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Konferenco je odprl Pavel
Gjurišič, ki je naznanil, da je
namen nuditi mladini priliko,
da izrazi svoje misli o bodočem
organiziranju države. Delegate
je nato pozdravil v imenu voj-
nega ministra Mihajloviča oseb-
ni zastopnik major Ostojič, ki je
omladincem prigovarjal, da se
izrazijo kar odkrito. Z drugimi
besedami rečeno, konferenca se
je vršila z vednostjo in odobre-
njem Draže'Mihajloviča. Zaklju-
čni govor je imel Pavel Gjuri-
šič, ki je izrazil svoje zadovolj-
ivo “z odločnostjo mlajše gene-

racije, da nadaljuje borbo, ki se
vrši danes borba, ki nam je
bila usiljena in katero je odo-
bril in zapovedal naš kralj.”
Edina borba omenjena na kon-
ferenci. je bila borba proti par-
tizanom. Ko je bilo naznanjeno,
da je konferenca svoje delo iz-
vršila, je njen predsednik Milan
Bandovič delegate opozoril, da
nikar ne pozabijo edinega na-
mena te konference, ki je bil
sestaviti načrte za borbo proti
partizanom. Konferenca je spre-
jela 17 resolucij, izmed katerih
so naslednje posebno zanimive:

Bodoča država mora biti
dedna in ustavna monarhija
kraljevina Jugoslavija koje
vladar bo kralj Peter 11. iz Ka-
radjordjevičeve dinastije in v
kateri bo četniška organizacija

z dovoljenjem krone izva-
jala popolno oblast v državi to-
liko časa, kolikor ga bo treba za
popoplno obnovo in prerojenje
dežele.

Privatna lastnina je za-
jamčena, toda njen obseg je
omejen po postavi v interesu
ljudstva.

Zemlja pripada onim, ki
jo obdelujejo. Osebna velepose-
stva morajo biti odpravljena in
uročena državni kontroli.

Vsa industrija mora biti v
rokah države.

Trgovina na debelo mora
biti v rokah države, toda trgo-
vina na drobno bo v privatnih
rokah pod nadzorstvom države.

Trgovina, finančne in kre-
ditne ustanove pripadajo pod
kontrolo države.

Cerkev kontrolira država.
Narodna vera je pravoslavna.—
Cerkev sv. Save. Rimo-katoliška
cerkev mora biti upravljana lo-
čeno od Vatikana.

Vsi člani pravosodja mo-
rajo biti izbrani iz četniških
vrst, kakor tudi vsi drugi držav-
ni uradniki.

Žandarmerija se oblikuje
iz četniških vrst in mora biti
pod posredno kontrolo četniške
organizacije.

Tisk bo glas pravičnosti in
resnice v službi narodne obno-
ve. Tiskarne in založbe morajo
biti v rokah države.

V duhu teh resolucij in

sporazumno s krono bodo četni-
ki izvedli organiziranje državne

, in bodo edini nosilci državne ob-
lasti, dokler ni njihov program
uresničen in so vzpostavljeni
pogoji za prehod do širših ustav-
nih pravic.

Te resolucije govorijo same
zase. Opomniti je treba seveda,
da so bili četniki strogo le srb-
ska organizacija ter da bi name-
ravana četniška diktatura bila
strogo srbska diktatura, proti
kateri bi se s silo protivili Hr-
vati, Slovenci in Macedonci, ka-
toliški in muslimanski elementi,
kakor tudi vse demokratične si-
le v deželi. Opazi se tudi lahko,
da v tem presenetljivem doku-
mentu muslimanska in judovska
vera nista omenjeni! Končno je
vreden pozornosti tudi četniški
gospodarski program. Daleč bolj
radikalen je nego karkoli je sku-
šala v Jugoslaviji izvesti naro-
dno osvobodilna fronta. Daši ni
nobenega dvoma, da bi ta dei
programa bil zavržen, čim bi
Mihajlovič zmagal in bi se kralj
povrnil na tron. vendar kaže
sprejem tega programa karak-
ter ljudi, katere so skušali čet-
niki pritegniti na svojo stran.
SODELOVANJE S SOVRAŽ-
NIKOM V ČRNI GORI
IN SANDJAKU

Kot je bilo že povedano, je
bil kapitan Gjurišič najzaupnej-
ši poveljnik Draže Mihajloviča.
Poročilo komisije vsebuje večje
število listin, ki kažejo Gjuriši-
čevo sodelovanje s sovražnikom.

Dokument št. 11 je fotostati-
čni posnetek pisma, ki ga je 5.
maja 1942 poslal Gjurišiču ge-
neral Silvio Gonini, komandant
italijanske pehotne divizije “Ve-
nezia”. V tem pismu pošilja Bo-
nini sporočilo od komandanta
italijanskih čet v Črni gori
generala Luigija Mentastija,
svetujoč mu, da se formirajo čet-
niški odbori v Črni gori z name-
nom, da se vzdrži postava in red
z italijansko kooperacijo. Gene-
ral Bonini sili Gjurišiča, da mu
pošlje seznam kandidatov, ki bi
z odobritvijo generala Mentasti-
ja postali četniški oblastveniki
v službi italijanskih okupacij-
skih čet. Taki četniški ali “na-
rodni” odbori so bili imenova-
ni po vsej Črni gori in Gjuriši-
čev brat Vašo je postal predsed-
nik odbora v Beranah.

Dne 26. decembra 1943 je Pa-
vel Gjurišič pisal komandantu
italijanske divizije “Venezia”,
zahtevajoč, da se skupina itali-
janskih vojakov kaznuje, ker so
namlatili nekaj četnikov in spu-
stili iz zapora neko Črnogorko,
ki je bila osumljena, da simpa-
tizira s partizani. (Dokument št.
16.)

V pismu z dne 26. maja 1944,
zapovedajoč četnikom, da se
preselijo v Mileševo, je Pavel
Gjurišič rekel: “Pojasnite Nem-
cem, da greste v Mileševo v svr-
ho nabiranja novincev za novo
edinico.” (Dokument št. 17.)

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

Nova 'KUHARICA"
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
230J SO. LAWNDALE AVE., CHICAGO 23, ILL.

Po italijanski predaji je Gju-
rišič postal poveljnik četniške-
ga glavnega štaba v Črni gori,
medtem ko ga je kralj Peter še
pred tem povišal za polkovnika
Jugoslovanske kraljeve vojske.
Četnikom je tedaj tiktakala zad-
nja ura. Dne 18. julija 1944 je
Gjurišič izdal strogo zaupno po-
velje, ki se deloma glasi:

“V namenu, da zadušimo ko-
munistično (partizansko) propa-
gando, moramo ustaviti njihovo
kurirsko službo in likvidirati
njihove pomagače izmed ljud-
stva; zato bodo poveljniki bri-
gad in mest izdali ukaz, da je
ljudem prepovedano zapustiti
stanovanja od mraka do zore.
Vse osebe zasačene izven svojih
stanovanj ob tem času bodo brez
vsakega svarila pobite. Nobena
oseba ne sme zapustiti svoje ob-
čine brez pisanega dovoljenja
mestnega komandanta. Vse ose-
be zasačene izven svojih občin
brez takega dovoljenja, bodo
naše lovske edinice usmrtile.”

Povelje, ki ga je Gjurišič dal
četniškim trupam 16. avgusta
1944, vsebuje sledeči stavek:
“Zahtevajte od nemškega ko-
mandanta, da vam izroči na raz-
polago ambulanco za prevoz ra-
njencev iz poljske bolnice v . . .
(ime nečitljivo). (Dokument št.
22.)

Fotostatični posnetki vseh
teh povelj in pisem Pavla Gju-
rišiča (Mihajlovičeve desne ro-
ke) —z njegovim lastnoročnim
podpisom so reproducirani v
poročilu komisije za vojne zlo-
čince. Poleg tega je v poročilu
tudi dosti dokazov o Gjurišiče-
vem sodelovanju z Milanom Ne-
dičem, načelnikom srbske lut-
karske vlade v Belgradu. Gjuri-
šič je bil imenovan za poveljni-
ka Nedičevega srbskega korpu-
sa prostovoljcev v Črni gori
Gjurišič je s svojimi delegati
obiskoval Belgrad in tam svobo-
dno prebival. Od Nemcev je do-
bival konje, orožje in ambulan-
ce za svojo borbo proti partiza-
nom. (Dokumenti št. 23 do 26).

Ta izdajalec ni bil samo čet-
niški poveljnik glavnega štaba
in poveljnik Nedičevega prosto-
voljnega korpusa v Črni gori,
temveč tudi redni oficir kralja
Petra in poveljnik Jugoslovan-
ske domovinske vojske za Črno
goro, Boko in Stari Ras. V tej
poziciji je Gjurišič izdal pove-
lje (dokument št. 29), v katerem
je oklical zapovedano mobiliza-
cijo vseh državljanov moškega
sjTola od 17. do 55. leta. Prvi od-
stavek tega povelja, izdanega
13. septembra 1944, se glasi:

“Ozirajoč se na preteče raz-
voje na polju mednarodnih od-
nošajev ter na priporočilo štab-
nega komandanta pri glavni ko-
mandi in vojne ministra Draže
Mihajloviča, je Njegovo Veli-
čanstvo in Vrhovni poveljnik
kralj Peter 11.— strogo zaupna
št. 1254 od 5. septembra 1944
zapovedal splošno mobilizacijo
vseh razredov med starostjo 17
in 55 let, s svojim dekretom z
dne 4. septembra 1944.”

(Se nadaljuje.)

Posojilo proti "komunizmu"
Kongresnik Robertson, demo-

krat iz Virginije, je dne 17. ma-
ja dejal, da če Angliji posodimo
vsoto tri in tri četrt milijarde
dolarjev, za katero vpraša, bo to
največ pomagalo, da se Anglijo
obvaruje za trdnjavo proti ko-
munizmu. Čudno, kako vsem
takim ljudem le komunizem ro-
ji po glavi.

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja

WGES, 1360 kilocycles.
Vodi jo George Marchan.
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KRIŽARKA “PRINZ EUGEN” je bila ponos nemške bojne mornarice. Njena teža je 10,000 ton. Sedaj
je posest ameriške mornarice. Ameriški mornarji so jo pripeljali v Boston, kjer čaka, da bo bržkone dana
na preizkušnjo atomskim bombam.

Nauki iz stavke
železničarjev
dragi za unije •

(Nadaljevanje s 1. strani.)
morati delati za privatnega de-
lodajalca, pa če hoče ali ne.

Kam z dobički, ki jih vlada
napravi?

Ker je Truman tak načrt imel
že precej časa v žepu, so ga kri-
tiki prijemali, da po ustavi ni-
ma pravice primorati človeka
delati za profit drugemu v ko-
rist, in pa da je to v nesoglasju
posebno z zakoni, ki segajo v do-
bo osvoboditve sužnjev. Vsled
tega je v svojem govoru omenil,
da njegov načrt določa, naj se
dobiček, ki se ga napravi v od
vlade zaseženem podjetju ali
podjetjih, v času vladnega obra-
tovanja prepiše v zvezno bla-
gajno. Večina poslancev je bilo
toliko razkačenih nad stavkujo-
čimi železničarji, da so Truma-
nove opazke o “prepisu profita
v državno blagajno” prezrli in
sedaj jim je žal, ker je niso čr-
tali in sprejeli le tiste točke, ki
so proti unijam naperjene.

Nesoglasja med železničarji
A. F. Whitney od bratovščine

vlakospremnega osebja je mi-
nulo soboto priznal: “Tepeni
smo bili popolnoma in to po Tru-
manovi zaslugi. Tega mu ne bo-
mo pozabili.”

Med železničarji samimi v
tem spopadu z mogočnimi želez-
niškimi magnati ni bilo nobene
sloge. Železničarji so organizi-
rani v petih bratovščinah, po-
leg teh pa je še 15 drugih unij,

v katerih so organizirani razni
drugi delavci, ki delajo za že-
leznice, toda ne v vlakih ali pa
na progah. Vse so zahtevale zvi-
šanje mezde in vse so ga dobile
od 16 do 18c na uro. Prvo ome-
njeni bratovščini pa zahte-
vali tudi spremembe v poslov-
nem redu, ki jim bi omogočil
prebiti več časa doma pri dru-
žini namesto večinoma na šihtu
v vlakih in pa na potovanjih do-
mov, ali prenočevanju v drugih
krajih. Tej zahtevi so se družbe
uprle in tudi Truman jih je od-
bil za dobo enega leta.

Druge unije so se zadovoljile
s poviškom in sedaj mnogi kri-
tiki med njimi prijemajo Whit-
neya in Johnstona, češ, da sta s
svojo nepremišljeno taktiko iz-
poslovala udarce, ki bodo imeli
težke posledice ne samo za uni-
je železničarjev temveč za vse
organizirano delavstvo.

Čemu se ne učiti od deloda-
jalcev?

Minula stavka železničarjev
je znova pokazala razne slabosti
organiziranega delavstva. Čemu
n. pr. treba železničarjem kar
dvajset različnih unij? In če jih
že imajo, čemu ne bi bile med
sabo močnejše povezane name-
sto da se prevevajo z ljubosum-
nostjo? Ako imajo kapitalisti
svojo trgovsko komoro in pa
zvezo industrialcev, čemu ne bi
imele unije svojo delavsko zbor-
nico, če se že nočejo združiti v
enotno telo? Da, čemu? Ako se
bodo to dovolj dolgo vpraševale,
morda se bodo iz dobljenih ba-
tin in iz zaničevanja, ki so ga
deležne v kongresu, kaj naučile!

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

kracije in pa nobenega kronane-
ga kralja.

Sovjeti se ponašajo, da le nji-
hna demokracija je prava, ker v
nji ni razredov, ne posedujoče-
ga sloja na eni in proletariata
na drugi strani, in vsled tega ne
izkoriščevalcev, ne izkoriščanih.
Svojo ustavo smatrajo za naj-
bolj ljudsko in vsled tega za naj-
bolj demokratično. Toda glavar-
ji zapadne demokracije pravijo,
da kar imajo sovjeti, ni demo-
kracija temveč diktatura in ko-
munizem.

Nova jugoslovanska ustava je
ponos sedanje federativne dr-
žave.Neki ameriški reporter je
Titu dejal, da je res idealna, am-
pak ali je tudi že izvedena? Ti-
to bi mu lahko odgovoril n. pr.
takole: “Mi smo našo šele spre-
jeli in pred sabo imamo ogrom-
no delo: rekonstrukcijo. Vse se
bo polagoma izvedlo, kakor se
glasi v ustavi. Toda vi (Ame-
ričani), ali ste vi že izvedli svo-
jo ustavo, pa bili os rights in
razne dodatke k ustavi? Vaša
konstitucija je lepa, tudi stara
je že in časa ste imeli dosti, da
jo bi izvedli tako kot se glasi
na papirju. Toda ali ste jo?”
Tito mu seveda ni tako odgovo-
ril. Navajal je težave rekon-
strukcije, ustava je še nova, a je
temelj federativne Jugoslavije
in se bo razvijala po nji.

Demokracija v bistvu pomeni
vlado ljudstva. Ali po Lincol-
novo, vlado Ijdstva za ljuastvo.
Toda če je človek zrl po pred-
vojni Franciji, po torijski An-
gliji, po Italiji, ali prebiral za-
pisnik ameriškega kongresa, te-
daj ima ali je imela demokraci-
ja zapadnih dežel vsekakor dru-
gačen pomen kot pa se glasi tol-
mačenje o nji v besednjaku. Saj
v praksi je ali je bil drugačen.
Ako odloča o vsem gospodar-
stvu dežele kakih dvajset ali
šestdeset ekonomskih aristokra-
tov, tedaj je čisto naravno, da
je v taki deželi tudi politična
demokracija pod njihno oblast-
jo. Te opazke so napisane na na-

slov onih, ki se venomer dušajo:
“Mi smo za demokracijo!” Za
katero, torej?

Predsednik Truman je v svo-
jem govoru po radiu v petek 24.
maja udarjal po voditeljema
dveh prizadetih bratovščin že-
lezničarjev, ker sta s stavko u-
stavila ves železniški promet, a
na veliko presenečenje stavkar-
jev ni rekel niti ene žal besede
proti onim, radi katerih so šli
na stavko. To je proti direktora-
tu, ki kontrolira ameriško želez-
niško omrežje. Morda pa je
predsednik s tem nevedoma pri-
znal, da so za vzdrževanje želez-
niškega prometa samo delavci
potrebni. Velebankirji v New
Yorku, ki tvorijo železniški di-
rektorat (interlocking director-
ates) se razumejo jia finance in
njihov življenski smoter so do-
bički zanje in njihne klijente.
Vlakov pa ne bi znali voziti tudi
ako jim bi kdo plačal desetkrat
več za vsak šiht kot pa prejema-
jo sedanji železničarji.

Poljski general Wladyslaw
Anders, Tadeus Komorovvski
(Bor) in Stanislav Kwasniewski
so na delu za “drugo osvobodi-
tev Poljske”. Prva je bila po po-
raženju Hitlerja, druga bo, ka-
dar se sedanjo “lutkarsko vlado
v Varšavi” izžene in z njo vred
rdečo armado. Ampak svoje
“osvobodilne” akcije ne vrše na
Poljskem pač pa največ v Zed.
državah, v Angliji, Italiji in v
Nemčiji. General Anders je po-
veljnik poljske armade v severni
Italiji, blizu Morganove črte v
Julijski Benečiji. Vzdržuje jo
Anglija. Šteje nad 100,000 mož.
Jugoslovanska vlada je že pred
tedni vprašala, kakšne namene
ima Anglija s poljskimi četami
tako blizu jugoslovanske meje.
Bevin je odgovoril, da se Jugo-
slaviji radi nje ni treba vzne-
mirjati. Delavska vlada je te
Poljake pozvala, naj se vrnejo
domov, a le okrog šest tisoč se
jih je»odzvalo. General Komo-
rowski (Bor) je poveljeval polj-
ski uporniški armadi v Varšavi
v dneh, ko je rdeča armada v

svoji ofenzivi prvič prišla blizu
poljskega glavnega mesta, toda
je morala cbstati v predmestju

(vzhodno od Varšave), ker
vsled nemškega ognja ni mogla
preko reke Vistule. Borove u-
porniške oddelke so Nemci pre-
magali in uničili. Bor je pobeg-
nil in sedaj predava po Ameriki
s stališča poljskega klerikalizma
in ostale reakcije. Bil je v avdi-
jenci tudi pri kardinalu Strit-
chu. V enakem namenu deluje v
Zcd. državah gen. Kwasniewski.
Vsi ti so iz poljske višje dru-
žbe. Eoje se, da ako sedanji re-
ž’m na Poljskem ostane, bo polj-
ska šlahta (plemstvo) le še list
v zgodovini in z njim vred tudi
aristokratska poljska vojaška,
ka.marila. Vzelo-bo še precej ča-
sa, predno bodo vse te klike
spoznale, da se prošlost ne vra-
ča. To so po mnogih letih že
ko so se postarali spoznali
tudi übežni ruski caristi, ki so
rovarili v Parizu, Zed. državah,
v Angliji in veliko tudi v Beo-
gradu ter opajali samega sebe z
uganjanjem dvornih ceremonij.

Radio je blagoslov, ako se ga
uporablja v koristne namene.
Ampak opevanje mila v verzih
(“soap operas”) in raznih pilul,
alkoholnih ter drugih pijač, ci-
gar in cigaret, je brez vsake kul-
turne in vzgojne vrednosti. Tu-
di radio komentarci, ki so mi-
nuli teden s poudarjajočimi, tra-
gično naglašanimi svarili slika-
li, kako bo živeža in vsega vsled
stavke železničarjev nagloma
zmanjkalo, so zlo. Ako bi gospo-
dinje iste besede čitale v listih,
jih ne bi vznemirjale. A drama-
tizirane v radiu so jih zbegale
in hajd v štacune! Nastal je v
nje nov naval kot v prvih voj-
nih tednih in še parkrat pozne-
je, dokler niso bili uvedeni od-
merki. Kot da bo stavka trajala
kdovekoliko časa in nam vsled
nje preti večja lakota kot pa je
v Evropi in Indiji. Za trgovce to
ni bilo slabo, kajti marsikdo je
pri tem lahko pozabil na do-
stropne cene. Ljudje v takih hi-
sterijah plačajo kolikor jim ra-
čunaš. Potem jim je žal, akante
so že na policah in prodajalne
jih ne vzamejo nazaj niti cene-
je kot so dostropne cene.

V Jugoslavijibi se morala se-
daj vršiti silna civilna vojna.
Ves sibski narod se bi imel upre-
ti in na Hrvaškem bi zadivjalo.
Pa v Bosni, Sloveniji in Mace-
doniji. Tako so nam prerokovali
skozi vso zimo, češ, le počakajte
pomladi, čim sneg skopni, pa bo-
ste videli, kako na trhlih nogah
je Titov režim! Pomlad gre h
koncu, silna četniška vojska se
je nekam pogreznila kakor ne-
koč vojska kralja Matjaža, ljud-
stvo pa obdeluje zemljo, poprav-
lja pota, proge in mostove
sploh je vsa dežela na delu. A
na delu so tudi tisti, ki so pro-
sili Boga in vraga, da bi nastala
v nji zmeda in pokolja. Potem
bi imeli vzrok ukorakati v njo
anglo-ameriške čete in napravi-
le bi “red in mir”. In potem bi
se tudi preroki vrnili nazaj (h
koritom). Pa ni nič s temi sa-
njami!

Jugoslovanska misija UNRRA
je povabila skupino tujezem-
skih časnikarjev na potovanje
po Jugoslaviji, da bi se seznani-
li z delom, ki ga vrši ta pomožna
akcija. Bodo njeni gosti skozi
deset dni. To je dobro, da so bili
povabljeni. Morda se pri tem
domislijo tudi kongresnika Ste-

vensona iz Wisconsina. Dejal je,
da je Tito določil sladkor, ki ga
je tja poslala UNRRA, za pro-
dajo namesto za delitev potreb-
nim in da je njegova vlada na-
pravila pri tem ogromno (nevr-
jetno) vsoto $151,000,000 dobi-
čka. Sicer se bo o tem prepriča-
la i UNRRA sama, a ne bo napa-
čno, če tudi časnikarji vprašajo,
kako se razpečava živežne poši-
Ijatvc po deželi. Morda se Ste-
venson potem ne bo več upal go-
voriti tjavendan.

Earl Brovvder sc v Moskvi ze-
lo dobro počut’. Poročajo, da je
bil na obisku pri Molotovu, kar
W. Z. Fosterju bržkone ni ljubo.
Kajti kako morejo dati Brow-
derju prostor v najboljšem ho-
telu v Moskvi in ga sprejemati
najvišji ,sovjetski funkcionarji,
ko je bil tu vendar vržen iz vod-
stva in stranke ter proglašen za
zavedljivca komunističnih na-
čel v buržvazno miselnost! So
pač uganke, kakršnih niti Foster
in drugi veljaki pri “Daily Wor-
kerju” ne morejo razvozljati.

Prcčitajtc v tei številki na an-
gleški strani pismo Stojana Pri-
bičeviča odboru v New Yorku,
ki si je vzel nalogo braniti Mi-
hajloviča. Stojanov odgovor je
ne samo legalističen ampak moj-
strsko napisan—tako, da ga la-
hko razume vsak čitatelj.

TISKOVNI SKLAD
PROLETARCA

VI. IZKAZ
Chicago, Ul. Neimenovana sl7;

Peter Swolšak $2; John Marolt sl,
skupaj S2O.

Detroit. Mich. Kathy štimac $2;
John Zornik 50c, skupaj $2.50.

Helper, Utah. Anna Sugar 50c.
Power Point, O. Matt Tuseck $3.
St. Louis, Mo. Theresa Speck $1
Denver, Colo. Frances Artach sl.
VVitt, 111. John Perme sl.'
Fontana, Calif. Po $1: Charles

Jurkošek, John Rodman, Emil Ko-
bal in John Pečnik, skupaj $4. (Po-
slal John Pečnik.)

Girard, O. John Kraseck $1.50;
po $1: Andy Krvina in John Kosin,
skupaj $3.50. (Poslai Andy Krvi-
na.)

Latrobe, Pa. Mary E. Fradel
$1.70.

Bridgeport, O. Martin Koss 60c.
(Poslal Joseph Snoy.)

Pueblo, Colo. Po $1: Frank Pech-
nik in Ludwig Yoxey, skupaj $2.
(Poslal Ludwig Yoxey.)

Cicero, IH. John Podgornik $2.
New Market, N. J. John Rupnik

SI.OO.
Skupaj $43.80, prejšnji izkaz

$451.76, skupaj $495.56.

Zmaga levice na
Češkem

Volitve minulo nedeljo na Če-
hoslovaškem v konstituanto so
prinesle zmago socialdemokrat-
ski-komunistični koaliciji. Ti
dve stranki sta namreč skupno
nastopili. Njuna glavna nasprot-
nica je bila Beneševa narodna-
socialistična stranka, o kateri so
prerokovali, da bo zmagala nad
levico, pa je ostala zadaj.

Iz občinskih volitev v mestih
v ameriški okupacijski zoni v
Nemčiji pa je izšia na prvem
mestu takozvana krščansko so-
cialna koalicija.

Socialdemokrati so na drugem
mestu in komunisti daleč na tre-
tjem.

Ako verujete v poslanstvo
“Proletarca -

’, priporočajte ga
znancem in prijateljem v naro-
čitev ob vsaki priložnosti.

NAJBOLJŠA POMOČNIKA PRI UČENJU
ANGLEŠČINE IN SLOVENŠČI NE STA

ANGLEŠKO-SLOVENSKI
BESEDNJAK

Cena $5.00
IN

ANGLEŠKO-SLOVENSKO BERILO
Cena $2.00

Avtor obeh knjig je DR. F. J. KERN

NAROČILA SPREJEMA

PROLETAREC
2301 SO. LAV/NDALE AVE., CHICAGO 23, ILL.

5


