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Naš hromi napredek
Moški svet, ženski svet—dva

ločena tabora .. . Kako zmotna
je bila taka razdelitev, in kako
usodne so njene posledice!

V vsaki mali ali veliki politi-
čni ali drugačni skupini sc sča-
soma razvijejo desničarji in le-
vičarji, desno krilo in levo kri-
lo. In pri vsaki teh skupinah
imamo tudi takozvane ekstre-
miste, eksponente teh kril. Ima-
mo pa tudi odstotek tistih, ki
nagibajo k temu ali onemu kri-
lu ter jih zategadelj ne more-
mo prištevati ne k desnici, ne k
levici. Tvorijo tako rekoč sre-
dišče.

Le po tem vzorcu si lahko še
najtočneje ponazorimo celotno
ogromno skupino, ki ji pravimo
človeštvo. Tudi tu imamo dve
krili: moško krilo in žensko kri-
lo. Ne manjka ni ekstremistov

skrajnostnih, ali stoodstotnih
tipov moškega, kakor i ženske-
ga spola. Nismo ni brez odstot-
ka tistih, ki jih obe krili smatra-
ta za vsega zaničevanja vredne,
ker so spolno neopredeljivi, kar
pa ni njih krivda. Priroda si je
pač zamislila človeštvo kot ce-
loto, in ti nesrečniki tvorijo ne-
kakšno osrednjo ali prehodno
točko.

Ali človek si je našel za člo-
veštvo drugačno razlago. Raz-
delil si ga je na dve popolnoma
ločeni polovici, in moč pesti je
postavila merilo za pravice in
dolžnosti. V pesti pa ni možga-
nov, ne srca.

Morda je stila prvotno med
spoloma le neznatna raz-

lika v telesni moči. Zakaj se je
ženska pustila obvladati in ug-
nati v kozji rog? Zakaj se ni od
vsega početka zoperstavila ter
si ohranila svoje človeško dosto-
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Upor v nizozemski Vzhodni Indiji dela
zapadni demokraciji veliko preglavic

Šestdeset milijonov ljudi v nizozemskih kolonijah na Pa-
cifiku se je po kapitulaciji Japonske uprlo—ne proti Japonski,
ampak zoper povrnitev pod nizozemsko nadvlado. Sicer niso
vsi prebivalci v. uporu, ampak vendarle jih je toliko, da priza-
devajo predvsem nizozemski vladi, pa angleški in tudi ameriški
veliko glavobola.

Uporniki na Javi so oklicali svojo deželo za republiko,
sklicujejo se na atlantski čarter in na obetane štiri svobodščine in
se zoperstavili angleški in nizozemski oboroženi sili. Enako tu-
di Japoncem, ki so na ukaz zaveznikov sedaj morali nastopiti
v imenu reda in mira proti domačinom.

Nizozemska, kot je bilo tu že poudarjano, teh kolonij sama
s svojo močjo ne bi mogla dobiti nazaj. Kako naj mala dežela,
ki šteje le nekaj milijonov, vlada kolonije, v katerih je prebi-
valcev več kot pa jih ima ona? In vrh tega so ie
ljudstva v kolonijah v drugi in tudi že v prvi svetovni vojni
naučila, da belopoltna imperialistična ljudstva niso nikakršni
nadljudje, kadar se je treba boriti. To je med domačinskimi
rodovi zatonilo ugled belega človeka.

Nizozemska bi Jave torej ne dobila nazaj, če ji ne bi prišli
po japonski kapitulaciji na pomoč Angleži in pa ameriški “lend-
lease.” In tudi naše “lend-lease” ladje in še marsikaj.

V parlamentu se je angleški premier Clement Attlee skli-
ceval na moralno obveznost do Nizozemske, kar bi pomenilo,
da je med vlado v Haagu in Londonu bil sklenjen še pod
Churchillom tajen dogovor, da Nizozemska dobi nazaj Javo in
vse druge svoje kolonije na Pacifiku. Kajti v njih je tudi veliko
angleškega, ne samo nizozemskega kapitala. In pa ameriškega.

Vendar pa imajo borci za osvoboditev tistega otočja izpod
tujega imperializma in kapitalizma po svetu dovolj prijateljev,
ki so opozorili, da zapadna demokracija ne izpolnjuje obljub,
ki jih je sipala med vojno. Tako so nastale ostre kritike tudi
proti ameriški vladi, češ, da tira svet v stare toke kolonijalnega
izkoriščanja. Ameriške ladje so vozile na Javo nizozemske čete
in njim posojen naš “lend-lease” vojni materijal. Revolucionarji
na Javi so se zgražali, češ. zapomnili si vas bomo!

Predsednik Truman in njegov državni tajnik Byrnes sta
končno odredila, da naj nizozemske in angleške čete na Javi
odstranijo z naših “lend-leasnih” dajatev imena ameriških firm,
in enako njihne znamke z orožja, razstreliv in drugega vojnega
materijala, ki smo ga jim “posodili”.

To postopanje je državni oddelek utemeljil z razlogi, da mi
nočemo biti umešani v kolonijalni spor, in pa da smo zahtevali
odstranitev imen ameriških firm tudi v slučaju, ko je Anglija
intervenirala v Grčiji s silo in se pri tem poslužila največ na-
šega orožja.

Ampak odstraniti le imena ameriških tvrdk kaj naj to
pomaga k Rooseveltovemu programu štirih svobodščin?

Ime ameriške firme lahko izpiliš s topa, toda top je še vedno
namerjen na upornike in strelja nanje! Ako bi ameriška vlada
res hotela nekoliko več “demokracije” na Javi in tam okrog, bi
enostavno rekla, da se ameriškega orožja proti gibanju za re-
publiko ne sme uporabljati. Ampak se ga še prav tako kot do-
slej, le da na zabojih in na kovinah ni več imen ameriških kom-
panij, ker je besedilo s kovin zbrušeno in na zabojih pomazano,
da je nečitljivo.

Ko je bila Nizozemska napadena in v hipu poplavljena z
nacijsko armado, je dobda nizozemska kraljica Wilhelmina za-
vetje v Washingtonu in v Kanadi. V beli hiši se je počutila ka-
kor doma. Morda ji je Lilo tajno tudi tukaj obljubljeno isto
kakor v Londonu. Kajti Java— kdo se bi poslovil od tako bo-
gate dežele!

Nizozemski social-demokrati so nedavno o tem razpravljal
poslali so deputacijo k angleški delavski vladi, in oboji so se ze-
dinili, da se naj upornemu ljudstvu ponudi sporazum. Avto-
nomijo naj dobi, šole naj se mu zgradi, življenski nivo naj se
mu dvigne, a v protiuslugo pa naj ostane še i v nadalje pod
Nizozemsko. Bržkone se bo zgodilo tako, ker je orožje zapadne
demokracije jačje kot pa orožje upornikov na Javi, v Indoki-
tajski, na Burmi in v drugih kolonijah. Ampak s tem vred ob
enem ostanejo tudi vzroki, radi katerih so vojne nastajale doslej
in bodo, dokler se imperializma in kapitalizma ne nadomesti s
socialistično urejeno mednarodno ekonomijo.
Čemu treba obvezne vojne službe
v dobi atomskih bomb?

Predsednik Truman je bil pred skupno sejo senatne in po-slanske zbornice in jo urgiral sprejeti zakon za uvedno obveznevojaške službe tudi v mirnem času. Dokazoval je, da je v obram-bo dežele potiebna, ker le na ta način nam bo mogoče zgraditi
rezervo, ki jo'bi potrebovali v slučaju, da se spet zapletemo'v
vojno.

A če poslušaš profesorje, ki so delali na iznajdbi atomskebombe, pa prideš do sklepa, da v obrambo dežele ne rabimomočne stalne armade, ampak tehnične vojne oddelke s par stotisoč možni regularne armade, kot smo jo običajno imeli doslej
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“HOČEM OSTATI PRI TEBI,” je dejal triletni VValter Mizanski v Chicagu, ko ga je mati prinesla na
policijsko postajo in njenemu načelniku ugotovila, da otroka sama ne more preživljati m delati ob enem.
“Fant nima na tak način nobene prave nege.” A ko je deček uvidel, kaj se dogaja, je planil v jok in vpil, da
noče nikomar od matere. Tako se je še ona zjokala. Sličnih prizorov je mnogo po deželi in še več jih bo.

KATKA ZUPANČtČ: >

IVERI
janstvo na isti stopnji z mo-
škim?

Preventivnih sredstev v br-
logu še niso poznali in tako je
prepogosto materinstvo ušibilo
njeno moč. Napol divjaka sta
bila še oba in njen druže ji je
že davno nehal nositi sladkih
koreninic, pač pa je nemara vse
bolj godrnjal, čim več ust je bi-
lo treba mašiti. O, saj je imel
svoje mladiče rad, ampak čemu
ji je bilo treba roditi še enega
in potem še enega in še enega?
Morda jo je oslabljeno, kakor je
bila, še nabunkal, pa ji zapretil,
da bo zmetal iz brloga njo in
njene mlade, če ne bo konca.
Morda ji je namignil, da ga mi-
ka neka druga, ki jo je zasledil
v gejščavi . . .

Üboga reva si ni mogla po-
magati drugače, kot da je potr-
pela že zavoljo dece. čuteč se
krivo preobilnega blagoslova
božjega se mu je nemara še do-
brikala ter hvaležno prestrezala
udarce, kajti bil je potem “bolj-
ši”, ko si je ohladil jezo ... Za
mladiče je bila pripravljena tu-
di poginiti. Brloško življenje je
bilo spojeno z mnogimi in veli-
kimi težavami in če dandanaš-
nji novorojeni človečec potrebu-
je dva, da ga spravita na noge,
so i mladi brložniki potrebovali
najmanj dva, ki sta jim dona-
šala hrano, jih čedila in čuvala
noč in dan.

Človek se je sicer že davno
izvil iz brloške primitivnosti, ne
pa docela iz brloških navad in
predsodkov. Najteže se mu je
odreči oblasti, ki si jo je bil pri-
lastil nad človekom ženskega
spola. Žena se mu je prisiljena
podredila in podrejena je ostala
do današnjega veka. Kajti pisal
je sveta in razna nesveta pisma

Obvezni vojaški službi nasprotuje večina ameriške javnosti
unije, cerkve, liberalci sploh vsi tisti, ki vedo, da je ta

dežela postala velesila brez militarizma evropskega in azijskega
vzorca.

Na milijone fantov in mož se je izselilo sem ne samo za kru-
hom, ampak tudi vsled bega pred obvezno vojaško službo.

Kadar torej govorimo o varnosti svoje dežele, je dobro pre-
udariti, čemu zahteve po obvezni vojaški službi? Mar nismo spet
zmagali v vojni za demokracijo in trajen mir? In še vselej, ka-
dar smo bili potegnjeni v konflikt, ali pa se vanj sami umešali,
ali nismo bili vzlic naši prostovoljni vojaški službi na boljšem
kot pa katerakoli do zob oborožena, v kasarno spremenjena mi-
litaristična država na svetu?

Predsednik Truman je govoril za prekinjenje te stare naše
tradicije in za uvedbo militarizma, ki ga je sicer odel v bela
oblačila, a namena s tem ni mogel zakriti. Ako potrebujemo mi-
lijonsko armado, dobro, imejmo jo! Toda ob enem priznajmo, da
so bili vsi proglasi v minuli kot v prejšnji vojni za trajen mir,
demokracijo in take reči le slepilo, kajti kar hočemo je oborožen
mir, mir za ščitenje sistema, v kakršnega verujejo Zed. države
in za oboroževanje proti onemu, ki ga gradi Sovjetska unija.

To resnico je dne 25. oktobra precej dobro poudaril bivši
epublikanski predsedniški kandidat Alf Landon iz Kansasa, češ,

ako Rusija noče sprejeti naše roke v spravo in za mir, potem
vemo, kaj nas čaka.

Sovjetski predsednik M. I. Kalinin pa je istega dne dejal, da
je Sov. unija edina socialistična država na svetu in kot taka zato
tudi popolnoma osamljena. Gre se torej še vedno med njo radi
Lega, ker je zaplenila privatno svojino in jo podržavila, ter med
tistimi, ki hočejo, da naj bodo bogastva privatna posest privi-
legijev. Ker je temu tako, se z oboroževanjem nadaljuje. V tej
tekmi se gre za lastninske in izkoriščevalne koncesije VELIKO
BOLJ kot pa za demokracijo, s kakršno slepomišijo kapitalistični
državniki na eni strani in njihni tekmeci z leve na drugi.

on, in vnesel vanja vse svoje
muhe ter si na njih zgradil šta-
tute, ki so ustrezali le njegovi
polovici človeštva.

“Pred Bogom smo si vsi ena-
ki,” je učil sv. Pavel. Ali taisti
Pavel je tudi učil: “Sužnji, bo-
dite svojim gospodarjem pokor-
ni.” In taisti Pavel se je izrekel
takole: “Ni moški ustvarjen za-
radi ženske, marveč ženska za-
radi moškega . . . Žena se mora
moža bati!”

V neki židovski molitvi so te-
le besede: “Hvala ti, o gospod,
da me nisi ustvaril kot žen-
sko . . .”

Mohamed je imel ženske rad,
sicer se ne bi bil izrekel za mno-
goženstvo. Toda po njegovi ver-
ski postavi žena v mošejo ne
sme. In v turških nebesih se bo
vsak pravoverni Turčin veselil
v družbi odalisk ločeno od
žen.

V Libertyvillu smo si v dru-
žbi mlade Srbkinje ogledovali
pravoslavno cerkev. Prišedši do
neke stranske kapele ali kar
je že bila me je dekle opozo-
rilo, da smejo pregrado le
moški, ženske pa ne. Zdela se ji
je ta prepoved tako sama po se-
bi umevna, da me je prav začu-
deno pogledala, ko sem se po-
norčevala, češ, jeli ženska noga
manj sveta od moške. Pa sem
popazala na lično vezeni oltarni
prt in nedolžno se smehljajoč
sem se divila finemu ročnemu
delu, rekoč: “Kdo bi si mislil, da
so moške roke tako spretne . . .”

“Bože mili,” je vzkliknila, in
si z dlanjo zaprla usta, da se ni
glasno nasmejala, “saj vendar
ne mislite resno? Moške roke—-
pa tako delo! Me, me ženske
smo vezle in . . .”

Še par sem jih imela priprav-
ljenih na jeziku, pa jih ni bilo
treba. Dekle se je kar sredi be-
sede prekinilo in se zamislilo.
Šele čez čas se je zopet oglasila,
priznala, da se tega zapostavlja-
nja žensk v njihovi cerkvi do-
slej ni nikoli zavedala. “Ampak
naše delo jim je pa kaj dobro-
došlo! Kako smo me ženske glu-
pe . . .”

To je le par drobcev, par mo-
derno precepljenih poganjkov,
čijih korenine segaj nazaj, v zgo-
raj omenjene razmere starih br-
ložnikov, ki so nevedni in ne-
razviti začeli kopati jarek med
moškim in ženskim svetom, med
moškimi in ženskimi pravicami
in dolžnostmi, med moškim in
ženskim delom.

In se je ta jarek skozi dolga
razdobja ne zožil, kamoli iz-
ginil ampak še razširil. Ni
čuda, da je človeški napredek
iz ravnovesja. Tehnično smo
zrastli v orjaka, srčna kultura
nam je pa komaj od tal. Z eno
roko klatimo do malega zvezde,
druga roka nam je pa hroma,
ker smo jo skozi vse veke držali
zvezano in privezano na ognji-
šče. Ta roka ni smela na razgo-
vor “pod lipo”, ne nikamor, ni
smela na volišče, se ni smela
dvigniti v protest, ko se je skle-
palo proti nji, ni smela ni ve-
deti, kakšno usodo ji pečatijo.
Edini prapor, ki je veljal zanjo,
je bila otroška plenica.

Tako je bilo skozi tisočletja
polovici človeških možganov,
polovici človeške energije za-
branjeno, da bi se neovirano raz-

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Čeprav so topovi potihnili, je
vedno dovolj novic. Volitve

v Franciji, revolucija v Vene-,
zueli, predlog predsednika Tru-
mana za splošno vojaško službo
td. Kogar pa zanimajo bolj do-
mače in pa lokalne novice, jih
lajde cele kupe v dnevnem ča-
opisju. Ni ga dneva, da ne naj-
les kakšnega večjega odlomka
z važnega govora generala ali
visokega diplomata (teh imamo
sedaj cele skladnice), ki se tiče-
jo ali Rusije, ali pa atomske
>cmbe. Da ti ljudje ne štedijo

besed in že sedaj pridno agitira-
jo za tretjo svetovno vojno, je
treba samo pogledati v Hearsto-.
vo in pa McCormickovo časopi-
sje. Komaj so potihnili topovi,
oa so že na delu isti ljudje, ka-
teri so omogočili početek druge
svetovne vojne.

Glede atomske sile so ti lju-
dje zato, da tajnost ostane last
Zed. držav. Zastonj pojasnujejo
znanstveniki, kateri so stvarite-
lji te strašne iznajdbe, da je ne-
mogoče ohraniti to skrivnost. ‘
Zatrjujejo, da ne bo dolgo, ko
bodo druge države, katere pose-
dujejo potrebna industrijalna
sredstva, prišla na to, ali mogo-
če še presegla učinek bombe, ka-
tera je razbila Hirošimo in Nan-
gasaki. Da vse to ne olajšava že
tako napetih razmer med nami
in sovjeti, je jasno vsakemu. 1
Človek se nehote vpraša: Kaj
pa hočejo ti ljudje? Ali mi-
slijo. da je sedaj prišel čas, na
katerega komaj čakajo gotove
kliko v Evropi in tukaj v Ame-
riki, da se napove boj Rusiji?

Če bi bili ti ljudje prepriča-
ni, mislimo tudi naše državnike,
da ima Rusija že atomsko bom-
bo, bi zahtevali takoj, kot je že
omenil nek znanstvenik, da se
to nevarno stvar internaciona-
lizira. Ker pa mislijo, da smo
mi edini, kateri zmoremo tako
luksurijoznost za eksterminaci-
jo človeštva pa ne damo te
skrivnosti nobenemu tudi od-
boru združenih narodov ne.

To je potrdil s svojo poslani-
co zveznemu kongresu tudi
predsednik Truman. V svojem
govoru je priznal, da mir sloni
samo na sili in pa na tem, kdo
bo udaril prvi. Torej vse tiste
lepe besede o bratstvu in uniče-
nju fašizma so bile samo besede.
Kot izgleda sedaj, saj kot se
razvideva iz govorov naših dr-
žavnikov, bo svet razdeljen v
dva dela in mi, ali bolje Zed. dr-
žave, bodo na čelu eni polovici.

V Evropi
Naj bo našim državnikom

prav ali ne, francoske splošne
volitve, katere so odločilne, kak-
šno ustavo bo dobila nova tako-
zvana četrta republika, so doka-
zale. kakšno je mišljenje ljudi
v Evropi. Velikanska zmaga so-
cialistov ni presenetila nikogar.
Pričakovalo se je, da bodo do-
bili še več sedežev. Ali ogromno
število sedežev, katere so pri-
dobili komunisti 152, je pa
precej pretreslo že tako rahlo
politično ozadje Evrope. Sploh
je zmagala levica na celi črti.
Rezultat je sledeč: Komunisti
152, socialisti 142, Mouvement
republican Populaire 141. Des-
nica 67. Radikalni socialisti 25.
Druge stranke 18.

Mouvement Republican Po-
pulaire, katera je dobila 141 se-
dežev. je popolnoma nova stran-
ka, katera izvira iz partizanske-
ga gibanja. Stranka je levičar-
ska z radikalnim programom ter
ima precejšnje število liberal-
nih katolikov.

Francoske volitve bodo imele
sličen vpliv, kot so ga imele an-
gleške volitve za splošen sve-
tovni če že ne evropski položaj.
Nemogoče je danes trditi, da je
socialistična misel poražena.
Kdor ne veruje, naj pogleda v
Francijo, kjer so ženske prvič v
zgodovini te države volile in vo-
lile v ogromni večini za levico,
proč od tiste korupcije, katera
je pognala Francijo v jarem fa-
šizma in narodnega bankrota.

To, kar se je zgodilo v Fran-
ciji zadnji teden, se bo zgodilo
prihodnji mesec v Jugoslaviji in
tudi v drugih deželah Evrope,

vijala ter od svoje strani poma-
gala k vsestranskemu napredku
in popolnejši sreči.

Morda bi se bilo dobro včasih
domisliti, da celo ura, ki stoji,
pogodi pravi čas dvakrat na
dan.

Nemogoče je misliti, da bo šlo
ljudstvo prostovoljno nazaj v ti-
sto močvirje korupcije, iz kate-
rega je vzrastel fašizem. Naj se
govori o dveh svetovih, naj se
govori in grozi z atomskimi
bombami, solidarnost evropej-
skega in svetovnega delavstva
in malih ljudi bo preprečila mo-
rijo, katero želijo znova zane-
titi gotovi ljudje.

Naši sosedi na jugu
V Južni Ameriki se precej

giblje. Novice iz Argentine niso
več novosti. Komaj bacnejo Pe-
rona iz kabineta v ječo (če je
bil v ječi?), je že zopet na pro-
stem, in to še močnejši kot je pa
bil prej. In da izgleda stvar še
bolj zapletena, je bila naznanje-
na velika demonstracija unij-
skega delavstva, katero je pro-
glasilo splošno stavko v prid
Perona. Peron, kateri je navi-
han falot, se je zadnje leto zelo
priliznil delavcem, češ, da je
njih prijatelj in da se bori proti
kapitalističnim izkoriščevalcem.
Nov kabinet, v katerem je vo-
dilna oseba zopet Peron, je sku-
pina vojaških oficirjev in nekaj
civilistov. Da smrdi po fašizmu,
o tem ni govora.

V Venezueli je bila ustaja.
Revolucionarna junta, katera je
danes v oblasti dežele, je na-
znanila, da bodo postavljeni
pred sodišče vsi tisti državni
funkcionarji, kateri so pod raz-
nimi predsedniki in diktatorji
izkoriščali deželo v zadnjih pet-
desetih letih. Če bo to resnica,
jih bo precej pred sodiščem.
Kot izgleda, je bil ta prevrat ra-
dikalnega značaja, sličen pre-
vratom v Salvadorju in Guate-
mali.

Pri nas
Možje, kateri delajo postave

v senatu in kongresu, se še niso
točno zedinili v koliko bo zni-
žanje davkov v prihodnjem le-
tu. Trgovska zbornica zahteva
znižanje na ne manj kot osem
milijard dolarjev. V večini bi
bilo to znižanje za bogate kor-
poracije in pa za tiste, kateri
imajo že dovolj denarja. Tudi
preteče stavke vznemirjajo kon-
gres. Vedoč, da življenske po-

i trebščine že daleč presegajo na-
vadne delavske plače, se prepi-
rajo v državnih zbornicah, kako
ustavno preprečiti stavke. Težko
je razumeti gotovim ljudem, da
dolar nima več tiste nakupoval-
ne sile kot jo je imel v letu 1939.
Samim sebi so si povišali plače
radi draginje, ali delavec, kateri
povprečno zasluži S3O do $35
tedensko, ter mora s tem pre-
življati družino, je pa zločinec,
če zahteva malo povišanja! Ali
koliko jih je, kateri prejemajo
to plačo?! Newyorški operatorji
električnih dvigal (elevators) so
zaslužili povprečno S2B teden-
sko. Tu pri nas v Chicagu so
zadnji teden zastavkali slični
operatorji v hotelu “Palmer
House”. Njih mesečna plača je
bila SIOB. Trgovska zbornica pa
je protestirala proti zvišanju
minimalne plače od 40 centov

<Nadalievanje na 5. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo?

M

Kako to, da so razni McCor-
micki, Hearsti, Lindberghi in
drugi “America firsterji”, ki so
tako nasprotovali, da bi šli v
vojno proti Hitlerju, sedaj kar
navdušeni, da bi z Rusijo opra-
vili z vojno silo? če so bili ta-krat proti vojni, čemu so sedaj
kar naenkrat zanjo, to mi ni-
kakor ne gre v glavo!

2


