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Jugoslavija bo
zmagala glede
Primorja, če...

S kakim vzradoščenjem bi
rad napisal zgorajšnji naslov
brez pogojnika “če”! In s kakim
veseljem bi Slovenci in Jugoslo-
vani po vsem svetu sprejeli to
vest, ako bi mogli čitati: Jugo-
slavija bo zmagala glede Trsta!
Pika in klicaj! Žal, da do danes
tega ne moremo zapisati, kajti
pravična rešitev primorskega
vprašanja je vse preveč odvi-
sna od iskrenosti napram pravi-
ci in spoštovanju ogromnih žr-
tev, ki so jih Slovenci utrpeli
pod fašistično sužnjostjo in v
svoji borbi za pravo svobodo in
cdinstvo slovenskega naroda, in
izvajanje te čednosti iskre-
nosti se skriva v ozadju tega
nesrečnega “če”.

Ko bodo natisnjene te vrstice,
se bo že vršila konferenca zu-
nanjih ministrov Amerike, An-
glije, Francije in Sovjetske zve-
ze, katerim je bila poverjena
naloga izdelati pogoje za mirov-
no pogodbo z Italijo. Med temi
pogoji je tudi vprašanje repara-
cije, ki jo Jugoslavija, Rusija in
še nekatere druge države zahte-
vajo od Italije, ter vprašanje
italijanskih kolonij in novih
meja. Jugoslavija je ugotovila,
da je italijanski napad na Jugo-
slavijo, nasilna okupacija in sa-
distični terorizem prizadel sl,-
449,363 ''Bl škode, sodeč to ško-
do na valuti dolarja od 1. 1938.
V tej vsoti ni vključena vred-
nost izgubljenih življenj, cena
zdravja in prikrajšanega življe-
nja tisočev in tisočev Slovencev
in drugih Jugoslovanov, ki so
aktivno ali pasivno kljubovali
nasilju imperialistične in faši-
stične Italije, niti ne izguba na-
rodnih dohodkov ter stroški os-
vobodilne borbe proti Italiji.
Amerika pravi, da je vprašanje
plačitve kakih reparacij od stra-
ni Italije izključeno- Kdo drugi
pa naj plača to velikansko ško-
do? Mar jo naj naj trpi Jugosla-
vija? Maršal Tito je javno izja-
vil, da je italijanski narod de-
jansko odgovoren za vse zločine
Mussolinijevega zločinskega re-
žima, torej tudi za vse posledi-
ce. Italijanski državni bankrot
sam po sebi ne more izbrisati te
odgovornosti in nezmožnosti za
plačevanje reparacij. Vprašanje
reparacij je eno izmed treh, ki
zastavljajo soglasje za mirovno
pogodbo.

Vprašanje italijanskih kolo-
nij v Afriki postavlja drugi raz-
log za nesoglasje. Anglija hlepi
po delu italijanskega kolonijal-
nega imperija; Amerika prista-
ja na to, da naj ima organizacija
UN (Združeni narodi) poverje-
ništvo nad temi kolonijami, to-
da pod italijansko upravo; Fran-
cija, v bojazni za svoje kolonije,
smatra potrebo, da Italija vse
svoje kolonije ohrani; Sovjetska
zveza pa hoče imeti poverjeni-

štvo nad Tripolitanijo za dobo
deset let. To bi pomenilo rusko
bazo v Sredozemlju, na britan-
ski življenski črti, ki pelje v
Orient-

Tretje vprašanje je razmeji-
tev med Italijo in njenimi sose-
dami, in za nps je najpomemb-
nejša zahteva Jugoslavije, da se
vse slovenske in hrvatske pokra-
jine pod Italijo vrnejo Jugosla-
viji, vključivši mesto Trst, toda
tržaško pristanišče naj bi posta-
lo mednarodna luka pod jugo-
slovansko kontrolo. Sovjetska
zveza je edina izmed velike če-
tvorice, ki odprto zagovarja ju-
goslovanske zahteve, medtem
ko sta se Amerika in Britanija
že javno izrazili, da se ne stri-
njata z njimi. Obnašanje Fran-
cije glede tega vprašanja ni ja-
sno in očividno je, da bo poisku-
šala izkoristiti to priliko za pri-
dobitev kakih koncesij v svojo
lastno korist, bodisi od Italije ali
katerih drugih prizadetih držav.

Ko je omenjena četvorica mi-
nistrov lanskega decembra v
Londonu zaključila v principu,
da naj bo bodoča meja med Ju-
goslavijo in Italijo na podlagi
etnične razmejitve prebivalstva,
je poverila nalogo posebni ko-
misiji, da na licu mesta ugoto-
vi to razmejitev ter sestavi taj-
no poročilo. To se je izvršilo.
Kakšno je to poročilo, ne vemo,
vemo pa iz časnikarskih poročil,
da so se člani komisije vrnili v
London istih misli, s katerimi
so se podali na delo- To bi po-
menilo, da je komisija prišla v
sporne kraje s fiksno idejo ter
da njeno raziskovanje ni bilo
nepristransko. Anglo-ameriške
vojaške oblasti v coni A (zapa-
dno od Morganove črte) so pod
kaznijo prepovedale vsake de-
monstracije primorskih Sloven-
cev in celo slovenske in jugoslo-
vanske zastave, ki naj bi pričale
o etniški pripadnosti ljudstva,
so bile s silo odstranjene in za-
plenjene. Poročila ameriških
časnikarjev iz Trsta so jasno go-
vorila, da ni nobenega dvoma,
kam želi večina ljudstva pripa-
dati, vključivši Italijane same.
Taka poročila so bila prenevar-
na za angleško govorečo publi-
ko in jih je kmalu zmanjkalo.
Nasprotno pa se je pričela kam-
panja proti jugoslovanskim “ko-
munistom” na Primorskem, od-
prte provokacije in izizvanja ter
rožljanje s sabljami. Če Tito ne
dobi Trsta, ga bo vzel. Kdor se
mu bo zoperstavil, bo izgubljen.
Trinajst do zob oboroženih ju-
goslovanskih divizij čaka ugod-
nega trenutka, da planejo čez
Morganovo črto. Übogo Italijo
brani le ena “zelena”, nepri-
pravljena ameriška divizija in
dve angleški. Če se ne umakne-
jo, bodo v 24. uran uničene. Ti-
tova zahteva po Trstu vodi pot
do tretje svetovne vojne. Itd.
To je bila smisel zadnjih poro-
čil, ki so prihajala iz Rima, Ma-
drida, Londona in Pariza-

Namen omenjenih poročil, ki
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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 Bxsl/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. LAWNDALE AVE., CHICAGO 23, ILL.

so jih ameriški reakcionarni li-
sti objavljali z največjo točnost-
jo, je bil popolnoma jasen:'
ustvariti javnomnenje proti Ju-
goslaviji ter tako opravičiti vsak
korak, s katerim bi Jugoslaviji
bile odvzete pravice do Sloven-
skega Primorja, Istre in Trsta.
Za tem manevrom bi se zasen-
čile vse velike pridobitve in za-
sluge jugoslovanske osvobodil-
ne borbe ter vse ogromne žrtve
narodov Jugoslavije v njihovem
prizadevanju, da osvobodijo ne
samo same sebe, temveč tudi
svoje brate in sestre, ki so bili
s silo prideljeni imperialistični
Italiji.

Še več! Ker je Sovjetska zve-
za javno in odprto pokazala, da
bo ščitila interese Jugoslavije v
njeni borbi za dosego svojih
pravic, je pričela reakcija očita-
ti Jugoslaviji lutkarstvo ter po-
svarila Slovanofobe, da se hoče
Sovjetska zveza usidrati v Ja-
dranu ter dominirati vse Sredo-
zemlje. Bilo bi torej v interesu
svetovnega kapitalizma, če Ju-
goslavija ne bi dobila Trsta in
posrednega zaledja, kajti Trst
je branik pred ruskim navalom.
Tako sovražna propaganda.

In ljudstvo doma?
Vznemirjeno zasleduje ta ču-

den razvoj mednarodne politike
in nikakor ne more verjeti, da
bi zavezniške države po veliča-
stni zmagi nad fašizmom in na-
cizmom pozabile na tiste ideal-
ne obljube o demokraciji, svo-
bodi, samoodločbi ter pravici
vsakega naroda pripadati oni
državi, ki si jo narod sam izbe-
re. Opazuje postopanje anglo-
ameriških vojaških oblasti v co-
ni A, kjer so zopet uveljavljeni
stari fašistični zakoni, zopet na
odgovornih vodilnih mestih vče-
rajšnji fašisti, ki so se po raz-
sulu italijanskega fašizma pre-
levili v velike “demokrate” in
pod to krinko nadaljujejo svoje
šovinistično, anti-slovensko in
anti-jugoslovansko propagando
pod zaščito Amerike in Angli-

■ je- Opazuje bivše kolaboracio-
niste-übežnike, ki nemoteno vo-
dijo svojo klerofašistično kam-
panjo proti novi Jugoslaviji in
pri tem uživajo zavezniško mo-
ralno in gmotno podporo. Ogle-
duje svoje požgane in razrušene
domove in prešteva grobove svo-
jih najdražjih pa se vprašuje:
Ali so bile vse te naše žrtve za-
to, da še nadalje živimo razdru-
ženi in podvrženi tistim, katere
smo s svojo lastno silo izgnali z
naše grude in jih premagali?

Ljudstvo strmi na krivično
postopanje onih, katere je v svo-
ji borbi podpiralo in jim sledi-
lo, in se upravičeno povprašuje:
Ali smo bili Slovenci v tej sveti
domovinski borbi vaši sovražni-
ki ali zavezniki?

Naš občutek v Ameriki je isti,
naše misli so z našimi brati in
sestrami in z njimi vred obsoja-
mo vse one, ki se po tako stra-
šanski vojni in po tolikih žrtvah
preprostega ljudstva še vedno
upajo igrati z usodo naroda, ki
jim ničesar ne dolguje in ki ne
bo nikoli dovolil, da bi tujci ba-
rantali z njegovo zemljo. V
Ameriki ni Slovenca, ki bi od-
ločno ne podpiral jugoslovan-
skega predloga glede razmejitve
med Jugoslavijo in Italijo in ki
bi se ne protivil vsakemu kom-
promisu, s katerim bi bil del
Istre, Trst z zaledjem in vsa za-
padna Primorska in Goriška
prepuščeni nasilni Italiji. Če bi
bil kdo med nami tak, da bi ne
zagovarjal tisočletne aspiracije
slovenskega naroda po dokon-
čni združitvi, tedaj nima pravi-
ce nastopati kot Slovenec.

Slovenski ameriški narodni
svet in njegove podružnice ura-
dno zahtevajo od naših ameri-
ških oblasti, da pri sestavljanju
mirovne pogodbe za Italijo upo-
števajo poštene in pravične za-
hteve Jugoslavije, ki so pogoj
za dosego resničnega miru na
Balkanu. Zahtevamo, da se vz-
držijo načela ameriške integri-
tete, ameriške pravičnosti in de-
mokracije ter veliki ideali, ki
jih je začrtal v Atlantski listini
pokojni predsednik Roosevelt.
Upošteva in spoštuje naj se ne-
ustrašena odločnost primorske-
ga ljudstva, da s svojimi pokra-
jinami vred postane del Federa-
tivne ljudske republike Jugo-
slavije- Slovenci in Hrvati v Pri-:
morju ne zahtevajo tuje zemlje,
svoje pa ne odstopajo nikomur.
Kot ameriški državljani želimo,
da vzklije med našo novo in na-
šo staro domovino iskreno pri-
jateljstvo in razumevanje ena
druge in tako prijateljstvo je
mogoče ustvariti le tedaj, če bo
Amerika pomagala Jugoslaviji,

da bodo vsi njeni sinovi živeli
pod skupno streho, pod skupno
državo. Naša ameriška' in naša
zavezniška dolžnost je pomagati
odpirati vrata do tega skupnega
doma, nikakor pa ne jih zapi-
rati.

Primorsko in tržaško vpraša-
nje bo rešeno v prid Jugoslavi-
je, če bodo veliki zavezniki pod
vodstvom Amerike rabili pra-
vico za svoje merilo. Če bo pa
rešeno drugače, tedaj je odlo-
čala le stara imperialistična po-
litika.

Mirko G. Kuhel, tajnik-

BOLNIŠNICA, SANS,
RELIFNA IN POLITIČNA
AKCIJA

Pittsburgh, Pa. Vsaka šir-
ša narodna akcija je povezana z
raznimi problemi. Prvo, kar je
neobhodno potrebno, je stvarna
ocena položaja in važnost akci-
je, temu sledi praktična mobi-
lizacija ljudskih sil za izvedbo
točno določenih nalog ali pro-
grama. Ako je ocena pravilna
in ako stoji za oceno iskrenost,
tedaj je uspeh zasiguran.

Kampanja za zgraditev mla-
dinske bolnice v Sloveniji je ta-
ko važnega pomena, da je treba
glede tega izraziti vse kar se ko-
mu zdi, da bo pripomoglo do
konstruktivne razprave o bol-
nišnici, o zbiranju relifne pomo-
či in politični akciji, kajti to so
po mojem mneju važne in ne-
ločljive točke in glavni predpo-
goj za uspešno kampanjo.

Takoj, ko je bila sprožena hva-
levredna akcija, da ameriški
Slovenci zgradijo mladinsko bol-
nico v Sloveniji, da se v ta na-
men zbere $150,000 ali več, sem
stvar odobraval in razmišljal, če
bo ta vsota zadostna, da se bi
tako institucijo moglo opremiti
z vsemi potrebnimi aparati in in-
strumenti in če bo naš novi pro-
jekt v dobri harmoniji z zdrav-
niškimi načrti in sličnimi insti-
tucijami v stari domovini-

Lepo in prav je, da ameriški
Slovenci izročijo dar trajne na-
rave. da bo pričal in izražal na-
še tople simpatije poznejšim ro-
dovom. Toda ako se računa na
trajno vrednost, potem mora,
biti tak dar dovolj velik, da bo
odgovarjal tudi naši politični
dozorelosti, da bo govoril o za-
držanju ameriških Slovencev v
dobi med 1941-1945 in 1946,
sploh dokler ne bodo vsi deli slo-
venske zemlje vrnjeni ljudstvu,
ki je tam prebivalo in krvavelo
cela stoletja.

Kadar mislimo na trajnost
projekta, ne smemo prezreti važ-
nega dejstva, da bo moral na
vsak način izražati tudi naše fi-
nančne sposobnosti. Predstav-
ljati bi moral gotov a ne pre-
majhen odstotek našega skup-
nega bogastva in števila ameri-
ških Slovencev.

Skupno bogastvo ameriških
Slovencev se zrcali v blagajnah
bratskih organizacij, slovenskih
domov in klubov po naselbinah,
dalje v lokalnih društvenih bla-
gajnah, v kulturnih in politič-
nih ustanovah, poleg pa neusah-
ljiv vir v srcih naših požrtvo-
valnih mož in žena, ki so v vseh
dosedanjih akcijah dokazali, da
se’zavedajo svoje odgovornosti
in so vedno izpolnili vse, kar se
je od njih zahtevalo. Torej sku-
pno bogastvo ameriških Sloven-
cev predstavlja ogromno vsoto.
K temu moramo še dodati poli-
tično pojmovanje ameriških Slo-
vencev, ki se bo odražalo v veli-
kosti tega projekta in naši relif-
ni in politični akciji, dokler bo
potreba to zahtevala od nas-
Vsako nepravilno zadržanje od-
govornih faktorjev bi utegnilo
kvariti lice našega narodnega
spomenika. In baš iz tega raz-
loga je potrebna resna diskuzi-
ja, potrebna zato, da se naredi
vse naboljše, da dokažemo, da
smo upravičeni do trajnega pri-
znanja.

Prepričan sem, da je glavni
odbor SANSa zadovoljen z od-
zivom ameriških Slovencev. Mi-
slim celo, da smo jih prijetno
iznenadili s hitrim odzivom,
kar dokazuje, da gojimo globo-
ke simpatije do našega naroda,
da se zavedamo nujnosti relifne
in politične akcije, obenem izra-
žamo naše finančne sposobnosti,
naše organizacijske možnosti in
voljo do vsega, kar smatramo za
dobro in nujno, da se uresničijo
nade in stoletne sanje našega
slavnega naroda, ki ni nikdar
obupal niti pred najtežjo oviro.

Lepa je vsota, katero so ame-
riški Slovenci in Slovenke zbra-
li v plemenite svrhe, toda ako
vzamemo v poštev našo finan-
čno sposobnost in voljo do dela,

tedaj vsak lahko vidi, da jekvo-
ta za mladinsko bolnico zelo
skromna in celo veliko preniz-
ka kar lahko in moramo znatno
prekoračiti v kampanji.

SANS je dokazal, da lahko
razvije politično in relifno kam-
panjo kadar se odloči- Tako
kampanjo je treba razviti se-
daj. Sredstva in moči so na raz-
polago in se bodo v odločni kam-
panji sile pojačale in razvile,
ker se bo vsak zavedal, da s tem
polagamo račun naše politične
dozorelosti, da bomo s ponosom
lahko rekli, da smo se tudi mi v
Združenih državah naučili ne-
kaj iz klasične in krvave borbe
našega naroda, ki je bil do tega
časa navadno nazivan kot narod
ponižnih hlapcev.

Pravilna ocena nam diktira
brezpogojno akcijo za mladin-
sko bolnico pod okriljem SAN-
Sa, energično in dosledno poli-
tično akcijo v okvirju ZOJSA in
zbiranje relifne pomoči pod vod-
stvom American Committee for
Vugoslav Relief.

Izgovori, da se Slovenci sami
trudimo na politični fronti, “da
naj sedaj delajo drugi”, so zelo
nevarni in bi lahko prinesli ze-
lo slabe posledice. Vsak popust
na politični fronti bi škodoval
SANSu in mladi ljudski repu-
bliki Jugoslaviji. S tem pa se bi
celo izneverili sprejetim princi-
pom SANSa in težnjam ameri-
ških Slovencev, ki čutijo danes
bolj kot kdaj prej, da je pravil-
na politična akcija nujna stvar
za ohranitev tega, kar so si na-
rodi v Jugoslaviji priborili, da
je samo s pravilno politično ak-
cijo vseh narodov mogoče ohra-
niti svetovni mir in zagotoviti
stalen napredek-

Geo. Witkovich.

Komentarji—-
(Konec z 2. strani)

naj Mihajloviču dovoli izbrati
zagovornika po svoji volji. Ko
je bil Mihajlovič ujet, je bil že
dolgo brez potrebnega živeža in
je zelo shujšal. V zaporu pa do-
biva zadostno hrano in je že
precej pridobil na teži. 47 vlad-
nih uradnikov pa študira njego-
ve dokumente, ki ga bolj in bolj
obremenjujejo. Nasprotniki vla-
de trdijo, da bo to ena takih ob-
ravnav, kakor je bila ona, ki se
je vršila pod vodstvom Višinske-
ga v Moskvi proti Zinovjevu in
drugim starim boljševikom. Am-
pak resnica je, da kot pravi
Drew Pearson ima tudi ame-
riška vlada v rokah dokaze iz

tajnih nemških depeš, ki v raz-
vozlanju cifer pravijo, da se
Nemcem (nacijem) Mihajloviča
ni treba bati. Sedaj je naš dr-
žavni department za pošteno
obravnavo proti Mihajloviču in
mu skuša pomagati s svojimi
pričami. Ta sodna obravnava, ki
se prične v Beogradu enkrat v
maju, vzbuja že sedaj svetovno
pozornost in bo morda v marsi-
čem celo zanimivejša kot pa ob-
ravnava proti vojnim zločincem
v Niirenbergu.

Tekma za oljna
ležišča velik
vzrok sporom

(Nadaljevanje s 1. strani.)
ziji temveč Angliji in pa ame-
riškim kompanijam Standard
Oil ter Texas Co.j Oblast nad
otokom si je vzela že pred leti
Anglija, ker si Perzija pač ni
mogla pomagati, da bi ga bra-
nila. Na otoku vlada nekako ta-
ko za parado neki šejk, ki kon-
trolira domačine, angleške in
ameriške oljne družbe pa mu
plačujejo provizijo od pridoblje-
nega olja, da on in njegovi dvor-
jani lahko po knežje žive. Per-
zijska vlada ne dobi nič.

Sedaj od Anglije zahteva, da
otok Bahrein prepusti nji v
upravo, kar je angleškim in
ameriških oljnim družbam zelo
neprijetno- Gotovo imajo prste
vmes sovjetski diplomati, ki so
s tem podrezali v sršenovo gne-
zdo in dokazali, da so tudi oni
sposobni delovati za “neodvis-
nost” Perzije.

Ista borba povsod
Kot na srednjem vzhodu, ta-

ko je že leta prej trajala tekma
za izkoriščanje oljnih ležišč v
Mehiki, v Venezueli itd. Marsi-
kako “revolto” v Mehiki so fi-
nancirali angleški in ameriški
oljni interesi skupno, ali pa drug
proti drugemu.

Nesoglasja radi Rumunije, ki
so zelo napeta posebno med An-
glijo in Sovjetsko unijo, so na-
stala največ radi oljnih vrelcev,
enako na Ogrskem in v Avstriji,
in pa seveda tudi radi drugih
prirodnih zakladov. Vsled tega
je tudi Jugoslavija očrnjena, ker
enako kot prej omenjene njene
sosede proglaša rude za državno
posest.

Med vojno je pokojni Roose-
velt obljubljal, da se bo vpraša-
nje surovin po svetu rešilo tako,
da bodo dostopne tudi onim de-
želam, ki jih nimajo, a ne izgle-
da, da je kje kaj volje to obeta-
nje tudi izpolniti-
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Nič ni prijetno, ko vam fjuzi umirajo ... nc to ni prijetno znamenje.
To pomeni, da so kroženja tokov preobložena, ali pa da imate pokvar-
jene žične vrvi, električne žice, ali pa oboje,.

Vi lahko preprečite umiranje fjuzov, ter nepravilno delovanje oprave,
ki je nastala radi preobloženosti kroženja tokov, ako pravilno razpeljete
električno žico v vašem domu.

Pravilno razpeljana žica pomeni dovolj dotoka za prenašanje elek-
trične sile v vaših sedanjih napravah, in jih napravi zmožne dovajati
dovolj elektrike za nove naprave, ki jih nameravate uvesti v vaš dom.
To pomeni večjo ugodnost v razpeljavi in odstranitev nevidnega “Out-
!et Octopusa”, ter dolgih povečanih vrvi. To pomeni pomnoženost kri-
žišč in odpravo “hoje v temi” z razsvetljavo poti pred vami.

☆ ☆ ☆
Vi bodete lahko izpihovali milne balončke od veselja, ako bo vaša elek-
trična žica pravilno urejena na vašem sedanjem ali bpdočem domu, ki
ga nameravate za bodočnost. Vprašajte nas ali vašega električarja
kmalu in dovolite si pravilno razpeljvo žice za vaše bodoče naprave in
potrebe.
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Seznam priredb
slovenskih organi-
zacij v Chicagu
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 Washington 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,

Društvo “Delavec” št. 8 SNPJ
priredi v nedeljo 2. junija v Hrvat-
skem domu, 9818 Commercial Ave.
veselico v pozdrav in v korist fan-
tom, ki so se vrnili iz armade in
mornarice. Zabava se prične ob
3. popoldne.

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.)

Z Nemčijo veliko
poštnega prometa

Prva pošta iz Zed. držav v
Nemčijo je bila poslana iz New
Yorka 10. aprila z ladjo “India
Victory”. Vsebovala je 170,000
pisem in dopisnici. Daši je pošta
z Nemčijo sedaj še zelo omeje-
na, se pričakuje, da bodo restrik-
cije polagoma odpravljene do
konca tega leta.

Rusko žito Franciji
v veliko pomoč

Sovjetska vlada se je pogo-
dila s Francijo, da ji pošlje 500,-
000 ton pšenice in ječmena- Pr-
va ladja s 5,380 tonami žita, je
dospela iz Odese v Marseille
dne 7. aprila.

Nemci v Angliji na
prisilnem delu

V Angliji je na prisilnem delu
okrog 200,000 nemških vojnih
ujetnikov in nad 35,000 italijan-
skih. Slednje se vrača v Italijo,
v nadomestilo pa prihajajo v
Anglijo novi nemški vojni ujet-
niki iz Kanade in Zed. držav.

Slabega vremena ni, temveč sa-
mo slabe suknje.—Roda Roda.
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