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Pravda za Trst
se nadaljuje

Dne 29. julija se je pričela
v Parizu mirovna konferenca.
21-tih držav, ki so bile nriza- ’
dete v vojni z Italijo, Finsko, I
Ogrsko, Rumunijo in Bolgarijo.
Sprejete bodo mirovne pogod-
be po načrtu, ki ga je sprejela
konferenca vnanjih ministrov
Zed. držav, Rusije, Francije in
Velike Britanije.

Jugoslavija pošilja kot dele-
gate svoje najboljše zastopnike

Edvarda Kardelja, Borisa
Kidriča, Draga Marušiča, dr.
Aleša Beblerja in dr. Jožeta
Vilfana; ostali člani delegacije
so Stanoje Simič, minister za
vnanje zadeve in Kardeljev na-
mestnik, Moša Pijadc. Dimitar
Vlahov, Sava Kosanovič, novi I
veleposlenak v Washingtonu,
Vladimir Mišič, Siniša Stanko-
vič, Vladimir Bakarič, Miloš
Rasovič, Avde Humo, dr. Sve-
tozar Ritig, dr. Zlatan Sremec,
Srečko Manola, dr. Ljubo Le-
ontič in Marko Ristič.

Jugoslavija ne bo odnehala
od svoje zahteve po Trstu in ti-
stemu teritoriju ob Jadranu in
zapadni Sloveniji, ki po etičnih,
gospodarskih in geografičnih
razlogih naravno pripadata Ju-
goslaviji. Za Trst predvideva
avtonomno sedmo republiko v
okvirju federativne Jugoslavi-
je. In ker je v Trstu italijanska
večina, mu bo dana prilika na
demokratičen način izvajati sa-
movlado. kakor prebivalstvo
želi. Jugoslavija je pripravlje-
na zajamčiti Trstu narodnostne,
družbene in gospodarske pravi-
ce pod nadzorstvom Združenih
narodov, kakor tudi jamčiti
manjšinske pravice Italijanov
v drugih delih Primorja, ki bi
jih Velika četvorica hotela in-
ternacionalizirati ali po narav-
nost prisoditi Italiji.

Načrt, ki je bil končno spre-
jet v Parizu na konferenci vna-
njih ministrov, je Slovenijo ce-
lotno odrezal od morja s tem,
da predvideva ozki pas med De-
vinom in Trstom, ki je komaj
dve do pet milj širok, ter malo
širšega med Trstom in Novim
gradom v severozapadni Istri.
Vse važne železnice, ki sc ste-
kajo v Trst, prihajajo iz Jugo-
slavije. Ta mali pas, ki naj bi
bil poznan kot “Prosta tržaška
pokrajina", naj bi tvoril zale-
dje za bodoči razvoj Trsta. Sta-
ra Italija pod Sforzom, Orlan-
dom in drugimi “demokratični-
mi" voditelji, so prištevali vso
Primorsko in Istro za naravno
zaledje Trsta in ugrabili so tu-
di Reko. Mussolini in njegovi
črnosrajčniki pa so gledali še
preko Krasa in so leta 1941 pri-
ključili k Italiji vso Notranj-
sko, Ljubljano in večino Do-
lenjske. Ker je bil ves ta slo-
venski teritorij zaledje Trsta,
so padali slovenski talci, gorele
slovenske vasi in mesta, zave-
dni Slovenci in Slovenko so
umirali na Rabu in drugih ita-

lijanskih koncentracijskih ta-
boriščih. Če so Italijani sma-
trali ves ta lepi slovenski svet
za zaledje Trsta, zakaj naj bi
sedaj Jugoslavija odnehala pri
zahtevi, da sta Trst in njegovo
zaledje narodnostno, gospodar-
sko in zemljepisno neločljiva in
da morata ostati neločena?

Severno od Devina bi predla-
gana slovensko-italijanska me-
ja tekla čez Doberdob, mimo
Gorice na način, da bi Sloven-
cem ostalo le goriško pokopali-
šče, nato bi šla meja čez Sočo
in bi nadaljevala severno ob
stari avstrijski meji do stare
koroško-kranjske meje. V tem
delu, ki je na podlagi avstrij-
skega ljudskega štetja 1. 1910
imel 96.031 prebivalcev, bi
ostalo v litaliji in mednarodni
coni 62.184 Slovencev (nevštev-
ši Trsta). Vasi v okolici Trsta
so štele 11.793 prebivalcev,
med temi 10,301 Slovencev, v
okraju Gorice in Gradiške 20,-
000 Slovencev, v Beneški Slo-
veniji izmed 21,217 prebival-
cev 20,734 Slovencev in lepo
število tudi v kanalski dolini,
kjer ni bilo niti enega Italija-
na. Mednarodni pas v Istri ju-
žno od Trsta bi po jugoslovan-
skem štetju izza leta 1945 imel
75,588 prebivalcev, med njimi
39.032 Jugoslovanov.

Meja, ki jo je predlagala Ju-
goslavija, bi še vedno pustila
pod Italijo 30,000 Slovencev,
Italijanov pod Jugoslavijo (Trst
bi bil država sama zase v Jugo-
slovanski republiki) pa 56,182.
Če bi bila sprejeta francoska
črta, bi radi teh 56,182 Italija-
nov moralo spadati pod Italijo

i 131,216 Jugoslovanov (med nji-
mi do 100,000 Slovencev).

Ko se je lanskega junija ju-
goslovanska osvobodilna vojska
morala umakniti iz Trsta in za-
vezniške cone A, so zavezniki
obljubili, da bo vprašanje raz-
mejitve med Jugoslavijo in Ita-
lijo rešeno na demokratičen na-
čin, da bodo upoštevane želje
ljudstva, da bo narod sam odlo-
čil, v katero državo hoče spa-
dati. Maršal Tito je v svojem
govoru v Črni gori upravičeno
obtožil zaveznike, da niso iz-
polnili svoje obljube. Meja, ki
jo je predlagala ameriška dele-
gacija. je bila baje začrtana v
Washingtonu že tedne pred
konferenco. Ameriški veščaki
niso šteli ljudi, temveč jugoslo-
vanske rudnike v Istri. Velika
Britanija je imela v videku
mornariško bazo v Pulju. Fran-
cozi so hoteli nasititi volka pa
pustiti kozo celo na način, da
so hoteli vključiti čim več Ju-
goslovanov v Jugoslavijo. Po-
zabili pa so na gospodarske fak-
torje. Železnica iz Jesenic in
Bohinja bi tekla ‘skozi Italijo”
v “mednarodni” Trst.

Nam v Ameriki se krči srce,
ko opazujemo to čudno igro
mednarodne politike, ki jo igra
peščica ljudi za zaprtimi vrati.
Govori se o načelih in demo-
kraciji in enakosti za vse, toda
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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 Bxsinče, 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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MATERE, ki znajo plavati, so najboljše učiteljice in varuhinja
otrok pri plavanju ali pa kadar se otroci igrajo ob vodi. Otroka na tej
sliki sta tri in štiri leta stara. (Sliko je dal Ameriški Rdeči križ.)

besede so le na papirju. Naro-
dom se naravnost diktira. Naj-
bolj požrtvovalno in zaslužno
zaveznico Jugoslavijo se z be-
sedami hvali in povzdiguje, de-
jansko se jo pT zapostavlja, se
ji nagaja in zapira pot do skup-
nega krova vseh Jugoslovanov.

“Pravda za Trst,” je zapisal
v majskem pismu Oton Župan-
čič, “bi hoteli zasukati nekateri
naših zaveznikov tako, da bi
bila ranjena naša svoboda, übi-
to naše zaupanje v pravico, uža-
ljena naša narodna in vojaška
čast! .. . Trst v Jugoslaviji
cvetoče mesto svobode, vzor in
vzgled v malem, kako naj bi bil
svet urejen v velikem; Trst,
odrezan od svojega naravnega
zaledja gnilo gnezdo fašisti-
čne reakcije, ki bi širilo mora-
len smrad in politično kugo
okoli sebe . . .”

SANS in Združeni odbor sta
podvzela vse možne in korist-
ne korake, da se vpliva na ame-
riško vlado in na ameriško jav-

! nost za pravilno umevanje Ju-
: goslavije in njenih teženj glede
njene politične in gospodarske
bodočnosti in njenega bodočega
ozemlja. Širili smo različno li-

| teraturo, brošure, biljetene, go-
voreno besedo, imeli smo ma-

i sovne shode, sestanke, pošiljali
deputacije in posameznike na
važna odgovorna mesta, popla-
vili smo Belo hišo in državni
department s tisoči brzojavi in
apeli skratka: nismo zamu-
dili nobene prilike, ki sc je na-
šim voditeljem videla umestna,

koristna in potrebna. Mnogo
našega dela je bilo takega, da
ni bilo mogoče poročati pred
javnostjo. Še danes se podvze-
majo koraki, o katerih je še ne-
mogoče poročati. Preteklo delo
SANSa in Združenega odbora
je zagotovilo, da se dobro zave-
damo naše odgovornosti in pa
tudi naše moči in naše šibkosti.
Politika se vedno opira na mo-
čne pripadnike in zapostavlja
tako majhne skupine kot je slo-
venska. Pri razreševanju med-
narodnih zadev se vlada briga
tudi za svojo bodočnost in pazi,
kako bodo njeni zaključki do-
ma vplivali na stranko in njene
pristaše. Bil bi zanjo politični
samomor, ako bi delala proti
željam in zahtevam večje na-
rodnostne skupine v namenu,
da ustreže manjši. SANS in
Združeni odbor sta se tega za-
vedala ter skušala najti sred-
stva in pota, da so se naše za-
hteve in naša priporočila in na-
sveti saj deloma upoštevali.
Istočasno pa tudi nismo hoteli
kričati in prepevati glorije na-
šemu prizadevanju ter tako
opozarjati nasprotnike na cilje
naše politične akcije.

Kadar pride čas za to, bo tu-
di javnost zvedela kdo, kaj in
kako se je delalo, da se spoštu-
jejo pravične zahteve in aspi-
racije Slovencev in Jugoslova-
nov v splošnem, obenem pa
ohrani spoštovanje do Amerike
in njen prestiž, ki je po smrti
Franklina D. Roosevelta pričel
silno razpadati.
SKLAD OTROŠKE BOLNICE
$110,000.00

Zadnje tedne ni bilo kake po-
sebne agitacije za našo kampa-
njo. Vzlic temu je bilo v prvih
treh tednih julija prejetega nad
deset tisoč dolarjev v fond otro-
ške bolnice v Sloveniji. Sklad
se je torej dvignil na SIIO,OOO
in treba je še $40,000, da bo po-
stavljena kvota dosežena.

AH bomo dosegli $150,000 do
konca septembra?

Samo malo poagitirati je tre-
ba, pa bo šlo. Nihče se toliko ne
zaveda dejstva, da so se naši
ljudje že naveličali večnih ko-
lekt irf večnega fehtanja, prosi-
ti in dajati, nego se tajništvo

SANSa. Kampanje za pomožno
akcijo so se same stekle in za-
ključile. Naš projekt za otroško
bolnico v Sloveniji, ki jo bodo

| zgradili sočutni in radodarni
rojaki iz Amerike, pa je tudi že
v zadnjem štadiju uresničenja.
Brez dvoma je še veliko naših
ljudi, ki še niso prispevali niče-
sar. Še ti se naj zganejo!

V soboto 3. avgusta praznu-
jejo Slovenci v zapadni Penn-
sylvaniji “Slovenski dan” in
ves čisti prebitek se bo stekel v
fond otroške bolnice. Vrši se v
West View parku pri Pittsbur-
ghu. Med govorniki bo nastopil
tudi poznani Slovenec in dele-
gat Jugoslavije pri Združenih
narodih g. Stane Krašovec.
Velika udeležba bo manifesta-
cija slovenskih naseljencev v
zapadni Pennsylvaniji, da se za-
vedajo svoje narodnosti in so
nanjo ponosni. Tudi ameriški
Slovenec se prebuja in stoji po-
končen. Gmotne koristi tega
praznika pa bo imela slovenska
mladina v stari domovini. Kdor
le more, se naj udeleži.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

V Parizu obnavljajo
versajski "mir" in
vzroke za novo vojno

(Nadaljevanje s 1. strani.)

oslonila na Zed. države, da jo v
Moskvi smatrajo le še za sopot-
nico ameriške vlade.

Seveda, v Londonu tega mne-
nja nimajo radi. Ob otvoritvi
mirovne konference v Parizu je
bil minister vnanjih zadev Er-
nest Bevin odsoten in nadome-
ščal ga je premier Clement Att-
lee.

Glede bodočnosti Francije je
posegel v vrvež spet general
Charles de Gaulle, ki še upa,
da bo postal njen glavar čim bo
nova ustava spravljena pod
streho.

Njegovo mnenje je, da ako
hočeta Anglija in Francija v bo-
doče še kaj pomeniti, se ne sme-
ta oslanjati ne na Sovj. unijo
ne na Zed. države temveč se
zvezati med sabo in si zgraditi
s svojimi močmi novo velesilo.

Ker je de Gaulle konservati-
vec, je jasno, da so njegove mi-
sli usmerjene proti sovj. Rusiji.
Ni pa zato, da se bi Francijo
udinjalo bodisi /Angliji, ali Zed.
državam, ali Moskvi. Če bi šlo
po njegovem, naj bi Anglija,
Francija, Belgija in Nizozem-
ska tvorile kompakten blok, ki
bi bil protisila Rusiji in njene-
mu “bloku” in pa prav tako
proti anglo-ameriški kombina-
ciji. Torej se glede “ravnote-
žja” sil spletkari kakor zme-
rom. Zato je težko upati, da bo
sedanja konferenca kaj prida
boljša kakor pa je bila versaill-
ska po prejšnji svetovni vojni.

Rusija sicer ima program, ne
samo za Evropo ampak tudi za
Azijo, toda v Washingtonu ga
gledajo s povečevalnim steklom
in sumničijo pomen besed v
njemu. Slični dvomi se glede
naših predlogov porajajo v Mo-
skvi.

Kaj s četrtim rajhom?
Francoze je zelo zaskrbelo,

ko je bilo iz Moskve poročano,
da Rusija ni za razkosanje Nem-
čije. Najprvo jo skuša gospo-
darsko izčrpati, potem ji po-
magati v obnovitev njene sile.

Rusiji se namreč očita, da od-
naša iz Nemčije, Avstrije in
Mandžurije vse, kar je kaj vre-
dnega in zavezniške vlade so se
pritožile radi tega.

Toda kar se Nemčije tiče,
ima USSR definitiven program.
V Parizu menijo, da v bistvu
tole pomeni: Rusi nočejo, da se
Nemčijo razdeli v male, avto-
nomne dežele. Francija pa bi jo
rada toliko oslabila, da ji ne bi

mogla postati nikoli več ne-
varna.

Časopisi v Parizu, posebno
najbolj konservativni, preroku-
jejo, da si hoče Rusija zgraditi
sebi prijateljsko Nemčijo. Gen.
de Gaulle svari, naj se Francija
take ruske politike boji.

Atmosfera, v kakršni se je
torej pričela ta prva mirovna
konferenca po drugi svetovni
vojni, ni nič kaj prida obetajo-
ča in v svetovnem tisku se čez-
dalje več razpravlja, da je le
nekaka priprava, ali uvod v
tretjo svetovno vojno, v kateri
bodo vodilna sila Zed. države
na eni strani in Sovj. unija na
drugi.

Komur pa je res kaj za mir,
resno deluje, da se katastrofa,
iz katere smo komaj izšli, več
ne ponovi.

Komen ta ji—-
(Nadaljevanje s 1. strani.)

kega dne iz zasede tudi Nemci
spustili nanje. Nujno potrebno
torej je, da nastane po svetu
mir, vojaki tujih dežel pa se vr-
nejo na svoje domove. Drugače
se res lahko primerijo zelo te-
žki incidenti, ki bi možnosti za
mirne odnošaje med deželami
še bolj poslabšali.

Na Dunaju je nedavno ame-
riški vojak übil ruskega vojaka.
Stvar je neljuba ameriškim in
sovjetskim oblastim, pa tudi av-
strijskim, ki delujejo, da naj

I zavezniki prepuste Avstrijo
Avstrijcem v upravo čim
prej toliko boljše za vse.

Mirovna konferenca v Parizu
ima na dnevnem redu pred
vsem sklenitev pogodbe z Itali-
jo, Bolgarijo, Madžarsko in Fin-
sko. A naš državni tajnik Byr-
nes in angleški premier Attlee
se med sabo pomenkujeta tudi
o židovskem vprašanju, ki je za
našo deželo in Anglijo celo važ-
nejše kakor pa mirovne pogod-
be z omenjenimi satelitkami
pokojnega osišča. Za Angleže
zaradi Palestine in Arabcev, za

i Zed. države pa vsled Židov, ki
jih že imamo, in njihnega vpli-
va ter pritiska, naj posreduje-
mo, da se njihove rojake v Ev-

| ropi pusti v deželo, ki je bila
nekoč njihova. Vojna je pač pu-
stila veliko posledic, izmed ka-
terih je židovsko vprašanje eno
izmed najtežjih. Porušena me-
sta se lahko zgradi brez sporov.
A kam s starodavnim izvolje-
nim ljudstvom to dela pre-
glavice Trumanu in Attleeju,
Bevinu in Byrnesu. In vendar
je na svetu še nič koliko pro-
stora.

Monsignor Tiso je bil baje le
izročen čehoslovaški vladi. Iz
Londona je bilo poročano. da se
je obravnava proti njemu pri-
čela 24. julija. A ob enem je
bilo pojasnjeno, da je tista vest
iz Leipziga v Nemčiji. Ker je
Tiso katoliški duhovnik, bi ka-
toliški propagandni aparat ogla-
šal obsodbo proti Tisu za perse-
kutiranje cerkve, čeprav ve, da
je bil Tiso Hitlerjev služabnik
in vojni zločinec, ob enem pa
izdajalec slovaškega naroda.

V Londonu se je 18. julija vr-
šil velik delavski shod v spo-
min 10. obletnice postanka špan-
ske civilne vojne. Govorili so
poslanci delavske stranke, pred-
stavniki španskih republikan-
cev ter delavstva iz drugih de-
žel, vsi z zahtevo, da naj zdru-
ženi narodi store konec fašizmu
v Španiji. Ampak dokler se An-
glija, Zed. države in Francija ne
odločijo za drastično akcijo, bo
Franco s svojo falango ostal na
krmilu.

Svet je v svoji dvatisočletni

SLOVENE RECORDS
10-inch records 79c COD, plus

postage
B-001 Ringclspil, polka

Vesela vdova, polka
B-002 Židana marela, polka

Zeleni hribi, valček
Toni Omerzo orchestra

C-411 Priljubljena polka
Po polj sva se sprehajala,

valček, Kusar’s orchestra
C-1120 Beer Barrel polka

Helena polka—Emilia p.
Sula’s Musette Orchestra

V-23025 Po jezeru bliz Triglava
Oh, oh ura že bije

V-23026 Jurin Benko vzemi Lenko
Pobič sem star šele 18 let

V-23027 Pa kaj to more biti
Mene pa glava boli

V-23028 Mlinar, narodna pesem
Vsi so prihajali

Mirko Jelačin, tenor
12-inch records $1.25 COD, plus

postage
V-73001 Zlata poroka, del. I.

Zlata poroka, del H.
V-73002 Kadar imajo vsi Jožeti

god
Botrinja, Christ. part.v

“Adria” in Hojer Trio
VVrite for free catalogue os ali new

to
PALAND E C H ' S

536 S. Clark St. Chicago' 5, 111.

dobi sedaj na najkritičnejši to-
čki svojega razvoja. Tako skle-
pajo v Vatikanu. Krščanstvo je
v nevarnosti, in z njim seveda
vsa krščanska, civilizacija. In ta
nevarnost pa je poosebljena v
komunizmu, ki se razteza po
Evropi. Za glavno trdnjavo sta-
rega reda in civilizacije pa sma-
tra Vatikan Zed. države. Torej
nevarnost ni tolikšna kot si jo
papež predstavlja.

Mussolinijevo ženo je vlada
oprostila in jo spustila na svo-
bodo. Saj je bila dovolj kazno-
vana, dokler je njen mož živel.

Rumunski kralj je edini vla-
dar na Balkanu, ki ima še kaj
besede. A tudi z njim se bo zgo-
dilo isto, kakor s Petrom in Zo-
gom. Grški kralj se še nadeja
priti nazaj, v Bolgariji pa bodo
v kratkem volili, ali naj posta-
ne republika ali ostane monar-
hija. Vlada je za republiko in
trdijo, da tudi večina ljudstva
noče več kralja. Monarhizmu v
Evropi so dnevi šteti.

RAZGOVORI
(Nadaljevanje z 2. strani.)

ustmeni propagandi proti Ru-
siji, ter svarilo kaj to pomeni,
če zares pride do tega konflik-
ta. Omenja francoski pregovor,
ki pravi: koliko se o {Božiču go-
vori, da Božič zares pride.” Čla-
nek je mojsterski, čeprav je v
njemu nekaj zelo grenkih be-
sed. Zaključuje ga z besedami:
“Verujem, da bo ameriško ljud-
stvo našlo v sebi dovolj duha,
pameti in previdnosti ter pore-
če tem ljudem, kateri priprav-
ljajo teren za tretjo svetovno
vpjno Dovolj! Mi nočemo
plačati vaše črnilo s svojo
krvjo.”

Naše gibanje
Piknik Proletarca, kateri se

je vršil v soboto 20. julija, je
bil zelo uspešen. Poleg starih
Proletarčevih prijateljev sem
□pazil tudi veliko mladine.
Upajmo, da nekaj sličnega v
prid lista prirede tudi naše dru-
ge naselbine.

Sedaj, ko so poštne razmere
malo ugodnejše je prav, da se
ponovno omeni pošiljanje na-
šega koledarja v staro domovi-
no. Kot mi je omenila upravni-
ca ga je še nekaj na rokah. To-
rej požurimo se! Isto velja za
naš list. Vsota ni velika. Naši
v Jugoslaviji ga bodo z vese-
ljem čitali in izvedeli iz njega,
kaj se dela tu pri nas. In še ne-
kaj: Kjerkoli se nahajamo, ne
pozabimo, da naš Proletarec
potrebuje podpore in pa novih
naročnikov.

Angleška javnost
in posojilo

London. ONA Ameriško
posojilo Veliki Britaniji je pod-
pisano in sprejeto, toda tukaj v
Londonu nikdo ne pleše radi
tega mali človek iz naroda
posledic posojila še dolgo ne bo
čutil, najmanj še leto dni ne.

Eden uradnikov angleškega
finančnega ministrstva je opisal
natančni postopek, kako bodo
krediti deljeni. Uvozniki blaga,
ki bodo prišli v poštev, so raz-
deljeni v štiri skupine: Prva,
ki bo imela prednost, bodo na-
kupovalci živeža. Toda to še ne
pomeni, da bodo Angleži kar
čez noč prejemali obilnejšo pre-
hrano. Še dolgo časa bodo mo-
rali Angleži jesti po špartansko.
Že danes kupuje Anglija na sve-

tovnem tržišču toliko hrane kot
je le more dobiti, a potrošiti je
more le toliko, kot ji ostane po
izvedbi mednarodnih obligacij.
Dobiti večje množine hrane je
torej vprašanje, ki ni odvisno
od denarja temveč le od tega
kje najti te dodatne količine.

Druga skupina bodo nakupo-
valci surovin, toda tudi krediti,
ki bodo podeljeni tej skupini,
ne bodo imeli nobenega vpliva
na življenje povprečnega An-
gleža. Večina takih surovin bo
predelana v blago namenjeno
za eksport.

Tretja skupina so stroji. An-
glija je seveda sposobna tudi
sama, da izdela vse stroje, ki so
ji potrebni. V preteklosti je bila
Velika Britanija največji pro-
ducent strojev, in tudi najbolj-
ši. Toda če bi hotela Britanija
danes sama izdelati vse potre-
bne stroje in naprave, bi trajalo
dolgo, predno bi njena industri-
ja v celoti delala s polno paro.

V četrto skupino spadajo go-
tovi, to je konzumni izdelki.

Anglija je nedavno povišala
za dvajset odstotkov uvozno
kvoto za konzumne izdelke, in
sicer v glavnem v svrho obno-
vitve trgovskih odnošajev iz
predvojne dobe z različnimi de-
želami. Glasom izjave uradnika
finančnega ministrstva ni pri-
čakovati, da bo ameriško poso-
jilo omogočilo vladi, da to kvo-
to resno zviša v doglednem času.

Kolikor sem mogel izvedeti,
tudi ni pričakovati, da bo An-
glija uvažala iz Amerike znat-
ne količine stavbenega materi-
jala ali pa tekstilnih proizvo-
dov. Na noben način pa Anglija
ne bo kupovala nepotrebnih
(luksioznosti), katerih cilj je
le. da se ljudem olajša življe-
nje.

Verjetno pa je, da bo ameri-
ško posojilo rešilo angleške dav-
koplačevalce težkih novih dav-
kov.

Kadar se spomnite svojcev v
starem kraju, pošljite jim lan-
ski in pa letošnji Ameriški dru-
žinski koledar! Stane letošnji
$1.65, lanski $1.50. Pošljite nam
naslov in vsoto, drugo izvršimo
mi.

V prirodi so snovi in sile, ka-
terih se človek lahko posluži.
Denarja ni v prirodi. O tem je
vredno razmišljati. Ethin
Kristan.

Najcenejše hlago na svetu
sta danes: človeško meso in člo-
veška kri.—Eugene V. Debs.

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.

NAJBOLJŠA POMOČNIKA PRI UČENJU
ANGLEŠČINE IN SLOVENŠČINE 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.
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