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Če dopustite, da se to dogodi, bo to zame kot Amerikanca
poniževalno. Vsled tega Vam pišem predno se vrnete v Pariz
ne toliko v interesu Jugoslavije in Trsta, kakor pa da Vas vzpod-
bujani informirati pozitivno zqnanjo politiko, ki naj bi slonela na
želji, da gledamo zmerno na razvoje v takih državah kot je Jugo-
slavija ter da kooperiramo s takimi državami. Kar faktično de-
lamo danes je, da tiramo nekatere izmed njih (vključivši Kitaj-
sko) še bolj proti levi, nego same želijo.

Upam, da ni še prepozno za Zed. države, da nudijo moralno
vodstvo v mednarodnih zadevah. En način za tak začetek je, da
takoj spremenimo svoje stališče glede tržaškega vprašanja, pre-
dno se zopet znajdemo, da držimo prazno vrečo.

Trst se je razvil v važno mesto in pristanišče v zvezi z go-
spodarsko dinamiko na jugoslovanskem in srednje-evropskem
ozemlju pred letom 1918, ko so bili dobri odnošaji med tem pri-
staniškim mestom in njegovim zaledjem umetno prekinjeni. Ju-
goslavija ne zahteva Trsta zase, temveč da se ga vrne v njegov
gospodarski krog, v okvirju katerega se je prvotno razvijal.

Če Zed. države še nadalje zahtevajo, da se Trst izroči Italiji,
tedaj bomo ruvali proti gospodarskim interesom Jugoslavije in
centralne Evrope, ki sta obe navezani na Trst, kakor tudi proti
gospodarskim interesom Trsta samega. Delati proti slednjemu
še bolj otežuje večje ekonomsko in politično vprašanje, s katerim
tvori neločljiv del.

Trdno sem prepričan, da bo izročitev Trsta Jugoslaviji od-
prla vrata v centralno in vzhodno Evropo in porušila ekonom-
ske bloke; na drugi strani pa bi “formiranje izključnih političnih
in gospodarskih blokov”, katere Vi ne odobravate, postalo ne-
:zogibno, če bi Trst bil Jugoslaviji odklonjen.

Pravilno ste izjavili, ko ste rekli, da meja med Jugoslavijo
in Italijo pred 1945 ni bila pravilna. Toda opozoriti Vas moram
na dejstvo, cla od 1919 do 1941, ko je Italija navalila na Jugosla-
vijo, tudi italijanski voditelji glede Trsta niso smatrali razme-
jitve zadovoljive. Prav nič niso zakrivali svojih aspiracij, da raz-
tegnejo -mejo proti severu na račun Jugoslavije in v dobrobit
Italije. Italija je skušala to doseči v drugi svetovni vojni. Da si
pridobi zaledje Trsta, je okupirala in priklopila (v svojo državo)
večino Slovenije. Na vsak način se lahko verjame, da italijanski
voditelji šA niso spremenili svojega mišljenja glede te točke. Da,
kadar se govori o Trstu, je zelo malo razlike v mišljenju takih
nacionalističnih ‘liberalcev’ kot je de Gasperi in takih komuni-
stičnih voditeljev kot je Tagliatti.

Kako more pameten človek pričakovati, da bi Jugoslovani
pozabili na ta dejstva kot se ne more pričakovati od Čehov—-
ali Rusov—da pozabijo na Monakovo? In Vaše sedanje smernice
glede Trsta le še bolj poudarjajo važnost teh dejstev v mislih
Jugoslovanov in drugih Slovanov.

Niti ne more pameten človek ignorirati dejstva, da želi na
deset tisočev Italijanov v Julijski Krajini, zlasti Tržačanov, pri-
družiti se Jugoslaviji, medtem ko menda ni v celi pokrajini ne-
poitalijančenega, nekvizlinškega Jugoslovana, ki bi želel ostati
pod Italijo.

Človek se res ne more načuditi državniškemu postopanju
Jugoslavije napram italijanski manjšini v okvirju svojih meja
ter svojstvenemu načrtu za samooblast Trsta, ki ga je predložil
podpredsednik Kardelj najprej v Londonu, nato pa v Parizu. To
postopanje in ta načrt po mojem mnenju resnično predstavljata
pravo merilo jugoslovanskih narodov, ki zaslužijo bolj obzirno
postopanje od naše strani, nego smo jim ga pa posvečali. Njihova
širokogrudnost v zvezi s tržaškim vprašanjem, ki so jo pokazali
z izrednim samozadržanjem vzlic neprenehnega nesporazume-
vanja in izzivov, najde svojo enakost v tisti kakovosti italijan-
skega naroda, katero je izrazil Mazzini v svoji knjigi ‘Pravice
človeka’, ko je dejal, da dela Soča, kjer so približno ruski izve-
denci postavili svojo črto, mejo, ki jo je Bog oddelil Italiji.

Morda se bo zdelo smešno nekaterim, da so Rusi in Bog zedi-
njeni na tej točki; kot Amerikancu je zame tragično, da morajo
Zed. države upirati se zgodovinski pravdi.

Upam, gospod tajnik, da boste vzeli v obzir spremenitev
smernic ameriške zunanje politike glede Trsta. Prizadetega je
več, nego samo bodočnost tega mesta. Naše smernice, ki so sedaj
v veljavi, so morda všeč nekaterim Amerikancem radi njihove
odločnosti’ in ‘trdnosti’, a zame je vse to le del svetovnega nagi-

banja k tretji svetovni vojni.
Upam, da se to nagibanje še lahko ustavi. Uverjen sem, da

ni v našo nacionalno korist, če dovolimo, da se nadaljuje. S tem
pa ne mislim, da moramo z Rusijo “v Monakovo” glede vsake za-
deve, kot je sugeriral senator Vandenberg s svojo plitvo opazko
v Parizu. Menim namreč, da pri takih vprašanjih kot je Trst,
se jim moramo mi, in s tem mislim uradno Vas približati po
črti, ki je dosledna človeškemu pogonskemu podvigu po vsem
svetu, predno pride do krize. Če bomo to izvajali, nam ne bo
treba hoditi “v Monakovo” radi takih vprašanj ali kateregakoli
‘apizati’.

Občutek imam, da mi Amerikanci, ki smo v svoji privilegi-
rani poziciji kot sila daleč pred ostalim svjstom, ne moremo pri-
čakovati, da bi narodi v sorazmerno nerazvitih deželah, ki se se-
daj nagibljejo k napredku,- ustavili svoj korak k zboljšanju last-
nega položaja le iz namena, da bi ne dajali poguma našemu nag-
njenju v izolacijo. Naši nacionalni interesi ležijo po mojem mne-
nju v tem, da se pridružimo temu gibanju v nazadnjaških naro-
dih s tem, da ga podpiramo —in ne zadržujemo.

S spoštovanjem,
(Podpis) LOUIS ADAMIČ.

TRŽAŠKO VPRAŠANJE IN
AMERIŠKA POLITIKA

Prevod pisma, ki ga je poslal pisatelj Louis Adamič
državnemu tajniku Byrnesu

(Nadaljevanje in konec.)
Citiral sem Vašo izjavo, da bi Združene države bile priprav-

ljene sprejeti celo francosko črto, ali katerokoli drugo črto, ki je
etična in ne nasprotuje londonskim zaključkom. Za rusko črto
pride francoska, ki je v nekaterih ozirih Jugoslaviji najbolj na-
klonjena. Toda vzlic temu je njena razrešitev vprašanja meja
med Jugoslavijo in Italijo malone smešna. Skače sem ter tja po
mapi in se vije ter skuša doseči matematično enakost med Itali-
jani v Jugoslaviji in Jugoslovani v Italiji. Ta francoski poizkus
sloni na avstrijskem ljudskem štetju izza 1910, o natančnosti ko-
lega in prikladnosti v teh časih dvomijo jugoslovanski izvedenci.
Njihovo mnenje v tem oziru baje tudi privatno podpirajo neka-
teri ameriški, britanski in francoski eksperti.

Toda če tudi siksaka po ozemlju v namenu, da doseže neko
abstraktno etično izjednačenje, se tudi francoska črta spodtakne
ob ekonomske faktorje ter se jih izogne na način, ki je škodljiv
Jugoslaviji in ki tudi krši etična načela. Ob obali severozapadno
od Trsta je ozemlje tradicionalno po prebivalstvu skoro čisto slo-
vensko, toda ker petja po njem železnica, ki veže Trst in Italijo,
so sc francoski eksperti pridružili svojim kolegom iz Amerike in
Velike Britanije in napravili ozki koridor, ki je širok približno
od dveh do pet milj. Z drugimi besedami povedano francoska
linija, katero ste Vi pripravljeni sprejeti kot posledica kompro-
misa in katera je ob tem koridoru skoro enaka ameriški in bri-
tanski črti, bo dopuščala Slovencem v Jugoslaviji stati vrh svojih
hribov in gledati čez glavo svojih rojakov pod italijansko obla-
stjo na Jadran. In celo možno je, da bodo odrezani od železnice,
ki teče iz Trsta v Gorico in katero so njihovi očetje zgradili s
svojimi lastnimi rokami. Vse to naj bi bilo za plačilo Slovencem
iz Julijske Krajine, ker so 25 let trpeli pod italijanskim teroriz-
mom in žrtvovali kar so imeli za zmago zaveznikov v drugi sve-
tovni vojni.

Ta kompromisna razrešitev, ki ste jo Vi sugerirali, ni ne
etična niti ne moralna. Če so pošteni etični oziri moralni, tedaj
se mi zdi, da je kršitev istih radi ekonomskih vzrokov, ki so na-
klonjeni drugemu narodu nemoralna, zlasti še, ker so Slo-
venci na podlagi svojega zgodovinskega značaja upravičeni naj-
bolj velikodušnega upoštevanja narodnostnega in gospodar-
skega od strani svojih vojnih zaveznikov.

Da ponovim. Strinjam se z Vami, da je Trst jedro cele za-
deve. Zakaj? Ker je glavni ekonomski faktor vse Julijske Kra-
jine. Zakaj bi ga ne gledali v tem smislu? Čemu ga smatrati za
nekaj postranskega, nekaj ločenega od Julijske Krajine nje-
govega zaledja? Zakaj ne bi priznali očividnega da namreč
Italija ne rabi Trsta, da je Trst bil kakih dvajset let le veliko
breme za njeno gospodarstvo, da vitalno trgovinsko življenje
Trsta ni odvisno od Italije, temveč od Jugoslavije (zlasti Slove-
nije) in drugih držav proti severu: Avstrije, Ogrske, Čehoslova-
ške? Čemu bi odkrito ne priznali, da je bila Jugoslavija vse
drugače nego Italija naša zaveznica še predno smo se mi po-
dali v vojno? Čemu zanikavati moralne ozire, da je namreč Trst
Jugoslaviji potreben kot njen edino pripraven dostop do morja.
Zakaj se ne zavedati dejstva, da je Trst industrialno mesto, ki
dolguje svoj razvoj svoji lastni gospodarski vzpodbudi, kakor pa
svojemu jugoslovanskemu ozemlju in deželam severno od tega?

Jaz mislim, gospod tajnik, da bi morali kar hitro uravnati
naše uradno mišljenje o tem predmetu ter tako miselnost odkri-
tosrčno postaviti v takojšnjo izvajanje. Dobro bi bilo, če bi tudi
prakticirali, kar učimo. Bodisi to, ali pa priznajmo, o čemur je
mnogo informiranih ljudi že pričelo sumiti, da varamo z etičnimi
nazori za dosego političnih motivov; da so nas zapeljali v to za-
motano igro Britanci, Vatikan, dalje bojazen administracije gle-
de ‘italijanskih’ glasov pri volitvah leta 1946 in 1948, naše želje,
cia zastavimo prodiranje sovjetskega vpliva, da, Vaše lastno
preveč laskavo ‘apizanje’ senatorja Vandenberga, khterega po-
novna izvolitev prihodnjo jesen je deloma odvisna od ‘slepih’
protisovjetskih poljskih glasovnic v Michiganu; da smo ga po-
šteno zavozili in sedaj ne vemo, kako se potegniti iz zagate. Mi-
slim, da je treba hitro storiti eno stvar ali drugo. Prodiranje so-
vjetskega vpliva ne moremo ustaviti le z nikalnostjo. Lahko de-
lamo načrte za atomski ‘blisk’ na Rusijo v bližnji bodočnosti,
ali pa preobrazimo naše smernice in stremimo doseči ideologični
kompromis med nami na eni strani ter Rusi in njihovimi ‘do-
brimi sosedi’ v vzhodni Evropi na drugi, kajti vsi si želijo takega
kompromisa. Faktično pa je tak kompromis potreben, če se ho-
čemo izogniti še druge velike vojne.

Britanci se tega dobro zavedajo. Večno se ne upirajo neiz-
ogibnemu. Pričakujem (vzroke imam za to), da bodo kmalu spre-
menili svoje stališče glede Trsta (mesto in luko so že itak začasno
obljubili premierju Simoviču in jugoslovanski kraljevi vladi
1941) in nas lepo pustili, da zopet držimo protijugoslovansko,;
protislovansko in protisovjetsko vrečo.

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 arnerikanska 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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Rešitev vprašanja
Julijskekrajine
nikomur po volji

(Nadaljevanje s 1. strani.)
le Julijske krajine v Mussolini-
jevi dobi.

Ti ljudje so se trdno zanesli,
da Jugoslavija Trsta ne bo do-
bila, in ob enem so verovali, da
bosta Byrnes in Bevin z Molo-
tovom končno obračunala, se
poslovila in sklenila z Italijo se-
paratno pogodbo. Ampak stvar
je preveč komplicirana in bila
bi prenevarna, če bi onadva kaj
takega res nameravala.

Zato sta rajše pristala v spo-
razum.

Nekateri tolmačijo, da je bit-
ko za Trst Molotov izgubil. Dru-
gi še bolj z gotovostjo ugibajo,
da je sporazum glede Trsta le
‘odmor” in ko pride prva večja
priložnost, se ga polasti Jugo-
slavija, kakor se je n. pr. D’An-
nunzio polastil svobodnega me-
sta Reke po prejšnji vojni. Ali
pa Poljaki litvinske Vilne.

Predsednik avstrijske vlade
je izjavil, da mu je sedanja re-
šitev tržaškega vprašanja zelo
po godu, kajti Trst bo v tem sta-

tutu res lahko služil potrebam
pomorskega prometa vse cen-
tralne Evrope. In vse interesi-
rane dežele bodo imele po nje-
govem mnenju sebi in Trstu v
korist besedo v njem.

Študenti demonstrirajo
Čisto naravno je, da je rezul-

tat glede Trsta najbolj razoča-
ral italijanske nacionaliste, po-
sebno študente, ki so že po na-
vadi v takih stvareh najbolj vro-
čekrvni. Izgredi, ki so se vršili
minuli teden, v nedeljo 7. julija
in tudi pozneje proti zavezni-
kom namreč zoper Angleže
in Američane, najbolj proti pr-
vim, so napravili mnogo vzruje-
nja in bi ga še več, ako ne bi
imelo italijansko ljudstvo toli-
ko drugih problemov, predvsem
vprašanje prehrane, zaposlitve
in notranje ureditve svoje dr-
žave.

V Trstu so se italijanski pre-
napeteži lotili najprvo sloven-
skih lokalov in komunističnih
uradov ter listov, kar je izvalo
pretepe, kajti napadeni sloven-
ski in italijanski delavci tudi
niso držali rok križem. Drugo
demonstracijo so italijanski na-
cionalisti v Trstu priredili pred
glavnim stanom savezniške oku-
pacijske vojske (ki jo tvorijo

angleške in ameriške čete).
V protest proti italijanskim

šovinistom in njihnim fašistič-
nim .zaveznikom je sledila gene-
ralna stavka v Trstu. Tako je
imela anglo-ameriška komanda
tam v minulih dneh veliko po-
sla. Precej ljudi je bilo pretepe-
nih in par übitih.

Byrnes in Bevin kritizirana
Sovražniki jugoslovanskih za-

htev in politike Sovjetske unije
v Zed. državah so po objavlje-
nju sporazuma ostro prijeli dr-
žavnega tajnika Byrnesa, češ,
čemu si trdil, da Rusiji ne boš
več popuščal in ji dajal konce-
sij, seuaj pa tak skok v “apiza-
nje”!

Huduje se nad njim tudi ves
klerikalni aparat v tej deželi in
Italijani, ki prete, da si bodo pri
prihodnjih volitvah zapomnili
Byrnesa in njegovo stranko!

Veliko nezadovoljnih s tako
rešitvijo je tudi v Angliji—naj-
več zato, ker se boje, da je Be-
vin zapravil naklonjenost tistih
Italijanov, ki so hoteli svojo de-
želo organizirati v angleško sfe-
ro vpliva.

Vsa stvar je torej zavita še v
intrige in v takem stanju bo,
dokler ne pride do končne mi-
rovne pogodbe, ki bo sprejeta
od vseh prizadetih dežel in se
začne v gospodarstvu in v diplo-
maciji miren razvoj.

LOUIS PREŽEL PREMINUL
Chicago.—V bližnjem Claren-

don Hilsu je v soboto 6. julija
preminul Louis Prežel v starosti
57 let. Bolehal je že dolgo časa,
a vendar hodil na delo (bil je
avtni pleskar) dokler je mogel.
Pogreb je bil v torek 9. julija
na pokopališče Clarendon Hills.

Doma je bil blizu Kobarida.
V Chicagu je z družino živel

dolgo na north side, kjer je še
mnogo naših rojakov, potem pa
si zaželel ven na deželo in sta si
z ženo Josephine kupila nekaj
zemlje ter postavila dom.

Pokojnik zapušča soprogo, si-
na in hčer.

Bil je vesele narave in se rad
gibal v drmači družbi. Družini
naše sožalje.

Komentarji—-
(Nadaljevanje s 1. strani.)

biscita’ v Atenah in drugih kra-
jih v Grčiji.

Grški kralj Jurij je vzlic vse-
mu velik optimist. Rezultat v
Italiji ga ni nič oplašil. Niti ga
ne piasi, da ga po vseh zname-
njih sodeč, večina grškega ljud-
stva noče nazaj. Saj ni on na
želje ljudstva nikoli nič dal!
Vladal je fašistično in njegova
volja je morala biti ob enem tu-
di ‘ ljudska volja”.

Angleška agencija Reuters je
dne 4. julija poročala, da je ita-
lijanska policija v Trstu zaple-
nila tri tovorne avte živeža, ki
ji bil tja poslan iz Ljubljano.
Pošiljatev je vsebovala 5 tisoč
funtov makaronov, 12 sodov ma-
sti in nadaljnih 66 zabojev ma-
sti namreč takih zabojev, ki
jih običajno pošilja UNRRA. To
hrano so Jugoslovani baje uti-
hotapili preko Morganove črte
v anglo-ameriški del okupirane-
ga Primorja, da se jo bi razde-
lilo stavkarjem v Trstu in čla-
nom italijansko-slovenske proti-
fašistične zveze. Vsled zaplem-
be je ves ta živež služil v prav
nasprotne namene. Vse to doka-
zuje, da je hrana v izjemnih
razmerah veliko boljše politi-
čno sredstvo kot pa kakršnikoli
letaki. Kajti ako nasprotnik ža-

ljeni letake, lahko natisneš dru-
ge. Živeža po cele tovorne avte
pa ni lahko nadomestiti.

V Mehiki so imeli minulo ne-
deljo predsedniške volitve. Bile
so najmirnejše v njeni zgodovi-
ni. V času kampanje je bilo si-
cer kak ducat ali dva ljudi übi-
tih, a na volilni dan pa menda
samo dva. Da bi novi predsed-
nik Mehike tudi tako mirno vo-
dil, kakor je bil na miren način
izvoljen, pa bo dobro za ljud-
stvo in tudi zanj.

V naših takozvanih julijskih
oraznikih (v dneh okrog 4. ju-
lija) je šlo stotisoče ljudi na po-
čitnice. Ne pa smrtna kosa. V
onih štirih dneh je bilo v nesre-
čah največ na cestah in pri
kopanju v jezerih in rekah—ob
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Moderna električna peč \ W| /
izključi vsako ugibanje! \ /

Na avtomatični električni peči se s čudo- o I
vito lahkoto pripravi izborno kosilo. To rii pi |\ \ g
nobena čarovnija, svojo priljubljeno hrano B 1 |
pripravite kot navadno ... in pustite mo- gg t \ B
derni električni peči, da dokaže, da je ku- || l
hanje zelo lahko
Pec je opremljena z natančno kontrolo časa |
in temperature, ki vselej zagotovi popolne II \
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rezultate. Obrnjenje kljukce vam da natan- 0 s
čno stopinjo vročine, ki jo želite ... in vaše g
pecivo, pečenke in prikuhe bodo vselej ’ '

okusne. / gg
Da, kuhanje na moderni električni peči po- \ a K-
meni manj dela in dosledno boljše rezultate.
Oglejte si nove električne peči pri vašem
trgovcu ali v najbližnji Edisonovi trgovini.
Vprašajte za brezplačno poslugo in brezpla-
čno instalacijo. «mhbi

COMMONWEALTH EDISON COMPANE

življenje 469 ljudi. Par tisoč pa
je bilo v avtnih nezgodah poško-
dovanih. Slovenski pregovor
pravi, da ‘nesreča nikoli ne po-
čiva”.

Na angleški strani v tej šte-
vilki ima zanimivo poročilo na-
ša mlada prijateljica Jane Fra-
del. Ne prezrite ga. ker dokazu-
je, da so se naši fantje in dekle-
ta v službi strica Sama zanimali
še za kaj drugega kot le za voj-
no in zabave.

Harold J. Laski je prošlo ne-
deljo debatiral po radiu s sena-
torjem Ballom. (republikancem
iz Minnesote). Prvi je govoril
iz Londona, drugi iz Washing-
tona. Argumentirala sta pred-
vsem, kateri (ekonomski) sistem
je boljši za odpravo brezposel-
nosti. Laski jetrdil, da jo je an-
gleška delavska stranka že od-
pravila, čeprav ima Anglija le
komaj napolsocialistični sistem,
dočim kapitalizem te naloge ni
nikdar zmogel. Bali pa je trdil,
da je ameriški kapitalizem us-
tvaril najvišji življenski stan-
dard na svetu. Sploh je dajal
priznanje kapitalizmu za njego-
ve “uspehe” vsepovsod. Ampak
čemu sploh treba takih debat?
Saj se še spominjamo ameriške
in svetovne depresije, ki je po-
gnala milijone delavcev v kru-
šne vrste in na stotisoče v po-
gubo. Povzročil pa je vso tisto
gospodarsko zmedo, in lakoto v
morju izobilja, kapitalistični si-
stem, ki ga senator Bali tako
vneto zagovarja. Rooseveltov
“new deal”, ki je bil rešilna bil-
ka za obvarovanje ameriškega
in svetovnega kapitalizma, pa je
od Balla in njegovih tovarišev
nehvaležno napadan.

Odbor arabske lige v Jeruza-
lemu pravi v svoji spomenici,
naslovljena predsedniku Tru-
manu, da ako je res tako vnet
za rešitev Židov iz ‘krščanske
Evrope”, čemu jim ne odpre
svoje Bele hiše in vrata Zed. dr-
žav, namesto da jih ponuja Pa-
lestini? Ako je Hitler še živ,
se smeji. Ako ni, Židje v Evropi
vseeno vedo, da je gonja proti
njim nadaljevana vzlic porazu
nacizma.
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