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Kdo je krivec ?

Zadnja poročila kažejo, da bo
spor med Ameriko in Jugosla-
vijo mirnim potom poravnan.
Ne bo pa končana strupena pro-
paganda proti Jugoslaviji. Ta-
kih incidentov kot je bila blej-
ska tragedija se torijska reak-
cija celo veseli, kajti dajejo ji
navidezno dober povod za po-
večanje svojo reakcionarne go-
nje proti Jugoslaviji, oziroma
da smo dosledni proti Sovjet-
ski zvezi in nji naklonjenim dr-
žavam.

Pretekle tedne je ta kampa-
nja dajala Jugoslaviji tako sra-
motno publiciteto v ameriškem
tisku, da je vsakega poštenega
človeka, predvsem pa zavedne
Amerikance jugoslovanskegapo-
kolenja, zabolela globoko v sr-
ce. Bolečina je bila dvojna: kot
ameriške državljane nas je za-
bolela tragična smrt petih ame-
riških letalcev, ki so popolno-
ma nedolžni izgubili svoja mla-
da življenja nekje na gorenj-
skih gorah; zabolelo nas je in
zgražali pa smo se tudi nad
okolščinami, ki so privedle do
tega tragičnega incidenta, ki je
v lahkomišljeni in brezskrbni
ameriški javnosti provociral ve-
liko antipatijo napram novi Ju-
goslaviji in njenim težnjam za
ohranitev tistih pridobitev ju-
goslovanskih narodov, zaradi
katerih so žrtvovali 15r

< svoje-
ga prebivalstva in tako ogromno
gospodarsko škodo, da jo bodo
se dolgo občutile prihodnjo ge-
neracije Slovencev in drugih
Jugoslovanov.

Če bi naš ameriški tisk bil
bolj objektiven in nepristranski,
bi ta umetno zasajena antipati-
ja napram Jugoslaviji bila bolj
umljiva. Ker pa je pretežna ve-
čina ameriškega žurnalizma pod
kontrolo reakcije domače in
kontinentalne prikazuje le
eno stran tega umetno ustvarje-
nega dogodka in s tem upa do-
seči popoln razkol med Vzho-
dom in Zapadom ter tako doseči
politično ono, kar Hitler, Musso-
lini in Hirohito niso dosegli mi-
litaristično. Nazadnjaško časo-
pisje je analiziralo ameriško-ju-
guslovansko epizodo v luči laži-
patriotizma in to analitično te-
orijo je z največjo slastjo potis-
nilo v požiralnik svojih čitate-
Ijev. In poprečnega ameriškega
citatelja poznamo. Zanaša se na
mnenje poročevalcev, ki imajo
direktna navodila o čem in v
kaki luči morajo biti pisana nji-
hova poročila. Ti fakti so bili že
večkrat temeljito dokazani, toda
ameriška javnost se še ni niče-
sar naučila. Trezno razmotriva-
nje obeh strani tega tragičnega
dogodka jugoslovanske in
ameriške strani nima prosto-
ra v glavnem ameriškem tisku
in ta žalostna, a resnična situa-
cija je največ odgovorna, da je
Jugoslaviji sovražna klika
ustvarila konfuzijo v javnem
mnenju ter predstavila našo
najboljšo zaveznico za sovraž-

i nico, ki v zahvalo za prejete do-
brote baje strelja na naša letala.

Kaj je ozadje vsega tega?
Jugoslavija je od treh strani

obkoljena od anglo - ameriške
vojske, koje poveljniki v glav-
nem nasprotujejo notranjemu
razvoju Jugoslavije. Angleške
čete okupirajo Koroško in se-
verni Štajer. Angleške in ameri-
ške čete so zasidrane za Morga-
novo črto, ki je presekala Slo-
vensko Primorje na dvoje. Po
sinjem Jadranu plovejo ameri-
ške in britanske križarke, kojih
topovi odprto in preteče žugajo
jugoslovanski obali. V Grčiji so
britanske čete, kojih pozornost
je bolj obrnjena proti severu

Jugoslaviji nego politični
zmešnjavi v Grčiji. V Italiji,
Avstriji, na Koroškem so v slu-
žbi anglo-ameriške vojske in
pod zaščito zaveznikov razni ele-
menti bivše jugoslovanske kra-
ljeve vojske, četnikov, belogar-
distov in ustašev, katere so nji-
hovi voditelji uverili, da bo
kmalu prišel čas, ko bodo njiho-
ve čete prekoračile jugoslovan-
ske meje in končno uresničile
program, radi katerega je izgu-
bil glavo Draža Mihajlovič in
njegovi kolegi v izdajstvu, ki so
v najhujši uri narodov Jugosla-
vije izkoristili priložnost in sc
za dosego svojih izkoriščevalnih
namenov poklonili Hitlerju in
Mussoliniju tor se obrnili proti
svojemu lastnemu narodu.

Jugoslovansko ljudstvo s stra-
hom opazuje vse to preteče kret-
nje postalo je nezaupno. An-
glo-ameriška letala in bombni-
ki, ki so v večjem številu prele-
tavala slovensko ozemlje vzlic
močnim protestom od strani ju-
goslovanske oblasti, so ta strah
in to nezaupanje še povečala.

'Med 16. julijem in 8. avgustom
tega lota je bilo naštetih nič
manj nego 172 tujih letal nad
Jugoslavijo. Med temi je bilo
87 velikih bombnikov in 40 lov-
cev. V svojem ultimatumu 20.
avgusta priznava naš državni
department, da je v isti dobi
ameriška vojska napravila 74
poletov med Avstrijo in Italijo,
toda letalcem je baje bilo pre-
povedano prestopiti jugoslovan-
ske meje. Iz tega bi se sodilo, da
jso ostala letala bila angleška.
Jugoslavija je protestirala, toda
brez uspeha. Naš veleposlanik v
Belgradu Richard Patterson je

Iv svojem poročilu priznal, da je
bilo res nekaj podlage za pro-
test.

Ta napetost, nezaupnost in
strah jugoslovanskih oblasti je
tudi deloma odgovorna, da se je
Jugoslavija trenutno spozabila
in odprto nasedla provokaciji.
Tito je bil na počitku na Bledu.
Kaj bi ne dali njegovi sovražni-
ki, ako bi se kakemu übežnemu
fanatiku posrečilo prileteti s Ko-
roške in spustiti precizno bombo
na državno vilo ter spraviti Ti-
ta v krtovo deželo! Letalci četr-
te jugoslovanske armade so bili
na straži in čim se je neprijav-
ljeno letalo prikazalo nad Blej-
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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 Bxsl/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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sko delino ter ni hotelo pristati,
je bila posledica neizogibna. Eni
se izgovarjajo, da je letalo radi
slabega vremena zašlo iz redno
plovne črte. Morda res! Toda
znano je tudi, da je avijon odle-
tel z Dunaja v viharnem vreme-
nu ter da je bil polet le rutin-
skega značaja. Brez dvoma bi
lahko počakalo, da sc razvedri
in bi ne zašlo nad teritorij,preko
katerega je bilo prepovedano le-
teti brez uradnega dovoljenja.
Eni domnevajo, da dotični polet
ni bil samo navaden slučaj, tem-
več navadno izzivanje povoda,
da se Jugoslavijo na mirovni
konferenci diskreditira. To je
bilo 20. avgusta. Pet belih krst
je bilo oddanih ameriškim voja-
škim oblastem 8 dni kasneje.
Čigava krivda je bila, da je iz-
gubilo življenje pet mladih fan-
tov? Mar jugoslovanska, ker je
vlada zahtevala, da zavezniki
spoštujejo suverene pravice Ju-
goslavije nad svojim teritori-
jem? Jugoslovanska, ker je Ti-
tovo življenje znalo biti v ne-
varnosti? Jugoslovanska, ker so
njeni uradni protesti bili igno-
riram? Koliko časa bi jaz dovo-
lil sosedovim gostom hoditi čez
moje dvorišče brez vsakega do-
voljenja, kot da bi bilo dvorišče
njihovo?

Enajst dni preje je bilo drugo
ameriško letalo prisiljeno pri-
stati v ljubljanski okolici. Pilot
baje ni razumel mednarodnega
signala in uporabljeni so bili ra-
fali s strojnico, predno so se le-
talci razumeli. Ranjen je bil le
turški stotnik, ki je bil z osta-
limi vred interniran v Ljublja-
ni. Imel je baje sabo kamero in
filme, vsled česar je bil zadržan
par dni več kot drugi.

Če so ameriški in britanski le-
talci dobili navodilo, da nimajo
letati preko jugoslovanskega o-
zemlja, kako si naj potem tol-
mačimo dejstvo, da je v dobi 3
tednov bilo naštetih nad Jugo-
slavijo 172 tujih letal? Ali je
bilo vreme krivo?

Vsa dejstva kažejo, da so bili
vsi ti nepostavni poleti nad Slo-
venijo in Jugoslavijo navadna
provokacija ali izzivanje od stra-
ni vojaških oblasti v upanju, da
se bo Jugoslavija v svoji ner-
voznosti enkrat spozabila in bi
tako nastala prilika, da se vse te
nenaklonjene zavezniške sile na-
valijo na njeno ozemlje in z
okupacijo izsilijo intervencijo.
In kdo bi se tega bolj razveselil
nego torijska Britanija, ki svoje
imperialistične namene skriva
za hrbtom strica Sama v upu,
da bo striček iz Amerike ohra-
nil in še nadalje zagotovil nada-
ljevanje razmer, ki so dovolje-
vale britansko dominacijo in
eksplotacijo Balkana in Sredo-
zemlja, preko katerega pelja
življenska črta do britanskega
imperija na Vzhodu.

Vsa sedanja ameriška zuna-
nja politika kaže, da je Chur-
chil zelo dobro uspel s svojim
načrtom ter da je naš državni
department nasedel tej skemi
in jo z vso vnemo izvaja. Če ho-
di Amerika za britanski imperij
po kostanj v žrjavico, kdo je
kriv, ako si opečemo prste?

Mi smo Amerikanci! Nesre-
čni dogodek na Gorenjskem nas
boli! Dal bi se preprečiti, ako bi
ne bilo skrivnih sil, ki so si ga
načrtno zaželele. Dal bi se pre-
prečiti, ako bi se Jugoslavija
trenutno ne spozabila in nase-
dla v past, ki je bila spretno na-
stavljena. Ameriški narod je do-

brosrčen in dobrohoten Jugo
slavija bi še mu najbolj priku-
pila, ako bi kar javno povedala:
Fantje, poglejte! Tako je: štiri
leta smo sc borili in umirali, da
smo sami osvobodili svojo do-
movino. Sedaj jo bomo uredili
tako, kakor narod sam želi. Na-
ša dejanja so izvajanje ljudskih
želja. Zgradili si bomo boljši
dom, da borno živeli bolj srečno
in v miru. Teda vi nas ne razu-
mevate. To nas plaši. Bojimo se,
da bi nas zopet kdo ne ogolju-
fal. Preveč najboljšo krvi je pre-
teklo, da bi pustili drugim go-
spodariti nad nami. Veliko ste
nam pomagali in hvaležni smo
vam zato. Dajte nam moralno
podporo še sedaj, kajti med na-
mi je veliko skupnega. Dajte
nam priliko, da so izpolnijo be-
sede vašega pokojnega predsed-
nika Roosevelta, ki jih je zapi-
sal v Atlantski čarter. Mi misli-
mo pošteno, delajte pošteno tudi
vi. In skupno bomo postavili
podlago za trajni mir, bratstvo
in prijateljstvo med svobodo-
ljubnimi narodi.

Amerika bi take besede razu-
mela . . .

Naša dolžnost kot zavedni
Amerikanci je, da storimo vse v
svoji moči, da se preprečijo vsi
vzroki, ki bi vodili k novemu
svetovnemu klanju in uničenju
moderne civilizacije. Amerika je
naša nova domovina. Največ ji
bomo koristili in s tem sami se-
bi in našim dragim preko ocea-
na, da pobijamo sovražno pro-
pagando, ki pod krinko raznih
psevdoizmov dela pogoje, ki pe-
Ijajo naravnost v tretjo svetov-
no vojno. Viharni oblaki, ki se
zbirajo nad Ameriko, morajo iz-
giniti, če hočemo, da se zvedri
tudi nad Jugoslavijo.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Niso jih pozabili
Vsa zaprašena je stala na ce-

sti z jerbasom na glavi in se ozi-
rala okoli sebe. Kamion, ki jo je
pripeljal v Ljubljano, je izginil
za ovinkom.

“Kje pa jo partizanska bolni-
ca?’’ je vprašala mimoidočega.

“Na Zaloški cesti!” ji je ne-
kam hladno odgovoril prileten
moški.

“Če bi vedela, kje je Zaloška
cesta . . . Prosim, pokažite mi...”

“Nimam časa!”
Stoječ na pločniku sem ji gle-

dal v globoko vdrte oči. Imel
sem občutek, da se bo vsak čas
zgrudila od pretežkega breme-
na. Pogledala me je, toda nago-
voriti se me ni upala. Bala se jo
hladnega odgovora.

“Pa pojdiva, mamica!”
Ko sem ji pomagal na tram-

vaj sem se čudil, kako more bo-
lehna ženica nositi tako težak
tovor.

“Ali imate sina v bolnici?”
“Nimam enega, veliko jih je

tam . . .”

Spoznal sem. da je ena izmed
tistih plemenitih slovenskih že-
na, ki so ves čas osvobodilne
borbe delale čudeže. Pri vstopu
na bolniško dvorišče je stražar
takoj videl, da je prišla na obisk
k partizanom zopet ona izmed
tistih tisočev, katerim ne bo sr-
ce nikdar nehalo utripati za ju-
nake.

V pisarni ekonomata Central-
ne vojne bolnice. Tovariš Slav-
ko More in politkomisar Stanko
Keber-Kogo mi pripovedujeta o
dobrih slovenskih srcih, ki jih
ni malo, posebno med prepro-

stim kmečkim ljudstvom. Vsak
dan prihajajo, posamezhiki ali
pa v skupinah. Vsi so enaki, pa
bili mladi in stari, na obrazih
žari vsem enak izraz: ljubezen
in spoštovanje do njih, ki so jim
priborili to ljubo in zlato svo-
bodo. Od vsepovsod pridejo. Z
Dolenjske, Notranjske, Štajer-
ske, Gorenjske, včasih peš, dru-
gič z vlakom, vedno pa obloženi
s težkimi nahrbtniki, košarami
n jerbasi. Sami sebi odtegujejo
id ust.

“Mi bomo že kako, za vas tu-
:aj je težjo ...” govori starček
med izlaganjcm raznih dobrot
z nahrbtnika.

“Ne samo, da no sme biti ra-
ijen partizan lačen, temveč mo-
'a imlti vsega na izbiro!” krep-
co zloguje Notranjka, ko prina-
;a iz jerbasa razno dobrote. “Za
to smo pa mi slovensko Ijud-
.tvo, ki moramo skrbeti zanje!”

“Poglej,” mi pravi More.
V rokah držim pregled daril,

:i jih jo prejela bolnica v času
>d 5. do 29. junija. Številke in
besede povedo vse: preko deset
tisoč jaic. sto in sto kilogramov
ječiva, bele moke, borovnic, če-
šenj, jagod, mnogo cigaret, žga-
nja, vina, zelenjave, suhega sad-
ja. ruma, modu, zdravilnih rož
in čaja, surovega in svežega ma-
sla, malinovca, denarja, rjuh,
brisač itd.

Koliko truda in ljubezni je v

teh darilih! Naše dobro ljud- f
stvo, ki je ves čas borbe podpi- .
ralo borce, tudi sedaj ni nanje
pozabilo.

Značilno je tudi to, da razne
vojaške edinice odstopajo hra-
no ranjencem in bolnikom. Tako
stoji v pregledu: Od 42. samo-
stojne čete . . .

Naši fantje, ki so zdravi, mi-
slijo na svoje bolne tovariše!
Tudi v tem se vidi zdravje naše
mlade Titove vojske.

Ljudstvo je povezano z voj-
sko. To je prvič v zgodovini Ju-
goslavije. Tisti redki pa, ki ti-
ščijo razne zaloge po skrivali-
ščih in mislijo na črno borzo in
samo na svoje želodce, bodo pa
itak kmalu pričakali zaton svo-
jega “kšefta” prav v tej pleme-
nitosti slovenskega človeka.

V senci košatega drevesa sedi
na klopi ženica, ki je pred dobro
uro prinesla darila za bolne par-
tizane. Ni sama. Venec partiza-
nov stoji krog nje, se razgovar-
ja z njo in pojo partizanske pe-
smi. Pesmi, ki so se rodile tudi
v njeni borni hišici nekje na Do-
lenjskem, v času ko je v smrtni
nevarnosti nudila “svojim fan-
tom” streho in kruh, kakor dela
tudi danes.

“No, mamica, ste zadovoljni!”
“Še vprašaš! Tako se mi zdi,

kot da bi prišla na božjo pot!”
Jože Bon.

OBNAVLJANJE LENINGRADA, KI JE
BIL PORUŠEN, NAGLO NAPREDUJE

V prihodnjih petih lotih bodo
Leningrad popolnoma obnovili,
saj jo eno prvih industrijskih in
kulturnih središč v obširni dr-
žavi. Ena izmed najbolj nujnih
nalog, ki čakajo Leningrad, je
ta. da bo obnovil svojo kovinsko
industrijo.

Dežele v severovzhodnem in
severnem delu Sovjetske zveze
imajo obilo rud in premoga, ta-
ko da je pač mogoče v bližnjih
okrožjih mesta ustvariti veliko
kovinsko industrijo, ki bi krila
potrebe vseh ostalih industrij v
Leningradu.

Do leta 1949 bodo zgradili tri
plinarne v Estoniji in leningraj-
ski pokrajini. Te bodo dobav-
ljale plin 275 tisočem stanova-
njem in 25 tisočem podjetjem v
Leningradu. Hkrati bodo polo-
žili plinski vod Estonija-Lenin-
grad, dolg 262 km.

Pred vojno so v leningrajski
pokrajini izkopali 2.506.000 ton
šote. Ko bo petletka končana,
bo ta količina prekoračena. V
načrtu imajo tudi, da bodo zgra-
dili več tovarn za šotne brike-
te, kar bo omogočilo, da bodo
šoto uporabljali obenem kot ku-
rivo.

Čimprcj bodo obnovili tovar-
ne za gradnjo težkih mehanič-
nih predmetov, turbin, električ-
nih strojev in aparatov. Tek-
stilne tovarne vseh bodo občut-
no povečali. Isto velja za obu-
tev, tkanine in druge predmete
za dnevno uporabo velikega me-
sta in njegove okolice. Obnovi-
tev industrije, prevoznih zvez
in drugih gospodarskih podro-
čij bo imela za posledico, da bo
v mestu vedno več ljudi.

Leningrajska industrija
Mesto, ki je prestalo devetsto

dni sovražnega obleganja, si je
hitro pridobilo svoje staro do-
bro ime enega naj večjih indu-
strijskih središč v deželi. Že
pred koncem lanskega leta je
mnogo velikih leningrajskih
podjetij izpolnilo načrt za pro-
izvodnjo za lansko leto. Mnogo-
kje so napravili več kot je bilo
v načrtu.

Vsa podjetja, ki jih je bila
vojna omrtvičila, so v začetku
lanskega leta že spet obratova-
la. Tovarne, ki so bili iz njih
med vojno spravili velik del
opreme v zaledje, so zdaj spet
v polnem obratu, čeprav niso
pripeljali nazaj v mesto niti ene-
ga samega stroja.

Tako so n. pr. na Uralu med
vojno opremili s stroji leningraj-
ske tovarne “Kirov” novo to-
varno tankov. Vendar tudi v Le-
ningradu delavci tovarne Kirov
niso prenehali z delom, čeprav
so bili Nemci le sedem tramvaj-
skih postaj daleč od tovarne. Po
porazu hitlerjevcev so tovarni-
ški delavci sami znova opremili
delavnice. Zdaj pa stalno povi-
šujejo svojo proizvodnjo.

V Leningradu ni bilo niti ene
tovarne ali delavnice, kjer bi
delavci sami ne zgradili novih
prostorov ali ne napravili nove
opreme. Samo v leningrajskem
trustu za montiranje so delavci
postavili za 5000 ton teže novih

kovinskih konstrukcij in polo-
žili 20 km cevi. Tovarne so do-
bile veliko število novih strojev,
ki so jih bili izdelali v Lenin-
gradu.

V prvih enajstih mesecih lan-
skega leta so na pr. postavili v
ladjedelnicah tisoč novih stro-
jev, ki so jih bili izdelali v le-
ningrajskih tovarnah. Tovarna
“Hjič” je izdelala v tem času
trikrat več strojev kot v vsem
letu 1944.

Sodelovanje Leningrada pri
opremljanju industrije in obno-
ve dežele se veča z vsakim
dnem. Vsak dan odpelje iz Le-
ningrada v razno dele dežele
približno petdeset vlakov indu-
strijskih izde] kov.

Na Ural in v Sibirijo, kjer
gradijo nove tovarne, pošiljajo
velikanske zvitke električnih
žic. v Doneško kotlino pa poši-
ljajo pnevmatične svedre, ki
njih zmogljivost za en in pol-
krat presega tiste, ki je bil z
njimi Aleksej Stahanov dosegel
svoj po vsem svetu slavni re-
kord.

V električne centrale pošilja-
jo razne električne stroje, moč-
ne hidravlične in parne turbine.
V železarnah in jeklarnah v
Kuznecu in na jugu uporablja-
jo nove mehove, ki jih je lani
izdelala velika strojna tovarna
“Neva”.

Leningrajsko znamko lahko
vidiš tudi na mnogih predmetih
obutvene, tekstilne in živilske
industrije, ki se zdaj zlasti na-
glo razvijajo. Tako izdelujejo le-
ningrajske tkalnice zdaj stopet-
deset različnih vrst blaga, med-
tem ko so jih v letu 1944 izde-
lovale le petdeset vrst.

Zdaj delajo načrte za četrto
petletko v razvoju leningrajske
industrije. Proizvodnja turbin
mora narasti za 64 odstotkov v
primeri s predvojno, preizvod-

nja generatorjev pa za dva in
polkrat.

Leningrajčani so prepričani,
da bodo 1. 19<50 izdelali za 20 od-
stotkov več kovinskih stružnic
kot 1. 1940. Proizvodnja papirne
industrije je že za 30 odstotkov
prekosila predvojno. Naglo se
razvijajo tudi ladjedelnice, pre-
cizna mehanična industrija in še
druge vrste. Leta 1950 namera-
vajo po načrtu izdelati 235 mili-
jonov metrov bombažnih tkanin
in za 15 odstotkov več volnene-
ga blaga ko pred vojno.

Prav kmalu bo Leningrad za-
celil vse rane, ki mu jih je za-
dala vojna in bo tako dal svoj
velik delež za nadaljni razvoj in
napredek bratske Sov j. zveze.
Pomorski arhiv v Leningradu

Osrednji državni pomorski
arhiv v Leningradu, kjer hra-
nijo najbolj redke dokumente o
o zgodovini ruske mornarice,
obstoji že 220 let. Posebno dra-
goceni so v njegovih zbirkah ro-
kopisi slavnih admiralov Uža-
kova, Nahimova in Makarova.
Za arhiv skrbi generalni poroč-
nik Žmakin, ki je dejal Tasso-
vemu dopisniku: ,

“Zbirke pisem, odredb in za-
piskov Petra Velikega, ki zade-
vajo razvoj ruske mornarice,
imajo veliko zgodovinsko vred-
nost. Arhiv ima tudi risbe prvih
ladij, ki jih je narisal Peter sam,
plačilni seznam, ki je na njem
car potrdil prejem mezd, ki jih
je zaslužil, ko je živel pod ime-
nom ladjedelca Petra Mihaj-
lova, itd.

Listine admirala Užakova vse-
bujejo ladijski dnevnik z datu-
mom 1788. Velike so zasluge ad-

; mirala Lazareva junaka na-
varinske bitke ki je objadral
svet in bil predhodnik cele vr-

! ste admiralov. Imamo dnevnik
fregate Kreiser, ki je na njej
Lazarev tretjič in zadnjič jadral

' okoli sveta.
Osrednji pomorski arhiv ima

; dnevnik znanega ruskega admi-
rala in znanstvenika Makarova.

| Zapiski, ki jih je Makarov na-
i oravil kot gojenec pomorske šo-
le, prej še niso bili objavljeni.
V dnevniku je živo izražena nje-
gova ljubezen do morja in po-

! morske službe. Pripravili smo
' za ob;avo zvezek listin o admi-
Iralu Nahimovu, ki smo ga bili
bili sestavili na temelju arhiv-
skega gradiva.”

Leningrajski jezikoslovci
na delu

j Leningrajski strokovnjaki za
orientalske jezike so zaključili
svoje proučevanje številnih je-
zikov. ki jih govorijo ljudstva
na skrajnem severu. Profesor
jezikoslovja Tereščenko je na-
pisal obsežno monografijo “Oris
slovnice neneškega jezika.”

Tatjana Petrova je dokončala
svojo knjigo “Jezik sahalin'skih
Orokov”. Profesor doktor filo-
zofije Cincius je pripravil veli-
ko delo “Primerjalno glasoslov-
je tunguzo-mandžurskih jezi-
kov”. Vsa ta dela bo izdalo le-
ningrajsko vseučilišče.

Leninovo mesto živi. Obnav-
lja ga delovno ljudstvo, ki se za-
veda, da je v njegovih rokah
usoda tega čudovitega mesta ob
Nevi. Hkrati se pa tudi zaveda,
da na prebivalstvo Leningrada
in na prebivalstvo Sovjetske
zveze zro pogledi vseh narodov,
ki si želijo resnične svobode in
velikega življenja.

Slovenski poročevalec.

NAJBOLJŠA POMOČNIKA PRI UČENJU
ANGLEŠČINE IN SLOVENŠČINE STA

AA GLESKO -SLOVEA SKI
BESEDA.IAK
Cena $5.00

IN

ANGLEŠKO-SLOVENSKO BERILO
Cena $2.00

Avtor obeh knjig je DR. F. J. KERN

NAROČILA SPREJEMA
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