
PROLETAREC JE ;

DELAVSKI LIST

ZA MISLEČE ČITATELJE PROLETAREC OFFICIAL ORGAN OF

J. S. F. AND ITS

EDUCATIONAL BUREAUGlasilo Jugoslovanske Socialistične Zveze in Prosvetne Matice
ŠT. NO. 1991. Entered as secood-class mjrttar, Dec. C, 1907, at the post Office at Chicairo, 111.,

unur the Act os Congiess os March 3, 1879. CHICAGO 23, ILL., 14. NOVEMBRA (November 14), 1945. • ‘ublished Weekly at 2301 S. Lawndale Avc. ets LETO—VOL. XLi

E&Mfer " ~ ~~ i & '""sr'

SL
g X mEMKR SLw? --j -w *

Ji h

?•®iS3BBL- %l

■ ■ - ■<■ X*£ T
EN SAM FANT MED OSEM TISOČ DEKLETI! Meridith Stiles.

star 23 let, veteran minule vojne, se je vpisal v Smith College, ki je šola
za dekleta. Dovoljeno mu je bilo priti vanjo vsled njegove nadarjeno-
sti v španščini, ki si jo želi izpopolniti v tej šoli. Vsega skupaj je v nji
8.056 deklet in pa ta fant. Njemu torej ne bo treba jamrati, da človeku
ni dobro samemu biti.

Sovjetska unija
in USA zelo v
nesoglasjih

MOLOTOV POVEDAL ODLOČNO, KAR MU JE BILO
NA SRCU, ISTOTAKO BEVIN. - BORBA MED
SOCIALIZMOM IN KAPITALIZMOM. - GRE SE
ZA "SVETOST" PRIVATNE SVOJINE

Namesto Stalina je govoril 7.
novembra, ob obletnici boljševi-
ške revolucije Vjačeslav Molo-
tov Prvič po mnogih letih se je
dogodilo, da Stalin ni bil na
odru In naj bodo že ugibanja
kakršnakoli glede njegove od-
sotnosti, bilo je vzlic temu oči-
vidno, da je on zraven.

Atomska bomba ni skrivnost
Pred vsem se je Molotov v

svojem govoru na dan praznika
boljševiške revolucije potrudil
s povdarki, da atomske bomba,
ki je ameriška iznajdba, ne dela
sovjetski vladi nič kaj posebnih
skrbi.

Kar pa se atomske sile tiče,
je dejal, da so veščaki, ki se ra-
zumejo o tem, na delu tudi v so-
vjetski uniji. “Mi bomo imeli
atomsko silo upreženo za razvoj
naše dežele, in poleg nje še vsa-
ko sorte druge izboljšave na te-
melju novih iznajdb.

Čemu toliko sporov?
Ncglede na atomsko bombo,

ki je kar vedno mečemo v na-
šem besedičenju proti Rusiji, je
vendar mednarodni položaj ta
ko zapleten, da skrbi vse. ki so
prizadeti. V začetku tega tedna
je prišel na obisk k Trumanu
angleški premier .Clement Att-
lee. S sabo je prinesel razna pri-
poročila, ki mu jih je izročil nje-
gov minister vnanjih zadev Er-
nest Bevin.

Ampak ta ampak in “če”
je v sedanjem svetovnem mete-
žu glavno vprašanje. Gre se
namreč med Rusijo in njenimi
“satelitkami”, ki uvajajo socia-
lizacijo, in pa med deželami, ki
hočejo kapitalizem. Tem na če-
lu so Zed. države.

Ko je namesto Stalina dne 7.
nov. govorili Molotov, je to po
diplomatično jako točno pouda-
ral. Mi, je rekel v bistvu, delu-
jemo za socializem. Zapadne si-
le se znova združujejo, da nas
ugonobe.
Rusija se zaveda nevarnosti

Molotov je odkrito priznal,
da med zavezniki ni tiste sloge,
kakršno so imeli med vojno. A
rekel je: “Tudi med vojno smo
imeli nesoglasja med sabo. Pa
smo vse premagali, v veri, da je

naš temeljni cilj premagati faši-
zem. In sedaj pa se moramo
prav tako potruditi, da zmaga-
mo za mir.”

Sovjetska unija ga nedvomno
potrebuje. Na tisoče njenih
mest, trgov in vasi je bilo poru-
šenih in 25 milijonov prebival-
cev Ukrajine in drugih obmej-
nih sovjetskih dežel je bilo, ozi-
roma je še brez doma.

Rusija torej nima vzroka, da
bi tarnala nad “nesrečno” Nem-
čijo. Je pa v svoji taktiki bolj
previdna in naklonjena
nemškemu ljudstvu, kot pa so
Zed. države in Anglija.

Rusija je v svojem okupira-
nem delu Nemčije dovolila od
vsega začetka okupacije obnovi-
tev antifašističnih strank. Nji
kajpada je bilo to lahko, ne pa
Američanom in Angležem. Edi-
ni protifašistični stranki na
Nemškem sta kajpada le social-
demokratska in komunistična, a
Rusi so dovolili še dve drugi, ki
nista “komunistični”.
Čemu nesporazumi med nami

in USSR?
V začetku tega tedna je prišel

v Washington angleški premier
Clement Attlee. Pravijo, da vs-

(Konec na 5. strani.)

Ko sta sc na konferenci za-
stopnikov unij in zastopnikov
industrije v Washingtonu dne
8. novembra predsednik unije
premogarjev John L. Lewis in
predsednik CIO Philip Murray
prav ostro sporekla in nato še
togotno drug drugega ozmerja-
la, so se predstavniki ameriške
trgovske komore in ameriške
zveze industrialcev poredno mu-
zali. Očividno jim je bil ta in
prejšnji spopadi med njima v
slast, kajti nesložnega delav-
stva, oziroma delavskih unij, ki
jih,voditelji zlorabljajo v bojih
med sabo, se jim ni bati.

Na konferenci “držita ’ pred-
sednik AFL William Green in
Levris skupaj, ne zato, ker ima-

Na konferenci velike petori-
ce v Londonu se je govorilo
mnogo o Italiji in njenih seda-
njih stiskah. Molotov je v ime-
nu USSR argumentiral, da je
bila Italija stoodstotno naša so-
vražnica in vztrajala v vojni
skoro do zadnjega, vzlic temu,
da se je kralj Victor Emanuel s
svojim maršalom Badoglijem
nam podal.

Zahteval je, da se Italijo še
priznava za sovražnico zavezni-
kov in pa da je dolžna plačati
prizadetim deželam, katere je
napadla in pustošila v njih,
vojno odškodnino.

Njegova maksimalna vsota je
bila šeststo milijonov dolarjev.

Par sto milijonov od tega naj
bi dobila Jugoslavija, nekaj Al-
banija in polovico Rusija, poleg
pa še posebno vsoto Grčija, ako
se hoče postaviti zanjo.

In se je. Kajti sedanja grška

ta v uvidu koristi delavstva v
sporih z industrialci, ampak iz
sovraštva do CIO in Levvis pa
še posebno iz strupene mržnje
do Murrayja, s katerim sta si bi-
la, dokler je bil Murray še v od-
boru UMW, tesna prijatelja.

Toda Green in Levvis sta jih
vsled svojega reakcionarnega,
neetičnega zadržanja na tej kon-
ferenci že veliko slišala iz nju-
nih lastnih vrst. Levvis sicer nič
ne porajta, ker je v svoji uniji
absoluten gospodar.

Ko je Murray predlagal, da
naj bo v agendi ena glavnih
točk vprašanje zaslužka, namreč
zvišanje mezde, ne da bi se pri
tem dvignile cene, kajti ako se
bi. bi zvišanje mezde nič ne po-
magalo, je Levvis zarohnel, da je

NADALJEVANJE ANGLEŠKE VNANJE
POLITIKE PO STARIH KOLOVOZIH

Mnogi so pričakovali, da je s porazom torijev
poražena zaeno tudi torijska vnanja politika Velike
Britanije’ Sedaj, ko čitajo o intervenciji angleške
oborožene sile na Javi in v Indokini, dasi ti dve ko-
loniji nista angleški, se vprašujejo, če ni angleški
imperializem še prav tak kakor je bil.

Jasno je, da ako bodo domačini na Javi pora-
ženi, bo to samo po zaslugi angleške in tudi ameri-
ške posredne intervencije. Obe deželi sta posegli na
Javo zato, da bi Nizozemska dobila nazaj ta bogati
zemski raj in z njim 60 milijonov prebivalcev, ki so
že davno siti tujih gospodarjev. Zanje ni vprašanje,
da-li bodo domači izkoriščevalci kaj boljši vedo
le, da izžemanja v korist tujcev nočejo več. Pa so
se uprli.

Slično se dogaja v Indokini, ki je bila pred to voj-
no francoska posest. Sedaj bi se rada osamosvojila?
Francija jo zahteva nazaj. Sama tam nima dovolj
vojaštva, pa ji pomaga/ angleška armada in mor-
narica.

V Franciji imata sedaj komunistična in sociali-
stična strankaveliko premoč. Mar sta za to, da se bi
Francija odrekla Indokini? Da, dokler sta bili v
manjšini, sta bili za marsikaj. Francija je za Anglijo
največja posestnica kolonij. Omenjeni stranki sta za
vzgojitev ljudstva v njih, za dvignjenje življenskih
razmer in več samouprave, a posesti nad njimi se ne
odrekajo*

Angliji kot Franciji je torej na tem, da kolonijal-
ni sistem ostane.

Tudi večanje napetosti v odnošajih med Londo-
nom in Moskvo je mnoge presenetilo. A v imperia-
lističnem svetu sedaj, ko je vojne v Evropi konec,
sploh ni bilo kaj boljšega pričakovati.

V Proletarcu smo takoj po zmagi delavske stran-
ke rekli, da kar se angleškega "foreign offica" tiče,
bo njegova stara vnanja politika nadaljevana tudi
pod Bevinom, kakor je bila pod Edenom in Chur-
chillom in kot je bila pod prejšnjimi režimi. Kajti An-

je zidana na imperializmu in živi od njega.
Toda ne bo zmerom tako. Angleški imperialistični
sistem se stopnjema spreminja v takozvano britan-
sko občestvo (British Commonvvealth os Nations).

Harold Laski pravi, da ima v Bevina popolno za-
upanje in je uverjen, da bo sčasoma privede! angle-
ško vnanjo politiko iz imperialističnih v demokrati-
čne toke. Da bi le res bil kos tej nalogi!

Grčija upravičena do vojne odškodnine
vlada je angleško maslo in Mo-
lotov si jemislil, ako hočete kaj
dobiti od Italije, pomagajte si
sami, pa če vam Churchill in
njegovi nasledniki puste ali ne.

In zares, grška vlada je mi-
nistrom velike petorice na zbo-
rovanju v Londonu sporočila,
da je Italija prizadela Grčiji
blizu tri milijarde dolarjev ško-
de. Grški vnanji minister Poli-
tis je naštel k temu podatke iz-
gub in izjavil, da če bodo za-
vezniki Italiji vse odpustili, si
bo Grčija pravico po svoje is-
kala.

Internacionala spet v
veljavi

Na mednarodnem kongresu
strokovnih unij, ki je bil skon-
čan 8. oktobra, so ob zaključku j
zborovanja delegati zapeli “In-
ternacionalo”.

Boj med voditelji unij radost industrialcev
proti razpravljanju o plači, pro-
fitu in cenah. Industrialci naj
napravijo profita kolikor največ
morejo, trgovci čimveč dobička,
delavci pa naj si izvojujejo pla-
če, da hodo kolikor mogoče vi-
soke. To je Levvisova filozofija.

Tudi Green je dejal, da plače
ne spadajo v agendo te konfe-
rence. Kaj pa naj drugega spa-
da. ako ne mezde, jima je odgo-
vori Murray. Mar ni nastal se-
danji industrialni nepokoj naj-
več baš zaradi prenizkih zaslu-
žkov? Seveda, zastopniki indu-
strije so soglašali z Levvisom in
Greenom. Toda oglasil se je Da-
niel Tobin, predsednik mogočne
unije prevoznikov, spadajoče v
AFL, in Greena poučil, da se
ni glede svoje izjave o mezdah

Madžari poskus
demokratiziranja
dobro izvedli

Volitve v ogrski državni zbor
dne 4. nov. so bile prve v zgodo-
vini Madžarske, ki so se vršile
po pravilu splošne, enake in taj-
ne volilne pravice. Prej so imeli
nekake tajne volitve le v Bu-
dimpešti in par drugih večjih
mestih, po deželi, v vaseh in tr-
iih na so bile volitve javne, vo-
lilna pravica omejena in zmago-
vali so privilegiji brez opozicije,
kos n. pr. naši terijski demokra-
ti v južnih državah.

Strah, da bodo volitve na
Madžarskem, kontrolirali bajo-
neti sovjetske armade, je bil
prazen. Sploh je sovjetska oku-
pacijska oblast pokazala v teh
volitvah, in pa v svojem delu
okupirane Nemčije več smisla
za demokratiziranje dežele, kot
pa ostali zavezniki v svojih oku-
piranih predelih.

Izid madžarskih volitev mor-
da ni tak kot bi si ga v Moskvi
želeli, kajti zmagala je stranka
malih posestnikov. V nji so
kot pove že ime, kmetje, obrt-
niki, inteligenca in sploh ves ta-
kozvani srednji razred, kolikor
ga sedaj sploh je na Madžar-
skem. Dobila je približno 60 od-
stotkov glasov, socialdemokrat-
ska stranka 19, delavska (komu-
nistična) 17 in kmečka stranka
4 odstotke glasov. Stranka ma-
lih posestnikov ima torej v zbor-
nici absolutno večino. V novi
vladi, ki ji načeljuje strankin
voditelj Zoltan Tildy, bo imela
polovico ministrov, drugo polo-
vico pa ostale prej omenjene tri
stranke.

Agrarna reforma na Madžar-
skem je bila že domalega vsa iz-
vršena še pred volitvami. Nova
vlada bo izvedla nacionalizacijo
javnih naprav, večje industrije
in rudnikov. Za svoj glavni smo-
ter v narodnem gospodarstvu pa
si ie vzela za cilj negovati za-
družništvo. Ako ne bo kakih po-
sebnih homatij po svetu, in če
bo mogla odvrniti lakoto, ki se
Madžarski obeta to zimo, se bo
v nekaj letih razvila v vzorno
socialno demokratično državo.

KONCERT "ZARJE"
V CLEVELANDU

Splošno znani mešan pevski
zbor “Zarja” v Clevelandu pri-
redi na Zahvalni dan v četrtek
22. novembra koncert in spevo-
igro “Povodni mož”. Vršil sc ho,
kot običajno, v avditoriju Slov,
narodnega doma na St. Clair
Ave. Spored se prične ob 4. pop.
Zvečer bo plesna zabava. Igral
bo Johnnv Pecon in njegov or-
kester.

V vojaških zalogah
veliko masla

Vojni department je nedavno
oznanil, da je dovolil izložiti iz
svojih zalog 80 milijonov funtov
masla za civilno uporabo. To
pride 10 funtov masla na vsako
osebo v tej deželi. To je kajne
ogromno masli. Ampak ne ve se,
če je še užitno, ali pa že pokvar-
jeno. To bo dognal agrikulturni
department, kar bo vzelo do bo-
žiča, predno pride maslo na trg.

z drugimi člani delegacije AFL
nič posvetoval, torej govori na
svojo roko. Tudi v njunem ne-
soglasju so se mogotci, ki zasto-
pajo ameriške bogataše in ame-
riška bogastva, muzali, češ, ka-
ko so fsmešni, ko niti ne vedo,
čemu so prišli sem.' Tako je de-
lavstvo uvidejo, če se za kaj za-
nima, kako nastopajo na eni
strani zastopniki različnih de-
lavskih zvez (AFL, CIO, UMW,
bratovščine železničarjev), ki se
gledajo pisano kot “pes in ma-
čka”, a na drugi magnati, ki to-
čno vedo, da je njihov namen
zase čimveč profita in za delav-
ce pa čimnižje plače in čimveč
izkoriščanja njihovih rok in
uma.

IKOMENTARJI❖

Cenzura ni samo v Rusiji, da-
si bi človek iz ameriškega pro-
pagandističnega tiska sklepal,
da je samo tam doma. Kolonec
Kenesaw M. Landis, ki je so-
trudnik čikaškega “Suna”, piše,
da je pred letom, ko je Chur-
chill tako ostro prijel grofa Sfor-
zo zaradi njegovega nasprotova-
nja italijanskemu kralju, Sfor-
zu pismeno čestital. Odgovor je
dobil v začetku’novembra. Sfor-
za mu piše, da je šele sedaj do-
bil 200 pisem, med njimi Lan-
desovo poslano pred enim letom,
in vsa ta naravno,
je krivda cenzure'. Ampak ne
ruske, ali jugoslovanske, tem-
več angleške in tudi ameriške.

Princ Konoye in Hirohito, ki
ju je general MacAhtur poobla-
stil pripraviti novo, demokrati-
čno ustavo za Japonsko, v svoji
nalogi ne bosta uspela. Namreč
v tem ne, da bi bila nova ustava
demokratična. Celo “New Lead-
er”, ki politiko zvezne vlade ze-
lo nerad kritizira, ugotavlja, da
je princ Kanoye član in zago-
vornik japonske vladajoče oli-
garhije. Poverjati graditev “de-
mokratične ustave” takim lju-
dem je smešno. A očividno se
pri tem ne gre toliko za demo-
kracijo kot za ohranitev Japon-
ske kapitalističnemu sistemu.

Ameriški vojaki na Kitaj-
skem se bržkone čudijo, ko so
spoznali, da so spet v vojnem
vrtincu in to kar med dvema
ognjema. Še bolj pa se čudi ta-
kozvana kitajska komunistična
vlada v Jenanu, ko vidi, kako
hitro so Zed. države prišle na
pomoč Čiang-Kai-Šeku s trans-
porti za prevažanje njegovih
čet, z letali in mu.nicijo in z na-
šo mornarično pehoto (marines).

Dvojna mera, posebno v pre-
sojanju morale, državništva in
vlad je starodavna človeška sla-
bost. Ako se Angleži umešavajo
v Grčijo, je pravilno. Ni pa pra-
vilno. če hoče Rusija imeti ne-
kaj besede o bodočnosti Bolga-
rije. Ako posežejo Zed. države
v Kitajsko z oboroženo inter-
vencijo, je to povsem v redu.

PETINDVAJSET LET PLODOVITEGA
POSLOVANJA SLOVENSKE ZADRUGE

Dne 13. septembra 1920 je bila v Waukeganu
otvorjena slovenska zadružna trgovina, ki je imela
225 ustanovnih članov. V veliko oporo so jim bili
finski zadrugarji, ki so imeli na tem polju že bogate
skušnje in pa močno verno za delo na zadružnem
polju.

Kakor se nobeno podvzetje ne razvija gladko
in brez težav, tako je veljalo to pravilo tudi za slo-
vensko zadrugo v Waukeganu-No. Chicagu. Veliko
truda je bilo vloženega vanjo. Bile so ovire, prišle
so ekonomske krize, dogajali so se notranji spori.

A šlo je ne na slabše ampak vedno na boljše.
Proslo soboto dne 10. nov. se je vršila v Slov,

nar. domu v Waukeganu slavnost 25-letnice te za-
druge, ki se uradno imenuje Waukegan and North
Chicago Co-op. Sedaj ima 540 članov. V dobi, odkar
posluje so dobili zadružniki povrnjenega SIOO,OOO,
kar bi v verižnih trgovinah šlo v žep lastnikov. Tu so
bili tega prebitka deležni odjemalci. In še nad $20,-
000 rezerve imajo povrhu.

Lani je imela zadruga četrt milijona dolarjev
prometa. Ima glavno prodajalno na Deseti cesti in
podružnico na Victoria st. Mnogo let so bili člani za-
druge le Slovenci, a sedaj ji dajejo veliko prometa
tudi drugorodci.

Slovenska zadruga v tem mestu je delovna tudi
na prosvetnem polju, da s pomočjo raznih priredb,
predavanj in tiska vzgoji čimveč ljudi za zadružno
misel. Vrh tega je širila poslovanje in se večala od
leta do leta. Za svojo bodočnost ima dalekosežne
načrte.

Uspehi, ki jih je dosegla, so v ponos vodstvu in
članstvu. Vsem graditeljem, ki so še živi, naše čestit-
ke! Tistim pionirjem, ki jih ni več med nami, časten
spomin! Tudi oni bi bili ponosni, ko bi mogli videti
kako veliko in uspešno je sedaj podvzetje, ki so ga
pomagali zidati.

kajti s tem izvršujejo uslugo
“ustavni vladi”, s katero smo v
prijateljstvu. A ker je ruska ar-
mada iz Mandžurije “prehitro”
odšla in s tem dala kitajskim
komunističnim četam priložnost
zasesti nekaj strategičnič kra-
jev, predno jc mogla do njih
Čiang-Kai-Šekova armada, jc pa
zavratnost.

Kralj Peter 11. upa, da prestol
zanj in za njegovega sinčka, pre-
stolonaslednika Aleksandra, ni
izgubljen. Bil si je sicer svest,
da bo pri volitvah, ki so se vr-
šile 11. novembra, zmagala li-
sta kandidatov osvobodilne fron-
te na celi črti, ki je za republi-
ko. Toda zanaša se, kot mnogo
drugih po svetu, na konflikt za-
padnih sil z Rusijo in na ame-
riško atomsko bombo. Sanjati
je fantu dovoljeno, ampak ures-
ničiti upe, to je nekaj drugega,
pa čeprav je kumovala njego-
vemu prvorojencu angleška kra-
ljeva dvojica in s tem demon-
strirala, da Peter v Angliji ni
zavržen in ne pozabljen. Sicer
pa, čemu bi tudi bil, ko pa pre-
jema pehar tisočakov na mesec
za brezdelje. Kar sicer dela je
samo to, da bi Jugoslavija šla
n‘azaj v tiste čase, ko je bil v nji
lahko kralj, ali pa njegov glavni
minister diktator, ne pa kak ko-
vač, kot je Tito.

Resignacije niso nič izredne-
ga. Ampak ker že omenjamo
dvojno mero, je razlika, kje re-
signiraš. Če je moral izstopiti iz
zvezne vlade Sumner Welles, se
je to pripisovalo Hullovim in
Rooseveltovim kapricam in
stvar je bila pozabljena. Že mno-
go jih je moralo izstopiti iz važ-
nih vladnih služb in iz kabineta
bodisi prej pod Rooseveltom in
sedaj pod Trumanom. V listih
je o tem nekaj poročila, nekoli-
ko komentiranja in stvar je v
zatonu. Ampak če izstopi kdo iz
jugoslovanske vlade, kot je to
storil Milan Grol, pa je v ame-
riškem in angleškem časopisju
vpitja, kot da je to senzacija pr-
vega reda in pa dokaz pomanj-

(Konec na 5. strani.)


