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Res čudne reči se
dogajajo

Nedavno so se vrnili v Zed.
države trije ameriški vojaki iz
Jugoslavije, ki so se pritožili, da
so bili v priporu v ameriškem
veleposlaništvu v Belgradu, češ,
da so osumljeni udeležbe umora
nekega ruskega častnika v Bel-
(jradu. Novinarjem so izjavili,
da jim o umoru ni nič znanega,
še manj pa da so bili pri njem
udeleženi, aretirani in pridržani
v priporu pa so bili le za pretve-
za, da je bilo pravemu krivcu
ped zaščito ameriškega'poslani-
ka Pattersona omogočeno po-
begniti iz Jugoslavije. V primeri
z drugimi važnimi dogodki, ki
dobivajo več ali manj publicite-
te v ameriškem tisku, se zdi ta
zadeva malenkostna. Značilne
pa je. da spričo toliko Jugoslavi-
ji nenaklonjene publicitete ame-
riške novine omalovažujejo ve-
sti, ki bi znale naše ameriške di-
plomate v Belgradu predstaviti
javnosti v drugačni luči kot si

pa želijo.
Manevri veleposlanika Patter-

sona niso nič novega za one, ki
,o zasledovali njegovo diplomat-
ko karijero. Človek, ki je na

vse mogoče načine manipuliral,
da bi odprl vrata za povratek
skrahirane jugoslovanske in z
njo ameriške in britanske reak-
cije h. jugoslovanskemu koritu,
ne bo preko noči spremenil svo-
jih namenov. Uradno lahko po-
daja vse mogočo izjave in se hi-
navsko laska Titovi vladi. Ne-
uradno pa se poslužuje vseh
sredstev, da otežuje prijateljske
tike med Ameriko in Jugosla-

vijo in izziva jugoslovanske še
neprekaljene in mlade diploma-
te k drastičnim dejanjem. Če bi

kaj takega odigralo v jugo-
slovanski ambasadi v Washing-
bm;, bi reakcionarno časopisje
natisnilo na prvi strani s štiri
/ J. e velikimi črkami: Tito ščiti
norilča. Faktično pa nismo v
jugoslovanskih listih čitali niti
besedice o tej zadevi.

Čudno, kaj?
Niti nismo presenečeni ob ve-

sti, da je jugoslovanska vlada
zahtevala prenehanje poslova-
nja informativnega urada pri
ameriški ambasadi v Belgradu.
Svojo zahtevo opira na dejstvo,
da so v ambasadi bili mimeogra-
firani Hearstovi članki, v kate-
rih se blati “komunistična” Ju-
goslavija in propagira proti nji.
Pattersonov informativni biro v
Belgradu ni samo pisal o Ame-
riki, temveč je med jugoslovan-
sko reakcijo Širil tudi tako pro-
pagando proti Jugoslaviji, kot
si jo je zamislilo ameriško reak-
cionarno časopisje s Hearstom
na čelu. Daši so diplomatski od-
nosa ji med Ameriko in Jugosla-
vijo silno omajani (ker so jih
.Jugoslaviji nasprotni elementi
namenoma hoteli razmajati) in
nadaljni neprijateljski incidenti
niso zaželjeni, je jugoslovanska

vlada pač podvzela pravilne ko-
rake, ko je ustavila nadaljeva-
nje take propagande. To je bilo
ponovno opozorilo ameriški vla-
di, da Jugoslavija ne bo dopu-
stila kateremukoli, da bi ruva-
ril proti nji na njeni lastni zem-
lji. Prepričani smo, da to opozo-
rilo ni šlo kar meni nič tebi nič
mimo ostalih zavezniških vlad,
ki tudi niso Jugoslaviji naklo-
njene.

In Hearstovi kolonarji so za-
vriščali: Tito zapira “čitalnice”
in preprečuje jugoslovanskemu
ljudstvu, da bi se ‘izobraževalo’.

Ali je čudno, da Jugoslavija
ne mara take “izobrazbe”?

Associated Press poroča iz
VVashingtona 2. oktobra, da je
oila prošnja za ameriško držav-
ljanstvo odklonjena “Byrneso-
vemu osebnemu pilotu in trem
drugim jugoslovanskim letal-
cem”, ki sedaj služijo kot oficir-
ji v ameriški armadi.

Dejstvo, da je Bvrnesov oseb-
ni pilot “nedržavljan”, obenem
oa bivši jugoslovanski oficir
“človek brez domovine”, ki se
ne mara vrniti v Jugoslavijo, je
zanimivo za slehernega Ameri-
kanca. Piše se Vojislav N. Ska-
kič in je star 37 let. Oficir v
ameriški avijaciji je postal šele
avgusta 1945 in ravno tako Mi-
loš M. Jelič, 33 let, Živko T. Mi-
ljkovič. 33 let, in Dcjon D. Ra-
dič 35 let. Državljanstvo jim je
bilo odklonjeno, ker niso ameri-
ški prebivalci.

Kdo so omenjeni štirje fan-
tje? Bivši jugoslovanski oficirji,
ki so verjeli propagandi jugoslo-
vanske reakcije v Jugoslaviji in
inozemstvu, da bodo Amerikan-
ci in Angleži okupirali Jugosla-
vijo, jo očistili partizanstva in
Tita ter odprli deželo Petrovi
kraljevi vojski in njegovim pro-
tiljudskim pajdašem in izkori-
ščevalcem. Na nekam podoben
način so računali tudi domači iz-
dajalci v Ljubljani in Zagrebu.
Toda to je žc zgodovina. Za nas
je važnejše vprašanje, zakaj si
je državni tajnik Byrnes izbral
enega teh kraljevaških oficirjev
za svojega osebnega pilota, ko je
imel na izbero na tisoče in tisoče
domačih pilotov?

Mar je bivši jugoslovanski
kraljevski oficir kot Byrnesov
pilot kaj pripomogel do sedanjih
odnošajev med Federativno
ljudsko republiko Jugoslavijo
in vlado Zed. držav? Jugoslavi-
jo smo že itak prisilili, da nam
ne zaupa. Uposlitev jugoslovan-
skega kraljevaša na tako važ-
nem mestu sigurno ni doprine-
sla kakega zboljšanja v teh od-
nošajih. Res čudne reči se do-
gajajo!

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Anglija gradi letališče
v Aziji

Namen Anglije je utrditi svoj
vojaški položaj v Aziji z novimi
vzletališči. Enega blizu Singa-
pora ima sedaj v delu. Stalo bo
$80,000.000.

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St., Chicago 23, ILL.

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

PROLETAREC
2301 SO. LAWNDALE AVE., CHICAGO 23, ILL.
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DO KONCA VOJNE so naciji obešali ljudi v množicah. Zavezniki
jim. vračajo, teda ne po nacijsko, kajti obsodili so v smrt le enajst glav-
nih kolovodij, nekaj nacijskih in fašističnih zločincev in kvizlingov pa
je bilo obešenih ali pa ustreljenih v posameznih deželah.

Kako pripravljamo les za obnovo...
Med bohinjskimi drvarji in gozdarji, ki noč in dan
spravljajo les z Jelovice v dolino

Nad Jelovico in Rudnim po-
ljem visijo redki oblaki. Po go-
zdih poteh hreščijo vozovi, polni
lesa. V dolini na cesti ob Bo-
hinjskem jezeru pokajo z biči
vozniki.

“Kdo bi mislil na počitek?”
pravi drvar in si z rokavom po-
tegne čez zagorel, poten obraz.

“Mudi se za obnovo,” se po-
govarjamo v gruči. “Rudarji v
Trbovljah, Hrastniku in drugod
potrebujejo jamski les, papirni-
ce celulozo, gospodarji tramove,
ostrešja in slemena, usnjarska
industrija naroča lubje . . .”

V dolini tuli na žagi sirena.
“Fantje, malo se bo treba

podpreti,” zategne sloki in ko-
ščeni drvar. Krepki zobje sami
meljejo, misli pa so pri hlodih,
pri žičnici, pri deskah in tramo-
vih-

“Tovariš, poglej v dolino! Ali
jih vidiš, skladovnice? Takih še
ni bilo v naši dolini . . .” mi ka-
že s prstom star gozdar.

“Šele ko smo rešili prve na-
loge, smemo govoriti, kaj smo
že naredili bohinjski drvarji in
gozdarji,” sproži pomenek vo-
dja skupine. Potem govorimo
vse vprek.

“Najprej smo se lotili sprav-
ljanja starih skladovnic lesa v
dolino. Od povsod so prihajali
klici po lesu, drvah in lubju za
obnovo in industrijo. Prvo nalo-
go smo uspešno rešili.”

Drvarjem in gozdarjem pono-
sno žarijo oči- “Ko smo v prvih
dneh maja vrgli Švabe iz bun-
kerjev in jih nagnali po savski
dolini,” ves razvnet pripovedu-
je drugi gozdar, “smo se lotili
obnove naše žičnice za prevoz
lesa z Jelovice. Trikrat je po-
skusil okupator spravljati les po
žičnici. Trikrat so jo partizani
požgali. Tako je ostalo ob žični
postaji 4000 m lesa in 1500 m
bukovih drv. Do oktobra smo
spravili po obnovljeni žičnici že
3000 kv. m. lesa v dolino do že-
leznice. Zdaj teče žičnica noč in
dan ter spravlja les z Jelovice.”

“Pozimi je bilo težje. Večino
lesa, ki smo ga prevzeli, je bilo
treba vzleči v dolino po strmih
zasneženih poteh- Dolgo smo ča-
kali na sneg Šele konec ja-
nuarja so se pota utrdila. Čez
200 voznikov je s konji in voli
dan za dnem rilo po gozdovih
sneg. Nakladali smo, vlačili in
vozili. Bali smo se, da bi nam
od juga ne skvarila potov v do-
lino. Zato smo hiteli kot še ni-
koli.”

Ozrli smo se v dolino. Majhen
rob jezera se je lesketal kot zr-
calo. Mimo sv. Janeza se je vila
vrsta naloženih voz-

“Po dolini so ob cesti iz dne-
va vdan rasli novi skladi lesa.
Naše bohinjske vasi so oživele.
Veseli smo Bohinjci spet trdno
držali delo v svojih rokah. Živi-
na je pihala v mrzlih jutrih in
vlačila hlode’. V dobrih dveh
mesecih smo spravili v dolino k
železnici in avtomobilski cesti
nad deset tisoč kubičnih metrov
lesa in pet tisoč kubičnih me-

trov drv. Do tri sto kubičnih
metrov smo na dan zvlekli v do-
lino . .

Obnovljene in popravljene
bohinjske žage zdaj noč in dan
režejo les. S postaje odvažajo
dan za dnem polni vagoni jam-
ski les za trboveljski rudnik in
za druge rudnike, les za papir-
nice, lubje v tovarne tanina, dr-
va za Ljubljano in za druge
kraje-

“Hlode bomo razžagali in pre-
delali,” pripomni drvar.

“Drugo nalogo smo opravili
takorekoč mimogrede,” se zado-
voljno nasmehnejo drvarji. “Do
tal požgano žago v Soteski, ki je
med največjimi obrati lesne in-
dustrije v Sloveniji, smo obno-
vili in izpolnili. Danes teče Sava
na tuleče turbine, ki ženejo dva
polnojarmenka. Nepregledne
kače hlodov, ki se vijejo izpod
Ratitovca in na drugi strani od
Savice, se zajedajo v škrtajoča
jarmenika. Skromno smo začeli
dvigati transmisije in opaže.
Malo nas je bilo. Danes stoji v
Soteski nova žaga. Tudi ona po-
maga pri obnovi . • .”

Potem smo govorili o prvo-
majskem tekmovanju, ki je za-
jelo vse delavne ljudi po Jugo-
slaviji.

“Tovariš, saj tudi mi nismo
zadnji. Za prvomajsko tekmo-
vanje smo obljubili, da bomo do
4. aprila obnovili tudi požgano
žago v Bohinjski Bistrici. Delov-
nih in uradnih ur ni, ne sobot
in ne nedelj. Vsak dan nam je
delovnik. Tako bomo postavili
bohinjsko žago. Na krlišče pred
žago smo že navozili 3000 kv. m-
lesa. Poglej jih, skladovnice, če
imaš dobre oči, boš videl, da so
visoke ko hiše!”

Zaradi velikih starih zalog ni-
so v gozdovih letos sekali nove-
ga lesa. Najprej je treba do zad-
njega hloda pospraviti iz gozdov
staro zalogo.

“Ljubljanska mladinska bri-
gada je bila pri vas in sekala...”

“Priznati jim moramo, da so
dobro delali,” pravijo drvarji,
“čez 1200 kubičnih metrov so
nasekali za Ljubljano. Nekoč je
hodila ljubljanska omladina v
Bohinj na počitnice. Zdaj je pri-
šla na delo- Močno so se izpre-
menili časi. ..”

Ob bohinjski cesti stojijo zdaj
visoki skladi hlodov. Kamor po-
gledaš, sam les, ki so ga drvarji
in gozdarji spravili v dolino, da
bo služil pri obnovi. “S tolikim
veseljem še nismo nikoli dela-
li,” pravi drvar iz gruče, ko se
bližamo Starim Fužinam.

Slovenski poročevalec.

Inflacija na Kitajskem
V Šangaju in v drugih kitaj-

skih prometnih in trgovskih cen-
trih se je dobilo septembra na
črni borzi za en ameriški dolar
že 4,400 kitajskih dolarjev. Ura-
dna tarifa je 3,350 kitajskih do-
larjev za en ameriški dolar.

Veliki misleci imajo namene,
drugi le želje.—Washington Irving.

Delavstvo bo moralo podvzeti še kaj
drugega kot le stavkati za višje plače

V naši deželi vre. Nekaj je narobe, ker. gospodinje ne dobe
jestvin, ali pa morajo tekati iz prodajalne in čakati v vrstah, pre-
dno sploh kaj dobe. V nekaterih mestih na vzhodu nastaja vsled
nezadovoljstva že drhalsko razpoloženje.

Stavk je čezdalje več. Krepeljci znova padajo po stavkarskih
glavah. Aretacij je mnogo. In draginja narašča, kakor voda v hu-
dourniku, ki hoče s svojo povečano silo preko bregov in skozi jez.

Inflacija jena pragu. Ako bo šlo tako naprej, koliko bo dolar
še vreden, oziroma kolikšna bo njegova kupna moč čez leto ali
dve?

Kaj pomagajo stavke in zvišanja mezde, ko pa se potrebščine
draže veliko hitrejše kakor vsa mezdna zvišanja skupaj!

MDO postane del
Združ. narodov

Mednarodna delavska organi-
zacija (International Labor Or-
ganization), ki ima svoj 29. kon-
gres v Montrealu v Kanadi, je
soglasno sklenila v bodoče po-
slovati pod okriljem Organiza-
cije združenih narodov (United
Nations Organization). Prej je
delovala pod pokroviteljstvom
lige narodov in bila po prvi sve-
tovni vojni v njenem področju
tudi ustanovljena. Obe skupno
bosta delovali v vprašanjih so-
cialnega značaja, delavske za-
ščite in socialne pravičnosti.

Mednarodni delavski organi-
zaciji je pridruženih 51 držav.
To ni delavska organizacija v
smislu kake povsem delavske
internacionale, kajti v nji pre-
vladujejo zastopniki vlad. Vsa-
ka vlada ima namreč v nji dva
zastopnika, delavske unije vsa-
ke dežele po enega in zveze de-
lodajalcev iz vsake dežele tudi
po enega. Iz Zed. držav je v nji
zastopana samo AFL, ker pravi-
la določajo, da le ena zveza unij
iz vsake države sme biti zasto-
pana.

Sedanji naš delavski tajnik
Schwellenbach je sklenil letos
imenovati za zastopnika na zbo-
rovanju MDO v Montrealu koga
izmed vodilnih odbornikov CIO
in Trumanu predlagal, da naj
se AFL in CIO glede zastopstva
vrstita. Eno leto ga naj ima
AFL in drugo pa CIO. Dosedaj
ga je imela vedno samo AFL, to-
rej naj pride letos CIO na vrsto.
Truman je v predlog delavske-
ga tajnika pristal. Ko je bil ta
sklep na to sporočen vodstvu
AFL, se je temu načrtu odločno
uprlo in od Trumana zahtevalo,
da naj načrt delavskega tajnika
Schwellenbacha prekliče, kar je
storil. Slično je Truman preobr-
nil svoje mnenje v Wallaceovi
zadevi. Razlika je le, da se je
Schwellenbach Trumanu rajše
podal kot pa da bi resigniral.

Ker predsodki niso zidani na
razumu, jih je z logiko nemo-
goče uničiti.—Tyron Edwards.

TISKOVNI SKLAD
PROLETARCA

XII. IZKAZ
WISCONSIN:

Milvvaukee: L. Barborich na-
bral $lO. Prispevali so po $1.50 J.
Tamše, L. Barborich. Po $1: Ne-
imenovan, J. Rojc, M. Zajec, F.
Zajec, J. Juvan. Po 50c: J. Jerman
M. Mihelčič, L. Ambrozich, M.
Schular.
OHIO:

Girard: Andy Krvina $3.
Fairpart Harbor: Lovrenc Bajc

$1.75.
Cleveland: L. Virant sl. (Poslal

J. Krebel.)
ILLINOIS:

La Salle: Anton Udovich $1.50.
Virden: John Schluge 50c.

PENNSVLVANIA:
Hcrminie: Frank Vozel $2, M.

Zakrajšek 50c, Mrs. A. Antončič
25c, skupaj $2.75. (Poslal Anton
Zornik.)

Oakland, Calif.: Anton Tomšič
75 centov.

Indianapolis, Ind.: Valentin Stroj
$2.00.

Berk!ey, Mich.: Peter Benedict
$39.00.

Skupaj $62.25, prejšnji izkaz
$1,142.71, skupaj $1,204.96.

Vnanja politika
Zed. držav pod
zaščito sile

(Konec s J. strani.)
Zed. državah bodisi vsled
dveh ameriških letal, ki sta bila
v nji zbita na tla in v enem pet
oseb übitih, deloma vsled nje-
nega režima, ki ne ugaja zapad-
nemu okusu, in pa vsled vpra-
šanja Trsta in ostale Julijske
krajine veliko neprijateljske
in tudi naravnost sovražne pu-
blicitete.

Težko je najti članek, ki bi
bil pisan o nji z razumevanjem
položaja, in pa preobrata ter
gospodarskih preuredb, ki vse
pomenijo socializacijo in za-
družnštvo.

V teh razmerah je naravno,
da se dobe prenapeteži, ki ob-
last zlorabljajo, ne v prid dr-
žavi, temveč v škodo, dasi se
tega v svoji neskušenosti, ali pa
brezobzirnosti, niti ne zavedajo.

Da, kuhinjske težave naglo izginejo,
kadar kuhate z elektriko. Vaša hrana
se ne kuha le avtomatično do popol-
nosti, temveč odpade vse težavno delo,
da ostane vaša kuhinja čista. Ker je
električna peč brez plamena, ni nobe-
nega dima ali umazanije. Zastori, ste-
ne in peč sama, vse ostane vedno sve-
tlo in čisto.

Lonci in ponve ostanejo svetle kot
ogledalo in izgledajo nove ...in vrhnji
deli peči se tako rekoč sami čistijo.
Globoki lonec v električni peči je pra-

vo veselje pomivalke ... vi lahko pri-
pravite ves obed v tem loncu, ne da bi
potrebovali kako posodo. Pomislite,
kako hitro ste lahko gotovi z delom
v kuhinji, ker imate samo en lonec
za pomiti! Kuhanje z elektriko je tudi
ceneno... stane samo $2 na mesec
za povprečno čikaško družino, da se
kuha z elektriko. Pazite na nove elek-
trične peči pri vašem prodajalcu ali v
najbližji Edisonovi trgovini. Vprašajte
za brezplačni instalacijski načrt za
električne peči v Chicagu.
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"BITI glavna kuharica in pomivalka ni nobena zvijača z
mojo avtomatično električno pečjo. Hrana je vselej oku-
sna in delo s pomivanjem posode po obedu se lahko in
hitro izvrši."

COMMONWEALTH EDISON COMPANE

Na ameriško rahločutje to
zelo slabo vpliva. Sicer pa, čim
je bilo vojne konec, se je začela
ameriška vlada napram Titu in
jugoslovanskemu osvobodilne-
mu gibanju ohlajati. Toliko bolj
pa so potem iskali zaslombe v
Washingtonu razni Fotiči, kle-
rikalci, mačkovci in drugi taki
elementi, katerim je hudo, ker
jim Jugoslavija ni padla nazaj
v naročje.

Kar se torej ameriške vlade
tiče, se je odločila podpreti svo-
jo vnanjo politiko ako potrebno
tudi “z rožljanjem sablje”.
Dardanele daleč od sporazuma

Izjava mornaričnega tajnika
Forrestala je še posebno pome-
nila podpiranje Turčije v nje-
nem vztrajanju proti ruskim za-
htevam za skupno kontrolo nad
to morsko ožino. Namreč za
skupno le med Turčijo in So-
vjetsko unijo in v sporazumu
med njima naj bi bile udeleže-
ne tudi druge države ob Črnem
morju (Rumunija in Bolgarija),
ne pa vnanje sile.

Turčija se temu protivi in se
je obrnila za zaščito proti ru-
skim zahtevam in pretnjam na
Zed. in Veliko Britanijo.
Obe imata sedaj v Sredozemlju
zelo močno mornarico ter veli-
ko zračno floto.

Gre se ob enem za kontrolo
in pa za oljna polja v Perziji
(Iranu) in vmes je vprašanje
Donave. Kajti kontrolo nad
plovbo po nji zahtevajo tudi Ze-
dinjene države in Anglija, ki
naj bi bila seveda skupna z dru-
gimi deželami.

Vzrokov za spore je torej
mnogo, in ker si jih še poveču-
jejo, namesto zmanjšujejo, je
naravno, da je take “vnanje”
politike potrebno podpirati tu-
di s silo, ne sicer da se jo bi
uporabljalo, toda zraven jo
imaš, ko argumentiraš. In če je
nasprotnik pri tem preveč “tr-
mast”, lahko pristopi zraven
“sila” in ti pomoli prst pod nos.

Tako je treba razumeti vna-
njo politiko velesil in pa “sile”,
ki jo protektirajo in pomagajo
eni ali drugi uveljaviti njene
smernice.
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