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ENA IZMED KOZ. ki je na Bikinu Atolu prestala atomsko bombo.
Večinoma so v eksploziji poginile ali pa kmalu pozneje všled posledic
atomskih radiometnih žarkov.

Bodočnost molih
dežel predmet
dveh konferenc

Grčija proti Albaniji. Bolgarija napadana.
Aplikacija medvojnih "nevtralcev" za pristop
v organizacijo združenih narodov

Na mirovni konferenci v Pa-
rizu se grška vlada trudi razbiti
Albanijo, ker zahteva precej-
šen kos njene zemlje in pa voj-
no odškodnino od nje. Jugosla-
vija jo brani in dokazuje, da je
'Albanija) prispevala k zavezni-
ški zmagi.

Razdelitev v dva tabora
Albanija je majhna dežela, z

okrog milijon prebivalcev. Kraj
je po večini slabo rodoviten in
življenski standard albanskega
ljudstva je nizek. Nesreča, ali
po sreča za Albanijo je, da je na
zelo strategičnem kraju in tako
so se zavezniki že po prvi sve-
tovni vojni z njo veliko pečali.
Oklicali so jo za neodvisno “re-
publiko”, nato se premislili in ji
dali kralja.

Za vpliv v Albaniji sta nato
tekmovali Jugoslavija in Italija.
Prvačila je slednja, ki je končno
Albanijo proglasila za svojo pro-
vinco in jo mobilizirala v svojo
vojne namene.

Grki so torej deloma v pra-
vem. če Albanijo dolže, da je
bila vojni teren proti njim. To-
da Albanci niso hoteli ne kra-
lja. ki ga jim je usilila “zapad-
na demokracija”, ne Italijanov.
To se je videlo čim je osišče za-
čelo izgubljati vojno.

Albanija je sedaj “komunisti-
čna” dežela, slično, kakor Jugo-
slavija. Obe državi tesno sode-
lujeta druga z drugo, in Alba-
nija bi rada, da jo zavezniške
sile na mirovni konferenci v Pa-
rizu priznajo za “sobojevnico”
in v varnostnem koncilu združe-
nih narodov v New Yorku pa je
vprašala za sprejem.

Grška vlada obojemu odlo-
čno nasprotuje in na svoji stra-
ni ima anglo-ameriški blok.

Vprašanje nevtralnih dežel
Albanija je torej v teh prere-

kanjih poglavje zase. Na vsem
Balkanu je Grčija edina, ki ji
nasprotuje. Toda Grki imajo
močne prijatelje in zato Albani-
ja ne bo še dobila priznanja, ka-
kršnega si želi.

Vzrok neprijaznosti do Alba-
nije torej hi le to, da ji Grčija
nasprotuje temveč dejstvo, da
spada v takozvani sovjetski
blok. Ta je v manjšini bodisi na
konferenci v Parizu kakor na
seji varnostnega sveta v New
Yorku.

Vendar pa je dovolj močan,
da tudi on lahko “nagaja”.

N. pr. v New Yorku glede
aplikacije tistih nevtralnih de-
žel. ki žele postati članice orga-
nizacije združenih narodov.
Med njimi je Irska. Med vojno
je bila sicer nevtralna, toda ta-
ko. da je bilo Nemčiji v korist.
Celo predsednik Roosevelt se je
nad njo radi tega jako jezil ter
ji očital, koliko že so Zed. drža-
ve storile za njeno svobodo in ji
gospodarsko pomagale. Dejal je.
da bi bilo prihranjeno življenje
marsikakemu našemu vojaku,
ako bi Irska nehala igrati ne-
vtralnost ter dala svoje obrežje
na razpolago zaveznikom. Pa te-
ga nikakor ni hotela, ker je vla-
dajoči sloj na Irskem mrzil Ru-
sijo in “komunizem”, ne pa Hit-
lerja. Tako razpoloženje še ob-
stoja. Zato je sovjetska vlada
proti irski aplikaciji za pristop
med Z. N.

Nasprotovanje Portugalski
Istotako je Sovj. unija na-

sprotna Portugalski. To je na-
polfašistična dežela, z diktaturo
v prid privilegijev, v vnanji po-
litiki pa je oslonjena že dolgo
dobo na Veliko Britanijo. Če bi
postala članica Združenih naro-
dov, bi imel anglo-ameriški
blok en glas več, z Irsko dva gla-
su več, in če sc sprejme še arab-
ske dežele, bi bilo to za london-

(Nadaljevanaje na 4. strani.)

Po vsi deželi se dviga na kupe
bajt, ki se jih gradi pod pretve-
zo. da so za vojne veterane.
Mnogo teh stavbinskih projek-
tov je bilo subvenciranih. Ko so
darovane vsote pošle, se je z
gradnjo prenehalo in tako štrli
na tisoče takih hišic kviško brez
oken kakor slepci.

Seveda, ako denarja za njih-
no dogotovitev ni, jih je treba
dati naprodaj takim, ki imajo
material In denar, da delo lahko
skončajo.

Bržkone bo čez leto ali dve,
morda še prej, v kongresu spet
kaka komisija, ki bo ugotovila,
-da se je pod pretvezo pomoči
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ŠCUVANJA ZA ZANETITEV TRETJE
SVETOVNE VOJNE NAJ VEČJI ZLOČIN

Jezuitski profesor Rev. Robert A. Graham je v pre-
davanju pred učenci poletniske šole Jezuitske usta-
nove za socialno znanost v Chicagu dejal, da je skraj-
no nevarno udajati se veri, da je tretja svetovna vojna
neizogibna.

Izvajal je, da ako se dogodi, bo katastrofalna za
krščanstvo in za civilizacijo. Kar je po njegovem eno
in isto. Toda med ljudmi njegovega poklica jih je ve-
liko, ki mislijo drugače. Žele namreč,da se bi Zed.
države s svojimi atomskimi bombami zapodile čim-
prej v Sovj. unijo in tako bi ostala na svetu samo še
ena velesila namreč naše Zed. države.

Rev. Graham saj tako trdi časniško poročilo, je
drugačnega mnenja. Ce se svet soet zapodi v vojni
požar, bo posledica katastrofa i za cerkve, za stare
privilegije in tudi za ljudstvo, ker bo vse le grobišče
in pogorišče.

H. V. Kaltenboren, ki ga plačuje za njegove propa-
gandne govore po radiu multimilijonarska oljna dru-
žba, pa je minuli teden argumentiral, da naj obraču-
namo s Sovj. unijo takoj sedaj, ko še vemo, da je
zmaga nam zagotovljena.

Kajpada, on ni edini propagandist te vrste.
Milijoni, ki čitajo n. pr. Hearstove liste, pa nobenih

drugih, so že kar od sile razvneti, čemu ne udarimo po
Jugoslaviji in Rusiji.

Dan za dnem objavljajo Hearstovi in drugi reak-
cionarni časopisi članke, ki ščuvajo to deželo v vojno.
Namreč, da naj svoje koristi branimo predno bi nam
drugi utegnili postati nevarni.

Toda kdo nam je sploh nevaren? Vsi vemo, da Ru-
sija nima nobenega tako svobodnega morja kakor jih
imamo mi. In da smo mi sedaj velesila z jačjo bojno
mornarico kot pa jo imajo vse dežele skupaj. In pa da
ni velike dežele na svetu, ki se nam bi mogla primer-
jati v produkciji in v kvaliteti naših industrialnih iz-
delkov in pridelkov.

Kt,. nevarnosti za vojno napram nji ni, čemu jo
izzivati?

Seveda, umevno je, da vsi, ki jo hočejo, mislijo le
na USSR in njene "satelitke". Ne pomislijo pa, da bi
taka vojna ne pomenila zmago bržkone za nobeno
posamezno velesilo temveč le zmedo ter svetovno
civilno vojno.

Katoliška cerkev v splošnem je za zlom USSR, a ob
enem se vojne boji, ker lahko pritira svet le v še večji
'boljševizem".

Kajti v kapitalizem ga gotovo ne bo. Cimveč vo-
jen, slabše za stari red, ki temelji na dobičkarstvu za
tisti sloj, ki ne dela, a vendarle zajema in žanje.

Cerkev se je zelo sprijaznila z resnico, da se svet
k pravilu, "dajte cesarju, kar je cesarjevega," več ne
povrne. Rada pa bi sebe obvarovala. Ampak tudi
pod njo so tla že zelo omajana. In je zelo pametno in
prav, ako so v nji Ijude, ki svare pred hujskanjem v
novo vojno.
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Maksim Litvinov, ki je padel v
boja za kolektivno varnost po svetu

V pokojnem društvu narodov
v Ženevi je bil sovjetski pred-
stavnik Maksim Litvinov edini,
ki je na vso moč svaril zapadne
sile pred vojno, ki jo je netilo
osišče. Toda kapitalistični krogi
so se bali bolj moskovskega ko-
munizma kakor pa Hitlerjevega-
Mussolinijevega-Francovega fa-
šizma in zato je Litvinov govoril
gluhim ušesom. Nato je bil od-
poklican in vržen med staro
šaro.

Ko je Nemčija napadla Rusi-
jo, je bil potegnjen z diploma-
tične police ter poslan za vele-
poslanika Sovjetske unije v
Washington. A tudi tukaj mu
ni šlo po sreči. Bil je spet po-
zvan nazaj in upokojen. Nato so
ga zaradi zunanjega sveta ime-
novali za pomožnega komisarja
vnanjih zadev.

Ta služba mu je bila odvzeta
koncem avgusta, kar pomeni, da
vodilni krogi v Kremlinu nič

Boj za ukinjenje
relifnih dajatev
Jugoslaviji

Minuli teden se je oglasil
teki duhovnik v Dalasu, Tex.
aaj se prepove vse pošiljafvc
UNRRA Jugoslaviji, saj kar se
njegovega mesta tiče. To se je
zgodilo. Jeza nad Jugoslavijo je
nastala vsied incidentov z naši-
mi letadci in pa ker je (Jugo-
slavija) v “sovjetski sferi”.

Bilo pa bi za take duhovnike,
> razne Kaltenborne in vladne
uradnike dobro, ako bi utegnili
tja. Videli bi porušene kraje, po-
žgane vasi, razbite mostove,
podminirane tunele, škodo na
vseh koncih in krajih.

V Trstu kradejo Lahi tovor,
j ki ga tja pošilja UNRRA za Ju-
j ?oslavijo, Češko, Avstrijo in
Madžarsko toliko, da se je nad

i zavezniškim (anglo-ameriškim)
; poveljstvom znesel na vsa usta
Fiorelo La Guardia in dejal

I kot smo v tem listu že prej ome-
i nili da ako ne morejo naših
paketov ščititi angleški in ame-

' riški vojaki, dajmo to prednost
! stražarjem onih dežel, v katere
pošiljamo namenjene. Le na ta
način bodo lahko šle svobodno
iz Trsta.

Koliko pokradejo v Trstu pa-
ketov, ki jih pošiljajo naši roja-
ki svojcem v Jugoslavijo, nam
ni znano. Bržkone mnogo, ako
je La Guardia v pravem. Ker je
on načelnik UNRRA, mu je pač
verjeti. Saj ni dobro zanj, da
blago, namenjeno in naslovlje-
no potrebnim, ne doseže cilja.
A je vendar toliko pogumen v
zahtevah, da se *o hibo (namreč
tatvine) odpravi.

V istih dneh so v VVashingto-
nu poudarjali, da je dobila Ju-
goslavija od UNRRA skozi Trst
935,283 ton raznega blaga in ve-
liko tudi skozi druge luke ter
proge.

Številk o teh pošiljatvah v
uradnih podatkih je mnogo in
nekatere so si v konfliktu. La-
hko pa verjamemo, da UNRRA
Jugoslaviji je pomagala. Če ji
ne bi. bi sedaj ne bilo zahtev, da
naj se ji pomoč ukine.

več ne verjamejo v “apizanje”
zapadnim silam.

O tej spremembi v sovjetski
vladi in v sovjetski vnanji poli-
tiki je napisal korespondent po-
ročevalske službe ONA. Donald
Bell sledeči članek:

Pred par meseci je praznoval
Maksim Litvinov svoj 70. roj-
stni dan. Nikdo se ni zmenil ta-
krat za to obletnico, dokler ni
čez mesec dni prišla vest, da je
bil ta stari in zvesti bolševik
odpuščen s svojega mesta na-
mestnika zunanjega ministra.
Novica je presenetila vse zahod-
njaške diplomatične kroge, kaj-
ti Litvinov je veljal kot eden
prominentnih članov svetovne
bratovščine diplomatov.

Mnogi sodijo, da velja priča-
kovati po odpustitvi Litvinova,
da bo sovjetska politika mnogo
bolj trda, bolj radikalna in manj
popustljiva.

Vpliv Litvinova na sovjetsko
zunanjo politiko je bil malen-
kosten v teh zadnjih letih. Sploh
je svet najbrže precenjeval nje-
gov pravi vpliv tudi že v oni
dobi, ko so ga nekateri slikali
kot drugega najvplivnejšega
človeka Sovjetske unije. Splo-

(Konec na 5. strani.)

Gradnje stanovanj postale velik škandal
stanovanj potrebnim veteranom
pomagalo v resnici le kontrak-
torjem dvomljive vrste in pa
sorodnikom ter prijateljem ti-
stih. ki so oddajali naročila.

Ako se človek vozi iz vzhoda
na zapad. pa z juga na sever in
obratno, vidi na tisoče stano-
vanjskih hiš, ki so dokončana le
kar se zidu in morda strehe tiče.

Nato stoje prazne in kontrak-
torji pravijo, da čakajo materia-
la. Vlada je odredila, da hiše,
ki jih kupijo veterani, imajo za
gradbeni materijal prednost, to-
da hiše v sto tisoče slučajih še
vedno štrle v zrak praznih oči.

Naših vojakov je bilo do okrog

12 milijonov. Vsi ne potrebuje-
jo hiš, ker imajo stanovanja
drugje. Toda tisti, ki jih zares
nimajo in so si s pomočjo poso-
jil te hišice kupili, plačujejo za
ta privilegij silno drago.

Vsak pošten kontraktor danes
prizna, da je gradbeni materijal
slab in da opekarne, žage, lesne
in druge stavbinske industrije
producirajo slabši gradbeni ma-
terial kot še kdaj prej. Ampak

I vladni organi se ne zganejo, ra-
zen da pravijo: Prednost za do-
bavljanje stavbinskega materi-
jala naj imajo le veterani.

Nihče ni tu, ki bi določal, da
naj bo opeka res opeka, ne pa

zmes, ki bo razpadla v petih do
dasetih letih. In les tak, da ga
ne bo treba že v drugem letu
nadomestiti z novim.

Zcd. države imajo v produk-
ciji sijajne zmožnosti. Ampak
ker se dela vse s stališča profi-
ta, bodo slumsi v velikih mestih
ostali gnezda za ščurke in pod-
gane, nova predmestja za vete-
rane in druge take, ki kupujejo
hiše sedanjega modela, pa se
bodo spremenila v petih letih v
barake, ki jih ne bo vredno niti
popravljati.

Tak je naš “free enterprise”
svoboden v tem, da te lahko

I guli kolikor ga je volja.

Zbira in presoja urednik
Paliji na mirovni konferenci

v Parizu ne gre tako dobro kot
je pričakovala. Hotela je, naj bi
zavezniki pozabili, da je bila v
vojni proti njim, in naj bi jo
rajše priznali za “sobojevnico”.
Premierju Alcidu de Gasperiju
se je posrečilo izvojevati za Ita-
lijo precej olajšav, toda tega, da
je bila fašistična in ena glavnih

koles v osišču, se mu ni posre-
čilo izbrisati.

Edvard Kardelj je v Parizu
pri kovanju miru “izmed sovjet-
skih delegatov” najglasnejši.
Tako trdijo poročevalci naših
listov, kar jeKardelju v prizna-
nje. Zastopniki malih dežel so
ponavadi “prepehavani”, ali kot
pravi angleška fraza, “pushed
around”. Vzrok, da je Kardelj
toliko glasan pa ni to, da hoče
argumentirati za prazen nič.
Gre se za Trst, za bodočnost slo-
venskega naroda in za zgraditev
miru.

Pavle Lukin je drugi Jugoslo-
van. ki je dobil publiciteto v
ameriškem tisku. Na konferenci
koncila Združenih narodov je
skušal prepričati kitajsko dele-
gacijo, čemu se naj Albanijo
sprejme v to organizacijo.

Lake Success v državi New
York je mesto, kjer se pote dele-
gati v reševanju mednarodnih
problemov ne da bi še kakega
določno rešili. Organizacija Zdr.
narodov ima potemtakem prav
tako malo upanja za uspeh, ka-
kor ga je imela pokojna liga.
Ampak morda je zanjo to do-
bro. da ljudje ne stavljajo vanjo
nikakršnih upov, pa ji prav to
lahko pomaga k uspehom.

Sovjetska delegacija je čudo-
vito presenetila angleške in
ameriške diplomate s predlo-
gom, da naj komisija združe-

nih narodov preišče, kaj počno
razne zavezniške armade v tu-
jih deželah. To se tiče predvsem
angleških čet v petrolejskih
krajih v Aziji in Afriki in pa
ameriške armade na Kitajskem.

Albanija v organizacijo zdru-
ženih narodov vsied anglo-ame-
riše-grške opozicije ni bila spre-
jeta. A tudi Irska ne, in ne Por-
tugalska in ne Trans-Jordan.
Izmed vseh teh treh se smatra
Irska za najbolj krščansko (ka-
toliško) in to je tudi današnja
Portugalska. Albanija je napol
mohamedanska in napol krščan-
ska, dasi je v resnici potrebna
ne samo višjega življenjskega
nivoja pač pa tudi “nove vere”

OPA je zopet med nami. Ško-
da. ker ne more ustrezati name-
nom, radi katerih je bil usta-
novljen. Namesto nižanja gredo
cene višje in višje. Mudi se jim
kvišku veliko bolj kakor romar-
jem, ki se potiskajo navzgor na
razna božja pota.

Česa nam manjka? Vsega je
zadosti, pravijo. Živine, žita,
volne, bombaža, prav vsake re-
či. Toda v prodajalnah teh reči
včasi vendarle ni. Čemu ne? O.

I “cene so prenizke,” pravijo, pa
se dogaja, da se iste reči dobi
kje na skrivaj po višjih cenah
Torej na črni borzi. To stane
milijone dolarjev poviška vsak
dan in to je podomače inflacija.

Trdijo, da ako se vrnemo k
staremu kapitalističnemu zako-
nu, ki mu pravimo po angleško
‘supplies and demands’, pa se bo
vse mahoma pocenilo. To je ve-
lika laž. Ako bi to v resnici iz-
gledalo tako kakor trdijo propa-
gandisti, čemu pa potem takem
kapitalistične stranke same uva-
jajo kontrolo nad producijo in

(Nadaljevanje na 2. strani.)

r
-

■ .1 ■ in ...
■ ■■ i i .i.i. ——

OBNAVLJANJE NAROČNIN OB ČASU
POMAGA LISTU IN UPRAVNISTVU

Naši upravnici Ani Benigerjevi bo to jesen veliko
pomagano, ako bomo naročnino na Proletarca ob-
navljali točno namesto da bi ona izgubljala čas s poši-
ljanjem tirjatev dvakrat ali trikrat.

Njena briga sedaj je pridobivanje oglasov v pri-
hodnij letnik Koledarja, kar je najnujnejše delo in bi
moralo biti v bolj rednih okalščinah že dovršeno.

Mnogi naročniki so se privadili pošiljati obnovi-
tev naročnine sami, a druge je treba opozoriti. Tega
dela nam ni žal, težje pa je, če se pomisli, da je treba
take opomine pošiljati znova in pri tem zanemarjati
drugo agitacijsko delo.

Iz izkazov v prošli številki je bilo razvidno, da so
bili nekateri agitatorji jako pridni. Oziroma izredno
pridni. Obetajo nam, da se bo to dogajalo tudi v bo-
doče. To so za Proletarca zelo vzradostljiva zago-
tovila.

Vsi, ki jim je za ohranitev našega Ameriškega dru-
žinskega koledarja, so vabljeni, da mu pomagajo.
Bodisi z nabiranjem oglasov, ki je sedaj v teku, ali
z gradivom, in pozneje pri razpečavanju.

V tednu med konvecijo SNPJ ena številka Prole-
tarca ni izšla. In tako smo izvedeli, da imamo naroč-
nike, ki ta list resnično pogrešajo, ako jim ne pride ob
času v roke.

Vsem zagotavljamo, da vsak naročnik dobi 52
številk Proletarca za celoletno naročnino, torej ni bil in
ne bo nihče prikrajšan.

Urednik se je pobrigal od blizu poizvedeti, čemu
tolikšna draginja s papirjem. Ko se je vozil s svojo
družbo proti Kanadi in nato v Kanado, je videl ogro-
mna skladišča lesa, že večinoma nagnitega, a papir-
nice pa so napol "mrtve", razen one, ki jih lastujejo
razni dnevniki in magazini. "Chicago Tribune" lastuje
ne samo papirnice ampak tudi več ladij za prevažanje
papirja. Toda vzlic temu jamra, da se ji je papir od
leta 1936 podražil z $42 na $74 na tono. Kaj pa še
plače, črnilo, stroji?

Torej, vsak nikel, ki ga nam lahko prihranite s toč-
nim obnavljanjem naročnine, bo prihranitev listu ne
samo v gotovini, ampak tudi na času. In enako je
dobro, ako vsi skupaj upoštevamo sedanje razmere v
vseh drugih ozirih. Tako bo Proletarec i v nadalje
uspeval, pa Koledar, Majski glas in Prosvetna matica.
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