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Val stavk ne pomeni drugega kot
da smo tam kakor pred vojno

Koliko vpitja je bilo, češ, vojaki v lisičjih luknjah tvegajo
življenja, a tu delavci stavkajo, namesto da bi producirali in jih
zalagali z orožjem in drugimi potrebščinami!

Sedaj je lahko že vsakemu znano, da so bili naši vojaki ves
čas dobro oskrbljeni z orožjem- in da je bila tista propaganda o
pomanjkanju le gonja proti delavcem. V vojni industriji so de-
lavci sicer res dobro zaslužili, posebno zaradi dela v nadurah, a
stavke so bile redke.

Ko je bilo vojne konec, pa je začelo med delavstvom kipeti
in nastalo je vse polno stavk mnoge izmed njih popolnoma
proti volji in nasvetom unijskih voditeljev.

A še hujše pride In v tem se pojavljajo zopet štare stvari:
zvezno vojaštvo m mornarica se umešavata v stavke, da jih zadu-
šita neglede ali so zahteve stavkarjev upravičene ali neupra-
vičene.

Sodniki izrekajo svoje odloke proti stavkam. Governer dr-
žave Indiane je stavkarjem zagrozil z milico. In tudi v drugih
državah so pripravljene na svojo staro “normalno” nalogo. Še-
rifi bde Policija v avtih, na konjih in peš je zraven, da protek-
tira privatno svojino —s krepeljci po glavah delavcev, ako treba,
kakor je bilo nekoč. Ne, kakor nekoč, ampak prav do te vojne,
ki smo jo tako uspešno zaključili z zmago za “štiri svobodščine”,
za demokracijo in druge take reči.

Čemu ta val stavk? Razni Kaltenborni tolmačijo, da radi
rega, ker se delavci ne zavedajo odgovornosti do skupnih koristi
dežele Drugi menijo, da ker so si delavci med vojno veliko pri-
hranili. pa stavkajo iz počitniške naslade. Tretji —in to celo
v kongresu dolže komuniste.

Dejstvo je, da je delavstvo sedaj, ko je vojne produkcije
konec, spet v enaki negotovosti, kakor zmerom. Bodisi pod Hoov-
rom, ali kot je bilo pod Rooseveltom, in kakor je sedaj pod Tru-
manom Danes delaš, jutri si lahko vržen na cesto. In kaj potem?
Vse. kar imaš, je nekaj vojnih bondov, morda hiša, ki je plačana
ali pa kupljena na posodo, in pred sabo pa negotovost. Hišo si si
morda kupil kje blizu najmodernejše tovarne, ki je sedaj zaprta.

Kam boš šel? Ti že lahko kam greš, a tvoj dom mora ostati
kjer je. Prazen, kakor je tovarna tik nje. V nji so saj oDorOŽeni
čuvaji A tvoj dom ostane zapuščen. Nihče ti ga ne bo varoval,
ko boš moral drugam za kruhom.

Kdo je že pravil, da je delavstvo zmagalo v lanskih volitvah?
Prav gotovo Proletarec ni bil med njimi! In ali se še spominjate
slavospevov, ki jih je bil deležen “new deal”? Mi smo tedaj rekli,
da je bilo vse tisto le übrizg za poživljenje kapitalizma.

Pako je bilo, tako je in tako bo. dokler se unije namesto
da se lasajo med sabo, ne zdramijo za solidarnost, za samostojno
politično akcijo in pa dokler se ne odločijo ne samo za priviške
k mezdi, ampak za socializacijo bogastev. To je, da se izrečejo za
odpravo sistema izkoriščanja in s tem za iztrebljenje privatnega
dobičkarstva. Torej dokler se ne požene v boj za socializem, bo
zmerom tako kakor je bilo in je sedaj.

Jugoslavija se pripravlja na
prve volitve pod novo vlado

V prenovljeni Jugoslaviji se vrši volilna kampanja. Prva po
mnogih letih. V Washingtonu in Londonu pazijo nanjo veliko
bolj kot pa so še kdaj v prejšnji Jugoslaviji. Kajti v prejšnji je
bil na krmilu stari red. V novi je na površju režim, ki deluje za
navadnega človeka, torej proti privilegijem posedujočega sloja.

Pravijo, da je Jugoslavija pod Titom* totalitarna država. Za-
plenjuje privatno svojino, razlastuje veleposestnike, jemlje rud-
nike angleškim in francoskim milijonarjem in bankam, ločila
je cerkev od države in ustvarja vlado delavcev in kmetov to-
rej “komunistični” režim.

A vendar bo imela volitve. Vršile se bodo 11. novembra toleto. V svojem proglasu pravi Tito med drugim:
“To bodo najbolj demokratične volitve (v skupščino ali kon-stituanto), kar smo jih še kdaj imeli.”
V njih bodo prvič volile tudi ženske. In pa člani narodneobrambe, ki so se borili proti okupatorjem. Oni imajo volilno

pravico neglede na starost.
Isti Titov proglas pravi, da je volilna pravica odrečena samotistim, ki so bili “izdajalci” . . . odprti kolaboratorji z napadalcito je, le oni, ki so izdali svojo domovino v najhujši uri zgodovinenjenega naroda.”
Nato ugotavlja, da je k sreči teh zeld malo. Pa jih je bilobržkone več, a so zadovoljni, če jih bodo pustili tudi na volilnidan v miru.
Glavna volilna lista je ali po ameriško rečeno tiket na-rodne fronte. Tito pravi:
"V nji so združene vse demokratične sile Jugoslavije, vsedemokratične skupine in posamezniki. A

Kaj pa opozicija? O nji izjavlja:' “Tudi opozicija izven na-rodne fronte bo imela vse priložnosti do volitev. Dobila bo vse
mogoče prilike svobodno stopiti pred narod, ki bo lahko svobodno!
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V tretje gre rado, pravijo
Ko sem zadnjič zapisala, da

bi se človek rad semintja nalik
školjki zaklopil. mi je bila v mi-
slih predvsem petorica svetov-
no vel javnih mož, ki je tisti čas
še konferirala v Londonu.

Seje co se vršile za zaprtimi
durmi, vendar se raznim poro-
čevalcem ni dalo molčati.’ Ker
jim je manjkalo zrnja, so pa
zalagali liste s plevami. Ali tudi
med plevami se je lahko zati-
palo marsikaj. Bila so vmes na-
migavanja, da se je sešlo—ne
pet ljudi, ampak pet ledenikov
. . . Pa da so —z izjemo Molo-
tova prišli na konferenco le
površno pripravljeni.

Navsezadnje, čemu treba pri-
prav? Ako si vtepemo v glavo,
da bomo dosledno pobijali vse,
kar nam nasprotna stranka
predloži, je naš namen tako re-
koč napol dosežen. In no, mar
ne sedimo na tajni formuli
atomske bombe? (Ta tajnost se
zna še kdaj bridko maščevati!!

Edini, ki ga ponesrečeni izid
te prevažne konference nema-
ra občutno skeli, je naš Byrnes.

Churchillovo imperialistično
politiko smo kolikor toliko po-
znali. Saj je ni nič več prikri-
val, odkar je bila nevarnost po-
raza za Anglijo odstranjena. Za-
to smolse mnogi oddahnili, ko
je Churchillovo mesto zavzel so-
cialistično orientirani Attlee,
Obetali smo si med drugim, da
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JAPONSKA SE TOLAŽI, da je bila tepena vsled ameriške premoči v produkciji in na morju ter

v zraku, in pa vsled atomskih bomb, proti katerim ni imela nobenega efektivnega sredstva. Kaj take bom-
be pomenijo, priča gornja slika. Hirošito, ki je bilo eno izmed najbolj prospevajočih japonskih mest, je
v razvalinah. Vzelo je dobro sekundo, da se je sesulo. Vzelo bo leta, predno bo znova zgrajeno.

KATKA ZUPANČIČ:

I V E It I
bo pokazal več smisla in volje
do sodelovanja, ne le z Ameri-
ko. marveč iz vlado sovjetske
Rusije ter z novimi vladami o-
stalih malih narodov.

Pričakovali smo in skoro sa-
moposebi umevno se nam je
zdelo, da bo pod novo delavsko
vlado odnehal reakcionarni to-
rijski pritisk na dežele, ki so se
obubožane komaj izvile izpod
nazifašističnega nasilja. Priča-
kovali smo, da se bodo napeli
vijaki tam, kjer treba, na pri-
mer v odnošajih s Francovo
Španijo, ki je postala zavetišče
in zaklonišče zagrizenih nazi-
jev.

Ali predsedniški stolec se pod
Attleejem še ni utegnil ogreti,
ko je ta že vstal ter iznad an-
gleškega plota pokazal staro se-
bično Churchillovo masko: Na-
še stališče v vnanjih zadevah
bo ostalo neizpremenjeno ... Z
drugimi besedami: Demokraci-
ja Churchillovega kova postaja
le nam doma v oviro, za vas iz-
ven naših meja pa je popolno-
ma na mestu!

Veliko razočaranje je bilo to.
Saj so se vsa svobodo in pravi-
co ljubeča ljudstva morala zdr-
zniti, ko so v Attleeju spoznali
Churchillovo kopijo in so se za
svoje nove upe morali obrisati
pod nosom.

To bo, ali na je že, odprlo oči
tudi marsikateremu našemu so-
cialistu, ki načeloma odklanja

odločil, komu bo izrekel zaupnico?”
In kdo je- opozicija? To je vprašanje. Opozicije v Jugosla-

viji sta dve: Ena, ki ne more biti priznana, ker je delala z oku-
patorji, torej izdajalsko, in druga, ki stremi s pomočjo Amerike
in Anglije vrniti Jugoslavijo v stari red, torej pod Petra, Mihaj-
loviča, pod slovenski klerikalizem in srbsko čaršijo v splošnem.

Dalje je opozicija v Jugoslaviji proti Titu poosebljena v Mi-
lanu Grolu, ki je bil v Titovi vladi podpredsednik, pa je iz nje
izstopil, pa v dr. Vladimirju Mačku, ki je šele po porazu Hitlerja
zbežal s Hrvatske na varno v Pariz. Tudi minister vnanjih zadev.
Ivan šubašič, se ni v Titovi vladi počutil domačim. Je mačkovec,
dasi ne toliko hrvatski nacionalist kot je Maček. Še ko je bil v
San Franciscu so pravili, da ne bo šel več nazaj, ker si ne upa. Pa
se je le vrnil. Ko pa je začel v Parizu Maček rogoviliti, in ker
šubašič pripada njegovi (hrvatski kmečki) stranki, mu ni kazalo
drugega kot ali prekleti voditelja svoje stranke, ali pa iti z njim.
Odločil se je za slednje. Ob enem se je odločil za pot v Pariz. A
ko je Tito, ki je prav tako Hrvat, kakor šubašič, (Maček je slo-
venskega pokolenja), doznal, da bo morda njegov minister vna-
njih zadev iz inozemstva nagajal, mu je preklical potni list. Ivan
Šubašič, dasi energičen človek, je med tem zbolel in Tito pa je
prevzel njegov portfelj ministra vnanjih zadev, ki je baš v tej
dobi v jugoslovanski vladi eden najvažnejših.

Ta isti Šubašič in Milan Grol sta se lotila v volilni kampanji
v Jugoslaviji ustvariti opozicijo, ki naj jima bi jo podprli zavez-
niki namreč Amerika in Anglija. To ju je pokopalo.

Opozcija mora imeti zaslombo v narodu, ne od zunaj!
Kampanja je vroča vzlic jeseni. Opozicionalci so spoznali, da

nimajo nikakršnih izgledov dobiti kaj prida glasov, bodo
volitve tajne pa so izjavili, da se s svojimi listami kondidatov
umaknejo. A ob enem so poudarili, da bodo te volitve “totali-
tarne”, torej kaj bi se nam splačalo umešavati se v boj, ko vemo,
da je za nas v naprej izgubljen!

Škoda, da se volitve v Jugoslaviji vzlic Titovemu zatrdilu
ne bodo vršile tako, kakor bi bilo prav, namreč po ameriško in
angleško. Ampak ker je opoziciji zagotovil popolno svobodo, je
njena krivda, če si NE UPA v boj.

Iz obetanj Tita in članov njegove vlade je razvidno, da veje
med njimi najširši optimizem o bodočnosti države, ki jo grade,
10, da bodo v volitvah zmagali, je gotovo. Da bi le tudi zmagali v
načrtih za dvignjenje življenskega standarda jugoslovanskih'
delavcev in kmetov, pa bo dobro

, vse, kar količkaj diši po narod-
| nostnem vprašanju. Kakor si je
I Bog ustvaril brado najprej sa-
memu sebi, tako si jo sebi in
svojemu narodu ustvarja rim-
ski papež, tako si jo ustvarjajo
angleški laboritje.

Delavska solidarnost, inter-
nacionalnost itd., vse to se jako
lepo sliši. Toda teorija in pra-
ksa je dvoje. V praksi je angle-
ška delavska stranka angleška
in kakor kaže, namerava taka
tudi ostati. Usodno zlo pa je to,
da je podpisala torijski impe-
rializem. V sbnci imperializma
in njegovega dvojčka militari-
zma se bo nemara skuhala nova
vojna. V tretje gre rado, pravi-
jo. V Argentini so baje že na
sledi nove atomske bombe. Rusi
raje molče . . .

Lepi časi se nam obetajo!

O VRAŽAH ITD.
Hudson, Wyo. V “Drobi-

žu” Johna Chamazarja sem či-
tal med drugim njegovi- ‘omem-
bo o ženi, ki mora po porodu v
cerkev, da se očisti. Pred neka-
ko dvajsetimi leti je bivši kato-
liški duhovnik McCabe pisal,
da ako bi katoliška žena razu-
mela, kako jo duhovnik pri “či-
ščenju” po latinsko zmerja in
zaničuje, bi ne šla nikdar več
k njemu.

Tudi je pisal, da ako bi de-
klice vedele, kaj pomeni “bla-
žen” je sad tvojega telesa”, ne
bi več silile v cerkvene stebre,
ker jih zaničujejo.

Chamazar pravi, da možu po
sedanji cerkveni razlagi ni tre-
ba iti na “čiščenje”, pač pa sa-
mo njegovi ženi. Tako se godi
po naukih cerkve. A je tudi ve-
liko žen, ki sploh nimajo moža,
pa rode. Tiste so v katoliških
deželah še bolj zaničevane.

Kaj več bi o tem prav lahko
pojasnili sotrudniki “Ameriške
domovine”, ker so o tem dobro
podkovani.

Pa bo kdo rekel: “Čemu vleči
na dan take stvari?” Pa si mi-
slim: Naj ljudje vidijo, da ni
vse res, kar jim kak novopeče-
ni zdražbar prinese iz domovi-
ne. Tam mu je postalo vroče, pa
je sem pobegnil.

Krist je učil, pojdite in oz-
nanujte moj nauk med vse na-
rode, pa mu vzlic temu ni šlo.

Ko prečitam Proletarca in
Prosveto, si predstavljam, da
imam približno tolikšen greh,
kot je debelost vodene buče (we-
rermelon). Pa grem k spovedi
in zopet sem brez greha.

J. Pintar.

LEON BLUM POUDARIL
VAŽNOST SOLIDARNOSTI
ZA DELAVSKI RAZRED

Leon Blum je dne 18. sept,
časnikarjem dejal, da bo fran-
coska socialistična stranka po-
stala osrednja celica svetovne-
ga delavskega gibanja in da bo
to gibanje res kaj pomenilo le,
če bo zidano na temelju solidar-
nosti.

“Nimam rad, če kdo pravi, da
naj snujemo blok zapadnih dr-
žav v protiutež Sovjetski uni-
ji,’’ je, rekel Blum in ta argu-
ment podprl z dokazi, da bi to
pomenilo le novo vojno, a že v
prejšnjih dveh smo se naučili,
kako strašna so masna klanja v|
današnji “prosvitljeni” dobi.

Nemško delavstvo v največp in
v najtragičnejši preizkušnji

Zgodovinar Saul K. Padover,
avtor “Jeffersona” in drugih
knjig, ima v “Nationu” z dne
22. sept, članek z naslovom:
“Tragedija nemškega delav-
stva”, ki je vreden, da ga člo-
vek prečita. Padover je bil pred
minulo vojno visok uradnik v
departmentu za notranje za-
deve, med vojno pa častnik v
naši armadi v oddelku za psi-
hologično vojno. Nemčijo torej
dobro pozna. Delavstvo ni po
uničenju svojih voditeljev sto-
rilo ničesar proti Hitlerju. Kar
je voditeljev prestalo preganja-
nja, so bili potem brezbrižni.
Ne nemški social-demokrati, ne
nemški komunisti nimajo nika-
kršnih zaslug za boj proti na-
:izmu in sploh je Nemčija edi-
la dežela v Evropi, kjer ni bilo
med delavstvom proti fašizmu
nikakršne akcije. Ravnalo se je
oo besedi “verboten” do kraja.
Če ti je prepovedano, ti je pre-
povedano in tega se drži, pa boš

. lahko izhajal. Taka je bila psi-
. ihologija nemškega delavstva.

> A tudi nezadovoljno ni bilo, ka-
kor Padover zelo dobro razlaga.
Ko je Hitler razgnal prejšnje
delavske voditelje in jih uničil
hipoma, ali pa v koncentracij-
skih kempah, je delavske unije
preuredil v striktno nacijsko
‘organizacijo” oziroma v mašino
propagande, ki mu je obetala
lepše življenje, stalno zaposle-
nost, priboljške velikim druži-
nam, izlete in vse sorte druge
ugodnosti, ki jih pod kajzerjem
in republiko ni imelo. In vrh te-
ga je nacizem tudi nemške de-
lavce omamil s frazami o “nad-

-1 ljudeh”, ki jim je usojeno go-
spodovati nad Evropo sebi v
korist.

1 In Padover pravi: Gotovo bo
kdo rekel, nu, če je karakter
nemškega delavstva tak, kako
naj upamo v demokratično bo-
dočnost Nemčije?

Resnica je, da ako je ne mi-
slimo prepustiti popolnoma fa-
šistom in njihnim bratrancem
pangermanom, nimamo druge
izbire kot zidati svoje upe le na
delavstvo. S kom drugim naj
delamo v Nemčiji? Kmetje so

. omejeni in nepolitični. Priprav-
ljeni so biti z vsakim režimom,
ki jih ne bi preveč nadlegoval.
Nemška vrhnja plast, vštevši
industrialce in klerikalce je
oportunistična in zvesta samo
sebi. Pozna edino svoje intere-

. se. Prej je ta plast podpirala■ Hitlerja, ker je uspeval. Sedaj
kolaborira (sodeluje) z zavezni-
ki, ker so zmagali. Ti elementi
vzlic temu niso naši prijatelji in
ne podporniki demokracije.

O nemškem srednjem sloju
pravi pisec, da je njegova tra-
gedija v tem, ker ga je zredila
avtokracija, ne pa ga rodila re-
volucija.

Torej ako hočemo, da poma-
gamo demokraciji v Nemčiji, je
delavstvo edino, na katerega se

' lahko zanesemo vzlic njegovi
neodločnosti in pomanjkanju
hrbtenice. Padover izvaja, da
nemško delavstvo ne goji im-
perialističnih ambicij. L. 1919
se je prilično trudilo za demo-
kratiziranje Nemčije. Sedaj sku-
ša biti zavezniški vojaški vladi
prijazno (namreč v ameriškem
in angleškem delu okupirane
Nemčije), toda naši vojaški ura-
di se obnašajo hladno napram
njemu, posebno pa proti socia-
listom in komuifistom.

Padover ugotavlja, da je taka
taktika zgrešena, posebno ker
odbija politično zmožne social-
demokrate in namesto njih so
vzlic piotestom uposlili nazaj
notorične nacije in reakcionarje.

članek zaključuje: “Nekega
dne bomo šli ven iz Nemčije.
Katerim jo bomo tedaj izročili,
da bodo vodili njeno bodočnost?Ali klerikalcem a la Dollfuss?
Ali industrialcem? Ali genera-
lom? To bi bilo vabilo najčrnej-
ši reakiciji in posledica bi bila
s časoma nova vojna. Kajne, ču-
dno je, da Američani, ki demo-
kracijo toliko naglašajo, so na-
pram nji (v Nemčiji) tako hla-

i dni, dočim Rusi v svoji zoni
okupirane Nemčije komuniste I
in druge protifašistične aktiv-
nosti odkrito podpirajo. Rekord
nemških komunistov v upiranju
nacizmu ni bil nič boljši kakor
rekord socialdemokratov, toda
Rusov to ne ženira, ker imajo
svoje dalekovidne načrte v mi-
slih. Ali je možno, da imamo
mi manj vere v demokracijo kot
pa jo imajo Rusi v komunizem?

Tako razlaga stvar Padover.,
On in drugi kritizirajo naše ofi-
cirje in druge uradne vojaške
oblasti v okupiranih krajih sa-
mo s stališča, da to. kar počno,
ne bo prineslo demokracije Ev-
ropi.

Ampak pravi vzrok, da dela-
jo tako kakor delajo je, da ima-
jo tu ljudje vero v ohranitev ♦
starega gospodarskega reda ve-
liko bolj kakor pa v demokraci-
jo. V mislih imajo privatno svo-
jino, a evropski res demokrati-
čni elementi pa streme, da se jo
socializira v korist vsega ljud-
stva. Za tako demokracijo pa
ljudje, ki jim je kapitalistični
sistem največji ideal, ne morejo
biti.

"HIŠA GOSPODA
HARRINGTONA"

Chicago, 111. “Kdaj boste
spet imeli igro,” nas vprašujejo
ljudje, ki radi posečajo sloven-
ske predstave. In jim odgovar-
jamo: “V nedeljo 9. decembra
v dvorani SNPJ.”

Vstopnice so kot običajno v
predprodaji po 65c in pri bla-
gajni 75c.

Da, ampak kaj pa boste
igrali?

Vprizorjena bo ljudem v za-
bavo in za kratek čas sijajna
veseloigra “Hiša gospoda Har-
ringtona.”

Zadnjič smo vprizorili dramo
“Norec ’, sedaj pa bomo nudili
nekaj takega, da se bo človek
lahko od srca nasmejal in se
smejal še na poti domov.

"Hiša gospoda Harringtona”
je fino odrsko delo. Pred leti
je bila večkrat vprizorjena v
ljubljanskem gledališču z veli-
kimi uspehi in prav tako na
slovenskih odrih v Clevelandu.

Režiser te igre je Milan Med-
vešek. Kdor ga je videl v dra-
mi “Norec,” ali v njegovih
prejšnjih vlogah, ve, da bo ta
vprizoritev prav tako izborno
podana.

Nabavite si vstopnice v pred-
prodaji. Imajo jih člani in čla-
nice kluba št. 1 JSZ in razni
drugi prijatelji slovenske dram-
ske umetnosti.

•Naji »še., omenimo, da bo po
predstavi plesna in prosta zaba-

j va, na kateri bo igral Možinov
trio. PO.

'Prepoved konvencij veliko
Škodovala

S 1. oktobrom so ukinjene vse
odredbe, ki so se tikale prepo-
vedi konvencij in raznih drugih
potovanj v skupinah.

Najbolj prizadete so bile vs-
led teh odredb unije, ki imajo
pred sabo najtežje probleme, pa
jim konvencije niso bile dovo-
ljene. Trgovske komore so si po-
magale z neuradnimi sestanki,
Ameriška legija je dobila dovo-
Ijenje že prej, a razne druge or-
ganizacije pa so morale svoja
zborovanja preklicati do dru-
gega leta.

Veliko Rusov v Nemčiji
vrnjenih domov

Iz Sovjetske unije je bilo na-
gnanih v Nemčijo na prisilno
delo milijone ljudi. Izmed teh
je bilo letos vrnjenih nad dva
milijona.

To/e mi ne gre
iv glavo?

]Ty^' x

Kako to, da se ameriški in an-
gleški državniki rajše navdušu-
jejo za demokratiziranje Bolga-
rije, kot pa n. pr. South Caro-
line, od kjer je naš državni taj-
nik Byrnes doma, ali pa Indijein kolonij, ki jih Anglija vlada,
le mi nikakor ne gre v glavo!
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