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PRIZOR IZ STAVKE telegrafskih uslužbencev v New Vorku. Bila
je poravnana z zmago za stavkarje. Ženska s kazalcem opozarja pikete
na one. ki so hoteli iti v kompanijske urade skozi piketno linijo.

Zapadne sile ter
Sov. unija dva
različna svetova

Poosirevanje odnošcjev vsled imperialističnih
teženj ter dveh ro oti?iiorih *š
sistemov. Pomanjkanje vplivnih posredovalcev

Premier Stalin je dne 23. feb.
na dan 28. obletnice postanka
rdeče armade dejal, da je nasta-
la za Sovjetsko unijo doba mi-
ru. ki bo njenemu ljudstvu o-
mogočila dvigniti narodno eko-
nomijo in blagostanje na brez-
primerno višino, dolžnost so-
vjetske oborožene sile pa' je, da
bo stražila sovjetske meje pred
sovražniki, kakor jih je doslej.

Kdo so “sovražniki”?
Ker je generalisimo Stalin

govoril v isti sapi o dobi miru
in o sovražnikih, proti katerim
je rdeči armadi treba biti traj-
no na straži, je jasno, da on mo-
čno računa z možnostjo nove
svetovne vojne. Če se dogodi,
bo to borba med Sovjetsko uni-
jo in zapadnimi silami. Boje se
je na obeh straneh, a vzroki za
postanek takega konflikta so to-
likšni, da ne morejo privesti ni-
kamor razen v katastrofo, če jih
prizadete vlade pravočasno no
odstranijo.

Speri med Anglijo in USSK
Glavna nasprotstva po vojni

so nastala med Moskvo in Lon-
donom. Najbolj se njuni intere-
si križajo v Sredozemlju, na
Balkanu, v Mali Aziji in v Ev-
ropi v splošnem. Ker je bila
Nemčija obema nevarna, sta bi-
la carska Rusija in Anglija v
borbi proti nji skupno v prvi
svetovni vojni in v drugi pa je
postala boljševiška Rusija za-
veznica kapitalistične Anglije
čim jo je Hitler napadel. Po
zmagi pa je zavezništvo odne-
halo. kar je bilo pričakovati,
kajti vzroki za medsebojne spo-
re so ostali tudi po zrušenju
Nemčije.

Obljuba, ki je ni bilo treba
izvršiti

Carski Rusiji so Angleži in
Francozi obljubili v prvi sve-
tovni vojni Dardanele in Cari-
grad. Turčija je bila vsled tega
takrat v vojni na strani kajzer-
jeve Nemčije in je Angležem
ter njihni bojni mornarici pri-
zadejala težke izgube. S pad-
cem kajzerjeve Nemčije je bilo
konec tudi sultanove Turčije.
Kemal paša je izvedel v nji re-
volucijo, ki jo je Lenin podprl,

a Anglija pa skušala zadušiti s
pomočjo Grčije. Grška armada
je bila v tem poskusu tepena in
Anglija se je potem odločila pri-
dobiti novo, modernizirano Tur-
čijo zlepa na svojo stran, kar se
ji je s pomočjo svojih in ameri-
ških dajatev posrečilo. Posebno
še zato, ker ji je Anglija oblju-
bila, da jo bo ščitila pred ruski-
mi zahtevami po kontroli nad
dardanelsko ožino. Nova politi-
ka sovjetske vlade napram Tur-
čiji pa dokazuje, da se je Mo-
skva odločila svoj načrt v Sre-
dozemlju na vsak način izvesti.
Angleška vnanja politika ostala

nespremen jena
Angleška delavska vlada

ki jo pa v Moskvi ne smatrajo
za delavsko, se je takoj od za-
četka odločila nadaljevati an-
gleško vnanjo politiko po starih
potih britanskega imperija, kar
je zelo presenetilo Indijce in
druga kolonijalna ljudstva, in

<Nadaljevanje na 5. strani.)

Mesto Chicago je dobilo pred
nekaj tedni novega načelnika
policije. Prejšnji, ki se piše All-
man. je bil dolgo v tej službi. A
po vojni, od kar imamo tako-
zvani “val zločinstev”, je bil
nanj narejen pritisk, naj se, ker
je že star in pa “potreben po-
čitka”, umakne. Saj bo dobival
penzijo! In pa novih moči je tre-
ba v policiji, takih, ki bodo zmo-
žne ne samo pisati statistiko o
storjenih zlačinih ampak zlo-
čince tudi izslediti!

Čikaška policija ni menda še
nikoli imela dobrega slovesa.
Krivda je vsa pri “politišnih”,
ki jo kontrolirajo.

Povojna psihoza je v tem me-
stu bila še posebno “pridna”.
Dogodilo se je mnogo umorov
in drugih težjih zločinov, ki so
ostali večinoma nerazvozljani.
Le kai počne čikaška policija,
da tolovajem, morilcem in ro-
parjem ne more do živega!

V smislu takega vpraševanja
s strani javnosti je*župan Kellj

DEMOKRATIČNE DEŽELE NISO VEČ
NADA PODJARMLJENIH LJUDSTEV

Najbolj razširjen delavski list v tej deželi, tednik
"Labor", ki izhaja v Washingtonu, D. C., pravi v iz-
daji z dne 16. feb., v članku svojega stalnega sotrud-
nikcs Donalda Ramseyja med drugim sledeče:

"Ta kolona je čitateljem predočevala borbo na
konferenci združenih narodov med Anglijo in Rusijo.
Nemogoče se je pri tem izogniti občutku, da je Višin-
ski izmanevriral Bevina. Situacija je celo slabša kot to.

Kajti "rdečkarji" so potisnili zastopnike demokra-
tičnih narodov, vštevši Zec/. države, v zelo neprijetno
"luknjo". ,

Napravili so vtis, da smo mi sovražniki, in oni pa
prijatelji žoltih in temnopoltnih ljudstev. To lahko pri-
vede v brezmejno tragedijo za vsa plemena.

Ako se to zgodi, bo to le po krivdi zmot predstav-
nikov demokracij, kajti prav nič težko ne bi bilo njim
zmagati na sodišču svetovnega javnega mnenja. Kaj-
ti nedvomno je ta sistem najboljše prikrojen za po-
speševanje blagostanja ljudstev vseh plemen in naro-
dov. Ampak v tem momentu se demokracija v Londo-
nu peha in tepe za imperializem in za tak kapitalizem,
ki postavlja profite pred vsako miselnost za človeške
pravice.

To je bilo očividno posebno ko je Ernest Bevin od-
ločno odklonil predlog, da imajo združeni narodi pra-
vico poslati preiskovalno komisijo v Indonezijo. "To
ni vaša braga," je odvrnil predlagateljem, in s tem
razočaral ljudi, ki strme slede poročilom, katera so iz
onih krajev prodrla mimo cenzorjev v svet.

V Grčiji si prizadeva restavrirati monarhijo in po-
staviti na tron kralja, o katerem je jasno, da je prav
tako fašist kot sta bila Hitler in Mussolini. In naši za-
stopniki (ameriški delegati v organizaciji združenih
narodov) podpirajo Bevina dočim so se Rusi predsta-
vili za branitelje "Atlantskega čarterja".

Ni treba, da bi človek mora! biti prerok, ker i brez
tega lahko uvideva, kaj bo sledilo, če se bodo stvari
te sorte nadaljevale. Azija bo nekega dne postala
"rdeča" iz enostavnega vzroka, ker ne bo imela kam

iti."
Člankar, čigar stavke gori citiramo, ni "sopotnik"

ampak motri politiko Sovjetske unije z zelo kritičnimi
očmi. Je pa toliko razsoden, da se ne obotavlja pove-
dati resnico, kako se sedaj v imenu "demokracije" re-
šuje imperializem in kapitalizem, in pa da je v tem
položaju čisto naravno, ako se izkoriščane množice
obračajo po zaščito k Sovjetski uniji, ker čutijo na
svoji koži, da jim je iz Londona in Washingtona ni pri-
čakovati.
t.-

SPORI PRI DOLOČANJU MEJE
MED ITALIJO IN JUGOSLAVIJO

Frcderick Kuh opisuje v či-
kaškem “Sunu” v depeši iz Lon-
dona 22. feb. nesoglasja velike
četvorice v vprašanju meje med
Italijo in Jugoslavijo. Mandat
določiti mejo in sestaviti mirov-
no pogodbo z Italijo imajo Zed.
države, Anglija, Francija in Ru-
sija. Našo vlado zastopa član
state departmenta James Dunn,
Anglijo Gladwyn Jebb, Franci-
jo Couve de Murville in sovjet-
sko vlado Fedor Gušjev.

Težak spor med njimi je na-
stal, ker sovjetski zastopnik na-

sprotuje, da bi zavezniška komi-
sija obiskala nekatere izmed
onih krajev na Primorskem, ki
jih Jugoslavija zahteva. Frede-
rick pravi, da je to izvedel iz an-
glo-ameriških virov.

Drugi spor je nastal, ker je
ameriški delegat zahteval, da
zavezniška komisija obišče spor-
ne kraje v severnem delu na-
zadnje, Gušjev pa je predlagal
da naj bodo prvi na vrsti. Dejal
je, da naj bi komisija šla naj-
prvo v Trbiž, ameriški delegat
Dunn pa je argumentiral, da

Razbijati stavke laglje kot loviti zločince
imenoval novega policijskega
načelnika kapitala Prenderga-
sta. Prej je bil on načelnik uni-
formirane policije, torej je v či-
kaškem sistemu “reda in mira”
že stara, znana osebnost.

Ampak razmere se tudi po
njegovem imenovanju na to va-
žno mesto niso izboljšale. Dogo-
dilo se je med tem nekaj izre-
dno nagnusnih umorov, ugrab-
ljeni. razrezanje šestletnega
otroka, ki ga je sadist ugrabil
ponoči s postelje, posilstva in
mnogo drugih zlodejstev, ne da
hi se policija mogla postaviti z
izsleditvijo storilcev. Nekaj “de-
tektivov” je novi načelnik de-
gradiral s tem, da jih je name-
stil na cestnih križiščih, kjer da-
jejo signale voznikom avtov,
kdaj ie čas voziti proti zeleni
luči in se ustaviti ob rdeči. Za
“detektive” zelo enostavno.

Novi policijski načelnik Pren-
dergast je že prej slovel za naj-
bolj uspešnega policijskega čast-
nika, kadar se ie šlo za razga-

njanje piketov in razbijanje
stavk. Očividno je, da bo v svo-
jem povišanju v službi na “in-
dustrialnem polju” še bolj zmo-
žen skrbeti jo “red in mir”, kot
pa je bil

Dne je policij-
ski izjavil:
Skrbeli hodili de-
lavci nemo
teno v tem me-
stu.”

na svo-
je proftnre le, ako ni nikogar,
ki jih hi odvračal od izvrševa-
nja Judeževe vloge. Prender-
gast je mnenja, da imajo delav-
ci varen vhod le, ako ni pred
njim piketov. Sicer pravi, da on
pikete dovoljuje, recimo po dva
pri vsakem vhodu. Ampak če
jih pride po par sto, je to po nje-
govem drhal in naloga policije
je skrbeti za osebno varnost
prebivalstva.

Tako ie iztiral izpred neke li-
varske tovarne v Chicagu v je-

Navijanju cen še
dolgo ne bo konca,
a vlada le govoriči

Delavski department objav-
lja statistike o cenah življenj-
skih potrebščin in iz njegovega
nedavnega poročila je razvidno,
da so sedaj najvišje od leta 1921
naprej, ko smo imeli inflacijo.

Iz seznama cen najnujnejših
potrebščin, ki ga je objavil De-
partment os Labor, je iax.vidno,
da so sedaj 31.7 odstotkov višje
kot pa so bile avgusta 1939, ko
se jc pričela vojna v Evropi.

Cene raznim drugim potreb-
ščinam, ki jih delavski depart-
ment v svojih statistikah ne
smatra za nujne, pa so se dvig-
nile 50 in več odstotkov.

Biroja za statistike, ki ju ima-
ta AFL in CIO, trdita, da izkaz
zvišanih cen delavskega de-
partmenta ne odgovarja dej-
stvu, kajti v resnici so se v istih
rubrikah od leta 1939 dvignile
47 odstotkov.

Ako se ob enem pomisli, da
so se plače delavcev po vojni
(vsled odprave nadur) povpre-
čno znižale od 10 do 15 odstot-
kov, in v mnogih slučajih 25 od-
stotkov, je jasno, čemu je toliko
socialnega nepokoja v deželi.

Dolgotrajne stavke so delav-
ce pripravile še ob prihranke in
tako je položaj zanje še težji,
dočim so si korporacije preskr-
bele nemoteno dobivanje do-
hodkov. tudi če njih tovarne ne
obratujejo, ker se jim vsote vra-
ča iz davkov, katere so plačale
v vojnih letih.

Kongresnik Albert J. Engel
iz Michigana je v zbornici iz-
vajal. da se je poglobil v pro-
blem cen življenskih potreb-
ščin in ugotovil, da so sedaj ka-
kih 48 odstotkov višje kot pa so
bile pred vojno.

ker je prebivalstvo Terbiža v
večini avstrijsko (nemško), na
drugem mestu so Italijani in
majhna manjšina pa je Jugoslo-
vanov, naj ga komisija obišče
nazadnje in to le če bo imela še
kaj časa na razpolago. Dunn je
dejal, da bi bilo nesmiselno ob-
iskati najprvo Trbiž, ki ima le
7,000 prebivalcev, namesto Trst,
ki jih ima četrt milijona. Potem
je za kompromis sugestiral, naj
se Reko, ki itak pride pod Jugo-
slavijo. zadnjo obišče, ali pa se
jo sploh izpusti, ako Gušjev pri-
stane v ameriški predlog glede
Terbiža. kar je odklonil. Bil je
osamljen, ker so ostali trije po-
tegnili skupaj. Gjušev je tudi
zahteval, da komisija izpusti iz
načrta za poset vzhodno in cen-
tralno Istro, a je končno to za-
htevo umaknil. Obiskala bo vse-
kakor Trst, ki je najbolj sporno
vprašanje, in Gorico. Kuh pra-
vi, da je jedro nesoglasja v tem.
ker Rusija podpira jugoslovan-
ske zahteve kolikor mogoče, za-
stopniki ostalih treh dežel pa
jih hočejo zmanjšati.

čo v par dneh več sto piketov,
ker so obstruirali svoboden do-
hod v nio tistim, ki so želeli de-
lati in zato so prišli. Kompanija
ie namreč izjavila, da je stavka
izgubljena in tisti, ki se žele vr-
niti, lahko to store prvi dan. ko
je kompanija z geslom “Back to
Work” obnovila obrat.

Unija je protestirala in še
protestira. Pred dotično tovar-
no je pred vhode namesto are-
tiranih postavila nove pikete.
A ob enem ie obdolžila župana
in višje policijske uradnike pri-
stranosti, češ, da služijo kompa-
nijam namesto delavcem in dru-
gim. od katerih se preživlja to
mesto.

Slično je v drugih krajih. Kri-
ve pa so tudi unije, ker ne po-
skrbe za delavsko politično ak-
cijo. Bore se na industiralnem
polju, a na političnem pa poma-
gajo na en ali drug način
včasi tudi finančno, sovražni-
kom organiziranega delavstva.

Španski poslanik pri papežu
v Rimu je priredil novim kardi-
nalom banket. Nekateri se ga
niso hoteli udeležiti, ker bi jim
to v politiki škodilo. Vsi pa sma-
trajo, da je Francovo klerofaši-
stično vlado vredno podpirati,
kajti ona je zaščitila katoliško
cerkev in NJENO IMOVINO,
dočim ji je bila republikanska,
demokratična špapska vlacTa ne-
varna in stregla po njenih bo-
gastvih. Izmed ameriških kardi-
nalov se je udeležil Francove
pojedine nawyorški nadškof
Spellman, ki je notoričen zago-
vornik fašizma v Španiji.

Novi kardinali so bili povab-
ljeni tudi v Dublin in v Madrid
v goste k irski in španski vladi.
A bi rajše, če bi jih povabila n.
pr. francoska vlada, ker to bi
njihen prestidž res dvignilo. Da-
ši je katoliška stranka v seda-
nji francoski vladi močno zasto-
pana, se po zaslugi socialistov
in komunistov v nji kardinalov
v ‘‘katoliško Francijo” ni pova-
bilo.

Joseph Drašler nam je poslal
iz Nemčije list “Za Otadžbinu”.
To je “Informativni list za Ju-
goslovane v inostranstvu”. V
112. številki ima v uvodniku
“izjavo nj. veličanstva kralja
Petra II.” z naslovom “Dolžnost
mi nalaga, da osvobodim svoj
narod izpod (Titove) tiranije.”
Dalje so v isti številki tri Petro-
ve slike, ko je v spremstvu “nje-
gove preosvetlosti vladike Niko-
laja bil na obisku v nekem ju-
goslovanskem logarju v Nem-
čiji.” Drugi članki pripoveduje-
jo o delovanju “jugoslovanske-
ga nacionalnega komiteja” v
Londonu in v Salzburgu v Av-
striji ter o osnovanju “jugoslo-
vanske vojske v inozemstvu, ki
se pod vodstvom nj. v. kralja
pripravlja, da bo skupno z za-
vezniki “osvobodila Jugoslavijo
izpod (Titove) komunistične
diktature.”

Vlada v Beogradu ima vzrok,
da se pritožuje nad zavezniki,
kajti intrige proti novi Jugosla-
viji, ki jih uganjajo kraljevaši
in drugi jugoslovanski begunci
v Angliji, v Italiji, v Nemčiji in
v Avstriji so mogoče le. ker jih
ameriška in angleška okupacij-

[komentarji":
ska oblast dopuščati. Kako raz-
pletene so, priča med drugimi v
prej omenjenemu listu “Za
Otadžbinu” pismo Vlatko Ma-
čka. ki je v dneh osvoboditve
Jugoslavije pobegnil v Pariz.
Priobčeno je z naslovom “Usta-
novljena bo narodna vlada” in
se glasi:

“Predsednik hrvatske selja-
čke stranke Vlatko Maček je
poslal armadnemu generalu Di-
mitriju Živkoviču sledeče pi-
smo:

“Dimitriju Živkoviču, povelj-
niku kraljevskih oficirjev in vo-
jakov v Nemčiji:

“Z največjim zanimanjem sem
sledil vaši borbi z izdajalci na-
šega naroda in Kralja. Uverjen
sem, da ste skozi težke dneve
dobro vzdržali in da je vaša bor-
ba kronana z uspehom, kajti
stvorjena je narodna (nacional-
na) armada v inozemstvu.

Sporočam Vam, da ni daleč
čas. ko bomo zaeno z našim Kra-
ljem in našimi močnimi zavez-
niki krenili na našo zemljo, kjer
se sedaj pod zastavo Draže Mi-
hajloviča bore Srbi, Hrvati in
Slovenci, da stvorimo novo, de-
mokratsko, svobodno kraljevi-
no Jugoslavijo pod kraljem Pe-
trom H.

Verujem, da se no v kratkem
osnovala naša narodna vlada v
Londonu. Prva in največja dol-
žnost te vlade bo zgraditev ju-
goslovanske armade izven do-
movine in jo izenačiti z ostalo
zavezniško armado. Pozdrav.
V. Maček.”

‘The Starš and Stripes” (ame-
riški vojaški list, evropska iz-
daja) poroča v izdaji z dne 14.
februarja, da je ameriška voja-
ška oblast v Nemčiji jugoslovan-
ske vojaške čete razpustila. Pro-
test Titovega režima je torej za-
legel in Vlatko Maček se je te
“Jugoslovanske narodne arma-
de v inozemstvu” zaman veselil.

Na obravnavi v Niirenbcrgu
je sovjetski prosekutor predlo-
žil izpoved srbskega kvizlinga
generala Milana Nediča, v kate-
ri pravi, da je začel zalagati
Dražo Mihajloviča z denarjem
in orožjem štiri mesece po nem-
ški in italijanski okupaciji Ju-

(Konec na 5. strani.)

Vsebina Ameriškega druž. koledarja
deležna samo pohvalnih mnenj

V Prosveti z dne 20. feb. je napisal zelo laskav
pregled vsebine letošnjega Ameriškega družinskega
koledarja Milan Medvešek.

Od tedaj smo prejeli že mnogo mnenj od čitate-
Ijev, ki vsi soglašajo, da je čtivo v tej knjigi res prvo-
vrstno.

Vsega skupaj obsega ta letnik PETINPETDESET
črtic, povesti, pesmi, člankov, informativnih spisov
in krajših notic. Dalje je v njemu DEVETINŠTIRIDESET
umetniških slik, portretov in ilustracij.

Kajne—vsekako pestra vsebina!
V spisu Ceneta Kranjca o podtalnem tisku v Slo-

veniji je zajeta vsa slika silne borbe in težav ljudi, ki
so se v dneh okupacije odločili, da je treba sekiro, na-
stavljeno na narod, izpodbiti... Nepojmljivo je, ko-
liko ljudje lahko prenesejo in tvegajo, kadar se zavza-
mejo za "biti ali ne biti".

V povestni obliki pa je osvobodilno borbo umetni-
ško opisal Etbin Kristan. Njegov "Major Heribert Edler
von Hardfausten" je najdaljši spis v tem koledarju.
Ako se pomisli, da obsega nad 80 tipkanih strani, si
človek lahko predstavi, da je bilo treba za ta biser
pisatelju veliko časa in dela.

Iz življenja naših priseljencev ima nad vse prikup-
no povest Katka Zupančič. Ganila je še vsakega či-
tatelja.

V tem oglu Proletarca je premalo prostora, da se
bi moglo vse spise podrobno omeniti. Zastopani so z
njimi naši znani sotrudniki Janko Zega, Frank Česen,
Marya Omahen Mohar, Anton Shular, Anton Slabe,
John Žigman, Joško Oven, Tone Seliškar, John Gor-
šek, Janko N. Rogelj, Anton Garden, Joseph Chesa-
rek, Albina L. Furlan, Fred A. Vider, s slikami Stanley
Žele in pa drugorodni slikarski umetniki. Dalje je po-
leg omenjenih tudi nekaj sotrudnikov iz starega kraja.

Cena tej knjigi je $1.50 in za stari kraj $1.65 s
poštnino vred.
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