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Zadnji dan avgusta je voja-
ško sodišče IV. armade Jugoslo-
vije naznanilo obsodbo proti
slovenskim narodnim izdajal-
cem generalu Rupniku, policij-
skemu upravitelju Hacinu, do-
mobranskemu podpolkovniku
Vizjaku, nemškemu SS genera-
lu Rosenerju in proti dr. Mihi
Kreku, mnogokratnemu mini-
stru v stari jugoslovanski vladi,
ter ljubljanskemu škofu dr.
Gregoriju Rožmanu. Slednja
dva sta bila sojena v odsotnosti.
Dne 4. septembra je bila obsod-
ba izvršena: general Rupnik,
bivši italijanski, nemški, usta-
ški in preje čaršijski hlapec je
bil ustreljen, Nemec Rosener,
morilec slovenskega naroda, in
njegov domači valpet dr. Hacin
sta bila obešena, podpolkovnik
Vizjak je odšel v zapor na pri- i
silno delo, škofa Rožmana pa
čaka 18-letna ječa, Kreka pa sa-
mo 15-letna. Vsem je bilo za-
plenjeno njihovo premoženje v
Jugoslaviji.

SANS je že deloma objavil |
glavne izčrpke tega procesa, ki |
bi sicer ne izzval posebne med-
narodne pozornosti, ako bi ne
bil med obtoženimi in sojenimi
tudi najvišji predstavnik kato-
liške cerkve v Sloveniji, dr. Gre-
gorij Rožman. Druge, za nas v
Ameriki važne točke pa še pri-
dejo v javnost. Toda to ni toli-
ke važnosti kot je dejstvo, da je
klerikalna zalega v Ameriki sil-
no zakričala, ker si je jugoslo-
vansko vojaško sodišče “drzni-
lo” soditi in obsoditi njihovega
‘ mučenika-svetnika”. Čim bolj
hoče uradna Jugoslavija uteme-
ljiti dejstvo, da ni nobenega ob-
toženca postavila pred sodišče
radi njegovega stanu, cerkve ali
političnega prepričanja, temveč
radi izkoriščanja njegove višje
pozicije za protinarodno delo,
ki je prineslo slovenskemu na-
rodu toliko gorja, trpljenja in
nepotrebnih žrtev radi nje-
govega obnašanja kot Slovenec
ob času najhujše preizkušnje
slovenskega naroda, tembolj
izrablja reakcija sofistične me-
tode ter fanatično upije, da ho-
če Tito uničiti katoliško cerkev
v Jugoslaviji.

Kdo je kriv, če so baš pred-
stavniki katoliške cerkve v Ju-
goslaviji najbolj zlorabili svoj
položaj v korist njihovim po-
svetnim interesom in v škodo
narodu, a so igro izgubili?

Kdo je kriv, če se je škof Rož-
man pajdašil z Nemci in Itali-
jani, jim izražal v imenu slo-
venske duhovščine in sloven-
skega katoliškega naroda svojo
udanost in obljubaval sodelo-
vanje, blagoslavljal sovražniko-
ve in domobranske zastave, da-
jal nasvete in navodila podreje-
nim duhovnikom za kolaboraci-
jo s sovražniki in javno apeliral
na ljudstvo, da pomaga sovraž-
niku v borbi proti slovenski na-
rodni vojski?

Slovenski narod je sam pre-
pričevalno dokazal, kdo je kriv.
In krivci morajo plačati kazen,
pa se naj skrivajo pod plavo,
rdečo ali črno obleko. Reakcija
vidi v njih le “nedolžne žrtve

komunizma”, še niti enkrat pa '

ji ni prišlo na misel, da bi izda- |
jalsko početje teh ljudi tudi ob- j
sojala. Pošteni slovenski duhov- j
niki, ki pravilno razumevajo j
ves razvoj in ki se niso bali viš- j
jih cerkvenih predstojnikov, so '
javno povedali, da obračuni z J
narodnimi izdajalci niso nikaka j
borba proti veri ali cerkvi, tem-1
več pošteno in pravično pošto-;
panje sodnijskih oblasti.

V zvezi s sodnijsko obravnavo
v Zagrebu, kjer je po zaslišanju
drugih obtožencev postal globo-
ko inkriminiran tudi zagrebški
nadškof Alojzij Stepinac in med
potekom obravnave postavljen
na zatožno klop, je izjavilo so-
dišče, da obravnava ni nikaka
persekucija cerkve. Predsednik
sodišča je ugotovil, da so vsi
sodniki, tožilci in sodiščni taj-
nik katoličani, torej ne more
nihče trditi, da se preganja cer-
kev ali vera. Dejal je: “Prepri-
čani smo, da bi tudi Anglija in
Amerika postopale proti svojim
duhovnikom, ako bi sodelovali
ali vohunili za fašiste.” Javni
tožilec je tudi povabil tujezem-
ske časnikarje in odvetnike, da
si ogledajo dokumentarno evi-
denco, vključivši na stotine pi-
sem, govorov in časniških poro-
čil, ki dokazujejo krivdo obto-
ženih duhovnikov in škofa.

Še predno se je obravnava
proti škofu Stepinacu pričela,
je že ameriška katoliška duhov-
ščina zaupila, da je Stepinac ne-
dolžen in le žrtev “komuni-
stičnega” preganjanja cerkve.
Cim je duhovnik postavljen na
zatožno klop, je takoj “nedol-
žen” pa naj bo še tako kriv. Te-
ga gesla se poslužuje reakcija v
vseh slučajih. Če pa je uradno
dokazano in nepobitno uteme-
ljeno, da je eden ali drugi “ne-
dolžnih” še odgovoren za izdaj-
stvo, ki ga je posredno ali nepo-

i sredno sam izvajal ali radi svo-
je visoke pozicije bil odgovoren,
da so ga izvajali njegovi podre-
jeni duhovniki, tedaj je to sa-
ma “laž in izmišljotina” brez
vsakih dokazov!

Saj se poznamo. Gliha skup
štriha!

i ’ Ameriški tisk ni imel slike za-
grebškega nadškofa, pa se je
obrnil na jugoslovansko amba-
sado v Washingtonu. Izročena
je bila fotografija, ki kaže “po-
glavnika” Paveliča pred sku-
pino višje zagrebške duhovšči-
ne, med njo nadškof Stepinac s
tiaro na glavi. Očividno se ti-
sku celotna skupina ni dopadla,
posebno menda ne navzočnost
morilca hrvaškega naroda Ante
Paveliča, pa je cenzor izrezal le

i škofa, ostalo njegovo tovarišijo
pa je vrgel v koš. Bila bi slaba
“politika”, če bi ameriški tisk
kazal škofa v družbi s Paveli-
čem. Originalna fotografija je
priobčena v septemberski šte-
vilki biltena Združenega od-
bora.

Če kdo preganja vero in cer-
kev, jo preganja izdajalsko de-
lovanje njenih nekaterih pred-
stavnikov.

, Mirko G. Kuhel, tajnik.

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

ALI JE OBRAČUN Z IZDAJALCI BORBA
PROTI VERI IN CERKVI ?

Konec prejšnjega stoletja je
trsna uš uničila večino vinogra-
dov v Dalmaciji. Ker so v obno-
vi vinogradništva, ki je sledilo
po prvi svetovni vojni, uporab-
ljali kot podlago tri razne ne-
odporne vrste, so ti obnovljeni
vinogradi do sedanje vojne v
glavnem zopet propadli. To ve-
lja v glavnem za vinorodne kra-
je Šibenika, Kaštela in Visa-
Slabo obdelovanje in še slabša
nega vinogradov v teku sedanje
vojne, je imela za posledico, da
se je trsna uš razširila v taki
množini, da so vinogradniki pri-
morani posekati vse one nasade,
ki so bili cepljeni na slabših, ne
dovolj odpornih podlagah. To
celo v takih nasadih, ki so bili
obnovljeni komaj pred nekaj
leti.

Obnova vinogradništva v Dal-
maciji je stala pred'dvema veli-
kima nalogama: dobiti dovolj
odpornih divjakov za podlage in
nabaviti traktorje za hitrejšo in
lažjo obnovo. Potrebe po dobrih
podlagah (ključih* so ogromne.
Zaradi pomanjkanja matičnja-
kov bo moglo ministrstvo za
kmetijstvo dobaviti samo 400,-
000 podlag, čeravno znašajo po-
trebe najmanj ena in pol milijo-
na komadov. Ljudska oblast si
z ogromnimi napori skuša naba-
viti in vzgojiti čim prej najnuj-
nejše količine podlag.

V Dalmaciji je sedaj okrog
15,000 ha vinogradov, ki jih je
že uničila trsna uš. Ker pa mo-
čno razpasena trsna uš še nada-
ljuje z uničevanjem vinogradov,
si je zato težko predstavljati,
kako težka in dolgotrajna bo ob-
nova dalmatinskih vinogradov.
Potrebno je, da se nabavijo trak-
torji, s pomočjo katerih se bo
dalo preorati zemljo do globi-
ne 60 cm, kolikor je potrebno za
uspevanje divje trte za matič-

, njake. Tako so ljudske oblasti
v Dalmaciji že sklenile pomaga-
ti vinogradnikom z nabavo 15
velikih traktorjev, kakor tudi z
nabavo 1000 manjših traktor-
jev za obdelovanje vinogradov-
S takim malim traktorjem se
namreč znatno pospeši delo, ker
se z njim osemkrat hitreje ob-
dela zemlja kot z motiko.

Zadružno vinarstvo
Za produkcijo dobrega vina

je treba dobro poznati njegove
lastnosti, poleg tega pa je treba
imeti odgovarjajoče kleti za
shrambo vina, cisterne, dovolj
posode in orodja. Vsega tega
dalmatinski vinogradnik ni
imel. Zato Dalmacija do sedaj
ni mogla nuditi vinskemu trgu
kvalitetnih in tipiziranih vin. To
vprašanje se ne more rešiti po-
edinsko in v nobenem drugem
gospodarskem sektorju ni take
potrebe po združevanju v zadru-
ge kot v vinarstvu. Glavna na-
loga vinarske produkcije v Dal-
maciji je v proizvodnji kvalitet-
nih in tipiziranih vin, kar pa je
možno doseči v proizvajalnih
vinarskih zadrugah.

Že prej so obstojale v Dalma-
ciji vinarske zadruge, toda le
malo jih je bilo postavljenih na
dobrih temeljih. Tudi so zdru-
ževale le malo število vinograd-
nikov. Zato take zadruge, ki so
povezovale samo okrog 2000 vi-
nogradnikov in to večinoma bo-
ffateiših kmetov ki sn imeli mo-
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DELAVCI NE STAVKAJO ZA ZABAVO totla če se jih poslužujejo, imajo vzrok. Stavke, ki nastanejo
čez noč, vsled kakega vročekrvneža ali nepremišljene taktike, so redke. Stavke so naporne. In kadar je
ta ali ona končana —z zmago za delavce, nastane med njimi veliko radovanje. Gornje je prizor z ene
takih stavk, kjer so delavci zmagali in se radovali. Slika je iz New Vorka in se nanaša na nedavno
stavko pri Long Island železnici.

Dalmacija obnavlja svoje vinogradništvo
na zadružni podlagi

žnost, da investirajo v zadrugo j
odrejeni kapital, niso mogle slu-1
žiti interesom vinogradnikov ■Te zadruge, ki niso imele cen-
tralnih zbiralnic, kjer bi se pod
strokovnjaškim vodstvom pre-I
šala tipizirana vina, so prepu-
ščale vino raznim trgovcem in
prekupčevalcem, ki so v svojih
kleteh preparirali vina, kakor
so jih rabili za svoja tržišča do-
ma in v inozemstvu. Samo v le-
tu 1940 sta izvozila dva izvozni-
ka 110,000 hi vina, medtem ko
50 vaških zadrug, kolikor jih je
bilo takrat v Dalmaciji, ni izvo-
zilo niti enega litra vina.

Od 50 vinarskih zadrug, ki so
bile prej na področju Dalmaci-
je, jih je danes reorganiziranih
27. Napori naših ljudskih obla-
sti so šli predvsem za tem, da
se v zadruge povežejo celokup-
ne vasi in naselja. Najboljše re-
zultate je dosegla zadruga Svir-
če, ki je zajela vse kmete. V
Blatu na Korčuli ste se združili
dve bivši zadrugi, a vse ostale
zadruge v Dalmaciji so znatno
povečale število zadružnikov.

Dalmatinski vinogradniki so
spoznali, da ’vinogradnik-proiz-
vodnik sam zase ne more uspe-
vati, ker je le v veliki množini
možno ustvarjati tipizirana in
kvalitetna vina, to pa bodo do-
segli le v povezanosti z vsemi
proizvodniki, t. j. v zadrugi- Vsa
proizvodnja vina bo na zadružni
podlagi, ker ima le zadruga za-
radi svoje velike gospodarske
moči možnost nabave potrebnih
sredstev, t. j. kleti za zorenje
vina in drugih pripomočkov za
vzgojo tipiziranih in kvalitetnih
vin,kakršna zahteva domači in
tuji trg. S skupnim delom bodo
dalmatinski vinogradniki-zadru-
žniki zgradili velike zadružne
kleti, kjer se bodo zbirala vina
vseh članov - vinogradnikov in
pod strokovnjaškim vodstvom
pripravljala za konzum. Da bo-
do nove zadruge zbrale čim prej
potrebni obratni kapital, da se
jim tako zagotovi obstoj in omo-
goči sigurno poslovanje, odda-
jajo vinogradniki, vsak po svo-
jih močeh, zadrugi gotove koli-
čine vina. Prav tako ji pomaga-
jo s tem, da ji oddajajo na raz-
polago svoj inventar orodja in
posodo. Tako bodo njihove za-
druge najlažje in najhitreje pri-
šle do potrebnih sredstev za pro-
izvodnjo-

Vsa vina Dalmacije se bodo
preko zbiralnih nakupnih kleti
zadrug zbirala v velike centra-
le, ki bodo v vsakem vinarskem
okolišu Dalmacije, kjer se bodo
z modernimi pripravami pod
strokovnim vodstvom ustvarja-
la in izdelovala enotna vina, ki
jih bodo zadruge spravljale brez
posrednikov na domači in tuji
trg. Tako se bo preprečila vsaka
špekulacija z vinom. Ljudstvo
pa bo imelo dvojno korist: vino-
gradniki - proizvajalci bodo za
svoje kvalitetno vino deležni
primerne cene, njih gospodar-
ska moč bo zrasla, konzumenti
pa bodo prišli tako do dobrega
in kvalitetnega vina.

Ljudski poročevalec.

Pišite po novo knjigo “Slo-
vensko-ameriška kuharica” v
Proletarčevo knjigarno. Cena

Teritorij Alaska želi
postati država

Zed. države imajo tri terito-
rije, ki se od časa do časa ogla-
sijo z željo, da se jim bi status
teritorija spremenilo v državo.
Ti so Havaji, Alaska in Porto
Rico. V slednjem je veliko pre-
bivalcev, ki zahtevajo, da nji-
hov otok postane samostojna dr-
žava, večina pa se bi zadovolji-
la, če njihov otok postane ena-
kopraven del ameriške unije.

V Alaski so se dne 8. oktobra
vršile volitve o vprašanju, ali
naj bo še teritorij, ali pa vloži
na kongres prošnjo, da se ga
proglasi za 49. državo ameriške
unije. Prednost teritorija je v
tem, da upravne in mnoge dru-
ge stroške, ki bi potem odpadli
na državno blagajno, sedaj nosi
zvezna vlada. In seveda, ona do-
loča tudi davke.

Večina volilcev v Alaski se je
vzlic temu izrekla, da naj nji-
hov teritorij postane država. To
bi jo upravičilo do dveh sena-
torjev in do enega poslanca v
zveznem kongresu. Sedaj, ko je
teritorij, ima v kongresu le za-
stopnika, ki pa je v njemu brez
volilne pravice.

Alaska je posest Zed. držav
od leta 1867. Kupile so jo od
Rusije za malenkostno vsoto
$7,200,000. Ta cena ji je bila že
neštetokrat povrnjena. Kajti
samo zlata se pridobi v Alaski
povprečno za dvajset milijonov
dolarjev na leto. Dalje so v nji
ogromna ležišča premoga, ba-
kra in raznih drugih rud. Silno
bogata je Alaska na gozdovih.
Ima tudi veliko rodovitne zem-
lje, na kateri se prideljuje že
precej pšenice, rži itd. Jako raz-
vito je ribarstvo. Ob obrežjih
Alaske je užitnih rib vsake sor-
te v izobilju, v notranjosti pa
razne divjačine, ki donaša lov-
cem visoke dohodke na kožuho-
vini.

Podnebje Alaske v notranjo-
sti je pozimi silno ostro, poleti
pa izredno vroče. Ob obrežju je
boljše, toda klima je vlažna.

Alaska obsega 586,000 kv.
milj, torej nad 40,000 kv. milj
več kot je merila pokojna Av-
stro-Ogrska. A dočim je imela
slednja ob času svojega razsula
nad 50 milijonov prebivalcev,
jih ima Alaska (ljudsko štetje iz
leta 1940) samo 72,524, izmed
teh kakih 30,000 eskimov in In-
dijancev.

Nedvomno ima Alaska, ako se

DRŽAVLJANSKI
PRIROČNIK

nova knjižica, s poljudnimi navodiV
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 »e samo 50 centov «

poštnino vred.
Naročila sprejema:

Knjigarna Proletarca
2301 S. Lawndale Avenue

rmrAcn 97 iti

jo razvije, pogoje preživljati saj
par milijonov ljudi, toda je “ze-
lo od rok”, zato jo ima naša vla-
da za nekako rezervo. Ako se jo
proglasi za državo, ne bo imel
v nji samo Washington besedo
temveč i domača vlada.

Pomen Alaske je v današnji
dobi letalstva in radarja zelo
velik tudi z ozirom na njen stra-
tegični položaj, ker je tako blizu
Sibirije. Zato so v Alaski se- j
daj velika vojna vzletališča in
pomorske baze, zgrajene prvot-
no največ proti Japonski, a so
prav tako uporabna v slučaju
ootrebe proti Rusiji. Nov dokaz,
kako neprevidna je bila vlada
takratnega carja, ki je dala za
malenkostno ceno tako važen
kos sveta drugi deželi.

V Alaski je poskušalo svojo
srečo tudi že precej Slovencev,
največ v onih letih, ko so drli
tja zlatoiskalci.

V* zadnji veliki depresiji
(1930-1939) si je zvezna vlada
trudila naseliti v nj*o farmarje iz
Oklahome in drugih takih kra-
jev, kjer je zemlja izčrpana in
so poljedelci več v pomanjka-
nju kakor pa siti. Ase dolgo-
časja in alaskine klime večino-
ma niso moglo privaditi ter se
rajše vrnili v negotovost. Vlada
jim je dala v Alaski ži-
vino in opremo, kar bi odplače-
vali v dolgoletnih obrokih. A se
jim je stožilo po prejšnjih rev-
nih krajih in tako se je ta eks-
periment ponesrečil. Uspela pa
bi vlada zelo lahko, če bi hotela
v Alasko emigrante iz Skandi-
navskih dežel, ki bi se prav go-
tovo lotili preurediti to bogato,
večinoma še nedotaknjeno zem-
ljo v teritorij blaginje.

podarili v nagrado za njeno za-
vratnost po prvi svetovni vojni.
V Londonu in v Washingtonu so
mislili, da jim bo šlo gladko tu-
di po tej vojni. Obe vladi se tru-
dita obraniti Italijo privilegi-
jem, pod duhovno nadvlado Va-
tikana in pa naklonjeno anglo-
ameriški svetovni politiki.

Toda ne Byrnes ne Bevin ni-
sta računala s sovjetsko delega-
cijo in še manj z jugoslovansko.
Koliko sta jih morala preslišati
od Kardelja, ki jima je lučal v
obraz, da kupčujeta namesto de-
lita pravičnost. In da hočeta
Trst spremeniti v vojno bazo za
anglo-ameriške interese.

Značilno je, da je bila za de-
mokratično rešitev tržaškega
vprašanja samo Jugoslavija in
vseh pet drugih držav slovan-
skega bloka. Vseh petnajst dru-
gih pa je glasovalo tako kot sta
Byrnes in Bevin hotela.

Predlog, da naj ima Trst pra-
vico samouprave, in da naj .bo
zakonodajna zbornica v njemu
taka, kakršno si izvoli ljudstvo,
je bil zavržen. In zavržen radi
tega, ker Byrnes in Bevin vesta,
da jima ne bi bila poslušna. Za-
to je anglo-ameriška propagan-
da glede tržaške zbornice ugo-
tavljala, da ne bo “demokrati-
čna” temveč “komunistična”.
Kajti večino v nji bi imeli Slo-
venci skupno z italijanskimi ko-
munisti. Tega pa zapadne demo-
kracije niso dovolile. Torej bo
nad Trstom vladal glavar, ne-
glede na domače ljudstvo. Seve-
da, po imenu bo podrejen kon-
troli združenih narodov, a v res-
nici pa bo vladal Trst tako ka-
kor mu bosta narekovali ameri-

-1 ška ter angleška vlada.

Med vojno je bila iz Zed. dr-
žav preko Kanade v Alasko
zgrajena dolga cesta, ki je stala
milijone. Napravili so jo vsled
vojaških razlogov. Sedaj bo la-
hko služila potniškemu, turi-
stičnemu in trgovskemu prome-
tu. Vsekakoi* ima Alaska še ve-
liko bodočnost. Sprejema med
države ameriške unije je vre-
dna bolj kot pa so ga bile Ne-
vada, Arizona, New Mexico in
Utah skupaj. Kajti ne le da je
Alaska bogata, temveč tudi ker
so njeni zakladi neizčrpljivi.

Mirovna pogodba z
Italijo naperjena
proti Jugoslaviji

(Konec s J. strani.)

jTurčija, nad Gibraltarjem An-
I glija itd.?

Dobro, pravijo diplomati iz
Londona in Washingtona, vsi ti
prehodi so odprti vsem.

To je res, v mirnem času nam-
reč, ampak kadarkoli jih hočejo
zapreti, je ni sile, ki jim bi mo-

, gla to zabraniti. Torej čemu naj
bi bila Donava izjema? Mar so
angleški ter ameriški interesi v
nji toliko prizadeti, da je treba

t prepira zaradi nje? Ne, ampak
gre se za nadvlado v tem važ-
nem delu Evrope. Če se Zed. dr-
žavam ter Angliji ugodi, bosta
dobili s tem pravico vzdrževati
v osrčju Evrope tudi svojo mi-
litaristično silo in odločati o go-
spodarstvu v vseh evropskih de-
želah.

j Trst postane anglo-ameriška
baza

1 Kakor glede Donave, tako in
1 še bolj je obvladala anglo-ame-

’ riška večina glede tržaškega
' vprašanja. Obe vladi sta imeli

prvotno namen dati Trst z za-
ledjem nazaj Italiji, kateri so ga

SLOVENE RECORDS
10-inch records 79c COD, plus

postage
B-001 Ringelspil, polka

Vesela vdova, polka
B-002 Židana marela, polka

i Zeleni tpnbi, valček
Toni Omerzo orchestra

C-411 Priljubljena polka
Po polj sva se sprehajala,

valček, Kušar’s orchestra
• C-1120 Beer Barrel polka

Helena polka—Emilia p.
Sula’s Musette Orchestra

i 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
t Vsi so prihajali

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

e
V-73001 Zlata poroka, del. I.

Zlata poroka, del 11.
V-73002 Kadar imajo vsi Jožeti

god •

Botrinja, Christ. party
“Adria” in Hojer Trio

Write for free catalogue os ali new
to
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Jugoslavija vztraja pri svojih
zahtevah

Daši je anglosaški blok zma-
goval na celi črti, je vendar mo-
ral tu pa tam popustiti. Kar se
tiče Sovj. unije, je pristala v
francoski predlog, toda Molotov
je pri tem poudaril, da je sovjet-
ska vlada pristala v tako rešitev
tržaškega vprašanja zato, ker je
uvidela, da Zed. države in An-
glija ne marata nobenega dru-
gačnega kompromisa. A dejal
je, da bo prej ali slej Trst vse-
eno prišel pod Jugoslavijo —in
sicer z odobritvijo tistih, ki ga
ji sedaj še odrekajo in pa s pri-
volitvijo Italije same.

To se bo ako ne pride nad
svet kaka nova vojna katastrofa,
res zgodilo. Jugoslovanska dele-
gacija je dala Byrnesu jasno ra-
zumeti, da kar se nje tiče, seda-
nja mirovna pogodba z Italijo
ne velja. Trstu se ne bo nikdar
odrekla, ne Gorici.

Kar pa se ji sedaj od Zed. dr-
žav in Anglije ni nadejati pra-
vičnega razumevanja njenih
smotrov, se bo morala čim
anglo-ameriška armada odide iz
Italije, začeti pogajati z vlado
v Rimu. Mnogi namreč mislijo,
da bo tržaško vprašanje rešeno
najboljše šele tedaj, kadar bosta
vladi Jugoslavije in Italije o
tem same odločale, neodvisno
od drugih. Kdaj bo to pa je se-
veda drugo vprašanje. Prav
kmalu gotovo ne, kajti Italija je
sedaj popolnoma v anglo-ame-
riški sferi.

M

Dve priljubljeni
zdravili

že 61 let so tri generacije Slova-
nov uspešno rabile in prisrčno pri-
poročile

Trinerjevo grenko vino
z vitaminom B-l, ki ima vrednega
sovrstnika v

Trinerjevemu linimentu
TRINERJEV LINIMENT je zanes-
ljivo zdravilo proti krčem in lajša
bolečine ter neugodje v členih in
odpravlja občutke napetosti ter
utrujenosti. Je vedno bolj priljub-
ljen, kakor tudi TRINERJEVO
GRENGO VINO; slednji kot želod-
čno zdravilo in odvajalno sredstvo
z vitaminom B-l. Imejte ta dva za-
služna izdelka vedno na razpolago.
Naprodaj v vseh boljših lekarnah
ali pa pri

JOSEPH TRINER
CORPORATION

SLOVANSKO PODJETJE
JOSEPH TRINER, predsednik

4053 W. Filmore Chicago, 111.
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