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Zadeva Draže
Mihailoviča

Piše MIRKO G. KUHEL
Jugoslovanske obiasti so uje-

le Dražo Mihajloviča 13. marca
1946. Jugoslovanska vlada je
obelodanila to novico 24. marca
in izjavila, da bo Mihajloviča
postavila na zatožno klop kot
veleizdajalca. Dne 30. marca je
vlada Zcd. držav poslala noto
jugoslovanski vladi ter zahte-
vala, da se ameriškemu vojaške-
mu osebju, ki se je nekoč naha-
jalo v Mihajlovičevem glavnem
stanu, .dovoli pričati v prid ob-
toženca pri tej obravnavi. V svo-
ji noti je izjavila ameriška vla-
da. da Mihajlovič ni postal “kon-
troverzna figura’’ do maja 1944,
ko je prenehal biti vojni mini-
ster v jugoslovanski übežni vla-
di. Dne 3. aprila 1946 je izjavil
britanski minister za zunanje
zadeve, Ernest Bevin, da britan-
ska vlada ne bo sledila Zed. dr-
žavam in se ne bo potegovala
pri jugoslovanski vladi za Mi-
hajloviča. Bevin je izjavil, da
je že koncem leta 1943 vlada Nj.
veličanstva bila prepričana, da
se Mihajlovič več ne boYi proti
Nemcem, ter da so nekateri Mi-
hu jlovičevi poveljniki aktivno
sodelovali s sovražnikom proti
partizanom in vsled tega da je
britanska vlada tudi “prenehala
zalagati Mihajloviča z orožjem
in strelivom.”

Jugoslovanska vlada je od-
klonila zahtevo vlade Zed. dr-
žav in navedla za vzrok, da ne
more podvzeti narekovanja ju-
goslovanskemu vojaškemu sodi-
šču, kako naj vodi obravnavo
proti Mihajloviču in kakšne vr-
ste dokaze naj smatra za dopust-
Ijive.

Medtem pa je zadeva Mihaj-
loviča dobila širno publiciteto v
ameriškem tisku in na radiu.
Tisk je v splošnem zavzel stali-
šče dvoma: Morda je Mihajlovič
bil izdajalec, morda ne. Randolf
Churchill, ki se je z britansko
vojaško komisijo spustil v Ju-
goslavijo že januarja 1944 in ki
je prebil osem mesecev med Ti-
tovimi partizani, piše naslednje
v “New York World-Telegram”:

“Britanski zaključek, da se
podpiranje Mihajloviča prekine,
je slonel na sledečih razlogih:

1. Titovo gibanje uživa naj-
manj dvakrat toliko ljudske za-
slombe kot pa Mihajlovičevo.

2. Nadalje podpirati dva po-
kreta, bi samo zagotovilo civil-
no vojno, čim so enkrat Nemci
izgnani.

3. Titovi partizani so se izka-
zali sposobne boriti se na naj-
bolj odličen način proti nem-
škim okupartorjem in so fakti-
čno držali nazaj 14 nemških di-
vizij.

4. Daši ni bilo dokazov, da je
Mihajlovič kedaj osebno kola-
boriral z Nemci, je bilo ogromne
evidence, da so skoraj vsi nje-
govi ožje podrejeni poveljniki todelali.”'
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Churchillova zadnja točka ni
jasna. Ali namerava reči, da ni
bilo dokazov o Mihajlovičevi ko-
laboraciji s sovražnikom ob ča-
su, ko je britanska vlada zaklju-
čila podpirati le Titove partiza-
ne, ali da taki dokazi sploh ni-
koli niso bili predloženi? Toda
Mihajlovič je bil vojni minister
in vrhovni poveljnik jugoslo-
vanske kraljevske vojske v do-
movini (tako označene, da jo
razlikujemo od peščice oficirjev
in vojakov, ki so služili v Egip-
tu, Angliji, Palestini, Severni
Afriki in Kanadi). Zakaj kot vr-
hovni poveljnik ni poklical pred
vojni sod svoje “ožje mu podre-
jene poveljnike”, ki so bili krivi
kolaboracije? To je bila njego-
va dolžnost. Če pa ni imel zado-
sti moči, da bi jih kaznoval, za-
kaj se ni javno ločil od njihove-
ga izdajalskega delovanja? Pa
ni storil enega ne drugega.

Dosti dokumentirane eviden-
ce o Mihajlovičevi kolaboraciji s
sovražnikom je predložene v po-
ročilu, ki ga je nedavno izdela-
la v Belgradu Jugoslovanska dr-
žavna komisija za ugotovitev
zločinov okupatorjev in nijho-
vih pomagačev poročilo z na-
slovom “Dokumenti o veleizdaji
Draže Mihajloviča, zvezek 1.,
Beograd 1945. leta.”

To poročilo vsebuje 735 stra-
ni in 760 dokumentov, izmed ka-
terih jih je bilo največ najde-
nih na mrtvih in ujetih četni-
kih Najvažnejši dokumenti so
reproducirani v poročilu te ko-
misije v obliki fotostatičnih po-
snetkov pisem in depeš, ki nosi-
jo podpis Draže Mihajloviča.
njegovih najzaupnejših četni-
ških poveljnikov in vodilnih
nemških, italijanskih in ustaških
kolaboratorjev, s katerimi je
imel stikje. Toda velika zbirka
dokazov, ki jih vsebuje to debe-
lo poročilo, sestavlja le del skup-
nega dokumentarnega gradiva,
ki prikazuje izdajalsko delova-
nje Draže Mihajloviča in ki ga
je komisija spravila skupaj.

Namen teh vrstic je objaviti
v prevodu glavne dokumente iz
tega poročila, ki odkriva cilje
in namene četniškega gibanja
ter različne izdajalske zločine,
ki so jih izvršile čete Draže Mi-
hajloviča. Združeni odbor južno-
slovanskih Amerikancev je iz-
dal posebno brošuro v angleš-
škem prevodu in z odtisi najvaž-
nejših dokumentov o Mihajlovi-
čevih odredih in zvezi s koman-
mandanti nemških in italijan-
skih okupacijskih čet ter z ofi-
cirji in uradniki lutkarskih vlad
Ante Paveliča v Zagrebu in Mi-
lana Nediča v Beogradu. O prist-
nosti teh dokumentov ni nobe-
nega dvoma niti ne o podpisih,
ki kot odtisi, prstov kažejo
na kriminalca.

Prevod je pripravilo tajništvo
SANSa.
POLITIČNI CILJI
ČETNIŠKEGA POKRETA

Dokument št. 1 v poročilu ju-

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 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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KVIZLINGE OBEŠAJO in to delo se bu menda nadaljevalo še pre-
cej časa. Gornje je slika iz Madžarske, z dvorišča jetnišnice, kjer so bili
obešeni bivši pronacijski premier Ferenc Szalasi ter trije, drugi člani
njegove lutkarske vlade.

goslovanske komisije za ugoto-
vitev zločinov je fotostatični po-
snetek Mihajlovičevega strogo
zaupnega povelja št. 177, izda-
nega meseca oktobra 1941, v ka-
terem imenuje kapitana Pavla
L Gjurišiča za poveljnika vseh
četniških edinic jugoslovanske
vojske v okrajih Andrijevica,
Berane, Bjelopolje, Prijepolje,
Plevlje in Kolašin, vključi vši
Bar in Bugjevo. Podpisal ga je
sam Draža Mihajlovič (ki je s
tem prevzel odgovornost za Gju-
rišičeve zločine).

Dokument št. 2 je fotostatična
kopija odreda, s katerim Mihaj-
lovič pooblašča kapitana Gjuri-
šiča, da išče med ljudstvom po-
sojila v obliki denarja, hrane in
drugih potrebščin. Padpisal ga
je Mihajlovič 20. decembra 1941.

Dokument št. 3 je fotostatični
posnetek strogo zaupnega pove-
lja št. 370 s podpisom Draže Mi-
hajloviča, ki vsebuje navodila
kapitanu Gjurišiču glede ciljev
in namenov četniškega gibanja
in organiziranja istega v Črni
gori in Sand jaku. Ta depeša je
tudi datirana 20. decembra 1941
in se deloma glasi takole:

“Cilji naših edinic so:
1. Boriti se za svobodo vsega

našega ljudstva pod žezlom Nje-
govega Veličanstva Kralja Pe-
tra 11.

2. Zgraditi vele - Jugoslavijo
in v njej vele-Srbijo, po narod-
nosti čisto, in sicer v okvirju
meja Srbije, Črne gore, Bosne
in Hercegovine, Srema, Banata
in Bačke .

. .

5. Postaviti skupno mejo med
Srbijo in Črnogoro ter Srbijo in
Slovenijo z očiščenjem v San-
djaku muslimanskega elementa
ter hrvaškega in muslimanske-
ga elementa v Bosni. . . (Klanje
Hrvatov in Muslimanov v Bosni
in Sandjaku. Op. prevajalca.)

S komunističnimi partizani ne
more biti sodelovanja, kajti bo-
rijo se proti dinastiji in za so-
cialno revolucijo, kar pa ne sme
nikoli biti naš cilj, kajti mi edi-
ni smo borci, ki se borimo samo
za kralja, za domovino in za
ljudsko svobodo.

Organiziranje četniškega po-
kreta se naj izvede v smislu ust-
menega navodila, ki sem ga dal
kapitanu Gjurišiču . . .

Kar se pa tiče splošnega polo-
žaja v deželi, je bilo kapitanu
Gjurišiču že pojasnjeno . . .”

Zakaj se poročilo jugoslovan-
ske komisije za vojne zločine
prične s temi tremi, dozdevno
“varnimi” povelji Draže Mihaj-
loviča? Odgovor na to je, da je
hotela komisija ugotoviti dej-
stvo, da je kapitan Gjurišič uži-
val največje zaupanje Draže Mi-
hajloviča. Njemu je dajal “ust-
mena navodila” za organiziranje
četniškega gibanja in njemu je
ustmeno pojasnil “splošen polo-
žaj v deželi”. Gjurišič je zavze-
mal to zaupno mesto skoraj ves
čas vojne . . .

Dne 30. novembra 1942 je Pa-
vel Gjurišič sklical v vasi Šaho-
ciči mladinsko konferenco čet-
niških edinic jugoslovanske voj-
ske v Črni gori. Boki in Sandja-
ku. (Tedaj je Mihajlovič že po-
stal general jugoslovanske ar-
made in vojni minister jugoslo-
vanske übežne vlade.) Zapisnik
te mladinske konference je ob-
javljen v poročilu komisije kot
dokument št. 4.

(Dalje sledi.)

Pišite po novo knjigo “Slo-
vensko-ameriška kuharica” v
Proletarčevo knjigarno. Cena
$5.00. Naročite si jo še danes.

Delavsko gibanje
še v negotovosti
za orientacijo

(Nadaljevanje s I. strarii.)
je bila Rusija napadena, so ko-
munisti v Franciji v svojem pod-
talnem gibanju zaeno z drugimi
levičarji vred storili vse v svoji
moči, da nacizem porazijo.

Sedaj komunisti žele, da bi
obe stranki nastopali skupno.
Toda socialisti so z veliko veči-
no sklenili, da so pripravljeni le
sodelovati z njimi, ne pa se str-
niti v eno politično telo, češ, da
bi ga kontrolirala Moskva.

V sedanji kampanji za volit-
ve 2. junija si ti dve stranki na-
sprotujeta, ker je v S. P. za en-
krat prevladala struja, ki je za
več samostojnosti, češ, da ji je
druženje s komunistično stran-
ko škodovalo in odvzelo glasove.

Komunisti socialiste dolže, da
so oni krivi poraženja ustave na
referendumu, ker so ga saboti-
rali, kar pa strankin tisk odlo-
čno zanikava. Kajti vsi sociali-
stični poslanci so bili na govor-
niški turi v kampanji za ustavo
in zato njen poraz ne more biti
njihna krivda.

Vpliv zunanjih intrig
Veliko krivde za težave, ki

jih imata obe stranki v posku-
sih za trajen sporazum, je pripi-
sati ameriškim in angleškim
agentom. Oni ne marajo ne so-
cialistične, ne komunistične
Francije. In čimveč nesloge bo
med delavstvom, toliko laglje
bodo ribarili v kalnem.

Dne 2. junija pa se bo poka-
zalo, po kakšnih potih bo po
vseh teh povojnih skušnjah kre-
nila nova konstituanta in Fran-
cija z njo vred.

Komentarji—-
(Nadaljevanje s 1. strani.)

preprečenje KKK. ki se spet od-
prto pojavlja.

“Izvjestja” v Moskvi našim
fantom v Washingtonu in Lon-
donu dokazujejo, da je bil Fran-
co odkrito v zavezništvu s Hit-
lerjem in Mussolinijem skozi
vso dobo vojne. Ampak vzlic
temu ga zapadna demokracija še
tolerira, namesto da bi prekini-
la diplomatične stike s fašisti-
čno vlado in Španijo nehala za-
lagati s potrebščinami, dokler
ne bi postala demokratična. To
bi zapadni svet morda že storil,
ako se bi toliko ne bal, da po-
stane Španija “komunistična”,
ako Franco pade. Namreč proti-
kapitalistična in proticerkvena.

M. Gomulka, ki je podpred-
sednik poljske vlade, je dejal,
da zavezniki uporabljajo relifno
akcijo (UNRRA) v politične na-
mene. Z dajatvami živeža so
vplivali na volitve v Grčiji in
isto delajo v Italiji. In pa da iz
političnih pzirov nagajajo “polj-
ski demokraciji”. Anglija je na
naslov poljske vlade proti Go-
mulkovim izvajanjem protesti-
rala. Ampak baš te dni je izšla
v našem državnem departmentu
knjiga dokumentov, ki dokazu-
jejo, da se je relifne dajatve iz-
rabljalo v politične namene tu-
di po prejšnji svetovni vojni.
Gomulka trdi, da UNRRA poši-
lja v Italijo po 2.40,000 ton ži-
veža na mesec in on smatra, da
se ga deli s političnimi motivi.
Poljska, ki je bila v vojni na za-
vezniški strani in je pod nacij-
sko okupacijo največ trpela, pa
je zapostavljana.

V Angliji razpravljajo o žen-
skah—namreč da-li je med voj-
no morala med njimi padla in

ali je mogoče kaj ukreniti proti'
temu. Ugotovljeno je, da je 40
odstotkov nevest pod 20 let sta-
rosti v 'Angliji ob času poroke
že nosečih in sociologi smatrajo,
da za vzorno zakonsko življenje
in blaginjo naroda to ni dobro.
Ampak če ne bi imela vojna še
vse hujših posledic, bi to—nam-
reč to poglavje z nosečimi neve-
stami ne bil noben problem.

Turčija ni bogata in ne razvi-
ta dežela. A je obljubila Franci-
ji četrt mil. ton premoga, Grčiji
pa 10,000 ton pšenice ter 5,000
ton rži. Treba namreč pomisliti,
da se v Turčiji, ki ni bila ak-
tivno v vojni, deli živež še ve-
dno na odmerke.

General Kwasnievski je mi-
nulo nedeljo v dvorani katoliške
šole šv. Trojice v Chicagu dejal,
naj si Poljska, ko bo osvobojena
(izpod “rdečkarstva”) zgradi
mogočno bojno mornarico, ker
le države z velikimi pomorskimi
trdnjavami kaj pomenijo v sve-
tu. Dalje je propagiral ustano-
vitev Združenih držav central-
ne Evrope, ki bi štele okrog 140
milijonov prebivalcev in bi bile
protiutež med Nemčijo in Rusi-
jo. Nedvomno si general Kras-
niewski lasti k tem združenim
državam tudi Ukrajino in vse
baltiške dežele, ki so sedaj v So-
vjetski uniji, ter škandinavske
države. Drugače bi njegova no-
va tvorba, ki si jo zamišlja, ne
mogla šteti 140 milijonov ljudi.
Kdaj neki bodo te vrste übežni
generali in drugi politiki nehali
govoriti le o novi vojni in novih
zvezah dežel driiga proti drugi,
pa rajše kaj storili za mir?

UP poroča o mrzlični naglici,
s katero si angleški znanstveni-
ki prizadevajo priti v skrivnost
atomske sile. Pa so pravili, da
so jim že znane, namreč našim
(ameriškim) in pa angleškim ter
kanadskim znanstvenikom! Si-
cer bi se od znanosti pričakova-
lo svetu s svojimi iznajdbami in
dognanji koristiti, ne pa da se
bi dan in noč mučila v izpopol-
njevanju morilnih in rušilnih
sredstev.

Ovideo je rudarsko mesto v
severni Španiji. Dne 19. maja si
ga je Franco zbral za svoj go-
vor proti Rusiji. Dejal je, da je
boljševizem v početku cerkve
zaprl, sedaj pa jih odprl, da jih
uporabi v svojih imperialistič-
nih ambicijah za nadvladanje
nad svetom. Naučena množica
mu je vzklikala: “Španija, da!
Komunizem, ne!” Franco ji je
dejal: “Želim, da vas sliši ves
svet” Kajti njegov govor je bil
namenjen “vsemu svetu”.

Louis Volk preminul
Chicago. Prošlo soboto je

bil na Woodlownu pokopan
Louis Volk, bil je blaganik dr.
št. 86 SNPJ,aktiven pri SANSu,
podpornik Proletarca in poma-
gal je pri naših kulturnih usta-
novah kolikor je mogel.

Star je bil 52 let, doma iz Bre-
zovice pri Kropi (blizu Radov-
ljice) na Gorenjskem. Blagajnik
omenjenega društva je bil 16 let.
V to deželo je prišel leta 1920.
Vedno smo ga videli na naših
priredbah, pa naj si je bilo v
lepem ali v slabem vremenu.
Življenje mu je ugonobila bole-
zen na želodcu. Svoječasno je
bil tudi član JSZ, toda ker je
klub na north side prenehal, So
odstopili tudi člani, ker se jim
je zdelo za v klub na west side
predaleč. Toda pokojni Louis je
vzlic temu pomagal klubu št. 1
JSZ posebno kadar smo imeli
predstave in pa priredbe za Pro-
letarca.

Pogreb se je vršil kot že re-
čeno minulo soboto. Vodil ga je
slovenski pogrebnik Louis Ža-
fran. Pokojnik je bil pokopan
na pokopališču Woodlawn, kjer
se bo 30. maja pod okriljem fe-
deracije SNPJ vršila spominska
slavnost za člane SNPJ.

V kapeli je na pogrebu pokoj-
nega Louisa govoril John Turk,
na pokopališču pa Frank Zaitz.
Pokojnik zapušča soprogo, sina
in hčer. Vsem naše iskreno so-
žalje.

SEJA KLUBA ŠT. 1 JSZ
Chicago. Ta petek 24. ma-

ja se bo vršila seja kluba št. 1
JSZ. Na nji bomo izvolili dele-
gate na konferenco Prosvetne
matice v Milwaukeeju, ki se bo
vršila 2. junija, podana bodo ra-
zna poročila in imeli bomo po-
tem še časa za razprave o teko-
čih dogodkih.

Na prejšnji seji je predaval
zelo poljudno Lt. Oscar Godina,
ki se je v Evropi živo zanimal za
delavsko socialistično gibanje,
največ v Angliji, v Franciji, v
Belgiji in na Nizozemskem. V
več kot uro dolgem predavanju
je pravil, kako se je seznanil o
socialnih trenjih v omenjenih
deželah, in ker so bila njegova
izvajanja res zanimiva, bo dalj-
še poročilo o njih v eni prihod-
njih številk.

Ako verujete v poslanstvo, ki
ga vrši “Proletarec”, pomagajte
mu v pridobivanju naročnikov
in zbirajte prispevke v njegov
tiskovni sklad!

"KADAR BOMO GRADILI BODO
SVETLOBNE ŽICE PRAVILNO RAZPELJANE"

, TL a mladi par je živel dovolj dolgo v domu z nepravilno raz-
peljano žico, da ve kaj znači pravilna razpeljava iste. V njihovem
novem domu NE bo dolgih podaljševalnih žic in drugih nepotreb-
nih naprav, ki luči le slabe.

Kadar preučujete vaš načrt, glejte da bo vseboval pravilno
razpeljavo električne žice. Namestite dovolj vtikov za vse seda-
nje potrebe, kakor tudi za nove. Imejte dovolj luči pred seboj .

in ne hodite ob “slabi razsvetljavi”.
Odločite se že sedaj, da bo v vašem načrtu dovolj in pravilno

razpeljane žice, poučite se pri vašem električarju, kako lahko
in ceneno je vse to.
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PIKNIK KLUBA ŠT. 1 JSZ
BO 20. JULIJA

Chicago, 111. Piknik kluba
št. 1 JSZ bo letos v soboto 20.
julija pri Keglu v Willow
Springsu. Ta piknik prireja klub
vsako leto v korist Proletarca irl
v enak namen se bo vršil tudi le-
tos. Običajno smo ga imeli ob
nedeljah, a letos so bile že vse
nedelje za piknike na Keglovem
vrtu oddane in zato ga bomo
imeli v soboto. Torej rezerviraj-
te si že sedaj 20. julija za poset
našega piknika.—P. O.

DRŽAVLJANSKI
PRIROČNIK

nova knjižica, s poljudnimi navodili
kako postati AMERIŠKI DRŽAV-
LJAN.
Poleg vprašanj, ki jih navadno sod-
niki stavijo pri izpitu za državljan-
stvo, vsebuje knjižica še v 11. delu
nekaj važnih letnic iz zgodovine Ze-
dinjenih držav, v 111. delu pod na-
slovom RAZNO, pa Proglas neod-
visnosti, Ustavo Zed. držav, Lincol-
nov govor v Gettysburgu, Predsed-
niki Zedinjenih držav in Poedine
države z glavnim mestom, številom
prebivalstva in velikostjo.

Cena knjižici je samo 50 centov *

poštnino vred.
Naročila sprejema:

Knjigarna Proletarca
2301 S. Lawndale Avenue

CHICAGO 23, ILL.

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-2302G 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 1.

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

Botrinja, Čhristening party
“Adria” in Hojer Trio

Write for free catalogue os ali new

SLOVENE RECORDINGS
to

P AL ANDECH’S
536 S. Clark Street, Chicago 5, 111.
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