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Brzojavni apeli
glede Trsta

1 Na poziv SANSa, Združenega
odbora ter jugoslovanskega ti-
ska v Ameriki se je ogromna ve-
čina organiziranih skupin, brat-
skih organizacij, podpornih in
kulturnih društev ter drugih
ustanov energično odzvala ter
odposlala na državnega tajnika
Byrnesa apelne brzojave, da
ameriški zastopniki na konfe-
renci zunanjih ministrov Veli-
ke Britanije, Sovjetske zveze,
Francije in Zed. držav uvažuje-
jo pravične zahteve Jugoslavije
glede Trsta, Primorja in Istre,
ko se sestavlja mirovna pogod-
ba za Italijo. Bistvo vseh teh br-
zojavov je bilo, da Amgrikanci
jugoslovanskega porekla podpi-
rajo jugoslovansko tezo za raz-
rešitev tega spornega vprašanja.
Prepričani smo, da je velikan-
ski naval teh brzojavov, kakor
tudi pomembna spomenica, pod-
prta s podpisi 54,558 ameriških
državljanov, katere je predložil
državnemu tajniku Združeni od-
bor, izzval pozitiven efekt na
ameriške oblasti.

Veliko naših podružnic ter
podpornih društev nas je o od-
poslanih brzojavih že obvestilo.
Iz statističnega stališča je žele-
ti, da nas obvestijo o tem še
ostale organizacije in društva,
da bomo ugotovili prilično na-
tančno število teh telegramov.

; Sporočite nam z navadno karto
ime društva ali organizacije ter
datum, kdaj je bila brzojavka

| poslana.
Apel, ki ga je brzojavil držav-

nemu tajniku Byrnesu SANSov
tajnik, se v prevodu glasi:

Amerikanci slovenskega po-
rekla nujno zahtevamo, da naš
državni department pravično

.presoja etično, gospodarsko in
politično razrešitev meja med
Jugoslavijo in Italijo.

Jugoslovani pod Italijo imajo
jpolno pravico pridružiti se svo-
Iji materni deželi in prebivati v
skupni državi. Vsak drugačen
popravek velike napake in kri-

i vice, ki je bila storjena sloven-
I skemu narodu vsled versajske

1 in rapalske pogodbe, bi pomenil,
da se odpovedujemo ameriških

’ principov pravičnosti in prezi-
-1 ramo pravico narodov do samo-

odločevanja. Na deset tisoče Ju-
■ goslovanov iz Julijske krajine
I Trsta in Istre je žrtvovalo svoja
- življenja v borbi proti fašizmu,

za svojo svobodo ter za narodno
[ l edinstvo. Na tisoče ameriških

; življenj je bilo rešenih od juna-
ške jugoslovanske vojske, ko je
osvobodila to pokrajino. Ne sme
se dovoliti, da bi stotisoči Jugo-
slovanov, ki so tehnično še ve-

i dno pod Italijo, bili še zastav-
ljeni v igri mednarodne politi-
ke, in izpostavljati ameriško po-
štenost v nevarnost in tvegati
naš razum pravičnosti in demo-
kracije ter načela, ki so izražena

' v Atlantski listini.

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St., Chicago 23, ILL.

Tiskovine od SANSa
in ZOJSa se naj širijo

V naslednjih dneh bodo SAN-
Sove podružnice prejele razne ;
tiskovine, ki jih je izdal bodisi
Združeni odbor južnoslovanskih
Amerikancev bodisi SANS. Čti-
vo v slovenščini ima namen in-1
formirati slovensko javnost v
Ameriki o zadevah v zvezi s po-
litičnim razvojem v stari domo-
vini in v Ameriki, s katerimi sc
ne bavi amerikanski tisk ali ka-
tere ne prikazuje v povsem pra-
vi luči in ki se v glavnem tičejo
slovenskih vprašanj. Gradivo v
angleščini, ki prihaja največ od
Združenega odbora, pa je name-
njeno širši ameriški publiki, ne
samo jugoslovanski, in radi tega
jo naša dolžnost storiti vse po-
trebno, da je tak material tudi
resnično razdeljen med splošno
publiko.

Bila bi velika potrata dela in
denarja, če bi poslani iztisi po-
ležavali po raznih policah in
omarah, češ, vseh članov ni bilo
na seji, bodo pa drugikrat do-
bili več gradiva. Vsaka podruž-
nica in vsak član naj povzame
potrebne korake, da tajniku po-
maga prejete tiskovine razde-
liti cim prej in čim obširnejše,
da v namenjenem času služijo
in pomagajo doseči svoj namen.

SANS je izdal in založil slo-
venski tekst nove jugoslovanske
ustave. Brošurica je lične žepne
obliko in ne vsebuje važnih in-
formacij samo za danes in jutri,
temveč tudi za bodoče, ko se bo
razburjeni svet povrnil v nor-!
malnost in bo ustava v polnem
obsegu izvajana. Združeni od-{
bor bo izdal ustavo v anglešči-
ni. Narodno veče ameriških Hr-
vatov pa v hrvatskem jeziku.

Te dni je izšel BULLETIN
Združenega odbora in vsebina
je polna važnih informacij in
razmotrivanj o sodobni politiki,
zlasti v zvezi s tržaškim vpraša-
njem in z drugimi problemi, ki
prizadenejo tudi Ameriko, našo
drugo domovino. V kratkem
sledijo nadaljne izdaje Bulleti-
na, enako važne, enako potre-
bne.

Izdaja Adamičeve T & T za
april in maj obsega 16 strani di-
namita. SANS ima na razpolago
le omejeno število izvodov, ki
bodo razposlani na podružnice
za razdelitev. Posamezniki si la-
hko naročajo nadaljne izvode od
izdajatelja (T & T, Milford,
N. J.)

To so važni dnevi v svetovni
zgodovini. Treba je, da se ljud-
stvo pouči ter da pravilno razu-
meva ves značaj svetovne poli-
tike, v kateri igra tako odločil-
no, obenem pa odgovorno vlogo
naša Amerika. Naša velika dolž-
nost je pomagati ljudstvu do
pravega razumevanja teh pro-
blemov s širjenjem tiskane be-
sede.

VAŽNA NOVA KUHARSKA KNJIGA ZA
AMERIŠKE SLOVENKE

'SLOVENSKO-AMERIŠKA 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 ild. To ho 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
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DRAŽA MIHAJLOVIČ. Bivši glavar četnikov, ki je obtožen pak-
tiranja z naciji ter borbe proti partizanom. Vsem, ki je preobrat v Jugo-
slaviji nevšečen, delujejo pod krinko obrambe Mihajloviča proti “Ti-
tovi komunistični diktaturi.”

Amerikanci slovenskega po-
rekla soglasno in prisrčno pod-
pirajo jugoslovansko tezo za raz-
rešitev problema Trsta in Julij-
ske krajine. Obračajo se na vaš
visoki urad, da nudite simpati-
čno pomoč za razrešitev istega
v smislu jugoslovanskega pred-
loga. Uverjeni smo, da je jugo-
slovanska zahteva zaslužena in
upravičena. Jugoslovanski pred-
log edini nudi ključ za mirno
razrešitev krivice, ki je bila na-
silno storjena nad tem ljud-
stvom pred petindvajsetimi leti
in več. Nikakor ne moremo pod-
pirati katere druge teorije za
razrešitev spornega vprašanja,
ki bi prezirala pravično narod-
nostno razmejitev med Jugosla-
vijo in Italijo in ne spoštovala
neovrgljivo voljo velike večine
prizadetega ljudstva, ki želi po-
stati svojstven del Federativne
ljudske republike Jugoslavije.

V skladu otroške
bolnice $57,000

Do 25. aprila izkazuje sklad
otroške bolnice za Slovenijo nad
$40.000 v gotovini in $17,000 v
zanesljivih zaobljubah, ali sku-
paj preko $57.000 Račun do 30.
aprila in seznam št. 4 bo v krat-
kem objavljen.

Skoraj vsa naša podporna
društva so dobila vabila, da so-
delujejo pri nabiranju prispev-
kov ter da i sama svojih bla-
gajn po možnosti prispevajo v
ta dobrodelni namen. Tista dru-
štva, ki niso prejela teh vabil,
so naprošena, da vzamejo te vr-
stice in druge apele v naših li-
stih za “uradna” vabila ter da
se pridružijo stotinam drugih
društev in organizacij, ki so se
že odzvale in prispevale.

Imena vseh prispevateljev v
zneskih nad $5 bodo objavljena
ter poslana v staro domovino.
Ta imena in prispevki za njimi
bodo naj lepši dokaz našim bra-
tom in sestram v opustošeni Slo-
veniji, da sočustvujemo z njimi
ne samo v besedah, temveč tudi
v dejanjih.

Če Amerikanci ne moremo
pomagati, ne more pomagati
nihče!

Naše prireditve
V soboto 4. maja: Slike iz sta-

re domovine v Franklinu, Kans.
Prireditev je pod okriljem po-
družnice SANSa in Federacije
društev SNPJ.

V nedeljo 12. maja: Velika
prireditev Centralnega odbora
SANSovih podružnic v Chicagu
v dvorani SNPJ. Govori pred-
sednik Etbin Kristan, pogojno
tudi ga. Nada Kraigherjeva in
dr. Neubauer.

Isti dan se kažejo filmi iz sta-
re domovine v Luzerne, Pa., pod
pokroviteljstvom podružnic
SANSa in društva SNPJ.

Vsi prispevki gredo v sklad
otroške bolnice za Slovenijo.
Rojaki, udeležite se teh prire-
ditev v največjem številu!

Mirko G. Kuhel, tajnik.

USTNICA UREDNIŠTVA
Poročilo o seji kluba št. 1 JSZ

in predavanja Oskarja Godine,
o koncertu “Prešerna” in drugi
dopisi, ki smo jii* prejeli v pon-
deljek, bodo objavljeni v pri-
hodnji številki.

Komentarji—-
(Konec z 2. strani)

beno na ncblagoslovljcnem kra-
ju, med samomorilci, tolovaji in
berači. Nobenega spomenika
mu niso dali na grob. Niti ne
straže. Toda ker z Mussolinijem
vred niso pokopali tudi fašizma
v Italiji, je naravno, da je ostal
“duče” v očeh mnogih njegovih
privržencev še vedno simbol.
Zavzeli so se, da je treba njego-
vo delo za “preporod Italije” na-
daljevati in to so storili z “reor-
ganizacijo” svojih vrst. In od-
grebli so “dučeja”, truplo ne-
kam skrili in svetu ter Italija-
nom oznanili, da so ga odeli v
rože. In pa, da bodo odslej bolj
kot še kdaj delovali, da se reši
Italijo pred “brezverstvom” in
“komunizmom”. Bilo bi dobro,
če se bi evangelisti “naše sorte
demokracije” v Londonu in v
Washingtonu kaj naučili iz ta-
kih incidentov, dokler je še čas.

G. N. Earle je bil 25. aprila
vprašan, če ni vse tisto, kar on
govori proti Sovjetski uniji, že
stokrat premlel Adolf Hitler.

Pa mu je odgovoril, da ni važno.
KDO govori, temveč da je va-
žno to, da resnico pove. “Buuu”,
je bobnelo po dvorani* ampak
kdor hoče razumeti, pomeni to,
da je tudi že Hitler “ukraden”
iz groba in nadaljuje iz ust in s
taktiko drugih svoje “začrtano
delo”.

Jugoslovanska ambasada v
Washingtonu je izdala lično o-
premljeno brošuro, z zemljevi-
di nekateri so v barvah, z na-
slovom “TRIESTE”. Ime pove,
zakaj gre. Ta pamflet podrobno
opisuje spor med Italijo in Ju-
goslavijo radi Primorja, kako se
je vse to zgodilo in zakaj ima
Jugoslavija po vseh poštenih
pravilih res pravico do njega.
Vse gradivo je v angleščini.
Kdor bi mogel poskrbeti kje kaj
publicitete v prid jugoslovan-
skih zahtev, naj piše po to inte-
resantno knjižico ter jo ponudi
v presojo kakemu uredniku lo-
kalnega časopisa. Pišite na na-
slov Yugoslav Embassy, Wash-
ington, D. C.

Poljska vlada je preklicala
konkordat z Vatikanom. Na
Poljskem je bila do te vojne ka-
toliška cerkev država v državi,
financirana od države in od
ljudstva, in politično v ospredju.
Sedaj je ob veleposestva in ob
politično moč. Papež Pij XII. je
preklic konkordata dne 22. apri-
la po radiu ostro obsodil in ob
enem objavil pismo, ki ga je po-
slal letošnjega januarja kardi-
nalu Hlodu. V njemu je dejal
med drugim: “Naš strah <da se
bo na Poljskem udarilo po cer-
kvi in svetemu zakonu), je bil
upravičen.” In res je Poljska za
Vatikan silovita izguba. A tisti,
ki so konkordat preklicali, sma-
trajo, da jim mora biti prva bri-
ga ljudstvo, ne pa hierarhija in
Rim.

Profesor Harold Laski z zdru-
ženjem socialdemokratov in ko-
munistov v sovjetskem delu
okupirane Nemčije v “zedinje-
no socialistično stranko” ni za-
dovoljen. Smatra, da je združe-
nje kaj vredno le, ako ni prisi-
ljeno. Toda da-li jo bilo to zdru-
ženje, ki ga on kritizira, “pri-

silno”, se mnenja križajo. So-j
vjetska vojaška vlada je po
mnenju ameriških poročevalcev
res vplivala v prid združenja,'
toda niso pa dobili dokazov, da
ga je primorala. Prav tako je
ameriška in angleška vojaška
oblast v njunem delu Nemčije
vplivala, da ni prišlo do združe-
nja. Tudi v Italiji ga je konven-
cija socialistične stranke odklo-
nila toda sam Laski, ki je bil
na nji bratski delegat, je pri-
znal, da bo sodelovanje med ko-
munisti in socialisti nadaljeva-,
no, in da bosta imeli obe stranki
posebno v južni Italiji mnogo-
kje skupno listo, ker le združe-
no se nadejata poraziti klerikal-

rte in druge reakcionarne kandi-
date.

Velika četvorica se na kak na-
čin mora zediniti za stabilizira-
nje Evrope. Ako jo bo pustila le
predolgo viseti v negotovosti, je
niti UNRRA ne bo mogla rešiti,
pa če ji bi pošiljala magari tri-
krat več potrebščin kot jih ji
sedaj. Toda predno bo velika če-
tvorica sposobna konstruktivno
delovali za preporod Evrope in
ostalega sveta, mora najprvo sa-
mo sebe prepričati, da ji je res
za to nalogo, ne pa za imperiali-
stične smotre posameznih dežel
in za intrige med sabo drug pro-
ti drugemu.

EDVARD KARDELJ PREPRIČAN, DA GRE
NOVA JUGOSLAVIJA PO PRAVI POTI

Arthur Gaeth, ki je poročeva-\
lec časniške agencije ONA, je
imel intervju s podpredsedni-
kom jugoslovanske vlade Ed-
vardom Kardeljem, ki ga tu po-
dajemo kakor nam je bil poslan.

Kardelj je poleg Tita najjač-
ja osebnost v sedanji jugoslo-
vanski vladi. Ker je Slovenec,
je naravno, da mu je Slovenija
močno pri srcu in njegova za-
sluga je, da je pritiral primor-
sko vprašanje na oder svetovne
pozornice. Po prepričanju velja
Kardelj za komunista. Izkazal
se je za spretnega politika po-
sebno na konferenci zbornice
združenih narodov, ki se je vr-
šila v Londonu, in slovi tudi za
veščega tolmača politike in smo-
trov jugoslovanske vlade v po-
menkih s poročevalci tujezem-
skega tiska. Omenjeni Arthur
Gaeth piše o pomenku s Karde-
ljem sledeče:

Edvard Kardelj je prebil ne-
kaj svojega življenja kot ve-
čina drugih prvakov sedanjega
jugoslovanskega režima —v za-
porih kraljevske jugoslovanske
vlade v predvojni dobi. Toda ko
sem se z njim razgovarjal v nje-
govem prostranem uradu v Beo-
gradu, me ni nobena okolnost
spominjala na to dejstvo. Vtis,
katerega daje podpredsednik
jugoslovanske vlade, je mnogo
bolj blizu osebnosti mirnega in
poštenega profesorja, kateremu
je do tega, da natančno raztol-
mači svoje naziranje glede po-
trebne socialne ureditve svoje
dežele.

Razgovarjal sem se z njim ce-
lo uro in izvedel, da je bil vržen
v zapor takoj po svoji gradua-
ciji kot dijak. Vprašal sem ga,
kje in kdaj je spoznal Tita. “Po-
znal sem ga,” je odgovoril, “že
od leta 1934 naprej, kajti vsi
smo morali delovati ilegalno v
tistih časih kraljestva in dikta-
ture- Cesto smo morali menjati
svoja stanovanja in kraje, kjer
smo živeli, kajti policija nas je
kaj rada začela sumničiti. Zgo-
dilo se je, da sem moral jaz kot
Slovenec v Beograd, dočim so
Tito in drugi, ki so bili Hrvati
ali Srbi, pribežali v Slovenijo.
Včasi smo sc našli v istih zapo-
rih in se spoznavali v njih.

Povedal mi je, da so bili tudi
Slovenci razočarani nad razme-
rami v kraljevini, ter da so bili
prvi, katere je pregazil sovražni
naval. Vzelo je nekaj časa, pre-
dno je uspelo Kardelju in nje-
govim tovarišem, da dvignejo
prapor odpora, toda ko je ljud-
stvo spoznalo možnost nove slo-
ge. sc je mnogo ljudi pridružilo
partizanom in le posamezne sku-
pine klerikalcev in nacionalistov
so ostale v opoziciji. Od teh so
mnogi odšli z Nemci iz dežele in
se zdaj nahajajo v angleški zoni
na Koroškem-

Podpredsednik Kardelj je po-
udaril, da ni nobene borbe med
cerkvijo kot tako in med drža-
vo. Mnogo prominentnih katoli-
čanov, med njimi Slovenci Koc-
bek, dr. Brecelj, Toni Fajfar in
Franc Finžgar, je v pokretu in
se nahajajo na važnih mestih v
vladi.

Posebno zanimiva pa so bila
tista Kardeljeva izvajanja, ki se
tičejo Primorske. Izjavil je, da
izhaja največ zavednih Sloven-
cev iz krajev Julijske Benečije,
ki ni bila nikdar vključena v
meje Jugoslavije in je prišla po
prvi svetovni vojni pod Italijo,
navzlic dejstvu, da je pretežna
večina prebivalstva slovenska.

Večina slovenskih intelektual-
cev pisateljev, umetnikov in
učenjakov je iz Primorske,
kjer živi nič manj kot 25 odstot-
kov vseh Slovencev Ta narod se
je tekom sedanje vojne povezal
z Jugoslovani in se skupaj uprl
fašistom. Že leta 1944 je bila vsa
dežela razen malega pasa ob

obali v partizanskih rokah. Pre-
ko 45,000 Slovencev je padlo v
bojih za Julijsko Benečijo —in
Jugoslovani so trdno odločeni,
da njih žrtev ne sme biti zaman.

E. Kardelj je izrazil veliko
zaupanje v organizacijo zedinje-
nih narodov. Bil je predsednik
jugoslovanske delegacije na pr-
vem sestanku zedinjenih naro-
dov v Londonu in mi je dejal:
“Zedinjeni narodi imajo mno-
go več sredstev za poravnavo
mednarodnih sporov kot jih je
imela Ženeva •. . Najvažnejši
korak naprej je ta, da imajo v
sedanji organizaciji velesile
mnogo več vpliva in s tem tudi
več odgovornosti. Ako hočemo
biti odkritosrčni, moramo pri-
znati, da mir na svetu ni odvi-
sen toliko od malih državic kot
od treh ali štirih velikih sil.”

O jugoslovanski revoluciji pa
jc poudaril podpredsednik Kar-
delj, da večina ljudi v Ameriki
in na Angleškem pogrešno sodi
o njej, kei’ jo primerja ruskemu
vzorcu. “Naša borba ima čisto
drugačen izvor. Res je, da je na-
ša revolucija po svoji socialni
vsebini podobna oktobrski revo-
luciji, toda s tem še ni rečeno,
da je enostavno posnemanje.
Klasični vzorec meščanske re-
volucije proti fevdalizmu je
francoska, ki je bila večkrat po-
novljena, toda nikdar ne v isti
obliki. Mi imamo zopet čisto no-
vo variacijo te revolucije.

“V svojem gospodarstvu še
nismo dosegli normalnega sta-

; nja- Toda v Jugoslaviji imamo
mir navzlic temu, da imajo
kmetje puške in drugo orožje.
Naša dežela je urejena in sta-
bilna. Morda še nismo dosegli
one idealne oblike demokracije,
za katero smo se borili in kate-
ro upamo ustvariti. Toda oblast
je že v rokah pretežne večine
naroda.”

Zed. soc. stranka v Nemčiji
največja po članstvu

Iz Berlina poročajo, da je po
združenju komunistov in socia-
listov v sovjetski okupacijski
zoni nova organizacija, ki se
imenuje “zedinjena socialistična
stranka”, naj večja v Nemčiji.
Šteje nad milijon članov. Izmed
teh jih je prej pripadalo v ruski
zoni 511,00 komunistični in
530,000 socialdemokratski stran-
ki.

Uruguay za relif
Uruguay, mala republika ob

Argentini, je žitna dežela. Vzlic
temu je uvedla delitev kruha po
odmerkih, da bo lahko toliko
bolj pomagala relifni akciji
UNRRA.

Opozicija proti
kontroli velike
četvorice se širi

(Nadaljevanje s 1. strani.)
Nemčijo in Japonsko ona odlo-
čila, posebno nad Japonsko.

Toda v zavezniških deželah
jih je mnogo, ki v nesebičnost
Zed. držav v minuli vojni niso
tako prepričani kot so Američa-
ni. Ko se je vojna pričela, sta
bili na Pacifiku tudi Japonska
in Anglija pomorski velesili. Pr-
vi japonski uspehi so Američa-
ne in Angleže uverili, da je Ja-
ponska v militarističnem oziru
veliko jačja kot pa so si oni
predstavljali. No, ameriški pre-
moči Japonska ni bila kos in se-
daj je “boss” nad njo general
MacArthur. In Pacifik je postal
“ameriško morje”. Tudi če tega
mnogi ne bi toliko poudarjali,
dejstvo je, da so Zed. države
nad Pacifikom vladujoča sila in
imajo vojne baze skozi do ki-
tajskega in japonskega obrežja,
pa tudi na Kitajskem, Japon-
skem, Filipinih, na avstralskih
otokih, ob Novi Zelandiji in tik
Sibirje. Amerška vlada si hoče
veliko teh baz na Pacifiku, ka-
kor tudi na Atlantiku ohraniti.
Angliji in njenim dominjonom
to ni všeč, najmanj pa Moskvi.

Predlog za skupne baze
Avstralija in Nova Zelandija

smatrati, da Zed. države v mir-
nem času ne potrebujejo vseh
teh baz, kar pa jih ie okrog Av-
stralije in Nove Zelandije, naj
bodo skupne, ako se jih ne misli
opustiti. Neprijetno za Avstra-
lijo in Novo Zelandijo je, ker
jima Amerika lahko vrže v ob-
raz očitek—kar se je že dosti-
krat zgodilo, da če bi bile za
svojo zaščito odvisne od svoje
ter angleške mornarice, bi se
Japoncem ne mogli übraniti.
Otela jih je torej ameriška sila.

Zed. države bi rade ohranile
svoje baze tudi v Icelandiji na
severnem Atlantiku. Med vojno
je icelandska vlada Američa-
nom in Angležem dovolila, da
si tam zgrade mornarična in le-
talska oporišča proti Nemčiji.
Potem so ostali tam samo ame-
riške ladje in letala. Ameriška
vlada je Icelandiji obljubila, da
ko bo vojne konec, bodo njene
ladje ter letalci odšli. To se še
ni zgodilo. Naobratno, ameriška
vlada bi rada baze v Icelandiji
v najem za 99 let. Ker je Icelan-
dija na direktni poti med Wash-
ingtonom in Moskvo, bi ameri-
ške baze na tem otoku lahko v
slučaju vojne služile ameriškim
letalcem za napade na evropsko
Rusijo. “Kakšen drug namen bi
naj sedaj sploh imele?” vprašu-
jejo v Moskvi. Zato je sovj. vla-
da Icelandiji sporočila, da če ba-
ze Ameriki dovoli, bo to smatra-
la za neprijateljsko dejanje. In
res je predsednik icelandske
vlade v Washington sporočil,
da želji ameriške vlade ne more
ugoditi. Stvar s tem seveda ni
še končana, ker naše baze so še
tam.

Socialistična stranka se
udeleži kongresnih volitev
Glavni urad socialistične stran-

ke je sporočil, da bo imela v pri-
hodnjih kongresnih volitvah
okrog 15 kandidatov v zvezni
senat in 68 v poslansko zbor-
nico. Strankina konvencija pa
se bo vršila od 31. maja do 2. ju-
nija (vštevši ta datuma) v Chi-
cagu.

NAROČITE
AMERIŠKI DRUŽINSKI

KOLEDAR
SVOJCEM V STAREM KRAJC

Stane $1.65 s poštnino vred. Pošljite nam
točen naslov in vsoto, drugo izvršimo mi.

Letošnjega koledarja mora v stari kraj
>.

najmanj tisoč izvodov!
Ljudje tam ga bodo veseli, ker je njim

j posvečen.
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