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Jugoslavijo hočejo
kaznovati

V drugi svetovni vojni je Ju-
goslavija utrpela ogromne ma-
terialne izgube. Škodo, ki so ji
povzročili fašisti in nacisti, je
njena komisija ocenila nad de-
vet bilijonov dolarjev. Svoja
življenja je položilo na domo-
vinski oltar milijon sedemsto
tisoč Jugoslovanov. Vojnih ujet-
nikov je imela 175,000, interni-
ranih po • raznih koncentracij-
skih taboriščih Nemčije in Itali-
je je bilo 320,000 nesrečnežev.
Na prisilno delo je bilo odgna-
nih v Nemčijo 270,000 ljudi,
530.000 pa je bilo izseljenih iz
svoje rojstne grude in naselje-
nih v tujino. Na ta način je bilo
posredno prizadetih nad tri in
pol milijona Jugoslovanov 23
odstotkov vsega prebivalstva.
Porušenih je bilo 504,160 poslo-
pij. ali 20'< vseh poslopij Jugo-
slavije, in 3,300,000 ljudi je
ostalo brez strehe.

Poleg označenih ugotovljenih
podatkov pa jo treba še posebej
upoštevati velikanske izgube, ki
jih je v tej vojni utrpela Julij-
ska krajina Goriška, Sloven-
sko Primorje, Trst in Istra. Übi-
tih je bilo 42.800 ljudi, zaprtih
in deportiranih v koncentracij-
ska taborišča pa 95,460. Popol-
noma uničenih je bilo 19,357 po-
slopij. Ta del jugoslovanskega
ozemlja, ki ga .Jugoslavija za-
hteva od Italije, je prispeval v
letih 1944-45 okrog 45,000 voja-
kov, ki so se borili v jugoslo-
vanski narodno osvobodilni voj-
ski Med temi je bilo 30,000 Slo-
vencev in Hrvatov ter 15,000
Italijanov.

Jugoslovanska narodno-osvo-
bodilna vojska je takorekoč sa-
ma osvobodila svojo domovino
n jo očistila sovražnih tolp, ob-

enem pa tudi osvobodila vso Ju-
lijsko krajino izpod fašističnega
jarma. Porušila je vse. kar je
bilo starega, in ustvarila novo
judsko oblast. Julijska krajina
je odločno pokazala, da hoče po-
stati del Federativne ljudske re-
publike Jugoslavije.

Vse te velike žrtve narodov
mgoslavije in vse njihove za-
sluge za zavezniško zmago nad
nacifašizmom pa so bile pozab-
ljene. cim je Jugoslavija poka-
zala, da hoče korakati po svoji
lastni poti, po novi cesti, ki vodi
do pravega miru in srečnejše bo-
dočnosti njenega ljudstva.

Sedanji zaključki, sprejeti na
konferenci zunanjih ministrov
Velike Britanije, Sovjetske zve-
ze, Francije in Amerike, jasno
kažejo, da hočejo zapadne vele-
sile Jugoslaviji kratiti pravice,
ki naravno pripadajo vsakemu
narodu v njegovem prizadeva-
nju za združenje njegovega pre-
bivalstva in njegovih zemlja in
katere si je Jugoslavija še bolj
utrdila s svojim doprinosom za
>kupno zavezniško zmago.

Sovjetska zveza je edina, ki

si je upala javno zavreči fiksne
načrte anglo-britanske kombi-
nacije, potom katerih bi Sloven-
ci zopet bili razdeljeni med Ita-
lijo, Avstrijo in Jugoslavijo ter
izločeni od jadranske obale. V
očeh gospodov Bobebe (Byrnes,
Bevin in Bidault) so slovenski
Primorci še vedno navadno go-
vedo, za katere lahko baranta-
jo po svoji poljubnosti. V svo-
jem fanatičnem strahu pred Slo-
vani, ki hočejo sami gospodariti
v svoji hiši, se opirajo na dema-
goške argumente, s katerimi se
zlasti naš lastni Byrnes upravi-
čeno smeši pred svetovno avdi-
jenco in z njegovo diplomacijo
neopravičeno smeši ves ameri-
ški narod. Kaj pravi?

Ker je v Trstu več Italijanov
nego Slovencev, mora spadati
Italiji. Ker pa Trst ne more ži-
veti brez svojega zaledja (ki je
stoodstotno slovensko), naj tudi
oosredna okolica pripada Itali-
i. S posredno okolico pa meni
/so zapadno Istro ter Slovensko
z>rimorje in Goriško zapadno od
■akozvane “Wilsonove črte”. Po
ijegovem mišljenju bi bila pra-
va etična meja med Italijo in
Jugoslavijo ona, ki bi dajala
doI milijona Jugoslovanov Ita-
liji, petdeset tisoč Italijanov pa
Jugoslaviji.

Gospod Byrnes je obenem iz-
ustil besede, ki jasno pričajo,
da na tej konferenci ne zastopa
drugega nego Italijo samo. “No-
bena italijanska vlada ne bo
□odpisala mirovne pogodbe, če
izgubi Trst!” Katera nemška
vlada pa bo podpisala pogodbo,
ko ne bo Prusije, Šlezije in vz-
hodne Nemčije? Ko ne bo Po-
rurja in Porenja? Katera japon-
ska vlada bo podpisala pogodbo,
ko bo izgubljena Mandžurija in
Koreja in Kurilski otoki in vse
otočje v Pacifiku?

Mar vprašamo ujetega stekle-
ga psa, če bo cvilil, kadar mu
pošljemo kroglo v možgane?

Mar je gospod Byrnes vpra-
šal: Bo li Jugoslavija podpisala
mirovno pogodbo z Italijo, če bi
zgubila pol milijona ljudstva,
ki se hoče na vsak način pridru-
žiti svoji rojstni deželi?

In “Wilsonova” črta? To so iz-
delali “veščaki” potem, ko je
Wilson uvidel, da sta Angleška
in Francija že leta 1915 obljubi-
la Slovensko Primorje, Trst,
Istro in severno Dalmacijo Ita-
liji, ako napade Avstrijo in
Nemčijo. Wilsonova misel je bi-
la, da pridejo vsi slovenski in
hrvatski kraji pod Jugoslavijo.
Njegova črta je bila nekak kom-
promis, da bi bila rešena repu-
tacija ameriškega predsednika.
Toda Wilsonovo črto je italijan-
ski premier Orlando zavrgel in
zahteval od Francije in Angli-
je, da svojo judeževo obljubo iz-
polneta. Danes je zopet Wilso-
nova črta v ospredju. In kdo
pravi, naj bi to bila pravična
meja? Gospodje Bebebe in si-
gnor Gasperi.

Zatem se je gospod Byrnes

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 inče, obsega skoro 500
strani, (40 poglavij), ter je vezana v trde in močne plat- t
niče. Tiskana na dobrem papirju, z vidnimi črkami.

Cena $5.00 s poštnino
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zmislil na plebiscit, ki je sicer
demokratičen način za razreši-
tev lokalnih vprašanj, če se vrši
pod poštenimi pogoji in razme-
rami, katerega pa so iztuhtali
gospodje Sforza, Salvemini in
drugi italijanski patriotje, da
Italiji rešijo, kar se rešiti da.
Plebiscit naj bi veljal le za teri-
torij zapadno od Wilsonove čr-
te, kjer je podeželje slovensko
in hrvaško, večja mesta pa ima-
jo italijansko večino. Ker se v
tem teritoriju nahaja tudi oku-
pacijska zona A, kjer so anglo-
ameriške vojaške oblasti odprto
sovražne Slovencem in Jugosla-
viji, je lahko uvideti, pod kak-
šnimi razmerami bi se plebiscit
izvršil. Jugoslavija je že imela
bridke izkušnje s plebescitom
na Koroškem, ki so ga “nadzira-
le” angleške in italijanske čete.

Očividno je. da konferenca ne
bo dosegla zaželjenega uspeha,
dokler se Molotov upira priti-
sku gospodov Bebebe in neu-
strašeno zagovarja jugoslovan-
ske interese, ali dokler ne pride
do kakega kompromisa pri
vprašanjih, ki so totalnega po-
mena za Anglijo in Francijo, v
zameno za ugodno rešitev itali-
janske razmejitve. To je vse
problematično. Lahko pa raču-
namo na to, da bo na tej konfe-
renci zmagal oni, ki še ni izčrpal
vseh adutov.

Molotov je pravilno izrazil
mišljenje slovanskega sveta, ko
je rekel, da je namen gospodov
Bebebe Jugoslavijo kaznovati,
ne pa presojati njene upraviče-
ne zahteve in ji prisoditi, kar
Jugoslaviji pripada.

Gospod Byrnes pa se trudi na
vse načine, da bi se konferenca
ne razbila. Kajti če bi se, bi to
pomenilo za njega največji po-
raz v njegovi karieri kot ame-
riški državni tajnik. Pomenilo
bi tudi poraz ameriške zunanje
politike, ki je še danes zamota-
na v nepredirne oblake. Pri tem
pa se ne zaveda, da Ameriko če-
dalje bolj odtujuje tistim naro-
dom Evrope, ki so v tej vojni
od Amerike največ pričakovali
in največ žrtvovali, ob obraču-
nu pa vidijo, da jih hoče po vsej
sili izkoristiti in poštene, a kr-
vave doprinose omalovaževati.

Poznana avtoriteta Ely Cul-
bertson je pač povedal resnico,
ko je dejal o ameriškem držav-
nem tajniku: State department
fiddles, while Byrnes roams!

PRIREDITVE V KORIST
OTROŠKE BOLNICE

V skladu otroške bolnice za
Slovenijo se je nahajalo 8. maja
$62,700. V enem tednu se je na-
bralo nad $5,000. Precej denar-
ja nabranega v ta namen se na-
haja v rokah podružnic, društev
in nabiralcev. V maju in juniju
se ima vršiti precej prireditev,
od katerih bodo čisti dohodki in
prispevki šli v ta sklad. Te pri-
reditve bodo:

Detroit, Mich.: Prireditev po-
družnic SANSa v nedeljo 19.
maja. Nastopiti ima predsednik
SANSa, Etbin Kristan.
Summit, 111.: Društvo št. 707
SNPJ predvaja v nedeljo 26.
maja filme iz Jugoslavije. Go-
vori SANSov blagajnik in pred-
sednik SNPJ Vincent Cainkar.

Kansas City, Kans.: Priredi-
tev društva št. 408 SNPJ v ne-
deljo 26. maja. Nastopi gl. taj-
nik SNPJ in drugi podpredsed-
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MORJE PODPISOV, ki so jih nabrali Američani Jugoslovanskega porekla in pa njihni simpatičarji
v podporo zahtevam Jugoslavije po Julijski krajini morda niso veliko zalegli, a če se pomisli, da jih je
bilo nabranih okrog 60,000, je bilo treba za izvršitev te akcije veliko dela. Gornja slika priča predložitev
teh peticij merodajnim oblastim.

nik SANSa F. A. Vider.
Cleveland. O.: Koncert Glas-

bene matice in zbora Zarja na
Spominski dan 30. maja v avdi-
toriju SND.

St. Catherines, Ont.: Filme iz
Jugoslavije predvaja podružni-
ca št. 12 SPZ Bled 1 in 2. ju.
nija.

San Francisco, Cal.: Predva-
janje filmov iz Jugoslavije 9.
junija.

Pueblo, Colo.: Plesna veselica
19. maja; predvajanje filmov
16. junija. Prirejajo skupne po-
družnice SANSa in domača dru-
štva.

Čisti dohodki gredo v sklad
otroške bolnice. Rojaki, udele-
žite se teh prireditev ter po-
magajte graditi dom zdravja slo-
venski mladini v opustošeni Slo-
veniji!

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Stanovanjska kriza
(Konec na 4. strani.)

da ni hiše in ne najemnika več
tamkaj.

Že zdaleč je izgledalo vse še
bolj zanemarjeno in razbito. In
kam je izginil hlev, ki je stal
tam zapadno od hiše? Ostalo je
od njega le še par desk!

Po daljšem trkanju mi odpre
najemnikova žena, v precejšnji
zadregi, ko je opazila mojo je-
zo. “Kam je izginil hlev?” vpra-
šam.

“Se je podrl, sicer ga pa itak
ne rabimo ker nimamo krave,”
mi je mirno odgovorila. “Pa
kam je šel les?”

“Ne vem. Nekaj smo porabili
za drva in drugo je menda kdo
drugi vzel.”

Bližnji sosed mi je pozneje
pravil, da so najemnikovi sorod-
niki pridno nosili les na vse
strani, drugo je pa pokuril v
peči. Vrt zaraščen s plevelom,
vinska trta, katero sem tako
skrbno negoval, je neobrezana,
kolikor je ni polomljene, in kjer
so prej cvetele vrtnice ter dru-
ge rože, je nametanih kupe zar-
javele pločevine in vsemogoče
šare. Žalosten pogled.

Odšel sem brez besede. Prva
misel je bila: “Prodat za vsako
ceno!” Sicer me bo že ta jeza
“spravila na oni svet.”

Na cesti srečam znanca, kate-
ri živi v najemu. Daši bi lahko
lastoval svoj dom, pravi, da se
noče vezati na ta kraj. Posku-
sim. “Kupiš mojo hišo in kar
spada zraven? Prodam za slepo
ceno.”

“Hm, da. Koliko hočeš? Sicer
itak kmalu ne boš imel kaj pro-
dajat.”

“Koliko obljubiš?”
“Sto dolarjev, ampak te ljudi

prej sam ven spravi.”
“Kaj misliš?” sem se začudil.

“Mene je stalo tisoč dolarjev, ko
je bil les še poceni, zdaj pa naj
prodam za sto dolarjev!” .

“Kakor hočeš, več ne dam.”
“Daj mi par sto dolarjev; ka-

mor je šla krava, pa naj gre še
tele.”

“Niti centa več. Plačam sto
dolarjev in te ljudi bom sam
spravil ven, če treba lastnoroč-
no vrgel na cesto.”

Premišljujem. Kupcev za hi-
še je malo in dobrih najemnikov
pa še manj. Ozrem se okoli po
cesti proti moji hiši, pa me pri-
me še večji gnjev. Vreči najem-
nika in kup njegovih otrok kar

tako na cesto ne morem; in če
tudi izpraznijo stanovanje bo
treba vzeti v roke precejšnjo
vsoto za popravilo, predno bo
spet primerno za stanovanje, in
potem se morda vsa ta komedi-
ja znova prične. Sicer pa, kdo
mi jamči, da ko drugič pridem
spet okrog, da bo sploh še hiša
tam, da ne bo šla za hlevom?

“Daj sem denar! Hiša je tvoja
in lastninsko pravico dobiš ko
se oglasiš pri meni.” Šel sem
ž njim v stanovanje in odštel
mi je sto dolarjev.

Kar oddahnil sem se kot že
dolgo ne. Zdaj je konec jeze in
sčasoma bom pozabil na vse te
neprijetne izkušnje z vlogo hiš-
nega posestnika.

Zanimalo me je kako je novi
lastnik izpraznil hišo. Ob prvi
priliki, ko sva prišla skupaj, sem
ga vprašal koliko sitnosti je imel
s temi ljudmi predno so se iz-
selili.

Stvar je šla čisto enostavno,
mi je rekel. Natančno tako kot
je bodeči jež spravil zvito lisico
iz njene luknje. Najprvo so mi
morali izprazniti dve sobi ka-
mor sem se naselil, in potem je
šlo lahko. Po enomesečnem ši-
kaniranju, prepiru, kregu in tu-
di pretepu, sem jih spravil ven.
S hišo sem tudi prav zadovoljen,
posebno še če upoštevam kr-
ščansko ceno za katero sem jo
dobil .. .

Kupčevanje med
veliko četvorico
na račun principov

(Nadaljevanje s 1. strani.)
krivdi ne bi mogla plačati, naj
dobi Rusija nekaj njenih trgov-
skih ladij, med njimi “Vulca-
nio” in “Saturnio”, par bojnih
ladij in pa italijanski kapital, ki
je vložen v Rumuniji in Bolga-
riji. Tega bi Italija sicer itak
ne dobila nazaj.

Jugoslavija naj bi istotako
prevzela italijanske vložbe v nji
na račun svojih tirjatev za voj-
no odškodnino in enako naj bi
se smatralo za vojno odškodnino
tisti del Primorja, ki so ga Byr-
nes, Bevin in Bidault priprav-
ljeni nji prepustiti. Nekako tako
bi se odplačalo tudi Grčiji. Tako
bi bilo torej to vprašanje od-
škodnin rešeno ne da bi se z nji-
mi obremenilo sedanjo Italijo.

Glede italijanskih vojnih la-
dij je Molotov ugovarjal, da se
jih ne more deliti na račun voj-
ne odškodnine, ker so po medna-
rodnem pravu “vojni plen”. To-
da Byrnes je bil v pravem, ko je
dejal, da je “vojni plen” v res-
nici last tistega, ki je stvari
ugrabil. In italijansko mornari-
co so zaplenili Američani in An-
gleži.

Kupčije in spletke povsod
Tudi kar se tiče problemov

po svetu, jih velika četvorica ne
rešuje v duhu atlatskega čarter-
ja. Vodijo se stare kupčije v
mejah starih imperialističnih
tradicij in v teh spletkah nasto-
pa Rusija čestokrat bolj v skla-
du z Rooseveltovimi proglasi
kakor pa Bvrnes, Bevin in Bi-
dault.

Res škoda, ker ni na vodstvu
ameriške vlade po Rooseveltovi
smrti nikogar, ki bi zastopal nje-
gove principe. A kar se tiče Pri-
morsko, bi jih morda niti on ne,
namreč ako je bila kupčija z Ita-

lijo res že v naprej izvršena.
Seveda, ker vseh dni še ni ko-

neb, se bo borba za uveljavlje-
nje načel nadaljevala in bo tra-
jala dokler ne zmagajo.

Komentarji—-
(Nadaljevanje s 1. strani.)

dobila Srbija, oziroma Jugosla-
vija. George je šel v Beograd in
vprašal tam socialiste, čemu kaj
le store, da se bi temu zaosta-
lemu ljudstvu pomagalo iz igno-
rance in revščine. Pa so rekli,
da se ne more nič ukreniti za-
nje, ker se vlada ne briga. Sedaj
se vlada briga, kar starokopitne-
žem v gorah Bosne in Hercego-
vine ter drugod ni všeč, a posle-
dice bodo dobre za njihne otro-
ke.

Associated Press poroča iz
Beograda (11. maja) o Milošu
Mikovu, ki je pregledaval oble-
ko, poslana iz New Yorka po-
trebnim v pomoč. Ko je pregle-
doval kožuh, je zatipal pri ov-
ratniku nekaj trdega. Odstrigel
je podlago in dobil pod njo S6OO
in hranilno knjižico. V žepu ko-
žuha pa je bil naslov pošiljalke
iz New Yorka. Ko je kožuh od-
dala, je nedvomno pozabila na
skriti denar. Miloš je poskrbel,
da ga je dobila nazaj in bančno
knjižico.

V Milanu so se italijanski
mornarji lotili angleških godbe-
nikov ravno ko so hoteli pričeti
s koncertom v parku. Strgali so
z droga angleško zastavo in po-
tegnili italijansko nanj. Sploh
postajajo Italijani čezdalje bolj
nemirni. Pred par tedni so bili
iz Rusije poslani italijanski voj-
ni ujetniki. Prvo, kar so storili,
ko so prišli domov v Italijo, je
bilo, da so poiskali urade socia-
lističnih in komunističnih časni-
kov in jih napadli. Enega komu-
nističnega so čisto razbili. Do-
kaz, da se jim v ujetništvu pod
boljševiki ni godilo tako dobro
kot se jim pod Angleži in v
Ameriki. Posebno italijanski
jetniki v Zed. državah bi naj-
rajše tu zmerom ostali. Seveda
ne v ujetništvu, ampak tako
svobodno kot se gibljejo itali-
janski priseljenci.

V Georgiji, obnavljajo Ku
Klux Klan z velikimi ceremoni-
jami. Zamorci ter drugi “neza-
željeni” ljudje so v skrbeh. Bo
pač vzelo še časa, predno bodo
štiri svobodščine kaj več kot le
lepe besede na papirju.

PRIREDBA SANSOVIH
PODRUŽNIC BILA VELIK
USPEH

(Konec s 1. strani.)
Predpriprave zanjo so motile

naredbe proti rabi elektrike, ki
so nastale vsled premogarske
stavke, oziroma vsled primanj-
kovanja premoga v elektrarnah.
Bile so preklicane šele koncem
tedna, da so imeli, člani priprav-
ljalnega odbora še časa najeti
godbo in pa preskrbeti drugih
stvari, ki jih je treba, ako je za-
bava tudi zvečer.

Spored se je pričel popoldne.
Otvoril ga je predsednik odbo-
ra SANSovih podružnic Anton
Krapenc. Nato je zapel nekaj
pesmi moški zbor “France Pre-
šeren” pod vodstvom F. Kubine,
in za njim pa “Prešernov” kvar-
tet.

Ga. Kelemenich iz Garyja, Ind.
je zapela tri pesmi dve slo-
venski in eno angleško. Na gla-
soviru jo je spremljala njena
hčerka.

Govornik neoznanjen v ti-
skanem programu, je bil Joško
Oven, z glavno nalogo, da po-
udari važnost kampanje, ki jo
vodi SANS v prid sklada za
zgraditev otroške bolnice v Slo-
veniji. S svojimi dovtipi, ter s
slikanjem borbe za osvoboditev
Slovenije, ter Jugoslavije v splo-
šnem, je napravil močan vtis.

Zelo zabaven nastop jebil oni
od mladinskega krožka SNPJ
(Perfect Circle). Dečki in dekli-
ce so igrali, peli slovenske pe-
smice in plesali.

Etbin Kristan, ki je bil v pro-
gramu oznanjen za glavnega go-
vornika na tej priredbi, je brzo-
javil, da vsled bolezni ne more
priti, in pa da želi prirediteljem
veliko uspeha.

Nato je bila predstavljena ga.
Nada Kraigherjeva. Ona je tu
na misiji jugoslovanskega Rde-
čega križa. Doma je iz Trsta.
Pripovedovala je o partizanski
borbi, ki se je je udeležila, o tr-
pljenju ranjencev v onih težkih
dneh, o strahotah v taborih be-
guncev, ki so vsled lakote v ku-
pih umirali. Ko so z enega tabo-
rišča prepeljavali otroke po več
dni daleč v drugega, so jim vsled
pomanjkanja vsega mnogi med-

potoma umrli in tako je bila ta-
ka žalostna procesija bolj po-
greb kakor rešitev. A večinoma
so vzdržali, doživeli osvobodi-
tev in Nada Kraigherjeva je
prepričana, da v štirih letih se
bo. federativna jugoslovanska
republika povsem prenovila in
se ji ne bo treba več zanašati na
pomoč od zunaj. A sedaj pa ji je
relif še nujno potreben.

Izčrpek tega njenega govora
je objavil minuli pondeljek tudi
dnevnik “Chicago Sun”.

V sklad za otroško bolnico je
bilo prispevanega, kot že ome-
njeno, okrog dva tisoč dolarjev.

NA SVIDENJE V SUMMITU!
Summit, 111. Kakor mnogo

drugih društev, tako se je odlo-
čilo tudi naše društvo št. 707
SNPJ prirediti veselico v namen
pomagati sirotam, posebno pa
za otroško bolnico v starem kra-
ju. Zanjo vodi sedaj kampanjo
SANS in mi smo se ji radevolje
pridružili.

Ta naša priredba sc bo vršila
v nedeljo 26. maja v Walley
Lunches Hall, 5805 W. Archer
Road, Summit, 111.

Vsi, ki nas boste obiskali iz
Chicaga, vzemite poulično, ali
pa bus, do Harlem Ave., po-
tem pa Summit-Argo Bus do 58.
Ave. Dvorana je na južni strani
s kraja, na katerem boste izsto-
pili.

Na sporedu bo predvajanje
slik o osvoboditvi Zagreba in
Ljubljane, potem pa plesna za-
bava. Imeli bomo tudi govorni-
ka. Vstopnina je 50c. Začetek
priredbe je točno ob 2.

Čeprav so sedaj težave glede
jedače in pijače skoro še večje
kakor med vojno, udeležencem
zagotavljamo, da jih bomo do-
bro postregli. Za to nalogo se
briga vesten odbor. Torej ne bo-
ste v zadregi, temveč se veselili
v prijaznem Summitu, kjer je
bilo pred leti že precej naših
priredb. Jacob Adam.

Savojski dinastiji se
majejo tla

Vse se tako zdi, da se italijan-
ske dinastije na demokratičen
način ne bo moglo rešiti vzlic
prijateljem, ki jih ima kralj
Emanuel in njegov sin kron-
princ Umberto med ameriško in
angleško gospodo. Celo med pri-
staši katoliške demokratične
stranke v Italiji, ki ima sedaj
vodilna mesta v vladi, jih je ve-
lik odstotek za republiko. Vati-
kan je radi tega zelo v skrbeh
kot so ostali monarhisti v Italiji.
Odločitev o monarhiji bo padla
pri volitvah 2. junija.

RAZPIS SLUŽBE
UPRAVNIKA PROLETARCA

Ker je Chas. Pogorelec na seji
odborov JSZ dne 19. aprila po-
novno izjavil, da resignira kot
upravnik naših publikacij in kot
tajnik JSZ, (delal bo še do 1
junija), se s tem razpisuje slu-
žbo za to mesto.

Potrebno je v nji znanje obeh
jezikov, knjigovodstva in v agi-
taciji.

Prijave naj se pošilja pred-
sedniku eksekutive Joškotu Ov-
nu bodisi na njegov naslov, ali
pa ha naslov Proletarca. Kdor
želi k temu več pojasnil, naj se
obrne na podpisanega.

JOŠKO OVEN,
predsednik upravnega odbora

Proletarca
Clarendon Hills, lil.

Ako verujete v poslanstvo
“Proletarca”, priporočajte ga
znancem in prijateljem v naro-
čitev ob vsaki priložnosti.

Slovene Records
10-inch records 79c COD, plus postage
B-001 Ringelspil, polka

Vesela vdova, polka
B-002 Židana Marela, polka

Zeleni hribi, valček
Toni Omerzo Orchestra

C-411 Priljubljema polka
Po polj sva se sprahajala, val.

Kusar’s Orchestra
C-1120 Beer Barrel polka

Helena polka Emilia polka
Sula’s Musette OrcheStra

V-23025 Po jezeru bliz Triglava
Oh, oh ura že bije

V-23026 Jurij Benko vzemi Lenko
Pobič sem star šele 18 let

V-23027 Pa kaj to more biti
Mene pa glava boli

V-23028 Mlinar, narod, pesem
Vsi so prihajali

Mirko Jelačin, tenor
12-in. records $1.25 COD, plus postage
V-73001 Zlata poroka, Del l.

Zlata poroka, Del 2.
V-73002 Kadra imajo vsi Jožeti god

Botrinja, Christening party
“Adria” in Hojer Trio

Write for free catalogue os ali new

SLOVENE RECORDINGS
to

PAL ANDECH’S
536 S. Clark Street, Chicago 5, UL

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