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Kampanja za otroško bolniš-
nico v Sloveniji se bliža svoje-
mu zaključku. Že večkrat jo bi-
la izražena želja, da bi se zavr-
šila vsaj koncem septembra-
Uradno se je pričela 1. marca
tega leta. Ta mesec lahko kvoto
$150.000 dosežemo, ako se ne-
koliko bolj potrudimo in potr-
kamo na ona vrata, ki so se do
zdaj le za špranjo odprla, ali
morda celo nič. Rabimo še do-
brih $17,000. Če pomislimo, da
je za dosego skupnega zneska i
$150,000 potrebna povprečna
mesečna vsota $25.000, tedaj m
razloga, čemu ne bi v septembru
nabrali še ostalih sedemnajst
tisoč.

Največji vzgled vsem organi-
zacijam ie postavila naša brat-
ska Slovenska narodna podpor-
na jednota, ki je na svoji 13.
konvenciji v Evelcthu, Mimi.,
zadnji mesec zvišala svoj prvot-
ni obljubljeni delež iz SIO.OOO
na $25,000. S tem darom je S.
N P. J. dokazala, da je največja
ne samo v moralni podpori, ki
jo je dala naši stari domovini,
temveč tudi v gmotni podpori.

Druga za njo je Ameriška
bratska zveza, ki je naklonila
skladu $5000.00. ,

Izmed slovenskih naselbin se-
veda prednjači mesto Cleveland,
kjer se vsota, nabrana pod po-
kroviteljstvom SANSovih po-
družnic, približuje znesku $50,-
000.

Seznam vseh prispevateljev,
ki so darovali $5 ali več. je od
meseca do meseca objavljen v
nekaterih naših listih. Ob za-
ključku kampanje pa bo sestav-
ljen še poseben seznam vseh
ustanovnih in častnih članov te-
ga sklada ter objavljen. Celo-
kupni seznam ustanovnih čla-
nov (ki so darovali po SIOOO ali
vit častnih članov (ki so daro-
vali po SIOO ali več) ter podpor-
nih članov (ki so darovali po $5
ali več) pa bo odposlan ministr- 1
svtu za narodno zdravje pri vla-
di Ljudske republike Slovenije.
Ta seznam bo nema priča o so-
čutju ameriških Slovencev do
slovenske mladine, do bodočno-
sti slovenskega naroda. Imen
darovalcev ne bomo pisali v ni-
kakšno zlato knjigo- Zapisano
bo preprosto kot je preprost na-
rod, ki je te prispevke poklonil
ljudstvu, ki si je v svoji najhuj-
si uri zaželel življenja in si ga
tudi priboril. In to ljudstvo si
bo vaše darove zapisalo v svoja
srca, v svoj spomin, kjer bodo
ostala neizbrisana.

Popolnoma naravno je, da se
nasprotniki nove Slovenije in
nove Jugoslavije prač nič ne ra-
dostijo, ko vidijo v drugih listih
vaša imena in lepe vsote poleg
imen. Če bi bilo le mogoče, bi
radi zavirali in zastavljali to
plemenito akcijo, ki je izključno

humanitarnega značaja in nima
nobenega političnega cilja niti
ne političnega ozadja. Mladina,
ki si išče telesnega zdravja in
hrepeni po okrevanju, ne vpra-
šuje h kateri politični stranki
oripadaš ti, ki si daroval in pri-
pomogel k njenemu ozdravlje-
nju; nc skrbi jo vprašanje, kak-
šne vere si ali če jo izvajaš. Mla-
dina si misli: Kako dobri in so-
čutni so naši ameriški strici in
tete, naši nepoznani bratje in
sestre preko oceana, ki po toli-
kih letih le niso pozabili na nas.
Tisočera jim hvala!

Naši nasprotniki se zavedajo
dejstva, da smo si s svojo mo-
ralno. gmotno in bolniško pod-
poro pridobili v stari domovini
nešteto prijateljev, reakcija pa
večje število neprijateljev, ki s
pomilovanjem v srcu opazujejo
in zasledujejo mrtvično delo ti-
stih slovenskih izseljencev, ka-
teri so šli s trebuhom za kru-
hom po svetu, a so po dolgih le-
tih posedanja pri obloženi mizi
pozabili, da prihajajo iz tistega
naroda, za katerega danes v svo-
ji brezbrižnosti nimajo nobene
simpatije.

Kri ni voda! Zavedni ameri-
ški Slovenci, katerim so se pri-
družili tudi naši bratje in sestre
v sosednji Kanadi in Mehiki, so
s svojo človekoljubno akcijo po-
kazali. da ne sledijo zapeljeva-
nju tistih samopostavljenih la-
živoditcljev. ki vidijo v novi Ju-
goslaviji konec njihove politi-
čne in gospodarske moči, konec
prilik za izkoriščevanje ljudske-
ga bogastva v svoje osebne in
strankarske sebične namene, in
radi tega so svoj narod prodali,
izdali in za prejete Judeževe
groše vodijo svojo strupeno, a
neuspešno kampanjo proti Slo-
veniji, Jugoslaviji in vsem slo-
vanskim deželam, ki so z reak-
cijo in vso njeno klerofašistično
žlahto pošteno obračunali.

Imena v seznamu prispevate-
ljev za otroško bolnišnico v Slo-
veniji bodo naj večji dokaz, da
ameriški Slovenci niso navadne
ovčice, ki jih vsak nepridiprav
v volčji obleki preplaši in raz-
žene- Ta seznam bo tudi dokaz,
kako velika so naša srca. Kdor
se hoče pridružiti, lahko to še
vedno stori in obenem pripomo-
re, da bo kvota $150,000 dose-
žena 30. septembra.

Vsi prispevki in imena se naj
pošljejo lokalni podružnici SAN-
Sa, ali pa naravnost na naslov:
Slovenian American National
Council, Hospital Fund, 3935 W.
26th Street, Chicago 23. Illinois.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Moj način zbijati šale je go-
voriti resnico. To je najsmeš-
nejša šala na svetu. Bernard
Shavv.

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St, Chicago 23, ILL.
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Sklad za otroško bolnico zaznamuje
$132,621
SNPJ povišala svoj prispevek na — Bo kvota

dosežena do konca septembra?

| Nova
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 Vz 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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2301 SO. LAVVNDALE AVE., CHICAGO 23, ILL.

k’ako je v novi
SLOVENIJI

Chicago, 111. Nedavno se je
vrnila iz Slovenije domov v
Waukegan Mrs. Mary Celarec.
Šla je tja, da se prepriča o raz-
merah in mišljenju naroda o
preobratu, o osvobodilni borbi
ter novi vladi. Pravi, da je dobi-
la najboljše vtise in da je ljud-
stvo navdušeno za preuredbe,
ki se vrše. Prinesla je s sabo tu-
di veliko literature. Bila je v
Trstu in govorila z vodilnimi
osebnostmi tamošnjih Sloven-
cev, enako v Ljubljani in dru-
gje-

V klubu št. 1 JSZ smo čuli žc
precej oseb, ki so predavali c
starem kraju. Ampak vsi so bdi
od tam, v petek 27. sept, pa bo-
mo čuli rojakinjo, ki je motrila
razvoj v novi Jugoslaviji skozi
ameriška očala.

Vstop svoboden vsem. Preda-
vanje bo v Slov, delavskem cen-
tru.—P. ()•

Prispevki v «klad
otroške bolnice
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Gotovina v skladu dne 15 avgu-
sta 1946 $99,376 81.

Sprejeto v dobi med 15. in 31.
avgustom 1946:

Illinois: Ivana Knapich, Berwyn
S2O; podružnica št. 2 SANS, Chi-
cago: Joe Fajfar, Saginaw, Mich.,
na obisku v Chicagu, daroval $10;
po $5: Anton in Agncs Bcnchan,
Ludvvig in Agnez Katz, Louise Ko-
vačič, John in Stela Morsi, Philip
Šober, Petei’ šolar in Joseph Štirn;
in dar $3, poslal John Turk, sku-
paj S4B. Neimenovan, Chicago $lO.

Minnesota: Podružnica štev. 91
SANS , Chisholm: Po $5: Max
Martz in žena, John Turk in žena,
ter Frank Berlin in žena; štirje da-
rovi po sl. poslano po Frank Klu-
nu, skupaj $lO. Duluth: Po $5:
Neimenovana, John Novak in žena,
John Boben in žena ter Anton Blat-
ik in žena; eden $3 in eden pa sl.
Nabiralka Angela Blatnik; poslala
skupaj $24. Frances Ravnik, Trem-
mald $5.

Ncw York: Podružnica štev. 46
SANS. Brooklyn: F. Kramarsich in
žena SSO; po $10: društvo št. 580
SNPJ. družina Frank Padar in Ma-
tija Corel; po $5: Ludvvig Mutz in
žena, ter Martin Žolnir; dva po $2,
in dva po sl. skupaj $96. Poslal Ja-
cob Cerar, blagajnik. Društvo št.
222 ABZ. Govvanda $lO. Poslal M.
Matekovich.

Pennsyivania: Frank Jereb. Belle
Vernon S2O. Izročil Jurij Previc.
Mary Levar, Cairnbrook $5. člani
društva št. 542 SNPJ, Ellvvood City
po $10: John Bizjak in Frank Dor-
nik; eden $2, skupaj $22. Podruž-
nica št. 94 SANS, Hostetter: Slo-
venski-Hrvatski narodni dom $25;
po $10: John Resnik in Joseph Dab-
lock; po $5: Vince Resnik, Frank
Primozich, Paul Skoff, Andrc Lum-
ber and Supply Co. in Weis Furni-
ture Store; ena oseba $3, tri po $2,
in 22 po sl. Skupaj slOl. Nabiral-
ka mrs. Rose Dablock. Podružnica
st. 66 SANS, Library: Izobraževal-
ni in zabavni klub doma S3OO, dru-
štvo št. 386 SNPJ S2OO. skupaj
SSOO. Poslal tajnik podr. štev. 66
SANSa, Nick Triller.

Wisconsin: Društvo št. 68 SNPJ.
Racine in društvo št. 38 SNPJ. Kc-
nosha (del prebitka piknika z dne
7. julija) SSO. Društ. št. 198 SNPJ,
Willard SIOO, Joseph Slemrc in že-
na S2O, Frank Laurich $17.50, Jo-
seph Jelercic in žena sl6, po sl2:
Mike Krultz st. in žena, družina
Frank Parkel in družina Frank
Bergant, družina Mike Černe $11;
po $10: Frank Urbanz in žena ter
Joseph Sladich in žena; Lawrence
Celar in žena $8; po $7: Mirko Pa-
kiž in žena, ter John Bergant in
žena; po $6.50: družina Vincent Je-
lercic in družina Matt Malnar; po
$6: Blaž Kuznacic, Peter Belay,
družina Frank Auman in August
Bizjak; Jolm Trunkel $5.50; po $5:
Martin Kirn in žena, Joseph Ule-
sich, Fred Shiltz in žena, John Kal-
tinger st. in žena, Frank Boh in
žena, Joe Plautz in žena, Joseph
Frančeškin in žena, družina Čaro-
bne Corenchan, Louis Champa in
žena, John Zagožen in žena, Blaž
Cohara, Anton Grum, Frank Prebil
st., Joe Godec st.. Anton Merkun in
žena, Louis Horvat in žena. Mary
Fortuna in John Auman in žena.
En prispevek $3.30, pet po $3, eden
$2.25, petnajst po $2, eden $1.35,
19 po sl. Darovi v manjših zneskih
$2.80, razno $28.90. (Že prej posla-
na vsota znaša $200), sedaj posla'
Martin Kirn $276.60.

Razni kraji: John Fende, Iron
Mountain, Mich., $5. Andrew Mle-
kush in žena, Klein, Mont., $5
Društvo št. 108 ABZ. Girard $lO.
(Poslal Anton Nagode.) Društvo
št. 58 SNPJ, Adamson, Okla.. $lO.
(Poslal F. Sivic.) Prispevek v vso-
ti manj kot $5—$2.

Gotovina vs kladu dne 31. avgu-
sta 1946 $100.621.41. Obljubljena
vsota (Pledges) $32,000, skupaj
$132,621.41.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

KOMENTARJI
(Konec s J. strani.)

izpostavljen za batinanje z obeh
strani. Napredna ga je pustila v
miru. Katoliška se je odločila
bojkotirati njegov list. Prvi je s
to kampanjo proti njemu javno
začel župnik Jager v Barberto-
nu, Ohio. To je bil signal. “Od-
slej bom v pridigah vernikom
priporočal Ameriško domovino,

cunesto Ameriškega Slovenca,”
e rekel v cerkvi Tisto je publi-
■iral in tako si je Debevčev list
oridobil na račun cerkve naroč-
rnkov, Jeričev pa jih izgubljal
n še podporo sotrudnikov po
vrhu.

Umiranje je težavna stvar, ra-
zen v slučajih nagle smrti. “Am.
Slovenca” je doletela nesreča,
da umira ali pa životari na en
ali drug način od kar je pred
mnogimi leti prenehal biti gla-
silo KSKJ. Bitje v Jolietu že v
vse sorte rokah, baje ga je že
celo protestant nemškega rodu
lastoval. Potem ga je kupila
“Edinost” v Chicagu za slepo
ceno. Novi urednik Kazimir Za-
krajšek mu je skušal udahniti
nekdanjo bojevitost, kar se mu
je prilično obneslo. Ampak ko
je odnehal, je prišel Jerič, ki te-
mu delu ni bil kos, vrh tega je
imel i preveč drugih brig. '

“Politične zadeve” so veliko
pripomogle, da je “Am. Slove-
nec” zopet izginil s svojega po-
zorišča in si išče drugega pod
novim vodstvom Urednik pravi
v poslovilnem članku med dru-
gim:

“Nc odobravamo komunistič-
nega reda, toda v kolikor pa je
v komunističnem duhu preroje-
na Rusija politično osvobodila
slovanska ozemlja, izpod ger-
manskega in italijanskega jar-
ma, to pa odobravamo. Slovan-
ska bodočnost je samo v slovan-
ski gospodarski, kulturni in po-
litično povezani skupnosti. Ita-
lijani. Nemci in drugi za Slova-
ne nimajo nobene svobode le
grobove... Čemu torej naj to
dejstvo preziramo?”

Gornji citat je bil nedvomno
napisan na račun gospodov, ki
polnijo “A. D.” v Clevelandu.
Tam se še vedno navdušujejo
za izdajalskega škofa, za Miho,
pokojnega Mihajloviča, in sploh
za vse, kar naj bi potisnilo ka-
zalec na uri nazaj.

KSKJ pod svojim sedanjim
urednikom iz Am- Slovenca ne
bo mogla napraviti kaj prida li-
sta, kajti ako hoče konkurirati
z “A. D.”, bo treba prijeti, če ne
za lopato, pa za pero. Ampak
čemu naj si bi sorodna si lista
sploh tekmovala? Gre se torej
le za to, da se ohrani titel listu,
ki ji jo bil prvo glasilo.

Prenehanje lista, kot je “Am.
Slovence”, je v ameriški sloven-
ski javnosti zgodovinski dogo-
dek. Kajti predstavimo si Zapa-
dno slovansko zvezo, kateri je
bil glasilo, pa Družbo sv. Druži-
ne, razna samostojna katoliška
društva itd., ki sedaj nimajo
kam iti razen v dnevnik mr. De-
bevca in njegovih tovarišev-

Župnija sv. Štefana v Chica-
gu je okamenela vzlic svojim
mladim duhovnikom, ki jih ima.
Ne zanima se za drugega kot za
pridobivanje darov in prispev-
kov za maše. Tako nima več ne
pevskega zbora, razen kolikor
ga je na koru, ne za časopise,
razen za škofove publikacije in
sploh za nobeno drugo sloven-
sko reč ne. Vsa soseščina se pre-
tvarja v “slums” in rojaki beže
drugam drug za drugim kamor
kdo more.

Tednik “Call”, ki je glasilo S.
P. pod Thomasovim vodstvom,
je v izdaji z dne 31. avgusta po-
vedal Antonu Gardnu na nje-
gova izvajanja v prid nove Ju-
goslavije, da z njim ne soglaša
in pa da (Call) o nji ne bi spre-
menil svojega stališča. V isti
številki “CaUa” ima dopis Ivan
Molek, ki kajpada udriha po
Titu in njegovi diktaturi- Med
“Callom” in ‘‘New Leadrom” ni
sedaj nobene razlike, saj ne kar
se Churchillovega “železnega
zastora” tiče. Ampak svet se
vendarle giblje. In z njim tudi
Jugoslavija, vzlic pomotam, na-
pakam in hibam, ki se dogajajo
v nji.

Ameriški aeroplan, ki je bil
v Jugoslaviji zbit na tla, ima za
posledico to. da vidimo, kako
piha veter. Mnogi, ki jim ne bo
treba več v vojno, so za vojno
z “vzhodom in njegovim komu-
nizmom” čimprej. Mar je njim
za pet življenj! Tu se niso zanje
še nikdar jokali- Ampak kar jih
skrbi, je “naš” način življenja.
To je, da ti, ki si bogat, postani

še bogatejši, tvoj übožni sosed
pa naj postane še übožnejši. Gre
se med onimi, ki imajo vse zase,
in tistimi, ki uče, da naj bodo
bogastva skupna posest v skup-
no dobro.

Španski fašizem je v seda-
njem dirndaju pozabljen in nih-
če več se ne briga kaj bo z njim
Zahteve sovjetskih in drugih di-
plomatov so bile potisnjene na
polico. Enako se jc zgodilo z ozi-
rom na Grčijo. Povsod se gre n 2
med kako demokracijo in reak-
cijo temveč zgolj med onimi, ki
se trudijo oteti staro privilegije
ter tistimi, ki jih hočejo odpra-
viti. Po svetu kajne kipi, in to
vretje ima svoj izvor v social-
nem nepokoju.

Leon Dagrelic jc bil v Belgiji
med vojno slično kot Pavelič na
Hrvaškem, Nedič v Beogradu in
Tiso na Slovaškem. Bil je kviz-
ling. Po udaru zaveznikov je po-
begnil na Špansko. Belgijska
vlada ga je zahtevala nazaj. Vla-
da v Madridu se je obotavljala,
a ko se le ni mogla več izgovar-
jati, je dopustila, da si je De-
grelle dobil letalo in nekam “po-
begnil” ne da bi ga hotela usta-
viti. V Belgiji ni “komunistične”
vlade, torej bi London in Wash-
ington na Madrid lahko pritis-
nila, da naj neha ščititi omenje-
nega kvizlinga- Francija je bila
odločnejša in ko jezahtevala La-
vala iz Španije nazaj, ga je kon-
čno le dobila. Franco ima pred
sedanjo Francijo rešpekt. Ne
ozira pa se na Belgijo, ker ji v
njenih zahtevah po izročitvi voj-
nih zločincev nihče ne pomaga.

Ameriški katoliški Hrvati so
imeli v Chicagu zbor, na kate-
rem so nadaljevali politiko za
Paveličevo “nezavisno hrvatsko
državo”, klicali ogenj in žveplo
na Tita in poklekali pred kardi-
nalom Stritchem ter drugimi
visokimi svečeniki. To se bi
smejali Hrvatje na Hrvatskem,
ako bi videli komedije svojih
rojakov v Chicagu, ki so se šele

tedaj domislili, da jc treba Hr-
vaško osvoboditi. . . Tam bi
vprašali . . • osvoboditi jo pred
kom? Mar pred Hrvati, ki so se
rešili Hitlerja, Mussolinija, Pa-
veliča in Rimu?.Ampak fantje
ki so nekoč pisali v Paveličevo
“Nezavisno Hrvaško državo” v
Pittsburghu, rli kjer je že izha-
jala. na taka vprašanja nič ne
dajo, ker. se ničesar ne nauče in
zato tudi pozabiti nc morejo ni-
česar. V glavi jim roji fiksna
ideja. Ob nji ne zapopadejo, da
se svet giblje in da take Hrva-
ške, kakršna je bila pod Pave-
ličem ter njegovimi škofi ne bo
več nazaj.

Borbe? za Julijsko
krajino po krivdi
zaoadnih sii

(Nadaljevanje s 1. strani.)
ampak le na način, da bo to me-
stu in Jugoslaviji v korist. Vsled
tega je Kardelj mirovni konfe-
renci poudaril, da bi bila v tem
slučaju kompromisna rešitev to
da naj bo Trst v jugoslovanski
carinski uniji, in da naj se v nje-
mu rabi jugoslovanski denar.
Sploh ves Kardeljev načrt po-
meni v splošnem to, da bi bil
Trst gospodarsko v Jugoslaviji,
le politično pa naj se bi ga med-
narodno nadziralo.

Glede Gorice pa Jugoslavija
zahteva, da spada nji, oziroma
Sloveniji, ker je bila pred prvo
vojno napol slovenska, okolica
pa je vsa slovenska.

Veliko dokumentov predloženih
V potrditev svojih dokazov so

Jugoslovani predložili mirovni
konferenci ter raznim merodaj-
nim zavezniškim komisijam ve-
liko dokazilnega gradiva v an-
gleščini in v drugih jezikih, ki
nazorno priča, da Jugoslavija ne
zahteva ničesar kot to. kar nji
po pravici spada.

Vsi ti dokumenti, izdani v li-
čno urejenih knjigah in pamfle-
tih, bi morali zavezniške diplo-
mate prepričati, da ne bi bilo
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Res je . . . vse koristi kuhanja na elektriko imate na razpo-
lago ...ne da bi imeli dodatne stroške’ Moderna električna peč
skuha obede za povprečno čikaško družino za $2 na mesec.

Ta nov način kuhanja si lahko privoščite brez skrbi za stro-
ške. Dragi pokvarjeni obedi so odpravljeni .. . natančen čas in
kontrola temperature zagotovi popoln uspeh vsakokrat. Pečenke
“gredo dalje,” ker se skrčenje mesa zmanjša. In v “globokem
loncu” lahko skuhate celotno kosilo, od glavnih jedi do zakuske,
za manj kot en cent!

Za čisto, brezskrbno, hladno ... in ceneno kuhanje ne mo-
rete dobiti boljših novih električnih peči. Oglejte si jih pri vašem
trgovcu ali pa v bližnji Edisonovi prodajalni- Vprašajte za BREZ-
PLAČNO instalacijo električnih peči v Chicagu.
::: za povprečno čikaško družino.

COMMONWEALTH EDISON COMPANT
. .j-,«, ,j.„.
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nič več kot prav, da ugode Ju-
goslaviji. Toda ameriški state
department in angleški foreign
office trmasto nasprotujeta. To
za nas ni nič novega in ne čud-
nega. Proletarec je tako politi-
ko zaveznikov glede Italije pre-
rokoval, čim so Mussolinija od-
stavili.

Napetost, ki jc nastala vsled
tega spora, zelo pospešujejo
ameriške in angleške okupacij-
ske čete v Julijski krajini, njih-
na naklonjenost Italijanom ter
trdovratnost primorskih Sloven-
cev ter tistih Italijanov, ki za-
htevajo, da postane Trst avto-
nomna krajina v jugoslovanski
federativni republiki. V tem
vretju se je dogodilo že precej
izgredov, in tako zopet pred nc-
;ai dnevi. Nekdo iz množice je
v Trstu vrgel med ameriško vo-
jaštvo granato, vojalG pa so vra-
čali s streli. Civilna policija pa
je množico razganjala in jo pre-
tepala.

V anglo-ameriški propagandi
se te demonstrante označuje za
komuniste, čeprav tamošnji za-
vezniški poveljniki vedo, da je
večina prebivalstva iskreno za
pridružitev k Jugoslaviji.

-

SEJA KLUBA ST. 27 JSZ
Cleveland, O. Seja kluba

i št. 27 JSZ se bo vršila v petek
13. septembra ob 8. zvečer v
klubovih prostorih. Vsi člani in

[ članice ste vabljeni, da se je
I udeležite.

Čas je že. da sc svojih aktiv-
nosti zopet poprimemo.

Smo v resni zgodovinski dobi
, in je pravilno, da se te resnice
tudi zavedamo. In pa da delamo
baš v teh časih za naš program.

J. Krebel, tajnik.

Nesreče na želeniških
križiščih

Lani je bilo na železniških
križiščih übitih 2,074 oseb in 4,-
275 poškodovanih. Avtoritete
pravijo, da se je večina teh ne-
sreč dogodilo podnevu in da so
jih zakrivili nepazni vozniki.
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