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Križ in kultura ...

Iz stare domovine prihajajo
podrobnejša poročila o grozo-
dejstvih, ki jih jetuja in doma-
ča nacifašistična drhal izvajala
nad tistim delom slovenskega
ljudstva, ki ni maralo lizati pe-
te ne tujih, ne domačih tiranov.

V mislih imam namreč poro-
čila, ki jih SANSov urad priob-
čuje v Prosveti in morda še v
drugih nepristranskih listih.
Niso lepe te vesti in vem, da se
mnogi naš človek z mano vred
vprašuje, kako je moglo priti
do toliko razsežnega bratomor-
stva na slovenskih tleh. Kako
je mogoče, da so se roke, ki so
bile izza mlada .naučene in va-
je sklepati se k molitvi, da so
te roke prelivale kri svojih bra-
tov in sester... Pa da so jeziki,
na katerih je tolikokrat ležalo
‘telo’ onega, ki je prinesel na
svet mir in ljubezen, resnico in
odrešenje, da so se ti jeziki po-
nižali do vloge najgršega iška-
'rijotstva

.
.

.

: Vemo, kaj je fanatizem in če-
sa je od slepega fanatizma pre-
vzeti in prežeti človek zmožen.
Toda, da se je i med našim, raz-
meroma vrlo poštenim sloven-
skim narodom, našlo toliko naj-
hujšemu fanatizmu dostopnih
karakterjev, to je za marsikoga
izmed nas strašno in porazno
odkritje.

Bodimo pa prepričani, da bi
do takih in toliko mrzkih, ne-
človeških izcesov nikdar ne pri-
šlo, da niso Šariči in Rožmani
s svojim neodpustnim postopa-
njem ukresali iskro verskega
fanatizma. Kaj je verski fana-
tizem? Odgovorov na to vpra-
šanje je v zgodovini človeštva
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Kdo so ljudje, ki vodijo obnovljeno
Jugoslavijo in kaj zastopajo?

Kongresnik O’Konski iz Wisconsina in bivši jugoslovanski
poslanik Konstantin Fotič sta govorila nedavno v Chicagu na
rbskem protestnem shodu proti Titu. Oziroma zoper Jugoslavijo

kakršna je sedaj. Kongresnik O'Konski, Američan poljskega po-
ekla, se priduša nad Rusijo zaradi Poljske, češ, da je demokra-

cija v nji izdana in kriva temu sta ameriška in angleška vlada,
ker sta se podali Stalinu

Na slične strune udarja Fotič. In oba sta kar naenkrat začela
arnati nad pogaženjem demokracije v Jugoslaviji in na Polj-

;kem. dasi je ni bilo v času Hitlerjevih pripravljanj na svetovno
>okolje ne v Jugoslaviji in ne na Poljskem.

Fotič in O’Konski jamrata nad nečem kar sploh obstajalo ni.
!n ker nista nevedna, vesta, da delujeta za povratek Beckove in

• •aršijske “demokracije”, ki je bila poguba za Poljsko in Jugo-
slavijo.

A pomudimo se rajše pri Jugoslaviji. Ko je nastala, ji je
lačeljeval Nikola Pašič. demokrat po vedenju, lisjak v politiki
n brez smisla za sodobnost. Ko je prišla k njemu v Beograd slo-
venska deputacija apelirati za zaščitenje industrije v Sloveniji,
•e je Pašič smehljal, češ. čemu toliko skrbite za tistih par dimni-
kov, ki vam okužujejo zrak! Pri nas redimo svinje in jagnjetino
n prav dobro izhajamo!

Dali je res tako govoril ali ne, tu ne moremo ugotoviti. To
mekdoto se je pripovedovalo po ljubljanskih kavarnah, a v tisku
ie ni bilo. Morda bi je cenzura ne dopustila na papir. Ampak
ce je tako zbijal šale ali ne, dejstvo je, da taka je bila mentali-
ieta birokratov, ki so vladali Jugoslaviji. Bili so redki, ki so se
lavduševali za industrializacijo in le z zunanjimi pritiski, s po-
močjo vnanjega kapitala in pa vsled politike, kakršni pravimo
lukaj “pork barell”, so tu pa tam le nastale nove tovarne in rudo
pa so domači kopači pridno spravljali na površje v korist tujega
kapitala.

V Sloveniji je vladala stranka, ki je učila, da je boljše iz-
gubiti ves svet kot pa trpeti večno pogubljenje. To se pravi,
učila je ljudi, naj delajo ne da bi pri tem hrepeneli po posvetnih
dobrinah. Misli na nebesa—so rekli človeku, ki je oral ali kopal
v rudniku, a sebi so posvetne blaginje le privoščili.

Veliko ljudi je to razumelo in upali so, da se nekega dne iz-
vrši sprememba tako, da naj nebesa veljajo že na tem svetu, ne
šele onkraj groba.

Jugoslavija ni bila gospodarsko nobenkrat vzorno organizi-
rana. V vnanji politiki je bila protisovjetska, v domači protiso-
cialna, vzlic dobrim socialnim zakonom in ustanovam, ki jih je
imela po zaslugi socialistov. Kar je bilo v tem času na odgovor-
nih mestih pametnih, dalekovidnih, socialno čutečih ljudi, so
mogli storiti le kaj malega v splošno korist.

V počeiku so bili v koalicijski vladi zastopani tudi socialisti,
in v skupščino so komunistični kandidati prodrli—kakih 50 po
številu, v najbolj primitivnih krajih. Vsled protisovjetske vnanje
politike je Jugoslavija komunistično stranko proglasila izven za-
kona— in priznati je treba, mnogi “komunisti” so ji pri tem s
svojo taktiko pomagali kot da so bili najeti za to delo.

Tudi razprtije med komunisti in socialisti so bile voda na
mlin reakcije. Po dvajsetih letih Jugoslavije pa je vlada v Beo-
gradu, s svojimi slugami v Ljubljani, Zagrebu in Sarajevu uda-
rila še po tisto malo svobodnih unijah, kar jih je bilo in si jih
podvrgla slično kot prej Mussolini in Hitler.

Socialistično gibanje v Sloveniji je pod Avstrijo precej po-
menilo. Bilo je bojevito, organizirano strokovno, kulturno in za-
družno in ko je nastala Jugoslavija, je jugoslovanska social-de-
mokratska stranka še imela močne zveze z delavci, obrtniki in
ponekod tudi s kmeti. Stranka v Srbiji je imela svoje tradicije,
enako na Hrvatskem in v Bosni. V Sloveniji je soc. demokratska
stranka imela svojo glavno oporo dostikrat na Primorskem in
tudi v Dalmaciji je imela pristašev.

Po vojni so übili staro vodstvo razdori, drugo je opravila re-
akcija. Komunisti so pod Zinovjevom pomagali k sporom, nato
so se nekako razpršili, a mala skupina med njimi je šla v podtal-
nost in začela znova. Posledica tistih njihnih aktivnosti je bilo
partizansko gibanje v tej vojni. Socialistom so naciji njihovo
glasilo “Delavsko Politiko” v Mariboru takoj uničili, kolikor jeni že prej oslabila vsled cenzure klerikalna (vladajoča) stranka.
Njenega urednika Eržena so zaprli, mnogo drugih aktivnih čla-nov poslali v koncentracijske kempe. O nekaterih, ki jih ni za-dela ta usoda, so potem pisali, da so se hoteli družiti v koalicijinekake ljudske zveze, ki pa so jovodili klerikalci v svoje oportu-nistične namene. Tako ni na socialistični strani v Sloveniji bilorazen par strokovničarjev in intelektualcev nikogar več, ki bimogel zagrabiti za vajeti.

Med komunsti je bilo slično, toda v svoji podtalni organiza-ciji so bili veliko bolj pripravljeni. Po 22. juniju 1941 so imelimočno zaslombo v Sovjetski uniji. Pošiljani so bili tja kot be-gunci v šolo. Tako so poleg starih prvakov nastali povsem novivoditelji, ki so danes glavni faktor obnovljene Jugoslavije Dasiso mnogi pionirji še zraven, je vodstvo države v novih rokahOd te vlade, od tega novega gibanja, ki se od gibanja iz leta
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POVELJNIK MARINOV COL. FRANCIS FENTON kleči ob truplu svojega sina Michaela, ki je bil
übit v spopadih z Japonci na Okinawi.

IVERI
več nego dovolj. Najgrša, naj-
bolj krvava poglavja se tičejo
baš verskih bojev.

Kljub temu se nekateri med
nami strašno boje, da bo v novi
Jugoslaviji cerkev ločena od dr-
žave. Ce bi se cerkev držala
bolj Kristusovega nauka, nego
pa Pavlovih predpisov, bi v lo-
čitev ne le privolila, ampak jo
zahtevala.

Naravnost neupravičljivo pa
se mi zdi namigavanje, da bosta
Tito in njegova vojska kriva,
ako ne bo primorsko vprašanje
celotno rešeno v prid Jugosla-
vije. Ljudem, ki so mirno spre-
jeli Rožmanovo izdajstvo, ko je
ta obesil vso Slovenijo z belo
Ljubljano vred na kljuko sva-
stike, pač ne pristoja kritika te
vrste. Če jim ni bilo nič do Slo-
venije in njene svobode, kdo
naj verjame njihovim krokodi-
lovim solzam za Trst? Saj bi
bilo kar idealno, če bi Trst ostal
v laških mejah, in bi Rožman
postal tržaški škof—za plačilo
.

. .In v zatočišče ‘Slovencem”
Rožmanovega kalibra. In ker je
‘pri Bogu vse mogoče’, se bi po
rimski volji utegnilo to uresni-
čiti. Ali vsaj jaz verujem v bo-
žje mline, ki jim ne uide nihče,
niti papeštvo ne, tako kot je.

Človeška družba je še zme-
rom v svoji detinski dobi. Po-
časi se razvija, ali razvija se.
Teže in teže jo je voditi za nos.
Odklenkalo je napol božanskim,
ali napol demonskim bitjem, ki
so rajala, ali prežala v temnih
ložah, ob rekah, na gorah. Od-
klenkalo je hudobnim duho-
vom, ki jih je bilo treba izga-
njati iz nesrečnih obsedencev.
Odklenkalo je čudodelnikom in

1919-25 razlikuje v tem, da je sedanje konstruktivno in ustvar-
jajoče, je odvisno, kakšno obliko bomo videli v Jugoslaviji čez
leto ali dve.

Seveda to ni samo notranja stvar Jugoslavije, kajti vnanji
pritiski tudi vplivajo. Marsikaka država se bi lahko razvijala de-
mokratično in gospodarsko veliko svobodnejše in uspešnejše,
ako ne bi pritiskala nanjo takozvana demokratična zaščita vna-
njih sil.

Jugoslovanska vlada izjavlja, da je njen namen ustvariti
novo, demokratično, federativno Jugoslavijo. Nedvomno njeni
vodilni člani v to trdno verujejo in delajo ter bodo delali po teh
načrtih in nagibih.

A prav gotovo je, da se bo v tem procesu urinilo na mnoga
važna mesta tudi precej oportunistov, in baš v ta namen bi bilo
zares dobro, če postane politično gibanje v Jugoslaviji čimbolj
demokratično. Trotov in zavajalcev se je laglje iznebiti, ako imaš
pravico posvetiti nanje.

Jugoslavija si je v sedanji vojni priborila s svojim osvobo-
dilnim gibanjem ugled kot menda nobena druga okupirana de-
žela v tolikšni meri. In izgleda, da si ga bo obdržala tudi v rekon-
strukcijski dobi in dalje.

vsakojakim čudežem, in vek
čarovnic je za nami. In odklen-
kalo bo še marsičemu, kakor hi-
tro se bo človeštvo toliko raz-
vilo in dozorelo, da bo znalo od-
govoriti še na nadaljne ‘kako in
čemu in zakaj’.

Če je že tolikanj dozorelo,
zakaj pa se pobija med sabo?
To vam je dlaka v mleku! Kako
se pa naj razvija somerno in
vsestransko, če mu pa držimo
duševne sile z vsemi mogočimi
konopci povezane in pritrjene
na srednji vek? Ne sme razmi-
šljati svobodno, ne sme vz-
dvamljati; knjige, ki bi ga ute-
gnile poučiti tudi o senčnih
straneh—kakor da je na svetu
kaj brez sence!—so na indeksu
in jih je pod smrtnim grehom
prepovedano čitati. Sodim, da
je tri četrtine vseh civiliziran-
cev takole povezanih—ali se je
čuditi, da kulturno zastajamo,
tehnično pa se preraščamo?? Pa
da se ta enostranost utegne še
grše in hujše maščevati, kakor
se je že maščevala v teku zad-
njih let, tudi tega se je bati.

Zato je res že skrajni čas,
da bi razne cerkve zrevidirale
in zreformirale svoje duhomor-
ne doktrine, ter bi nehale biti
duševnemu razvoju tolikšna
coklja, kot so.

AGITATORJI
\A DELU

I
Vse naročnine, ki jih pošljejo za-

stopniki in drugi agitatorji Proletar-
ca, so štete na bazi polletnih naroč-
nin. Namreč agitator, ki pošlje eno
celoletno, je zabeležen v tem sezna-
mu z dvema polletnima.

Johp Krebel, Cleveland, O. 27
Anton Zornik, zap. Penna. 19
Chas. Pogorelec, Chicago, 111. 18
Martin Judnich, Waukegan, 111. 14
Ant. Jankovich, Cleveland, O. 11
Ludwig Yoxey, Pueblo, Colo. 6
Leo Zevnik, La Salle, 111. 6
Frank Cvetan, Johnstown, Pa. 6
Mike Podboj, Cleveland, O. 6
L. Barborich, Milwaukee, Wis. 6
Andrew Lekšan, San Francisco,

California 4
Frank Zaitz, Chicago, 111. 4
Vinko Peternel, Strabane, Pa. 4
John Chamazar, Chicago. 111. 4
.F S. Tauchar, Chicago, 111. 2
Mike Kopach, Barberton, O. 2
Matt Malnar, Willard, Wis. 2
Frank Remitz, Rock Springs,

Wyoming 2
John Petrich, Youngstown, O. 2
Kristina Podjavoršek, Mil-

waukee, Wis. 2
Peter Verhovnik, Chicago, 111. 2
Joseph Jež, Warren, O. 2
Max Martz, Buhi, Minn. 2
Frank Bizjak, Chicago, 111. 2
Max Knaus, Traunik, Mich. 1

Skupaj (4 tedne, od 2. do 30. ju-
nija) 156 naročnin, prejšnji izkaz
(4 tedne) 119 naročnin.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Konferenca združenih naro-

dov je zaključena. V koliko je
bila uspešna, bo pokazala bo-
dočnost. Menda ga ni človeka,
kateri bi ji ne želel uspeh. Da
ta skupina združenih narodov
ne bo odpravila vsega zla, ka-
tero se danes nahaja po svetu,
to menda tudi sami vedo. Ali
če bo to njihovo delo saj mala
zavora v poskusih ustaviti take
ljudi, kot so bili zadnji stvari-
telji svetovnega klanja, se bo
njih delo lahko imenovalo za
vredno naporov.

Dogodki zadnjih tednov
Kot kaže, saj sedaj ko to pi-

šem, je med Poljaki končno
vendar le prišlo do nekakega
sporazuma. Kakšna bo usoda
übežne poljske vlade v Londo-
nu se precej ugiba. Za svojo
propagando je potrošila silne
vsote denarja. Samo v Zed. dr-
žavah je potrošil njen propa-
gandni\ odbor v zadnjem letu
več kot osemsto tisoč dolarjev.,
To je registrirana vsota. Koli-
ko več se je potrošilo, nobeden
ne ve. Posebno v Ameriki rogo-
vilijo razni poljski reakcionar-
ji toliko, da je veselje. Zadnje
tedne, ko se je pričela gonja
proti Rusiji, si jih dobil prav v
prvih vrstah.

Dvaindvajsetega junija je mi-
nilo štiri leta, od kar je der
Fiihrer udaril v Rusijo. Če je
res še kje živ, se je skoro goto-
vo domislil na tisto lepo polet-!
no jutro. Kot kaže Cianov dnev-
nik, Italijanom ravno niso za-
upali kedaj bo ta njih “der
Tag”. Samo tako malo postrani
je von Ribbetrop omenil, da če
se sirar odloči za tak korak, bo
vzelo nekako šest do osem ted-
nov—pa bo konec rdeče arma-
de. In nikdo mu ne more očita-
ti, da se ni fant zares pripravil.
Tristo štirideset nemških divi-
zij, dvajset rumunskih, pet-
najst ogrskih, dvanajst finskih

ne da štejemo Italijane, Hr-
vate in Slovake. To je bila ar-

-1 mada kot je še ni videl svet.
1 Topov, tankov in letal je bilo
brez števila.

Udarili so brez napovedi voj-
ne. Ta vpad je bil strahovit. Ka-
dar pomislim, da je samo ne-
kako dvestopetdeset tisoč Nem-
cev prebilo skozi Belgijo ter o-
brnilo celotno francosko arma-
do in jo zdrobilo v prah po-
tem se ni čuditi, da so bili Rusi
potisnjeni nazaj. Z nemškimi
strategi so se v večini strinjali
tudi drugi vojaški izvedenci
češ, v osmih tednih bo vse kon-
čano. Mogoče, če bi se ruski
delavci borili kot se je na pri-
mer francoska armada. Moskva,
Leningrad, Sebastopol in Sta-
lingrad, kjer je bila usoda Nem-
čije v Rusiji zapečatena, so ime-
na, katera ne bodo iz zgodovine
nikdar izbrisana.

Istotako ne žrtve naših ame-
riških fantov, kateri so padli
na peščenih obrežjih Normandi-
je in pozneje vse skozi do Elbe,
naših jugoslovanskih borcev,
kateri so z noži in sekirami dr-
žali sovražnika, ter drugih na-
rodov, kateri so pobijali faši-
zem. Vprašanje je samo: Ali
bodo znali ohraniti mir kot so
znali pobijati sovražnika?

Jugoslavija
Iz Jugoslavije ne slišimo ve-

liko. Pošta je bila minuli teden
šele odprta in novice, katere
prihajajo od tam, so bile doslej
zelo redke. Z vprašanjem Tr-
sta, ki je začasno odgodeno, se
je gonja po našem meščanskem
časopisju proti Jugoslaviji po-
legla. Slišali smo, da je bilo
precejšnje število Paveličevih
ministrov poslanih v večna lo-
višča, kar je prav in pametno.
Kadar bo svet zvedel strašna
grozodejstva, katere so poče-
njali Paveličevi rablji, bo pre-
cej iznenadenja. Za tako svojat
je vrv najboljša.

Marsikateri naših rojakov se
vprašuje, kaj delajo pri nas z
našimi domobranci? Tudi to
vprašanje bodo naši fantje tam
lepo rešili, o tem ni dvoma. Ko
sem čital Titov govor, katerega
je imel ob času osvoboditve
Ljubljane, sem vedel, da bo to
vprašanje rešeno brez prizana-
šanja.

Iz pisma znaqke Frančiške
Tič, katero je bilo priobčeno v
Proletarcu z dne 20. junija, je
razvidno, kakšna usoda je dole-
tela naše ljudi, kateri se niso
podali fašistom. Da ni bilo nič

bolje na Dolenjskem, vemo iz
poročil, katera od časa do časa
dohajajo od tam. Da je tam sil-
na potreba živeža in drugega
blaga, vemo in še več bomo ve-
deli, ko se enkrat zopet usposta-
vijo poštne zveze. Vsak, kateri
ima tam svojce, prijatelje ali
pa sorodnike, naj se že sedaj
pripravi, da jim priskoči na po-
moč. In koliko tisočev jih je
tam, kateri nimajo tukaj nobe-
nih sorodnikov, in kateri prav
tako potrebujejo pomoči. Radi
tega naše delo še ni končano,
ampak se je šele komaj pričelo.

Po svetu
V Levantu še vedno vre. An-

gleži so se odločili, da odpro je-
če v Indiji, kjer je na tisoče po-
litičnih jetnikov. Na Kitajskem
se je spor med Jenanom (ko-
munisti) in Čunkingom še po-

; večal. Zed. države začasno pod-
pirajo samo Kaišekovo skupi-
no. Okinawa je v naših rokah.

1 Belgijski kralj je vsled zahte-
ve, da se vrne na svoj stolček

; povzročil vladno krizo. Franco
bo razpisal volitve v Španiji??
Laval je še vedno v Barceloni.
Lord Haw-Haw pravi, da je a-
meriški državljan. Poštni uslu-
žbenci dobe povišanje plače
tako poročajo iz Washingtona.
Čarter Združenih narodov spre-
jet in podpisan v San Franci-
scu. Francoske volitve razpisa-
ne za mesec oktober.

I
1

Pri nas
Stavka tiskarjev in litogra-

fov pri tvrtki Donneley, katera
traja že par tednov se, ko to
pišem, še nadaljuje. V tej ti-
skarni se tiskata magazina Lise
in Times za srednji zapad. W.
L. B. jim je že dvakrat ukazal,
da morajo nazaj na delo, ali kot

jizgleda, se bo stavka nadalje-
vala. Deset dni trajajoča stav-

I ka prevoznikov tovornih avtov.
; katero sem omenil v prejšnji
številki, je razbita s pomočjo
vojaštva. Poštni in drugi držav-
ni uslužbenci bodo dobili že dol-
go pričakovani in zasluženi po-
višek v plači.

Naše gibanje
j Sedaj, ko se bližajo vroči
poletni dnevi, je že navada, da
naše gibanje dobi bolj mrtvi
značaj. Ali v teh resnih časih
ko je vse toliko odvisno od na-
ših naprednih in delavsko za-
vednih sodrugov, ti vroči dnevi
ne smejo zaustaviti našega de-
la. Ne samo, da naši bratje v

| domovini potrebujejo vse po-
moči, ampak tudi naše gibanje,
v katerega smo vložili toliko

■ dela, ne sme trpeti. Posebno pa
, še naš list Proletarec, katerega
jubilej praznujemo v tem letu
mora dobiti vso pomoč, kolikor

• je v naši moči. Ne pozabimo na

i našo organizacijo : in ne po-
jzabimo na naš list!

Ruski relif ničesar za po-
ročati.

Ako vam je naročnina potekla,
prosimo, obnovite jo čimprej.

Tole mi ne gre
v glavo ?

Pomožni generalni pravnik
Wendell Berge je senatni komi-
siji dejal, da je 75 odstotkov
nemške industrije povsem ne-
poškodovane, a mnogi drugi
zvezni uradniki in častniki pa
trdijo, da je nemška industrija
takorekoč vsa v razsulu. Kak«
da se članj naše vlade o tem ne
morejo zediniti, to mi nikakor
ne gre v glavo! Dvoje nasprotu-
jočih si trditev vendar ne more
biti v pravem.


