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Mi in stara domovina
FRANK ČESEN ;

V socialistični literaturi smo
čitali, da delavec-prolctarec ni-
ma in ne bo imel svoje prave
domovino, dokler bodo kapitali-
sti posedovali vsa bogastva sve-
ta. Govorniki na shodih so po-
udarjali. da ni nobene razlike,

če te izkorišča Slovenec, Žid alil
Amerikanec, kajti vsi gledajo
na to, da čimveč iztisnejo iz te-
be. Rekli so, da golo navduševa-
nje za narod in domovino še ne
nasiti želodca ali pokrije telesa.*
Povedali so nam. da bo domo-
vina naša šele tedaj, ko bomo I
socializirali naravna bogastva,
tovarne, prevozna sredstva, uč-
ne zavode in sploh vse od če-
sar je narod odvisen za svoj ob-
stanek. V taki državi bi imelo
oblast ljudstvo, ne pa kapitalisti I
in njih podrepniki. Za tako do-
movino bi se izplačalo delati, ži- )
veti in če treba tudi umreti.

Na drugi strani so nam pa,!
po imovitih slojih zapeljani na-
rodnjaki in razni drugi rodolju-
bi očitali, da smo zakrknjeni
materialisti, ki skrbimo le za I
svoj “vamp’’, da smo brez vsa- j
kih čustev, idealov in narodne-|
ga ponosa. Trdili so, da bi bilo j
življenje v taki človeški družbi |
silno suhoparno ter brez ciljev i
in podjetnosti. Materializem bi I
ljudi pomehkužil in otopel. Mo-i
ralisti so nam s solznimi očmi
slikali posledice svobodne lju-
bezni, ki bi se razpasla v socia-
listični družbi. Cerkev je zatrje-j
vala, da bodo materialistični
znanstveniki uničili vero. Trpe-
la bi tudi srčna kultura.

Romantični pesniki (največ-
krat lačni) so z občutkom ope-
vali “lepo našo domovino,”, nje-
no lepoto, telesne in duševne do-
brine pa so uživali le bogati slo-
ji Večina pisateljev se je social-
nim vprašanjem izogibala, pri
tem pa brenkala le na romanti-
čne, verske in narodne strune.
Ti pesniki in pisatelji niso bili
prežeti z delavskim duhom, če-
ravno so izšli iz kmečkega sta-
nu Bili so v pretežni večini du-
hovniki in liberalni izobraženci
starokopitnih nazorov. Zato je
bilo v njih korist, da so uspa-
vali ljudske množice le v narod-
njaštvo in posmrtno življenje.

Toda duh časa je rodil tudi
med Slovenci duševne velikane, 4
ki so se dvignili nad vsakdan-
jostjo. Tema se je umaknila ble-
ščeči luči, ki jo je prižgal Ivan
Cankar Bil ni samo nositelj no-
vih idej, ampak tudi lepega je-
zika Njegov “Hlapec Jernej” je
postal simbol delavskih množic.
V drami “Za narodov blagor” je
izpodbil tla puhlemu narodnja-
štvu V “Kralju na Betajnovi”
je ovekovečil boj med delom in
brezobzirnimi izkoriščevalci.
Vsa njegova literarna dela pri-
čajo, da je bil velik prerok in
vodnik zatiranih in ponižanih.
Ampak vzlic temu je bil dober
Slovenec m navdušen idealist. I
Svojo ljubezen je ponudil teda-
nji domovini, toda jo je odklo-
nila z zaničevanjem. Zato je po-
svetil vse duševne sile bodoči, ■svobodni in pravični domovini

taki, kot jo je ustvaril sam v
svojih nesmrtnih delih.

Iz Cankarjeve in Kristanove
šole je izšlo mnogo drugih mi-
slecev, pesnikov in pisateljev, i
Nadaljevali so njuna dela v sil-
no neugodnih okolščinah. Tista

Jugoslavija, ki so jo podpirali
trhli rodoljubni liberalci in kle-
rikalci,‘jih je vrgla v ječe in
preganjala. Ampak nihče ni mo-
gel zapreti in pregnati ideje za
katero so se borili. Cankarjevo
in Kristanovo seme je vzklilo,
zraslo in rodilo obilen sad.

Ampak česar so se rodoljubi
v Dolini Šentflorjanski najbolj
bali, se je zgodilo tako nepriča-
kovano in v taki veličini, da so
vsi ostrmeli ... Rodila se je no-
va, demokratična federativna
jugoslovanska republika. Can-
karjeva napoved se je uresniči-
la; le škoda, da je ni dočakal
Rojstvo delavske Jugoslavije je
pospešila druga svetovna voj-
na. Silno mučne so bile porodne
bolečine, ampak njeno krepko
telo in zdrav organizem sta pre-
magala vse težave.

Jugoslovanska vlada ni po-
polna, kot ni nobena druga- V
danih okolščinah tudi biti ne
more, kajti nanjo prežijo notra-
nji in zunanji sovražniki. Sama
priznava, da ji primanjkuje
zmožnih in zanesljivih uradni-
kov. Zato se delajo pomote, ki
jih nasprotniki pridno izrablja-
jo. Njeno ljudstvo se šele uči ho-
diti v procesiji modernih naro-
dov. Anglija in Amerika ji na-
gajata, ker ni takoj kopirala
njune demokracije in se rajši
naslonila na Sovjetsko unijo.
Očitajo ji panslavizem in komu-
nizem. Ampak, če bi ne imela
za seboj matjuške Rusije, bi jo
najbrž Angleži že po svoje “de-
mokratizirali”, kot so na primer
Grško. Take demokracije pa ju-
goslovansko ljudstvo noče. Pre-
dobro mu je še v spominu biri-
čev boben, okovani srbski ško-
renj. psovka “Švaba” in zlogla-
sna Glavnjača. Razmere so se
prekalile iz ponižnih hlapcev v
pravljične junake Martin Krpa-
novega tipa. Jugoslavija ni Ti-
tova, temveč ljudska, ki jo bo
uredilo po svoje in v duhu časa.
Tito je le simbol vstajenja in
združenja razprtih jugoslovan-
skih narodov. Lahko ga primer-
jamo Iztoku v Finžgarjevemu
romanu “Pod svobodnim soln-
cem”. Tudi on je združil Slo-
vene in Ante, katere je potom
mogočnih Bizancev razdvajal
Hun Tanjuš. In ko je Azbad ho-
tel podkupiti Iztoka v bizant-
skem hipodromu, mu je on po-
nosno odgovoril: “Na prodaj ni-
smo Sloveni nikdar!” Dolga sto-
letja pozneje so tudi Angleži
hoteli podkupiti Tita z ladjo
naloženo z živežem; pa jim je
prav tako ponosno odgovoril:
“Jugoslovani nismo na prodaj!”

Ogromna večina ameriških
Slovencev je z navdušenjem po-
zdravila novo jugoslovansko dr-
žavno tvorbo, njeno demokrati-
čno ustavo in njene hrabre bor-
ce za svobodo. In čemu tudi ne?
Ali niso slični preobrati cilj za-
vednega delavstva vsega sveta?
Ali ni to v bistvu tudi cilj Jugo-
slovanske socialistične zveze in
drugih naših naprednih skupin?
Koliko energije, dela in denarja
smo potrošili v prošlih štiride-
setih letih za socialistično pro-
pagando! Ako niso Amerikanci
dosegli večjih uspehov na tem
polju, ni naša krivda- Nihče pa
ne more zanikati, da nismo do-

' segli uspehe med našimi Ijud-
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, mi. Slovenske napredne- publi-
kacije kot Proletarec, Prosveta.
Amer. druž. koledar, bivši Can-
karjev glasnik, Majski glas in
knjige Prosvetne matice so už-
gale iskro svobode, ki se je raz-
širila po vseh slovenskih nasel-
binah. Med prošlo vojno se je
na pobudo njih somišljenikov
ustanovila obrambena organiza-
cija SANS, ki je postala simbol
zavesti poštenih ameriških Slo-
vencev. In danes žanje uspeh v
obliki znatne gmotne in moral-
ne podpore hrabrim jugoslovan-
skim borcem.

Ameriški Slovenci smo v ve-
čini tukajšnji državljani. Sem
smo prišli za kruhom, ki nam ga
domovina ni mogla dati. Toda
vzlic temu gojimo zanjo toplo
mesto v našem srcu To je na-
ravni nagon vsakega normalno
razvitega človeka. Kdor trdi
drugače, je brez čuvstev in do-
bre vzgoje. Zanima nas vse kar
slišimo iz starega kraja. S kak-
šnim navdušenjem smo sprejeli
dr. Zoreta, Kraševca, dr. Neu-
bauerja in Kraigherjevo. Nismo
jih vprašali po prepričanju,
ampak kašne novice nam prina-
šajo iz rojstnega kraja. Prav
tako se zanimamo za številna pi-
sma, priobčena v našem časopi-
sju. Čeravno smo bili večkrat
lačni ko siti, se z radostjo spo-
minjamo očetove hišice, brez-
skrbnih šglskih let, šumečih go-
zdov, zelenih travnikov in bi-
strih potokov- V bujni domišlji-
ji se spominjamo vseh naših de-
janj in nehanj izza mladostnih
dni v našem okolju.

Vsi tako spomini nas vežejo,
da čutimo z našimi rojaki v njih
prizadevanju za boljšo bodoč-
nost. Mi vemo, da bo prepeklo
precej let, predno si uredijo živ-
ljenje; ampak ko bo enkrat ure-
jeno, bodo imeli Ameriko doma
in ne bo se jim treba potepati
v mrzli tujini, kot smo se morali
mi. In če nam ne bo mogoče
uživati sadov nove Jugoslavije,
moramo pa vsaj navezati z oni-
mi tam boljše stike kot smo jih
imeli v predvojni dobi. Kakšni
so bili odnošaii med nami in sta-
rim krajem je znano vsakemu,
ki se je zanimal za to.

Ondotni frakarji in duhovšči-
na so nas smatrali za bivše hlap-
ce in dekle. (Kar je resnica, ako
izvzamemo skupino bivših dija-
kov in inteligentnih delavcev.) 1
Temu primerno so z nami ob-
čevali, namesto da bi nam po-
dali bratsko roko. Ta gospoda ni
mogla doumeti, da so se bivši
hlapci in dekle v Ameriki osa-
mosvojili brez njihove pomoči
in naučili marsikaj, kar je še on-
dotnim “gospodom” doktorjem
in kaplanom španska vas. Oma-
lovaževali so dejstvo, da smo se
organizirali v močne podpofne
jednote in zveze, ki po svojem
gospodarskem, družabnem in
kulturnem ustroju daleč nad-
kriljujejo slične ustanove v Slo-
veniji. Prezrli so naše krasne
Narodne domove, kulturno gi-
banje in našo literaturo. Da,
hlapci in dekle so z uspehom
vprizarjali najtežja dramska de-
la. Pevska društva so podala
opere in koncerte, koje šo celo
ameriški kritiki laskavo ocenili.
Slovenskih časopisov in časni-
kov izhaja v Združenih državah
okoli petnajst. In ako se res
ljudska inteligenca meri po ča-
sopisih, tedaj je naša precej vi-
soka. Na gospodarskem polju
smo zaostali največ vsled po-
manjkanja jezika in nepriroje-
ne trgovske podjetnosti.

V literaturi se (z redkimi iz-
jemami) ne moremo kosati s sta-

i rokrajskimi akademičnimi izo-
braženci. Nimamo primernih

1 šol, predavanj in kritikov- Pre-
’ glavice nam delajo: Misel, obli-
ka, jezik in slog. Pri nekaterih
stvareh se preveč motamo. V
povest vbrizgnemo premalo ču-
stva, življenja in napetosti. Pri
drugih pripenjamo preveč duh-
tečih rož na slamo. Smo neob-
delani in osamljeni samouki,

■ toda vzlic temu ponosni na svo-
ja skromna literarna dela. V sli-
karstvu nas je ovekovečil pokoj-
ni Gregor Perušek. Bil je pri-
znan umetnik. Njegova dela so
razstavljena v umetniških mu-
zejih širom dežele. Precej jih
posedujejo tudi posamezniki-
Kritiki jih ugodno ocenjujejo.

Nova Slovenija nam bo izka-
zala svojo hvaležnost najbolj s
tem, da z nami naveže tesne kul-
turne in gospodarske stike. Kar
je zakrivila predaprilska Jugo-
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ANGLEŠKA VLADA OBLJUBLJA INDIJI SVOBODO že dolgo. A še noben angleški ministrski pred-
sednik toliko, kot je to storil pred nekaj tedni sedanji premier Clement Attlee. Dejal je, da če Indija noče
ostati v občestvu Velike Britanije, ima popolno pravico, da se okliče za neodvisno od angleškega carstva.
To seveda ne bo enostavno, ker imajo angleški interesi v Indiji še vedno odločujočo besedo. Vendar pa je
sedanja angleška vlada odločno zato, da se z indijskim vprašanjem ne zavlačuje, pa je poslala tja komisijo
treh članov, ki imajo mandat, da se s prebivalstvom Indije dogovore o njegovi bodočnosti ter o proce-
duri, po kateri se naj indijsko ljudstvo samo odloči, kakšno obliko vlade si želi. Na gornji sliki oa leve
na desno so, Sir Stafford Cripps, nekdanji levičarski socialist, ki je bil v Indijo poslan že enkrat prej na
enako misijo; on je član vladnega odbora za trgovino in obrt;druga dva sta A. V. Alexander, ki je v vladi
“First Lord os the Admiralty”, ter Lord Pcthick-Lawrence, državni tajnik za Indijo.

slavija, to lahko popravi seda-
nja. Ameriško-slovenski kultur-
ni delavci bi bili hvaležni ljub-
ljanskemu dramskemu gledali-
šču za številne rokopise in pre-
vedene igre, ki so nam bile do-
sedaj zaprte. Isto velja za arhiv
ljubljanske opere in Glasbene
matice. V Sloveniji se ustvarja
nova umetnost in kultura. Nje-
ni motivi bodo delavsko-simbo-
lični in v duhu trpljenja naro-
da za osvoboditev. Ni dvoma, da
bo tudi romantika še ostala, kaj-
ti ona je ljudska last. Trdno
upamo, da bomo tudi mi deležni
teh umetniških proizvodov- In
končno: Naša literarna dela bi
lahko ocenjevali ondotni kriti-
ki-strokovnjaki. V tem ne vidim
nič ponižujočega, temveč le pri-
jazno sodelovanje. S tem bi sc
nekateri naši sotrudniki primer-
no izvežbali in izpopolnili. Naša
proza in poezija bi se dvignila
na višjo umetniško stopnjo in
postala važna činiteljica v slo-
venski literaturi. Še v marsičem
drugem bi lahko sodelovali, kaj-
ti razdalja v dobi aviatike je j-
brez pomena. Treba je le dobre I
volje, katere ne manjka nam.
niti menda tamošnjim rojakom.
Da bo Jugoslavija uspevala, oj
tem ni dvoma. Zato nam jamči
njena energična in delavna mla- 1
dina, modro vodstvo ter razgi-
bana delavska zavest.

Poljska vlada trebi
stare tradicije

Ena izmed velikih reform, ki
jih izvaja sedanja poljska vlada
je zakon, ki proglaša, da so ne-
zakonski otroci enakopravni z
vsemi drugimi. V reakcionarnih
katoliških deželah, kakor je bi-
la Poljska, je običaj, da se igno-
rantna masa spotika nad neza-
konskimi otroci in nezakonskim
materam. Zločin te tradicije je
bil maščevanje nad otroci, ki ni-
so prav nič krivi, kdo jih spravi
na svet.

Nadženska je moški. Roda
Roda.

Seznam priredb
slovenskih organi-
zacij v Chicagu
“Nada” št. 102 SNPJ. “Baby

shower” v pomoč otrokom v Jugo
slaviji v četrtek 18. aprila v dvo-
rani SNPJ.

Pevski zbor “Prešeren”. Kon-
cert v nedeljo 28. aprila v dvorani
SNPJ.

Centralni odbor SANSa. Pri-
redba v korist namenom te ustano-
ve v nedeljo 12. maja v dvorani
SNPJ.

Društvo George Washington št.
270 SNPJ. Slavnost 30-letnice
društva v soboto 25. maja.

Društvo Summit št. 707 SNPJ.—
V nedeljo 26. maja zabava in pred-
vajanje filmskih slik iz Jugosla-
vije,

Društvo “Delavec” št. 8 SNPJ
priredi v nedeljo 2. junija v Hrvat-

-1 skem domu, 9818 Commercial Ave:
veselico v pozdrav in v korist fan-
tom, ki so se vrnili iz armade in
mornarice. Zabava se prične ob
3. popoldne.

Pev. zbor France Prešeren.
Piknik v nedeljo 28. julija pri Ke-
glu v Willow Springsu.

“Pioneer" št. 599 SNPJ. Pik-
nik v soboto 3. avgusta v Pilsen
parku, 26th st. & Albany Ave.

Organizacije v Chicagu in oko-
lici, ki žele imeti svoje priredbe oz-
načene v tem seznamu, naj nam
sporeče podatke, enako tudi po-
pravke v slučaju pomot.)

Mirovna konferenca se ima pričeti v maju,
a izgleda, da ni še nič kaj prida volje zanjo

Na podlagi sklepa zavezniških velesil se prične mirovna kon-
ferenca letos meseca maja v, Parizu. Enoindvajset dežel bo sode-
lovalo na nji. Do tedaj bi morala posebna zavezniška komisija
imeti že ves načrt za mirovno pogodbo z Italijo in načrte za mi-
rovno pogodbo z drugimi deželami, ki so bile na strani osišča.
Agenda določa tudi razpravo o bodočnosti Nemčije, ki je v nji
pravzaprav glavna točka.

A zedinili se niso ne še glede pogodbe z Italijo, še manj o
bodoči uredbi Nemčije in sploh ni med zavezniki nobenega pra-
vega zavezništva več. Zato je več kot možno, da do meseca maja
za mirovno konferenco ne bodo še pripravljeni in jo za nedolo-
čen čas odlože.

Ako se prične, bo zborovanje tajno, razen prvi dan, ko bo
otvorjena, in zadnji dan, ko bo zaključena, če se med tem ne
skregajo in sploh ne bo zaključnega dneva.

Zastopniki časopisja in radia bodo torej smeli biti zraven
samo ko bodo državniki imeli otvoritvene govorance in pa ko
bodo konferenco zaključili. Vmes bodo reporterji le tipali in po-
izvedovali, da iz koga iztisnejo kaj informacij, ostalo pa bodo
ugibanja. Če bi se mogel Woodrow Wilson vrniti, bi se nedvomno
zelo začudil, ko bi uvidel, da je njegovih štirinajst točk (ena iz-
med njih izjava za odpravo tajne diplomacije) sedaj bolj brez
vrednosti kot pa so bile na mirovni konferenci v Versaju in na
drugih po prvi svetovni vojni.

dežela, bo Francija znova v ne-
varnosti prod njo. Zato zahteva,
da ako se Porurja ne da nji, naj
se ga od Nemčije vseeno loči in
so ga izroči pod mednarodno
upravo.

Nesporazum glede socialne
uredbe

Eno izmed zelo važnih vpra-
šanj je seveda tudi kakšna naj
bo socialna uredba bodoče Nem-
čije. Kapitalistični interesi Zed.
držav in Anglije delujejo, da se
jo preuredi v kapitalistično de-
mokratično državo. V sovjet-
skem delu okupirane Nemčije
pa se uvajajo socialne reforme,
veleposestva so že razdeljena
med kmete in kontrolo nad in-
dustrijo imajo delavske organi-
zacije Ob enem se s pobudo so-
vjetskih okupacijskih oblasti de-
luje za skupno delavsko politi-
čno stranko, kar Američanom
in Angležem ni ljubo.

Radi razrednih interesov je
med zavezniki veliko nesogla-
sja tudi glede Japonske. Mo-

Nesoglasja med '
zavezniki glede
ureditve sveta

(Nadaljevanje s 1. strani.)

disti v Londonu in v Washing-
tonu oglašajo za “komunisti-
čno”, “protidemokratično” dr- ;
žavo, torej je njena zahteva poj
Trstu in Primorju že radi tega (
“nepravična”- i

Zavezniška komisija, ki so jo ;
podministri vnanjih zadev pred i
tedni poslali na Primorsko, se je :
lahko uverila, da ima Primorsko ]
res jugoslovanski značaj in da
prebivalstvo zahteva združenje i
z Jugoslavijo. Ob enem se je la- <
hko prepričala, da tudi večina '■tržaških Italijanov hoče pridru- ’
ženje Trsta Jugoslaviji, torej je
stvar v tem popolnoma jasna. ■Toda ker vnanji politiki Anglije
in Zed. držav ni na tem, da se bi
Sovjetska unija jačala in ker
sedanji Jugoslaviji ameriška in ■angleška vlada nista naklonje-
na, delujeta, da naj se z Italijo
ravna kot da sploh ni bila v voj-
ni proti nam.

Jugoslavija se je kapitalizmu
zamerila najbolj vsled svoje so-
cialne revolucije in zato je po-
stala trn v peti vsi svetovni re-
akciji.

Kakšna naj bo Nemčija?
Kakor se ne morejo zediniti

glede Italije, tako ni med njimi
še nič sporazuma glede bodoč-
nosti Nemčije. Francija je od
kraja zahtevala, naj se jo ra-
združi v več samostojnih dežel.
Nekaj časa je upala, da bo ona
dobila Porurje, ki je industrial-
no najbolj razvit del Nemčije in

. silno bogat tudi na prirodnih
j virih. Brez Porurja bi Hitler ■Nemčije ne mogel oborožiti in
brez porurske industrije, pre-

| moga in železa ne bi mogla po-
-1 stati militaristična velesila ka-
kor je bila.

Časopisi v Moskvi večkrat oči-
tajo, da gotovi krogi v Angliji
in Ameriki delujejo za obnovi-
tev Nemčije v močno državo, ki
naj bi bila sila, zagozda med
Sovjetsko unijo in zapadom. Ta
bojazen prevladuje tudi v Fran-
ciji, ne sicer radi Rusije, ampak
zaradi svoje varnosti. Francozi
pač ne bodo pozabili, da je bila
njihova dežela že dvakrat boji-
šče ogromnih armad. Če se Nem-
čiji dovoli postati spet močna

skovski tisk poudarja, da gene-
ral MacArthur utrjuje na Ja-
ponskem posedujoče sloje, in da
je vlada v Tokiu, ki jo on ščiti,
reakcionarna. Naravno, da taka
vlada ne bo iskala prijateljstva
z Rusijo ampak si dobila zaščite
v Zcd. državah, kakor si jo je n.
pr. Čiang Kaišekov režim na Ki-
tajskem.

Ker se torej vsi ti spori vrše
radi razrednih in pa imperiali-
stičnih interesov,, je naravno, da
se bodo nadaljevali tudi če na-
videzno pride do sporazuma.

P. BENEDICT S POTA
V CALIFORNIJO

San Diego, Calif. V pon-
deljek 18. marca sva se sin in
jaz odpravila v avtu na pot iz
Berkeleyja, Mich., na obisk k
moji hčeri v San Diego, Calif.
Ob enem mi je bil to že dolgo
zaželjeni počitek, ki sem si ga
menda le zaslužil s trudapolnim
delom skozi vojno.

Končno so bili vsi moji trije
sinovi odpuščeni iz vojaščine,
Rudy, Charley in Arthur. Sled-
nji je bil v bitki v Nemčiji no-
vembra 1944 ustreljen v peto
na levi nogi, pa še zmerom ob-
čuti bolečine, kadar veliko hodi

Vseeno, stvari sem si tako
uredil, da—upam saj, bom imel
v bodoče malo več prostega časa
in enako moja žena.

Do cilja sva prišla 24. marca.
Moja žena je bila tu že prej en
mesec. Našli smo vse zdrave in
vesele. Saj ni nič čudnega, ko
pa so zmeraj na toplem v soln-
čni Californiji.

Ko sem se malo ogledal okrog,
sem ugotovil, da so razmere tu
v splošnem enako “normalne”
kot drugod v Zed- državah. Se-
daj, ko greš po vaseh in po me-
stih, ti svetijo električne žarni-
ce. Pred tremi leti, ko 'sem bil
tu, je bilo drugače. Ponoči nič
luči vsled vojne vse zatem-
njeno. Nihče ni vedel, da-li ima-
jo Japonci tudi na to obrežje
pripravljen kak skrivnosten na-
pad, pa je bilo treba opreznosti
na vseh koncih in krajih.

Delavske razmere so tu sedaj
menda take kot v splošnem po
deželi. Dela je manj in ljudje
zapravljajo prihranke. Cene hiš,
farm, trgovin itd. pa so najmanj
dvakrat višje kot leta 1940-41.

Videti pa je med ljudmi, ki
imajo kaj denarja, veliko zani-
manja pod vzeti kako trgovino
ali kar že drugega, kar je trgov-
skega značaja- Izgleda, da je tu
še dosti prilik kaj pričeti se-
veda, ako imaš kaj gotovine v
žepu. S Slovenci do datuma, ko
to pišem, še nisem prišel v do-
tike, da se bi seznanil z njimi.
A gotovo je, da jih je kaj tukaj.

Peter Benedict.

Še en načrt, ki je izpodletel
Poleg načrta za degradiranje

poljskega naroda je Hitlerjev
načrt določal popolno ponemče-
nje Češke in Moravske. Iz Mo-
ravske bi vse Čehe izselil in nji-
hova posestva dal Nemcem. Če-
he je nameraval deportirati v
Rusijo. Ta tajni načrt je imel
pripravljen že leta 1932. Na ob-
ravnavi v Nilrenbergu ga je
predložil v dokaz o Hitlerjevih
zločinih sovjetski prosekutor J.
I. Pokrovski.

VAŽNA NOVA KUHARSKA KNJIGA ZA
AMERIŠKE SLOVENKE

'SLOVENSKO-AMERISKA 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 V2 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

PROLETAREC
2301 SO. LAVVNDALE AVE., CHICAGO 23, ILL.
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