splošno prevlado-
valo prepričanje, da je ruska in-
dustrija preveč zaostala, da bi
mogla izdelovati dobra letala.
In vendar so Rusi še prej kot
mi razrešili vse probleme masne
produkcije letal, to v času, ko
se je pri nas in v Angliji še mi-
slilo, da je treba vsako letalo
posebej zgraditi.

Res je seveda, da smo šli mi
pozneje hitrejše in bolj daleč
na tem polju, toda to je vpraša-
nje, ki je nevažno, kajti gre za
to, ali utegnejo Rusi delati
atomske bombe ali ne. Le to je
važno.

Poleg tega je treba upoštevati

tudi to, da je Rusija velikanska
dežela, ter da so njene industri-
je jako razpršene. Atomskih
bomb ni toliko, da jo bi mogli z
njimi pokriti in vse razdreti.
Ako se Rusi res tako boje atom-
ske bombe, bodo evakuirali svo-
je industrije in jih razpršili in
poskrili. In borili se bodo kot so
se borili v drugi svetovni vojni

—z armadami ogromnih mas
ljudi, ki se bodo razlili preko
vsega starega sveta. Kaj bo uči-
nek atomskih bomb proti tem
armadam? Ali jih bodo mogle
prepoditi? Odgovor je, da jih ne
bodo mogle. Potrebne bi nam
bile tudi armade velikih mas
ljudi, in šele te utegnejo potem
atomske bombe podpirati v mor-
da res odločilni meri.

Ako bi prišlo do nove vojne,
bi bila zopet vojna silnih ljud-
skih mas kot je bila zadnja
le trpljenje človeštva bi bilo ne-
primerno večje in strahotnejše.
To bi bilo plačilo za naš tehni-
čni napredek. Toda Rusi so v
drugi svetovni vojni pokazali,
da se nočejo predati enostavno
zato, da bi rešili uničenja svoje
najbolj ljubljene kraje.

AKTIVNOSTI PODRUŽNICE
ŠT. 1 SANSA

Detroit, Midi. Ko se je pri-
čelo z nabiranjem za stavbeni
sklad za mladinsko bolnico v
Sloveniji, se je naša podružnica
št. 1 takoj zganila. V januarju,
februarju in delno v marcu se
je nabralo in odposlalo na SAN-
Sov urad $262. Darovali so;
John in Kristina Krainz SIOO,
Frances Brlisg v spomin pokoj-
nemu soprogu S3O, Chas. in Ha-
na Gaber sl9, Louis in Jennie
Urban $lO. Po $8: Katarina Jun-
ko, Martin Udovich, Mary Knez
in Elizabeth Plahtar $6. Po $5:
Jack Turk, John Plahtar, Mary
Knez, Joe in Uršula Grum, Lov-
renc Sluga, Jože in Lia Menton,
Ignac in Ana Travnik, Frank
Krese, Anton in Mary Jurca.
Trije so darovali po $2, osemin-
dvajset po $1 in štirje po 50c.
Vsem najlepša hvala.

Dolžnost nas vseh je, da pri-
spevamo po svoji moči, da bo
čim prej zbrana določena vsota
$150.000. Naša naselbina je bila
po številu Slovencev vedno med
prvimi in upam, da pri gradnji
spomenika ameriških Slovencev
v Sloveniji tudi ne bo zadnja?
Če daruje vsak vposlen Slove-
nec in Slovenka eno dnevno pla-
čo v ta zgodovinski namen, ima-

Seznam priredb
slovenskih organi-
zacij v Chicagu
“Pioneer” št. 599 SNPJ. Keg-

ljaška tekma v nedeljo 7. aprila in
večer prej, v soboto 6. aprila ple-
sna zabava v Lawndale Masonic
Temple, So. Millard & 23rd Street.

“Nada” št. 102 SNPJ. “Baby
shower” v pomoč otrokom v Jugo-
slaviji v četrtek 18. aprila v dvo-
rani SNPJ.

Pevski zbor “Prešeren”. Kon-
cert v nedeljo 28. aprila v dvorani
SNPJ.

Centralni odbor SANSa. Pri-
redba v korist namenom te ustano-
ve v nedeljo 12. maja v dvorani
SNPJ.

Društvo George VVashington št.
270 SNPJ. Slavnost 30-letnice
društva v soboto 25. maja.

Društvo Summit št. 707 SNPJ.—
V nedeljo 26. maja zabava in pred-
vajanje filmskih slik iz Jugosla-
vije,

Pev. zbor France Prešeren.
Piknik v nedeljo 28. julija pri Ke-
glu v Willow Springsu.

“Pioneer” št. 599 SNPJ. Pik
nik v soboto 3. avgusta v Pilsen
parku, 26th st. & Albany Ave.

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

mo lahko 'več kot določeno vso-
to skupaj v enem mesecu.

☆
Važna seja podružnice št. 1

SANSa bo v nedeljo 7. aprila ob
treh popoldne v Slovenskem na-
rodnem domu na 17153 John R.
Vsi člani in društveni zastopni-
ki se prosite za polno udeležbo,
da bomo skupho pripravili vse
potrebno za našo proslavo ob-
letnice osvoboditve Ljubljane in
predvajanja filma “Ljubljana
pozdravlja osvoboditelje”. Ta
zvočni film nam je za 19. maja
zagotovljen. Lia Menton, taj-
nica.

PROSLAVA V SPOMIN
EUGENU V. DEBSU

Chicago. Tu se bo vršila
v nedeljo 7. aprila ob 6. zvečer
v hotelu Hamilton, 20 S. Dear-
born St., proslava v spomin 91-
letnice rojstva slovitega sociali-
sta Eugena V. Debsa. V priprav-
ljalnem odboru jetudi Chas. Po-
gorelec od JSZ in Maynard C.
Krueger od soc. stranke. Vstop-
nina k sporedu, in za večerjo, je
$3.25 za osebo.

Vsakdo se naj prijavi v na-
prej, da bo uprava vedela, za
koliko ljudi pripraviti omizje.
Naslov za prijave, Room 722,
166 W. Washington St., telefon
Central 8475. Lahko se prijavi-
te za rezervacije tudi Chas. Po-
gorelcu.

Zapiranje poti
Sovjetski uniji
v Sredozemlje

(Nadaljevanje s 1. strani.)
meji tujim korporacijam pre-
klicala, a oljni zakladi v vsi
ostali deželi so posest anglo-
ameriškega oljnega kartela.

Perzija bogata in revna
Perzija ali Iran je v pridobi-

vanju olja na četrtem mestu. Na
prvem mestu so Zed. države, na
drugem Venezuela, na tretjem
Sovjetska unija in Perzija na
četrtem. Toda bogastvo oljnega
zaklada v Perziji se ne izteka
domačemu ljudstvu ampak tu-
jim kapitalistom. Sploh je per-
zijsko ljudstvo zelo zaostalo in
revno in nad njim gospodujejo
fevdalni knezi, ki jim je ljudski
blagor deveta briga. Naravno,
da imajo sovjetski propagandi-
sti v teh okolščinah zelo ugodno
polje za agitacijo med maso,
zgradili so močno gibanje, ki ga
nazivajo za demokratično in za
nasprotovanje imperializmu. Ob
enem so seveda za prijateljstvo
s Sovj. unijo. To gibanje deluje
za ustanovitev ljudske vlade.
Naravno, Angleži in Američani
vedo, da ako se jim namen po-
sreči, bo Perzija mahoma prišla
pod sovjetsko sfero vpliva. To
bi ob enem pomenilo, da bi an-
glo-ameriški oljni kartel izgubil
prej ali slej monopol nad perzij-
skimi oljnimi zakladi, kar bi bil
velik udarec posebno za Angli-
jo. Zato toliko prizadevanja, da
se Perzijo z ameriško pomočjo
ohrani za britanski protektorat.
Iz tega razloga sedaj tudi sno-
vanje pogodb med arabskimi
deželami, med Turčijo ter nje-
nimi sosedami in ta kombinaci-
ja naj bi bil nov “cordon sani-
taire”, ki bi zapiral Sovjetski
uniji pot v Sredozemlje.

Sprava dosegljiva, če bi bila
volja zanjo

Mnogi v Zed. državah svetu-
jejo, naj se Rusiji oljne konce-
sije v Perziji dovoli, a angleški
interesi predlagajo, naj se vse
nadaljne privilegije v nji izroči
v upravo združenih narodov.
Ker to organizacijo kontrolira-
jo Zed. države in Anglija, bi bila

URAD OKRAJNEGA KLERKA
OKRAJA COOK, ILLINOIS
DRŽAVA ILLINOIS
OKRAJ COOK
SS.

Glasom določb, ki jih določa na-
redba člena 34, v zakoniku za pri-
marne volitve v državi Illinois, po-
trjujem, da bo barva papirja, ki se
bo rabil za primarne glasovnice na-
našajočih se strank v primarnih vo-
litvah, ki se bodo vršile v okraju
Cook, izven mest Berwyn, Chicago,
Chicago Heights in Harvey, v me-
stu Cicero in v vaseh Elmvvood
Park, Morton Grove, Skokie, Sum-
mit in Stickney, v torek dne 9.
aprila 1946, bo kakor sledi:
ZA DEMOKRATSKO STRANKO
Za demokratsko stranko rdeča
Za republikansko stranko plava

V POTRDILO TEGA podpisu-
jem to določbo in utisnem na
njo naš uradni pečat okraja
Cook dne 30. marca A.D. 1946.

MICHAEL J. FLYNN
okrajni klerk,

(Pečat okraja Cook, Illinios.

Rusija iz Perzije izrinjena tudil
pod tako aranžmo.

Okupacija le pretveza za boj
Rusija se Angležem in Ame-

ričanom ne misli pustiti izigrati
in zato tako pritiska na vlado v
Teheranu v sklenitev vzajem-
nosti in za skupno izrabljanje
oljnih ležišč na severu dežele.
Ker pa je vladči v Teheranu
oklevala, so sovjetske čete osta-
le v Perziji. To je dalo ameriški
in angleški vladi zadosten po-
vod za pritisk na Rusijo in navi-
dezno izgloda, da se gre pri tem
za ščitenje Perzije. A v Moskvi
vprašujejo, čemu dvojna mera?
Mar niso angleške čete še vedno
v Grčiji, v Indoneziji, v Egiptu
in v raznih djugih tujih deže-
lah? In ameriške na Kitajskem,
v Icelandu itd.? Vlada slednje
dežele je že apelirala, da ker je
vojne konec, naj ameriške čete
odidejo, kot je vlada v Wash-
ingtonu obljubila med vojno.

Edin možen izhod iz teh neso-
glasij in intrig bi bil, da se vse
prizadete dežele odpovedo im-
perialističnim ambicijam in da
bi prirodna bogastva vzajemno
upravljala vsemu svetu v ko-
rist. Ampak izgleda, da do take

I rešitve še ne pride tako kmalu.

Anglija demobilizirala
blizu dva in pol
milijona mož

Od 18. junija lansko leto pa
do konca letošnjega februarja
je bilo iz angleške vojaške slu-

[ žbe odpuščenih 2,316,440 mož
1 in žensk. Demobilizacija se še

; nadaljuje.

Stavko premogarjev, ki se je
pričela minuli pondeljek, so
mnogi listi in komentarci v ra-
diu označili za “počitnice”. Češ,
premogarji so stalno delali in si

lili
-
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precej prihranili, pa jim je prav
prišlo, da lahko ostanejo nekaj
časa doma.

Na pogajanjih z operatorji, ki
so se vršila meseca marca, jim
je John L. Lewis dejal, da se
morajo na vsak način potruditi
za boljšo varnost delavcev v
svojih rovih. Zalučil jim je, da
je bilo v zadnjih 14 letih vsled
malomarnosti vodstva premo-
govniških družb 28,000 premo-

Ali ameriški vojaki
v Evropi ne pogrešajo
svojih žen?

“Pošljite nas domov, ali pa
poskrbite, da pridejo sem naše
žene in otroci,” je bil klic ame-
riških vojakov v Evropi skozi
prve tedne tega leta. Potem je
bila demobilizacija pospešena, a
tisti častniki in vojaki, ki so še
morali ostati tam, pa so dobili
privilegij dobiti za sabo svoje
žene in otroke. Amer, vrhovno
poveljstvo jim je sporočilo, da
lahko pošlje v Evropo vsak me-
sec 10,000 njihnih žen in otrok.
Toda do prvih dni v marcu se je
prijavilo samo 547 naših čast-
nikov in vojakov, naj pošljemo
njihne žene in otroke k njim. To
pomeni lahko dvoje: ali da bi
se le oni radi vrnili čimprej, ali
pa, da se v Nemčiji, v Franciji,
v Italiji itd. še ne dolgočasijo
toliko, da bi jim bilo za obnovi-
tev družinskega življenja. Glav-
ni vzrok pa je baje ta, da se vo-
jaki boje prevoznih stroškov, pa
čakajo, da bo kongres sklenil,
naj prevoz in vse druge stroške
vlada plača.

Vojaki se poročajo v
naglici, a tudi za raz-
korake se jim mudi

V Londonu je do 15. marca
vložilo tožbe za razporoko že bli-
zu 30 tisoč bivših vojakov in tu-
di precej “vojačic” je med nji-
mi, ki se bi rade ločile od svojih
mož. To je seveda šele “zače-
tek”. Sodnikom in advokatom
se torej obeta veliko dela.

PREMOGARJI Sl VZELI NEKAJ "POČITNIC"
garjev übitih in 1,400,000 po-
škodovanih. To pobijanje se
mora nehati, je poudaril! Ope-
ratorji so odgovorili, da je to
število pretirano, ker v resnici
je bilo v omenjeni dobi übitih
le 14,00 premogarjev.

Ena glavnih zahtev unije je
ustanovitev pomožnega sklada,
v katerega naj bi plačevale dru-
žbe določen znesek od vsake to-
ne nakopanega premoga. Ope-
ratorji so jo odbili. Druga za-
hteva je, da morajo pristopiti v
unijo premogarjev tudi delo-
vodje.

Delavski tajnik Schwellen-
bach si je prizadeval stavko pre-
prečiti, a za svoj neuspeh dolži
tudi Lewisa, ne samo premogov-
niške magnate. Ob enem je iz-
razil nado, da bo kratkotrajna.

Druga velika stavka, ki traja
že precej tednov, je v industriji
poljedelskih strojev. Nad 30,000
delavcev je v nji. Družbe so pri
volji zvišati plačo, branijo pa se
odtrgavati od mezde svojih de-
lavcev članarino za unijo, v na-
di, da jim jo bo na ta način la-
hko oslabiti in s časoma uničiti.

Tudi v avtni industriji so lo-
kalne stavke še v teku.

Ako stavka premogarjev ne
bo kmalu končana, bo v par ted-
nih zmanjkalo premoga poseb-
no v jeklarski industriji in v
raznih drugih, kar jih bo pri-
moralo prenehati z obratom. V
splošnem je premoga dovolj v
zalogah za vse potrebe za okrog
mesec dni.

VAŽNA NOVA KUHARSKA KNJIGA ZA
AMERIŠKE SLOVENKE

'SLOVENSKO-AMERISKA KUHARICA'
Izdala MRS. IVANKA ZAKRAJŠEK

KNJIGA, KI JO JE VSAKA GOSPODINJA ŽELELA IMETI!
•

--

Poleg obilnega informativnega gradiva svoje stroke vsebuje
tudi okrog 1200 receptov za amerikanska in starokrajska, ozi-
roma evropska jedila. V njej je tudi ANGLEŠKI ODDELEK,
kjer so v angleščini podana pojasnila in recepti za take naše
jedilne posebnosti kot POTICE, ŠARKLJI, KRAPI, BUHTELJ-
NI, CMOKI itd. To bo našim tu rojenim kuharicam zelo
dobrodošlo in se jim ne bo težko navaditi pripraviti “speciali-
tete”, ki so jih vedno tako rade imele doma.

Ker ameriške Slovenke do sedaj niso imele svoje KUHAR-
SKE KNJIGE, BO TA NOVA “KUHARICA” veliki večini naših
gospodinj in kuharic zelo dobrodošla.

Nova knjiga ima velikost Bxs ¥2 inče, obsega skoro 500
strani, (40 poglavij), ter je vezana v trde in močne plat-
nice. Tiskana na dobrem papirju, z vidnimi črkami.

Cena $5.00 s poštnino

NAROČILA SPREJEMA

PROLETAREC
2301 SO. LAVVNDALE AVE., CHICAGO 23, ILL.
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