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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 Cika Džo-
ka. njegov najbolj priljubljen
priimek, je Draža Mihajlovič
zapisal, da ni samo odobraval,
temveč tudi osebno vodil Naro-
dne-četniške operacije proti par-
tizanom in v podporo nemškim,
italijanskim in ustaškim voja-
škim silam. Ta dokument • tudi
dokazuje njegovo izredno domi-
šljavost, brezbrižnost in buda-
lost. “Da dosežemo svoj cilj,”
pravi, “izrabljamo enega sovra-
žnika proti drugemu.” Fakti-
čno pa se je boril le proti par-
tizanom.

Še drugi Mihajlovičev bližnji
sodelavec je bil general Blažo
M. Džukanovič. Bil je glavni po-
veljnik Narodnih četniških čet
v Črni gori. Njegov glavni stan
je bil v Cetinju, kjer je bil tudi
sedež italijanskega governerja
za Črno goro. Dne 27. marca
1943 je general Džukanovič iz-
dal povelje št. 97. ki se v od-
stavkih 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 reši-
le 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
prebijati pri Zimenju (blizu Ne-
vesinj) 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
generalaDžukoviča je objavljen
v poročilu komisije za vojne
zločine.

Kolaboracija s sovražnikom
ni bila omejena le na borbo pro-
ti partizanom, vključevala jo
tudi umor. Italijani so razpisa-

-1 nagrado 30.000 lir na glavo
Jagoša Kontiča, enega izmed
partizanskih voditeljev. Dne 13.
maja 1943 je polkovnik Bajo
Stanišič napisal sledeče pismo
poveljniku IV. četniškega bata-
ljona kapitanu Špiri Stojanovi-
ču: “Blagajna divizije “Ferra-
ra” je plačala 30.000 lir za u-
morjenega upornika komuni-
sta Jagoša Kontiča. Ker so
umor omenjenega izvršili 14.
januarja 1943 vojaki IV. bata-
ljona s pomočjo žandarmerije
in nekaterih Seljakov, mi hitro
pošljite seznam oseb, ki so se
udeležile lova in umora, upo-
števajoč seveda tudi orožnike
in miličarje, da se zamore pre-
jeta nagrada med nje razdeliti.”

Ta 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 edinice V. čr-
nogorske partizanske brigade
končno zalotile polkovnika Sta-
nišiča in generala Džukanoviča.
V samostanu v Ostrogu, ki čepi
na strmi črnogorski pečini in ki
jo je skoraj nemogoče prepleza-
ti, sta ta dva izdajalca in sku-
pina njunih vodilnih tovarišev
v izdajstvu našla svoj neslavni
konec. Med važnimi voditelji
četnikov,’ ki pri tem četničkem
polomu niso bili zajeti, je bil
tudi major Džuro Lašič, katere-
ga je Mihajlovič meseca decem-
bra 1941 postavil za poveljnika
vseh četniških edinic jugoslo-
vanske vojske v Črni gori. La-
šič je pobegnil v Italijo, odkoder’
je pisal svojemu prijatelju Ve-
ličku Bojoviču, ki je bil tudi
četniški komandant v Črni go-
ri.. Pismo je datirano 25. novem-
bra 1943 in se deloma glasi:

“Moj dragi Veličko: Včeraj
sem dobil Tvoje pismo. Veseli
me, da si živ in zdrav. Skrbelo j
me je zate in za vse druge, dasi i
je naša ločitev bila zelo nespa-,
metna in brezmiselna. Skupaj j
1 i se morali junaško boriti proti
domači nesreči komunistom,
‘oda 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 Lij evi 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 mrtvega vojaka. Pri-
pravljal sem se na pomik čez
Komovo proti Adrijevici, toda
na predvečer mojega odhoda
sem žalibog zvedel novico naše
total ie katastrofe .. . Postal
sem brezupen. Ne morem se več
premagovati. Moji živci so šli
po gobe . . . Škoda, da nisem po-
ginil . . Nihče se ne briga, če
še živim ali umrem. Boga pro-
sim. da mi pomaga vrniti se do-
mov in kaznovati vso domače
odpadnike in izdajalce. Zlasti
bom kaznoval vse oficirje in iz-
obražence, ki so pozdravili ko-
muniste in se jim pridružili.
Poznal ne bom nobenega izgo-
vora. Vse bom übil ... V zvezi
sem z 'ministrom (Mihajlovi-
čem) . . . Malo zaupam njegovim
besedam. Upam, da bo Nedič
poslal močnejše sile v to pokra-
jino in jo osvobodil . . . Kar se
denarja tiče, Ti ga ne morem
poslati, ker ga sam nimam . . .
Če prideš do zaključka, da ne
moreš organizirati močnejših
cdinic za to borbo, tedaj sestav-
ljaj trojke, katerih naloga naj
bo pomoriti voditelje in vso na-
šo golazen. Če jih ne dosežejo,
naj uničijo njihove družine . .

.”

Posnetek tega pisma s podpi-
som Džurija Lasiča je prikazan

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

I 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 imble svoje KUHAR-
SKE KNJIGE, BO TA NOVA “KUHARICA” veliki večini naših
gospodinj in kuharic zelo dobrodošla.

Nova knjiga ima velikost Bxs U 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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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-
nikußaji Stanišiču, v katerem
je rekel:

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

Na primer ne dolgo nazaj so
četniki ujeli dva člana Baleti-
čeve rodbine v Rigjanih, dva
nevarna komunista. Enega iz-
med teh so spustili še isti večer,
drugega pa iztrgali iz rok naci-
onalističnih četnikov komunisti
iz Stube.

Krsto Minič, rojen v Pješiva-
Cu, ječar četniške jetnišnice pri
Nikšiču. 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 imeli
biti ustreljeni drugo jutro. Je-
čar Minič je bil jasneje ujet,
toda še do danes je med živimi,
medtem ko ljudsko sodišče in
krožek izdajalcev in njihovih
zagovornikov pravita: Za take
slučaje ni nobene določbe v od-
redih. Čakati mora konca vojne
in potem biti sojen v normalnih
razmerah.

6. novembra je bilo petnajst
zločincev izpuščenih iz četniške
jetnišnice v štraševici. Oprosti-
li 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
skupina četnikov in se dogovo-
rila, da je šla mimo skupine ko-
munistov . . . niti en strel ni pa-
del. Isto se je dogodilo v Zli
Gori in dvakrat v Budošu . . .

Vem, da Te vsi taki slučaji
zelo bolijo, Tebe, ki si naciona-
nist, in tudi jaz se zavedam, ka-
ko rad bi videl popolno uniče-
nje teh zločincev . . . Radi tega
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.

Svoboda, ponujana
Indiji, naletela
na velik odpor

(Nadaljevanje s 1. strani.)
večini, naj ostane tako kakor je,
z več avtonomije posameznim

* provincam, ali pa se mora izvr-
šiti ločitev. V nedavnih pogaja-
njih pa je bil med muslimansko
ligo in indijskim kongresom do-
sežen nekak kompromis, ki pa
za enkrat pomeni le, da do civil-
ne vojne v Indiji ne bo še pri-
šlo. In morda sploh ne, če bodo
Angleži sodelovali namesto ri-
barili v kalnem.

Pošteni nameni *oda reakciona-
ren sistem

Nobenega dvoma ni, da je At-
lee svojo obljubo Indiji izvršil
s poštenimi nameni. Toda v In-
diji vlada eden najbolj reakcio-
narnih, fevdalnih, nazadnjaških
sistemov na svetu. Ali bolje,
različni sistemi, ki vsi spadajo
pod omenjeno označbo.

N. pr., v Indiji vlada še ve-
dno veliko princev, ki žive ka-
kor tisti v pravljicah iz tisoč in
ene noči. Kakih 80 milijonov
podanikov imajo v popolni ob-
lasti, ali bolje, v zasužnjenju.
Vsi ti fevdalni potentati so pod-
pirali politiko angleškega impe-
rializma, ker je bila njim v
oporo.

Oprijeli so se je že leta 1600.
ko je takratna angleška vlada
dala posebni angleški družbi
monopol za trgovanje v Indiji.
In trgovati so morali kajpada s
princi in drugimi mogotci indij-
ske rase, ker navadna masa ni
tam nič pomenila in še danes
ne mnogo. V pogubo ji je, ker
je razdeljena v kaste, ker je vz-
goja piškava in obe večinski
veri pa tudi taki, da sta zavora
napredku.

Vendar pa je tisti del, ki se je
miselno že visoko dvignil, v bo-
ju za osvoboditev izpod Velike
Britanije zmagal saj toliko, da

| se o tem že leta in leta govori,
I demonstrira in tudi človeških

j žrtev je bilo ze mnogo v tej
| borbi.

Tujec ni edini sovražnik
Toda kakor v vsakem boju za

osvoboditev, tepe tudi Indijo
dejstvo, da ima svoboditev jač-
je sovražnike znotraj kakor v

zunanjem imperializmu. Če jih
ne bi bilo, bi Indija že bila svo-
bodna dežela.

Magnati, ki žive od izkorišča-
nja, čeprav so indijskega rodu,
so se večinoma laglje razumeli
z bogataškimi angleškimi pre-
kupci kakor pa z domačimi li-
beralnimi intelektualci. In po-
tentati, ki se kopljejo v diaman-
tih in zlatu, si tudi ne žele, da
bi njihni podaniki kdaj dobili
svobodo.

Prod par tedni je bilo poro-
čeno, kako je notorični Aga
Khan prejel od svojih podani-

Dragi prijatelji, dragi bratje in
sestre!
Šest dolgih in obenem mnogo

prekratkih mesecev smo bili v
Z. D. A. in Kanadi. Bili smo ve-
činoma med Vami, bratje in se-
stre, kamor sta nas vlekli dolž-
nost in srce. Od prvega trenut-
ka. ko so nas na Central Termi-
nal v New Yorku dočakali ro-
jaki pa do danes, ko odjadra-
mo, da bi po dolgem ovinku
preko Grške in morda celo Tur-
čije dosegli rodno zemljo, ve-
dno smo se počutili med Vami
kakor doma—in to, zdi se nam,

je najbolje, kar se da reči o
tujem kraju.

Prepotovali smo to ogromno
severno polovico ameriškega
kontinenta od vzhoda do zapa-
da in gori do severnega Ontari-
ja. v aeroplanih, sijajnih ame-
riških vlakih, avtobusih in av-
tomobilih smo prevalili skoraj
30,000 milj, odkar smo zapusti-
li Jugoslavijo. Srečali smo se z
deset tisočimi Amerikanci Ju-
goslovanskega porekla, s tisoči
in tisoči Amerikancev vseh po-
klicev, ver in “ekstrakcij” in
vedeli smo od prvega sestanka
z Brooklvnskimi Slovenci, da
bo pot dobra in koristna.

Kamorkoli smo prišli smo bi-
! li sprejeti z odprtimi rokami ne
samo od jugoslovanskih roja-
kov. temveč tudi od vseh Ame-
rikancev in drugih in deležni
smo bili vsega zanimanja, veli-
kega razumevanja in— ogrom-
ne gostoljubnosti in povsod so
z največjo napetostjo poslušali

, povest in poslanico, ki smo ju
prinašali iz naše velike, lepe, s
trpljenjem prekaljene, ponosne
domovine, povest in poročilo o
borbi in zmagi, o silnem trp-
ljenju in junaštvu mladih in
starih, moških, žensk in otrok,
o nepopisni škodi, ki jo je naši
ljubljeni domovini prizadela ta
zares totalitarna vojna, obenem
pa poročilo o določnosti, navdu-
šeni volji vseh, da bi tudi v bor-
bi za obnovo kmalu dosegli od-
ločino zmago in obenem posla-
nico o veliki želji naših ljudi
doma po prijateljskih odnošajih
z Amerikanci, s katerimi skupaj
smo se borili in skupaj zmagali
in ki smo jih od nekdaj gledali
kot zastopnike resnične demo-
kracije, resnične svobode' in na-

' predka. In ko smo mogli odgo-
varjati na toliko tisočev vpra-
šanj, ki so pričala o globokem
zanimanju naših poslušalcev za
vse, kar se je dogajalo in kar se
še dogaja v stari domovini, ta-
krat smo se zavedali, da je na-
ša misija zares potrebna.

Nikoli ne bomo pozabili veli-
častnega utiša zborovanj po
dvoranah naših ponosnih narod-
nih domov, nikoli intimnih se-
stankov po lepih domovih na-
ših prijateljev, predvsem jugo-
slovanskih, pa tudi nejugoslo-
vanskih Amerikancev, nikoli
vseh teh poštenih obrazov na-,
ših rojakov, njihovega petja,
slavnostnega razpoloženja, ki
nas je spremljalo povsodi in nji-
hovega navdušenja, ko smo jim
prinesli pozdrave našega Jugo-
slovanskega Rdečega križa, cele
naše nove Jugoslavije in iskre-
no zahvalo za vse, kar so storili
in kar še storijo za naš narod,
za brate in sestre širom Jugo-
slavije od Bitolja do Kranjske
gore in od dalmatinskih otokov
do Caribroda na bulgarski meji.

Veliko smo videli na svoji po-
ti po tej ogromni, bogati in lepi
deželi, ki je skoraj milijonu na-
ših ljudi postala nova domovi-
na. Veliko smo se naučili, šola
naša pa je bila po domovih na-
ših rudarjev v Iron Rangu in v
v Clevelandu in Chicagu, naših
ribarjev po solnčni Kaliforniji
in naši učitelji ste bili Vi vsi.
ki ste odgovarjali na vsako
vprašanje nam, ki smo hoteli
izvedeti čimveč o Vašem življe-

kov v dar diamantov v tolikšni
teži kakor sam vaga. In njegova
teža je nad dve sto funtov' . . .

Koliko znoja je bilo treba, pre-
dno so mogli razuzdanca poča-
stiti s tolikšnim bleskom!

Kakor nekoč v času carizma
ruski knezi in princi tako še
vedno razsipajo v luksurioznih
igralnicah, bordelih in klubih
denar indijski princi.

Vse to pomeni, da Indija ne
potrebuje samo osvoboditve iz-
pod Anglije temveč tudi social-
ni preobrat in pa šolstvo za
“navadno maso”.

Delegacija Rdečega križa
Jugoslavije se poslavlja

nju, o Vaših težavah, o Vaših
pogledih o bodočnosti.

Sedaj pa, ko vemo, kako tr-
da jebila, in je v marsikaterem
oziru še Vaša življenska pot tu-
kaj v novi deželi, sedaj samo še
bolj cenimo Vašo požrtvoval-
nost, Vaše razumevanje za pri-
like v starem kraju in veliko
ljubezen, ki nas veže in bo ve-
zala za vedno.

Vemo, da boste tudi v naprej
delali v smislu Vašega dvojnega
poslanstva kot Amerikanci po
državljanstvu in kot Jugoslo-
vani po rojstvu. Kot ameriški
državljani se boste še naprej
neustrašeno borili za resnico o
Jugoslaviji, ki ji hočejo neka-
teri neodgovorni novinarj*i in
politiki storiti silo. Borili se bo-
ste v polni zavesti svojih dr-
žavljanskih pravic tako kakor
se je boril naš Louis Adamič ta-
krat, ko je bilo za nas
važno, izredno važno pa tudi za
ves ostali svobodoljubni svet,
da se izve za resnico. Borba za
resnico in pravico ne samo za
Jugoslavijo, temveč za ves svet,
to je borba za resnično svobodo,
resnično demokracijo in pred-
vsem za trajni mir na svetu. V
tem smislu borba za resnico o
Jugoslaviji borba za Ameriko
in borba za Trst postaja borba
za večni mir na svetu. Veliko in
lepo je to Vaše poslanstvo.

Kot otroci Jugoslavije pa bo-
ste še naprej čutili v svojih sr-
cih potrebo pomagati bratom in
sestram doma, olajšati težak po-
ložaj našim otrokom, našim bol-
nikom in našim invalidom. Ako
pa se boste nekoč vrnili v Jugo-
slavijo, Vas bodo pozdravljali
ne samo hvaležna srca Vaših
rojakov, temveč boste tudi ši-
rom domovine našli spomenike
Vaše ljubezni in zvestobe v
kamnu, bolnice, ambulatorje,
šole in otroške domove, vse s
ponosnimi nazivi, ki bodo pri-
čali še poznim rodovom kako so
se ameriški Jugoslovani odzvali
klicu domovine v njeni najpo-
nosnejši, pa tudi najtežji uri.

Že v teh šestih mesecih naše-
ga bivanja v Zed. državah smo
z veseljem opazovali, kako se
krog onih, ki stojijo danes še ob
strani, bodisi da so zagrenjeni,
zapeljani ali nepodučeni, čim-
dalje bolj oži. Za nas je to samo
dokaz, da prihaja sonce skozi
meglo, čeprav se nam zdi vča-
sih prepočasi. Resnica prihaja,
prihaja po vseh poteh, resnica o
narodu, ki je po zmagi odložil
orožje in je šel na delo, da bi
čimprej popravljal svoje domo-
ve in domove svoje kulture, da
bi v miru živel in da bi si živ-
ljenje uredil na tak način, da ni-
koli ne bi bilo treba nobenemu
od njegovih sinov, da bi si mo-
ral iskati kruh v tujini.

Pač pa upamo, da bo kmalu
mogoče uresničiti misel in načrt
o izmenjavi čimveč jega števila
mladih ljudi, dijakov in delav-
cev med Zed. državami in Jugo-
slavijo. Naši fantje in dekleta
bi si pridobili širokega znanja
na strokovnem polju, Vaši pa bi
iskusili drug način življenja in
to bi bila tudi dobra in korist-
na šola.

Odhajamo polni lepih vtisov,
polni prijetnih spominov, vsak
od nas pa bo tukaj pustil ko-
šček svojega srca in bo vsakega
svidenja z Vami vedno iskreno
vesel.

Radi bi vsem prijateljem ši-
rom Zed. držav in Kanade pi-
sali posebej, še rajši bi vsake-
mu stiskali roko za slovo. Ker
pa tega ne moremo, se hočemo
prav prisrčno zahvaliti vsem,
predvsem Ameriškemu odboru
za pomoč Jugoslaviji in pred-
sednikom in odbornikom naših
velikih amerikansko - jugoslo-
vanskih organizacij ter odbo-
rov, ki so prevzeli težko in za-
mudno nalogo, da so naši dele-
gaciji pripravljali teren za delo.
Zahvalili bi se radi vsem pev-

skim in tamburaškim zborom in
poedinim umetnikom za izredni
užitek, ki so ga nam nudili z do-
mačo pesmijo v tuji deželi.

Prisrčna hvala vsem še en-
krat in vsakemu posebej za Va-
še delo v okviru pomožne akci-
je, ki daje čimdalje boljše us-
pehe.

Obenem pa Vas prosimo, da
bodite tolmači naše hvaležnosti
tudi v krogih Vaših ne jugoslo-
vanskih sodržavljanov, ki jih ne
moremo doseči. Recite jim, ka-
ko zelo cenimo njihovo razume-
vanje in njihovo pomoč; recite
jim, da hočemo vec.no delati in
govoriti za čimtesnejše zveze,
čim iskrenejše prijateljstvo
med obema deželama in naro-
doma.

In h koncu, dragi rojaki: Ju-
goslavija je zmagala nad voljo
neprijatelja, ki jo je hotel uni-
čiti, samo s tem, da je združila
vse narodne sile v en velikanski
pokret, Jugoslavija bo zmagala
v borbi za obnovo in izgraditev
nove države samo za to, ksr je
zedinjena, zato ker bratstvo in
edinstvo za nas niso samo pra-
zne besede, temveč živa volja
vseh narodov naše države, vseh
poštenih Srbov, Hrvatov, Slo-
vencev in Makedoncev. Dajte,
da bo ta duh bratstva preveval
vse Amerikance jugoslovanske-
ga porekla. V edinstvu je moč!

Še enkrat prijatelji, hvala in
veliko sreče vsem in vsakomur
in— na svidenje v Jugoslaviji.

Delegacija Društva Rdečega
Križa Jugoslavije:

Dr. Robert Neubauer
Nada Kraigher
Gojko Ratkovič.

Prijateljstvo, ki bi bilo že
davno izvedljivo

Med Bolgarijo in Jugoslavijo
sedaj vlada vzajemnost. Tako bi
bilo lahko že zdavnaj, ako ne bi
po Balkanu ruvarile, ščuvale in
intrigirale velesile. (Bilo jih je
mnogo: carska Rusija, Velika
Britanija, kajzerjeva Nemčija,
Avstro-Ogrska, Francija in ra-
zne manjše dežele.)

Bolgarija in Jugoslavija sta
po tej vojni sklenili, da naj se
takim spletkam stori konec in
da naj nastane prijateljstvo
med njima. Tako se je zgodilo.

Komentarji—-
(Nadaljevanje s 1. strani.)

je imela svojo prvo zasedanje
25. junija v Rimu. Poročilo pra-
vi, da ko je govornik vzklikal,
da Julijska krajina mora ostati
pod Italijo, je ploskala vsa zbor-
nica. Ni pa kazala sloge, ko so
volili predsednika. Zmagal je
desničarski socialist Giuseppe
Saragat. Dobil je izmed 466 gla-
sov 401 glas. V svojih govorih
so poslanci poudarjali, da težke
mirovne pogodbe ne bodo pri-
znali. Victor Emanuel Orlando,
ki je bil predsednik vlade v pr-
vi vojni, pa je dejal, da je žali-
tev za Italijo in za tisoče njenih
vojakov, ki so padli v borbi za
zavezniško stvar, ker so se mi-
nistri velike četverice na konfe-
renci v Parizu naprani nji (Ita-
liji) tako hladno obnašali. Kaj
neki hoče še Italija! Saj so ji
popustili v vsem, pomagajo ji,
nobene propagande ni proti nji,
pa se kljub temu cmeri! Jugo-
slavija, ki se je res borila na
zavezniški strani, in s tem proti
fašistični Italiji, pa bi imela vz-
rok o sebi izjaviti nekaj take-
ga. kar je dejal Orlando v Ita-
liji.

Gen. Roatta je bil od Jugosla-
vije obtožen za vojnega zločin-
ca. Divjal je s svojo špijonsko
službo največ v Jugoslaviji in
uganjal nad ljudstvom teror in
morilske orgije. V Italiji so ga
zaprli, potem pa mu pomagali
pobegniti. Koncem junija so iz
Rima poročali, da v svojem skri-
višču piše knjigo o italijanski
vojni sili pod Mussolinijem. Li-
sti, ki so njegov spis kupili, ga
že priobčujejo. Dsgleda, da se >
Italiji in še marsikje dela meč.
vojnimi zločinci velika razlika

Iz napredne Italije
Letos se je dogodilo prvič v

zgodovini Italije, da je bila žen-
ska izvoljena za županjo. In ne
radikalka ampak članica krščan-
sko-demokratične stranke. To
čast je doletela občino Santa
Sosti.

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

imenikzastopnikovProletarca
Kdor želi prevzeti zastopstvo za nabiranje naročnikov Prole-

tarcu, prodajati Am. družinski koledar brošure in knjige, naj piše
upravništvu, ki bo poslalo potrebne listine in informacije. Na tu

priobčene zastopnike apeli, amo, naj skesajo ob vsaki ugodni pri-
liki pridobivati naročnike temu listu. Pravzaprav ;-e dolžnost vsa-
kega slovenskega zavednega delavca agitirati za svoje glasilo
Proletarec.

Ako je ime kakega zastop -uka v sledečem seznamu izpuščeno,
naj nam sporoči pa bomo imenik radevolie popravili.

Bridgeport in okolica: John Vitez
Cleveland: John TLrebel, Anton

Jankovich In Frank Hribar.
Fairport Harbor: Lovrenc Bajc.
Girard: John Kosin in Andrew Kr

vina.
Lisbon-Povzer Point: Jacob Bergant.
Maple Heights: Frank Volkar.
Powhatan Point, O.: John Guzel.
Warren: Joseph Jež.

PENNSYLVANIA.
Aliquippa: Geo. Smrekar.
Avelia: Frank Bregar.
Carmichaels: Anton Zupančič.
Crafton-Moon Run: Jennie Jerala.
Canonsburg-Strabane: John Ter-

čelj, Vinko Peternel in Marko
Tekavc.

Export: Jcs. Britz.
Forest City: Anthony Drašler Jr.
Herminie: Anton Zornik.
Imperial: Frank Auguštin.
Johnstown in okolica: Frank Cve-

tan.
Latrobe: John in Mary Fradel.
Houston: Louis Britz.
Library: Nick Triller.
Meadowlands: Martin Bajc.
Park Hill - Conemaugh: Frank Pod-

boy.
Sbaron: Joseph. Cvelbar.
Potovalna zastopnika za Proletarca,

Ameriški družinski koledar in Maj-
ski Glas za zapadno Penno Anton
Zornik, Herminie, za Cambria
in Somerset okraj pa Frank Cve-
tan, Johnstown.

WASHINGTON.
Seattle. Lucas Debeljak.

WEST VIRGINIA.
Elm Grove: Frank Kosem.
Star City: Lawrence Selak.
Thomas-. Lenhart Werdinek.

WISCONSIN.
Milvaukce in West Allis: Louis Bar-

borich.
Sheboygan: Frank Stih.
Willard: Matt Malnar.

WYOMING.
Kemmerer in okolica: Anton Tratnik

in John H. Kržišnik.
Rock Springs: Frank Remitz.

CALIFORNIA.
Fontana: John Pečnik.
Oakland: Anton Tomšič.
Lo-. Angeles: Frank Novak.
San Francisco: A. Leksan.

COLORADO.
Crested Butte: Ant. Slobodnik.
Walsenburg in okolica: Edward

Tomšič.

ILLINOIS.
Chicago in okolica: Frank Bizjak,

Joseph Oblak, Chas. Pogorelec,
Petere Verhovnik in Frank Žaitz.

La Salle in okolica: Anton U-dcVlch
in Leo Zevnik.

Springfield: Joseph Ovca in John
Goršek.

Virden: Fr. Ilersich.
Waukegan-No. Chicago: Martin Jud-

nich.
INDIANA.

Indianapolis: Mary Stroj.
I

KANSAS.
Arma: Anton Shular.
Arcadia: John Shular.
West Mineral: John Marolt.

MICHIGAN.
Detroit-Dearborn John Zornik, Joe

Koršič, Joseph Klarich in John
Plachtar.

MINNESOTA.
Buhi: Mas Martz.
Chisholrr: Frank Klun.
Duluth: John Kobi. ,

Ely. John Teran in Jacob Kunstelj.

MJSSOURI
St. Louis: John Spiller.

MONTANA.
Butte: Anton Zugel.
East Helena: Joseph Mihelich.
Red Lodge: K. Erznožnik.

NFW JERSEY.
Elizabeth: Amalia Oblak.

NEW MEXICO
Gallup: Mary in Jennie Marinšek.

NEW YORK.
Gowauda. James Dekleva.

OHIO. ’

Akron-Barberton: Mike Kopach. »1
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