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Novi časi - nove
zahteve

Milčinskega “Igračke” se za-
ključujejo z vzklikom: “Pri mo-
ji veri, edino, kar se dandanes
še lahko postane brez dokaza
usposobljenosti, je menda res le

poslanec.”
Škoda, da ni ta mož dočakal

nove Jugoslavije! Povestice, ki
jih je njegov vedri humor us-
tvarjal za mladino, skoro nima-
jo primere v slovenskem slov-
stvu- Takisto ne zdravilni leki,
ki jih je v svojo šaljivost skrbno
zavite in zalepljene nudil vsem
mogočim hibam in napakam
podvrženim odraslim pacien-
tom. Jemal je na piko zlasti me-
ščansko družbo, ki jo je imel
kakor na dlani.

Vem, da bi i v prerojeni Ju-
goslaviji našel marsikak zgib,
ki bi ga javnosti na dobro in v
uteho skušal s svojim ostrim
peresom izravnati; toda glede
poslancev bi moral svojo sodbo
vsekako spremeniti. Kajti iz on-
dotnih pisem in poročil se da
sklepati, da morajo celo pokra-
jinski odborniki pohajati v to-
zadevno šolo in napraviti uspo-
sobljenostni izpit, preden smejo
zavzeti kako odborniško mesto.

Kdo je za dobe Milčinskega,
ali pa sploh kdaj prej slišal o
takih zahtevah?!

Dovolj je bilo, da je imel po-
litični kandidat namazan jezik,
da je bil gmotno kolikor toliko
“pri sebi” (tako, da mu ni bilo
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Ameriški protestanti se osmelili
obsoditi politiko katoliške cerkve

Zed. države imajo okrog 140 milijonov prebivalcev. Izmed
njih si jih lasti katoliška cerkev nad 28 milijonov. Ostžfti so ali
v protestantskih cerkvah ali pa brezbrižni za verske sekte.

Toda če je človek gledal v liste posebno v onih nedavnih
dneh, ko je šlo par ameriških nadškofov v 'Rim po kardinalske
klobuke, bi dobil vtis če ne bi poznal prave slike kot da je
ta dežela prav tako klerikalna kot npr. Francova Španija, Ar-
gentina, Portugalska in druge od katoliških vlad kontrolirane
države.

Sploh je vsa stvar mejila že na paganizem, na čaščenje živih
malikov, poveličevalo se je “krščanstvo” ovito v baržun, v dia-
mante in v dvorni pomp in ob enem pa se vse to uporabljalo za
negovanje teženj vatikanske politike in pa stremljenj posamez-
nih klerikalnih pokretov po svetu.

Ker je bilo tega končno tudi ameriškim protestantom, (ki so
drugače že dolgo let zelo tolerantni ljudje) več kot dovolj se je
oglasil predsednik zveze protestantskih cerkva škof G. Bromley
Oxnam z izjavo, da kar klerikalizem sedaj uganja tu in po svetu,
je nevarno krščanstvu, svobodi 'ljudstev in demokraciji. To je
bil smisel njegovih besed.

Naravno, da katoliški tisk izjave tako vplivnega protestant-
skega voditelja ni prezrl in je udaril po njemu češ, da je s tem,
ko je lopnil po katoliškem gibanju, udaril tudi samega Krista.

Bil je že čas. da se protestanti zganejo. Prej so videli visoke
katoliške svečenike prihajati k Rooseveltu, sedaj k Trumanu, in
vidijo jih, kako zelo so v klerikalni posesti koruptne politične ma-
šine v velikih mestih in pa kako ta politična rimska cerkev deluje
zoper vse, kar stremi po napredku. Ni pa verjetno, da bo napor
protestantov za enkrat kaj prida izdal- Zato je nevarnost, da na-
stane nekega dne spet kak poseben KKK, ki bo v imenu prote-
stantstva uvedel v deželo po zaslugi klerikalizma še več intole-
rance.

Med katoliško hierarhijo je nekaj zelo uglednih, socialno mi-
slečih mož in od njih je odvisno, če se hočejo postaviti po robu
onim, ki jim je cerkev le sredstvo v dosego njihnih reakcionar-
nih namenov. (

Volitve v Berlinu o predlogu za
združenje delavstva in rezultat

V sovjetskem delu Nemčije deluje okupacijska oblast v prid
konsolidacije delavskega unijskega in političnega gibanja.

Ameriška in angleška vojaška vlada v Nemčiji smatra tak-
tiko sovjetskega poveljnika za nedemokratično, češ, da ovira
formiranje strank in namesto njih hoče zgraditi le eno, ki bo
Moskvi poslušna.

Vsled teh nesoglasij so se v ameriški in v angleški zoni v
Nemčiji pojavili propagandisti, ki delujejo proti načrtu delav-
skega gibanja v sovjetski okupacijski zoni, češ, da bi združenje
socialdemokratov s komunisti pomenilo totalitarnost in pa pre-
dajo nemškega delavstva ruskim boljševikom v službo.

Z ruske strani okupiranega Berlina je prišel delavstvu v
ameriškem in v angleškem predelu mesta predlog za enotnost.
Nastala je polemika, v kateri so dobili opozicionalci moralno, in
mogoče tudi finančno podporo Amerike in Anglije v urgiranju,
da naj do organskega združenja med socialdemokrati in komu-
nisti nikar ne pride.

Odbor socialdemokratske stranke je izjavil, da naj o tem
vprašanju odloči strankin kongres. Ampak opozicionalcem se je
mudilo in so izposlovali v ameriški in angleški zoni referendum,
o katerem je strankin odbor znova izjavil, da ne bo obvezen, ne-
glede kako izpade, kajti pravila govore, da mora o takih stvareh
pravoveljavno sklepati le strankina konvencija-

Volitve so se vršile v ameriški, francoski in angleški zoni
v Berlinu o tem vprašanju 31. marca. V sovjetski zoni so se nanje
tudi pripravili, a so bile zadnji moment od sovjetske vojaške
oblasti prepovedane.

Ko so bili glasovi prešteti, je kapitalistični tisk objavil re-
zultat z naslovi, ki naj bi pričali, da je predlog za enotnost za-
vržen in da se bo delavstvo teplo med sabo, kakor se je (posebno
v Nemčiji in v večini drugih dežel po prvi svetovni vojni). Kdor
cita le liste privilegijev in posluša v radiu razne Kaltenborne,
je kajpada dobil vtis, da so si nemški delavci nepomirljivo v laseh.
Kapitalistični interesi vseh dežel bi radi, da bi bilo res tako. In
pa nemški fašisti, ki so se potuhnili, ne pa zginili. Sploh so spet
začeli dvigati glave toliko, da so jih naše vojaške oblasti kak
tisoč potaknili v luknjo, dasi v trebljenju nacizma niso bile do-
sedaj še nič kaj ognjevite.

Borba, ki je divjala ? Nemčiji po prvi svetovni vojni med
komunisti in socialdemokrati skoro tik do druge svetovne vojne,
je bila zločin nad proletariatom. Krivda zanj ni bila vsa na eni
strani. In če se te katastrofalne napake nemško delavstvo noče
več poslužiti, se mora pač vprašati, kako se ji ogniti.

Cisto razumljivo je, da je velik odstotek socialdemokratov
proti združenju s komunisti, ker so jih skušnje prepričale, da jim
ni verjeti v nobenem slučajni. Komunisti na drugi strani jim do-
povedujejo, da so sedaj iskreno za solidarnost in da jo ne ponu-
jajo pod masko kake prevare pač pa iz zgodovinske nujnosti in
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AMERIŠKA ZASTAVA V ROKAH STAVKARJEV ni bila od policije, ali pa od milice in korporacij-
skih gangsterjev še nikoli spoštovana. Enako se je dogodilo gornji zastavi v stavki delavoev v elektro-
tehnični industriji v Philadelphiji. Policaji na konjih so navalili na stavkarje ter jim iztrgali prapor. V
tepežu med njimi in stavkarji je bil zbit na tla in po/eptan od konjskih kopit.

KATKA ZUPANČIČ:

IVEltl
treba kar spočetka že grabiti),
pa da je bil s kostmi in dlako
vred strankarsko “naš”. Ako pa
se je vse to troje srečalo
namreč: jezik, denar in “naš”—
toliko bolje.

V Črnomlju so bili precej dol-
go klerikalci na krmilu in izvo-

! lili so si vmes župana, ki so ga
sprva imenovali “molčeče ču-
do”, pozneje pa, no, nekoliko
drugače .. - Opomogel se je bil
v Ameriki in pa z ženino doto,
torej je bil “pri sebi”; v talar
zaverovana mati mu je vcepila
nauke, ki jih ni nikoli deval na
rešeto, torej je bil “naš”, nam-
reč talarjev; ampak daru jezika
mu ni mogla dati ne Amerika,

, ne dokaj zgovorna mati-
Stranka je bila močna in žu-

panskega materiala se ji ni
manjkalo. Toda vse, kar je bilo

. na razpolago, je imelo že preveč
masla na glavi. Pa so se zgrnili

i okrog tega politično nedolžnega
j jagneta. “Tih je in skromen ta

• naš mož poštenjak!” so bobnali
■ na široko, “toda kadar sprego-
i vori, so njegove besede kakor
■ suho zlato!’

Ali prav kmalu se je izkazalo,

■ da je vzrok njegove molčečnosti
> iskati predvsem v mentalni su-

. ši. Njegovo “suho zlato” pa je
, imelo vse znake in duh poka-

> planovi torbi- Bil je skrben go-
spodar, skrben družinski oče

• za mestnega župana pa ni bil
, rojen. In so se cefrali in si da-
i jali kar prek njegove glave
» mož pa silno tenkočuten! Ko je

torej s tem s stališča, da naj bodoča Nemčija postane socialistično
urejena država.

V razpravah v Berlinu je pri tem nastala zahteva za “ple-
biscit”, v katerem naj se socialisti odločijo za združenje s komu-
nisti ali proti.

Tako bi izgledalo iz naslovov v kapitalističnem časopisju, ki
je vzklikalo iz radosti nad izidom glasovanja.

V resnici je bilo to glasovanje izvršeno prvič na pritisk od
zunaj, in v drugič, da delavski voditelji iz sentimenta izvedo,
kako naj svoje smernice urede na bodočem strankinem zboru.
Kapitalistični časopisi so v svojih naslovih zamolčali, da sta bila
na glasovnici DVA temeljna vprašanja: Eno, ali so socialdemo-
krati v Berlinu za popolno združenje s komunisti, ali proti?
Drugo, če so proti skupni stranki s komunisti, ali so ZA sodelo-
vonje med socialdemokratsko in komunistično stranko, ali
PROTI?

Petinosemdeset odstotkov izmed tistih, ki so se glasovanja
udeležili, so se izrekli proti združenju s komunisti v skupno
stranko, toda ob enem je 14,763 volilcev glasovalo ZA sodelova-
nje s komunisti in pri tem za taktiko, ki bi PREPREČILA obno-
vitev bratomornega boja med proletariatom, 5,559 glasov pa je
bilo oddanih proti sodelovanju s komunisti.

Ker je Rusija v Nemčiji obsovražena kot menda še nikdar
toliko, in ker vsakdo smatra komuniste ob enem za direktne
agente moskovske politike, je še posebno značilno, da je delav-
stvo v Berlinu v veliki večini prot; obnovitvi sovražnosti, v ka-
terih so po padcu kajzerja tolkli komunisti in socialisti drug dru-
gega v največje veselje nemškega kapitalizma in nemških jun-
kerjev- Žrtve so padale na obeh straneh in končno, ko je prišel
na površje Hitler, je udaril po obojih in jih razpršil.

Rezultat o vprašanju solidarnosti med delavstvom v Ber-
linu torej ni bil slab, kajti vrata v solidarnost so ostala odprta,
čeprav se je minulo nedeljo tudi zbor berlinskih social-demokra-
tov izrazil za nadaljevanje svoje stranke samostojno in pod sta-

l rim imenom.

kmalu nato zbolel in umrl, so
mnogi trdili, da mu je baš žu-
panovanje pomagalo na oni
svet. In so krivdo položili pred
klerikalni prag, češ, izigrali ste
ga. vedeli ste, ali vsaj morali bi
vedeti, kolikšen je bil obseg nje-
gove sposobnosti!

Sposobnost, vidite, je važen
činitelj! Zgodovinopisci n. pr.
trdijo, da je bil francoski kralj
Ludovik XVI., ki je moral kot
Ludovik Capet pod gilotino, le
žrtev dednega prava. Kriv da ni
bil on, pač pa nasledstveno pra-
vo, po katerem je moral pre-
vzeti vladarske posle, pa čeprav
ni imel prav nič vladarskih
zmožnosti. Osebno, pravijo, je
bil dober in pošten- In kar ga je
zanimalo in za kar je imel vese-
lje, je bilo vrtnarstvo. Toda
obtežen z velikimi grehi svojih
prednikov ter s svojimi nedo-
statki, ki so bili posebno za raz-
mere tistega časa tudi greh
je moral v smrt.

Poldrugo stoletje je poteklo
po tem dogodku. Poldrugo sto-
letje, odkar je ljudska volja na
Francoskem spregovorila tako
glasno, da je odmevalo po vsej
Evropi, ter je pri tem udarila
po tronu s toliko silo, da so se
potresli in zamajali prestoli tudi
povsod drugod po Evropi. In
vendar imamo še dandanes na-
rode, ki trpe nad sabo kronane
glave, če ne iz potreba ali priti-
ska, pa zavoljo demokracije . . .

Prav, naj jih imajo, ako so se
v monrahistično tradicijo tako
zarasli, da jih podložništvo nič
več ne boli, nič več ne draži in
so kar voljni plačevati svoj pod-
ložniški tribut tako v denarju
kot s klečeplaztvom-

Ampak zakaj vsiljevati kra-
lje ljudstvom, ki so se jih komaj
in z velikansko težavo odkrižala
in ki jih ne marajo ne za vla-
darje, in še manj za drago de-
korativno navlako? Novi časi
so prinesli na površje nove za-
hteve! Monarhije pa so predmet
preteklosti.

IGNAC HUDE PREMINUL
“Glas Naroda” poroča, da je

dne 3- aprila po dolgi in mučni
bolezni preminul Ignac Hude,
star 63 let. Rojen je bil v Mirni
peči na Dolenjskem in bival ,v
Ameriki približno 35 let. Slu-
žbo urednika “Glasa Naroda” je
imel od leta 1942, prej pa je bil
pomožni urednik.

Pokojni Hude se je v svojih
prvih letih bivanja v tej deželi
najbolj udejstvoval v pevskih
društvih. Bil je pevovodja in po-
magal zelo veliko v snovanju
slovenske pevske zveze ter nje-
nega skupnega koncerta. V čas-
nikarstvu se ni spuščal v pole-
mike. Jako mu je nagajalo sla-
bo zdravje, da je le z največjim
naporom vršil svoj posel. S
smrtjo Hudeta je nastala med
Slovenci v tej deželi nova vr-
zel, bodisi na časnikarskem kot
na glasbenem polju.

Več je nerazkrinkanih tepcev ka-
kor pa nepriznanih talentov.—Roda
Roda.

Kupujte Victory bonde!

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

da če ljudje ne izvolijo konser-
vativcev, posebno tistih, ki so
za povratek kralja, pa ne bo
Grčija več deležna toliko pod-
pore kakor jo je. Slično, oziro-
ma veliko z enakega stališča se
pomaga Italiji. Tudi v nji se
gre za obvarovanje dinastije in
starih privilegijev.

Trumanov zaupnik Hoover je
bil nedavno v Italiji in od tam
poslal apel za še več pomoči on-
dotnemu ljudstvu. Tudi papežu,
pri katerem je bil sprejet, je
priporočil, naj svetu pove o sil-
nem pomanjkanju v Italiji in v
drugih od vojne prizadetih de-
želah. Ampak poteza se Hoovru
ni kaj dobro posrečila, kajti baš
iste dni je prišlo v dva največja
ameriška lista nekaj poročil od
očividcev, ki pričajo, da se z
relifom v Italiji ne ravna tako
kot bi bilo potrebno in res v ko-
rist onim, ki pomoči najbolj po-
trebujejo. (O tem je bilo v prej-
šnji številki Proletarca poroča-
no in komentirano na 1. strani
v peti koloni )'

IWW je organizacija, ki je
včasi posebno pred prvo sve-
tovno vojno, imela toliko pozor-
nosti kot jo je imela socialisti-
čna stranka med takratno vojno
in skozi nekaj let prej, sedaj pa
komunisti. Gibanje, označeno z
IWW, je imelo svojo prvo kon-
vencijo v tej deželi leta 1905
Ena glavnih resolucij, sprejeta
takrat, je bila proti carizmu in
v podporo proletariatu, ki se ga
je skušal otresti z revolucijo.
Petindvajseta konvencija IWW
se je vršila nedavno v Chicagu
in ena glavnih resolucij spreje-
ta na nji je bila proti Stalinu,
in sistemu v njegovi državi ter
proti tukajšnjim komunistom.
IWW se smatra za najbolj re-
volucionarno, za edino industri-
alno demokratično unijo in za
edino gibanje, ki res vodi v os-|
voboditev proletariata. Njeno,
glasilo Industrial Worker (mi-j
mogrede rečeno, tiska se v isti
tiskarni kakor Proletarc) piše
proti AFL, proti CIO, proti vsem
delavskim političnim strankam
in seveda proti kapitalizmu. A
ni verjetno, da bodo IWW še
kdaj mogli iz svoje organizacije
ustvariti udarno moč kot je bi-
la nekoč.

Newyorški “New Leader”, ki
je bil nekoč izrazito socialistični
list vse do dneva, ko ga je
zadnjič uredil James Oneal, je
od takrat ves posvečen protiso-
vjetski propagandi. Zato je lani
izjavil, da je v Grčiji za “manj-
še” zlo in je podprl Churchillo-
vo politiko v prid fašističnega
grškega kralja Georga- In iz
propagandne pisarne Konstanti-
na Fotiča je priobčil veliko gra-
diva, enakega, kot ga je imel
“Srbobran”, v pomoč kralju
Petru, srbski čaršiji in Vatika-
nu. V izdaji z dne 30. marca je
objavil Fotičev telegram v ok-
virju, z zahtevo; naj se ravna z
Dražo Mihajlovičem “pravično”.
To je, proti interesom nove, re-
volucionarne Jugoslavije. Mi-
hajlovič namreč zahteva povra-
tek v tako, kakor je bila —v
gnilobo birokratične, velesrb-
ske hegemonije. Isti “New Lead-
er” ima dudi “editorial” v prid
Mihajloviču, in proti sedanji
Jugoslaviji; hoče jo rešiti “ko-
munizma” in to bo najlaglje, če
se ji vrne Petra, Fotiča, dvorno
kamarilo in pa begunce, ki ve-
dre pod angloameriško zaščito
v Rimu, v Londonu, Kairu in v
Nemčiji. Delujejo za demokra-
cijo pod pokroviteljstvom “nje-
govega veličanstva”, ki sicer ni
več kralj, a upa, da bo nekega
dne še zasedel prestol in da mu
v imenu “zapadne” demokraci-
je še posade krono na glavo, s
Titom pa se bi zgodilo nekako
tako kot se Mihajloviču obeta
konec.

V Rimu so koncem marca ši-
rili vesti o jačanju Titove arma-
de ob Morganovi črti na Primor-
skem, in pa da so v nji tudi mo-
čni oddelki sovjetskih čet. Ame-
riška in angleška vlatjla sta Beo-
grad opozorile, da jima jačanje
jugoslovanske oborožene sile ni
všeč, ker pomeni nevarnost za
mir. Vse te napetosti pa ne bi
bilo prav nič treba, če bi An-
gleži in Američani priznali, da
ljudstvo na Primorskem, vštev-
ši večino tržaškega prebivalstva,
hoče pridruženje k Jugoslaviji.
Naj bi mu ugodili, namesto da

i slepomišijo in iščejo izhod, ka-

ko nagraditi Italijo, pa ne bi ob-
stojala nevarnost, da se jugoslo-
vanskemu ljudstvu spet stori
krivico, kot se mu je po prvi
svetovni vojni.

Teror na Grškem
se nadaljuje

V minulih volitvah v Grčiji,
ki so jih levičarske stranke ig-
norirale, so kajpada zmagali
monarhisti in s tem dobili pra-
vico ali mandat svoj teror lega-
lizirati. Njihov namen je spra-
viti kralja nazaj čimprej in ob-
noviti fašistično diktaturo, kot
so jo imeli po strmoglavljenju
republike in skozi do te vojne

Korespondent Ko n sta n tin
Poulos, ki piše za časniško agen-
cijo ONA, je dne 22. marca po-
ročal iz Aten, kako sedanji re-
žim zlorablja tudi zavezniške re-
lifne dajatve (UNRRA) za utr-
jevanje reakcije. Poulos pravi
med drugim, da vlada v pode-
želskih grških pokrajinah, v ka-
terih živi preko 65 'X vsega pre-
bivalstva, strah pred organi
vlade, pritisk radi nepravičnega
in politično usmerjenega razde-
ljevanja dobav UNRRA-e, ter
teror žandarmerije in monarhi-
stičnih tolp. Te obtožbe priha-
jajo ne le iz krogov levice, tem-
več tudi s strani bivših mini-
strov in visokih uradnikov iz
centra, ki so bili že pred volit-
vami odstopili v znak protesta
proti tem razmeram. Dalje piše:

“Eden ameriških častnikov, ki
je bil član ameriške komisije
opazovalcev glasovanja in pre-
potoval severne pokrajine Gr-
čije, mi je dejal, da so se levi-
čarji povsod bali z njim govo-
riti. Objasnil mi je, da je tero-
riziranje ne-monarhistov jako
razširjeno, ter da povsod raz-
grajajo teroristične bande, ki
očividno uživajo podporo žan-
darmerije.

“Zanimivo je bilo poročilo
uradnika UNRRAe, ki je bil v
Janini v Epiru. Pritožil se je,
da generalni governer te pokra-
jine razdeljuje dobave UNRRA
v korist svoje politične akcije.
Omenjeni governer je namreč
odklonil drugje uvedene metode
razdeljevanja ter je razdelil po-
sebne nakaznice za obleko, in
sicer svojim pristašem- Tudi za
živež je uvedel posebno proce-
duro pri delitvi, tako da so nje-
govi pristaši uživali posebne
ugodnosti.

V nekaterih krajih, kjer je
bilo znano, da nima nobene za-
slombe, pa je prepovedal razde-
ljevanje.”

Obnovitev ameriških
konzulatov v Nemčiji .

Vlada v Washingtonu je me-
seca februarja objavila svoj
sklep, da bo letos ustanovila v
Nemčiji konzulatne urade v še-
stih nemških mestih, in sicer v
Berlinu, Bremenu, Frankfurtu,
Hamburgu, v Monakovu in
Stuttgartu.

ELEKTRIFIKACIJA FARM
V zadnjih desetih letih je bila

v Illinoisu elektrika napeljana
že na nad 60 odstotkov farm.

Tole mi ne gre
v glavo?

I

Kako to, da ljudje niso že od
začetka zapopadli, da se anglo-
ameriški interesi s pomočjo vla-
de v Washingtonu in v Londonu
niso spustili v boj proti Rusiji
zato, ker ogroža neodvisnost
Perzije, ampak zgolj vsled bo-
jazni za kontrolo nad perzijski-
mi petrolejskimi vrelci, to mi
nikakor ne gre v glavo!
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