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PATRIOTIZEM, kakršnega je v Franciji zastopal Pierre Lava!, so
volilci dne 21. oktobra zavrgli in tako je tisto, kar je zastopal Laval,
bilo dvojno obsojeno v smrt. Na gornji sliki je Laval, v času zadnje ob-
ravnave proti njemu,*na kateri je bil obsojen v smrt in ustreljen.

Francija dobila
mandat uvesti
socialistični red

BURŽVAZNE STRANKE V VOLITVAH ZATONILE.
PROBLEM KOOPERACIJE. - KAKŠNA BO NOVA
USTAVA? - OBRAČUN S POLITIKI, KI SO
VODILI FRANCIJO PRED '/OJNO, POPOLEN

Tri države v Evropi so po voj-
ni že izvedle državnozborske vo-
litve, ostale pa jih bodo v no-
vembru in v januarju.

V Angliji je zmagala delav-
ska stranka, enako na Norve-
žkem. V volitvah v parlament
v Franciji dne 22. oktobra pa
so izšli kot najjačja stranka ko-
munisti, socialistična je takoj za
njimi in le par mandatov ma,nj
kot omenjeni dve je dobilo
“ljudsko republičansko giba-
nje”, ki je nekakšna zmes dp-
Gaullovih naprednjakov in “kr-
ščanskih (klerikalnih) republi-'
kancev.”

Mnogo presenečenj
Največje presenečenje v izidu

francoskih volitev je bilo veliko
število glasov, ki so jih dobili
komunisti. V splošnem se je do-
mnevalo, da bodo kvečjemu na
tjetjem mestu. A so izšli iz bor-
be kot najjačja stranka. Tega
uspeha niti sami niso pričako-
vali.

Socialistična stranka je dobi-
la par mandatov manj kot ko-
munisti, a obe skupaj imata ve-
čino v zbornici. Francoski poli-
tiki so prerokovali, da bo iz vo-
lilne borbe izšla socialistična
stranka kot najjačja skupina in
komunisti pa da bodo daleč v
ozadju. Dogodilo se je, da sta
obe skoro enako močni. Da-li bo <

med njima možno ustvariti tudi
vzajemnost in enotnost v gra-
ditvi nove Francije, je še vpra-
šanje. Mnogi socialisti so mne-
nja, da ker se komunisti po
vsem svetu ravnajo po nagibih
vnanje politike sovjetske unije,
ni verjetno, da bo v Franciji
drugače. Če pa se bi postavili
(komunisti) na svoje noge, bi

Zadnje vojno
posojilo

Dne 29. oktobra se je pričela
kampanja za vojno posojilo.
Vrši se pod imenom

"VICTORY LOAN
DRIVE"

Namen je zbrati ENAJST MI-
LIJARD DOLARJEV. To bo
zadnjič, ko vlada išče posojilo
s tako kampanjo. In kot v prej-
šnjih, je prepričani, da bo dele-
žna enakega odziva.

lahko postale obe stranki eno.
Še vedno mnogo strank

Ena največjih hib francoske
demokracije in njenega parla-
mentarizma je bila množica
strank. Skozi mnogo let je bilo
nemogoče sestaviti solidno vla-
do. Padale so v parlamentarnih
nezaupnicah druga za drugo po-
vprečno dvakrat na leto. Ampak
vzlic temu spreminjanju vlad je
ostala vseskozi na krmilu Fran-
cije tista svojat, ki je bila naj-
več kriva njenega propada. Par
oseb izmed nje je bilo sedaj ob-
sojenih na smrt, a iztrebljena iz
francoskega javnega življenja
še ni.

Klerikalizem sc ponavlja
V času nacijske okupacije se

je v Franciji zelo ojačal klerika-j
ližem. Pomagala sta mu Petain 1
in Laval in seveda vsi francoski
škofje. Po izgonu Nemcev iz
Francije so se klerikalci odločili
za novo stranko, kajti njihna
prejšnja politika je bila toliko
kolaboratorska z naciji, da je ne
bi smeli obnoviti. Ta element je
po številu poslancev sedaj na
tretjem mestu. Ima podporo
ameriškega in angleškega kapi-
talizma ter Vatikana.

Vzlic velikemu uspehu socia-
listov in komunistov torej v
Franciji buržvazija ni še toliko
omagala, da je bi bilo konec.

(Konec na 5. strani.)

Kdor hoče v tej deželi med
ljudstvo, mora v radio in pa v
časopise ter revije, ki izhajajo
v milijone izvodih.

Oboje kontrolirajo multimili-
jonarji.

Enako je pod njihnim vpli-
vom zvezna poslanska zbornica
ter senat in vse legislature v po-
sameznih državah.

Naš hivši poslanik pri angle-
ški vladi, milijonar Kennedy, je
v nedavnem govoru pred neko
trgovsko komoro dejal, da pred-
sednik odbora angleške delavske
stranke Harold Laski roma po
deželi s pridigo, da je kapitali-
zem bankrotiral, a mu je zal li-
čil, kje pa bi ti bil, in Anglija.

REAKCIJA V ITALIJI GRADI
NOVO FAŠISTIČNO GIBANJE

V Italiji se razvija novo fašistično gibanje, ki
operira z geslom borbe proti komunizmu. Voditelj
tega pokreta je pisatelj Ganninni, demagog Cough-
linovega tipa. Njegova organizacija se imenuje
stranka "navadnega človeka". Njegov lis* "Nava-
dni človek" izhaja že v 700,000 izvodih. Poročeva-
lec Columbia Broadcasting kompanije je opisal po
radiu iz Rima to novo fašistično gibanje za samopo-
stavljeni branik Italije pred komunizmom. Tolpe teh
"navadnih ljudi" so začele v južni Italiji uporabljati
proti komunistom in socialistom silo. Prvim so raz-
beli nekaj uradov in tiskarn, uničile njihne knijžnice
in demonstrirale po ulicah s klici, "živela Amerika,
živela Anglija, živela Italija, doli s komunizmom!"
in pa "doli z Rusijo!"

isti poročevalec pravi, da ima to gibanje veliko
denarja. Dobiva ga od "navadnih" ljudi in pa od
bogatašev. Torej iz istih pragov, kot so podprli Mus-
solinijevo gibanje.

Gannini trdi, da sta za Italijo samo dve možno-
sti: ali krščanska "ljudska" vlada s kraljem na čelu,
ali pa "komunistična republika". On je proti repu-
bliki, kajti če se io ustanovi, ne bo to kaka buržva-
zna, kapitalistična republika, kot so Zed. države in
n. pr. Francija, temveč komunistična, proticerkvena
država.

Proti temu gibanju, in ob enem proti komunisti-
čni in socialistični stranki bi rad grof Sforza novo
stranko, ki bi bila za buržv&zni red, toda vendar do-
volj liberalna, da bi harmonizirala z novo dobo, ki
nastaja no svetu. V ta namen bi on in njegovi so-
mišljeniki radi razkol v socialistični stranki nam-
reč, da se bi od nje ločili desničarji ter se pridružili
levičarjem takozvanih krščanskih demokratičnih
skupin. Voditelj socialistične stranke Pietro Nenni
trdi, da s to igro ne bodo uspeli. Vendar pa je Italije?
res v veliki negotovosti. Odvisna je sedaj največ od
ameriške podpore in pa Ako
Lic bi bilo nad Stalijo zavezniško (cmgleško-ameri-
ko) vojno poveljstvo, bi imela že republikansko vla-
do in socialni preobrat. Kajti po zrušenju Mussoli-
nijevega režima je masa hotela obračunati z dvo-
rom, s privilegiranimi sloji, pred vsem z izkorišče-
valci pa tudi s hierarhijo. Toda pod zavezniško obo-
roženo zaščito so ti krogi prišli polagoma k sebi, se
prilagoditi "demokraciji" in se organizirali ter svoj
buržvazni sistem znova utrdili. Revolucionarno de-
lavsko gibanje bi radi zatrli še predrto zavezniška
armada odide iz Italije. Boj je torej med onimi, ki bi
radi nadaljevali z izkoriščanjem mase ter tistimi, ki
hočejo Italijo spremeniti v državo, ki bi služila ljud-
stvu namesto privilegijem.

JUGOSLAVIJA IMA TEŽAVE DOBITI
VOJNE ZLOČINCE V SVOJO PEST

M. V. Fodor poroča čikaške-
mu listu “Sun” dne 27. okt. iz
Dunaja o razočaranju jugoslo-
vanske vlade, ker ji Američani
in Angleži ne izroče vojnih zlo-
čincev in kvizlingov, ki so pri-
bežali pod njihno varstvo.

Nahajajo se večinoma v Ri-
mu, eni pod varstvom papeža,
drugi pod protekcijo ameriške-
ga in angleškega vojnega povelj-
stva. Precej jih jepod varstvom
ameriških in angleških čet v
Avstriji, v Angliji, v Franciji in
v Egiptu. Tudi v Nemčiji v ame-
riški in angleški zoni jih je ne-
kaj.

Značilno je, da se je skoro
vsem glavnim tolovajem posre-
čilo pobegniti in mahnili so jo
naravnost v ameriške in angle-
ške vojne tabore. Slovenske
“domobrance” so Angleži s Ko-
roškega sicer vrnili, a pridržali
pa so vodilne zločince.

Dunajski komunistični list
“Volksstimme” je objavil o tem
vprašanju intervju z jugoslo-
vanskim polkovnikom Andrijo
Miličem, ki je dejal, da je na
varnem v Avstriji (pod zaščito
ameriških in angleških čet) kviz-
ling Ante Pavelič, srbski kviz-
ling Milan Nedič in mnogo dru-

Konec kapitalizma
na Čehoslovaškem
in drugod v Evropi
Čehoslovaška še ni imela vo-

litev v parlament, ki naj bi od-
očil obliko njene bodoče social-
ne uredbe, vzlic temu je tako-
zvana posvetovalna skupščina
sklenila, da se naj industrijo,
rudnike, banke in tudi pivovar-
je takoj podržavi.

Njen sklep je predsednik Ed-
vard Beneš podpisal 24. okto-
bra in s tem je kapitalizma na
Čehoslovaškem konec.

Če si predstavimo, da je Če-
ška ena najmodernejših indu-
strialnih .dežel v Evropi, potem
si ob enem tudi lahko predoči-
mo, kako so se ob tem pojavu
počutili kapitalisti in vsake sor-
te drugi troti v deželah, v kate-
rih ie princip izkoriščanja za
privatni profit še zmirom naj-
svetejši zakon.

Nacionalizacija na Češkem
pomeni prvo važno industrialno
državo na kontinentu, ki je po-
leg Rusije odpravila privatno
lastništvo. Razlika med njo in
Rusijo je, da je slednja nacio-
nalizirala vse, dočim Čehoslova-
ška le velike indus*rialne, rud-
niške, bančne in trgovske obra-
te, a mala obrt, mala trgovina
in kmetije pa so ostale privatna
posest. To je v soglasju s socia-
lističnim programom, ki je le
za podružabljenje temeljnih ob-
ratov. Sličen preobra* v ekono-
miji izvajajo Jugoslavija, Bol-
garija, Poljska, Rumunija in
Madžarska.

Ko je češka vlada vprašala
Zed. države za posojilo, da si z
njim nakupi strojev, je ameri-
ški poslanik v Pragi sporočil v
Washington, da naj se ji ga ne
da, dokler ne bomo videli, kako
daleč nameravajo v Pragi s so-
cializacijo. To se ie dogodilo
pred nekaj tedni. Ampak Čehi
so se odločili izvesti svoj pro-
gram, pa če posojilo dobe ali ne.
In tako so svojo deželo spreme-
nili v toke socialistične ekono-
mije, ne oziraje se na nejevoljo
v Washingtonu in na Wall
Streetu.

LISTNICA UREDNIŠTVA
Nekaj dopisov je moralo vsled

pomanjkanja prostora izostati.
Priobčeni bodo v prihodnji šte-
vilki.

gih jugoslovanskih kriminalcev.
Tam je menda tudi slovenski
kvizling general Rupnik, če ni
že še bolj na varnem v Rimu, pa
škof Rožman in • večina tistih
višjih uradnikov, ki so v času
okupacije, in nekateri tudi že
prej, služili Mussoliniju in Hit-
lerju.

Polkovnik Milič je dejal, da
ima dokaze, da je Pavelič s svo-
jim “ustaškim” štabom v kempi
St. Geraut na Koroškem in da
tam obdržuje politične konfe-
rence za razdejanje nove Jugo-
slavije. “Niti enega jugoslovan-
skega vojnega zločinca nim niso
Američani in Angleži še izroči-
li,” je ugotovil Milič in menda
tudi ne upa, da jih kdaj bodo.
Kajti po tolmačenju lista jih ra-
bijo za intrige proti Titovi Jugo-
slaviji in proti Sovjetski uniji.

Svoboda tiska in govora" last bogataških skupin
ako ie ne bi že v drugič rešil v
vojni ameriški kapitalizem .. .

To je važno omeniti zato, ker
je Kenncdy upoštevan ameriški
diplomat, reakcionar in klerika-
lec. Njegova ugotovitev, da smo
šli v boj za ohranitev angleške-
ga kapitalizma in imperializma,
ima vsekakor precej podlage.

Na to dejstvo je opozoril ne-
davno tudi predsednik Sovjet-
ske unije Kalinin, češ, imejmo
v uvidu, da smo mi (USSR) izo-
lirani zato, ker imamo sociali-
zem namesto kapitalizem. Mno-
gi kritiki sicer Rusije ne sma-
trajo za socialistično državo, a
ob enem le priznajo, da je zavr-
gla privatno svojino in izkori-

ščanje za privatni profit ter u-
vedla socializacijo kot še nikdar
nobena dežela tako drastično in
v tolikšni meri.

V Zed. državah jih je čezda-
Ije več. ki hočejo, da se s tako
Rusijo čimprej obračuna. Ima-
mo v kongresu nadaljevanje
Diesovega odbora za raziskova-
nje neameriških aktivnosti in
kongresnik Rankin. star bigot,
je izposloval akcijo proti kakim
petim ljudem, ki izvajajo svo-
je nazore po radiu po njegovem
mnenju preveč radikalno.

Resnica je, da je ameriški ra-
dio s svojimi komentatorji po-
sest bogataških interesov, ki

skrbe, da je pretežni del propa-
gande v področju njihovih lju-
di. N. pr., lani je osemintrideset
ameriških korporacij potrošilo
za propagando v radiu enoinse-
demdeset milijonov dolarjev!
In nekaj sto drugih korporacij
ter posameznih bogatašev na-
daljne milijone’ Ni čudno, ako
je ameriško ljudstvo politično
tako zavedeno! Le kdaj se bo
spametovalo? Ne prej, dokler ne
bo spoznalo, da sta tisk, radio
in film ter druga propagandna
sredstva posest tistih, ki so kri-
vi, da imamo vsakega toliko ča-
sa brezposelnost, bankrote in
vojno.

KOMENTARJII
SEZNAM VOJNIH BEGUN-

CEV, ki jih objavlja Ameriška
domovina, prihaja iz Vatikana.
Tam jim pišejo beležke übegli
slovenski duhovniki in lajiki.
Edino, kar pozabljajo, je nave-
sti poleg imen tudi vzroke, če-
mu so zbežali.

POSLANICA JUGOSLO-
VANSKIH ŠKOFOV, napisana,
oziroma izdana dne 20. sept, v
Zagrebu, priča, da je Tito tudi
nad cerkvijo prilično zmagal.
Pravi, da ni proti bogoslužju,
ampak je na vsak način proti
temu, da bi jugoslovanska hier-
arhija službovala Rimu v škodo
svojih narodov. In škofje—bog-
ve, kako so se počutili, in kak-
šna navodila so dobili iz Rima,
so položaj preudarili ter skleni-
li, da jim ni prav, kar se v Jugo-
slaviji pod Titom dogaja, am-
pak, da se bodo z njim že kako
sprijaznili in pomagali . . . Ško-
fom ni kazalo nič drugega ket
ponuditi to oljkino vejico. Am-
pak njim in posebno še Rimu
pa je bilo ob tej nesvečani sve-
čanosti jako hudo.

ATOMSKA BOMBA, je sedaj
v prerekanju med znanstveniki,
vojnimi veščaki in raznimi ko-
lonci kakor “frtalka”. V tem
položaju ne bo eksplodirala. A
bilo bi boljše, ako bi naši držav-
niki vendarle svojo nalogo ne-
koliko boljše razumeli.

KRALJICA MARIJA, vdova,
se pritožuje, da ji sin Peter ne
nakazuje njenih $17,000 na me-
sec, ki jih je do avgusta preje-
mala zase ter za svoja sinova
Andreja in Tomislava. Peter,
njen prvi sin, si bržkone misli,
da si je mati lahko z dosedanji-
mi prejemki dovolj prihranila in
da je sedaj njegova žetev. Tito
in Kardelj se smehljata, pa ni
prav. Kajti morda bi vleklo, ako
bi dvorni družini dajatve kar že
sedaj popolnoma ustavila, ne-
glede na monarhistične simpa-
tije v londonski in washington-
ski vladi.

KRALJ ZOG se ne da ugnati.
Mussolinija je ogoljufal za nad
milijon dolarjev, ki pa jih je z

ALI JE “PROLETARCA" MOGOČE
RAZŠIRITI TUDI BREZ KAMPANJE?

Iz izkaza poslanih naročnin v tej številki je raz-
vidno, da smo jih v minulih štirih tednih prejeli 136
več kot pa v prejšnjih štirih. Vsega skupaj so jih agi-
tatorji poslali 304, v prejšnjih štirih tednih pa 168.

Poleg tega so mnogi obnovili naročnino in
upravnik ugotavlja, da v štirih tednih še nobenkrat
toliko kakor sedaj.

Vendar pa, kakorkoli je ta rezultat zadovoljiv,
smo od cilja za tisoč novih naročnikov v tem letu
še jako daleč. In do novega leta sta samo še dva
meseca!

Rekli smo, da bi mu bilo toliko novih naročni-
kov lahko dobiti, če bi se vsakdo, ki mu je kaj za
ta list, oziroma za program, ki ga zastopa, potru-
dil dobiti saj enega novega naročnika. Recimo, da
je med nami tisoč takih naročnikov, ki žele, da bi
Proletarca bralo več ljudi kakor sedaj. Ti bi mu la-
hko pridobili skupno ne samo tisoč ampak dva 'tisoč
novih naročnikov. In to brez vsake organizirane
kampanje.

Letos je jubilejno leto "Proletarca". Lahko bi
imeli agitacijske priredbe zanj marsikje, z dobrim
sporedom. N. pr. v Clevedandu, v zapadni Pennsyl-
vaniji, v Milvvaukeeju, Pueblu, Waukeganu itd. A
imeli smo jo samo v Chicagu. Na eno veliko prosla-
vitev štiridesetletnice listovega obstoja pa se pri-
pravljamo.

Ako torej priredb ni, pa vendarle vsakdo izmed
nas stori eno, in to je, da do božica dobimo vsakdo
saj enega novega naročnika. In tako bo izkaz dob-
ljenih naročnin beležil ne tristo, ampak šest sto in
več naročnin.

V tem izkazu je zastopanih 33 naročnikov, ki so
se potrudili poslati 304 naročnine v teku štirih ted-
nov. Kaj, če nas bo v prihodnjem saj sto, ki se bi
enako potrudili?

Torej vsakdo saj enega novega naročnika do
božiča! S tem bo "Proletarec" dobil ob svoji 40-let-
nici zasluženo priznanje brez posebne kampanje.

veseljačenjem v Franciji, na An-
gleškem in drugje že zapravil,
pa si želi nazaj v Tirano. Tam
je nekak prestol, kar zanj ni va-
žno. Zanimajo ga dohodki. In
smatra, da ker so zapadne drža-
ve za demokracijo, in s tem tudi
za kralje, čemu ne bi mu po-
magale na tisti tron?

ALBANIJA je sedaj—čudno,
kajne, “pod jugoslovansko sfe-
ro vpliva”. Ko se je Zogu zazde-
lo, da je zanj boljše, če se okre-
ne k Mussoliniju namesto k Ale-
ksandru, je res “zaslužil” mili-
jon, a zapasel Albanijo. Bil bi
čudež, če bi mu Anglija in Zed,
države spet pomagale h koritu.

TRIJE KRALJI, ki na vsak
način hočejo nazaj na trone, so
jugoslovanski Peter, grški Geor-
ge in albanski ničprida Zog. Po-
leg teh pa še Petrov bratranec
Mihael v Bukarešti, njegov oče
Karl, ki menda sedaj veseljači
v Južni Ameriki, pa tudi v Bol-
gariji se “demokrati” še potegu-
jejo za ustanovitev “demokrati-
čne” monarhije.

RADO STAUT ni sicer človek
‘velikega razuma”, ima pa dolg
jezik. Kar napiše, ni pametno,
in kar zastopa, je reakcionarno.
To počne zaradi svojega oportu-
nizma. Ker se tega greha zave-
da, vpije na druge, češ, glejte
jih, kako menjajo plašče! Vse-
eno, ako KSKJ Stauta dobi za
svojega bodočega urednika, kdo
ve. če mu ne bodo glavarji oči-
tali, da je le oportunist in pa
brez krščanske primesi.

NAVDUŠEVANJE.. ZA.. DE-
MOKRACIJO ni slaba stvar, če
je navduševanje iskreno. Ampak
kje, pri kom in koliko ga je?

FAŠIST FRANCO je tudi za
demokracijo. Izdal je ukaz, da
se mora Španija v njegovem
smislu odredb za demokratizira-
nje države razvijati v “mejah
obstoječega zakona”. Torej ta-
ko, kot on hoče.

ČUDNO JE, kako so Tiaši dr-
žavniki za demokracijo na Bal-
kanu, ne pa istočasno enako og-

(Konec na 5. strani.)


