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Nadležna mrčes
Malokdaj menjam prodajal-

ne, poslej jih bom menjala še
manjkrat.

Trgovka mi je zavijala na-
kupljene potrebščine, in mi pra-
vila, kako otežavljeno je bilo
njeno delo vsa ta leta, ko se je
bilo treba držati predpisanih
odmerkov, in kako se bo oddah-
nila sedaj, ko bo teh sitnosti
slednjič konec.

Sredi besede pa ji švigne po-
gled na desno, kjer je po robu
praznega zaboja prišetal šču-
rek Bil je tiste male rjave vr-
ste in pravzaprav lep ter zani-
miv. Če se smejo ljudje, vsa-
ke vrste aristokratje na primer,
ponašati s svojimi rodovniki, ki
segajo za nekaj stoletij v pre-
teklost zakaj se ne bi smeli po-
našati ščurki, čijih rodovniki
segajo nazaj v vek, ko je rastla
na kalužasti zemlji še praprot
drevesne velikosti in mahovje

takratno gozdovje. Kje so
bili takrat še dinozavri in razni
drugi živalski velikani in kje
človek?!

Ali ko si je človek našel za
svoje bivališče primeren brlog,
se je tudi ščurek vselil vanj in
je vse od takrat človeku v po-
koro. Ni čuda, da ga še danda-
nes ne vidi rad.

Trgovka je, meneč, da ga je
videla le ona, namenoma neko-
liko bolj kot treba poropotala,
da bi se skril, preden bi ga uteg-
nila uzreti še jaz. Toda ropota-
nja vajeni rjavec se je le za hip
ustavil kajti previdnost ni-
koli ne škoduje pomahal s
tipalkami, pa jadrno dalje do
vogala. Tam je malce pomislil,
morda se mu je zdelo presvetlo,
zato nevarno —in se je naglo
obrnil ter odbrzel nazaj, odko-
der je bil prišel.

Trgovka je medtem seveda
vse na skrivaj popolicirala na
mojem obrazu in me zasačila
baš, ko se je moj pogled vrnil s
prepovedane poti.

Vzdihnila je in nekoliko za-
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Prav je, da je naša vlada za demokracijo
na Balkanu, ampak čemu ne povsod?

Ameriška vlada se v zadeve na Balkanu do nedavna ni ume-

šavala. Šele pod pokojnim Rooseveltom se je stari nazor neza-
nimanja spremenil v zanimanje tudi za probleme balkanskih
dežel. Naša vlada trdi, da nima tam nikakršnih svojih interesov
temveč da ji je edino za svobodo vseh narodov, ki je mogoča le v
demokraciji.

Državni tajnik Byrnes je dne 18. avgusta javno poudaril,
da je v Bolgariji ni, od kar je osvobojena, in da je kajpada tudi
prej ni bilo. Novi bolgarski volilni zakon je proglasil za nedemo-
kratičen in izjavil, da Zed. države ne bodo priznale nobene take
bolgarske vlade, ki bi prišla na krmilo na podlagi volilne postave,
v kateri volilci ne bi imeli priložnosti glasovati svobodno in po
svojem prepričanju.

To je povzročilo v bolgarski vladi krizo in ob enem je prišlo
.na svetlo, da so si zavezniki v tolmačenju demokracije jako v na-
vskrižju. V Potsdamu n. pr. je baje Truman predlagal, da naj bo-
doče volitve v Grčiji, kadar in ako se bodo vršile, nadzorujejo
zastopniki Zed. držav, Anglije, Francije in Sovjetske unije. Sta-
lin je predlog odbil. Tolmačijo, da zato, ker če bi pristal v tako
nadzorovanje na Grškem, bi ga moral dovoliti tudi v deželah, ki
SO pod sovjetsko sfero. Torej v Bolgariji, na Poljskem, Ogrskem,
Romuniji, v Jugoslaviji in morda tudi na Čehoslovaškem.

“Dobro” sta rekla Truman in njegov državni tajnik Byrnes,
‘‘bomo pa volitve na Grškem nadzirali Američani, Angleži in
Francozi.” Dejal je, da bi bilo treba za tako nadzorstvo nad vo-
litvami v Grčiji kakih poldrug tisoč Američanov, ki so že pri-
pravljeni za ta posel.

Iz “Izvestij”, ki so uradni dnevnik sovjetske vlade, je razvi-
dno, da med njo in Washingtonom ni prišlo glede vprašanja nad-
ziranja volitev do nobenega sporazuma, pač pa postaja neso-
glasje o tem čezdalje ostrejše.

“Izvestja” z dne 22. avgusta pravijo, da če hočejo volitve
v kaki deželi nadzirati tuje vlade, potem to ni demokracija, tem-
več navadno umešavanje tujih vlad v notranje zadeve priza-
dete države.

Vseeno, spor je tu in treba je poznati vzroke. Nesoglasje je
nastalo zaradi komunistov, ki so pod zaščito Rusije v Bolgariji,
v Romuniji in na Madžarskem vodilni v vladi. Pa tudi v Jugo-
slaviji in deloma na Poljskem ter Čehoslovaškem. Ampak so za
vsem tem še drugi vzroki.

N. pr., te vlade razlaščajo imovine bogatašev in tujih kapi-
talistov ter jih proglašajo za ljudsko svojino. Zemljo velepo-
sestnikov dele med kmete, ki so jo doslej obdelovali gospodarjem
v korist. *

Drugi vzrok je stara politika velesil, ki si je iskala v vsaki
deželi sebi naklonjene politične stranke in jih potem podpirala.
V Zed. državah je v politični vihri, ki je divjala pred napadom
na Pearl Harbor, bil Roosevelt s svojo stranko vred obkladan
z blatom, češ, da je le agent angleškega imperializma, ne pa
predsednik Zed. držav, kar bi moral biti. In demokrati (“inter-
nacionale!”, ne taki, kot je senator Wheeler) pa so republikancem
predbacivali, da igrajo v roke fašizmu in Hitlerju.

V Bolgariji je agrarna stranka, kateri se ne more očitati, da
je bila pronemška. Toda nagibala se je bolj k Angliji kakor k
Sovjetski uniji, in to dela veliko razliko tudi v zahtevah obeh sil
glede demokracije. Vlada je lahko demokratična ena ali druga.
Toda ena se bo opirala na London in Washington, druga na
Moskvo.

To je glavno jedro spora. Poglejmo v Grčijo. Od kar je osvo-
bojena, je brez demokratične vlade. Vodijo jo rojalisti in angle-
ška vnanja politika ter angleška ekonomska sila jih podpira.
Nasprotniki te vlade, ki so se borili proti Nemcem in Italijanom
ves čas okupacije, pa so označevani za komuniste in s še vse huj-
šimi imeni. Churchill jih je označil celo za “trockiste”, češ, da je
to še vse nekaj bolj zlega kot pa so “navadni” komunisti.

Z ameriškim državnim oddelkom je potegnil v zahtevah
za demokratizacijo omenjenih dežel tudi novi angleški minister
vnanjih zadev Ernest Bevin. S tem je pokazal, da bo vnanja poli-
tika angleške vlade oslonjena na vnanjo politiko ameriške vlade,
kar jebilo pričakovati. Kajti Anglija je vsled vojne gospodarsko
jako izmučena in se mora zanašati na podporo Zed. držav, ker
bi ji USSR s svojimi sredstvi ne mogla biti v gospodarsko po-
moč. Saj še celo sama potrebuje posojil in kreditov.

Tako se je dogodilo, da so postale glavni tolmač demokra-
cije tudi za balkanske dežele Zed. države. V Moskvi se hudujejo,
ampak izgleda, da Truman in Byrnes ne bosta odnehala.

Nevarnost v tem sporu pa je v tem, da se nesoglasje lahko
razvije v prelom med USA in Anglijo na eni strani in Sovjetsko
unijo na drugi.

Kajti Moskva nekega dne prav lahko vpraša, čemu prizna-
vamo in podpiramo reakcionarne in tudi fašistične režime kot
je n. pr. Francov v Španiji? Pa portugalskega diktatorja, dikta-torsko vlado Brazilije itd. Lahko nas vpraša, čemu smo za svo-
bodne volitve v Bolgariji, ne zahtevamo pa jih v Španiji, v Bra-ziliji, Argentini, na Kitajskem in tako naprej.

Tudi nas lahko vpraša, ako smo za demokracijo na Madžar-
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AMERIŠKE BOJNE LADJE so prispele v japonska pristanišča pod zaščito Japoncev. V zgodovini
ni primere, da bi bila še kdaj kaka velesila okupirana brez invazije na njeno ozemlje.

IVERI
KONFERENCA P. M. BO
28. OKTOBRA V STRABANU

Moon Run, Pa. Dne 22. ju-
lija smo se v Syganu dogovorili,
da bo prihodnja konferenca
JSZ in Prosvetne matice za za-
padno Pennsylvanijo v nedeljo
28. oktobra v dvorani društva
Postojnska jama št. 138 SNPJ,
Strabane, Pa. Prične se ob 2.
popoldne, po seji federacije
SNPJ.

Vsa pridružena društva so
vabljena, da izvolijo zastopnike
na to konferenco. Vojne je ko-
nec in pričakuje se, da se bodo
aktivnosti na našem društve-
nem, prosvetnem in političnem
polju povečale.

Več o dnevnem redu bo poro-
čano prihodnjič.

Jacob Ambrozich, tajnik, R.
D. 1, McKees Rocks, Pa.

Atomska bomba za
uničevanje sijajna iznajdba

Iz japonskih uradnih virov je
razvidno da so bili učinki dveh
ameriških atomskih bomb, ki
sta menda največ pripomoglc-
k naglemu koncu vojne na dalj-
nem vzhodu, sledeči:

Bomba, ki so jo naši letalci
vrgli 6. avgusta na mesto Hiro-
šima: 60,000 ljudi übitih, 100,-
000 ranjenih, 200,000 brez
doma.

Bomba, ki je bila vržena 9.
avgusta na Nagasagi: 10,000
ljudi übitih, 20,000 ranjenih,
90,00 brez doma.

Na stotine izmed, ranjenih jih
je podleglo poškodbam pozneje.

AGITATORJI
NA
Vce 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.
Martin Judnich, Waukegan, Ul. 30
John Chamazar, Chicago, Ul. 22
Anton Zornik, zap. Perma. 20
John Krebel, Cleveland, O. 18
Chas. Pogorelec, Chicago, 111. 14
Louis Barborich, Milwaukee,

Wis. 12
Frank Cvetan, Johnstovvn, Pa. 12
John Pečnik, Fontana, Calif. 8
Ludwig Yoxey, Pueblo, Colo. 6
Frank Zaitz, Chicago, 111. 6
Ant. Jankovich, Cleveland. O. 4
Anton Shular, Arma, Kans. 4
Joseph Klarich, Detroit, Mich. 4
John Turk, Chicago, lil. 4
Luka Groser, Chicago, 111. 4
Kaytan Erznožnik, Red Lodge,

Mont. 2
John Vitez, Barton, O. 2
Max Martz, Buhi, Minn. 2
Anton Anžiček, Detroit, Mic. ' 2
Leo Zevnik, La Salle, 111. 2
Matt Malnar, Willard, Wis. 2
Joseph Oblak, Chicago, 111. 2
Jack Kunstelj, Ely, Minn. 2
Geo. Smrekar, Alliquippa, Pa. 2
Juha Parkel, Los Angels, Calif. 2
John Tancek, Girard, O. 2
Louis Zorko, Chicago, 111. 2
Martin Gorenc, Arma, Kans. 2
Frank Bregar, Avella, Pa. 2
Frank Luzbi, Chicago, 111. 1
Max Knaus, Traunik, Mich. 1
Frank Remitz, Rock Springs,

Wyo. 1
Frank Hribar, Cleveland, O. 1

Skupaj 4 tedne (od 26. julija do
23. avgusta) 200 naročnikov, prej-
šnji izkaz (4 tedne) 184 naročnin.

rdela. “Še to,” je rekla, “še to!” ,
Rada bi ji bila pomagala iz

zadrege. “Škoda, da ga nisva
skušali ujeti,” sem rekla šaleč
se, “morda je edini! In vrh tega
je morla le samec . .”

Ali prodajalki ni bilo do sme-
ha. Nadaljevala je nekoliko je-
zno: “Vsako jesen in vsako po-
mlad pretresemo in očedimo
vse, preiščemo in očistimo in
prepleskamo vsak najmanjši
kotiček, zalijemo vsako sleher-
no špranjico. In ko smo najbolj
sigurni, da smo se mrčesi izne-
bili se pokaže . . .”

Ne vem, kako so mi pri tisti
priliki šinili na misel vsakojaki
znani politikaši in njihovi pri-
vrženci. Le spomnimo se, kako
so se pred to vojno nekateri teh
širokoustili na vseh koncih in
krajih širne Amerike. Kako na-
vdušeno so pozdravili sramotni
dogovor v Monakovem! Japon-
cev? Japoncev se ni bilo bati.
Opičje narave so in radi posne-
majo. Pristno svojega nimajo
nič... Roosevelt je vojni
hujskač! Edina nevarnost nam
preti od ruskih komunistov, itd.

Kako se jetiste čase svetil na
primer veliki prerok Lind-
bergh! Edino naglo razvijajoči
se vojni dogodki, zlasti še ne-
nadni zavratni napad na Pearli
Harbor je njega in druge nje-*
govega kalibra udaril po nosu.f
Poskrili so se v špranje, odko-
der so le od časa do časa poka-
zali svoje tipalke.

Komaj pa je nazifašistična
hidra izgubljala glave po evrop-
skih deželah in se je tudi japon-
skim militarističnim bogcem
udalo pod nogami so ščurki
zopet zlezli iz svojih skrivališč.

Spreobrnjenci? Kaj še! Samo
prelevljene!. V bistvu pa so to,
kar so bili.

Oglaša se zopet veliki prerok
Lindbergh in napoveduje
tretjo vojno . . .

V naši demokratski prodajal-
ni vsekakor ni nikogar, da bi iz-
datno poropotal.

skem zato, ker je tam v procesu socialna revolucija (brez preli-
vanja krvi) in so magnati sedaj ob svoja veleposestva, industri-
alci ob svoje tovarne in bankirji ob banke?

V Romuniji se je oglasil mladi kralj Mihael z apelom na
Rusijo (v resnici proti nji) in posebno pa na ameriško in angleško
vlado, naj mu pomagajo stvoriti “demokratično vlado”. Kot da
bi Mihael sploh kaj vedel o demokraciji! Sovjetska vlada mu je
pred tedni naklonila nekakšno odlikovanje bogve za kakšne za-
sluge —a ni pomagalo. Kralj je zahteval, da naj predsednik
vlade Peter Groza odstopi, ker ne predstavlja večine rumun-
skega naroda, a ga ni hotel übogati.

So zares homatije in ameriška vlada nima lahkega stališča.
Ako hočemo podpirati mlade kralje, ki se dušajo za demokracijo,
pa veleposestnike, velebankirje in stare politike starega reda,
to sicer lahko delamo v imenu demokracije, ampak ji ne bo s tčm
storjena nobena usluga.

Tudi lahko rečemo, da sovjetska diplomacija postopa često-
krat preveč samolastno, kar ni dobro, iz razloga, da potrebujejo
mir vse dežele in bila bi največja katastrofa ako bi ga sedaj,
!vo ga imamo saj navidezno, zavrgli in začeli novo vojno z atom-
skimi bombami.

Da, Balkan potrebuje demokracijo in državni tajnik Byrnes
ima prav, ko mu jo priporoča. Ampak na Balkanu je mnogo
! judi, ki vedo, da bi ameriška vlada v tem oziru lahko rabila
veliko metlo tudi pred svojim pragom. To bi bilo bolj prepriče-
valno kot karkoli drugega.

Kaj bo s katoliško cerkvijo v novi
federativni Jugoslaviji ?

Maršal Tito se je potrudil, da
je javno izpovedal, kaj misli o
katoliški cerkvi na Hrvatskem
in v Sloveniji in kaj od nje pri-
čakuje.

Hierarhija na Hrvatskem je
bila pod Paveličem orodje Mus-
solinija in Vatikana, s “poglav-
nikom” Paveličem vred, in šla
se je zahvaliti savojski dinasti-
ji, ker ji je naklonila “kralja iz
svojega rodu”. Tisti kralj pa se
niti pod Paveličem ni upal v
Zagreb, a vlekel pa je kraljev-
sko plačo . . .

V Sloveniji je bila vsa višja
hierarhija od početka vojne in
prej dekla Vatikana. Po inva-
ziji se je javno poklonila tudi
Mussoliniju, potem pa s škofom
Rožmanom na čelu še Hitlerju
in se izrekla za borbo proti “ko-
munizmu”.

“Tako no bo šlo,” pravi osvo-
bodilna fronta in v teku je
“čistka”, ki jo bo katoliška cer-
kev na eni strani, in pravoslav-
na na drugi morala prestati, ali
pa ne bo nove Jugoslavije.

Kaj misli o vlogi katoliške
cerkve na Hrvatskem maršal
Tito, je povedal deputaciji nje-
ne duhovščine v Zagrebu dne
2. junija t. 1. Njegov intervju
z njo je bil objavljen v mnogih
listih. Sansov urad v Chicagu
ga je prevel v slovenščino iz
“Slobodne Dalmacije”. Glasi se:

Gospodje! Veseli me, ko vi-
dim, da vi, hrvaški duhovniki,
pravilno razumete današnja do-
gajanja ter izražate svojo željo
za sodelovanje z jugoslovansko
vlado in s federalno vlado Hr-

i vatske.
To me spominja na deklara-

-1 cijo jugoslovanske zvezne vla-
de. Vsled tega bi želel še enkrat
pripomniti, da se bo jugoslovan-
ska vlada ravnala v duhu te de-
klaracije. To tudi potrjujp dej-
stvo, da sem po prihodu v Za-
greb izrazil željo srečati vas in
se pogovoriti. Želel bi, da mi
stavite vprašanja, ki vas težijo
o nekaterih stvareh, ki vam ni-
so jasne. Morda niste na jasnem
tudi glede gotovih vprašanj o
naši perspektivi.

Konstituanta (ustavna skup-
*šČina) bo vrhovno narodno
predstavništvo, ki bo sprejelo
zakonske odloke o vseh vpraša-
njih, kakor tudi o vprašanju od-

: noša jev napram cerkvi in ob-
ratno. Želel bi vam povedati
svoje osebno mišljenje o vpra-

: šanju odnošajev med cerkvijo
in državo ter odnošajev med na-
rodom in cerkvijo. Povedati
vam moram, da kot Hrvat ni-
sem bil zadovoljen z obnaša-

j njem enega dela katoliške du-
hovščine v tistih težkih zgodo-
vinskih trenutkih, ki so nas sta-
li toliko žrtev. Oprostite mojo
iskrenost, toda govorim vam od-
krito, tako kakor mislim: nisem
bil zadovoljen. Toda samo to ne
pomeni, da obsojam duhovšči-

,no v obče. Mislim, da vam je
znano, da se je velik del duhov-
ščine, zlasti mlajše, ločil od sta-

j rih duhovnikov, posebno še sle-
dilci velikega Strossmayerja—-
sledilci jugoslovanske ideje.

Razume se, da nam je v teku
borbe bila stalno pred očmi vo-
dilna misel, da je vprašanje ve-
re globoko ukoreninjeno v na-
šemu narodu ter da se to vpra-
šanje, kakor tudi vprašanje cer-
kve in odnošaja cerkve napram
državi, ne more rešiti z dekre-
tom, kajti taka vprašanja so ve-
dno naletela na neuspehe in
škodila skupni narodni ‘stvari.
Držeč se tega mišljenja, te vo-
dilne ideje, smo se tudi danes
lotili posla, da se pogovorimo in
da najdemo najbolj pogodeno
razrešitev. Želel bi —in to sem
izjavil tudi pred monsignorjem
Ritigom da se izdela neki

1 elaborat o tem, kako mislite vi,
da bi bilo treba rešiti vprašanje
katoliške cerkve na Hrvaškem.
Mi se bomo na isti način pogo-
vorili tudi s pravoslavno cer-
kvijo. Od moje strani bi rekel,
da bi naša cerkev morala biti
narodna, da se bolj prilagodi
svojemu narodu. Morda se vam
bo zdelo nekam čudno, ker ta-
ko trdno zastopam nacionali-

: zem. Toda prelite je billo pre-
več krvi, videl sem preveč na-
rodnega trpljenja in vsled tega
želim, da bo katoliška duhov-
ščina nacionalno bolj globoko
povezana z narodom, kakor pa
je povezana danes. Odprto la-
hko rečem, da si ne osvajam
pravice obsojati Rim, vašo vr-
hovno instanco. Tega nočem

storiti! Toda povedati pa mo-
ram, da gledam na stvari kri-
tično, kajti ta inštanca se je ve-
dno nagibala bolj proti Italjii,
nego našemu narodu. Sedaj, ko
obstojajo vsi pogoji, bi želel, da
bi hrvaška katoliška cerkev
imela več samostojnosti. Želel
bi, da bi edino le to bilo osnov-
no vprašanje, -1— da je le to ono,
ki mora biti rešeno, vsa ostala
vprašanja pa so sekundarna in
se dajo rešiti. S svoje strani
vam to polagam na srce. To mo-
je mišljenje si delijo tudi mno-
gi drugi moji sodelavci.

Zgraditi želimo eno veliko
zvezo južnih Slovanov. V tej
zvezi bodo pravoslavni in kato-
ličani, ki morajo biti trdno po-
vezani z vsemi ostalimi Slovani.
V tej zvezi bo gotovo več pra-
voslavnih nego katoličanov. To
znači, da bo tudi vprašanje od-
nošajev med pravoslavno in ka-
toliško cerkvijo treba spraviti
v sklad z veliko idejo zbližanja
in ožjega sodelovanja slovan-
skih narodov, ki so v svoji zgo-
dovini toliko pretrpeli vsled
svoje needinosti in kojih trplje-
nje je doseglo svoj vrhunec rav-
no v tej vojni, ki je bila naper-
jena za uničenje slovanstva. Vi-
dite, to je moje mišljenje! To
je osnovno.

Po teh besedah se je maršal
Tito še nekaj časa razgovarjal
z delegacijo. V razgovorih so se
dotaknili raznovrstnih vpra-
šanj.

Listnica uredništva
V tednu, ko je bila vojna z

Japonsko skončana in je pred-
sednik proglasil vojno prazno-
vanje ter v ta namen kar dva
takozvana praznika, je bil ured-
nik na seji gl. odbora SNPJ in
računal, da se bo delo z listom
izvršilo kot še vsa leta doslej.
Vprašal je v tiskarni, naj delo
skončajo v pondeljek 20. avgu-
sta, kar se postavljanja gradiva
tiče, ostalo pa v torek.

Gradivo za Proletarca je
namreč pretežno postavljeno v
tednu predno izide. Torej pet
strani do sobote, potem še ne-
kaj kolon v pondeljek, nato se
strani vlože in v torek gredo v
tisk in je list razposlan.

Ravnatelj tiskarne je 14. av-
gusta uredniku sporočil, da mu
lista ne bo mogoče skončati od
16. do 20. avgusta drugače kot
če dobi vse gradivo ob pogoj-
nem času. Ob enem je omenil,
da mnogo listov vsled skonča-
nja vojne en dan v tistem te-
dnu sploh ni izšlo, trije n. pr. v

i njegovi tiskarni.
Proletarec bo zamujeni pro-

stor nadomestil s prilogo dveh
j nadaljnih strani v tej in v par
nadaljnih številkah.

Detroit vsled brezposel-
nosti najbolj prizadet

Že tedne predno je bila voj-
na v Aziji končana, je bilo v De-
troitu odslovljenih kakih četrt
milijona delavcev in še več po-
zneje. Seveda je bilo potem ve-
liko najetih v produkcijo avtov
in drugih reči za civilno upora-
bo, vendar pa je to mesto konec
vojne najbolj občutilo. In potem
St. Louis, pa mesta na Pacifiku,
kjer so odslovili iz ladjedelnic
več sto tisoč ljudi.

Tole mi ne gre
v glavo ?

Ker ameriška vlada izjavlja,
da bo priznala v Bolgariji le ta-
ko vlado, ki bo po njenem mne-
nju demokratična, čemu pri-
znava špansko in portugalsko
vlado, ki sta obe klerofašistični,
to mi nikakor ne gre v glavo!
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