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Izmed listin v debelem poro-
čilu komisije za ugotovitev voj-
nih zločinov morda ravno to pi-
smo razodene največ. Lastno-
ročno in s podpisom Čika Džoka,
njegov najbolj priljubljen pri-
imek, je Draža Mihajlovič zapi-
sal, da ni samo odobraval, tem-
več tudi osebno vodil Narodne
četniške operacije proti parti-
zanom in v podporo nemškim,
italijanskim in ustaškim voja-
škim silam. Ta dokument tudi
dokazuje njegovo izredno do-
mišljavost, brezbrižnost in bu-
dalost. “Da dosežemo svoj cilj,”
pravi, “izrabljamo enega sovraž-
nika proti drugemu.” Faktično
pa so je boril le proti partiza-
nom.

Še drugi Mihajlovičev bližnji
sodclovcc je bil general Blažo
N. Džukanovič. Bil je glavni po-
veljnik Narodnih četniških čet
v Črni gori. Njegov glavni stan
jebil v Cetinju, kjer je bil tudi
sedež italijanskega guvernerja
za Črno goro. Dne 27. marca
1943 je general Džukovič izdal
povelje št. 97, ki sc v odstavkih
glasi takole:

“Komunistične sile, zasledo-
vane od nemških in italijanskih
čet v opasnem stanju radi mo-
čne ofenzivo naših narodnih sil
v dolini Neretve, so se rešile le
s tem, da so prebilo fronto in se
tako rešilo groznega položaja.
Da bi ne bile zajete v dolini Ne-
retve, so sc pričele prebijati pri
Zimenju (blizu Nevesinj) in s
sunkom utapljajočega človeka
in neozirajoč se na žrtve, jim je
uspelo izsiliti umik naših čet.”

Fotostatični posnetek tega vo-
jaškega poročila s podpisom ge-

nerala Džukoviča je objavljen
v poročilu komisije za vojne zlo-

ine.
Kolaboracija s sovražnikom

ii bila omejena le na borbo pro-
ti partizanom, vključevala je tu-
di umor. Italijani so razpisali
nagrado 30,000 lir na glavo Ja-
goša Kontiča, enega izmed par-
tizanskih voditeljev’. Dne 13.
maja 1943 je polkovnik Bajo
Stanišič napisal sledeče pismo
poveljniku IV. četniškega bata-
ljona kapitanu Špiru Stojanovi-
ču: “Blagajna divizije “Ferrara”
je plačala 30,000 lir za umorje-
nega upornika komunista
Jagoša Kontiča. Kor so umor
omenjenega izvršili 14. januar-
ja 1943 vojaki IV. bataljona s
pomočjo žandarmerije in neka-
terih Seljakov, mi hitro pošljite
seznam oseb, ki so se-udeležile
lova in umora, upoštevajoč se-
veda tudi orožnike in miličar-
je. da se zamorc prejeta nagra-
da med nje razdeliti.”

1 a dokument nosi podpis pol-
kovnika Baja Stanišiča.

Po kapitulaciji Italije so se
nemške čete pomaknile v Črno

goro. Partizani so prodirali če-
dalje bližje. Četniki so postajali
vsak dan bolj brezupni. Dne 18.
oktobra 1943 so cdinice V. črno-
gorske partizanske brigade kon-
čno zalotile polkovnika Staniši-
ča in generala Džukoviča. V sa-
mostanu v Ostrogu, ki čepi na
strmi črnogorski pečini in ki jo
je skoraj nemogoče preplezati,
sta ta dva izdajalca in skupina
njunih vodilnih tovarišev v iz-
dajstvu našla svoj neslavni ko-
nec. Med važnimi voditelji čet-
nikov, ki pri tem četniškem po-
lomu niso bili zajeti, je bil tudi
major Džuro Lasič, katerega jc
Mihajlovič meseca decembra
1941 postavil za poveljnika vseh
četniških edinic jugoslovanske
vojske v Črni gori. LaŠič je po-
begnil v Italijo, odkoder je pi-
sal svojemu prijatelju Velišku
Bojoviču, ki je bil tudi četniški
komandant v Črni gori. Pismo
jc datirano 25. novembra 1943
in se delornči glasi:

“Moj dragi Veličko: Včeraj
sem dobil tvoje pismo. Veseli
me, da si živ in zdrav. Skrbelo
mo je zate in za vse druge, dasi
jc naša ločitev bila zelo nespa-
metna in brezmiselna. Skupaj
bi se morali junaško boriti proti
domači nesreči komunistom,
toda storili smo ravno narobe.
Vsak je šel v svojo sosesko, mi-
sleč, da smo tam postali gospo-
darji ter da bomo blizu doma
nadalje mirno prebivali. Mi smo
ljudje brez razuma in možgan.
Sam sem ostal v Lijevi Rijeki.
Brigada domačih odpadnikov
me je napadla. Bitka je trajala
dva dni. Moji ljudje so jih do-
bro namlatili. Sam sem videl
enajst mrtvecev. Kasneje sem
zvedel, da je bilo 40 übitih in
mnogo ranjenih. Jaz sem imel
le enega ranjenega vojaka. Pri-
pravljal sem se na pomik čez
Komovo proti Andrijevici, toda
na predvečer mojega odhoda
sem žalibog zvedel novico naše
totalne katastrofe .

. . Postal
sem brezupen. Ne morem sc več
premagovati. Moji živci so šli po
gobe . . . Škoda, da nisem pogi-
nil . . . Nihče se ne briga, če še
živim ali umrem. Boga prosim,
da mi pomaga vrniti se domov
in paznovati vse domače odpad-
nike in izdajalce. Zlasti bom
kaznoval vse oficirje in izobra-
žence. ki so pozdravili komuni-
ste in se jim pridružili. Poznal
ne bom nobenega izgovora. Vse
bom übil ... V zvezi sem z mi-
nistrom (Miha jlovičem ) . . . Ma-
lo zaupam njegovim besedam.
Upam, da bo Nedič poslal moč-
nejše sile v to pokrajino in jo
osvobodil . . . Kar se denarja ti-
če, ti ga ne morem poslati, ker
ga sam nimam ... Če prideš do
zaključka, da ne moreš organi-
zirati močnejših edinic za to
borbo, tedaj sestavljaj trojke,
katerih naloga naj bo pomoriti
voditelje in vso našo golazen.
Če jih ne dosežejo, naj uničijo
njihove družine...”

Posnetek tega pisma s podpi-

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 ANGLEsKI 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 sc 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 1A NOVA “KUHARICA" veliki večini naših
gospodinj in kuharic zelo dobrodošla.

Nova knjiga ima velikost Bxs te inče, obsega skoro 500
strani, (40 poglavij), ter je vezana v trde in močne plat- •

niče. Tiskana na dobrem papirju, z vidnimi črkami.

Cena $5.00 s poštnino

NAROČ ILA SPREJ EMA

PROLETAREC-
2301 SO. LAVVNDALE AVE., CHICAGO 23. ILL.

takem hiranju je hči preminula.
To je bil udarec zanj. Njego-
va druga hči —' Margaret, so jc
šla med tem učiti za bolničarko,

• v nadi, da bo pomagala svojim
v bolezni.

Pokojni Snoy je bil skrben
i družinski oče. Vzlic bolezni je

bil v svoji službi skoro do kon-
ca.

Ko se je pripravljalna ope-
racijo, jc slutil, da morda ne
bo vse tako končano kakor mu
jc obetal zdravnik. In je poskr-
bel, da si je izvolil klub št. 11
JSZ novega tajnika. Ta urad
ima sedaj s. John Vitez.

I S. Snoy jc bil skromen člo-
vek. Ni iskal časti, ne prepirov,
Na agitaciji je bil večinoma po-

, vsod dobro sprejet, a dogodile
se je, da je dostikrat potrkal tu-
di na neprijazna vrata. In izza
njih so padale nanj zbadljivke.
Pisal je veliko v Proletarca,

’ Prosveto in v Majski glas, ko-
’ respondiral in tu pa tam sc po-

-1 dal tudi v polemike, toda vselej
1 v duhu strpnosti. Ljudem, ki so

' ga žalili, ni vračal “milo za
drago.” Bil je človek, zaveden
delavec, iskren sodrug ter vzo-
ren mož in oče. Časten mu spo-
min’ Soprogi, sinovom in hčeri

1 naše sožalje.

ANGLEŠKI LADORITI
HOČEJO MIR IN
SPRAVO Z USSR

(Konec s 1. strani.)
. Rusije, Palestine, Italije itd.

, Češ, da kar se teh dežel tiče,
. sc Bcvinova politika od Chur-
chillove nič ne razlikuje.

Svoje poročilo konvenciji je
podal seveda tudi predsednik

. vlade Clement Attlee, ki pa ni
. bilo nič posebnega. Vsi pa so

napeto pričakovali, kaj bo po-
. vedal Ernest Bevin.

Bevinu bi v naši deželi rekli
, unijski voditelj (labor leader),
kajti uveljavil se je v strokov-

. nih organizacijah. In dasi ni šo-
lan. kakor je npr. Laski, Attlee,

I ali pa kot sta torija Churchill
, in Eden, je vendar intelektual-

no in po voditeljskih zmožno-
stih tolikšna sila, da je dobil v

. vladi portfelj vnanjega mini-
. stra.

Umik iz torijske politike jake
počasen

Ko je delavska stranka pre-
vzela vlado, se je gibala vsa
vnanja politika Velike Britani

1 je po tradicionalnih torijskih
tokih. Churchill in Eden sta od

? kraja podpirala npr. v Jugosla-
’ viji Petra, Mihajloviča in njuno
kliko in šele pozneje sta naklo-
nila pomoč Titu. V Grčiji pa sta
se zavzela ohraniti monarhizem

1 za vsako ceno. V Italiji sta da-
-1 la oporo rojalistom. Odbila sta

jugoslovansko zahtevo glede Tr-
’ sta, obljubila Nizozemski, da
; dobi nazaj svojo kolonije, iz iz-

-1 kazovala naklonjenost Vatika-
nu in Francu. Dalje Otonu in
don Juanu. Ameriška vnanja
politika je bila sorodna angleški

’ in ji je še danes.
V volilnem boju je delavska

stranka obljubljala angleško
’ vnanjo politiko spremeniti, ozi-
roma jo demokratizirati. Toda
foreign office imperija Velike
Britanijo je tako ogromna usta-
nova, razprožena po vsem sve-
tu, da tudi ako bi jo Bevin ho-

-1 tel potisniti iz torijskih na de-
-1 mokratična pota, bi tega ne mo-

gel storiti čez noč. Ado pred
par meseci je izglodalo, da

; sploh ne pride do spremembe.
Sele ko sta Attlee in Bevin iz-
javila. da ima Indija odslej svo-
bodno pot. da se lahko okliče za
popolnoma neodvisno od Angli-
je, ali pa če tako hoče, da posta-
ne dominjon v angleškem ob-
čestvu. in dalje, da se angleške
čete umaknejo iz Egipta, se je
pokazalo, da je foreign office
stopil na nova pota. Tudi übežm
grški kraij nima vcc lisic opo-
re kot prej, ni pa še nobene
spremembe kar sc Šp&nije tiče.
Ampak monarhisti v Italiji se
na Anglijo ne morejo več toliko
zanašati kakor so se pod Chur-
chillom. Toda težnjam Jugosla-
vije glede Primorja je tudi se-
danja angleška vlada neprijaz-
na, kakor jim je ameriška.

Anglija in Rusija
Zelo pa so se spremenili odno-

šaji med Anglijo in Rusijo, in
to na slabše. Prejšnja (torijska)
vlada, negledc kdo je bil njen
načelnik, je bila Sovjetski uniji

i neprijateljska, večkrat celo od-
krito sovražna. Ko so v prvi
svetovni vojni zavezniki porazi-
li kajzerja. so podvzcli oborože-
no intervencijo v Rusiji, da

Istro njeno boljševiško revoluci-
jo. Ker tega niso zmogli, so jo

isom Džurija Lasiča je prikazan
v poročilu komisije kot doku-
ment št. 87.

Tudi Draža Mihajlovič Je po-
stal desperaten. Njegovi ljudje

: so postajali milosrčni. Dne 20.
januarja 1943 je pisal polkov-
niku Baji Stanišiču, v katerem
jc rekel:

“Obveščen sem, da v teritori-
ju stare Črne gore, posebno v
okraju Niksič, prevladuje duh
Kerenskiizma za uničenje ko-
munistov in zelenih srajc.

Na primer no dolgo nazaj so
četniki ujeli dva člana Baleti-
čcvc rodbino v Rigjanih, dva ne-
varna komunista. Enega izmed
teh so spustili še isti večer, dru-
gega na iztrgali iz rok naciona-
lističnih četnikov komunisti iz
Stube.

Krsto Minič, rojen v Pješi-
vacu? ječar četniške jetnišnice
pri Nikšiču, je dovolil meseca
julija letos petim komunistom,

ki so bili obsojeni na smrt, da
so zapustili ječo in je z njimi
pobegnil. Vsi ti komunisti so
imeli bijj ustreljeni drugo ju-
tro. Ječar Minič je bil kasneje
ujet, toda še danes je med živi-
mi, medtem ko ljudsko sodišče
in krožek izdajalcev in njihovih
zagovornikov pravita: Za take
slučaje ni nobene določbe v od-
redih. Čakati mora konca vojno
in potem biti sojen v normalnih
razmerah.

6. novembra je bilo petnajst
zločincev izpuščenih iz četniške
jetnišnice v Štraševici. Oprostili
so jih nekdanji komunisti, da-
našnji nacionalisti. Možno je.
da tudi v tem slučaju ne bo ni-
hče smatran odgovornega . . .

Ne dolgo nazaj se je sestala v
gozdu nad Gornjim Poljem sku-
pina četnikov in sc dogovorila,
da jc šla mimo skupine komuni-
stov . . . niti en strel ni padel
Isto se jc dogodilo v Zli Gori in
dvakrat v Budošu . . .

Vem. da te vsi taki slučaji ze-
lo bolijo, tebe, ki si nacionalist,
in tudi jaz se zavedam, kako rad
bi videl popolno uničenje teh
zločincev . .. Radi tega smatram,
da imaš zadosti odločnosti za na-
daljevanje nacionalistične bor-
be, v kateri si se do sedaj udej-
stvoval.

Sporoči mi, prosim, kakšne
korake si podvzcl glede tega.”

Pismo nosi podpis Draže Mi-
hajloviča.

Med najbolj priljubljenimi
poveljniki Draže Mihajloviča je
bil tudi Jakov N. Jovovič. Dne
9. julija 1942 ga jc polkovnik
Stanišič imenoval za komandan-
ta četnikov za okrožje Danilov-
grad. Na zahtevo Italijanov je
kasneje postal načelnik štaba
četniške vojske v Črni gori na
Boki.

19. marca 1943 jo polkovnik
Giuseppe Roscioli, poveljnik 47.
italijansko infantrije v diviziji
"Ferrara”, pisal Jovočiču na-
slednje prijateljsko pismo:

“Dragi Jovočič:— Odgovar-
jam na vaše pismo, ki jc dospelo
pred nekaj dnevi in ki je me
zelo razveselilo.

Hvala vam za pohvalne opom-
be glede moje malenkosti: dra-
go cenim prijateljski občutek, ki
ga kažete napram meni in kate-
rega obratno tudi jaz zelo iskre-
no gojim napram vam.

Kar se tiče novic, ki mi jih
pošiljate, sem več kot ponosen
na sijajno uspehe vašega bata-
ljona, o sposobnosti v katerega
nisem nikdar podvomil in ki bo

- to dobro vem vedel, kako
ponovno uspeti in pod vašim
vodstvom ponovno zmagati. Ba-
taljonu in vam pošiljam izraze
svojih globokih želj za bodoč-
nost in za bitke, ki vas še ča-
kajo.”

To pismo (dokument št. 98) je
pisano v italijanščini in jc pod-
pisano od fašističnega polkov-
nika.

(Dalje prihodnjič.)

JOSEPH SNOY
(Nadaljevanje s 1. strani.)

cev v Penni. nato pa šel iskati
delo v premogovnike v Kansas.
Ko se je seznanil z “Big ’ Tony-
jem, je hodil z njim na seje prc-
mogarske unije in na seje ter
priredbe društev. Tam se jc na-
vzel socialistične ideologije in
tam se je prvič udeleževal pr-
vomajskih slavnosti.

V istem “Majskem glasu” j
pravi:

“Korakati v povorkah prvega
maja med premogarji v Kansa-
su jebilo veselje! Nikoli ne bom
pozabil tistih let.”

Pred leti se mu je v nezgodi
poškodila hčerka. Rana se ji ni
hotela zaceliti, dasi je družina
storila vse kar je zmogla. V j

ogradili s takozvanim sanitar-
nim kordonom.

Churchill je znan nasprotnik
komunizma, oziroma komuni-
stične Rusije. Toda čim jo je
Hitler napadel, ji je zagotovil
sodelovanje in se skozi ves čas
vojne obljube tudi držal, čeprav
je prišlo med njim in Stalinom
večkrat do ostrih sporčkov. Roo-
sevelt je posredoval, da ni bilo
hujšega. Po vojni se je to raz-
merje spremenilo. Rusija je
prišla iz nje mogočnejša kot jc
bila še kdaj in začela je potiska-
ti svoj vpliv v Sredozemlje, kjer
je trčila na odpor interesov Ve-
like Britanije.

Bevin je konvenciji svoje
stranke izjavil, da on ni in ne
bo nikdar gojil kakih naklepov
ali zvez za napad na Sovjetsko
unijo. A ob enem je vlado v
Moskvi obdolžil, da s svojo po-
litiko zavlačuje sklenitev mi-
rovnih pogodb in drži svet v ne-
gotovosti. Zato je zapretil, da
če ne pride do sporazuma (s
sov. zvezo), bo šla Anglija v in-
teresu miru po svojih potih.

Židje razhudeni
Poleg odnošajev s Sov. unije

je Bevin zelo naravnost govoril
tudi glede vprašanja Palestine.
Anglija jo je Židom obljubila
že v prvi svetovni vojni. Vslcd
silnega odpora Arabcev, ki za
angleške interese v Sredozem-
lju in drugje veliko pomenijo,
pa ni svoje obvezo nikoli izpol-
nila. razen v toliko, da jc Pa-
lestino odprla židovskemu nase-
ljevanju. Vslcd tega ima z a-
rabskim svetom neprestan spor.
Ker je v Evropi še okrog kak
milijon brezdomskih Židov, za-
htevajo, da se naj jih pusti v
Palestino. Posebna anglo-amc-
riška komisija je priporočala,
da se naj jih pusti tja takoj naj-
manj sto tisoč. Bevin je sugesti-
jo odbil. Dejal je, da ima An-
glija s priseljevanjem Židov v
Palestino že sedaj okrog 800
milijonov dolarjev stroškov.
Večjih ne zmore. In če bi 100,-
000 nadaljnih Židov v Palesti-
no dopustila, bi morala njim v
protekcijo poslati še eno divizi-

jo vojaštva, česar pa Bevin ni
pripravljen storiti.

Glede Amerike jc dejal, da je
v Zcd. držav zato toliko propa-
gande, da naj se Palestino pre-
pusti Židom, ker jih nočemo še
več v Ncw Yorku.

Konvencija je nato izrekla
Bevinu zaupnico in z veliko ve-
čino odklonila aplikacijo komu-
nistične stranke za pridruženje
delavski stranki. Ob enem je
prevladovala na konvenciji vse-
skozi močna želja, da bi med
Moskvo in Londonom nastali is-
kreni odnošaji.

Komentarji—
Profesor Danici L, Marsh je

dobil veliko publicitete z izjavo,
da so mednarodne konference
zato tolikšen polom, ker se na
njih preveč pijančuje. če je on
v pravem—mož ima velik ugled
—tedaj so diplomati, ki se zbi-
rajo na konferencah organizaci-
je združenih narodov, pa tudi
na relifnih sestankih (UNRRA)
veliki pijanci in babjeki. V svo-
jem stanju niso .sposobni trezno
misliti in posledice so—prepiri,
intrige in polomi. Diplomati, ka-
terih se je lotil s to obdolžitvi-
jo, so kajpada zelo hudi nanj, a
je verjetno, da njegova trditev
ni zgolj iz trte izvita.

Admiral Robert B. Carney je
na spominski dan 30. maja v
Washingtonu v svojem govoru
obdolžil Rusijo za nevarno sve-
tovnemu miru. Mož je v aktivni
službi in v Moskvi so mu jako
prisluhnili. In ob enem vrnili z
očitkom, da so nevarni miru vsi
tisti v tej deželi, ki ščujejo proti
Rusiji. In pa da je Španija ne-
varna miru ter tisti, ki jo ščitijo.
Dobe se tudi taki, ki pravijo,
da svetovni mir Jugoslavija
ogroža. Najboljše bi bilo pri-
znati, da so miru vsi nevarni in
mu bodo toliko časa, dokler ga
ne sklenejo. Minilo je že leto po
vojni a mirovnega soglasja še
nikjer ni.

Siamska vlada se je pritožila
združenim narodom proti fran-
coskim nasilnostim. Med vojno
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AKAJ gospodinjam najbolj ugajajo moderni električni štedilniki,
je vzrok njih čistoča . . . ker se jih z lahkoto čisti in ostanejo čista. Novi
električni štedilniki so svetli kuhnje prihodnjosti ... ki si jih
lahko nabavite že sedaj.

Poslovili se boste od sajastih loncev in ponev kadar boste začeli
kuhati z elektriko. Brez vsakega plamena saj in zakajenosti, tako da
stene, zavese na oknih, in štedilnik sam ostane dolgo čist.

Ne samo, da so ti električni štedilniki čistejši, so tudi hladnejši,
kajti vročina ostane tam kjer mora ostati da kuha jedila. So popol-
noma avtomatični in vam skuhajo ista ob vaši odsotnosti ... in ko se
vrnete so ista v redu za serviranje.

Poučite se obširnejše o teh modernih električnih štedilnikih pri
vašem trgovcu ali pa v najbližji Edison prodajalni... vprašajte za
brezplačno instalacijo in brezplačno poslugo ter o nizkih operacij-
skih stroških z električnimi štedilniki v Chicagu.

COMM()NWEALTH EDISON COMPANE

so Siam okupirali Japonci (z do-
voljenjem siamske vlade), sedaj
tam rogovilijo Francozi in iz-
gloda, da te vrste “manjvredne”
dežele in kolonije še dolgo ne
bodo imele miru pred agresorji
iz bclopoltnih dežel.

Nemški vojaki so sedaj “za-
sužnjeni delavci” v Angliji, v
Rusiji, na Češkem itd. V Anglijo
jih je bilo minule mesece posla-
nih nadaljnih 50,000 iz Kanade
in Zed. držav. Proti temu nači-
nu prisilnega uposlevanja je ve-
liko kritike na Angleškem, v
Ameriki, in seveda v Nemčiji,
ker bi svojci svoje sinove in mo-
že radi nazaj. Toda ne izgleda,
da jim bo letos ustreženo. Koli-
ko jih dela v Rusiji, ni znano. V
Angliji jih jc baje nad dve sto
tisoč. Stvar ni humanitarna am-
pak so z njo Nemci sami pričeli.
Saj so navlekli v svoj rajh med
vojno nad pet milijonov ljudi iz
okupiranih dežel in z njimi res
postopali kakor s sužnji. Oziro-
ma slabše. Sedaj se to nad nji-
mi maščuje.

Na Češkem je bilo po vojni
nacionaliziranih deset tisoč več-
jih podvzetij, med njimi ogro-
mne Škodove tovarne. Poleg So-
vjetske unije je sedaj Češka naj-
večja dežela s socializirano in-
dustrijo. •

Avstrija skuša prepričati za-
veznike, da je krivično, ker ne
pridružijo nemškega dela Tirol-
ske, ki je bil po prvi svetovni
vojni dan Italiji, nazaj avstrij-
ski republiki. Blizu pol milijona
Nemcev jc s tem pod italijansko
vlado. Ampak ministri vnanjih
zadev sc na svoji konferenci v
Parizu na avstrijske zahteve ni-
so hoteli ozirati. Atlantski čarter
za Nemce pod Italijo ni velja-
ven, kot tudi za velik del pri-
morskih Slovencev ne. Diplo-
matje imajo pač za vsako stvar
drugačne mere.

Louis Adamič je avtor mno-

gih knjig. Naročite si jih iz Pro-
letarčeve knjigarne.
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