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V OJAKI, KI PROSLAVLJAJO ZMAGO. Gornje je skupina fantov
z Okinawe, ki so vojaki naše sedme armade. V sredi imajo napis, v
katerem je rečeno med drugim, da je bil to poslednji grič, na katerem
so se Japonci na tem otoku še uprli, a ga končno le izgubili.

Jugoslavija hoče
izvršiti socialni
preobrat zares

MLADI PETER PRETI, DA BO ODSLEJ BOJ
"ZA SVOBODO" V JUGOSLAVIJI NJEGOVA
NALOGA. - TITO ZA REPUBLIKO. - IZID
TE BORBE ODVISEN OD STALIŠČA VELESIL

Čestokrat so nas “kritiki”
vpraševali, čemu se osvobodil-
na fronta v Jugoslaviji ne izra-
zi za republiko. Odgovarjali
smo jim, v kolikor je bilo to v
mejah cenzurskih pravil dovo-
ljeno, da zato ne, ker sta Chur-
chill in Roosevelt mlademu Pe-
tru svečano obljubila, da se bo
vrnil na tron svojih dedov.

Ljudstvo drugače odločilo
A čim se je pričela v Jugosla-

viji borba proti okupatorjem,
so angleški agenti kmalu uvi-
deli, da le tisti Jugoslovani se
zares bore proti Nemcem, ki so
ob enem tudi proti monarhiz-
mu, zoper stari red in za zgra-
ditev nove Jugoslavije na soci-
alnih temeljih.

Dolgo časa je slovelo Mihaj-
lovičevo gibanje za vodilno v
Jugoslaviji. A izkazalo se je, da
je bilo veliko bližje nemškim

kot pa angleškim smotrom. Za-
to so se Angleži že celo pod
Churchillom odločili podpreti
lita in njegovo partizansko gi-
banje, v veri, da ga bodo prido-
bili pod takozvano svojo sfero
vpliva.

Ker se jim to ni posrečilo, so
se napram Titu in osvobodilni
fronti ohladila, a k Mihajloviču
niso več mogli. Bil je že preveč
diskreditiran in pa kompromi-
tiran s srbskim kvizlingim Ne-
dičem in tudi zato, ker se ni
več branil nacijske pomoči.

Ako bi zmagal Mihajlovič, bi
bila Jugoslavija približno taka
v svoji politični obliki, kakor je
bila do te vojne. Torej napolfa-
šistična, reakcionarna in brez
smisla za potrebe ljudskih mno-
žic.

To je vzrok, čemu se je jugo-
slovansko ljudstvo s tako silo
organiziralo v osvobodilni fron-
ti in čemu sledi Titu s tolikšno
vero. Ljudstvo namreč hoče ne
samo svobodno Jugoslavijo, am-
pak v nji tudi tako vlado, ki bo
imela razumevanje za ljudstvo,
ne pa ga tlačila in izkoriščala,
kot so to počele Prejšnje vlade.

Peter.se bo “vrnil”
Ko je Tito pred razširjeno

osvobodilno skupščino dejal,
se bo nova Jugoslavija mo-

glav korist ljudstva razvijati
le, če postane res ljudovlada,
in prekine z monarhizmom, je
bil to “migljaj” Petru in raz-
nim Fotičem, da njihnega tipa
“demokracije” Jugoslavija nič
več noče in da naj ostanejo kjer
so, ali pa se bo z njimi postopa-
lo kot z veleizdajalci, če se bo-
do skušali vrniti.

Tega bržkone ne bodo sto-
rili, ker so pobegnili že v prvih
urah nevarnosti. Ampak intri-
girali bodo.

Peter n. pr. je dejal, da Tito
nima nobene pravice oklicava-
ti Jugoslavije za federativno re-
publiko, in ob enem je odslo-
vil svoje tri “regente”, ki “vla-
dajo” v Jugoslaviji v njegovem
imenu.

Ker je Peter od ameriške in
angleške, pa švicarske in fran-
coske vlade priznan, se zanaša,
da mu bo morda prišla pomoč
za povrnitev na tron ste strani.
In pa, da mu ameriška in an-
gleška vlada ne bosta zamrzni-
la milijonov, s katerimi razpo-
laga.

Oklic za republiko pričakovan
Zaupniki v osvobodilnem gi-

banju so vedeli, in enako tu n.
pr. odborniki SANSa in drugi
poučeni ljudje, da gre vsa tak-

(Konec na 5. strani.)

“Ako hočete vedeti, kaj po-
meni brezposelnost še predno
je Japonska ponudila pogoje za
mir, pojdite v Detroit ali pa v
St. Louis,” je rekel neki radio
poročevalec minulo nedeljo, kar
za čitatelje Proletarca ni novi-
ca. Lia Menton, ki je bila pred
tedni poškodovana v avtni ne-
zgodi, je v tem listu pisala, da
ko vojna mine, bo nešteto Slo-
vencev, vsled svoje starosti, za
zmerom ob službe.

Minuli Pondeljek je bilo ob
delo na stotisoče ljudi. Vlada

kar je popolnoma prav je
preklicala nadaljno izdelovanje
municije ni pa od nje prav,

UNRRA bo mogla pomagati
le, če dobi sredstva

Načelnik zavezniške relifne
organizacije UNRRA, bivši
newyorški governer Lehman,
pravi, da bo lakota v Evropi pri-
hodnjo zimo nepopisna in kata-
strofalna, če tamošnjemu ljud-
stvu ne priskočimo na pomoč.
Isto je v svojem govoru 9. avgu-
sta ugotovil o položaju v Evropi
predsednik Truman.

Real estate ni vselej "real"
V Chicagu je poslopje, znano

pod imenom Merchandise Mart,
o katerem trdijo, da je po obse-
gu največje na svetu. Lastova-
la ga je Marshall Field & Co.
Ta zgradba je stala nad 30 mili-
jonov dolarjev, prodana pa je
bila za kakih 16 milijonov,
vštevši razne provizije advoka-
tom in prekupcem. Izguba je
torej vzlic sedanjim “dobrim
časom’’ ogromna, in plačali so
jo naivneži, ki kupujejo zlate

Ali naj Japonski ohranimo
njen stari red in čemu ?

V debati o japonski zahtevi, da ji obvarujemo
tron, se nazori med zavezniki niso vjemali. Premier
delavske vlade v Avstraliji je dejal, da smatra ce-
sarja Hirohito za "vojnega zločinca" in slična mne-
nja so bila tiste dni izražena v sovjetskem tisku.

Na Angleškem so bili glede bodočnosti japon-
skega dvora manj določni. Kajti kar.se Japonske
tiče, hoče glavno besedo v nji ameriška vlada. Naša
dežela je imela v vojni z njo največje breme in je
upravičena ostalim zaveznikom narekovati svoje
misli, kakšen mir naj se sklene z Japonsko.

Ampak v naši vladi si vodilni državniki niso sa-
mi na jasnem, kakšna naj bo bodoča Japonska. Ali
naj dinastijo vržemo in ji pomagamo v republikan-
sko obliko vlade? Kaj naj bo stališče ameriške vla-
de z ozirom na ekonomski sistem poražene Japon-
ske? Ob tema in sličnih vprašanjih so jnastala na-
vzkrižja, a očividno so v državnem departmentu
zmagali krogi, ki delujejo, da se japonski tron ohra-
ni in z njim vred japonski ekonomski-cerkveni-poli-
tični sistem, kateri je vzrok, da imamo vojne name-
sto miru.

Glavni zagovornik ohranitve japonske dinastije
je v ameriški vladi državni podtajnik Joseph C.
Grew. Trdil je, da če cesarja zavržemo, se bo mogo-
čna japonska armada v Mandžuriji še vojskovala
vzlic kapitulaciji japonske vlade, torej je že to zado-
sten vzrok, da naj cesar ostane na svojem mestu,
kajti japonska armada v Mandžuriji bi kapitulirala
le na njegov ukaz.

Ta argument je Grevvu izpodbila sovjetska ar-
mada, ki mu je v nekaj dneh vojevanja dokazala,
da z japonsko armado v Mandžuriji, čeprav baje
šteje ali je štela dva milijona mož, lahko sama ob-
računa. *

Vzrok, da si je močna skupina v državnem de-
partmentu toliko prizadevala ohraniti Hirohita na-
prej na krmilu, je, po tolmačenju raznih poznaval-
cev ljudi v našem državnem departmentu, strah
pred možno anarhijo na Japonskem, če ljudstvo ne
bo več imelo svojega "božjega sina" na tronu, in še
bolj pa pred nevarnost jo, da Japonska postane "ko-
munistična" država. Ako Hirohito ostane, bi s svojo
dinastično ustanovo ohranil Japonsko staremu redu,
ali po ameriškem tolmačenju, dal ji bi priložnost,
da postane demokratična in ob enem pa, da si ob-
varuje kapitalizem. As takimi kupčijami ne bo
uspeha.

“real estate” bonde. Oziroma so
jih. Sedaj ljudi goljufajo brez
da jim bi ponujali vrednote v
“zlatu”.

Židje v skrbeh
Zionistični kongresi veliko

razpravljajo, kako primorati
Anglijo, da jim bi dala Palesti-
no za domovino židovstva. A
Arabci pa protestirajo, da če se
to zgodi, bo Anglija imela vra-
ga na vratu. Delavska stranka
je vsled tega zelo v zagati. Kaj-
ti dokler je bila v opoziciji, je
bila za izročitev Palestine Ži-
dom, a sedaj, ko je na vladi, pa
je izprevidela. da je obljubljati
laglje kakor dajati.

Avstralija zahteva besedo
Kaj naj bo Avstralija po tej

vojni? Pred Japonci jo je reši-
la ameriška oborožena sila. An-
glija ji ni mogla nič pomagati.
Avstralci so Zed. državam hva-
ležni za pomoč, niso pa pri vo-

Vojna naročila preklicana-delavci na cesti
ker ni ničesar poskrbela, kam
naj se odslovljene delavce zno-
va uposli.

Kongres je na počitnicah.
Eden najbolj zanikrnih kongre-
sov, kar jih pozna zgodovina te
dežele. Povišal si je plače veli-
ko preko merila “malega jekla”
in ob enem sklenil, da so tisti
poviški prosti dohodninskega
davka. To ni slabo, ob Pomisli,
da se je politični odbor CIO v
lanskih predsedniških volitvah
bahal, da je delavstvo zmaga-
lo. In isto je trdil Earl Browder.
Ampak sedaj? Mar je bilo treba
unijam CIO vreči proč nad mi-
lijon dolarjev za zmago kandi-

datov, ki delavstvu nočejo slu-
žiti, ali pa so umrli in zaradi-
tega ne morejo?

Komunisti so svojo taktiko
nagloma spremenili, ali kaj pa
Sidney Hillman? In pa David
Dubinsky ter “socialdemokrati”
okrog newyorškega “New
Leadra”?

Celo krdelo “delavskih” po-
litičnih strank imamo v tej de-
želi, in vse skupaj zmorejo sa-
mo enega kongresnika, Italija-
na po rodu.

Ob enem se te skupine zgra-
žajo nad sodelovanjem delav-
skih strank v evropskih deže-
lah, češ, vsi so postali tam “ko-

Zed. države izgubile
na vseh bojiščih
nad milijon mož
Dosi so Zed. države prispe-

vale v tej vojni po mnenju
mnogih zgodovinarjev odločil-
no vlogo, so naše izgube v živ-
ljenjih, in v številu ranjencev,
proporčno z ruskimi, angleški-
mi, nemškimi in japonskimi do-
kaj nizke. Zasluga temu gre na-
ši tehniki, in pa ker se Zed. dr-
žav ni mogel dotakniti noben
sovražnik, da bi lomastil po ci-
vilnem prebivalstvu, kakor so
tam.

Naša industrija je producira-
la nemoteno, dočim so se na vse
druge dežele spuščala sovražna
letala in rušila fabrike, železni-
ce, mostove in mesta.

Prav zato pa gre Zed. drža-
vam zasluga, da so pomagale
vsem zavezniškim deželam ta-
ko ogromno, v blagu, z živili in
z municijo, da se jim res lahko
da Priznanje v zmagi.

Na podlagi podatkov z dne
9. avgusta so znašale naše iz-
gube skupno od začetka vojne
na vseh bojiščih okrog en mili-
jon sto tisoč mož. Izmed teh
znaša število übitih 252,000
mož. Drugi so ali ranjeni, po-
grešani in ujeti.

Izmed ranjencev se jih je nad
pol milijona povrnilo po okre-
vanju nazaj v vojno službo.

Zed. države so v tej vojni sil-
no skrbele, da se bi našim voja-
kom čimboljše godilo, da bi bilp
izgube življenj čimmanjše in da
se bi ranjene čimboljše ozdra-
velo. V tem oziru ni imela no-
bena v vojno zapletena dežela
toliko uspeha, kakor naša.

Toda plačali pa smo ogromno
v materijalu in zadolženi bomo
vsled te vojne skozi leta in leta,
če se nekega dne ne dogodi, da
se dolgove briše. To bi sc uteg-
nilo pripetiti le v slučaju kata-
strofalne inflacije. Pravijo, da
je ne bo, razen če nastane po

syetu.< večjMolom kot pa
je predvidevan.
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IJI, da bi kaj popustili .od svoje
nebdvisnojftV’Ob enem avstral-
ska vlada zelo želi, da bo v mi-
rovni pogodbi z Japonsko, ki se
tiče vsega Pacifika, zastopana
kot enakovredna sila.

Franco ima veliko
prijateljev

Vzlic obsodbi, ki je bila izre-
čena na sestanku v Potsdamu
proti Francu, ima v Španiji še
veliko podpornikov. In v Wash-
ingtonu, v Angliji in v Vatika-
nu. Tisti, ki ga branijo, pravijo:
“Kdor mad vami je brez gre-
ha . . itd.

Prepiri v Franciji
o bodoči ustavi

V Franciji se tepeta dve stru-
ji ena, da naj ostane njena
ustava približno kot je bila. In
druga, ki zahteva prelom s pro-
šlostjo. V tej borbi je na vod-
stvu prvoimenovane struje se-
danji načelnik vlade general
Charles de Gaulle, na drugi pa
socialisti in komunisti. Liberal-
ne stranke so v sredi, reakcio-
narne pa delujejo za obnovitev
fašizma. Volitve bodo v jeseni.

munisti”.
V Zed. državah je Poražen je

Japonske in konec vojne tudi
za nas. In kaj sedaj? Nimamo
programa ne za notranjo gospo-
darsko preosnovo, ne v vnanji
politiki. Vzrok je, ker v naši
vladi dominirajo vplivi, ki so
zgolj za svetost privatne svoji-
ne in s tem za privatni profit.

Masa kdo naj se briga za
maso? Saj rada dela, če ima
priložnost! Ampak kadar dela
ni, naj bo le “masa”, ki se jo
lahko najema za vsak denar.
Vse se tako zdi, da smo pribli-
žno tam kot po prejšnji svetov-
ni vojni.

USSR v vojni
proti Japonski
veliko pridobila

MANDŽURIJA, NOTRANJA MONGOLIJA IN
KOREJA PRIDEJO POD SOVEJTSKO KONTROLO.
JAPONSKA IZGUBILA CESARSTVO. - KITAJSKA
BO LE PODREJENA "VELESILA"

Ko je Rusija dne 9. avgusta
stopila v vojno proti Japonski,
je to, kot tolmačijo ameriški
žurnalisti iz Moskve in Londo-
na, storila iz dveh razlogov: Pr-
vič, ker hoče biti zastopana na
mirovni konferenci o azijskih
vprašanjih kot zaveznica, in
drugič, ker ima z Japonsko in
s Kitajsko svoje Posebne obra-
čune.

Tcritorijalne zahteve
Predno se so sešli Stalin,

Churchill in Truman v Potsda-
mu, in za Churchillom Clement
Attlee, je prišel v Moskvo na
obisk k Stalinu ministrski pred-
sednik kitajske vlade. V Mo-
skvi so ga gostili in mu napiva-
li, a ko je odšel, je izgledalo, da
ni ničesar opravil. Ko je bilo
pojedin konec, mu je Stalin de-
jal, da mora v Potsdam, pa naj
se torej vrne k generalisimu
Čaing-kaišeku in mu pove kaj
in kako. Stalin Pa da bo med
tem povedal svoje želje glede
mej v Aziji Trumanu in Attlee-
ju. In to je tudi storil.
Rusija ima z Japonsko stare

račune
Truman je priznal, da je Ru-

sija pristala vstopiti v vojno
proti Japonski še predno je kaj
vedela o naših atomskih bom-
bah. Ob enem je namignil, da
je bil sporazum glede bodočno-
sti Japonske dosežen že na Jal-
ti, torej ko Truman še ni bil
predsednik in se niti zanimal ni
za take stvari.

Ampak Rusija je imela veh-
dar z Japonsko prijateljsko po-
godbo, ki jo je tudi držala in jo
je preklicala šele letošnjega a-
prila, ne da bi šla v vojno proti
Hirohitu. In 1. 1939 je sklenila
prav tako prijateljsko pogodbo
s Hitlerjem. Kar oboje Pomeni
le to, kako gnila je današnja di-
plomacija. In pa da se v nji prav
tako lahko okužijo tudi diplo-
mati delavskih vlad.

Vzlic pogodbi prijatej stva

JOSEPH DRAŠLER SE JE OGLASIL
V tej številki na angleški strani opisuje svoje

vtise bivši pomožni upravnik in bivši urednik angle-
ške sekcije Joseph Drašler iz vojaškega življenja.
Poslal jih je svoji soprogi Aliče Artačevi, da jih pre-
tipka za v list in obljublja, da bo nadaljeval.

Joe je vešč žurnalist. V evropskem Babilonu se
je kmalu spoznal, ker razume socialna vprašanja,
pa naše ljudi in naš jezik. In to mu pomaga, da se
tam tudi z Rusi, Čehi in Poljaki lahko pomeni.

J. Drašler ima sposobnosti, da svoje vtise lahko
poljudno napiše, pozna delavsko gibanje, jugoslo-
vansko vprašanje in pa vzroke, radi katerih vojne
nastajajo.

Ob tej priliki se je morda za hip vredno pomu-
diti ob vprašanju, da ko pridejo ti fantje nazaj, ali
jim bomo znali dati priložnost pristopiti v naše de-
lavsko gibanje, v katerem so se mnogi izmed njih
že udejstvovali? Spominjajo se nas z dopisnicami
mnogi. N. pr. Frank Groser, Oscar Godina, Frank
Sodnik, mladi Luka Groser in pa fantje, ki so šli v
armado iz Clevelanda, iz Penne itd.

Ko se vrnejo vsi ti milijoni naših fantov, jih bodo
oziroma jih že skušajo pridobiti zase razne raketir-
ske nanovo zasnovane veteranske organizacije in
naravno, reakcionarni kongresniki in senatorji jih
hujskajo proti delavcem, torej proti očetom in bra-
tom. Ampak tako spretno, da bi fantje tega ne do-
umeli, razen ako jim bodo oni sami namreč oče-
tje in bratje, če niso zavedeni to mogli dopove-
dati.

Čim se vrne kaj te nase mlade generacije nazaj,
ji je treba dati vlogo v našem gibanju, takšno, ki ji
pripada. Kajti brez naraščaja ničesar ne uspeva.

med Tokiom in Moskvo pa je
bilo Washingtonu in Londonu
točno znano, kako napeti so od-
nošaji med njima. Nobena taj-
nost ni, da so se japonske in so-
vjetske čete v minulih letih ne-
štetokrat spopadle in da je bilo
nekajkrati kar po več sto tisoč
mož v borbi. Kapitalistični tisk
v tej deželi in v Angliji je ta-
krat na dolgo in široko poročal,
kako so ruske čete zanič, kako
razcapani in ignorantih so so-
vjetski vojaki, in zdelo se je, da
je bilo sovjetskim propagand-
nim birojem to celo všeč. Misli-
li so si: čimbolj nas bodo pod-
cenjevali, bolj bomo mi imeli
priliko dokazati, da nismo iz
testa.

Sibirija bila zajezena
Sovjetski uniji se gre v teh

konfliktih v Aziji predvsem za
Sibirijo. To je ogromna dežela,
a na poti proti Pacifiku jo zaje-
zuje Mandžurija. Pod carji se
je Rusiji posrečilo dobiti dve
železniški progi v Mandžuriji.
Zgrajeni sta bili na račun car-
ske vlade, toda največ s poso-
jili francoskih in drugih med-
narodnih bankirjev iz onih dni.
Tako je postala Mandžurija, če-
prav mongolska po prebival-
stvu in teoretično le ena izmed
kitajskih Provinc, dežela, v ka-
teri je imela carska vlada odlo-
čilno besedo.

Kitajska vzhodna železnica,
ki gre od ruskega Bajkalskega
jezera skozi Mandžuriji), je bila
popolnoma v oblasti carjevih
železničarjev. In civilni oblast-
niki v Mandžuriji so se morali
ravnati po navodilih carjeve
vlade v Petrogradu (sedaj Le-
ningrad).

Po zmagi zaveznikov v prej-
šnji vojni pa so Rusijo vsled
njene boljševiške revolucije iz-
ločili in posledica je llila zavez-
niška invazija v njo z vseh stra-
ni. Tudi ameriška armada je

(Konec na 5. strani.)


