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Že meseca maja so slovenski
pisatelji naslovili rojakom v
Ameriki pismo, ki pa je vsled
slabih poštnih zvez zakasnelo in
tako smo prejeli njihovo spo-
menico šele minuli teden.

Poslanica je bila priobčena v
rekaterih starokrajskih listih,
tako da je znana čitateljem tam
bolj kakor pa našim, ki je še
niso imeli prilike brati.

Podpisali so jo starosta slo-
venskih književnikov Oton Zu-
pančič in drugi, katenn imena
vidite na koncu njihovega pi-
sma. Vsi so znani, zaslužni mo-
žje. Pišejo od srca ljudem, o ka-
terih več slišijo kot pa vedo
a vendar vedo eno —in to je

da so ameriški Slovenci
ogromna večina izmed njih
bili in so in bodo na strani no-
ve, prerojene, federativne Jugo-
slavije:

Pismo se glasi:
Ljubljana, 18. maja 1946.

Dragi rojaki v Ameriki!
Kri ni voda —v teh usodnih

časih je stari pregovor nanovo
potrjen. Kri je začutila kri, mi-
sel je preletela morje in gore,
brat je pozdravil brata. K nam
je prispela vaša pomoč našim
ljudem, ki jih je pahnila vojna
katastrofa v silo in stisko. To
vašo skrb za nas, ki se je tako
lepo izkazala v dejanju, vam
štejemo tem bolj v čast, ker do-
bro vemo, da si po veliki večini
služite kruh s trdim delom na
polju, po obratih, tovarnah ali
po jamah in ste si sleherni dar,
ki ste ga namenili nam. od ust
pritrgali. Sporočamo vam, srč-
no zahvalo v imenu vseh trpi-
nov. vdov in sirot brez strehe in
ognjišča, brez obleke in obutve,
ki so bili vaše dobrote deležni.
Ne. vojna nam ni prizanašala.
Vendar ne bi hoteli vsiljivo raz-
kazovati ran naše zemlje: maj-
sko pismo vam pišemo.

Pišemo vam majsko pismo,
saj prav maj je naš mesec, me-
sce mladega naroda, mlade dr-
žave. mlade svobode. Ali ni po-
membno čudno? Dnevi okrog
prvega maja so pri nas sami
sončni prazniki s pisanim pla-
polanjem zastav. Proslava usta-
novitve naše Osvobodilne fron-
te. parada dela, prvomajsko tek-
movanje. mladinski kongres, ob-
letnica zmage nad fašizmom in
hkrati osvoboditve Ljubljane—-
vse se gnete okrog prvega maja.

V veličastnem pohodu se je
nekaj ur pomikalo mimo nas de-
lo in nam nazorno kazalo, kako
se v novi državi v radostnem
zaletu kosa kmet z delavcem in
z njima obema inteligent, da bi
podarili domovini čim več sa-
dov svojega napora za boljšo
bodočnost. Mnogo napete moči,
telesnega zdravja, zadovoljstva
in dobre volje, vendar ti je tu
pa tam udaril v oči mlad obraz,
ki mu je bedovanje med vojno
vtisnilo sumljive sledove: ali jo
vidiš, kako potuhnjeno se plazi
za našo mladino zavratna zale-

zovalka jetika! In na tihem smo
se zopet s toplo hvaležnostjo
spomnili vas, rojaki v Ameriki!
Na sploh pa je naš naraščaj
čvrst in čil in živahno tekmuje
v udarništvu, pomaga pri izpe-
ljevanju cest, pri graditvi mo-
stov. vse naše železnice, ki so
bile ob osvoboditvi razdrte in
pretrgane, so stekle, most za
mostom se izroča prometu, ob-
tok blaga in vseh potrebščin za
znosno, ako že ne udobno živ-
ljenje, bo prej ko prej neovira-
no krožil. In to je mnogo, zakaj
lansko leto je ponekod grozila
lakota, čeprav je bilo živeža,
<er ni bilo dovolj prevozil.

Skrbno pripravljene razstave
nam pričajo o uspehih Osvobo-
dilne fronte, ki je iz gozdov or-
ganizirala našo državo; kažejo
razvoj in razmah naše partizan-
ske vojske, ki je iz nič narasla
v moderno opremljeno udarno
armado, da je v presenetljivem
naskoku kakor v eni sapi osvo-
bodila vso našo zemljo. Na teh
razstavah so razgrnjeni doku-
menti o brezčutnosti in brezduš-
nosti okupatorjev, v njihovem
neusmiljenem gospodarjenju
nad nami, o peklenskih načrtih,
kako bi iztrebili naš narod in
zabrisali sleherno sled za njim;
o klavrnem ovaduštvu in brez-
vestnem izdajstvu, o preganja-
nju in ječah, požigih in pomo-
rih, o grozoti koncentracijskih
taborišč, o smrti v vseh podo-
bah. obenem pa pričajo listine
o svetlem junaštvu, nečloveških
naporih, ogromnih žrtvah, o
svetništvu in krepkodušnem
mučeništvu fantov in deklet v
cvetoči dobi, o vztrajnosti in ne-
omajnosti neznanih in tihih,
preprostih ljudi z močnimi srci,
o preziranju smrti, o nevzdrž-
nem zakonu naše armade. Na-
kopičena snov, ki bo še dolgo
presenečala, pretresala in na-
vduševala. išče zgodovinarjev,
da jo bodo raziskavah in ure-
jali, pesnikov in pripovednikov,
slikarjev in kiparjev, da bi jo
umetniško vredno oblikovali.
Mnogo rodov se bo duševno hra-
nilo iz teh virov; gosto zgnete-
na vsebina se ne da stisniti na
kratke strani tega našega pi-
sma.

Prvega maja smo si ogledali
na hitri vožnji tudi del našega
podeželja: vozili smo se med
mlaji in pod slavoloki sredi pa-
žnje oblečene množice; vrvela
je ob godbi in petju, kakor da
so že vse razvaline pozidane.
Napisi so pričali, da se ljudstvo
z zaupanjem zbira v organizaci-
jo Osvobodilne fronte, ker vidi
samo v njej poroštvo za pravo
demokracijo in obrambo svojih
političnih in gospodarskih pri-
dobitev. In želeli smo si, da bi
bili videli tudi vi, rojaki iz
Amerike, kako so nas, svoje
zveste pisatelje, veselo pozdrav-
ljali v zahvalo za bodrilne be-
sede v dobi trpljenja in žalosti.

PISMO SLOVENSKIH PISATELJEV
AMERIŠKIM SLOVENCEM

Oton Župančič in drugi slovenski književniki
tolmačijo borbo naroda, ki se je osvobodil
in si gradi na ruševinah novo stavbo

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 Bxs ¥2 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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Na lastne oči bi se bili preve-
rili, kako lažnjive govorice tro-
sijo v svet nasprotniki današ-
nje Jugoslavije, čejš, da vlada v
nji slep nagon, da se širi neza-
dovoljstvo in odpor, ki da jo
brzda edino strahovlada njih,
ki imajo vajeti in bič v rokah.

Sami vemo, da ni še vse ka-
kor bi moralo biti; a vprašamo
vas: kje pa je, kakoi' bi moralo
biti? Samo v deveti deželi, v In-
diji Koromandiji. Kdo bi tajil
napake, ki se delajo? A te nas
samo vzpodbujajo, da jih sku-
šamo po najboljših močeh od-
praviti. In za trdno smo si v sve-
sti, da bo naše ljudstvo s svojo
žilavostjo našlo pot do pravilne
rešitve vseh nalog, ki mu jih
postavlja doba. Tudi naše na-
pake so znamenje našega živ-
ljenja: kdor se giblje in dokler
se giblje, tudi greši, samo mrt-
vemu ni kaj očitati. Res, verje-
mite nam, čudno bi se vam zde-
lo, toda morali bi pritrditi, da
je pri nas več reda, več dela in
več veselja do življenja nego v
kateri koli sosedni državi. To
nam je zagotovilo že dosti tuj-
cev in domačinov, ki so se raz-
gledali po svetu in po naši zem-
lji-

Največje čudo pa je nov slo-
venski človek, pokončen, ki se
zaveda svojega dostojanstva in
zahteva, kar mu gre na lastnih
tleh; nekdanji pohlevni in skro-
mni tlačan, ki je bil vajen kri-
viti hrbat pod bičem in se kla-
njati vsemu tujemu, se je vz-
ravnal in se pokazal ponosnega,
neuklonljivega borca zoper na-
silje, za demokratičen ustroj
sveta, za sporazum in bratstvo
vseh svobodoljubnih narodov,
za mirno sožitje in plodovito so-
delovanje vsega naprednega
človeštva. Ta novi človek je
razgibal Slovenijo in vso Jugo-
slavijo in ji dal toliko razmaha
in poleta, toliko vedrine, da mi-
ka k nam tudi drugorodce, ker
vidijo in verjamejo, da nam
svoboda in demokratičnost niso
prazne besede, temveč živa vse-
bina naše duševnosti.

Majsko pismo vam pišemo, in
naše pismo bi bilo lahko vedro
in veselo do konca, toda prav
med pisanjem jc padla temna
senca na našo domovino in nanj.

Pravda za Trst ne bomo
vam razlagali njenega pomena
za nas, pa tudi za svet in mir v
bodočnosti, ker vam je vse to
dobro znano pravdo za Trst
bi hoteli zasukati nekateri na-
ših vojnih zaveznikov tako, da
bi bila ranjena naša svoboda,
übito naše zaupanje v pravico,
užaljena naša narodna in voja-
ška čast. Zemljepisje, narod-
nostna pripadnost, trgovinske
zveze, gospodarski položaj, ljud-
ska volja vse na ves glas pri-
ča za nas. 8000 naših fantov
pa tudi dekleta med njimi! —,
ki so dali mlade glave samo za
to lepo in drago mesto ob Ja-
dranu, nas zamolklo opominja,
naj ne pozabimo njih in njiho-
vih grobov. Pravda teče, in ako
se ne zaključi v skladu s člove-
čanskimi pravicami, ne bo do-
končno dognana. Trst v Jugo-
slaviji—cvetoče mesto svobode,
vzor in zgled v malem, kako
naj bi bil svet urejen v veli-
kem; Trst, odrezan od svojega
naravnega zaledja gnilo gne-
zdo fašistične reakcije, ki bi ši-
rilo moralen smrad in politično
kugo okoli sebe. Toda pravda še
teče, mi stojimo čvrsto na bra-
niku in z nami vse naše prebu-
jeno ljudstvo; prosimo vas,
dragi rojaki, podprite nes v tem
vročem in lepem boju z vsemi
svojimi silami. Med nami so pi-
satelji slovenskega pokolenja,

ki jih poslušata obe polovici sve-
ta kadar spregovore. Prepričani
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VZLIC RAZDRTEMU DOMU imajo otroci m gornji sliki
vendar nekaj veselja. Vojna jim je povzročila veliko gorja, a po
vojni so dobili pomoč. Dal jim jo je Ameriški Rdeči križ. Slika
jc iz Slovaške.

smo, da se bodo z vsem srcem
zavzeli za nas in naše očitne
pravice na Trst, kakor so bili
že ves čas te velike vojne na
naši strani.

Sonce in sence se neprestano
menjavaj p med nami. In glej-
te, na naše pismo je zopet sinil
žarek: Molotov je sprožil v Pa-
lizu kratko in jasno besedo, ne-
kje visoko so se na stežaj odpr-
le line, lepo in čedalje lepše jo
gledati v bodočnost sveta.

V Ljubljani, sredi maja 1946.
V imenu slovenskih pisateljev:
Oton Župančič, 1. r., Franc Fin-
žgar, 1. r., Juš Kozak, 1. r., Pre-
žihov Voranc, 1. r., Miško Kra-

njec, 1. r.

Umirali so za demokracijo--
naj živi demokracija!

(.Konec na 4. strani.)
slale na ZVU, pišejo: “Po trdi
borbi in velikih žrtvah za svo-
bodo zahtevamo tudi me, itali-
janske žene, da se dovoli našim
tovarišem Slovencem izdajanje
Primorskega dnevnika.”

Prebivalstvo Julijske krajine,
pri tem seveda najbolj trpe Slo-
venci. izgublja kos za kosom od
svojih priborjenih pravic. Naj-
prej je bila od merodajnih za-
vezniških oblasti ukinjena nji-
hova ljudska oblast, potem so
začeli zapirati posebno med Slo-
venci najboljše ljudi in najbolj
odločne borce proti fašizmu, se-
daj so jim vzeli pravico do pi-
sane slovenske besede in jim ne
puste, da bi pokopavali na slo-
vesen način svoje junake, ki so
bili pobiti v letih bojev od oku-
patorja.

Ko so v Trstu hoteli prebi-
valci pokopati ostanke pomor-
jenih junakov, katerih kosti so
našli v cementnih vrečah v ri-
žarni, je policija pogreb prepo-
vedala. Neka žena, ki so ji fa-
šisti sežgali moža v krematori-
ju, je dejala, da je zločin, ako
ne pustijo ljudi niti pri pogrebu
v miru. Ko so prebivalci nalo-
ili krsto z zemskimi ostanki na
avtomobil, ga jim je med kri-
čanjem in protestnim vzklika-
njem množice hotela policija
odpeljati. Tedaj so vojaki z vso
naglico zavozili z avtomobilom
v množico in se z njim zaleteli
v zbrane žene, jim strgali vence
in jih povozili. Razjarjeni na-
rod je navalil na avtomobil,
vzel krsto in jo na slovesen na-
čin odnesel po trgu, se z njo
ustavil pred kapelo in se na
ganljiv način poslovil od svojih
nepozabnih mrtvih junakov.

Taki prizori se po vsej Julij-
ski krajini ponavljajo zelo po-
gosto. Ob nasilju, ki ga morajo
prebivalci trpeti tudi ob poko-
pavanju svojih mrtvih, se ljud-
stvu še posebej dviga borbena
zavest. Narod spoštuje mrtve
borce in borke, zato nobeni
predpisi ne morejo ljudskih
množic odvrniti od tega, da bi
junakov in junakinj ne pokopa-
valo na slovesen način. Ko so v
Kobaridu pred nedavnim poko-
pali naj večjega borca za svobo-
do iz teh krajev, tovariša An-
dreja Manfreda, so ga ljudje
pokopali tako slovesno, da so
vsi dejali, da v Kobaridu po pe-
sniku Simonu Gregorčiču ni bil
še nihče tako slovesno pokopan.
Tedaj je ZVU za nekaj časa po-
kopavanje izkopanih borcev
prepovedalo, pozneje pa je zo-
pet dovolila, toda s pripombo,
da se morajo vršiti pokopava-
nja brez vseh slovesnosti in tu-
di brez zastav. Toda ko so lju-
dje nekaj tednov za tem v zem-
lji našli padlega partizana
so ga pokopali prav tako slove-
sno kot vse dotlej najdene pa-
dle borce in tudi njemu so vi-
hrale zastave v zadnje slovo.
Kobaridčani so govorili:

“Če so fašistom vihrale ob po-

grebih fašistične zastave in ni !
to nikogar motilo, naj ga tudi !
sedaj ne moti, če se mi po jav-
ljamo z izrazi tiste hvaležnosti,
ki jo v svojih srcih občutimo do
naših borcev.”

Toda kljub temi, da ljudstvo
Julijske krajine izgublja svoje
oravicc, izgublja priborjeno de-
mokracijo, kljub temu ljudska
demokracija prav v Julijski
krajini zmaguje vsenovsed, na
vsakem koraku. Med ljudskimi
množicami mest in vasi, med de-
lavskimi, kmečkimi in vsemi
drugimi sloji raste pravi smisel
za ljudsko demokracijo. Najbolj
preprosta kmetica in žena iz
predmestja, bodisi da je itali-
janske ali slovenske narodnosti,
danes v Julijski krajini razume,
kaj se pravi imeti ljudsko ob-
last in kaj se pravi izgubiti jo.
In prav to dejstvo, da so mno-
žice ljudstva obeh narodnosti v
Julijski krajini izpregledale,
tako zelo izpregledale, da jih ni
mogoče nič več opehariti, prav
to je najmočnejšo orožje, ki go-
vori in se bojuje proti vsem fa-
šistom in njihovim prijateljem,
ki poskušajo v Julijski krajini
ponovno privesti na oblast faši-
ste in z njimi fašizem in njego-
ve metode in strahote. V vsem
tem boju pa sveti zatiranim bo-
rečim se prebivalcem Julijske
krajine veliko upanje, močna in
trdna, prijateljska republika
Jugoslavija z velikim Titom, ki
jo pred nedavnim zapisal:

“Delavno italijansko ljudstvo
mest in vasi ima v sosedni novi
Federativni ljudski republiki
'Jugoslaviji svojega iskrenega
prijatelja, ki želi živeti z itali-
janskim ljudstvom v najboljših
odnošajih.

Naša želja je končno, naj spo-
znajo naši zavezniki, da ni kri-
va Jugoslavija, da do danes ni
prišlo do zboljšanja odnošajev
z Italijo. Prav tako pa želimo,
da naši zavezniki priznajo naše
upravičene zahteve, naše žrtve
povzročeno nam škodo, težkoče
in trpljenje naših narodov tudi
v tistih krajih, ki so bili pod za-
sedbo Italije.”

☆

Primorsko ljudstvo je ob pod-
! pori svojih ljudskih odborov
ter vseh ustanov ljudske oblasti
doseglo, da je zavezniška voja-
ška uprava v Trstu izdala 15
dni po odredbi o prepovedi iz-
hajanja “Primorskega dnevni-
ka” novo odredbo, s katero do-
voljuje, da ta časopis lahko po-
novno izhaja.

RAZGOVORI
(Konce z druge strani.)

človeku bi se lahko veliko pi-
salo. Njegovo dplo je najbolj
poznano v krojaški uniji “Amal-
gamated Clothing Workars”, ki
c še danes najvzornejša delav-
ska organizacija. Poslednja leta
je zavzemal Ilillman tudi zelo
veliko mesto v splošnem politič-
nem delu unij CIO. Mu bo pač
težko najti namestnika.

V našem Delavskem centru
na Lawndale Ave. sem se v pe-
tek 10. julija seznanil z našim
Tonetom z daljnega zapada. Po
nizanju se že dolgo poznava
ali osebno sem imel prvič prili-
ko stisniti roko z njim. Tone je
v resnici markantna oseba. Jc
dober v govoru, dober v agita-
ciji in igra izborno na koncerti-
no. Tonetu in njegovi ženi že-
lim veselo pot nazaj v Califor-
nijo, in kadar se odpočijeta, pa
zopet ponovno romanje na naš
vzhod. Vesela družba, katera je
bila ob tej priliki zbrana v na-
šem domu, priča, da je “Big”
Tony zelo priljubljen med nami.

Scvj. unija in Zed.
države v tekmi za
vpliv v Aziji

(Nadaljevanje s 1. strani.)

Zed. državam bi bilo zelo ne-
ljubo, če bi nekega dne vsa Ki-
tajska postala komunistična in
zato si prizadevajo ohraniti Či-
ang Kaišeka v sedlu. Ampak re-
žim, ki mu načeljuje, je nepo-
pularen. Demokracije na Kitaj-
skem ne prakticirajo, čeprav
sedaj veliko govore o nji. Ko-
munisti jo tudi poudarjajo in
dokazujejo ljudstvu, da edino,
če oblast oni dobe, bodo izvede-
ne reforme, ki jih tako nujno
potrebuje.

Ker Zed. države kažejo na-
klonjenost Čiang Kaišeku, je
naravno, da se kitajski komu-
sti obračajo za podporo k So-
vjetski uniji, ki pa je bila dose-
daj v notranjem konfliktu ki-
tajske države še dokaj dosledno
nevtralna. Ker je temu tako,
priporoča moskovski tisk, da na
store isto tudi Zed. države. V
ta namen naj odpokličejo svoje
čete in odrečejo Čiang Kaišeku
vso nadaljno vojaško podporo.

Ker pa je politika naše vlade
svoj vpliv na Kitajskem utrje-
vati, ni pričakovati, da bi sle-
dila nasvetom Moskve. Že pred
vojno so si Zed. države odločile
vzeti vlogo pokroviteljice nad

Kitajsko in še bolj med vojno
n sedaj.

To pa povzroča krešenje inte-
resov med našo deželo in Rusi-
jo. To razmerje bi lahko spre-
ncnil i le Kitajska, ako bi do-

bila vlado, ki bi bila neodvisna
:d tujih vplivov in imela med
ljudstvom toliko opore, da bi
lahko odbijala tuja umešavanja.

Eden izmed vzrokov za tek-
ne med USSR in Zc-d. državami
z Aziji je tudi razlika v ideolo-
giji in gospodarskem sistemu.
Sed. države podpirajo kapitali-
zem vsepovsod. Kitajski komu-
isti pa kopirajo več aH manj

sovjetski sistem s socializira-
nem prirodrih virov.

Ta razlika nas razdvaja tudi
na Japonskem. Sovjetski dele-
gati so predlagali dvajset točk
:a uvedbo socialnih reform, ki
tiso nič bolj radikalne kakor je
bil od kraja Rooseveltov “new
dcal”, toda general MacArthur
jih je odbil, češ, da so “komuni-
stična propaganda”.

Ako se bi mogla Washington
in Moskva kako usoglasiti in si
zaupati, bi ta napetost polago-
ma pojenjala. A kot so okolšči-
ne sedaj, je bolj verjetno, da se
bo nesoglasje med njima večalo
in govorica o neizogibnem spo-
oadu med njima bo postajala še
glasnejša.

PIKNIK V KORIST
PROLETARCA DOBRO
USPEL

V soboto večer dne 20. julija
je klub št. 1 JSZ priredil na
K egi o vem vrtu v Willow
Springsu piknik v korist Pro-
letarca, ki je dobro uspel.

Pred večerom je bilo na vrtu
le par posetnikov, a zvečer pa
se je nabralo mnogo ljudi in ure
so potekale v najboljšem raz-
položenju. Igral je Udovičev or-
kester v splošno zadovoljstvo
plesalcev.

PIKNIK "PREŠERNA"
Chicago. To nedeljo 28. ju-

lija bo na Keglovem vrtu pik-
nik pevskega zbora “France
Prešeren”. Vse naše občinstvo
tu in v okoliških naselbinah je
vabljeno, da se ga udeleži.

SEJA KLUBA ŠT. 1 JSZ
Chicago. 111.—V petek 26. ju-

lija bo v SDC, 2301 So. Lawn-
dale Ave., redna seja kluba št.
1 JSZ. Na dnevnem redu bodo
važna poročila in razprave.

Na prošli seji smo dobili v
klub štiri nove člane in članice.
Poskrbimo vsi, da se bo klub na
ta način jačal na vsaki seji.
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"MODERNIZIRAJMO TUDI
NAŠO ŽIČNO NAPELJAVO!"

j . A
< ■/. Poleg moderne peči in kotička za zajtrku’anje, vaš ■

| dom potrebuje tudi zadostno žično naneli»'"' 1
; Ako imate preglavice z množičnimi stikali in raznimi --A

podaljški žice, ste morda preobložili električni vod. Vašo
luči slabo svetijo, električne uporabe postanejo “lene”— ' ,

' delujejo nepravilno, in električni stiki zgorijo.

( Kadar modernizirate vaš dom, modernizirajte tudi
T žično napeljavo... pazite, da bo instaliranih dovolj ■£

\A ''»•'A < električnih vodov in stikov za vse vaše nove električne
1 : uporabe. Odstranite vse nepotrebne množične električne

stike za vselej z zadostno žično napeljavo.
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