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Buči, buči, morje...
Med vprašanji, ki so točasno

na dnevnem redu, je ono glede
Julijske krajine pač eno najbolj
perečih. Zato ne bi rekla dva-
krat, da se bodo mački prevrele
kaše zbali, pa jo odložili na kas-
neje. Saj bodo i brez tega imeli
v Parizu dela polne roke. V Lon-
donu se jim je konferenca ma-
lone polomila. Polomijad pa ni-
hče rad ne doživlja, najmanj pa
možje, ki imajo diplomatski abc
v mezincu. A kar je še hujše:
eden teh abc je pisan v cirili-
ci ... Pa z rdečo tinto! Zato ne
pojde gladko . . .

Kako lahko bi bilo izhajati
brez te rdeče azbuke! Meni to,
tebi to ... vi zadaj pa mir in ti-
ho! Če ne . ..! Mar so primorsko
prebivalstvo vprašali, kam ga
vleče srce in pamet, ko so ga
pred pet in dvajsetimi leti prav
po srednjeveškem fevdalnem
načinu dali z zemljo vred La-
hom za nagrado? Mar jih je vest
zategadelj kaj pekla? In so kaj
skušali popraviti, kar so zagre-
šili?

Pa se Angleži čudijo, da jih
Slovenci desno in levo od Mor-
ganove linije črtijo. Črtijo tem
hujše, ko vidijo, kako se pajda-
šijo in bratijo s tistimi, proti ka-
terim so se do predzadnjega
oboji borili. Vidijo, kako ščiti-
jo na zunaj prelevljene fašiste,
dajejo jim službe, pomagajo jim
celo na taka odgovorna mesta,
kot so sodišča, tako da se lahko
znašajo nad iskrenimi antifaši-
sti, pa naj bodo ti že Slovenci
ali Lahi.

Vse to jih boli, boli tembolj,
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Zavajanje z imeni političnih
strank že star običaj

V Italiji so fašisti na pokopališču v Milanu ukradli Mussoli-
nijevo truplo in raztrosili med prebivalstvo letak, ki pravi, da se
sedaj pričenja za dučejevo “cesarstvo” zopet nova era. Podpis:
“Fašistična demokratična stranka.”

Na Japonskem so se izvršile prvič po mnogih letih zares svo-
bodne volitve, toda pod zaščito “demokratičnih” strank, kakršne
so imele Japonsko v pesteh do njenega poraza. Tako je zlahka
zmagal sloj, ki mu je za demokracijo toliko kot za lanski sneg,
loda volilni boj je vodil pod demokratičnimi gesli.

Ena izmed najjačjih, včasi najmogočnejša politična organi-
zacija v Franciji je bila “radikalno socialistična stranka”. Njen
glavni vodja skozi mnogo let je Eduard Herriot. V resnici ni bila
še nikoli radikalna, ne socialistična. A čitatelje po svetu je njeno
zavajalno ime silno motilo in tudi v Franciji sami.

V južnih državah dominira demokratska stranka. Po njenem
imenu bi človek sodil, da veruje v demokracijo in jo izvaja.
Kaj še!

Demokratska stranka na severu Zed držav se ponaša z libe-
ralizmom. Ampak v praksi je to le politična mašina strankinih
bossov.

V namenu, da se da volilcem priložnost otresti se političnih
mašin, se je pristašem demokracije posrečilo uveljaviti primarne
volitve. To pa je dalo bossom le več dela in truda, ker mora ma-
šina posegati v volilne kampanje, da potisne skozi svojo listo,
česar ji nekoč ni bilo treba. Ampak naj kandidira “neodvisno”
bodisi na demokratski ali na republikanski listi še tako ugleden
politik, nominacije ne bo dobil, če ga “mašina njegove stranke ne
odobri in se rajše zavzame za koga drugega.

Novi načelnik odbora republikanske stranke, B- Carroll
Reece, je na sestanku s časnikarji v New Yorku dejal, da edino le
njegova stranka je liberalna. Demokratska pa je reakcionarna.
Pa ga je hudomušen reporter vprašal: “Če je to res, kako to, da
južnjaški demokrati in republikanci vedno glasujejo enotno,
kadar se gre za pobijanje ljudstvu koristnih predlogov? Kako
morajo biti republikanski kongresniki napredni, demokratski pa
reakcionarni, če pa v zbornici pfoti predlogam socialnega značaja
enotno nastopajo?” B. Carroll Reece na tako pšico ni bil priprav-
ljen. In tudi če bi bil, kako bi mogel sploh kaj odgovoriti na vpra-
šanje, ki mu je zaprlo sapo?

Na Češkem so pred mnogimi leti ustanovili proti socialde-
mokratski stranki narodno socialistično stranko. Načeljuje ji
predsednik čehoslovaške republike Edvard Beneš. Njena naloga
je bila od početka vzgajati češke delavce v narodnem, ali v šovi-
nističnem duhu, in za mamilo je imela v svojem programu za-
hteve za socialne reforme. Ta stranka je postala resno liberalna
in ima tudi v sedanji republiki važno vlogo-

Hitler je svoj nacizem organiziral pod firmo “narodne"delav-
ske socialistične stranke”. A dočim je bila Beneševa res narodna,
je bila Hitlerjeva zagrizeno nacionalistična. Ime je bilo mikavno,
program zgrešen in nameni zločinski.

Redkokje je stranka, ki je res to za kar jo izpričuje njeno
ime. Koliko strank se je že imenovalo za revolucionarne, a so bile
v praksi le sredstvo reakcije, da se z njimi zavre, ali pa zatre
pretečo socialno revolucijo.

N. pr. Rooseveltov “new deal” Zgodovina o njemu že danes
piše, da je otel kapitalizem Zed. držav pred krahom in rešil ga je
na “miren način”, dočim so ga obvarovali v Italiji, Nemčiji, v
Španiji, Avstriji itd. s fašizmom torej nasilno.

Politične stranke je kajne soditi le po programu., ki ga imajo,
po delu, ki ga vrše, in po prepričanju njihnih članov, ne samo
po imenih-

CIO in AFL v tekmi za organiziranje
delavcev v južnih državah

Unije CIO so se na svoji nedavni konvenciji odločile pod-
vzeti kampanjo za organiziranje delavcev v južnih državah in
potrošiti v ta namen milijon dolarjev in več ako bo treba.

Odbor AFL je odgovoril, da v južnih državah ne bo držal rok
križem in da so njegovi organizatorji že na delu. Isto velja seveda
tudi za CIO Ampak kampanjo, ki si jo je sedaj tam zansnoval
CIO, naj bo nekaj velikega, kakor n. pr. volilna kampanja v pred-
sedniških volitvah.

Južne države so se pričele industrializirati v velikem šele v
minulih par desetletjih. Trgovske komore v južnjaških mestih so
vabile tja tovarnarje posebno iz vzhodnih držav, češ, pri vas
imate neprenehan boj z unijami, dogajajo se stavke, zvišavati
morate plače in si nižati dobičke- Na jugu pa ste zaščiteni, kajti
unij tu ni. A kar jih je, so med ljudstvom ter ablastmi enako za-
sovražene.

Pako se je pričela seliti tja v veliki meri posebno tekstilna
industrija. Potem železarska in druge. Nekaj unij je sicer bilo
tudi v južnih državah, n. pr. v stavbni stroki in mnogo mehani-
kov, inženirjev in železničarjev je bilo v unijah. Za maso tako-
zvamh navadnih delavcev pa se ni brigala nobena unija- Tu in
tam se je sicer dobilo nekaj idealističnih mož, ki so poskusili pri-
dobiti delavce v unijo na svojo roko, po lastni iniciatvi, a glavni
uradi unij, ki so večinoma v Washingtonu in New Yorku, jim niso
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VOJNI ZLOČINEC ALFONS KLEIN, ki je v nemških jetniških logarjih moril žrtve na debelo, je
dobil na zavezniškem vojnem sodišču kazen, ki je določila, da se mu vzame življenje na vislicah. Gor-
nja slika ga prikazuje, ko gre v spremstvu duhovnika in ameriške vojaške straže na vešala.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
ker imajo za seboj nele četrtsto-
letnega suženjstva pod laškim
jarmom, marveč i strahoto ko-
maj prebitih let. Ni še prerastla
trava onih grobov, ki so za svo-
bodo padli, pa evo že zopet je tu
tujec, ki jim ponuja, vsiljuje
prejšnji jarem, le da je ta sedaj
nekoliko bol na debelo namazan
z laško sladko lažnivostjo.

Da, Amerikanci in Angleži
bodo prej ali slej odnesli svoje
pete —in kakor se vidi, se za
njimi ne bo nihče jokal! ali
ljudstvo bo ostalo in mu ne sme
in ne more biti vseeno, kakšne
usode bo deležno. Siti so praz-
nih obljub laške demokracije,
ki jih je gospodarsko izkorišča-
la in uničevala, jim zasajala se-
kiro v korenine slovenstva, jih
na vse nečuvene načine skušala
stlačiti pod črni lonec kulturne
in politične teme. Teh laških
grehov slovenski človek ne bo
nikdar pozabil, saj jih je pre-
bridko občutil na svoji koži.

Ameriški poročevalci, ki pro-
učujejo tamošnji položaj in po-
šiljajo v svet svoja “nepristran-
ska” poročila, se vsekako rav-
najo po angleškem vzorcu. Nam-
reč z visokega. “We, the English
speaking nations” ... Če bi iska-
li ožjih stikov s slovenskim pre-
bivalstvom, bi jih tudi našli. Le
tako bi se jim odprle oči, da ne
bi videli vse rdeče. Le tako bi si
tudi pridobili zaupanje in mor-
da res napisali nekaj poštenega,
nekaj resnično nepristranskega.
Dokler pa tega ni, se bo še na-
dalje ponavljal njihov refren:
Trst je po značaju in jeziku ves
italijanski; odstotek drugorod-
cev je premajhen, da bi kaj štel;

dali ne finančne ne moralne podpore. Saj se niso brigali za orga-
niziranje “navadnih delavcev” niti na industrialnem severu, kaj
se bi šele na reakcionarnem jugu, ki je unijam skoz in skoz so-
vražen! In tako so bili vsi tisti poskusi zadušeni in organizatorji
in njihni pomočniki pa navadno pretepeni, izgnani in povaljani
v smoli in perju. Nekaj pa so jih umoril, med njimi par sociali-
stov, in nikoli ni bil nihče kaznovan radi tega.

Prva sprememba je nastala šele pod Rooseveltovo admini-
stracijo, ki je spravila skozi kongres naredbe za ščitenje unij in
njihnih članov pred brezvestnimi delodajalci. Potem ustanovitev
CIO. In za delom na jug je prišlo mnogo delavcev s severa, ki so
se selili za svojimi tovarnami, v katerih so bili uposleni. Med
temi je bila agitacija za unije veliko laglja kot pa med domačini,
ki so povprečno na zelo nizki stopnji izobrazbe- Toda vzlic vsemu
je večina delavcev v težki industriji na jugu še vedno neorgani-
zirana dočim so v tekstilni, v živilski in v raznih manjših obratih
bili storjeni za unionizacijo šele poskusi.

Da-li bo sedanja tekma med CIO in AFL koristna ali škod-
ljiva, se mnenja križajo. Po našem mnenju boj med unijami v
pridobivanju članstva ne more biti drugega kakor škodljiv uni-
jski stvari. Delavcu je razumljivo, kadar mu pripoveduješ, kako
ga delodajalec izkorišča in da ga bo izkoriščal, dokler se skupno
vsi delavci ne strnejo v unijo proti njemu. Ne gre pa mu v glavo,
kadar posluša organizatorja ene unije, ki udriha po drugi in
potem obratno. Delodajalci take tekme med unijami izigravajo
po svoje. Ker se v njih dogajajo tudi jurisdikcijske stavke
torej zaradi vprašanja, katera unija naj kolekta asesment od de-
lavcev v prizadetem obratu, je kompanijskim agentom čisto la-
hko udarjati ali po obeh unijah, češ, saj se jima ne gre “za izbolj-
šanje vaših koristi ampak le za vaš denar,” ali pa, če kompanija
uvidi, da eno unijo bo morala priznati, agitirajo njeni ljudje za
tisto, ki se jim zdi “manjše zlo”-

To stanje se bo nadaljevalo, dokler se v AFL in CIO ne po-
javijo tako močni, razsodni, razredno zavedni delavski voditelji.'
da jim bo združenje unij v skupno enoto glavna naloga.

s Trstom gre seveda tudi zale-
dje, absolutno . . .!:

Kar se pa tiče “flag waving”,
ki ga omenja Dolenjka v svo-
jem Pismu iz Londona in ki ima
“zaničljiv prizvok . . . okus ne-
odgovorne, neurejene drhali,
itd.”, zadene cinični posmeh An-
gležev nele Jugoslovanov, pač
pa tudi Amerikance. Spomnimo
se na našo ameriško himno!
Spomnimo se na dviganje ame-
riške zastave na skalnatem vrhu
Okinawe! Upodobljeno na tiso-
čih in tisočih slikah in poštnih
znamkah, v spomin zmage in
prelite krvi! Kdor se torej v tem
pogledu posmehuje Jugoslova-
nom, se posmehuje tudi Ameri-
čanom in vsem, ki jim zastava
ni znak demagogije ih žingoiz-
ma.

Sicer pa imajo Angleži Ameri-
čane itak za precejšnje naivne-
že. Kako bi se drugače* Chur-
chill upal apelirati na ameriško
javnost, naj se ovije okrog an-
gleškega torijskega trhlega ko-
la, češ. tako bomo oboji močni...

—

ŠE NEKAJ O POKOJNEM
MILANU KOKANOVICHU

V prejšnji številki je s. Josip
Koršič poročal, da je Milan Ko-
kanovič preminul. Tik nato smo
prejeli pismo s. A. Klaricha, ki
pravi med drugim, da smo s

i smrtjo s. Kokanovicha izgubili
! zvestega naročnika Proletarca
lin klub št. 114 JSZ v Detroitu
pa dobrega člana.

Pokojni Kokanovich je šel še
dne 8. aprila zjutraj na delo kot
običajno, ob enajstih istega dne
pa je preminul. Življenje mu je
vzela srčna hiba.

(Drugo o pokojnem Kokano-
vichu je bilo omenjeno v prej-
šnji številki.)

Majska proslava kluba
JSZ v Springfieldu

Socialistična postojanka JSZ
(klub št. 47) ima že od početka
običaj prirejati prvomajsko
slavnost, ki se je “v dobrih sta-
rih časih “vršila navadno prve-
ga maja, potem pa zaradi prila-
godnosti na najprimernejši da-
tum tik 1. maja.

Tako se bo vršila tudi letos in
sicer v nedeljo 5. maja dopol-
dne. Priprave zanjo so v teku
in vse izgleda, da bo dobro iz-
padla. Prične se ob 3. pop. in
vršila se bo v Slov, delavskem
domu.

S. Goršek je lani rekel: “Pri-
dite, da praznujemo dan, ki po-
meni praznik sprave in vzajem-
nosti po svetu.” Takrat smo bili
še v vojni. Sedaj pa se snidemo
v času, ko državniki kujejo mir,
ali pa morda le premirje in s
tem priprave za svetovno voj-
no št. 111.

Vstopnina na to proslavo je
prosta. Pridite vsi, kajti vsi ste
nam dobrodošli.

Joseph Ovca.

PRVOMAJSKA SLAVNOST
V CHICAGU

Soc. stranka priredi s sodelo-
vanjem SDF prvomajsko slav-
nost v sredo 1. maja ob 8. zve-
čer v Delavskem liceju, 3200 W.
Ogden Ave.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

velja. Prav zaradi teh klicev je
Angležem in Američanom silno
nerodno in samo zaradi njih se
niti v Londonu, niti v Washing-
tor.u, ne upajo pozabiti, da je
bila Italija sovražnica, ne pa za-
veznica Jugoslavije. In to ne še-
le ko je leta 1941 udarila vanjo
z oboroženo silo temveč že izza
časa, ko so zavezniki prvič vad-
ijali za usodo Trsta in Primor-
ske.

“Kaj bo z vami, vi mejniki
štirje, Celovec, Maribor, Gorica,
Trst!” je vzklikal pesnik Župan-
čič že med prvo svetovno voj-
no. Trije izmed teh mejnikov
Slovenije so bili izgubljeni in iz-
gleda, da se isto ponovi tudi po
tej vojni.

Slovenske in druge jugoslo-
vanske organizacije v Ameriki
so poslale Byrnesu in pa konfe-
renci velike četvorice v Pariz
glede primorskega vprašanja)
številno apelov in če ne bi bilo '
v Zed. državah toliko Italijanov,
in pa tako močnega klerikalne-
ga vpliva, morda jim bi v Wash-
ingtonu prisluhnili? Toda ka-
kor so se potegnili ameriški Ju-
goslovani za pravično rešitev
Primorja, tako energično so se
pognali v boj tudi ameriški Ita-
lijani z zahtevo, da naj Trst z
Julijsko krajino ostane pod Ita-
lijo. Razlika je le, ča so ameri- !
ški Italijani nastopili v tej ma-
nifestaciji skupno, dočim se o
Slovencih in Hrvatih tega ne
more trditi.

Z Rusijo je na vsak način tre-
ba opraviti, čimprej tembolje.
dokler so atomske bombe naš
monopol. Takih ljudi, ki ščuje-
jo na ta način proti nji, je veliko
v tej deželi. Sovražijo jo bolj
kot pa so še kdaj Hitlerja ali pa
Mussolinija, namreč če so ju te
vrste demokrati sploh kdaj mr-
zili. To so sedaj večji “war mon-
gerji” kot pa bi Roosevelt v prid
ofenzive za strmoglavljenje fa-
šizma sploh kdaj mogel biti.

George N. Earle je bil gover-
ner Pennsylvanije. V Roosevel-
tovi administraciji je imel va-
žne diplomatične in druge slu-
žbe. Bil je poslanik v Bolgariji
in delegiran raziskovati kako in
kaj drugod po Baizanu, v Rusi-
ji, v Mali Aziji in tam okrog.
Mož je demokrat z veliko začet-
nico, to je. politik demokratske
stranke. Nedavno se je vrnil
(kakor je bilo v tej koloni že
omenjeno) iz Turčije z mlado
nevesto, a si je dobil vseeno do-
volj časa, da je na presenetljiv
način —a la Pearl Harbor
udaril po Sovjetski uniji. Mož je
na ta način dobil na koše publi-
citete, prvič, ker je bil pač na-
čelnik države, ki je za New Yor-
kom prva po svoji važnosti, in
drugič, ker je bogat. Tretjič pa.
ker je bil za časa Roosevelta in
tudi pozneje v mnogih važnih
službah državnega departmen-
ta. Ta politični magnat je dne
25. aprila debatiral po radiu v
“Town Hall Meeting” v New
Yorku o vprašanju, kakšna naj
bo naša (ameriška vladna) poli-
tika napram Sovjetski uniji
Earle, ki pravi o sebi, da je ve-
ren človek, je za politiko atom-
skih bomb. Naj jih nad Rusijo
vihtimo sedaj, ko jih samo mi
imamo, ne šele, ko bo tudi ona
prodrla v naše skrivnosti, kako
se jih izdeluje. Na kratko, Earle
je za obračunanje z Rusijo in
njenim ekonomskim sistemom,
dasi tega ni povedal naravnost,
ampak vendar toliko razločno,
da je vsakdo vedel, kaj je nje-

I gova najsrčnejša želja.

Dr. Robert M. Hutchins, ki o
atomskih bombah veliko ve
(University os Chicago, ki ji on
načeljuje, je imela z njimi naj-
več opraviti), je zastopal v de-
bati z Earlom stališče, da ne bo-
mo z atomskimi bombami dose-
gli drugega kot civilizacijo še
bolj pogazili in končno lahko v
taki vojni človeštvo uniči same-
ga sebe. Hutchins je poudaril, da
Earle ni edini izmed političnih
prvakov, ki propagira politiko
batin proti Rusiji. To sta v svo-
jih nedavnih izjavah posebno
potrdila predsednik Truman ter
njegov državni tajnik Byrnes.
Zato se vladi v Moskvi ni prav
nič čuditi, ako se tako nezaupno
obnaša, ker nikoli ne ve, kakšne
naklepe kuje proti nji tisti del
sveta, ki veruje v kapitalizem.
Hutchins smatra, da je vzajem-
nost s Sovjetsko unijo mogoča,
toda le, če ne bomo pred njenim

nosom bingljali z atomskimi
bombami,kar delamo že toliko
časa! “Kaj bi mi storili, ako bi
bili v njeni koži,” je vpraševal
ter odgovoril, da isto, kar počne
ona, v strahu, da jo kanimo na-
pasti.

Adolf Hitler če je še živ,
bi imel v tej tekmi med kapita-
lizmom in boljševizmom veliko
užitka. Češ, “mar vam nisem
pravil, da če se hočejo Zed. dr-
žave in Anglija obvarovati ko-
munizma, je treba, udarijo
na Kremlin in dalje . . . skozi do
Vladivostoka!” In bi jim še do-
stavil: “Delo, ki sem vam ga ob-
ljubljal sam opraviti, je sedaj
vsled vaših budalosti in pokoj-
nega FDR padlo na vas.”

Marsikak časopis v USA pri-
haja na dan s tožarenjem, da je
bil Rooseveltov največji greh to,
ker nas je “potisnil” v vojno.
Izolacionisti (America First) so
ga oglašali za vojnega nergača,
ker jim je bilo na tem, da naj bi
Hitler udaril svobodno na vz-
hod in magari tudi proti An-
gliji. Sedaj večina istih ljudi, ki
je bila takrat proti vojhi (s Hit-
lerjem) ščuje v vojno s Stali-
nom. Seveda spet v interesu mi-
ru, civilizacije in krščanstva.

Earle je vzkliknil: “Kdo pa je
bil druge svetovne vojne bolj
kriv kot Stalinov režim? Mar ni
on sklenil pakt s Hitlerjem
zato da je Poljsko svobodno na-
padel? Na obravnavi v Niiren-
bergu pa so se lahko že vsi po-
učili, da je bila res edino le Ru-
sija, ki je hotela kolektiven na-
stop lige narodov proti agresor-
jem (Hitlerju in Mussoliniju).
Toda ko so šli angleški in fran-
coski ministri na pobotanje k
Hitlerju in mu vrgli Čehoslova-
ško v žrelo, so se v Moskvi zdrz-
nili in se poslužili enake meto-
de paktiranja s Hitlerjem. S
tem so London, Pariz in Moskva
storili napako—usodno napako,
in nič ne pomaga, ako jo sedaj
očitajo drug drugemu.

V Franciji je transportacijski
sistem tako iz reda, da mu ni
več mogoče dovažati vina iz
francoskih afriških pristanišč.
In vino je na Francoskem živ-
Ijenska potrebščina. Ni lokomo-
tiv, ne tračnic, ne tovornih av-
tov dovolj, in vagonov se več
polomi kot pa jih je mogoče po-
praviti. Etiopija obljublja zavez-
niški relifni akciji nad sto tisoč
ton žita, toda ako ga UNRRA
hoče, mora tja sama ponj, ker
etiopska vlada nima potrebnih
prevoznih sredstev. V Jugosla-
viji je ponekod živeža nekaj od
več, toda kako ga spraviti v Bo-
sno in Hercegovino, v Črno go-
ro, v Slovenijo in druge priza-
dete kraje, ko pa je ceste in mo
stove, ter železnice težje in ve
liko počasneje popravljati kot
pa sc jih je rušilo med vojno'
Ena bomba lahko uniči v sekun
di, kar je bilo zgrajenega s stro
ji in s tisoči delovnih rok skozi
leto in dalj. Da, skozi deset

,let ja!

Mussolinijevo truplo je bilo
na pokopališču v Milanu zagre

(Konec na 5. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo?

Zavezniki so na mirovni kon
ferenci po prejšnji (prvi svetov
ni) vojni odredili, naj se zahtevo
Slovenije glede pridruženja slo-
venskega dela Koroške k nji re-
ši z referendumom. Čemu ne
store sedaj isto glede Trsta in
Gorice, to mi nikakor ne gre v
glavo! Mar se hoje ljudske \<>-

Ije?
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