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(Nadaljevanje.)

Izmed listin v debelem po-
ročilu komisije za ugotovitev
vojnih zločinov morda ravno to
pismo razodene največ. Last-
noročno in s podpisom cika
Džoka, njegov najbolj priljub-
ljen priimek, je Draža Mihaj-
lovič zapisal, da ni samo odo-
braval, temveč tudi osebno vo-
dil Narodne-četniško operacije
proti partizanom in v podporo
nemškim, italijanskim in usta-
škim vojaškim silam. Ta.doku-
ment tudi dokazuje njegovo iz-
redno domišljavost, brezbriž-
nost in budalost. “Da dosežemo
svoj cilj,” pravi, “izrabljamo
enega sovražnika proti druge-
mu.” Faktično pa se je boril le
proti partizanom.

Še drugi Mihailovičev bliž-
nji sodelavec je bil general Bla-
žo M. Džukanovič. Bil je glavni
poveljnik Narodnih četniških
čet v Črni gori. Njegov glavni
stan je bil v Cetinju, kjer je bil
tudi sedež italijanskega guver-
nerja za Črno goro. Dno 27.
marca 1943 je general Džuka-
novič izdal povelje št. 97, ki se
v odstavkih glasi takole:

“Komunistične sile, zasledo-
vane od nemških in italijanskih
čet in v opasnem stanju radi
močne ofenzive naših narodnih
sil v dolini Neretve, so se rešile
le s tem. da so prebile fronto
in se tako rešile iz groznega po-
ložaja. Da bi ne bile zajete v
dolini Neretve, so se pričele pre-
bijati pri Zimenju (blizu Nevc-
sinj) in s sunkom utapljajoče-
ga človeka in neozirajoč se na
žrtve, jim je uspelo izsiliti umik
naših čet.”

Fotostatični posnetek tega
vojaškega poročila s podpisom
generala Džukoviča je objav-
ljen v poročilu komisijo za voj-
ne zločine.

Kolaboracija s sovražnikom
ni bila omejena le na borbo pro-
ti partizanom, vključevala je
tudi umor. Italijani so razpi-
sali nagrado 30.000 lir na glavo
Jagoša Kontiča, enega izmed
partizanskih voditeljev. Dne
13. maja 1943 je polkovnik Ba-
jo Stanišič napisal sledeče pi-
smo poveljniku IV. četniškega
bataljona kapitanu Špiri Stoja-
noviču: “Blagajna divizije
“Ferrara” je plačala 30.000 lir
za umorjenega upornika ko-
munista Jagoša Kontiča. Ker
so umor omenjenega izvršili 14.
januarja 1943 vojaki IV. batal-
jona s pomočjo žandarmerije in
nekaterih Seljakov, mi hitro po-
šljite seznam oseb, ki so se ude-
ležile lova in umora, upošteva-
joč seveda tudi orožnike in mi-
ličarje, da se zamore prejeta
nagrada med nje razdeliti.”

Ta dokument nosi podpis
polkovnika Baja Stanišiča.

Po kapitulaciji Italije so sc
nemške čete pomaknile v Črno

pisom Džutija Lasiča je prika-
zan v poročilu komisije kot do-
kument štev. 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
je rekel:

“Obveščen sem, da v terito-
riju stare Črne gore, posebno v
okraju Nikšič, prevladuje duh
Korenskiizma za uničenje ko-
munistov in zelenih srajc.

Na primer ne dolgo nazaj so
četniki ujeli dva člana Baletiče-
vc rodbine v Rigjanih, dva ne-
varna komunista. Enega izmed
teh so spustili še isti večer, dru-
gega pa iztrgali iz rok nacijo-
nalističnih četnikov komunisti
iz Stube.

Krsto Minič, rojen v Pjcšiva-
cu, ječar četniške jctnišnice pri
Mikšiču, je dovolil meseca juli-
ja letos petim komunistom, ki
so bili obsojeni na smrt, da so
zapustili ječo in je z njimi po-
begnil. Vsi ti komunisti so ime-
li biti ustreljeni drugo jutro.
Ječar Minič je bit kasneje ujet
toda še danes je med živimi,
medtem ko ljudsko sodišče ir
krožek izdajalcev in njihovih
zagovornikov pravita: Za take
slučaje ni nobene določbe v od-
redih. Čakati mora konca voj-

I ne in potem biti sojen v nor-
-1 malnih razmerah.

6. novembra je bilo petnajst
zločincev izpuščenih iz četniške
jctnišnice v Štraševici. Oprosti-
li so jih nekdanji komunisti, da-
našnji nacijonalisti. Možno je,
da tudi v tem slučaju ne bo
nihče smatran odgovornega . . .

Nc dolgo nazaj se je sestala
v zgodu nad Gornjim Poljem
skupine četnikov in se dogovo-
rila, da je šla mimo skupine ko-
munistov . . . niti en strel ni
padel. Isto se je dogodilo z Zli
Gori in dvakrat v Budošu . . .

Vem, da Te vsi taki slučaji
zelo bolijo, Tebe, ki si nacijo-
nalist, in tudi jaz se zavedam,
kako rad bi videl popolno uni-
čenje teh zločincev . . . Radi te-
ga smatram, da imaš zadosti od-
ločnosti za nadaljevanje nacio-
nalistične borbe, v kateri si se
do sedaj udejstvoval.

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

Pismo nosi podpis Draže Mi-
hajloviča.

( Dalje prihodnjič)

Francija svoj
preobrat težko
preživlja

(Konec s J. strani.)

t Ampak ker spada prvenstvo
najjačji stranki, so se komuni-
sti podali, kar je dobro za Fran-

I cijo. Le na ta način sc bo lahko
x demokratično razvijala.
! Drugače bi sc kaj lahko zgo-
dilo, da ji bi prišel nazaj na kr-
š milo de Gaulle ali pa kak drug
. politik njegovega kova in jo za-
j vozil v diktaturo.

Socialisti in komunisti v Fran-
i ciji so pred težko odgovornost-

jo. Njihne ustave ljudstvo na
j referendumu ni hotelo odobriti.

Torej morajo sedaj sprejeti kaj
. bolj kompromisnega. A nič ta-

kega, kar bi dalo predsedniku
republike diktatorsko moč. V
zavrženi ustavi bi bil on le pe-
čat in pa figura za prirejanje
banketov. De Gaulle zahteva,
da mora imeti ne veliko manj
moči kot n. pr. predsednik Zcd.
držav. In tudi ako bi jo dobil
manj, je veliko.

Ker so šle vse tri stranke
znova v vlado, in še par manj-
ših je zastopanih v nji, morda
se bo Franciji vzlic vsemu po-
srečilo priti v socializem na de-
mokratičen način.
Socializacija težavno vprašanje

Socialisti in komunisti so za
; socializacijo. Ampak kaj prave-
ga soglasja med njimi ni in je
izglodalo, da ga ne bo, dokler ni
Leon Blum izjavil, da je bodoč-
nost Francije in vse Evrope
prod vsem v sodelovanju med
komunisti in socialisti in v
Franciji je tudi v sodelovanju
obojih s krščansko demokrat-

! sko koalicijo.
Kar se tiče podržavljenja in-

dustrije in prirodnih zakladov,
so nastale težave prvič ker je
francoski kapitalizem vzlic svo-
jemu kolaboriranju s Hitlerjem
še vedno močan, in pa vsled ve-
likih ameriških in angleških
vlog v francoskih obratih. Dru-

j gače bi bila socializacija že iz-
| vodena.

Ko je bil poslan v Zed. drža-
fve Leon Blum, da vpraša za

i okrog dve milijarde posojila, je

goro. Partizani so prodirali če-
dalje bližje. Četniki so postaja-
li vsak dan bolj brezupni. Dne
18. oktobra 1943 so edinice V.
črnogorske partizanske briga-
de končno zalotile polkovnika
Stanišiča in generala Džukano-
viča. V samostanu v Ostrogu,
ki čepi na strmi črnogorski pe-
čini in ki jo je skoraj nemogo-
če preplezati, sta ta dva izdajal-
ca in skupina njunih vodilnih
tovarišev v izdajstvu našla svoj
neslavni koneč. Med važnimi
voditelji četnikov, ki pri tem
četniškem polomu niso bili za-
jeti, je bil tudi major Džuro La-
sič, katerega je Mihajlovič me-
seca decembra 1941 postavil za
poveljnika vseh četniških edi-
nic jugoslovanske vojske v Črni
gori. Lašič je pobegnil v Italijo,
odkoder je pisal svojemu prija-
telju Vclišku Bojoviču, ki je
bi! tudi četniški komandant v
Črni gori. Pismo je datirano 25.
novembra 1943 in sc deloma
glasi:

“Moj dragi Vcliško: Včeraj!
-cm dobil Tvoje pismo. Veselil
me, da si živ in zdrav. Skrbelo ■
me jo zate in za vse druge, dasi ■je naša ločitev bila zelo nespa-
metna in brezmiselna. Skupaj
bi se morali junaško boriti pro-
ti domači nesreči komunis-
tom, toda storili smo ravno na-
robe. Vsak je šel v svojo soses-
ko. misleč, da smo tam postali
gospodarji ter da bomo blizu do-
ma nadalje mirno prebivali. Mi
smo ljudje brez razuma in mož-
gan. Sam sc ostal v Lijevi Rije-
ki. Brigada domačih odpadni-
kov me je napadla. Bitka je tra-
jala dva dni. Moji ljudje so jih
dobro 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 som se na pomik čez
Komovo proti Andrijevici, toda
na predvečer mojega odhoda
sem žalibog zvedel novico naše
totalne katastrofe . . . Postal
sem brezupen. Ne morem se več
premagavati. Moji živci so šli
do gobe . . . Škoda, da nisem po-
ginil . . . Nihče sc ne briga, če
še živim ali umrem. Boga pro-
sim, da mi pomaga vrniti se do-
mov in kaznovati vse domače
odpadnike in izdajalce. Zlasti
bom kaznoval vse oficirje in iz-
obražence, ki so pozdravili ko-
muniste in se jim pridružili. Po-
znal ne bom nobenega izgovora.
Vse bom übil ... V zvezi sem
z ministrom (Mihajlovičem). . . .

Malo zaupam njegovim bese-
dam. Upam, da bo Nedič poslal
močnejše sile v to pokrajino in
jo osvobodil . . . Kar se denarja
tiče, Ti ga ne morem poslati, ker
ga sam nimam . . . Če prideš
do zaključka, da ne moreš orga-
nizirati močnejših cdinic 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 pod-

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 BxsVz 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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nedvomno moral obljubiti, da
se ga ne bo porabilo za kako
graditev socializma, ampak le
za okrevanje francoske ekono-
mije na temelju privatne svoji-
ne. Ampak dolg bo kajpada mo-
rala vrniti država. Mnogi kriti-
ki smatrajo, da bi bilo boljše, če
se Francija ne zadolži, ker da
se bo že kako izvlekla iz svoje
povojne krize. .Če pa bo nad njo
vihtel svoj bič Washington, ji
bo zmerom neprijetno in nikoli
se ne bo mogla postaviti na
noge.

Vzlic temu pa je namen Fran-
cije uvesti socializirano gospo-
darstvo.

Ne bo lahko, posebno ker ve-
lja po pravilih zapadne demo-
kracije načelo, da je treba pri-
vatne kapitaliste odplačati na-
mesto jim imovino konfiscirati,
kot sc je zgodilo v Rusiji in po-
zneje v nji podrejenih državah.

Bidault v važni vlogi
Sedanji predsednik francoske

vlade George Bidault, ki je
ostal ob enem tudi minister
vnanjih zadev, jo na diplomat-
skem odru velika osebnost
vsled svojih prizadevanj za po-
sredovalca v sporih med sovjet-
sko in anglo-amcriško koalicijo.

To je ta teden poskusil po-
sebno v zadevi tržaškega vpra-
šanja in v veliko drugih.

Francija torej ne bo šla
za enkrat saj še ne, skozi kak-
šno civilno vojno, ampak po de-
mokratičnih potih. Bidault je
za tako taktiko in zahvaliti se
mora, da socialisti in komunisti
kooperirajo z njim več kakor pa
bi bilo pričakovati.

RAZGOVORI
(Nadaljevanje z 2. strani.)

000 za komunikacije in $20.000
pa za razne podeželne in mest-
ne stroške. Hvala bogu, da mi
ne delamo tako pri SANSu.

Naše gibanje
Urednik Zaitz je dobro začr-

tal delo pri Proletarcu. Delo bo
šlo naprej kot je šlo vedno v
prošlosti. Mi vemo, da ima Pro-
letarec dovolj prijateljev, še
posebno danes, ko je tak list kot

je naš tako zelo potreben, i
Naš list zastopa glede Jugosla-1
vije pravo stališče sedaj kot ga
je zastopal takoj ko se je dvig-
nila megla nad to izmučeno de-
želo in smo spoznali, kdo se bo-
ri za pravico. Naše stališče gle-
de Rusije in pa razumevanja
svetovnih razmer je bilo vedno
iz vidika razrednega boja. Pro-
letarec ni nikdar zatajil svojih
socialističnih načel.

Sodrugi! Tak lisi je vreden
podpore, je vreden dela in agi-
tacije. Pomagajte mu!

ALCIDE DE GASPERI PRETI,
DA SE ITALIJA TRSTU
NE BO ODPOVEDALA

(Nadaljevanje s 1. strani.)

Ko ta list izide, se bodo mi-
nistri velike četvorice glede Tr-
sta morda že toliko zedinili, da
ga za enkrat ne dobi ne Italija
ne Jugoslavija. “Ampak Italija
bo vztrajala pri svojem”, je de-
jal de Gasperi.

Edvard Kerdelj izjavlja ena-
ko glede Jugoslavije.

Trst pripada Sloveniji, pravi (

B VM A SW!TCHMAN M A
| CHICAGO HAILMAO VARD"

“Moje delo je premikanje vozov v največjem železniškem
središču na svetu. Vsak dan gledam, kako prihajajo sem
vozovi vseh železniških prog to dežele. Pri nalaganju in
razlaganju tovora nam ga ni para na svetu. Pravijo da je

v čikaškem industrijskem območju več
tračnic kot v 39 izmed 48 držav in jaz v

verujem.”

MM|| ...
I 1 “V interesu je, da delam v sre-
I- dišču prometne industrije te dežele. Moj
j dum je v Chicagu, kajti jaz in moja dru-

žina hočemo tu živeti ter uživati vse kar
nam nudijo lepe cerkve, muzeji, knjiž-
niče in športna podvzetja.”

F Ta premikač je eden od tisočev ki so za-
»taj posleni v transportni industriji Chicaga3 IF • • • največjemu TRANSPORTNEMU

SREDIŠČU NA SVETU.

V Chicago vodi 29 glavnih in 17 vezujo-
fr čih železniških prog . . . Devet glavnih

zračnih prog veže Chicago z glavnimi
mesti Severne Amerike, Anglije in Evro-

1 po . . . Preko 600 prometnih in poklicnih
IHliljl lin’j razvaža produkte in ljudi v 24,000

mest v Zedinjenih državah. V Chicago
I L

10.000 milj jezerskih prog. Preko-
" oceanske ladje vozijo lahko v pristanišča

’ ■ Michiganskega jezera preko St. Lawrence
P3 drugih globokih Illinoiskih rek in

kanalov ki prožijo direktno zvezo z Me-
lit ksikanskim zalivom.

' )rnmonwG;alth Edison družba je prav tako globoko vkoreninjena in
navdušena za Chicago in njeno bodočnost. Smisel tega oglasa je ista kot
onih ki so bili priobčeni v časopisih tega okrožja s katerimi se je nudilo
lepe prilike te okolice. Kot stanovalec Chicaga bi morali vedeti za vse
vrline vašega mesta.

Know Chicago
...Know its Greatness ...and TELL the World!

MHBF COMMONWEALTH EDISON COMPANI
J T ;/ TERRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT

140 South Dearborn Street, Chicago 3, Illinois—Phane RANdolph 1617
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AMERIŠKA VLADA JE POSKRBELA, da pride v to deželo posebno iz Nemčije mnogo tujcev. Vsi

na račun postavne kvote. Večinoma so ti novodošleci židovskega pokolenja. Gornje je prizor prve skupine,
ki je prišla sem. Vseh skupaj jih je bilo sedem sto.

on. Italija ga je s Slovenskim
Primorjem vred po prvi svetov-
ni vojni krivično dobila in ga
mora vrniti narodu, kateremu
spada.

Bidault meni, da se morda to
vprašanje lahko za deset let
odloži. Diplomacija ima pač za-
vratna, in vrh tega tudi polže-

Iva pota.
Ako verujete v poslanstvo, ki

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