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MALO JE MLADIH VOJAKOV, ki bi imeli po petnajst otrok. To
redko čast ima Arthur Giser iz Pitcairna, Pa. Na vrhnji sliki je njegova
zena z otrocmi. Trikrat je imela trojčke, torej je bil naraščaj v družini
v njimi zelo pospešen. Družina prejema od armade za svoje vzdrževanje
S2BO na mesec.

Cerkveni glavar
Bavarske proti
trebljenju nacijev

KARDINAL FAULHABER SE ZGRAŽA, KER JE
AMERIŠKA VOJAŠKA VLADA UKAZALA, DA SE
MORA NOTORIČNE NACIJE NA BAVARSKEM
ODSLOVITI IZ UPRAVNIH URADOV

Po znani izjavi generala Pat-
tona, da se mu ne zdi potrebno
Bavarsko do kraja iztrebiti na-
cijev, je nastalo proti njerpu to-
liko protestov, da je bil odslov-
ljen, general Eisenhower pa
ukazal novemu načelniku ame-
riške vojaške vlade spraviti vo-
dilne fašiste iz vseh višjih vlad-
nih služb.
Katoliška cerkev se zoperstavila

Proti tej čistki je vložil pri
ameriški vojaški vladi oster pro-
test bavarski primat kardinal
Faulhaber, češ, da so ti višji
uradniki sposobni, skušeni, za-
nesljivi ljudje. Če se jih nado-
mesti z drugimi, bo to pomenilo
škodo bavarskemu ljudstvu, ker
ne bo več tiste poslužbe in reda
kot je pod sedanjimi funkcio-
narji.

O tem v čikaških Daily News
z dne. 15. oktobra obširno poro-
ča Edward F. Morgan iz Ber-
lina.

Pravi, da je vsled kardinalo-
vega protesta nastala na Bavar-
skem in v drugih krajih Nemči-
je pod ameriško in angleško
okupacijo med cerkvijo ter a-
meriško vojaško upravo delikat-
na situacija.

Cerkev smatra, da je “denaci-
fikacija” v tolikšni meri za Nem-
ce prestroga in kvarna skupnim
interesom.
Tudi protestanti se zavzeli za

nacije
Isti poročevalec pravi, da je

tudi protestantska duhovščina
nasprotna ekstremni denacifi-
kaciji Nemčije (namreč prestro-
gemu trebljenju fašistov iz ura-
dov), ampak vendar ne protesti-
rajo toliko kot katoliška hierar-
hija.

Kaj je pravi vzrok?
E. P. Morgan izvaja v svoji

brzojavni depeši, da sta obe cer-
kvi “interesirani v politiko”, ozi-
roma saj v tem smislu, da sta
obe močno antikomunistični.

Njuno stališče po tej razlagi
bi torej bilo, da če nacije vrže-
mo iz uradov, jih ne moremo na-
domestiti z nikomur drugim kot
s komunisti.

Resnica je sicer ta, da se je
katoliška cerkev v Nemčiji udej-

stvovala pred Hitlerjem ne sa-
mo kot cerkev, ampak tudi kot
politična stranka pod imenom
“katoliški center”. Bila je ena
najmočnejših v državi in v par-
lamentu .

V politiki imajo nemški kle-
rikalci torej veliko šolanja še iz
prošlosti, sedaj pa smatrajo, da
bi jim morala ameriška vojaška
oblast dati pravico nameščati v
vladne urade samo svoje ljudi,
čeprav so bili pod Hitlerjem
njegovi služabniki in petolizci.
Ampak ob enem so tudi zvesti
cerkvi in njeni politiki, in to je
kar šteje pri kardinalu Faulha-
berju.

Politično cerkveni glavar
Kakor kardinal Innitzer na

Dunaju, tako je bil tudi kardi-
nal Faulhaber oglašan za na-
sprotnika nacizma in Hitlerja.
Resnica je, da sta oba klerofa-
šista. Klerofašistični režim, ka-
kršen je nastal v Avstriji s po-
močjo Mussolinija in Vatikana
pod Dollfusom, si je želel tudi
kardinal Faulhaber na Bavar-
skem. Ko je zavladal Hitler in
posegel v politično moč bavar-
skega klerikalizma, se mu je
Faulhaber uprl, češ, da posega

(Konec na 5. strani.)

Industrialci s severa so pred
leti preselili mnogo svojih to-
varen na jug, ker so jim tamoš-
nji toriji v državnih, okrajnih
in občinskih upravah jamčili ce-
nenih delavcev v izobilju in pa
zaščito pred unijami. Kdor je v
južnih državah poskušal organi-
zirati delavce v unijo, je po ne-
kaj dneh ali par tednih izprevi-
del, da celo med delavci višjih
strok ne bo veliko opravil, kajti
reakcija je bila premočna. Vrh
tega je imel srečo, če ga niso že
takoj prve dni izgnali iz mesta,
pretepli ih povaljali v smoli in
perju.

Sedaj, ko je vojne konec in ni
več takega predsednika, ki se bi
za pravice delavcev do organi-
ziranja in za ščitenje unij kaj

OBSOJANJE VOJNIH ZLOČINCEV SE
NE POMENI OBSODBO SISTEMA, KI
JE GLAVNI KRIVEC ZLOČINOV

V Nuerenbergu v Nemčiji se vrši obravnava
proti tistim nacijem, jih smatra za glavne voj-
ne zločince. Te sod&avezniška sodna komisija. V
manjšem obsegu se vrši proti onim posameznikom,
ki so ljudi mučili v koncentracijskih taboriščih.

V Franciji obračunavajo s svojimi vojnimi zlo-
činci. Dva glavna, ki so ju obsodili, sta bivši načel-
nik vlade v Vichyju maršal Petain in Pierre Laval.
Petaina so obsodili v smrt in nato kazen spremenili
v dosmrtno ječo.

Pierre Laval, star 62 let, pa je bil obsojen v smrt
in zgodaj zjutraj 15. oktobra je bil ustreljen. Duhov-
nik mu je dal poljubiti križ in ga pripravil na zadnjo
uro. Pred to ceremonijo se je skušal zastrupiti, "da bi
prihranil vojakom izvršiti zločin in sramoto, ki bi ga
storili nad njim." Trdil je do konca, da ni kriv, da je
patriot in hip predno je bilo vojakom ukazano od-
dati vanj usodni strel, je zaklical "vive la France!"

Laval je imel v svoji deželi, v Angliji, v Zed.
državah, v Vatikanu, v Španiji in drugod veliko pri-
jateljev. Ali ker je oslonil Francijo po njenem porazu
I. 1940 na Hitlerja, mu niso mogli pomagati. Mož je
sicer iz Nemčije pobegnil v Španijo, a diktator Fran-
co je izprevidel, da mu ne preostaja- drugega kot ga
poslati nazaj. Medpofpma je Laval ponujal pilotu
veliko podkupnino, ako ga odpelje mesto v Fran-
cijo v tisti del Avstrije, ki je pod okupacijo ameriške
armade. Ampak se je spustil na tla na Francoskem.
Obravnava proti Lavalu ni bila nič dostojno sodnij-
ska, ampak zelo napeta; bilo ie na nji vpitja vse-
vprek. Laval je bil štirinajstkrat v vladi in trikrat
njen predsednik. Bil je glavni "apizar", sovražnik
Sovjetske unije in najtrdnejši steber francoske reak-
cije. Bil je predstavnik vladujočih "šestdesetih dru-
žin", ki mu sedaj niso mogle pomagati. A poma-
gajo sebi. Veseli jih, da se nasilnarevolucija v Fran-
ciji ni dogodila. In se ne bi niti mogla, ker je tam
ameriško in drugo vojaštvo, ki bi takoj poskrbelo za
red in mir. Laval je padel, a zločinska kasta, ki je
kriva degeneracije Francije, njenega poloma v vojni
in njenih spletk s sovražniki civilizacije in svobode,
pa dviga glavo, v nadi, da si Francijo s pomočjo
vnanjega kapitalizma znova podvrže.

ZMAGA LEVIČARSKIH STRANK V FRANCIJI
Minulo nedeljo 21. oktobra

so se vršile v Franciji prve vo-
litve v parlament, od kar je na-
stala vojna.

Značilnost teh volitev je bila
v tem, da so se morali volilci
pred vsem izraziti, ali so za
ohranitev ustave, kakršna je bi-
la pred vojno, ali pa so na pod-
lagi izkušenj za novo ustavo, ki
jo zahteva de Gaulle in sploh
vse napredne francoske stranke.
Kajti stari demokratični parla-
mentarizem Francije se v nji ni
obnesel. Pomenil je celo kopo
prepirajočih se strank in indivi-
dualnih močnih politikov, do-
čim je Francijo vladalo takozva-
nih “šestdeset družin”, ki so
kontrolirale njena bogastva.

Daši so i levičarske stranke
za spremembo ustave, one še
najbolj, je pa vendar de Gaulle
napravil tako, da bo on glavna
avtoriteta v državi od sedanjih
volitev pa do sprejema nove

konstitucije. Ker on pripada “od
srede k desnici”, se levica boji,
da bo v tem času dal priložnost
francoskim konservativnim kro-
gom, da se utrdijo.

Volitve minulo nedeljo so po-
kazale, da so Francozi ne samo
za reformiranje svoje ustave,
temveč da tudi zaupajo de Gaul-
leju, ker je tako pogumno držal
prapor upora proti Vichyju in
reakcionarjem v Angliji in v
Zed. državah, in ker je znal tu-
di v najhujših urah francoskega
naroda ponosno odbijati Roose-
veltove in Churchillove kaprice
napram njemu.

Prvič v zgodovini Francije so
volile poslance v parlament tu-
di ženske.

Po številu oddanih glasov so
prišle v Franciji na površje tri
stranke: Komunistična, sociali-
stična in de Gaullejeva republi-
kanska stranka. “Radikalna so-
cialistična”, ki moti po svetu

Otroci iz “zadnje”
depresije trpe
težke posledice

I

Brezposelnost, ki je nastala
leta 1929 je s svojimi posledica-
mi velika kriva, čemu je bilo
‘reba odnustiti iz armade vsled
živčnih in mentalnih hib tri sto

j tisoč fantov in stotisoče pa je
[ »lilo vsled sličnih hib odklonje-
i nih od zdravnikov na naborih.

Ta presenetljiva dejstva je
I nat edcl pred senatno komisijo

j Col. W. C. Menninger, načelnik
Iv psihiaterskem oddelku zvezne

I armade.
, Dejal je, da izmed odpušče-
; nih vojakov jih trpi 43 odstot-
kov na omenjenih dveh bolez-
nih, ostali odpadejo na razne
druge zdravstvene pomanjklji-
vosti.

“To so otroci depresije,” je
poudaril ta sloviti vojaški
zdravniški veščak Menninger.
“Posledice brezposelnosti v njih-
nih družinah je nemogoče pre-
ceniti.”

Gospodje senatorji, ki se tako
boje, da ne bi kgj izdatnega sto-

; rili za preprečenje nove depre-
sije ali dali brezposelnim večjo
podporo, so baje strmeli ob Men-
ningovih izvajanjih, kajti ape-
lira! ie nanje, naj se toliko mla-
dine nikdar več ne žrtvuje izgu-
bi zdravja za vse življenje.

Ampak senatorji so se branili
pomagati bednim zadnjič in jih
tudi sedaj ne mika, da bi novi
krizi zastavili pot. Bomo pridel-
ke in živino spet rajše uničeva-
li kot pa da bi bednim brezpo-
selnim pomagali.

(KONFERENCA PROSVETNE
MATICE V STRABANU

V nedeljo 28. oktobra se vrši
v naselbini Strabane v d’-sprani
društva št. 138 SNPJ konferen-
ca Prosvetne matice in JSZ za
zapadno Pennsylvanijo. Vršila
se bo v dvorani društva št. 138
SNPJ po seji federacije SNPJ.

mnogo ljudi, je iz prvenstvene
klopi potisnjena v ozadje. V Ev-
ropi kot drugod je veliko strank
z radikalno označbo, a v resnici
so konservativne. Eduard Her-
riot je bil pred vojno glavni vo-
ditelj francoske “radikalne” so-
cialistične stranke. Za primero:
najbolj sorodna po programu je
LaFollettovi “progresivni”
stranki v Wisconsinu, ki je tudi
izginila. Le. da je Herriotova v
mednarodnem pogledu res pro-
gresivna, dočim LaFolletova ni.
Glavni stranki v Franciji sedaj
sta socialistična in komunisti-
čna.

Kako se bosta razumeli med
sabo, so še ne ve. Ampak ker se
gre za novo ustavo, je naravno,
da sta obe na kritični točki. So-
cializma v Franciji v njeni se-
danji ekonomski podrtiji ne bi
mogle uvesti. A lahko pa poma-
gata k sprejemu take konstitu-
cije, v kateri se bo razvoj iz ka-
pitalizma v socializem vršil, če
bo svetovni položaj ugoden, brez
takozvane “krvave revolucije”.
Več o izidu francoskih volitev
bo v prihodnji številki.

Izigravanje veteranov proti stavkam in unijam
posebno zavzel, se v južnih dr-
žavah pripravljajo nadomestiti
unijsko spet z odprto delavnico.

V Columbiji, Tenn., kjer je
nov center kemične industrije,
je kompanija izposlovala sodno
prepoved (injunction) proti uni-
ji inženirjev (AFL), a ker se je
stavka nadaljevala in je*unija v
nji vršila svoje postavne aktiv-
nosti naprej, je policija na sod-
nikovo povelje aretirala šest od-
bornikov unije. Zanje so se za-
vzele nato tudi druge unije, med
njimi unija lokomotivnih stro-
jevodij, a kompanija vseeno
upa, da se ji bo s pomočjo sodi-
šča, lokalnih oblasti, policije in
šerifa posrečilo stavko zdrobiti.

V Texasu je bilo odslovljenih
90 električarjev vsi člani uni-

je, uposleni pri Lower Colorado
River Authority, ki je državna
ustanova, in bili so nadomešče-
ni z vrnivšimi se odpuščenimi
vojaki, češ, da imajo oni do tega
dela prvo prednost unija gor
ali dol. Ta sprememba je bila
izvršena z odobritvijo texasške-
ga governerja Stevensona, ki je
znan reakcionar in pristaš “vo-
lilnega davka” (polltak), s kate-
rim se v Texasu in v 10. drugih
južnih državah črncem in delav-
cem oboje polti onemogoča iz-
vajati volilno pravico. Demo-
kracijo si demokratski politiki
v južnih državah namreč razla-
gajo tako, da je to le njihov pri-
vilegij, namreč za plantažnike,
velike trgovce, bankirje in to-
varnarje.

Tako spet prehajamo v “nor-
malne čase’’. In izgleda, da bodo
delodajalci izrabljali veterane
še veliko bolj kakor po prejšnji
vojni. Kajti takrat je bilo le še
malo delavcev organiziranih, a
sedaj so unije razprežene po vsi
deželi. Pa si profita željni privi-
legiji. ki jim ni sicer nič za ve-
terane, mislijo, dajmo igrati na
njihna čuvstva, zahtevajmo, da
se njim mora dati delo takoj, pa
čeprav je treba pri tem odsloviti
unijske delavce in kršiti pogod-
bo. Upati je, da ne bo dosti ve-
teranov. ki se bi pustili izigra-
vati. kajti če bodo enkrat unije
übite, bodo delodajalci tudi z
veterani ravnali tako kot z dru-
gimi delavci.

|KOMENTARJI
Arabski katoličani so apelira-

li na papeža, naj jim pomaga v
zahtevah proti nadaljnemu na-
seljevanju Židov v Palestino.
“Mi čutimo s svojimi (mohame-
danskimi) brati Arabci, pravijo
v klicu na pomoč, “kajti če nam
sveto deželo poplavijo Židje, bo
konec naše eksistence.” Kajne,
nacizem je bil poražen, a nje-
gov boj proti židovstvu dela še
veliko ‘preglavic, posebno Att-
leeju in Trumanu.

Ivan Šubašič je s svojo resig-
nacijo storil Titu nekaj neprijet-
nih ur. Ampak to ni nova stvar,
kajti Tito in Šubašič se nista še
nobenkrat dodobra razumela.
Diplomatična poroka med nji-
ma se je izvršila na pritisk
Churchilla in Moskva jo je odo-
brila. Toda Šubašič je zamejec.
In zamejcev tisti ljudje, ki so
med vojno ostali doma in se te-
pli ter trpeli, nimajo radi.

Tito pravi, da bi notranji in
zunanji nasprotniki Jugoslavije
radi izzvali zavezniško inter-
vencijo predno bi se moglo v vo-
litvah izkazati, kdo je kdo. Iz-
javlja, da bodo volitve svobo-
dne. Opozicionalne skupine ne
soglašajo, češ, volitve so že v
naprej odločene. In so bržkone
res če ne bo intervencije.
Ampak tisti ljudje, ki delujejo
za vnanje vmešavanje, bi radi
nazaj tako Jugoslavijo, kakršna
je bankrotirala duhovno in go-
spodarsko. Čaršija s svojimi o-
prodami je imela svoj dan. Se-
daj ljudstvo posebno mlado
ljudstvo, poskuša s Titom, ker
želi v bodočnost. Maček, šuba-
šič in drugi taki pa so vse pre-
več s prošlostjo povezani. Kar
se v Jugoslaviji in glede nje do-
gaja, torej ni idealno, a vendar-
le, za njeno bodočnost so dobri
izgledi.

Dr. Miha Krek, ki je eden
najreakcionarnejših slovenskih
klerikalcev, je skupno s tremi
drugimi übežniki na ministre
velike peterice apeliral, da naj
kaj store proti Titovemu reži-
mu, ker zastopa totalitarno ob-
liko vlade. Ampak kaj je v letih

KAJ NAJ BO PRAVO STALIŠČE
RESNO DELAVSKEGA LISTA?

V sedanjih časih je treba vsakemu listu velike
previdnosti, da svoje stališče pravilno zastopa, ako
ga namreč sploh ima.

Kar se Proletarca tiče, lahko ugotavlja, da je v
vseh teh kritičnih letih, ko je bilo treba veliko pre-
vdarnosti, imel vseskozi pravilno stališče. Proti fa-
šizmu smo se borili od kraja, ko je nastal, dočim so
mu glavne demokratične kapitalistične države po-
magale, iz bojazni pred "komunistično" revolucijo,
pred Sovjetsko unijo, pred vsem pa iz bojazni pred
domačim delavstvom.

Opozarjali smo vseskozi, da so iste države zala-
gale Nemčijo in Italijo, in USA pa Japonsko, skoro
do zadnjega, predno je izbruhnila vojna.

Med vojno smo svarili pred propagando, ki je
čestokrat zavajalna tudi s strani onih držav, ki ima-
jo drugače poštene namene. Zato smo vedno nagla-
šali, naj ljudje nikar ne pozabijo, kaj vse se je ob-
ljubljalo v prvi svetovni vojni in kako so tiste oblju-
be šle druga za drugo v nič.

Poudarjali smo, da mi smo za demokracijo, ne
samo za politično temveč tudi za ekonomsko, ker le
v taki more tudi socialna varnost biti res varnost,
in naglašali, da tisti, ki vpijejo za demokracijo v
propagandi, navadno mislijo zgolj na svoje sebične
interese. Tako je bilo tudi v prvi svetovni vojni, kar
je Wilson po vojni bridko izkusil. Čitajte o tem ured-
niški članek na drugi strani v tej številki.

Med vojno "prosperiteto" smo naglašali, naj lju-
dje ne pozabijo zadnje depresije, ker ni bila zadnja,
in da naj nikar ne verujejo politikom, ki so jim ob-
lubljali socialno varstvo, večje zavarovalnine, nič
več industrialnega boja itd. Tudi Hoover je obljub-
ljal, a izpolniti obljub v sedanjem sistemu ni mogel.
Niti Roosevelt jih ni mogel, čeprav je imel dobre
namene. In ne bo jih mogel Truman.

Ker to vemo, delujemo za tako uredbo, v kateri
bo socialna zaščita dejstvo, ne pa fraza. In s tega
stališča je Proletarec urejevan, od kar izhaja.

Aleksandrove diktature Miha
Krek zastopal? Ako je Tito to-
talitarec, je Miha Krek zadnji,
ki bi imel pravico apelirati na
Anglijo in Ameriko, naj ga str-
moglavita v imenu demokraci-
je. Miha je v Sloveniji verjel v
samo eno stranko, v klerikalno,
in samo ta je imela prav vse
vladne funkcije v rokah. Tudi
delavskih unij se je polastila,
delavskih zbornic in drugih
ustanov, in le ona je s podporo
čaršije odločevala, kaj smejo
ljudje v Sloveniji citati in po-
slušati. Zato tudi naš Proletarec
ni smel tja.

Spomenico proti Titu so po-
leg Mihe Kreka podpisali dr.
Živko Topalovič, ki je bil nekoč
delavski voditelj v Srbiji in pri-
znan za socialista v mednarod-
nem delavskem gibanju. V mi-
nulih phr letih pa je postal na-
vdušen velesrbski monarhist,
pod krinko demokratizma vzkli-
ka kralju Petru in deluje za po-
vrnitev Petra in starega reda in
s tem zoper preobrat. Socialisti
v Srbiji so imeli po osvoboditvi
Beograda konferenco, obnovili
svoj pokret in proglasili Živko-
viča za izdajalca demokracije in
socializma. Tako je piscu teh vr-
stic povedal Etbin Kristan, ki
Živkoviča in delavske voditelje
v Jugoslaviji večinoma vse oseb-
no pozna. “Živkovič je bil moj
prijatelj,” je rekel E. K., “am-
pak ker je izdajalec, ni več moj
prijatelj.”

Življenje ima čudne muhe.
Nekoč smo imeli med Srbi in
Hrvati v Ameriki najbolj na-
vdušene socialiste. Noben slo-
venski socialist jim ni bil zado-
sti radikalen ali revolucionaren.
Iščite jih danes in človek bi se
čudil, kako prazne so bile vse
takratne njihne fraze. Kar je
med njimi “radikalnega” še
ostalo, je pod komunistično
znamko, toda ne da bi to hoteli
priznati. Tudi med njimi je le
še zgolj oportunizem, ki se rav-
na po vetru.

Dr. Konstantin Fotič je tretji
(Konec na 5. strani.)


