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Veliko grmenja -

malo dežja
Uradno naznanilo jugoslovan-

skih oblasti pred dobrim mese-
cem, da je mitični “junak” Mi-
hajlovič in njegova enajstglava
“vojska” varno pod ključem, je
nudilo sovražnikom nove Jugo-
slavije v Ameriki priliko, da
pod krinko ‘patriotizma’ ustvar-
jajo ncprijateljsko javno mne-
nje napram Jugoslaviji. S tem
orožjem naskakujejo razne po-
li tikaše in ljudske zastopnike v
Washingtonu, zlasti one, ki ima-
jo radi svojega neugodnega re-
korda velike skrbi glede prihod-
njih volitev. V tej kampanji
uživa reakcija podporo ravno ti-
stih časopisov in revij, ki so se
potegovali včeraj za übežno
poljsko vlado v Londonu; za sa-
mo] ustavljeno jugoslovansko
kraljevo vlado; ki zagovarjajo
lalanhista Franca v Španiji in-
se protivijo zagotovilu pokojne-
ga Roosevelta, da mora biti fa-
šiz< ms koreninami vred uni-
c n, kjerkoli in kadarkoli se po-
javi; ki so napadli in še napada-
jo jugoslovanske volitve in se
odprto norčujejo iz vseh napo-
rov in žrtev osvobojenih naro-
dov, da si zgradijo novo, svobo-
dno hišo in odstranijo vsa tista
zla. ki so povzročila največjo
svetovno katastrofo; ki nepre-
stano napadajo Sovjetsko unijo
in vsakega, ki sc trudi, da bi se
naša Amerika in ta slovanski or-
jak razumevala; ki odprto pro-
pagirajo tretjo svetovno vojno,
žugajo ostalemu svetu z atom-
sko bombo, a v isti sapi hinav-
sko zagotavljajo, da se potegu-
jejo za trajen in pravičen mir;
tarnajo o nesreči “übogega nem-
škega ljudstva” in o stradanju
v Italiji, o veliki "ljubezni” Ja-
poncev do Amerike, o trpljenju
in potrebah onih narodov, ki jih
je nacizem in fašizem zapisal v
smrt, ki so se pa dvignili in po-
magali z ogromnimi žrtvami za-
treti to strašno zverino, pa ni-
majo niti ene dobre besede. Ti
se danes potegujejo za Mihailo-
viča in v svoji bedastoči raču-
najo. da bo Amerika pri njegovi
obravnavi intervenirala.

Toda ali gre res za Mihajlo-
viča? Za ameriške letalce, ki so
padli na četniško ozemlje?

Znano je že, da je v Jugosla-
viji bilo rešenih okrog 2400
ameriških letalcev. Od teh je
nekaj nad 2000 pristalo na par-
tizansko ozemlje, ostali v okra-
jih, kjer je baje imel oblast Dra-
ža Mihajlovič. Nobenega dvo-
ma ni, niti nihče ne oporeka, da
so četniki resnično rešili te
Amerikance. Če jih ne bi, bi si-
gurno 'Amerika zahtevala Mi-
ha jloviča kot vojnega zločinca.
Ameriška vojska ima celoten,
popoln rekord o vseh teh rešit-
vah. Istočasno pa je tudi zna-
no, da so ameriški letalci dobili
navodila, da se v slučaju nujne-
ga izkrcanja iz pokvarjenih le-
tal spustijo na partizansko

ozemlje, Churchill je v svojem
govoru februarja 1944 javno
razkrinkal Mihajloviča, češ, da
njegovi poveljniki kolaborirajo

z Nemci proti zaveznikom. Mi-
lajlovič je bil tedaj vojni mini-
ster pri übežni vladi in je preje-
mal navodila od vlade v Lon-
lonu. Kaj pa če bi se Mihajlo-
zič na obravnavi popolnoma iz-
povedal in bi se svet informiral,
.akšna povelja je prejemal od
kraljeve vlade, kaj jo pravza-
prav bila njegova glavna vloga
/ načrtu übežnega kralja in nje-
govega dvora.

Če bi so jugoslovanska pravič-
nost res ravnala po geslu, ki je
lužilo ameriškim pionirjem na
apadu še ne tako dolgo nazaj:
Jive him a fair trail—then hang
i;m!, bi Mihajlovič danes men-
!a ne bil med živimi. Za njim
>i lahko izginila vsaka sled, čim
o bil zasačen.

Reakcija hoče ustvariti med
imcriško publiko domnevanje,
mkor da je Mihajlovič v smrtni
ovarnosti radi tega, ker je po-

magal rešiti nekaj ameriških le-
alcev. Ker je rešil nekaj naših
zojakov, bi mu Jugoslavija mo-
ala ohraniti življenje! Najbrž
e radi podobnega slučaja še čil
n zdrav japonski cesar, ker je
pomilostil usmrtitev petih ali

Šestih Dolittlovih letalcev, osta-
le pa prepustil usodi!

Znano je, da so nekateri bal-
kanski “eksperti” v našem dr-
žavnem departmentu napeli vsa
šila in kopita, da bi jugoslovan-
ska komisija za ugotovitev voj-
nih zločinov umaknila ime Dra-
že Mihajloviča iz seznama jugo-
slovanskih vojnih zločincev,
kjer zavzema prvo mesto. Mar
jih je v to silila ljubezen do Mi-
hajloviča? Ali morda strah pred
Mihajlovičem? Ti eksperti ima-
jo svoje prijatelje, ki so tesno
povezani z raznimi Fotiči, Petri
in Pavli, z raznimi “eksi”, ki so
nekoč govorili in barantali “v
imenu Jugoslavije”. Toda nale-
teli so na gluha ušesa. Javna ob-
ravnava naj pokaže, če je Mi-
hajlovič izdajalec ali domoljub.
Toda reakcija, ki tako kriči, da
Mihajlovič ne bo imel pravične
in poštene obravnave, se pravi-
čne in poštene obravnave boji.
Taka obravnava bi razkrinkala
vse umazane načrte in poteze, s
katerimi so si “prijatelji” Jugo-
slavije obremenili svoje težke
vesti in njihova politična bodoč-
nost bi na mestu skrahirala. Ve-
lesrbska klika se tudi zaveda, da
bi pravična obravnava Mihajlo-
viča onemogočila vsako še tako
majhno priličico, v katero ima
še vedno globoko zaupanje, za
njeno povrnitev k jugoslovan-
skemu koritu.V Mihajloviču se
ji je posrečilo postaviti simbol
za njeno bodoče vrtanje proti
ljudski republiki in za ribare-
nje v kalni vodi svetovne reak-
cije; brez Mihajloviča pa bi taka
črna politika ne imela pristanka
niti tam, kjer je trdila, da ima
svoje oporišče —v Jugoslaviji.

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

VAZNA 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 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
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2301 SO. LAWNDALE AVE., CHICAGO 23, ILL.
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V ITALIJO je bilo poslane iz Zed. držav bednim v pomoč že zelo
veliko obleke, med drugim posebno za otroke. Gornje je dete, ki je
dobilo obleko od Ameriškega Rdečega križa.

Za jugoslovansko reakcijo v
Ameriki, v krogu katere se zbi-
rajo tudi nekdanji slovenski na-
prednjaki in lažipreroki, ki so
svojo nasprotnost napram na-
rodni osvobodilni borbi zagovar-
jali z dejstvom, da tudi srbski

i socailist Živko Topalovič odkla-
nja sodelovanje s “komunisti”,
pa taka javna obravnava tudi
ne bi bila po godu. Kajti znano
je, da je tudi Topalovič bil eden
izmed voditeljev Mihajlovičeve-
ga (Fotičevega) “narodnega od-
bora' v jugoslovanskih gorah
ter da je z Mihajlovičem vred
imel stike in sodeloval z okupa-
torjem proti narodni osvobodil
ni vojski in proti zaveznikom.

Jugoslavija ima nebrojne do-
kaze o krivdi in izdajstvu Draže
Mihajloviča. Na podlagi teh bi
ga lahko že sodila in obsodila.
Ampak Mihajlovič je simbol po-
litičnega gibanja, katerega na-
men je spraviti Jugoslavijo na-
zaj na stara pota, najsibo z lepa
ali z grda, hočeš ali nočeš, s po-
močjo “prijateljev” ali izdajal-
cev, Boga ali vraga. Obravnava
proti Mihajloviču bo obravnava
proti vsej reakciji, ki si je pod
njegovim imenom pregrešila z
zaroto proti vsemu, kar je zdra-
vega in poštenega v Jugoslaviji.

In vsled tega to dni tako grmi
po Ameriki. Grmi in treska po

■ časopisju, iz katerega je Goebels
> zajemal ocvirke in jih nato o-
zaljšane serviral zavezniškim
slušateljem in čitateljem širom
sveta. Gliha vkup štriha, pravi

| stara slovenska prislovica. Ta
I prislovica velja posebno vsem
sovražnikom prerojene Jugosla-
vijo, ki neustrašena koraka na-
prej po svoji poti do uresničenja
tistih ciljev, za katere je narod
v osvobodilni borbi trpel in umi-
ral. Le naj grmi in bliska v da-
ljavi —v Jugoslaviji vsled tega
ne bo dežja!

V zvezi s tem grmenjem in
bliskanjem lahko tudi povpra-
šamo: Kedaj bo začelo grmeti in
se bliskati tudi v prid Jugosla-
vije? Zakaj ne sedaj, ko išče Ju-
goslavija svoje zaslužene pravi-
ce in hoče izpolniti svojo oblju-
bo, da bodo v novi ljudski Jugo-
slaviji imeli prostor vsi Jugo-
slovani kot svobodni bratje in
sestre, tudi oni, ki še niso spo-
jeni s svojo materno deželo?

Bratje, mi stojimo čvrsto
kakor zid iz grada!
Črna zemlja naj pogrezne,
kdor sedaj odpada!

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Reakcija v Franciji
porazila načrte za
preuredbo republike

(Nadaljevanje s 1. strani.)
svojih posebnih razmer ni bil v
stanju “nagajati” nacijem toli-
ko kot so n. pr. partizani v Ju-
goslaviji. Ampak ko je bila
Francija osvobojena, je ves svei
uvidel, da odpor proti fašizmu
—domačemu in nemškemu—v
nji ni nikdar zamrl

Stare zasluge pozabljene
Ne Churchill, ne Roosevelt,

nista hotela pomagati francoski
podtalni borbi proti nacijem to-
liko kot bi lahko pomagala Vz-
rok je, ker je bil to odpor fran-
coskega proletariata in franco-
sko delavstvo je za socializem,
dočim sta Roosevelt in Church-
il zmerom oglašala le “naš na-
čin življenja”, kar je pomenilo
v njunem žargonu ohranitev ka-
pitalizma in pa priznanje prole-
tariatu, da ima pravico do “več-
jih drobtin” kakor pa jih je do-
slej dobival.

Toda ko je bila Francija oku-
pirana, so naši in angleški po-
veljniki poskrbeli, da so prišli
predstavniki starega reda tudi
pod njimi do veljave. Prej so jo
imeli v “tretji republiki” in na-
to skupno s Hitlerjem. Delavska

masa je rekla: take republike
nočemo več In ne takega eko-

, nomskega ter političnega siste-
: ina.

Reakcija rekla drugače
S pomočjo anglo-ameriške vo-

i jaške oblast i pa je v Franciji do-
bilo zaščito staro plemstvo, de-

i mokratične stranke pa le toliko,
da se je obvarovalo kapitalisti-
čno demokracijo. Francija je se-
daj silno obubožana dežela, iz-

■ ropana, opustošena, in je zato
i popolnoma odvisna od tuje po-
moči. Dali sta jo ji najprvo An-

iglija in Zed. države. A vzlic te-
mu je francosko delavstvo vz-
trajalo pri svojem, ni pa dobilo
priznanja ne v Washingtonu, ne
v Londonu in tako je bila usta-
novljena po zaslugi francoske in
zavezniške reakcije začasna vla-
da na pravilih starega reda. Iz-
voljena je bila potem tudi nova
zbornica, ki je imela nalogo se-
staviti ustavo četrte republike
in to je storila.

Glavne točke ustave
Novo francosko ustavo so se-

stavili socialisti in komunisti.
Zavrgli so sistem dveh zbornic
in se izrekli samo za ljudski par-
lament, brez kakega senata ali
takozvane višje zbornice, ki so
v običaju v kapitalističnih deže-
lah. Dve zbornici ima tudi So-
vjetska unija, vsled različnih
narodnosti v državi, in sličen si-
stem je uvedla Jugoslavija. To-
da Francija je homogena (eno-

narodnostna) država in zato sta
socialistična in komunistična
stranka sklenile, da ji bi bile
dve zbornici le coklja.
, Vsa francoska reakcija pa je
zahtevala, da senat ostane.

Social isti čna-komunistična ve-
čina je v konstituanti dalje skle-
nila, da naj bo predsednik repu-
blike le pečat, ne pa glavar, ka-
kor je n. pr. v Zed. državah. In
pa da naj predsednika vlade iz-
voli parlament.

Socialistična in komunistična
stranka sta v kampanji dokazo-
vale. da je to res demokratična
ustava, ampak francoska bur-

, žvazija kontrolira še vedno vsa
bogastva v državi, in propagan-
dna sredstva, se ji je minulo ne-
deljo posrečilo to ustavo zavreči
z okrog milijon glasovi večine.
Revolucija z glasovnico se ni

posrečila
Obe levičarski stranki sta

ljudstvu dokazovali, da sistem,
kakršen je Francijo do kraja
upropasti 1, več ne drži in da ga

j mora biti konec. Desničarji pa
Iso s svojo ogromno propagando,
in s pomočjo anglo-ameriškega
kapitalizma argumentirali, da
ako sc volilci izrečejo za ustavo,
kakršna jim je bila predložena,

1 bo to pomenilo prehod Francije
iz “demokracije” v “rdečo dik-
taturo”.

Sedaj je Francija spet brez
ustave in treba ji bo nove kon-

i stituante, ki naj sestavi nekaj
bolj kompromisnega nekaj,
kar ne bo povsem kapitalizem,
pa*tudi socialistična ne sme biti.
Dali bo mogla Francija svoj, so-
cialni preobrat izvršiti na miren
način, kot sta si ga zamislile so-
cialistična in komunistična
stranka, je sedaj drugo vpra-
šanje.

ŽIDOVSKO VPRAŠANJE
(Nadaljevanje s 1. strani.)

pod upravo Združenih narodov,
ali po domače, pod angleško in
ameriško vlado. Anglija je pri-
poročilo pripravljena sprejeti
pogojno, da ji Zed. države v slu-
čaju splošnega arabskega upora
pomagajo z oboroženo silo. Pred-
sednik Truman ji tega ni še ob-
ljubil a tudi Židom v Ameriki
se ne bi rad zameril.

Tako je to vprašanje še vedno
tam kakor je bilo po prvi sve-
tovni vojni, le da je sedaj še ve-
liko bolj zamotano.

NEKAJ- SLIKE IZ
OSVOBODILNE BORBE

Chicago, HI. Poleg mnogih
pisem iz domovine je tu še eno,
ki potrjuje borbo in trpljenje
slovenskega naroda. Pisala ga je
moja sestra iz Gorenje vasi nad
Škofjo Loko. Pismo se glasi:

Dragi brat in svakinja:
Tvoje pismo prejeli, za kate-

rega Ti prav lepa hvala! Kako
smo ga bili veseli, ti ne morem
povedati, ker smo že mislili, da
tudi tebe ni več med živimi. Tu-
di mi ti bi bili že radi pisali, a
nismo imeli tvojega naslova. Iz-
gubil se je, ker nas tako dolgo
Ini bilo doma. Vprašuješ, kako

i nam je bilo med tem dolgim ča-
som, ko nismo vedeli drug za

1 drugega.
Dragi Janez, dolga so bila leta

' in težka, ki smo jih preživljali
. pod nemškim okupatorjem. L.
| 1941 so nas zasedli Nemci in pri-

j nesli seboj gorje. Nekaj mese-
cev je bilo mirno, to je, da nas
niso vedno preganjali, toda to
je kmalu minulo. Najprvo so
zaprli brata Pavleta in Matev-
ža. Matevž je bil kmalu izpu-
ščen, le Pavle je bil zaprt tri
mesece in potem tudi izpuščen
Bil je doma dobra dva meseca
in zopet je bilo nevarno zanj
iti v zapor ali v partizane. Se-
veda se ni dal zopet zapreti,
temveč je šel raje v hribe borit
sc za novo Jugoslavijo. To je bi-
lo že 6. dec. 1941. Matevž je bil
bolan in zato ni šel v hribe; be-
žati je moral in seveda k teti Sa-
jetovi v Novo mesto. Tam je bi-
lo malo bolje, ker so bili Italija-
ni. Tudi Mica je bežala v Ljub-,
Ijano, Jože pa je bil na Jeseni-
cah v tovarni. Ostali smo doma
oče, Vera in jaz (Cirila). Ko so
Nemci enkrat videli, da so se
trije skrili, potem so začeli nas
privijati. Stalno so nas zmer-
jali, zapirali, ker hoteli so vede-
ti, kje so naši ostali. Presedali
smo in vedno so nag zmerjali z
banditi Inglici. Pa tudi mi smo
morali z doma v Nemčijo 22. ja-
nuarja 1942. Pustili smo skoro
vse, vzeli le toliko seboj, kar
smo mogli v eni uri časa. Takrat
človek ne ve kaj bi; bili smo vsi
zmešani, saj veš, pustiti dom in
vse, a človek ne ve kam gre. Pe-
ljali so nas v mrazu v odprtem
avtu do Št. Vida pri Ljubljani.
Tam je bil lager, od kjer so nas
potem poslali naprej v rajh.

V Št, Vidu smo bili dva mese-
ca, ležali na tleh lačni in vedno
v strahu, kdaj nas bodo posta-
vili v vrsto za ustrelitev. Dom
je prevzela Franca, ki je bila še
na svobodi in živela pri možu s
tremi otroci.

Pridno sta skrbela za dom in
nam pošiljala pakete, ker dru-
gače bi bili še bolj stradali. V
Nemčijo so nas peljali meseca
marca 1942, kjer smo bili v la-
gerju, dokler nas niso osvobo-
dili naši prijatelji Amerikanci.
Domov smo prišli 29. jul. 1945.
V tujini smo bili v obupnem po-
ložaju. Vedno so bombardirali
in življenje v lagerju se ne da
opisati. Za očeta sem se vedno
bala, ker je že tako star in zelo
slab. Potrla ga je žalost, ki nas
je neprenehoma bičala. Eno le-
to za tem, ko so nas odpeljali v
Nemčijo, so tudi sestro Franco
s tremi otroci odpeljali, in to
zelo daleč, v Frankfurt, do fran-
coske meje. Mi smo bili v Strass-
burgu pri Niirenbergu na Ba-
varskem.

Od France mož je pobegnil v
hribe k partizanom, ker druga-
če bi ga bili ustrelili pod našim
hlevom, saj so jih pri naših ja-
blanih pod hlevom ustrelili de-
set talcev iz Begunj. Vse to je
morala gledati Franca, zato ker
je sestra “banditov” Ingličev.
Toda njen mož ni imel sreče v
partizanih; bilo jekomaj 14 dni,
pa je že moral umreti. Bile so
težke borbe na Žirovskem vrhu,
kjer so ga Nemci ujeli in močno
pretepli, da so mu polomili roke,
potem pa ustrelili kot divjo zver.
Toda to ni bilo še zadosti, tudi
brat Jože je moral pobegniti
pred kruto nemško roko. Bil je
v partizanih le malo časa, ko-
maj 4 mesece, in tudi on je mo-
ral umreti. Njega so übili doma-
či izdajalci belogardisti na Ho-
tavljah. Vidiš, to so bili Rupni-
kovi vojaki, domačini.

Ostal nam je še Pavle. On je
bil borec, da malo takih. Nemci
so se ga bali, a vedno lazili za
njim. Toda on se je znal prav
dobro izogniti vsemu, tako da se
je boril do 8. januarja leta 1945.
potem pa je tudi on padel kot
heroj, boreč se za svobodo slo-
venskega naroda. Padel je v
Renčah pri Gorici na Primor-
skem. Toda sedaj smo ga pripe-

ljali v Gorenjo vas, da so poko-
pani vsi trije skupaj zraven ma-
tere. Sedaj vidiš, dragi brat, ka-
ko se nam je godilo zelo sla-
bo. Ostali smo brez vsega; dom
oropan vse so nam Nemci po-
kradli, vse pobili, ostala sta nam
le še ti v Ameriki in Matevž.
Treh ni več, ko smo jih tako radi
imeli in danes bi nam lahko kaj
pomagali. Franca je ostala sama
s tremi otroci brez očeta. Tako
je vse žalostno, da človek sam
ne ve kaj početi. In še ti si tako
nesrečen, da si skoraj oslepel in
izgubil sina. Vem, da zelo žalu-
ješ za edinim sinom. Je žena
zdrava? Sedaj se bo poročil Ma-
tevž; oče je že star in bolan in
nima več moči za delo, tako da
dva vsega ne zmoreva. Jaz, naj-
mlajša, stara 24 let (midva se
niti ne poznava), pa ne delam
doma; izučila sem se šivanja, da
si bom lahko sama služila kruh.
Človek se mora boriti in skrbe-
ti, ker smo brez vsega, pa počasi
bo že šlo, saj smo sedaj svobo-
dni in ni več Nemcev, da bi nas
streljali in selili sedaj so sa-
mi na tem!

Janez, vprašuješ, s čim bi nam
pomagal. Bomo prav hvaležni,
če se z ženo spomnita na nas.
Če bi imel kaj blaga, kor tu se
ga sedaj težko dobi, saj veš, da
so nam Nemci vso izropali. Čez
leto dni bo že bolje, ker moramo
graditi vse iznova. Tudi za milo
in sladkor jo sedaj pomanjka-
nje, pa saj Nemčija nas je na-
vadila skromnosti. Pavla je bila
doma na Jesenicah, le ona je bi-
la toliko srečna, da ji niso nič
storili. Bila je vedno v skrbeh
za moža, kdaj bodo zopet prišli
nad njo.

Vera je vsa leta, odkar je
umrla mati, gospodinjila. Ima
eno prav srčkano hčerko, staro
pet let, ki jebila tudi v lagerju.
Mica se je med vojno poročila
in se ima kar dobro, ako upo-
števamo razmere. Zaključujem
in vaju prav lepo pozdravljamo
in želimo, da si večkrat pišemo.
Prav težko bomo čakani odgo-
vora. Sprejmita prav lepe po-
zdrave od vseh Barberčevih. (To
je ime pri hiši.) V pismu je bil
tudi priložen izrezek tamkaj-
šnjega časopisa.

“Za lepšo bodočnost sloven-
skega naroda sta darovala svoji
mladi življenji sinova, brata in
strica Inglič Jože in Pavle.
Žalujoči: Matevž, oče, Pavla,
por. Oblak, Francka, por. For-
tuna, Mica, por. Pogačnik, Vera,
Cirila, sestre, Janez, Matevž,
brata. Gorenja vas v Poljan-
ski dolini. Fortuna Franc iz Go-
renje vasi v Poljanski dolini je
daroval svoje življenje za svo-
bodo naroda. Francka žena, Mi-
hec, Janezek in Marija, otroci.
To so novice, ki sem jih prejel
iz domovine.

John Englich, 2636 So. Lawn-
dale Ave., Chicago, 111.

Komentarji—-
(Konec z 2. strani)

Ijani (ako se jim bi dalo držav-
ljanske pravice), ali pa kot ame-
riška tujska legija. Če bi tega
ne govoril senator, bi se takih
izjav ne jemalo resno. Tako pa
je le treba vzeti v obzir, da so
tu še vedno sile, ki si prizade-
vajo ohraniti poljsko übežno ar-
mado za vsako ceno in za vsak
slučaj (spopada z USSR in s tem
proti njeni zaveznici Poljski).
Dokler državniki ne store tej na-
petosti konec, svet ne bo mogel
mirno spati.

Italija res kriva vojne
Zunanji ministri velike četve-

rice so se koncem aprila na se-
stanku v Parizu zedinili, da se
Jtalije ne more oprati njene
krivde za vojno. To je bila zma-
ga za sovjetsko diplomacijo pro-
ti onim, ki so hoteli le Mussoli-
nija dolžiti za vojne zločine, v
katerih je bila Italija udeležena.

z

Prosvetna matica

V fond Prosvetne matice so vpla-
čala društva, klubi JSZ in druge
organizacije v januarju, februarju
in marcu 1946 kot sledi:

Številka in kraj društva Vsota
2, SNPJ, La Salle, 111 $ 6.00
5, SNPJ, Cleveland, O. 12.00

21, SNPJ, Pueblo, Colo. 12.00
28, SNPJ, Cleveland, O. 6.00
33, SNPJ, Ambridge, Pa. 12.00
44, SNPJ, Conemaugh, Pa. 12.00

(za 1945) 12.00
81, SNPJ, Red Lodgc,

Mont. 3.00
82, SNPJ, Johnstown, Pa. 6.00
87,SNPJ. Herminie, Pa. 6.00
88, SNPJ, Moon Run, Pa. 6.00
98, SNPJ, La Salle, 111. 6.00

110, SNPJ, Chisholm, Minn. 5.00
120, SNPJ, Gallup, N. Mex. 3.00
143, SNPJ. East Helena,

Mont. 6.00
126, SNPJ, Cleveland Ohio

(za 1945-46) 24.00
147, SNPJ. Cleveland, O 10.00
158, SNPJ, Euclid, O. 6.00
192, SNPJ, Milwaukee, Wis. 12.00
198, SNPJ, Willard, Wis 6.00
206, SNPJ, Gross, Kans 3.00
258, SNPJ, Bellaire, O. 6.00
267, SNPJ, Kemmerer, Wyo 6.00
268, SNPJ, Ely, Minn. 6.00
295, SNPJ, Bridgeville, Pa 12.00
321, SNPJ, Warren, O. 6.00
344, SNPJ, Sheboygan, Wis. 12.00
358, SNPJ, Power Point. Pa 6.00
432, SNPJ, Miner Mills. Pa

(za 1945) 6.00
476, SNPJ, Salem, O. 6.00
520, SNPJ, Cudahy, Wis 6.00
562, SNPJ, Barton, O 6.00
569, SNPJ, Fontana. Calif 6.00
643, SNPJ, Girard, O 6.00
Fed. SNPJ, S. Vz O 12.00
Fed. SNPJ, Fayette-Green

Co„ Pa., (za 1945-46) 24.00
Fed. SNPJ, zap Penna 12 00
Fed. SNPJ. E Ohio in zap

W. Va 12.00
Fed. SNPJ Westmoreland

Co., Pa. (za 1945-46) 24.00
Fed SNPJ, East Ohio m

Penna 12.00
Fed. SNPJ. čikaško okrožje 12.00
Fed SNPJ Cleveland. O. 12.00

1, JPZS, Milwaukee. Wis. 12.00
3. JPZS, West Allis. Wis. 6.00
2, SDZ, Cleveland, O 6.00
3 SDZ Cleveland O 6.00

Sam podp dr Moon Run. Pa
(za 1945-46; 12.00

Sam podp dr Sokol”,
Aliquippa. Pa 12 00

KLUBI J S. Z

1, Chicago, 111. 30.00
118, Strabane, Pa 12 00

DRUGE ORGANIZACIJE
Krožek št. 2, P S..

Cleveland, O 6.00
Soc. pevski zbor Zarja".

Cleveland, O 12.00
Soc. pevski zbor “Svoboda”

Detroit, Mich. 12.00
Pevski odsek A. S. Z..

Sheboygan, Wis. 12.00
Dramski klub “Slovenija’

Barberton, O. 18.00
Dramsko društvo “Soča”,

Strabane, Pa. 12.00
Gosp, odsek S. N. D..

Waukegan, 111. 12.00
ženski odsek S. N D..

Detroit, Mich. - 12.00
Slov. del. dom, Sharon, Pa 6.00
čitalnica S. N. D.,

Waukegan, 111. 12.00
Skupaj $582.00

TAJNIŠTVO P. M.

NARo< iti:
AMERIŠKI DRUŽINSKI

KOLEDAR
SVOJCEM V

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

PROLETAREC, 2301 So. Lanwdale Ave.
CHICAGO 23, ILL.
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