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MAČEHE
Ljudje smo. milo rečeno, ne-

koliko čudna bitja. Če bi n. pr.
komu rekli: “Ti si pes!” Oj, v
kakšno zamero bi zagazili. Ni-
kdar in nikoli nam ne bi bilo od-
puščeno. Pa zamenjajmo “psa”
z “levom” in bo učinek ves dru-
gačen. Nehote se mu bodo prša
razširila, brada dvignila, in v
očeh se bo užgal ogenj. In če
stojita slučajno ob baru, prav
gotovo se vam bo odzval s “kaj
boš pil name?”

Kajti kaj je pes s svojo toli-
krat preizkušeno zvestobo in
vdanostjo proti grivasti krvolo-
čni zverini, ki smo si jo izbrali
za simbol moči in poguma? Če
se pes čuti krivega, pa ti skesa-
no liže roko, ko ga kaznuješ, se
ti srce sicer zgane, vendar vihaš
nos, češ, pes je pes; če se čuti
nedolžnega, pa te vgrizne, ko ga
kaznuješ, ga še hujše obrcaš, ali
tvoja končna sodba je taista
pes je pes.

Naj čuva tebe in tvojo hišo
podnevi in ponoči zvest in zanes-
Ijev, ali pa naj je ničkoristi po-
tepuh, pes je pes. Naj je he-
roj. ali figa pes je pes. Nje-
gov splošni pasji prestiž se ne
spremeni niti za las.

Vzemimo drug primer. “Ka-
kor brani levinja svoje mladiče,
tako je ta mati branila svoje
otroke." To se nam sliši vse lep-
še in veličastnejše, nego pa:
“Kakor brani koklja svoje pi-
ščance .. . itd.” In vendar je
kokljina srčnost in neustraše-
nost vredna neprimeroma več
jega poudarka, nego pogumnost
levinje.

Le spomnite se levinjinega
prožnega in močnega telesa,
njenih okrempljenih šap, pa zo-
bovja. A kaj ima üboga in po-
navadi izčrpana koklja? Čisto
navaden kokošji kljun, perje, ki
ga reva nahrhušči, da bo videti
bolj strašna, pa tope kremplje,
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Jugoslavija se je odločila iti
svojo pot neglede na proteste

Srbski politik Milan Grol je skušal dobiti zaslomba pri-
ameriški in angleški vladi z apelom nanju, da mu s Titom ni mo-
goče sodelovati v vladi, ker ne veruje v demokracijo in ker pleni
privatno svojino. Kapitalistični tisk in radio je dal Grolu veliko
reklame, a dosegel ni nič.

Volitve 11. novembra so se izvršile po vsej Jugoslaviji in kar
je tam ameriških časnikarjev, so poročali, da so bile popolnoma
mirne.

Bivši voditelj hrvaške seljačke stranke Maček, ki je šele
po zrušenju “nezavisne hrvatske države” pobegnil v Pariz, je
tudi skušal z apelom na angleško vlado povzročiti krizo v Tito-
vem režimu. Ampak v Londonu sumijo, da bi izgledalo jako sla-
bo, če bi pomagali človeku, ki je pobegnil pred Titom, ne pa pred
Hitlerjem in Paveličem.

Pastirsko pismo šestnajstih hrvaških in slovenskih škofov,
ki so ga poslali ameriškemu tisku iz Rima, tudi ni učinkovalo.
Javnost je lahko varati, če ni poučena, a v državnem departmen-
lu dobro vedo, da so vsi ti škofje šli na varno v Rim zato, ker so
kolaborirali s Paveličem. Hitlerjem in Mussolinijem. Hrvaški
škofje so ob enem pomagali Paveliču z gonjo proti Srbom, ozi-
roma pravoslavni cerkvi, v kateri so hrvaški “ustaši” seveda
‘katoličani” poklali tisoče njenih članov.

Titov režim je sovraštvo, ki so ga zasejali med Hrvati in Srbi
čaršijaši in “ustaši”, premostil in izgleda, da je sedaj med narodi
Jugoslavije res nekaj sloge, razumevanja in pa volja za sodelo-
vanje v skupno dobro.

Vatikan, ki se je močno prizadeval, da bi ameriška in angle-
šla vlada nastopila proti Titu, je igro izgubil. Težko bi bilo iti
našim četam v Jugoslavijo reševati privatno svojino cerkve in po-
sameznih bogatašev. In nič kaj demokratično bi ne bilo, ako bi
tvegali življenja naših fantov zato, da bi se “demokrat” Peter
lahko vrnil na vrat podložnikov. Volitve so se torej završile in re-
zultat je kajpada točno tak kot je bil predvidevan. Opozicija s
svojo močjo bi ga ne mogla spremeniti, pa se je rajše umaknila.
Angleži in Američani ji niso hoteli biti v oporo, razen v propa-
gandi, in domovinska fronta pa je .imela program. Škofje ga ni-
majo, kajti njim je le za zaplenjena posestva. Tudi čaršija, ki
bega po Londonu, je brez njega. Nji je za korita in graft. Demo-
kracijo, ki jo poudarja, je bluf, s katerim niti reakcionarjev v
Londonu in Washingtonu ni mogla omamiti.

V Jugoslaviji sta samo dve smeri: reakcionarna, v kateri
je polno nasprotujočih si krogov, kot mačkovci, pristaši Mihe
Kreka, škofa Rožmana in generala Rupnika, Mihajloviča, Nediča,
Petra in pa vnanjih kapitalistov, toda so solidrni v enem: masa
naj ostane v ignoranci in izkoriščanju.

Na drugi so ljudje, mladi po letih in zato z vero v bodočnost.
Hočejo novo, zdravo Jugoslavijo. Zahtevajo, da naj bodo rude
ljudska posest. In da naj se posestva cerkve in drugih bogatašev
da ljudem, ki delajo za vsakdanji kruh.

Zamislili so si kmetijstvo na zadružni podlagi. Smatrajo, da
je Jugoslavija toliko bogata, da lahko postane “Amerika”, če si
gospodarstvo kolektivno uredi. Ta stran je 11. novembra zma-
gala. Šestnajst übežnih škofov, par renegatov iz delavskih vrst
in Peter s svojimi “pravoslavci” so bitko za zmerom izgubili.

Clement Attlee pred kongresom
V zveznem kongresu so napeto pričakovali, kakšen učinek

bo napravil angleški premier Clement Attlee. “Socialist je, in-
dustrijo hoče podržaviti in v ta namen išče petmilijardno poso-
jilo od kapitalističnih Zed. držav.” To je bilo poudarjano v sto-
terih ameriških torijskih listih.

Ko je Attllee omenil v svojem govoru Churchilla, je bilo
aplav diranja kakoi da je vzbuknil vihar. To je bila ob enem de-
monstracija proti delavski stranki. Južnjaški demokrati, repu-
blikanci in drugi toriji v tej deželi so s tem hoteli pokazati, da
kar se njih tiče, so nasprotni volji angleškega ljudstvaš ker je za-
vrglo torija in ga nadomestilo z laboritom.

Attlee se je v tem nastopu pokazal za spretnejšega diplomata
in politika kot pa so od njega pričakovali. Kajti hvalil je Chur-
thilla bolj kot pa bi bilo potrebno in s tem dokazal, da ni sebič-než. Churchill je bil v zadnji volilni kampanji v Angliji jako
nadut. Sedaj bi mu Attlee lahko vračal milo za drago. Pa ni
hotel. Zavedal se je, da ima pred sabo poslance najreakcionar
nejše zbornice na svetu.

Vendar pa je na svoj “zmeren” način kongresnike in sena-
torje posveril, da ni dobro, če zahtevajo, da bi moral ves svetmisliti po njihnem kopitu. In pa da je skrajno slabo, če postanejomonopoli toliko močni, da pride vse gospodarstvo takozvani
“free enterprise” pod kontrolo par oseb. Angleško ljudstvo se jeodločilo temu napraviti konec in tako bo. je poudaril. Nihče mu
ni aplavdiral.

Ko je omenjal zasluge posameznih dežel za zmago nad Hit-lerjem in osiščem sploh, je ploskanje odmevalo samo ob omembiZed. držav, katerim je dal lep poklon. Ko je dal priznanje tudi

ustvarjene zato, da razgreba z
njimi smeti. Niti petelinjih
ostrog nima. Vrh tega ji je pre-
magati še tisto za putke značil-
no bojecnost. Ali kaj pomaga,
koklja je in ostane samo koklja

levinja pa je levinja!
Brez števila je primerov, iz

katerih se da izslediti neka na-
ša prismuknjena težnja prezi-
rati in podcenjevati vse, kar je
v bolj ali manj ozkem stiku z
nami vključivši našega so-
človeka.

Še več. Izpostavljena so naše-
mu podcenjevanju baš taka bit-
ja pa naj bodo že človeška ali
živalska ki so nam najbližja
in ki nam iz proste in rade vo-
lje, ali pa primorana in prisilje-
na delajo dobro.

To pa že ne drži! bo kdo
dejal, vsaj ne. kar se našega
bližnjika tiče. Mar nam niso ma-
tere na primer najbližje, pa jim
mar ne izkazujemo vse prizna-
nje, spoštovanje in ljubezen in
čast?

Da. da. Ali vsaka mati je
hkrati tudi žena v eni in taisti
osebi. Kako je torej sploh mo-
goče spoštovati v nji mater, ko
nam pa je kot žena še zmerom
tarča neslanih šal in dvoumnih
dovtipov 9 ! Pa tašče? Mar niso
tudi one matere? In če so čast
in ljubezen in spoštovanje do
rodnih mater taka na zunaj le-
pa, na znotraj pa mnogokrat pi-
škava jabolka, kaj naj pričaku-
jejo krušne matere, ali takozva-
ne mačehe?

Nikdar nihče se še ni pobri-
gal. da bi statistično dognal, ko-
liko odstotkov mačeh je dobrih,
in koliko je slabih. Po mojih
opazovanjih bi sklepala, da je
prvih več kot drugih.

Iz svojih lastnih izkušenj se-
veda ne morem v tem pogledu
navesti nič konkretnega. Dobila
sem namreč mačeho točno tri
mesece prej, preden sem odšla
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OBTOŽENI NACIJI, ki so klali v logarjih v Belsenu in Oswiencimu, so dobili plačilo za svoja
zločinska dejanja. Pozna se jim na obrazih, da se ne čutijo preveč za “nadljudi” in da jih je strah pred
bodočnostjo.

IVERI

Angliji, ki je pač vztrajala v najtežjih okolščinah, je bilo komaj
nekaj odmeva. Seveda, omenil je tudi Rusijo in jo pohvalil, toda
po zbornici je zavalovel mraz.

Ni lahko ni prijetno govoriti taki avdijenci.
Attlee je skušal ameriške torije uveriti, naj se delavske

stranke nikar ne boje. Dela po civiliziranih tokih. Ne išče ničesar
v prid kakega posamezniga sloja, temveč se trudi dvigniti življen-
ski standard vseh ljudi vsemu svetu v korist, ne samo Angliji.

Vzlic svoji pomirjevalni taktiki ni napravil vtisa. Vzrok je.
ker je za podružabljenje bogastev, dasi hoče lastnikom delavska
vlada imovino plačati, kar je toliko, kot če jim je ne bi vzela.
Čemu plačevati, kar ni njihovo, razen po kapitalističnih zakonih?

Ko je nehal govoriti, so ga napadli mnogi ameriški listi same
zato, ker ga smatrajo nevarnim sistemu, v katerem je izkorišča-
nje ljudstva za posedujoči sloj najsvetejši zakon.

Govore o demokraciji, a so za vsako fašistično diktaturo,
samo če jim varuje investicije.

Težko bo v tej deželi, težko raditega, ker niti na unijskem
polju ni razredne zavednosti, pač pa neprestana trditev, da smo
proti komunizmu ’. Ko hitro je kdo v zvezni vladi, ki ima neko-
liko socialnega čuta in pa dobre besede za “navadnega človeka”,
pa je označen za “komunista”.

A se vendar giblje. Podzavestno se unije spreminjajo v bor-
bene enote. Tako gotovo, kakor pride za nočjo dan, se bo tudi tu
aogodilo. da bomo imeli delavsko gibanje bolj ognjevito delav-
sko stranko, kot pa je tista, ki jo Attlee zastopa.

v to deželo. Tako se ni utegnila'
izkazati ne ona kot mačeha, ne
jaz kot pastorka. Važno ni le,
kakšne so mačehe, pač pa tudi
kakšni so pastorki in pastorke.
Kajti i ti zaunji, če so količkaj
odrastli, so mnogokrat vzrok
tradicijonalne napetosti med
njimi in mačeho.

Kakor niso vse mačehe po
svojem Bistvu hudobne, ki jim
manjka samo še rep in rogovi,
tako niso vsi pastorki nedolžni
sirotni angeljčki. Neredkokrat
se po lastnem nagibu ali pa od
‘dobrih’ ljudi podšuntani razvi-
jejo v težak, za mačeho često-
krat pretežak križ.

A naj se i dožene, da je de-
vetdeset procentov mačeh do-
brih, bo zaradi ostalih desetih
veljalo še zmerom: mačeha je
mačeha . . .

POZOR, DETROIT IN
OKOLICA

Podružnica št. 1 SANSa skli-
cuje javen ljudski shod v nede-
ljo 25. novembra ob treh popol-
dne v Slovenskem narodnem do-
mu na 17159 John R.

Na shodu bo govoril dr. Slav-
ko Zore, jugoslovanski poslani-
ški svetnik v Washingtonu. Po-
vedal bo, kako se je slovenski
narod uprl nasilstvu tujca-faši-
sta in ga pognal v težki osvobo-
dilni borbi iz svoje zemlje. Kako
je bila v narodu globoka vera v
popolno zmago in kako danes
slovenski narod gradi svoj novi
dom in svojo narodno oblast v
težko priborjeni svobodi.

Po shodu bo večerja našemu
odličnemu gostu slovenskemu
partizanu v čast. Prilika bo da-
na vsem navzočim vprašati dr.
Zoreta kaj se je dogodilo v roj-
stni občini. Morda bo tudi kaj
zvedel o svojih ožjih sorodni-
kih.

Na shod in večerjo ste vsi do-
brodošli. Zvedeli boste na sho-
du in večerji vse, kar vam je
glede stare domovine in svojcev
že dolgo na srcu. Posebno bi bi-
lo v čast vsaki slovenski organi-
zaciji, če bi po svojem zastop-
niku pozdravila odličnega pred-
stavnika slovenskih partizanov
pri večerji. Želeti je, da se ude-
leže tudi oni, ki so jim vesti o
fašističnemu grozodjestvu v sta-
rem kraju sama “propaganda”
in oni, ki verujejo, da “prevzvi-
šeni” ne more biti narodni izda-
jalec.

Vstopnine ni.
Vsi, ki žele biti pri večerji se

prosijo, da se javijo takoj po do-
pisnici ali telefonu na Mary Jur-
ca, 11423 Freeland, Detroit 27,
Da-vison 9783 ali Mary Rant
2801 S. Geneva, Dearborn, Mi-
chigan, Dearborn 4474.

Ne pozabite na ta zgodovin-
ski dan detroitskih in okoliških
Slovencev, ko bomo imeli prvič
pristnega slovenskega partizana
polkovnika v svoji sredi. Prosla-
vili bomo zmago napredka pri
svobodnih volitvah nad reakci-
jo? ki je tlačila k tlom Slovence’
stoletja.

Za odbor podružnice štev. 1
SANSa, Jože Menton. i

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
i oči. Umrli so lU. novemnfa leta
I 1943.

Sedaj smo ostali brez očeta
('kateri je umrl že lota 1938),
brez dedeka in brez mame. Kla-
nec je čisto opustošen. Dve kra-
vi. par volov, vsa obleka, vse je
vzela vojna. Kmečke hiše na
Klancu so služile za vojašnice.
V naši hiši je eksplodirala bom-
ba, da je nesposobna ‘za stano-
vanje. Preselili so se k meni v
Sv. Križ in obdelujemo kar jo
mogoče. Sedaj je prišel Stanko
iz vojne, gre delo boljo izpod
rok.

Vidite, dragi striček, minula
so štiri leta polna grozot in trp-
ljenja in prišla je zlata svoboda!
Mi pa gledamo, ali je res ali so
sanje, saj no moremo verjet:,

I da je konec. Pepca.
I Pismo je žalostno in priobču-
jem ga dobesedno, kor vem, da
vas jeKdosti, kateri ga boste ra-
zumeli. Iz pisma veje tragedija
naše mladine, katera jopretrpe-
la toliko grozot, da jo je skoro
nemogoče stlačiti v ono življe-
nje. Ali ta mladina, pa naj bo
že tista, katera je zatisnila tru-
dne oči starim, kateri niso več
mogli prenašati trpljenja, ter
tista,, katera je obdelavala gru-
do, da je mogla živeti naša voj-
ska; ali pa tista, kateri spada
moj nečak France, katera je v
partizanskih/ vrstah ustvarjala
novo svobodno domovino je
mladina, katera je živa in ne-
upogljiva to je nova svobo-
dna Jugoslavija! Pomagajmo
jim, bratje in sestre!

MARTINA POTOKARJA
SMO IZGUBILI

Chicago, 111. Kdo ga ni po-
znal, če se je kdaj oglasil na
stari “Centri” (Racine, blizu 18.
ceste), kjer je imel gostilno? Pri
njem je bil glavni stan mnogih
fantov naprednih in drugih

, in tam se je veliko storilo po-
sebno za SNPJ. Martin Potokar

Jje bil nekaj let njen blagajnik.
Umrl je 14. novembra. Živel

je že mnogo let v Lyonsu, kjer
je po izselitvi iz “Centre” priče!
gostilno, z njo prenehal med
prohibicijo in šel v pokoj.

Naročnik in podpornik Prole-
tarca je bil od začetka. Doma je
bil iz Krške vasi na Dolenjskem.

I Zapušča ženo, tri sinove in
. hčer. Martinu časten spomin,

sorodnikom pa naše sožalje.

Minula vojna bila naj-
dražja ne samo gmotno
ampak tudi v izgubi
življenj

Izgube ameriških življenj v
minuli vojni so le malo manjše
kot so bile izgube življenj ame-
riške armade v vseh prejšnjih
vojnah.

Skupno je bilo izgubljenih v
minuli vojni 201,367 ameriških
življenj, ali štirikrat toliko kot

j v prvi svetovni vojni, in več,
kot pa so v civilni vojni znašale
izgube severa in juga.

Ako vam je naročnina potekla,
prosimo, obnovite jo čimprej!

To/e mi ne gre
v glavo?

Kako je bilo mogoče, da je
bila ta dežela sposobna produ-
cirati dovolj municije in vsega
drugega ne samo za svojo arma-
do, temveč je z njo lahko zala-
gala armade vseh združenih na-
rodov, ni pa v stanju zgraditi za
svoje prebivalce dovolj stano-

: Vanj, katerih povsod manjka, to
I mi nikakor ne gre v glavo!

Ker vem, da je precejšnje šte-i
vilo čitateljev Proletarca, kate-
rih kraj je blizu moje vasi in
kateri menda še ne vedo kaj se
ie zgodilo doma to je v okra-
iih med Čatežem in S. Križem.
?riobčujem dobesedno pismo,

katerega mi je pisala moja ne-
čakinja iz Sv. Križa pri Litiji.

Dragi striček:
Vaše pismo prejeli z največ-

ina veseljem, samo to nas je
užalilo, da ga ni odprla draga
mama.

Kruta usoda nam jo je strgala
iz naše srede. Smo namreč sirote
brez mame že tri leta. Bolehala
je dolgo in vse prizadevanje
zdravnikov ni nič pomagalo.
Imela jo raka v črevesju. Opera-
ciji se ni hotela podvreči, saj je
vedela, da bi bila brezuspešna.

Potem so nas obiskavale ne-
sreče kar naprej. Mama je umr-
la 20. avgusta 1942, čez dva te-
dna sc je vlegla teta, ter nam
zaspala za večno 19. septembra.
Očka (ded) so bili pa še vedno
korenjak, niso klonili glave, to-
lažili so nas če ravno so bili
sami tolažbe potrebni.

A nesreče so šle svojo pot.
Šestindvajsetega sept. 1942 nam
Italijani vzamejo Franceta in
Jožeta v internacijo. France je
prišel že čez deset mesecev na-
zaj ter je šel k partizanom. Jo-
žeta pa šc danes ni nazaj. Zve-
deli smo, da še živi nekje sredi
Italije. Posestvo je mama izro-
čila meni, ko sem že bila polno-
letna za toliko časa, da se raz-
mere urede. bo pa enega
fantov, kateri bo najbolj sposo-
ben. Seveda sedaj so pa zopet
zapreke tukaj. Oče pri Sv.
Križu niso hoteli na Klanec,
sem sc pa jaz preselila v Sv.
Križ in hodila vsak dan poma-
gati na Klanec. Doma so gospo-
dinjile Micka in Milka. Tako
smo lepo gospodarili do kapitu-
lacije Italije.

Prišla je Nemčija. Še danes
me je groza, če se spomnim
ofenzive oktobra 1943. Kako je
pokalo, gorelo in koliko nedolž-
nih ljudi je dalo življenje! Iz
celih vasi so postrelili vse mo-
ške, pa tudi ženske in otroke.
Iz Gabrovke in iz Sv. Križa so
vse moške gnali v Trdinovo le-
denico, nametali bomb in jih
žive sežgali

Pobrali so nam vse kar se je
dalo odnesti. Po prešiče so prišli
z avtom. Sedaj so pa očetu od-
povedali živci. Star 92 let —in
ni še doživel takih strahot. Gra-
nate so padale okrog hiše. Go-
rela je šola, župnišče z vsemi
poslopji. Klomšinova in organi-
stova hiša. Mi pa nikamor ven,
samo čakati, kaj pride.

Kmalu je prišlo vojaštvo
vzame vse, tudi vino in to že tre-
tje leto. To je pa bilo za očeta
pretežek udarec. Gredo v poste-
ljo. Stregla sem jim devet dni,
in zopet je bilo treba zatisniti

Tudi protivnik vojni službi
lahko koristi svoji deželi
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Ni bilo veliko fantov in mož, ki
so v minuli vojni odklonili službo-
vati v armadi z razloga, da je kla-
nje proti njihnemu prepričanju.
Eden izmed njih je bil Pfc. Des-
mond Doss. Izjavil je, ko so ga kli-
cali na nabor, da je pripravljen iti
v armado le pod pogojem, ako mu
bo dodeljeno tako delo v nji, v ka-
terem mu ne bo treba nikogar übi-
ti. Dali so ga med sanitejce. V tem
poslu je na bojiščih na Pacifku sto-
ril toliko dobrega in drznih dejanj
v reševanju ranjencev, da je bil
odlikovan s kongresno medaljo
prvi ‘conscientious objeetor”, ki je
dobil tako priznanje. Na sliki z
njim je njegova žena.
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