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MOGOTCA, ki sta znala samo ukazovati in übijati, sta sedaj na
obravnavi v Niirenbergu zaznamovana le za vojna zločinca in pa 19
drugih glavnih nacijskih veljakov. Gornja slika ju predstavlja, ko po-
slušata prosekutorja in seznam zločinov, katere je v svojem dolgem
govoru navedel njune grehe. Na sliki na levi je Herman Goering.

Bogatini v Nemčiji
imajo investicije
dobro zaščitene

"Vrana vrani oči ne izkljuje." Ameriške
...

oblasti obdolžene, da ovirajo preiskavo
o vlogah nemških kapitalistov v inozemstvu

Jasno je, da čim bolj preisku-
jejo, več grdobij prihaja na dan,
čeprav jih zakrivajo- Nemčijo
hoče ameriška vlada “denacifi-
cirati”, to se pravi, jo razkužiti
nacizma in jo spremeniti v de-
mokratično državo. Toda kako,
ko pa prihajajo kritike od tam
in iz VVashingtona, da je naš na-
men rešiti le kapitalizem v nji,
čeprav v teh prizadevanjih tro-
šimo milijone tudi v podpiranju
bednih Nemcev v našem okupi-
ranem delu, in pa za vzdržava-
nje Židov v taboriščih, bodisi ti-
stih, ki jih je otela naša arma-
da. in onih, o katerih dežujejo
očitki iz angleških in tudi ame-
riških virov, da prihajajo v
ameriško zono v Nemčiji iz Polj-
ske v organiziranih tokih.

Dvoje namenov
Iz kritik in pritožb je razvi-

dno. da ima vsa politika ameri-
ške okupacijske oblasti v Nem-
čiji, kakor tudi drugod, zgolj
dve smeri: pomagati bednim in
ob enem rešiti dežele za stari
red. Ali po domače, za kapitali-
zem, ki je doslej v moderni do-
bi s svojim gospodarskim siste-
mom povzročil še vse vojne, ne-
glede na očitke proti “rdečemu
imperializmu” Moskve. Dej-
stva. ki so že zgodovinska, pri-
čajo, da je USSR vzlic vsem
svojim hibam pri iskanju inte-
resov v drugih deželah napram
zapadnemu imperializmu še ve-
dno v defenzivi, to se pravi, da
se skuša obvarovati naklepov
zapadnega bloka, ki ji streže po
življenju od kar je nastala.

Varovanje vlog nacijskih
kapitalistov

Nobena skrivnost ni, da so
Hitlerjevo, kakor prej tudi Mus-
solinijevo gibanje financirali
kapitalisti. Kapitalizem Zed. dr-
žav, niti ne angleški, se ni ni-
koli izrekel proti njima, ampak
je skrbel, da sta bila podpirana
diplomatično, s posojilom in z
uvozom. Isto velja za Japonsko.
Kaj pa bi zmogla, če je bi mi
ne zalagali skoro prav do nje-
nega napada na Pearl Harbor?
Dali smo ji železa, gasolina za
letala in še veliko drugega, kar
se potrebuje pri oboroževanju.
Vloga demokratičnih sil v špan-
ski civilni vojni tudi ni ničesar
takega, s čemer bi se tisti, ki so
za demokracijo, mogli ponašati.

Kaj z Nemčijo?
Ker je torej ameriška poli-

tika taka—namreč politika raz-

reda, ki je na krmilu, je povsem
umevno, čemu se je dogodilo,
da so bile velike ameriške kor-
poracije. ki so udeležene v med-
narodnih kartelih, zaupno s so-
rodnimi nemškimi industrialni-
mi in s tem tudi s političnimi
krogi v zvezi še tudi potem, ko
je nam Hitler vojno že napove-
dal. Enako angleški kapitalisti-
Francoski so pa s Hitlerjem kar
odkrito ljubimkali, v strahu
pred takratno ljudsko fronto v
Franciji. Ako jih ne bo franco-
sko ljudstvo sedaj razlastilo, de-
la zločin nad seboj.

Glede Nemčije se utegnejo
dogoditi med veliko četvorico
iUSSR, USA, Francijo in Veli-
ko Britanijo) še težki spori. Kaj-
ti vsaka teh dežel vlada en nji
odrejen del Nemčije in vsaka po
svoje. Niso pa na jasnem, kaj z
Nemčijo v bodoče.

Kapitalisti so si sorodni
Dočim je Rusija v svojem de-

lu Nemčije naciste že prilično
počistila, obnovila industrijo
največ seveda sebi v korist —in
izvedla agrarno reformo z delit-
vijo veleposestev med tiste, ki
so jih obdelovali, pa je posebno
v ameriškem in angleškem delu
Nemčije še vedno vse polno na-
cijev na odgovornih mestih. Za-
tekamo se po oporo k reakcio-
narni hierarhiji in k nemškim
kapitalistom, namešto med de-

(Konec na 5. strani.)

Sedanji val stavk je pred
vsem posledica velikega zniža-
nja mezde, ki je nastalo vsled
ukinjenja vojne industrije, a
pripomogli so socialnemu nepo-
koju tudi drugi vzroki. Med voj-
no so delavce “primrznili” k de-
lu, če so bili v vojni industriji.
Ako niso bili, pa so si morali,
če so bili v vojaški starosti, is-
kati dela v nji in ostati na delu
tam, kjer so ga dobili, neglede
na druge poznejše boljše prilož-
nosti. S plačo je med vojno tak
delavec shajal, saj je bilo treba
milijonom delati kar po sedem
dni v tednu in stotisočem po 10
in .več ur na dan. To je pome-
nil© veliko nadur in s tem veli-
ko več zaslužka; čeprav je bil
delavec ob prejemu plače izga-
ran, je bil ček saj nekaj vreden.

Po prenehanju dela v nadure

OB PRVEM ZBORU ORGANIZACIJE
ZDRUŽENIH NARODOV V LONDONU

Ali bo nova organizacija "združenih narodov"—
po angleško United Nations Organization uspevala
boljše kot je pokojna liga narodov? Prvo je snoval
predsednik Wilson z največjimi upi, drugo z enako
velikimi nadamipokojni Roosevelt. Razlika med enim
in drugim je, da je Wilsonu vstop naše dežele v ligo
kongres zavrgel, Rooseveltu pa ga odobril. Dočim v
pokojni ligi Zed. države niso bile zastopane, razen v
par njenih odsekih za zdravstvo in pa delavsko-social-
ne probleme, smo poslali na to prvo konferenco zdru-
ženih narodov polno delegacijo pod vodstvom držav-
nega tajnika Byrnesa in prejšnjega državnega tajnika
Stettiniusa. Članica ameriške delegacije je tudi žena
pokojnega predsednika Eleanor Roosevelt, dalje se-
natorja Connally (dem. iz Texasa) in Vandenberg
(rep. iz Michigana) ter republikanec John F oster Dulles
iz Nev/ Yorka. S sabo imajo nad sto raznih diplomat-
skih ekspertov iz državnega oddelka in klerkov—torej
zelo impresivna skupina.

Vsega skupaj je zastopanih na tem prvem zboro-
vanju združenih narodov, ki se je pričelo 10. januarja,
51 dežel—vse samo take, ki so bile bodisi faktično ali
pa le na papirju v vojni z osiščem. Nevtralne dežele,
kot so bile Švica, Švedska, Portugalska, Irska in Špa-
nija, še niso članice.

To bo prvič po vojni, da pridejo v poštev tudi
male dežele oziroma saj nekoliko več kot so bile
upoštevane na pripravljalni konferenci v San Franci-
scu in potem v pripravljalnem odboru v Londonu. To-
da nedavni sestanek velike trojice v Moskvi še ni dal
od sebe nikakih znamenj, da bodo imele male dežele
na sedanjem zborovanju kaj več kot besedo in pa
mesta v odborih. Vse je tako urejeno, da so si vodstvo
nad svetom določile Zed. države, Sovj. unija in Velika
Britanija. Le če te tri sile priznajo, da je treba upošte-
vati koristi vseh dežel po svetu in da imajo vse pra-
vico živeti in odločevati v svetovnem koncertu, bo or-
ganizacija združenih narodov postala res to kar do-
loča njeno ime.

VSEBINA A. D. K. LETOS ENA IZMED
NAJBOLJŠIH, OD KAR GA IZDAJAMO

Oton Župančič, ki je starosta
sodobnih slovenskih pesnikov,
in prvak med njimi, sploh veli-
kan. je v našem letošnjem kole-
darju zastopan s pesmijo “Pojte
za menoj!” Napisana je bila v
minuli borbi za osvoboditev Slo-
venije, v kateri je bil Oton Žu-
pančič, sedaj star 68 let, od za-
četka.

Dalje je v koledarju zastopan
naš stari sotrudnik Anton Seli-
škar, ki je tudi bil deloven v
partizanski borbi. In več drugih
iz starega kraja.

Silno dobra slika o borbi pro-
ti okupatorjem in kvizlingom
pa je v tem koledarju spis o
podtalnem tisku, ki je omenjen
v tej številki tudi v komentar-
jih. Kaj vse so si upali riskirati
ti ljudje, da so s pisano in tiska-
no besedo vzdrževali vezi po de-
želi! Delali so v najskritejših
kotih, ali pa tik policijskega
urada in šli potem s svojimi čas-
niki na pota ter riskirali vse.
Spis na primer pripoveduje o
delavcu, ki je take časopise raz-
našal po nekaj izvodov skrite
med dvema deskama, ki jih je

imel na rami. A končno so ga
zalotili in ustrelili-

Pobili so jih mnogo saj
pravi Angelo Cerkvenik, da je
skoro ni družine na Slovenskem,
da bi koga ne manjkalo ob nje-
ni mizi.

Naravno, da je knjiga bogata
i na prispevkih tukajšnjih so-
trudnikov. Posebno Etbin Kri-
stan ima v tem koledarju dolgo
povest in poleg njega vsi drugi
naši stari sotrudniki, ki so bili
že omenjeni.

Res imamo s knjigo zamudo
—in vzroki so bili dostikrat po-

jasnjeni, toda njena vsebina bo
imela isto vrednoto, ko jo dobi-
te v roke, kakor če bi jo že te-
dne imeli v rokah. Težave bodo
imeli le še razpečevalci, a kakor
smo morali čakati, delati in po-
trpeti mi, tako bodo nedvomno
tudi razpečevalci, kakor vsako
prejšnje leto.

“Dostojen” človek spremeni
dnevno enkrat svojo srajco in
dvakrat svoje prepričanje.
Roda Roda.

Družbe za višje mezde le, če se dvigne cene
se je ček zmanjšal, ne pa cene
življenskih potrebščin. Tc so
pač šle še vedno navzgor- Ner-
voznost delavske mase je pripo-
mogla, da so se vodstva unij mo-
rala potruditi z zahtevami za
zvišanje mezde, ker je bilo de-
lavstvu med vojno zmerom po-
udarjano, da mora biti patrioti-
čno, nc stavkati in ne motiti
morale v bojujoči se armadi z
zahtevami za zvišanje mezde—-
češ, vojaki ne dobe nič za “over-
time”.

Propaganda je namreč napra-
vila vtis, da so se delavci kar
kopali v 'denarju. Res je, da so
ga mnogi veliko zaslužili, toda
bil je to razmeroma le majhen
odstotek delavcev. Drugič, mno-
gokje je bilo na trgu tako malo
potrebščin, da jih v prodajal-

nah, kontrolirane po OPA, sploh
dobil nisi, pa si moral na “black
market”, ako si hotel jesti. Po
neštetih malih krajih mesa sploh
dobiti ni bilo, zato so se temu
uprli posebno premogarji v pri-
zadetih krajih, z zahtevo, dajte
nam zadostne hrane, pa bomo
delali, drugače ne moremo!

Ko je šel ta list v tisk, traja
stavka pri General Motors že
okrog 50 dni. V uradu korpora-
cije G. M. so izračunali, da to
stane stavkarje na izgubi plače
nad 50 milijonov dolarjev. To
se pozna, pravijo kapitalistični
časopisi in dopovedujejo, da tu-
di če delavci zvišanje dobe, kdaj
neki po bodo dobili iz tega po-
viška toliko, da jim nadomesti
plačo, ki so jo izgubili v stavki?

Pri G. M. je na stavki okrog
175.000 delavcev. Pri Western

Škoda, ki jo je po
svetu povzročila
vojna, neprecenljiva

Iz cenitev niaterijalne škode,
ki so jih doslej objavile razne
vlade in drugi biroji za statisti-
ke, je mogoče dobiti saj površno
sliko katastrofe, ki je zadela
svet na ekonomskem polju.

Cenijo na primer, da znašajo
skupni vojni stroški vseh dežel
po svetu, razen Kitajske, sl,-
154,000,000,000, ako si višino te
številke sploh morete predsta-
viti.

Gornje vključuje vojne stro-
ške za vzdrževanje in oborože-
vanje armad, mornarice in letal-
stva.

Škoda, ki so jo povzročile
bombe, požari in druga rušilna
sredstva v mestih, vaseh, gozdo-
vih, na železnicah, mostovih, v
uničevanju pridelkov, živine
itd., je po istih virih računana
na $230,900.000,000.

Ako bereš o tem le številke,
te ne vznemirja.

Šele ko človek to razdejanje
vidi, si lahko predstavlja tudi
pomen gornjih številk. Tisti pa,
ki so bili z razdejanji prizadeti
in morajo živeti v porušenih
mestih in požganih vaseh, v zi-
mi med zidovi brez oken, se v
takih razmerah s statistikami
sploh ne ukvarjajo ne, ampak
le s problemi, kako se prebiti
skozi zimo, kako dobiti hrane,
kuriva, kje dobiti orodje za ob-
delovanje polja prihodnjo po-
mlad, kje vprežno živino, seme-
na in še nešteto drugega jim je
treba-

Naj zdaj združeni narodi na
konferenci v Londonu res kaj
store, da ne pride nikoli več do
takih razdejanj in do masnega
klanja.

Južna Amerika zmanjšala
uvoz kave

Enrico Penteado, ki zastopa
93 odstotkov pridelovalcev kave
v latinski Ameriki, prerokuje
veliko zmanjšanje uvoza kave
v Zed. države. Vzrok je, ker se
jim zde naše “dostropne” cene,
določene za kavo, prenizke. Ako
bodo veletrgovci s kavo res
zmanjšali uvoz, kakor prete, se
bo to v naših prodajalnah po-
znalo že meseca februarja. Uvoz
so sklenili znižati od pričetka
januarja dalje pa dokler jim ne
ponudimo višje cene.

Obetajo šest milijonov
brezposelnih

Poddirektor urada za povoj-
no rekonverzijo ceni, da bo šte-
vilo brezposelnih prihodnjo po-
mlad znašalo okrog šest milijo-
nov. To bo okrog dva milijona
manj kot pa so v istem in v dru-
gih vladnih uradih prvotno ra-
čunali. Ampak šest milijonov
brezposelnih je še vedno visoko
število in dežela nima od take-
ga stanja drugega kot škodo,
najbolj pa seveda prizadeti de-
lavci, ki bodo zaman iskali za-
služka.

Tiran je zasovražil svoje pod-
ložnike in bi jim rad življenje
ogrenil. Zato je postavil neum-
nost ža velikega vezirja.—Roda
Roda.

Electric na vzhodu jih je na ti-
soče, pa v raznih drugih obra-
tih. In 700.000 delavcev v je-
klarski industriji je sklenilo s
stavko izvojevati izpolnitev svo-
jih zahtev- Enako v klavniški
in v.raznih drugih obratih,.

Vlada posreduje, korporacije
so arogantne, obnašajo se za go-
spodarice dežele, kar tudi so, in
pravijo, da bi mezdo sicer zvi-
šale, toda OPA jim mora dovo-
liti zvišati cene. V to bo vlada
končno tudi pristala in delavci
bodo tam kot prej, tisti, ki povi-
škov ne bodo deležni, pa na
slabšem. Na ta način se ekonom-
skih vprašanj ne bo nikoli reši-
lo. Delavci bi morali zahtevati,
da se industrijo socializira in v
nji producira za potrebe ljud-
stva, ne za privatni profit.

V Londonu je lanskega prve-
ga decembra začel izhajati mi-
meografiran mesečnik ‘Triglav’.
Nad naslovom ima geslo “Z ve-
ro v Boga, za kralja in domovi-
no!’’ Pod naslovom pravi, da je
“Triglav” mesečni list Sloven-
cev v imigraciji in da ga bodo
pošiljali po celem svetu. Izdaja
ga “demokratska slovenska mla-
dina v Veliki Britaniji”. Nad
uvodnim člankom na prvi stra-
ni ima sledeči citat* “Titove me-
tode spominjajo na metode Hit-
lerja in Mussolinija”. Field
Marshal Alexander.” Torej
smernice tega lista “demokrat-
ske” slovenske mladine so “ve-
ra v Boga”, boriti se za kralja
in proti Titovi vladi.

V resnici je “Triglav” glasilo
slovenskih klerikalcev in dru-
gih nasprotnikov današnje Ju-
goslavije, ki žive v Londonu. V
svojem uvodnem članku pravi...
“da ima edino dr. Miha Krek
pravico govoriti v imenu Slo-
vencev ...in le v njega so uprte
oči vseh Slovencev; nimajo pa
pravice govoriti v imenu njih
razni Kidriči, Adamiči in ostale
sluge “maršala” Tita, da grdijo
s svojimi umazanimi usti naše
častno ime.”

Demokracija je sedaj vsem
na jeziku. “Triglav”, ki ga ome-
njamo v gornjima noticama, se
oznanja za glasilo “demokrat-
ske” slovenske mladine in svoj
uvodnik v prvi številki zaklju-
čuje: “Živela demokratska fede-
rativna kraljevina Jugoslavija!
Živel kralj Peter 11. Živel gene-
ral Mihajlovič!”

Dr. Miha Krek je bil v dneh
regentstva kneza Pavla in tudi
že prej poleg dr. Korošca glavni
slovenski klerikalni vodja in
član diktatorske vlade v Beo-
gradu. Z dr. Korošcem sta imela
v cenzuri glavno besedo in pre-
povedala celo take demokrati-
čne publikacije kot je naš “Pro-
letarec”, Am. druž. koledar in

rKOBIEOTARJIi

Majski glas. Shodi v Sloveniji v

času njune vlade niso bili dovo-
ljeni, razen klerikalni. Tudi dru-
gje po Jugoslaviji so se smela
vršiti samo režimska zborova-
nja. Tak “demokrat” je torej
Miha Krek, o katerem “Triglav”
ugotavlja, da le on, namreč Mi-
ha, ima pravico govoriti v ime-
nu Slovencev •

. .

Dva katoliška Slovenca, ki sta
bila člana jugoslovanskega za-,
mejnega režima v Londonu, sta
se takrat, ko je bila partizanska
borba na višku, spreobrnila in
nehala delovati proti Titu in os-
vobodilni fronti. Eden je bil
Franc Snoj, ki je tudi eden iz-
med prvakov bivše slovenske
ljudske stranke in imel po prvi
svetovni vojni v Sloveniji ali pa
v Beogradu važne vladne pozi-
cije in posebno pa v klerikalnem
političnem in gospodarskem a-
paratu. Sedaj je minister za pro-
met v slovenski vladi v Ljub-
ljani. Še predno je bila vojna
končana, se je po skrivnih po-
tih iz Londona v Jugoslavijo ter
se pridružil osvobodilnemu gi-
banju. Po svojih nazorih je glo-
boko veren, ali po domače, “ja-
ko pobožen”. Drugi je duhovnik
L. Kuhar, ki je iz Londona na
svoje klerikalne tovariše v Slo-
veniji po radiu apeliral, naj ne-
hajo podpirati okupatorje. A
Miha Krek pa je ostal zakrk-
njen reakcionar in nadalje so-
deloval s sovražniki osvobodil-
nega gibanja, češ, da mu katoli-
ško prepričanje veleva boriti se
proti komunizmu.

V minulih praznikih je bila
v marsikaki družini žalost na-
mesto radovanja. Od božiča pa
do konca prvega dne v “sreč-
nem novem” letu je bilo übitih
nad 530 in na tisoče ranjenih,
mnogi izmed njih za zmerom
pohabljeni. Največ je bilo übi-
tih in ranjenih v avtnih nezgo-
dah, nekaj v tepežih in drugi v
nesrečah vseh vrst. Popilo se je
ogromno pijače in prodajalne so
stržile kot še nikdar toliko v teh

'Nadaljevanje na 5. strani.)

KAKŠNE IZGLEDE IMA NAŠE
GIBANJE V BODOČNOSTI?

Anton Shular pravi v tej številki, da bo treba raz-
pravljati in kaj ukreniti glede bodočnosti JSZ. O tem
vprašanju je bilo nekaj besed na tem mestu v eni prej-
šnjih številk.

JSZ jetrpela v notranjih sporih ,ki so nastali vsled
vojnih in drugih problemov, posebno v prejšnji vojni,
trpela je potem po vojni vsled nemogočnosti, da bi
JSZ in njeno glasilo podpirala pogubno taktiko Nor-
mana Thomasa in njegove struje, kar je povzročilo
nov silovit notranji boj, in trpela je na ugledu in v
aktivnostih v minuli vojni vsled vprašanja, s kom v
Jugoslaviji in koga podpirati. Ogromna večina čla-
nov in naših somišljenikov je bila za podpiranje osvo-
bodilne fronte, čim se je poučila o nji in pa kakšni
krogi so na drugi strani. A dobilo se je vendar nekaj
oseb med nami, ki so začeli udarjati na strune demo-
kracije tendencijozno in sejali med ljudmi misel, da
ako si za osvobodilno fronto, si za komuniste, ki jo
vodijo in torej s tem proti demokraciji.

Taki in slični pojavi se sicer dogajajo tudi v drugih
organizacijah celo v slovenskih katoliških organi-
zacijah tukaj in tam, in tudi v njih trdijo, da so jim
škodljivi.

Sedanja eksekutiva JSZ je vsled odpotovanj ali
pa vsled izstopov zelo zredčena in potrebuje izpopol-
nitev izpraznjenih mest s člani, ki položaj razumejo in
so ob enem za program JSZ, ki ga po mnenju ogro-
mne večine čitateljev Proletarca pravilno zastopa,
bodisi glede vojnih problemov, bodoče oziroma nove
Jugoslavije, glede delavskega gibanja pri nas in z
ozirom na delavsko gibanje drugje. In tudi glede So-
vjetske unije.

Važna naloga je torej izpopolniti eksekutivo in
obnoviti redne seje, na katerih bo mogoče konstruk-
tivno delati. V ta namen se je treba varovati predsod-
kov in osebnosti, in zato delati z vidika, da je naš pro-
gram prvo, kar se mora upoštevati. In moramo si biti
na jasnem glede sodobnih vprašanj. Drugo je potem
splošna organizacijska forma naše zveze in Prosvetne
matice. O tem je treba razpravljati in se domeniti, po-
tem pa v nji za delo znova prijeti.


