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Daši je dne 14. avgusta pote-
klo leto dni, odkar je Japonska
kapitulirala pred zavezniki, kar
je pomenilo konec druge sve-
tovne vojne, miru na svetu še
ni. Vse države na svetu so da-
nes bolj oborožene kot so bile
kdaj prej v mirnem času.

Miru ni no na Kitajskem
kjer se bije boj med nacionali
sti in komunisti, niti ga ni v Pa-
lestini ne v Perziji, da ne ome-
njamo Indo-Kine in drugih de
lov sveta.

Na Kitajskem divja civilni
vojna največ po prizadevanjih
mogočnih velesil. Amerika ir
Anglija podpirata vlado dikta
tor ja Kajšeka. Rusija pa komu
nistične “rebele” v Mandžuriji

Med vojno se je mnogo govo-
rilo o “trajnem miru,” ki nasta
ne po zlomu osišča, kajti zavez-
niki, ki so znali skupno orati \

vojni krizi, “bodo tudi znal
skupno stati po vojni.”

Kljub temu pa so vse velesile
danes oborožene do zob. Njiho
ve armade so opremljene z naj-
modernejšim orožjem, poleg te-
ga pa visi nad svetom atomske
bomba kot Damoklejev meč.

Zanesljivi podatki kažejo, de
imajo sedaj velesile Ameri-
ka, Rusija, Anglija, Francija ir
Kitajska čez 16.000.0Q0 voja-
kov pod orožjem, pripravljenih

‘za vsak slučaj”. Čemu toliko
milijonske armade? Mar nismo
zvojevau zmago za» mir?

Vsekakor velesile ne zaupa-
lo druga drugi, sicer ne bi ime-
’a Anglija 3,000,000 vojakov,
Amerika 2,000,000, Rusija baje
jet milijonov, Kitajska tri,
?rancija pa- čez pol milijona
n to v “mirnem” času.

pred Hitlerjevim napadom
na Poljsko so vse države skupaj
mele okrog 10.000.000 vojakov
od orožjem, največ Nemčija,

laponska in Italija, dočim se je
o število v vojnem času potro-
ilo, tako da je bilo pod orož-
em nad 30 milijonov vojakov
jeterih glavnih sil. Nemčija,
talija in Japonska, glavne osi-
;čen partnarice, danes nimajo
irmad.

Izmed vseh velesil, ki imajo
edaj močne armade, potrebuje
lajveč vojaštva Rusija za oku-
pacijsko delo v poraženih drža-
rah: v Rumuniji, Bolgariji, Fin-
ki, na Ogrskem in pa v Koreji
n Sibiriji.

Na splošno vzeto, se svetu ne
ibeta pravega miru, kajti tudi
la pariški mirovni konferenci
e krešejo interesi velesil, ki
pvirajo resničen mir, katerega
judstva sveta najbolj potrebu-

jejo.

Šestnajst milij@nov vojakov pod orožjem pomagali komunistom tako na-
ravnost in v toliki meri, kot smo
Amerikanci podpirali Čiang
Kajšekovo vlado.

Jasno je, da je šla Amerika
daleč preko cilja, da le pomaga
Kini, ter da smo se zapletli v
dalekosežno akcijo intervencije
v kitajske notranje lazmere.

Za časa StilwelhAv-, krize srno
zagovarjali stališče, da moralo
biti vsi Kitajci, ki se bore proti
Japoncem, deležni ameriško po-
moči. Toda pozneje smo vzeli
za svoje stališče, katero je za-
govarjal kuomintang, to je, da
smejo kuomintaške sile napa-
dati s pomočjo ameriškega voj-
nega materijala tudi one Kitaj-
ce, ki so se borili proti Japon-
cem, čim jih smatrajo nepo-
kornim desničarski generali.

Prevažali smo kuomintaške
čete na področja, do katerih se
ne bi bile mogle nikdar prebiti
brez naše pomoči. Vzdrževali
smo zvezo za prevoz premoga v
Šangaj iz severne Kine, katero
bi bili brez naših marinov na
straži, z zasedli kitajski
partizani. Mnogo je podobnih
slučajev, katere bi lahko nave-
dli.

Toda naša trmasta interven-
cija na Kitajskem nam ustvar-
ja mnogo nasprotnikov in naša
“zaloga dobre volje”, kot je ime-
noval Wendell Willkie prijatelj-
stvo drugih narodov, naglo iz-
ginja.

Pogajanja za mir
po svetu vedno
bolj v zamofanjih

(Nadaljevanje s 1. strani.)

jo Italijo, so se na oni strani
Morganove črte zdrznili i jugo-
slovanski vojaki ter se odločili
biti enako drzni. To je naše in
angleške poveljnike presenetilo,
toda ne v toliko, da bi skušali
spor izzvati v odprt incident.
Toliko bolj pa so ga skušali pro-
vocirati razni krogi v Rimu in
še bolj reakcionarni übežniki in
njihni pomočniki na Angle-
škem. v Zed. državah, v Franci-
ji in Italiji.

Strah pred špijonstvom
Zed. države so mogočna de-

žela. Naši častniki na rahločut-
ja Jugoslovanov malo porajta-
jo. Saj nas je 140 milijonov, Ju-
goslovanov pa komaj 14 milijo-
nov. Ampak imamo vendarle
spor z Jugoslavijo. Gre za Pri-
morje. Tam je na eni strani
ameriška in angleška armada,
ki se poteguje za Italijo, in na
drugi jugoslovanske čete, ki za-
htevajo, da se jugoslovansko
primorje vrne ljudstvu, katere-
mu po prirodnih zakonih spada.

Ko so Jugoslovani uvideli, da
se je naša vlada v Washingtonu
odločila popolnoma na stran ita-
lijanskih teženj, se je začela
nervoznost večati tudi na nji-
hni strani. Dogodili so se inci-
denti, ki so napetost povečevali.
In zbrstela jepropaganda pri
nas v Ameriki proti Titu, tam
proti ameriškemu umešavanju
in imperializmu.

Letala, ki so plula iz Avstrije
v Italijo preko Slovenije, niso
imela dovoljenja in naše povelj-
stvo ga sploh iskalo ni. To je
podnetilo Jugoslavijo, da se je
odločila za drastično akcijo. V
nji je bilo nekaj naših letalcev
übitih. To prav gotovo na ame-
ško javnost ni vplivalo dobro.
Pa tudi tam ne. A nekakšen in-
cident je moral priti in dogodil
se je v zelo tragični obliki.

Vlada v Beogradu trdi, da je
plulo v minulih tednih preko
Slovenije že na stotine ameri-
ških bojnih in potniških letal
brez dovoljenja. In pa da so to
počeli iz špijonskih nagibov. V
Ameriki se namreč zatrjuje, da
si Jugoslavija gradi ob Morga-
novi črti na Primorskem močno
armado in drugo na Koroškem.
Naši letalci naj bi torej snemali
slike, da ugotove, koliko je res-
nice na teh govoricah. Verjetno
je, da so jugoslovanske obdol-
žitve resnične. Ampak verjetno
je tudi, da jugoslovansko po-
veljstvo ni storilo prav, ker ni
ameriške vlade opozorilo na
njeno neprevidnost drugače ka-
kor jo je.

Tako je nastal spor, ki brž-
kone leta in leta no bo pozab-
ljen ne tukaj, ne tam.

Sporov vse polno
Zamotan je z Jugoslavijo se-

veda ni edina zagonetka, kajti
imamo jih vsekrižem. Washing-
ton je zapleten v civilni vojni
na Kitajskem, s svojo diploma-
cijo se vmešava v Grčijo, kjer
rojalisti pričakujejo kralja na-
zaj, posredujemo proti ruski z.a-
itevi glede Dardanel in pa gle-

Intervencija Amerike in
Rusije na Kitajskem

Owen Lattimore, člankar po-'
ročevalske agencije ONA. piše, I
da lahko pričakujemo razplet
dogodkov na Kitajskem, ki ne
bodo “lepi niti prijetni.” Tudi
če uspe gen. Marshallu in ame-
riškemu poslaniku Stuartu, da
pride do novih pogajanj med.
kitajsko centralno vlado in ko-
munisti. je verjetno, da se bo-
do boji nadaljevali v precej-
šnjem obsegu. Lattimore piše:

Za kaj pravzaprav gre na Ki-
tajskem, je enostavna zadeva,
katero bo vsakdo z lahkoto ra-
zumel. V pogledu politične in
vojaške pripadnosti so na Ki-
tajskem tri različne možnosti v
različnih krajih prvič so v
krajih, v katerih dominira ne-
oporečno centralna vlada gene-
ralissima Čiang Kajšeka. dru-
gič so predeli, v katerih domi-
nirajo ravno tako neoporečno
komunistične sile, in tretjič so
kraji, v katerih sta navzoči obe
stranki.

Ti zadnji kraji so najnevar-
nejši ko da so polni dinami-
ta. V pogajanjih, katera je gle-
de teh neopredeljenih predelov
dežele sprožil general Marshall
med komunisti in centralno vla-
do, so se razvijala povsod sli-
čno in kažejo troje razvojnih
stopenj. Najprej je prišel v vseh
slučajih poziv komunistom ali
njim naklonjenim domačim ob-
lastem. naj se umaknejo iz do-
tičnega ozemlja. V drugi raz-1
vojni stopnji pogajanj pristane-
jo komunisti na to. da se umak-
nejo, a stavijo zahtevo, da moj

rajo v tem slučaju ostati izven •
ozemlja tudi čete centralne vla-
de, tako da bo prepuščeno do-
mačemu prebivalstvu, da izrav- 1

na svoje težkoče in si postavi
primerno upravno organizacijo.
Tretja stopnja pa je ta, da cen-
tralna vlada zavrže te komu-
nistične predloge, pripravi svo-
je sile in udari.

V pretežni večini slučajev so
čete centralne vlade odgovorne
za ponovne izbruhe sovražnosti.

Iz teh dejstev sledi, da je na-
vzočnost ameriških sil na tem
področju pomoč, katero Ameri-
ka obilno daje vladnim četam,
nevarno početje, katerega posle-
dice je težko oceniti, zlasti če
pomislimo na ozadje medseboj-
nega nazaupanja, ki vlada med
Zed. državami in Sovj. unijo.

Kljub temu, da je položaj v
tem pogledu že skrajno napet,
postaja vendar vsak dan hujši.
Danes si je že težko predočiti,
kako naj se ameriške sile uma-
knejo iz Kitajske.

Za razumevanje položaja je
potrebno, da si objasnimo, za
kaj gre, kdo je pravzaprav in-
terveniral, v koliki meri in za-
kaj.

V kolikor se tiče ruskega po-
seganja v kitajske razmere, je
treba reči, da je nešteto doka-
zov iz ameriških virov, da Rusi
niso pomagali komunistom med
vojno, temveč da so pošiljali iz-
datno pomoč izključno le Čiang
Kajšeku.

Ob zaključku vojne proti Ja-
ponski pa so Rusi precej izdat-
no pomagali komunistom na in-
direkten način. Rusi niso pre-
važali komunističnih čet, toda
geografični položaj je bil tak,
da so bili komunisti bližje, tako
da jim je uspelo, polastiti se
precejšnjih zalog japonskega
orožja. Toda Rusi niso nikdar

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 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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de Palestine smo se “zmešali”
ter se zamerili Židom po vsem
svetu.

V Parizu se medtem “mirov-
na” konferenca nadaljuje, toda
z težjem ozračju kakor pa je
□ila versaillska po prvi svetov-
ni vojni.

(Konce s 7. strani.)

tarih dveh strank. V njima so
čistke ncizvedl jive.

Maksim Litvinov je dobil mi
nule dni spet precej publicitete.
Bil je pomožni minister vnanjih
zadev v Moskvi. V dobi, ko je
Hitler najbolj rogovilil, je bil
Litvinov v ospredju borbe za
kolektivno varnost. Stalin ga je
podpiral. Toda “zapadne demo-
kracije” v društvu narodov ga
niso hotele poslušati in tako je
Moskva svojo vnanjo politiko
spremenila, češ, London, Pariz
in Washington ti nočejo slediti.
O Litvinovu bo napisanih pre-
cej knjig in še več člankov, ozi-
roma jih je že bilo kajti mno-
gi zgodovinar ji trdijo, da ako se
bi takratni angleški in franco-
ski državniki ravnali po njego-
vih priporočilih, bi ne bilo dru-
ge svetovne vojne. Toda kapita-
lizem se je bal bolj komunizma
kakor Hitlerja in tako je nasta-
la zmeda, kriza, oboroževanje
in pa vojna, ki je še ni konec,
čeprav se v Parizu vrši konfe-
renca, ki ima nalogo ustvariti
mir po svetu.

V Chicagu je nekdo na želez-
niškem jardu opazil dve loko-
motivi, ki sta bili naslovljeni v
Jugoslavijo. Obe sta za ozkotir-
no progo. Vslcd afere z letalci
pa so ljudje na poziv dotičnega
človeka hiteli tja in nato telefo-
nirali čikaški Tribuni ter dru-
gim listom, da naj pošiljatev
preprečijo. Je zanimivo, kako se
taki deželi, kakor je naša, celo
najboljši prijatelj lahko zameri.
Par lokomotiv bi Bosni na nje-
nih ozkotirnih progah lahko ve-
liko koristilo. Ampak če hoče-
mo biti maščevalni, to ne bo
udarilo nikogar drugega kakor
ljudstvo Jugoslavije, ki ima do
Zed. držav rešpekt, a ob enem
tudi samospoštovanje.

Komunisti v Londonu so dne
24. avgusta priredili pred ame-
riškim poslaništvom demonstra-
cijo v prid Jugoslavije, v kateri
našo deželo dolže imperialistič-
nih teženj ter umešavanj a v no-
tranje zadeve drugih držav. De-
monstratorji so ob enem poslali
deputacijo v ministrstvo vna-
njih zadev, ki je poudarjala, da
je napačno, ker angleška vlada
tako zvesto sledi politiki ameri-
škega kapitalizma in imperia
lizma. Da le ne bi Bevin in Att-
lee zgrašila programa, ki ga ju
jo jima zasnovala njuna stran-

ka, pa bo dobro. A izgloda, da
sta že na napačni poti, saj kar
se angleške politike na Balkanu
tiče.

Vse pomanjkanje
umetno narejeno

Verodostojni viri zatrjujejo,
da so bila vsa pomanjkanja po-
trebščin, ki so nastala po vojni,
umetna. Vzrok je, ker lastniki
niso hoteli prodajati svojih stva-
ri po od vlade določenih cenah.
Pa je tako zmanjkalo čestokrat
blaga, nogavic, spodnjega peri-
la, mesnin, mlečnih izdelkov itd.

Znižanje dejavnika za
oremogarje v Angliji

Premogarji v Angliji imajo
veliko težji življenski položaj
kakor ameriški. Delavska vla-
da s svojo večino v parlamentu
je sklenila premogovnike podr-
žaviti in jih opremiti z moder-
nimi stroji. Ob enem je sklenje-
no, da dobe premogarji znižanje
delavnika na pet dni v tednu.

Milijone dolarjev za
spijonažo

Naš vojni department ima do-
voljenje potrošiti do $14.480.000
ne da bi mu bilo treba komu po-
vedati kam bo šla ta vsota. Na-
menjena je namreč za “inteli-
genčno” ali pravilno, za špi-
jonaško službo po svetu.

Človek z znanjem, a brez
energije, je kakor lepo oprem-
ljena hiša, a brez stanovalcev.
—John Sterling.

, CALIFORNIA.
Fontana: John Pečnik.
Oakland: Anton Tomšič.
Lo". Angeles: Frank Novak.
San Francisco: A. Leksan.

COLORADO.
Crested Butte: Ant. Slobodnik.
Fucblo: Louis Malenšek.
Walsenburg in okolica: Edvvard

Tomšič. x

ILLINOIS.
Chicago in okolica: Frank Bizjak,

Joseph Oblak, Chas. Pogorelec,
Peterc Vcrhovnik in Frank Zaitz.

La Salle in okolica: Anton Udevich
in Leo Zevnik.

Springfield: Joseph Ovca in John
Goršek.

Virden: Fr. Ilersich.
Waukegan-No. Chicago: Martin Jud-

nich.
INDIANA.

Indianapolis: Mary Stroj.

KANSAS.
Arma: Anton Shular.
Arcadia: John Shular.
VVest Mineral: John Marolt.

MICHIGAN.
Detroit-Dearborn John Zornik, Joe

Koršič, Joseph Klarich in John
Plachtar.

MINNESOTA.
Buhi; Max Martz.
Chisholrr: Frank Klun.
DulutK John Kobi.
El>.- Jchn Teran in Jacob Kunstelj.

MISSOURI
St. Louis: John Spiller.

MONTANA.
Butte: Anton Zugel.
East Helena: Joseph Mihelieb.
Red Lodge: K. Erznožnik.

7IFW JERSEY.
Elizabeth: Amalia Oblak.

NEW MENICO
Gallup: Mary in Jennie Marinšek.

NEW YORK.
Gov.-ar.da, James Dekleva.

OHIO.
Akron-Barberton: Mike Kopach.
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Industries locating in this area have these outstanding advantages: Railroad Center os the United States • World Airport 4 J 1
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COMMONWEALTH EDISON COMPANT I /
TERRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT
140 South Dearborn Street, Chicago 3, Illinois- Phone RANdolph 1617

imenik zastopnikovProletarca
Kdor želi .prevzeti zastopstvo za nabiranje naročnikov Prole~

tarcu, prodajati Am. družinski koledar brošure in knjige, naj piše
jpravništvu, ki bo poslalo potrebne listine in informacije.

Sridgeport in okolica: John Vitez.
Cleveland: John Hrcbcl, Anton

Jankovich In Frank Hribar.
Fairport Harbor: Lovrenc Bajc.
Girard: John Kosin in Andrew Kr-

vina.
Lisbon-Power Point: Jacob Bergant.
Maple Ileights: Frank Volkar.
Powhatan Point, O.: John Guzel.
VVarren: Joseph Jež.

PENNSYLVANIA.

Aliquippa: Goo. Smrekar.
Avella: Frank Bregar.
Carmichaels: Anton Zupančič.
Crafion-Moon Run: Jennie Jerala.
Cauonsburg-Strabane: John Ter-

čelj, Vinko Peternel in Marko
Tekavc.

Export: Jcs. .Britz.
Forest City: AnJiony Drašler Jr.

I Herminie: Anton Zornik.
\ Imperial: Frank Auguštin.
Johnstov.n in okolica: Frank Cve*

j tan.
Latrobe: John In Mary Fradel.
Houston: Louis Britz.

I Library: Nick Triller.
Meadowlands: Martin Bajc.
Park Hill - Conemaugh: Frank Pod-

hoy.
Sharon: Joseph Cvelbar.
Potovalna zastopnika za Proletarca,

Ameriški družinski koledar in Maj-
ski Glas za zapadno Penno Anton
Zornik, Herminie, za Cambria
in Somerset okraj pa Frank Cve-
tan, Johnstown.

WASHINGTON.
Seattle. Lucas Debeljak.

VVEST VIRGINIA.

: Elm Grove: Frank Kosem.
I Star City: Lawrence Selak.

i Thomas-- Lenhart VVerdinek.

VVISCONSIN.
Milvvaukee in VVest Aliis: Louis Bar-

borich.
Sheboygan: Frank Stih.
VVillard: Matt Malnar.

WYOMING.
Kemmerer in okolica: Anton Tratnik

| in John 11. Kržišnik.
Rock Springs: Frank Remitz.
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