
PROLETAREC JE
DELAVSKI LIST

ZA MISLEČE ČITATELJE
PROLETAREC OFFICIAL ORGAN OF

J. S. F. AND ITS

EDUCATIONAL BUREAU
Glasilo Jugoslovanske Socialistične Zveze in Prosvetne Matice

ŠT. NO. 1977. Entered m aecoad-class Dec. C, 1907, at the po** office at Chicaao, ilj.,
unda,- the Act os Congreis os March 3, 1879. CHICAGO 23, ILL., 1. AVGUSTA (August 1), 1945. ’nhlished vVeekly at 2301 S. Lawndale Ave. LETO—VOL. Xl*

(■
■

’■
'

"IR

1

>#; - ■ -W- ’ ;???. ® W >Irl
' ;W iM ■ i

' 'wO &r JißgigßM&aM BBF
« . ra&i□šal r ■^W^WW— .._. 1
WINSTON CHURCHILL ob svojem prvem prihodu v Berlin na

konferenco “velike trojice”. V vojni se je izkazal za velikega držav-
nika, a ljudstvo Anglije mu v miru ni hotelo zaupati in njegova stranka
ie bila poražena. Z njo vred je tudi on nehal biti vodja imperija, ki je
največji na svetu, a so mu tla že zelo rhzmajana.

Anglija stopa
v novo poglavje
svoje zgodovine

"ČISTKA" A ANGLEŠKEM FOREIGN OFFICU. -
TRUMAN V VELIKI TROJICI SEDAJ EDINI, •

KI PREDSTAVLJA KAPITALIZEM. - UNIJSKI
VODTELJI V NAJVAŽNEJŠIH POZICIJAH

Ko so bili 26. julija glasovi
volilcev v Angliji sešteti, so
osupnili zmagovalci, ker takega
rezultata niti največji optimisti
med njimi niso pričakovali, to-
rij i pa so strmeli. In ne samo
angleški, temveč prav tako a-
meriški, francoski in razni dru-
gi “toriji” po svetu.

Churchill ni bil magnet
Konservativna stranka v An-

gliji, ki je imela v prejšnji zbor-
nici absolutno premoč nad vse-
mi drugimi strankami, se je na
Churchillovo sugestijo odločila
za razpust koalicijske vlade in
za takojšnje volitve, češ, sedaj
je sentiment ljudstva še na
naši strani. Delavska stranka je
pristala v Churchillovo sugesti-
jo, da se razpiše volitve, kajti
vršile se niso na Angleškem že
deset let, a želela je, da se ne
bi vršile še v tem momentu.
Ampak upirati se tudi ni mogla.

Sla je v volilni boj s svojim
programom, ki sicer ni revolu-
cionaren, a je vendarle povsem
socialističen. Toriji so bili pre-
pričani, da je Churchillov vpliv
in sloves med ljudstvom tolik-
šen, da bo delavski stranki se-
daj nemogoče zmagati. Ampak
dogodilo se je.

Pravijo, da je bilo Churchil-
lu, ko je izvedel o volilnem re-
zultatu toliko hudo, da je ko-
maj zadržaval solze, dasi on ni
sentimentalen. V življenju je
veliko izkusil. V njemu se je
utrdil in kadar govori, se naj-
večkrat odkrito izraža. Prav
radi tega je postal v času vojne
eden izmed najbolj zgodovin-
skih državnikov na svetu. An-
gležem ni prerokoval v nji dru-
gega kot trpljenje, krvavljenje
in solze. Ko je takrat tako go-
voril. ni vedel, ali bo Nemčija
še kdaj premagana ali ne, kajti
Hitler je rohnel in njegove ar-
made so prodirale kamor so se
pognale. Edino Churchillovo u-
Panje je bil Roosevelt. Rusija
one dni še ni bila v vojni.

In v tistih tragičnih dneh je

Roosevelt storil vse kar je zmo-
gel, vzlic ogromni opoziciji re-
publikanske stranke, pa raznih
Wheelerjev, Lindberghov itd.,
pa tudi Browder in Thomas sta
bila takrat proti njemu, češ, da
nas potiska v vojno. Šele zgodo-
vina bo znala prav oceniti, ko-
liko je Roosevelt storil, da je
ta vojna v Evropi izšla kakor
je. Anglija in Rusija sta mu la-
hko hvaležna.
Prevrat, ki je novo poglavje

v zgodovini
Ko se je Churchill odločil, da

volitve razpiše, v nadi, da ima
sedaj torijska stranka največ
upanja na zmago, so v to njego-
vo domnevo verjeli tudi tabo-
riti. Vedeli so, da je Churchill
smatran za največjega državni-
ka v tej vojni in razumeli so,
kako velika je njegova popu-

(Konec na 5. strani.)

Odbor politične akcije unij,
ki posluje sedaj pod firmo Na-
tional Citizens Political Action
Committee, je 24. julija t. 1. na-
čelnika republikanske in demo-
kratske stranke javno pozval,
naj odkrito izjavita, kaj mislita
o predlogi v zveznem kongresu,
označena z FEPC. To so začet-
nice, ki pomenijo po naše, da
naj se vpiše med zakonik traj-
no postavo, ki bi prepovedovala
delodajalcem odklanjati delo
komurkoli zgolj zaradi njegove
polti ali vere.

Stvar se tiče predvsem črn-
cev, ki jih je kakih 13 milijo-
nov v tej deželi, in pa Židov.
Senator Bilbo (dem., Miss.) tr-
di, da jih je tu že pet milijonov.
Pred to vojno so bili črnci na-
jemani le v najslabše službe,
’udi ako so bili za boljše spo-
sobni. In mnogokje je bilo tudi
Židom absolutno zabranjeno

Evropa v vretju socialnih preobratov,
ki pomenijo konec starih sistemov

V zadnji volilni kampanji v Angliji je Winston
Churchill dejal, da če se volila' izrazijo za delavsko
namesto za njegovo torijsko stranko, bo to pome-
nilo signal "komunistom" v Franciji in v drugih de-
želah Evrope za podivjanje in dobile bodo namesto
kakega "dostojnega" socializma nasilni komuni-
zem.

Občinstvo mu je ploskalo, kajti ne more se ta-
jiti, da je bil Churchill med voino najpriljubljenejša
osebnost na Angleškem. Ampak negovemu klicu le
ni hotelo slediti. Niti ni verjelo njegovim strašilom.
Mož, ki je mislil, da ga občuduje ves svet in da ga
posebno Angleži ob zatonjevanju vojne ne bodo vr-
gli z vodstva, je 26. julija uvidel, da je svoje sposob-
nosti dal napačni stranki. In da je njegov evangelij

zapopaden v vzdrževanju kapitalizma in imperi-
alizma Velike Britanije za vsako ceno, bil zavržen
od mase, na katero je v pomoč torijem najbolj ape-
liral.

Kaj bo delavska stranka mogla s svojo zmago,
je kajpada drugo vprašanje.

Kar se kapitalizma tiče, pa je za Evropo—za nje-
gove sorte Evropo—v silnih skrbeh. Zmage delavske
stranke v Angliji se je bal, čeprav ve, da je v taktiki
zelo konservativna in da se pod McDonaldom ni kaj
prida postavila. Oziroma se je zelo diskreditirala,
ker se v kritičnih momentih ni znala postaviti na
svoje mesto. Tako so lahko toriji znova triumfirali.

Kaj bo sedaj z angleško vnanjo politiko n. pr. v
Grčiji in v Italiji? Churchill in njegov minister vna-
njih zadev Anthony Eden sta podpirala v obema na
celi črti rojaliste, cerkvene magnate in druge reak-
cionarje. Enako v Belgiji itd. AH bo to stanje nova
delavska vlada mogla spremeniti na mah? To ji bo
mogoče le po stopnjah.

V Italiji, kjer obstoja po padcu Mussolinija vsa-
ka vlada le po predpisih politike Velike Britanije, je
tik pred štetjem glasov vrgel bombo v ozračje itali-
janski minister vnanjih zadev, član takozane krščan-
ske demokratske koalicije Alcide de Gasperi. Dejal
je, da "komunisti" v Italiji vodijo državo v enake
toke, kakor jo je zavel Mussolini. On je v vladi v
Rimu največ na zahtevo zaveznikov, v tem slučaju
Anglije in Zed. držav. Neglede, kako konservativno
nastopa komunistični vodja Palmiro Togliatti, on je
tarča, pa čeprav je storil reakciji v Italiji toliko v
prid, da socialistična stranka, ki ie najjačja, do ne-
davna ni hotela biti v vladi. A sedai zelo ob ne-
pravem času, predno so bili sešteti glasovi v Angliji,
pa je minister vnanijh zadev Gasperi levičarjem za-
lučil, da vodijo Italijo "nazaj v Mussolinijeve sorte
fašizem". Mož se je prenaglil. Ako se bo mogla
nova angleška vlada izmotati iz vnanje politike to-
rijske stranke, bo v Italiji in drugje lahko kaj dose-
gla za napredek. Priložnost ima in ako jo do dna
izrabi, bo vsemu svetu koristno.

JSZ POSLALA POZDRAVE
ANGLEŠKI VLADI

Ob zmagi delavske stranke v
Angliji je Charles Pogorelec v
imenu Jugoslovanske socialisti-
čne zveze poslal pozdrave in
čestitke predsedniku delavske
stranke Haroldu Laskiju in pa
predsedniku nove vlade ele-
mentu Attleeju.

"PREŠERNOV" PIKNIK
SIL USPEH

Slovenski pevski zbor “Fran-
ce Prešeren” v Chicagu je imel
v nedeljo 29. julija srečo, da je
bil dan izredno lep in njegov
piknik pa velik poset. Vršil se
je pri Keglu v Willow Springsu.

Prepoved konvencij
je posebno unijam
v veliko škodo

i

AFL je posebno prosila, da
bi smela letos obdržavati svojo
65. redno konvencijo. Ima rešiti
na kupe problemov, ki se tičejo
ne le raznih notranjih homafij,
jurisdikcijskih sporov in zahtev
po spremembah v odnošajih z
delodajalci, ampak sklepati tu-
di o načrtih za povojne zapo-
slitve; dalje se imajo unije pri-
praviti v boj proti predlogam
v zveznem kongresu, ki so na-
perjene proti unijam. Pred sa-
bo imajo vprašanja zaposlitve
veteranov, grafta v vojni indu-
striji itd. Enake probleme ima
pred sabo CIO, UMW, unije že-
lezničarjev itd. Toda dočim se

v kongresu reakcija lahko svo-
bodno pripravlja na napade
proti unijam, enako trgovska
komora in zveza industrialcev,
pa unijam ni dovoljeno obdrža-
vati konvencij, da se bi na njih
pripravile v reševanje svojih
najbolj vitalnih problemov.

Tako se je dogodilo, da je to
od leta 1881 prvič, ko AFL ne
bo smela imeti svojega letnega
zborovanja. Sedanja prepoved
proti obdržavanju konvencij je
posebno za unije težak udarec.

Komunisti spet
politična stranka

Po razpustitvi komunistične
internacionale je ameriški ko-
munistični vodja Earl Browder

bivši socialist iz Kansasa
svoji stranki lansko pomlad
predlagal, naj se razpusti in po-
stane le komunistična politi-
čna vzgojevalna družba. Za
njen program ji je določil pred-
vsem boj proti Nemčiji in s te-
ga stališča odločno nasprotstvo
proti stavkam v ameriški indu-
striji, boj proti unijskim vodi-
teljem kot je John L. Lewis, in
ob enem, da naj na novo orga-
nizirana komunistična zveza
sprejme načelo, da ta dežela ni
še zrela za socializem in pa da
je v interesu zmage potrebno
med delavstvom propagirati
vzajemnost s kapitalisti.

Vsakdo je lansko jesen to ra-
zumel lahko tako, kot da je
Browder navodilo za to novo
spremenitev svoje taktike dobil
iz Moskve. To domnevo je še
posebno potrdilo dejstvo, da so
bile njegove teze za novo orien-
tacijo in novo tolmačenje ko-
munističnega gibanja na kon-
venciji komunistične stranke
lansko leto sprejete soglasno in
brez ugovarjanja. Browder,, ki
slovi za zelo spretnega, zvite-
ga, pa tudi inteligentnega po-
litika in stratega, je bil neopo-
rečen vodja ameriških komuni-
stov 16 let. In kakor mu je prej
konvencija do letos vse sogla-
sno odobrila, kar ji je predla-
gal za novo linijo, tako ga je na

(Dalje na 5. strani.)

Plemenska vprašanja pri nas še daleč od rešitve
dobiti službo. Marsikje se tudi
delavcev in uradnikov katoli-
ške vere ni najemalo samo za-
radi razlike v veri. Zelo odriva-
ni od boljših služb so bili seve-
da tudi tujerodci italijanskega,
slovanskega, grškega in rumun-
skega pokolenja.

Pod Rooseveltovo admini-
stracijo je bil sprejet izjemni
zakon, označen s prej omenje-
nimi začetnicami, ki je deloda-
jalcem ukazal, da ne smejo pri
najemanju delavcev delati ni-
kake razlike med aplikanti za
službe zgolj radi polti, narod-
nosti in vere.

Tak zakon bi sedaj radi po-
daljšali. V prvih letih vojne je
Rooseveltova naredba bila zelo
uveljavljena, ker je pač manj-
kalo delavcev na vseh koncih in
krajih, in pa seveda tudi zaradi
postave same. Marsikaka delav-

nica, ki prej ni najela niti ene-
ga črnca, jih je sedaj vzela do-
ločen odstotek, in marsikje, kjer
prej Židov niso marali, so jih
tudi najeli. Kar se Židov tiče,
so seveda gospodarsko veliko
na boljšem kot črnci. Senator
Bilbo je v zbornici o tem jako
surov in hujskajoč, dobro ve-
doč, da mu njegove pretnje pre-
vratnim “manjšinam” odobrava
zelo veliko takih Amerikancev,
ki so pozabili, da so tudi oni po-
tomci priseljencev. Daši so črn-
ci najbolj prizadeti, se vendar
veliko sedanjega hujskanja pro-
ti predlogam, kot je FEPC tiče
zgolj proti Židom. Zato so baš
oni in črnci v ospredju borbe
proti ljudem, kot sta n. pr. se-
nator Bilbo in kongresnik Ran-
kin, oba demokrata.

A zelo občuten boj se pri-
pravlja tudi proti tujerodnim
državljanom,- čim bo nastala

brezposelnost. Kajti reakcionar-
ji v poslanski in senatni zbor-
nici se ne ukvarjajo z načrti,
kako preskrbeti delo vsem, pač
pa le hujskajo, češ, vojaki naj
bodo na prvem mestu predno-
sti. potem pa beli Američani.

Te vrste stanje ne more v
krizi privesti drugam kot v ja-
čanje fašističnih struj in v>
skrajnem slučaju tudi v faši-
zem, proti kateremu smo potro-
šili na stotisoče življenj in na
milijarde dolarjev. Žal, da zdaj
v zveznem kongresu ni več ta-
kih odličnikov, kakršni so se
nekoč borili proti reakciji in za
odpravo socialnih krivic. Poli-
tični odbor CIO je v lanski vo-
lilni kampanji v tem oziru zelo
slabo “zmagal”. Če se ne bo v
prihodnjih kongresnih volitvah
boljše postavil, troši svoje ener-
gije in prispevke v kampanjski
sklad zelo neučinkovito.

Dr. V. Maček
napoveduje boj
novi Jugoslaviji

\

REAKCIONARNI HRVATI, SRBI IN SLOVENCI
V INOZEMSTVU KUJEJO ZAROTE PROTI
TITOVI VLADI. - PODPORE IZ ANGLIJE NE
BO IN TUDI IZ VVASHINGTONA NE

Dnevnika New York Times ter
Chicago Tribune sta 22. julija
objavila poročilo, da je dr. Vla-
dimir Maček, ki je postal po u-
moru Štefana Radiča voditelj
hrvatske seljačke (kmečke)
stranke pobegnil pred Titom v
Pariz. Z njim vred je pribežalo
tja precej drugih starih vodij
njegove seljačke stranke.
Maček se ni izkazal za mačka

Dr. Maček, o katerem pravi-
jo, da je pohrvačen Slovenec,
se v svoji politiki ni izkazal za
mačka. Ko so pobegnili iz Ju-
goslavije kralj Peter, njegovi
ministri in mnogi drugi prvaki,
je bil urgiran, naj gre v letalo,
ki so jih imeli takrat Angleži
pripravljene za ta slučaj, ter se
odpelje tudi on. Tega ni storil,
češ, da hoče ostati doma med
narodom.

Ker je bil dr. Maček takrat v
svetovni politiki že zelo znana
osebnost, se je smatralo to nje-
govo dejanje namreč njego-
vo odklonitev v priložnost po-
bega, za junaštvo.

Pozneje so agenti sovjetske
vlade dognali, da je bil ta mož
zelo kompromitiran v intrige,
ki so jih vodili “ustaši” z dr.
Ante Paveličem na čelu. Umor-
jeni grof Ciano, ki je bil v onih
dneh Mussolinijev minister
vnanjih zadev, pa celo trdi, da
se Maček ni branil podkupnin
(iz Rima in iz Berlina) za zruše-
nje Jugoslavije.

Ta veliki voditelj kot ga

mnogi še sedaj slave, je torej
pobegnil ne iz Hitlerjeve Hr-
vatske, in ne takrat, ko je bila
pod Mussolinijem. Niti ni pro-
testiral, ko so v Rimu določili
na “prošnjo” Paveliča in hrvat-
skih škofov nekega razuzdanca
iz italijanske dvorne hiše za
“hrvatskega” kralja. A sedaj,
ko je Jugoslavija svobodna, pa
se je Mačku, ki je že 66 let star,
zdelo vredno pobegniti pred
“Titovo diktaturo”.

Prišel je v Pariz, se tam se-
šel z agenti sovražnikov Titove
in sovjetske vlade, in jim dejal,
da se v kratkem vrne v Jugo-
slavijo, pa če bo Titu ljubo ali
ne. A ob enem je pojasnil, da se
bo tja vrnil prav tako ka-
kor je pobegnil, in pa da bo po-
tem tam nadaljeval borbo za
“osvoboditev Hrvatske”.
Upanje, ki se mu ni izpolnilo

“Predno pa se vrnem, čakam
še dovoljenja od angleške vlade
za poset v London,” je rekel
Maček. To je bilo 22. julija. Ta-
krat je bil Churchill še na kr-
milu. Maček je upal, da mu bo
angleška vlada, ki je pokazala
pod Churchillom posebno v afe-
ri za slovensko Primorje in Is-
tro proti Tilu veliko mržnje in
dejansko pa veliko intrig in na-
silja, pomagala nadaljevati de-
lo, ki ga je moral Ante Pevelič
končati.

Medtem je dobila Anglija no-
vo vlado in Maček bo radi tega

(Konec na 5. strani.)

Kako dobiti Proletarcu do konca
leta tisoč novih naročnikov ?

Je to preveč rečeno? Tisoč novih naročnikov se-
daj, kje jih dobiti, in kako? V eni prejšnjih številk je
Joško Oven v svoji koloni poudaril, da se moramo
zavzeti letos za pomnožitev naročnikov, kakor smo
se lani odzvali v sklad tristoterih.

V tej številki ima upravnik izkaz naročnin, ki so
bile poslane skozi zadnje štiri tedne. Vseh skupaj je
184, ali 28 več kot v prejšnjih štirih tednih. Med temi
naročninami je bilo osem navih.

To je premalo, ako hočemo napredovati. Pripo-
ročano je bilo že večkrat, da sedaj, ko so potovalni
agitatorji za slovenske liste tako redki kakor bele
vrane, da se bi mi vsi drugi zavzeli storiti svoj de-
lež v naporih za zvišanje števila naročnikov Prole-
tarca. Recimo povprečno vsakdo po enega, pa bo to
ogromen napredek.

Ob enem se bomo morali kajpada tudi bolj po-
brigati v zbiranju prispevkov v tiskovni sklad.

Ampak dajmo se malo pomuditi ob misli, kako
pridobiti temu listu več naročnikov. In kako? Včasi
so nam svetovali: "Pošljite koga od drugod sem na
agitacijo za list." In včasi se je to še razmeroma la-
hko izvedlo. Sedaj more le še redkokdo izmed naših
agitarojev kam izven svoje naselbine. Pa tudi ako
bi utegnil, kdo naj mu krije stroške? Seveda, tiskov-
ni sklad, ampak to ne bi bila ekonomična poteza.

V kratkem bo seja uprave Proletarca, pa se bo-
mo na nji o kampanji kaj pomenili. Je zares tragi-
čno, ker smo vsi toliko zaposleni, da smo štirideset-
letnico Proletarca v marsičem morali prezreti, na-
mesto da bi imeli sedaj živo kampanjo za TISOČ
NOVIH NAROČNIKOV.

Toda če je v organizirani obliki ni, lahko ti in
jaz vseeno poagitirava —in to celo bolj kot običaj-
no. Tako bomo izpolnili svojo nalogo brez psebnega
urgiranja. In delo, ki ga vršimo, je vendar v korist
vseh tistih, ki garajo za vsakdanji kruh in ki se mo-
rajo ob enem še celo potegovati za svoje ogrožane
življenjske pravice.

Delavska stvar je na pohodu. Socialni preobrati
so v teku. In Proletarec je njih glasnik od kar izhaja.
"ON ZA NAS, Ml ZANJ," to naj nam bo geslo.


