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Kadar se navdušenje
poleže...

Mlad človek je silno dovzeten
za nove vtise. Ali če nima zado-
stne volje, ne zadostnega časa-
da bi razmišljal ter se poglobil,
je njegovo presojanje čestokrat
vse prej nego osnovano in objek-
tivno. Mnogi bi nemara i pre-
mišljal, če bi bil misliti kaj bolj
vajen.

Temu nedostatku je, tako se
mi vidi, kriva kolikor toliko tu-
di ameriška šola, ki svoje dece
umsko dovolj ne trenira. Spom-
nimo se na priliko vsakovrstnih
šolskih “testov”, kjer je učencu
izbrati enega izmed treh ali šti-
rih odgovorov izbrati, ne si
ga izmisliti! Ali vprašanja, ki
zahtevajo le kratki ‘da’ ali ‘ne’!
Takemu ‘duševnemu’ delu se
pravi ugibanje! Ugibati in mi-
sliti pa je dvoje, in ugibanje ni
zadostna vaja za možgane.

Je že prav poklicna vzgoja,
ampak ne na račun duševnega
razvoja.

Iz nekaterih evropskih dežel
prihajajo poročila, da se naši
ameriški vojaki grdo gledajo z
domačinci. Kakor nas take vesti
dirnejo in bi želeli, da bi ne bile
resnične, vendar so umljive, če
se zamislimo v tamošnji povojni
položaj.

Parad je konec. Konec je o-
mame in navdušenja, ki sprem-
lja vsaktero zmago in je tem
večje, čim hujši in daljši je bil
boj. Neizogibna vsakdanjost
trpka in resna in mnogokdaj z
razočaranji spojena zija v ob-
raz tako vojaku, kakor doma-
činu.

Ali med tem, ko trapi našega
ameriškega vojaka predvsem z
domotožjem pomešano dolgo-
časje, se tepe domačin s skrbmi
za vsakdanji kruh, za streho,
za kurjavo, za sto drugih za živ-
ljenje neobhodno potrebnih
stvari. Te skrbi so vojaku tam-
kaj prihranjene. Motijo ga pa
skrbi glede njegove bodočnosti.
Hočeš ali nočeš mu prihaja na
um, da trati čas, da zamuja pri-
like in možnosti, ki bi mu poma-
gale do osamosvojitve. Vse to je
kaj gorljivo netivo za njegovo
slabo razpoloženje. In si išče raz-
vedrila, utehe, užitkov. Kar se
morale tiče, ni bila še nikoli no-
bena vojna dobra učiteljica ni-
komur, najmanj vojaku. Bij in
übijaj, da ne boš übit! Vse dru-
go je stranskega pomena!

Toda vojna je končana. In vo-
jakova važnost je upadla, se je
zmanjšala. Morda opaža nekaj
tega v domačinovih očeh, morda
tudi kritiko, ki jo vojak prej-
kone zasluži, če se uživanju pre-
več udaja. Najbrž je v domači-
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SPOR RADI VOLITEV V BOLGARIJI
Naša vlada sc zelo zanima, da bi bile volitve v balkanskih

deželah demokratične. Bolgariji je še v minulem poletku posebno
zapretila, da njene vlade ne bo oriznala, če se njenega volilnega
zakona ne demokratizira. Volitve v Bolgariji se bi imele vršiti že
v avgustu, pa so bilo odložene vsled protesta ameriške in angle-
ške vlade. Izvedene so bile šele 18. novembra, ne da bi se jih opo-
zicija hotela udeležiti, češ, da niso svobodne in da kontrolira ves
politični aparat države domovinska fronta pod vodstvom komu-
nistov. Predsednik Truman je poslal tja svojega posebnega zaup-
nika, da prouči, kaj je z demokracijo v Bolgariji. To nalogo je
dobil Mark Ethdridge. lastnik velikega dnevnika v Louisvillu,
Ky. Bil je v Bolgariji dva tedna in dejal, da demokracije, kot
jo razumemo v tej deželi, tam ni. O njegovi izjavi sta bili obve-
ščeni tudi angleška in sovjetska vlada.

Istega dne so se vršile volitve na Portugalskem, kjer je na
krmilu klerofašistični režim pod vodstvom diktatorja Oliviera
Salazarja že 18 let. Proti Salazarju ni nihče kandidiral in opozi-
cija se volitev sploh ni udeležila. V zbornici je torej zastopana
samo Salazarjeva “stranka”.

Vendar pa ameriška vlada proti takim volitvam na Portu-
galskem ni protestirala in Salazarjev režim priznava od kar ob-
stoja

To pomeni, da imamo glede demokracije v Bolgariji povsem
drugačno politiko kot pa na Portugalskem. Isto velja o angleški
vladi.

Pod Salazarjevo diktaturo ima volilno pravico samo 42.000
ljudi in izmed teh se jih je udeležilo “volitev” le 25,000.

Žurnalist M. W. Fodor poroča, da so bile volitve v Bolgariji
saj toliko svobodne, kot so običajno volitve v Mehiki. On pravi,
da v Bolgariji v resnici svobodnih volitev ni bilo niti pod Alek-
sandrom Stamboulinskijem, ki je Bolgarijo oklical po prvi sve-
tovni vojni za republiko.

Isti časnikar razlaga, da so glavni vzrok tej ostri ameriški
politiki proti novemu režimu v Bolgariji reakcionarni uradniki
v ameriškem poslaništvu v Sofiji, ki se vsled svojega sovraštva
do Rusje ne morejo poglobiti v razmere v deželi, da bi jih razu-
meli, pa se gnjavijo z mržnjami proti “rdečkarjem” toliko, da so
gluhi za vse drugo.

Na vsak način je pribito, da vlada v ni dosle-
dna. kajti ako zahteva od Bolgarije, in od Rumunije, da si osnu-
jeti demokratično vlado, čemu je ne zahteva tudi na Portugal-
skem, v Španiji, v Braziliji, na Kitajskem itd.? Španski krvnik
Franco ne bi bil nikdar zmagal, če bi mu demokratične vlade po-
sredno ne pomagale s svojo nevtralnostjo in ne bi se mogel vzdr-
žati, če bi ga po zlomu republike vlade v Washingtonu, Parizu in
Londonu ne priznale ter sklenile z njim za njegov režim koristne
ekonomske zveze.

Vzrok tej dvojni taktiki je. da uvajajo v Bolgariji in v Ru-
muniji agrarne in druge gospodarske reforme, kakršnih kapitali-
stični svet ne odobrava. Fašizem v Španiji, na Portugalskem in
kjer še obstoja je zaščitnik privilegijev in izkoriščevalcev. Zatrl
je delavsko in napredno kmečko gibanje in s tem nevarnost za
svoj gospodarski sistem. Posedujočim slojem je kajne le za njihno
privatno lastnino. V politiki so le za tako demokracijo, ki ne bi
ogrožala njihnih bogastev, ali pa za nobeno.

KONEC PROGRESIVNE STRANKE
Nekdaj tako napredni Wisconsin se je minula leta pomakml

zelo na desno. In namesto socialnih zakonov sprejema legislatura
v Madisonu reakcionarne postave, s katerimi je uničila ali pa
oslabila one, ki so imeli namen ustvariti Wisconsinu sloves naj-
naprednejše države v ameriški uniji.

V zveznem senatu je pred leti grmel proti reakciji in za ljud-
ske pravice pokojni senator Robert LaFollette. Njegov sin, ki je
se član senatne zbornice, ni tako uspešen in zdi se, da je v svojem
progresivizmu že precej popustil. Enako ali pa še bolj je šel na
desno njegov brat, ki je bil governer, pa ga je izpodrinil kandidat
i epublikanske stranke. Že v par zadnjih volitvah je bila nekdaj
veliko obetajoča progresivna stranka potisnjena zelo v ozadje,
veliko vsled naraščanja reakcionarne misli v Wisconsinu, in pa
vsled pomanjkanja naprednosti in dinamike med progresivci.
Na svoji nedavni seji so se vodje progresivne stranke zedinili
predlagati konvenciji svoje organizacije razpust in pa vrnitev v
i epublikansko stranko, v kateri bi svojo srečo znova poskusili.

Kot država v splošnem tako je tudi njeno največje mesto
Mihvaukee izgubilo ves svoj nekdanji sloves socialistične trdnja-
ve. V zadnjih volitvah se je bivši župan Daniel W. Hoan potego-
val za governersko mesto na listi demokratske stranke in z njim
vred precej drugih bivših socialistov. To spremembo so opravi-
čevali z razlogom, da jim bo s to taktiko laglje prodreti v politi-
čne urade in delati za socialistični program kot pa vztrajati pri
imenu svoje stranke.

Toda demokratska stranka je bstala demokratska -1 to se
pravi, konservativna in še celo kongresnik Biemiller je v njisvojo nekdanjo socialistično militantnost jako uhladil.

Po tradicijah bi moral postati titulami vodja demokratske
stranke v Wisconsinu Daniel W. Hoan, ker je bil leta 1944 njenl
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PREJ SPOPADI NA FRONTAH, sedaj v stavkah, ker se povračamo v “normalne razmere”. Gornje
je prizor pred neko tovarno v Philadelphiji.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
novih pogledih tudi precej za-
visti češ lahko tebi! Ni ti si-
lo tukaj in v tvoji bogati domo-
vini te čaka , polna miza in sto
lepih prilik, dočim imamo mi
pred sabo še vedno stradanje.
Ameriški vojak pa si razlaga
vse to za mržnjo, za neodpustno
nehvaležnost. Sočutje je poko-
pano. Nalašč se vede oholo, češ.
kje bi bil ti danes, ako te ne bi
bili mi Američani izvlekli iz bla-
ta 9 ! Na ta način vceplja resni-
čno mržnjo tudi v srca domači-
nov. Namesto zbližanja nastaja
razdvoj. Razdvoj povsod, kjer
so ljudstva preveč in predolgo
trpela, kjer še zmerom preveč
trpe, da bi mogla ameriškemu
vojaku peti slavo in priznanje,
kjerkoli se ta pokaže.

Zato so v njegovih očeh ne-
hvaležni in sebični beraški uma-
zanci. \

Točasno gre4udi Nemcem vse
bolj za nohte. Vendar je to za-
nje pravzaprav prva zima, ko
okušajo ‘dobrote’, ki jih neka-
teri narodi —po njihovi krivdi!

okušajo že peto leto! Zato je
v Nemčiji še zmerom vse dru-
gače .. . Njene uniformirane
krvniške tolpe so mrcvarile ljud-
stva drugod. Svoje pa so ščitile,
kajti bilo je to “Herrenvolk”!
In so ta svoj Herrenvolk zalaga-
le z bogatim, po vsej Evropi na-
grabljenim plenom.

Vsega tega povprečni ameri-
ški vojak ne pomisli. Vidi Nem-
ce še vedno lepo oblečene in oli-
kane, pa jih občuduje. O, vse
drugačni se mu zdijo od ljudstev
drugod po Eyropi. Zato so fran-
coska dekleta v njegovih očeh
prostitutke, dočim so nemška
gospodične. Zato mu je Francoz
umazanec, Nemec pa gentleman,
ki ni pozabil manir. In no, neko-
liko drugače je, če izmenjaš po-
zdrav z lepo oblečenim, naj bo
i zakrinkanim človekom, kot pa
če srečaš v cunje odeto paro, ki
ji petletni strah in glad še zme-
rom bode iz oči. To lahko samo
pomiluješ. Od pomilovanja pa
do zaničevanja je le kratka,
prav kratka razdalja! Najkrajša
je za one, ki jim manjka razu-
mevanja, zato ker ne znajo mi-
sliti.

Prebivalstvo Japonske
List Mainiči v Tokiu ceni po

podatkih oblasti, da znaša pre-
bivalstvo Japonske sedaj 77,-
997,042. Zadnje ljudsko štetje
na Japonskem se je vršilo lani,
a število zaradi “vojne tajnosti”
ni bilo objavljeno.

Ako bi delavci s takim veseljem
podprli delavski tisk, kakor podpi-
rajo zavajalno časopisje, bi bilo ka-
pitalizma kmalu konec.

Kandidat za governerja. A demokratski politiki so ga odbili iz
vodstva in mu rekli, da z njim nočejo opravka. Moža je to razje-zilo, pa jim je zalučil, da ne vedo, kako zelo so že zdaj mrtvi in še
bolj bodo v prihodnjih volilnih bojih.

Kot sedaj v Wisconsinu se je že prej dogodilo v Minnesoti
s farmarsko delavsko stranko. A vendar je- jasno, da je v obeh
državah, kot v vseh drugih, taka stranka, ki se bi tepla z reakcijo
m se boiila za ljudske koristi nujno potrebna. Ampak mora biti
bolj radikalna kot je bila v Minnesoti, ali v Wisconsinu, ali kotpa sta zdaj v New Yorku Labor Party in liberalna stranka.

AGITATORJI
\ \ DELU

Vse naročnine, ki jih pošljejo za-
stopniki in drugi agitatorji Proletar-
ca, so štete na basi polletnih naroč-
nin. Namreč agitator, ki pošlje eno
celoletno, je zabeležen v tem sezna-
mu z dvema polletnima. '

John Krcbel, Cleveland, O. 39
Joseph Koršič, Detroit, Mich. 33 ti
Anton Zornik, Penna in Ohio 30
Ludwig Yoxey, Pueblo, Colo. 12
Frank Stih, Sheboygan, Wis. 10
M. Judnich, Waukegan, 111. 10
Frank Cvetan, Johnstovvn, Pa. 10
Louis Barborich, Milvvaukee,

Wis. 6
Anton Shular, Arma, Kans. 6
John Zornik, Detroit, Mich. 6
Chas. Pogorelec, Chicago, 111. 6
Leo Zevnik. La Salle, 111. 5
Jacob Bergant, Lisbon, O. 4
Frank Ilersich, Virden, 111. 4
George Smrekar, Aliquippa,

Penna. 4
Angela Zaitz, Chicago, 111. 4
Matt Malnar, Willard, Wis. 2
Kaytan Erznožnik, Red Lodge,

Mont. 2
1 John Chamazar, Chicago, 111. 2
James Dekleva, Gowanda

N. Y. '2
, John Spiller, St. Louis, Mo. 2

1 Anton Tratnik, Diamondville,
Wyo. 2

Anton Taskar," Helper, Utah 2
Frank Zaitz, Chicago, 111. 2
Joseph Jež, Warren, O. 2
John Potokar, Chicago, 111. 2

Skupaj 4 tedne (od 18. okt. do
15. nov.) 209 naročnin, prejšnji
izkaz (4 tedne) 304 naročnine.

Seznam priredb
slovenskih organi-
zacij v Chicagu
Dramski odsek kluba št. 1

JSZ. Vprizoritev veseloigre
“Hiša gospoda Harringtona” v
treh dejanjih v nedeljo 9. de-
cembra ob 3. pop. v dvorani
SNPJ. Vstopnice v predprodaji
po 65c.

Federacija SNPJ. Božični-
ca za člane mladinskega oddel-
ka SNPJ v nedeljo 16. decem-
bra v dvorani Sokol Havliček
nedaleč od dvorane SNPJ.

Družabni klub SC. Silve-
strova zabava Družabnega klu-
ba Slovenski Center v ponde-
Ijek 31. dec. zvečer v klubovih
prostorih.

Priredbe v letu 1946.
Pioneer št. 559 SNPJ. Pik-

nik v soboto 3. avgusta v Pilsen
parku, 26th in Albany Ave.

(Organizacije, ki žele imeti svo-
je priredbe označene v tem sezna-
mu. naj nam sporoče podatke, ena-
ko tudi popravke v slučaju pomot.)

Nemci imajo še prijatelje
V tej deželi je veliko časopi-

sov, radio komentatorjev in ko-
loncev, ki jamrajo, da skušamo
Nemčijo übiti popolnoma z iz-
stradanjem in uničenjem njene
industrije. Daši so Nemci izmed
vseh ljudstev v Evropi najbolj-
še živeli in da le oni so bili de-
ležni potrebne količine hrane
tudi med vojno, ker so jo kradli
drugim ljudstvom, vzlic temu
imajo v listih kot je n. pr. Chi-
cago Tribune veliko več simpa-
tij kot pa izstradani Poljaki,
Francozi in drugi narodi, po ka-
terih je teptal Hitlerjev rajh.

IOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Bil je Zahvalni dan. Zunaj je

pihala mrzla burja. Pomorila je
se tisto, kar je ostalo zelenega
la vrtu. Ali človek se mora pri-
vaditi vsemu, torej tudi zimi.

Za nas v Ameriki, kateri ima-
no toplo obleko, ogenj v peči.
?evlje na nogah ter streho nad
iami, je zima nekako veselje
lekaka sprememba. Še posebno
ia Božič postanejo ljudje senti-
mentalni in si zažele snega. Tu-
di drsanje na ledu in sankanje
jo strmih gričih je del zimskega
veselja. Ali to, kar je za nas tu-
kaj zimska idila, je za porušeno
Evropo in Azijo smrt in lakota.

Menda ga ni med nami slo-
venskimi delavci, kateri bi ne
imel enega ali več svojcev v
stari domovini. Ti ljudje ne pro-
sijo pomoči. Ali v vsakem pi-
smu, kateri pride iz domovine,
je ista vsebina: “Pobrali so nam
vso žiVino, vse pridelke, vso ob-
leko.”

Ali to še ni vse. Ni je skoro
družine v Sloveniji in ostalih de-
želah Jugoslavije, katera ni iz-
gubila enega ali pa še več čla-
nov. Žrtve so strahotne —in po-
treba je velika. Ta zima bo izre-
dno težka za naše ljudi v domo-
vini. Sestradani v zadnjih štirih
vojnih letih, skoro brez obleke
in obuvala, stanujoč v pol podr-
tih hišah s pobitimi okni za
nje zima ni idila in belo oble-
čen Božič pomeni prezeb in
pljučnico. Jugoslovanski relif in
SANS ponovno apelirata za po-
moč. Vsak kos obleke je dobro
došel. In to takoj.

Po svetu
Vojna je končana. Ali kakor

velja stara beseda, češ, “kralj je
umrl, živijo kralj!” tako velja
tudi sedaj. Vojna je mrtva, ali
jeporodila nešteto novih, katere
se od dne do dne večajo. V In-
doneziji še vedno pobijajo in
masakri raj o Angleži domačine,
kateri zahtevajo to, za kar se je
baje bila ta zadnja vojna: “svo-
bodo in enakopravnost.” Na Ki-
tajskem ponovno divja civilna
vojna ter z našo pomočjo re-
akcija. Na Grškem so razmere
še v istem stanju. Fašizem še ve-
dno kraljuje v Španiji in na
Portugalskem. V Palestini je
mir, kateri visi samo na konicah
bajonetov. V Indiji vre, še po-
sebno danes, ko Anglija rabi in-
dijsko vojaštvo v boju v Indo-
neziji. Vsepovsod so podložna
ljudstva v boju proti kolonijal-
nim izkoriščevalcem.

Na političnem polju tudi ni
dosti drugače. V Franciji je boj
med desnico in levico, brez vsa-
ke prave koalicije v levici. Upa-
ti je, da pride do političnega
združenja med komunisti in so-
cialisti v bližnji bodočnosti.
Kajti edino na ta način mora
Francija izvršiti svoj socialni
preobrat, katerega so si začrta-
le revolucionarne stranke. V An-
gliji ima delavska vlada precej
težak položaj. Kolonijalna zapu-
ščina torijev, vprašanje demobi-
lizacije, ogromni dolgovi, kate-
ri so posledica vojne, socialno
zavarovanje, zvišanje življen-
skega standarda, katerega je ob-
ljubila delavska stranka angle-
škemu delavstvu itd. so silne
težkoče, ki zahtevajo ne samo
državniško sposobnost, ampak
tudi odločno in revolucionarno
voljo.

V Italiji je nekaka politična
stagnacija, katera bo ostala do-
kler ne bo podpisan mir in za-
vezniška okupacija končana. Va-
tikan je zelo aktiven. Ne samo
v Italiji, ampak ima svoje prste
po vsem svetu. Ni je dežele, kjer
bi se tam zadaj za kulisami ne
najdli spretni prsti katoliške

I cerkve. V Argentini, kjer daje-
I jo volilcem naročila kako voliti,
da ne pride do ločitve med cer-
kvijo in državo, v Franciji, kjer
papež čestita zmagoviti fronti
“populaire”, da naj čuvajo kato-
liško cerkev (njene interese), ka-
teri so tam precej veliki. V Ju-
goslaviji s pastirskim pismom
proti Titovi vladi (dočim niso
nikdar protestirali za časa oku-
patorjev). V apelu ameriških
škofov proti Rusiji itd. Človek
bi lahko nadaljeval cele dneve.

Volitve v Jugoslaviji so po-
voljno izpadle. Narod se je voli-
tev udeležil z ogromno večino.
Tukajšnji ameriški meščanski
listi niso dosti poročali o tem.
Večinoma so bile vesti o volit-j
vah zavite in napačne. Vsak ve.;
da je opozicija v Jugoslaviji na-|

j pravila spreten manever s tem,
da se je umaknila z volilne liste.
Prvič, ker bi bila poražena z
ogromno večino, drugič, vedoč
to resnico, je skušala izkoristiti
se s staro frazo, katera še vedno
vleče, in to je, diktatura. Upa-
joč na zavezniško intervencijo,
za katero so direktno apelirali.
Šubašičeva resignacija je bila
napravljena v ta namen. Eno je
gotovo. Jugoslavija je REPU-
blika. Mesto: “Kralj je mrtev!
Živel kralj!” je geslo: Živela
svobodna demokratična jugoslo-
vanska republika!

Pri nas
Stavka avtomobilskih delav-

cev, zaposljenih pri General Mo-
tors, je napravila velik odmev
po vsi deželi. Kot izgleda, je to
začetni boj, kateremu bodo sle-
dili drugi. V zadnji izdaji revi-
je “New Republic” ima Ralph
G. Martin zelo interesanten čla-
nek z naslovom “Your Detroit
Striker”. To je zgodba delavca,
kateri se je boril v tadnji vojni,
katera je ravno končana in dela
sedaj v General Motors tovarni.
Jo priporočam v čitanje vsake-
mu. Je resnična slika sedanjega
položaja ter lažnjivih zgodb, ka-
tere so se širile med vojaštvom
za časa vojne.

Konferenca dela in kapitala,
katera se vrši v Washingtonu ni
do danes napravila še ničesar
konstruktivnega. Hm. Kapitali-
sti nočejo popustiti niti trohice
tistih velikih profitov, katerih
so bili navajeni med vojno in
katere hočejo grabiti sedaj po
vojni. So za znižanje davkov
zase ter za vse ugodnosti, ka-
tere jim bo nudilo brezdelje.
Delavstvo bo imelo velik boj na
rokah, ne samo proti pretečim
in vedno večjim dviganjem cen
življenskih potrebščin ampak
za obdržanje življenskega stan-
darda, v katerem je mogoče po-
šteno vzgajati in preživeti dru-
žino.

V Chicagu se je nedavno za-
ključila konvencija ameriške le-
gije. Konvencija se je vršila z
običajnim pompom, samo fantje
so se. precej postarali. Nastopili
so razni zastopniki armade in
mornarice, med njimi tudi gene-
ral D. Eisenhower. Resolucije,
sprejete na tej konvenciji, so
običajno take kot zmerom na
konvencijah ameriške legije in
jih ni treba omenjati. Kajpada,
da so bili za prisilno enoletno vo-

; jaško službo.

Naše aktivnosti
Priredba SANSa v Chicagu je

izredno dobro izpadla. Poleg
vstopnine in drugih materialnih
dohodkov, kateri gredo SANSu,
se je nabralo za jugoslovanski-
relif nad sedem sto dolarjev, kar
je čedna vsota. Glavni govornik
je bil dr. Zore, nastopila sta pa
tudi v kratkih govorih tajnik
SANSa Mirko Kuhel ter pred-
sednik SANSa Etbin Kristan.
Zelo po volj no so nastopili tudi
mladinski krožek SNPJ ter žen-
ski pevski zbor Slovenske žen-
ske zveze iz Chicaga. Dvorana
je bila nabito polna.

V nedeljo 9. decembra prire-
(Nadaljevanje na 3. strani.)

To/e mi ne gre
v glavo?

Ako smo za atlantski čarter
in za pravico, da si narodi svo-
bodno volijo vlado, čemu pobi-
jamo prebivalce Jave, ki ne za-
htevajo drugega kot da se jim
da to pravico, to mi nikakor ne
gre v glavo!
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