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Vtisi in odmevi
Ko sem v nedeljo, 12. maja,

gledala in poslušala Nado Kraj-
gerjevo na našem govorniškem
odru, se mi je zdelo, da vidim
poosebljeni simbolni lik parti-
zanske borbe. Drobna je in šib-
ka, toda do zadnjega vlakenca
polna energije. Le par ur prej
se je bila pripeljala, ali svoje-
utrujenosti ni pokazala. Še ta-
isti večer je šla zopet na vlak . . .

Iz takih ljudi je bila sestav-
ljena partizanska vojska, iz lju-
di, ki niso poznali, oziroma niso
smeli poznati napora. Le tako
je mogla vztrajati do konca. Šte-
vilčno in materialno šibka, kot
je bila, bi se nikdar ne mogla
uveljaviti, kamoli se povzpeti
do tolikšnih uspehov, kot jih je
dosegla, ako bi svoje moči ne
črpala iz vrelca trdne vere v
zmago nad krivico ter se z nad-
človeško požrtvovalnostjo vrgla
v boj.

Opisovaje nam nekatere stra-
ni partizanske borbe, nas je med
drugim povedla s seboj na pot,
ko je spremljala od pomanjka-
nja pogibajočo deco. “Toliko in
toliko smo jih rešili, toliko in
toliko nam jih je spotoma pomr-
lo . . .” je njen glas tiho, a raz-,

ločno tolmačil to, kar smo videli
zapisano v njenih očeh.

Pomagala je, ko so nesrečne-
mu mlademu partizanu rezali
nogo, da so mu rešili življenje.
Prisad, vsi znaki gnitja so se
pokazali na ranjeni nogi. Ali ta-
kojšnja amputacija, ali pa smrt
. . . Ob svitu goreče sveče so ga
oteli smrti z orodjem, kot ga ra-
bimo v kuhinji . Peli so parti-
zanske pesmi - da so preglasili
in uglušili vzkrike bolnikove,
kajti uspavati, omamiti ga ni,
bilo s čim . . .

Taka je bila partizanska bor-
ba! In kdo ve, koliko je bilo slič-i
nih prizorov! Ni čudno, da sije
iz oči Nade Krajgorjeve tolik-j
šna otožna resnoba, da te zade-
ne prav do osrčja.

Med očrtavanjem na novo j
prerojene in preurejene Jugo-;
slavije se je dotaknila tudi po-!
ložaja ženstva. Res je žalostno,
da je moralo priti do te strahot-
ne, večletne morije, ki je ho-l
češ, nočeš vrgla moške in
ženske ta taisto tehtnico vred-
notenja. Težko si je zamisliti,:
kako bi se n. pr. v Jugoslaviji
izteklo, ako bi žene ne bile po-
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Pi/ X//. apelira na ženske, naj
gredo za cerkev "od hiše do hiše"

V Italiji sc vrši borba, begava naj bo: ali še pod privilegiji,
ali pa se jo polaste tisti, ki sedaj delajo za druge.

Mussolini je bil strmoglavljen, nato poražen in končno umor-
jen, toda posedujoči sloj je še gospodar italijanske države.

Najvažnejši del vladajočega sistema v Italiji je cerkev. Dne
2. junija bodo volili, ali naj bo še monarhija, ali pa naj postane re-
publika. Republika v Italiji pomeni povsem nekaj drugega kakor
pri nas. Kajti naša republika je rešila več monarhov kakor pa
Velika Britanija in mnogim je pomagala nazaj na prestol, ali
pa jim jih je zagotavljala, na primer Otonu Habsburškemu.

Republikanske revolucije v Evropi pa pomenijo čestokrat
tudi revolucijo proti cerkveni nadvladi in pa strmoglavljenje pri-
vilegijev.

Papež se boji, da se taka revolucija utegne dogoditi v Italiji
celo na miren način, namreč z glasovnico. Ker so v Italiji prvič
v njeni zgodovini dobile tudi ženske volilno pravico, se je Pij XII.
dne 13. maja obrnil s posebnim pastirskim pismom, ali kakor že
se označujejo take cerkvene poslanice, na ženske.

‘ Pojdite vse na volišče,” jim je dejal, “in glasujte v obrambo
svoje vere.” (Vsakdo ve, da vera, ali cerkev, v Italiji ni v ne-
varnosti.)

Značilno je, da cerkev ni še nikdar propagirala enakoprav-
nosti žensk. Volilno pravico vsepovsod—tako tudi v Italiji—so jim
izvojevali socialisti. In čim so jo dobile, so glasove žensk mono-
polizirali klerikalci.

Ne samo v Italiji ampak več ali manj tudi v Zed. državah.
Pij XII. morda ni čital Sinclairjevega Jimmie Higginsa,

ampak razume pomen agitacije. “Govori z vsakim, ki ga srečaš,”
je zaklical ženskam, “in ga prepričaj, naj glasuje tako, da ne bo
cerkev prišla v pogubo.”

Jasno je, da je katoliška cerkev v politiki bolj javno in od-
ločnejše kot še kdaj. Namreč, sedaj je naravnost v nji. Je odločno
za obvarovanje fašizma v Španiji in ustanovila je pod masko de-
mokracije katoliške stranke povsod, kjer bi utegnile kaj pome-
niti. In marsikje se prenavljajo v vladajoče stranke. N. pr. v
Avstriji. Franciji. Nemčiji, Italiji itd. Ne verujejo v demokracijo,
toda zmagujejo po demokratičnih pravilih, ker imajo posedujoči
sloji denar, vpliv in pa ker je masa ignorantna in vsled svoje ne-
vednosti zapravlja demokratične pridobitve.

Ampak Pij XII. vseeno čuti, da življenje svojemu sistemu
sicer lahko podaljšuje, a ohraniti ga niti s še takimi apeli vendar
ne bo mogel. Zakoni razvoja so proti njemu.

Kar priznajmo: borba je med
kapitalizmom in socializmom

V Tokiu so delili prvega maja letake—brez podpisa—v ka-
terih se je dolžilo zavezniško (ameriško) vojaško vlado, da pro-
iežira reakcijo in sploh da skuša ohraniti japonsko cesarstvo pod
okriljem starih tradicij.

‘Mi nismo za komunizem v Zed. državah, ne na Japonskem,”
je odgovoril na tisti letak George Atcheson Jr., ki je svetovalec
ameriške vojaške vlade pri MacArthurju.

Mi smo zoper Tita zato, ker je njegova Jugoslavija zavrgla
dinastijo in uvedla sistem socializacije v boljši obliki kakor pa
jo je pred okrog .30 leti boljševiška Rusija.

Zvezni senat je dovolil Angliji blizu štiri milijarde “rado-
darnega posojila v veri, da bo to pomagalo ohraniti svet pod
našo i anglo-ameriško) ekonomsko kontrolo. Kanada je priskočila
k tej akciji s’poldrugo milijardo posojila Angliji.

1 ako se ta borba vrši ne samo med kolektivizmom in kapi-
talizmom temveč tudi med dvema skupinama sil, ki tekmujeta
za nadvlado nad svetom.

Nobena skrivnost ni, da tekmujejo zapadne sile na eni strani
in USSR na drugi za kontrolo nad Nemčijo—ali bolje, da se jo
organizira v možni borbi med kapitalističnim zapadom in sovjet-
skim sistemom.

V Latinski Ameriki tli. Posedujoči sloji se oprijemajo fa-
šizma v veri, da to je edino kar jih lahko obvaruje pred socialno
revolucijo.

Španija, v kateri so se privilegiji rešili demokratične repu-
blike s pomočjo Hitlerjeve in Mussolinijeve intervencije, ter z

nevtralnostjo demokratičnih držav, je spet v vretju in demo-
kratični zapad si znova prizadeva, da se je ne bi izročilo “komu-
nizmu”, to je, socialni revoluciji.

Na Poljskem divja stara, plemiška reakcija, s pomočjo hier-
arhije, ki pledira na ignorantne kmete, naj se nikar ne puste za-
peljati hudiču, ki jih omamlja in izvablja v “večno pogubo”. Mi,
)o sc pravi, Zed. države, oziroma naša vlada, pa se prizadeva, da
bi se socialna revolucija preprečila in to skuša na Kitajskem, v
Italiji in pomagamo Angliji, da se ne bi dogodila v Grčji, v Indiji
in kjersižebodi.

A po svetu vzlic temu vre. Za demokracijo bi Zed. države
lahko res kaj storile le, če ne bi imele zaščito kapitalizma v mi-
slih. Pa smo menda pozabili, s kakšno mujo ga je v “depresiji”
1. D. Roosevelt rešil. In sedaj se naš ekonomski sistem nagiba v

a H
F

W >

HSRu. p*- jKMSS.

in. ' i

ITALIJA SI ZELO PRIZADEVA, da bi dobila čimveč reliine pomoči. UNRRA, ameriški Rdeči križ,
razne katoliške organizacije ter VVar and Community Fund so ji dale v prošlih par letih že okrog mili-
jardo dolarjev podpore. Gornje je slika otrok v Neaplu, ki čakajo na malico, katero jim dele vsako po-
poldne.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
slušale glasu svojega srca in svo-
je pameti, ampak bi le topo pod-
pirale svoje tradicionalno jim
priznane tri hišne vogale . . .

Dosihmal so kmetske žene
gladile pota le do njih in cer-
kva; drugam so jim bila zaprta.
Takisto ni bilo ni za bolj ali
manj izšolane baš spodobno in
je njihovi “ženkosti” hudo ško-
dovalo, ako so kdaj popolitizi-
rale, kajti to je bilo izrecno mo-
ško polje.

Ali bi bilo tedaj čudno, ako
bi se zgolj s cerkvenimi nauki
podprte deželanke kar na splo-
šno priključile izdajicam. ki so
se borili “za Boga in sv. cer-
kev”? Ali br bilo čudno, ako bi
na plači in na vsem prikrajšane
ter povsod odrivane izobražen-
ke ostale v tej borbi popolnoma
pasivne?

Toda kri ni voda, pravimo. In
vendar je neštetim zvodenela
slovenska kri. Po žilah sloven-
skega škofa in mnogega sloven-
skega duhovnika se je pretakala
samo še žegnana rimska voda

—in ti ljudje so imeli naša po-
deželja, zlasti ženstvo na svoji
vrvici! Kako lahko bi sc bilo
zaobrnilo v napačno stran, če bi
žene pravočasno ne spregledale,
ali pa se klavrno prepuščale bo-
žji volji, natanko tako, kot so
bile vzgojene.

Čast partizanom! A dvakratna
čast njihovim ženam in dekle-
tom! Toda z golim počaščenjem
ne moremo napolniti niti ene
žlice, od časti in slave se ne da
živeti. Treba je drugega. Nad
150,000 jetičnih otrok je v Jugo-
slaviji, a samo okrog 5,000 po-
stelj zanje! Bratje in sestre, se-
zite v žep. nudimo bolni deci
tega našega naroda priliko, da
ozdravi, da živi, saj je bil ustvar-
jen za življenje, ne pa za prera-
no smrt! Pomagajmo, da se bol-
nišnica za to nesrečno deco čim-
prej zgradi in opremi! Narodo-
va bodočnost leži v naraščaju!

Kadar se spomnite svojcev v
starem kraju, pošljite jim lan-
ski in pa letošnji Ameriški dru-
žinski koledar! Stane letošnji
$1.65, lanski $1.50. Pošljite nam
naslov in vsoto, drugo izvršimo
mi.

Louis Adamič je avtor mno-
gih knjig. Naročite si jih iz Pro-
letarčeve knjigarne.

Resnica je redkokdaj čista in ni-
kdar preprosta.—Oskar Wilde.

vse iste smeri. Ker pa se tega zaveda, kriči, da vse, kar je po
svetu narobe, so “komunistične spletke”.

Resnica je, da je tu razredna borba v večji obliki kot še kdaj
prej. Nadaljevana bo še dolgo kajti socialni procesi se ne re-
šijo v enem dnevu.

Kajzer Vilhelm ni poznal
pardona

‘ Prisegli ste mi zvestobo, to
se pravi, otroci moje garde, vi
ste sedaj moji vojaki. Z dušo in
telesom ste se predali meni: sa-
mo enega sovražnika imate in to
je moj sovražnik. Pri sedanjih
socialističnih rovarjenjih se la-
hko zgodi, da vam bom zapove-
dal postreliti vaše sorodnike,
brate, tudi starše kar vas si-
cer Bog obvaruj! toda v ta-
kem slučaju morate brez obo-
tavljanja slediti rtibji zJpovedi.”

(Wilhelm 11. pri zaprisegi re-
krutov gardnih polkov v Pots-
damu dne 23. novembra 1891.)

“. . . Če pridete pred sovražni-
ka, ga morate pobiti! Nobenega
pardona! Nobenih ujetnikov!
Kogar dobite v roke, vam je za-
padel. Kakor so se pred tisoč
leti proslavili pod kraljem Atilo
Huni, da še danes odmeva njih
mogočnost v pravljicah, tako
proslavite tudi vi ime Nemca na
Kitajskem in tisoč let naprej, da
si nikoli ne bo upal noben Kita-
jec niti postrani Nemca pogle-
dati.”

(Viljem 11. dne 27. julija 1900
četam pred odhodom v vzhodno
Azijo.)

Seznam priredb
slovenskih organi-
zacij v Chicagu
Društvo George VVashington št.

270 SNPJ. Slavnost 30-letnice
v soboto 25. maja.

Društvo Summit št. 707 SNPJ.—
V nedeljo 26. maja zabava in pred-
vajanje filmskih slik iz Jugosla-
vije. Priredba se vrši v Walley
Louckas Hall, 5805 W. Archer Ave.

Društvo “Delavec” št. 8 SNPJ
priredi v nedeljo 2. junija v Hrvat-
skem domu, 9818 Commercial Ave.
veselico v pozdrav in v korist fan-
tom, ki so se vrnili iz armade in
mornarice. Zabava se prične ob
3. popoldne.

Klub št. 1 JSZ.—Piknik v korist
Proletarca” na Keglovem vrtu v

soboto 20. julija (to je tretjo soboto
v juliju).

Pev. zbor France Prešeren.
Piknik v nedeljo 28. julija pri Ke-
glu v Willow Springsu.

“Pioneer” št. 599 SNPJ. Pik-
nik v soboto - 3. avgusta v Pilsen
parku, 26th st. & Albany Ave.

Organizacije v Chicagu in oko-
lici, ki žele imeti svoje priredbe oz-
načene v tem seznamu, naj nam
sporoče podatke, enako tudi po-
pravke v slučaju pomot.)

Ako verujete v poslanstvo, ki
ga vrši “Proletarec”, pomagajte
mu v pridobivanju naročnikov
in zbirajte prispevke v njegov
tiskovni sklad!

Kupujte Victory honde!

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Vlaki zopet vozijo redno kot

po navadi. Ampak premogovni-
ška situacija je še vedno vpra-
šaj, in vrh tega so tu pretnje s
stavkami železničarjev in razne
druge. Smo pač v dobi industri-
alnih bojev, kateri so se šele pri-
čeli.

Navada je danes, da dobimo
za vsako stvar krivca, ali vir iz
katerega prihaja nesreča. Na
mednarodnem polju je seveda
Rusija, katera je kriva vsakega
fiaska naše demokratične diplo-
macije, na industrijskem polju
pa CIO, kateri je, kot pravijo
naši politiki in pa predstavnik
AFL, William Green—pod kon-
trolo komunistov. Samo v stav-
ki premogarjev, katera je v svo-
ji popolnosti ustavila skoro vso
industrijo, niso mogli ti naši vse-
gavedneži obdolžiti ne moskov-
skega zlata in ne komuniste,
kajti John Lewis je ne samo do-
ber republikanec ampak še celo
zelo konservativen—ter njego-
va organizacija je solidno v
Ameriški federaciji dela.

Ali vse to ne spremeni ne po-
litičnega in ne ekonomskega po-
ložaja, v katerem se danes na-
haja ameriško delavstvo. Poli-
tično, brez vsake močne delav-
ske stranke, katera bi ga podpi-
rala v njegovem boju na indu-
strialnem polju, še celo brez ča-
sopisja, izvzemši par unijskih
tednikov in revij, katere ne do-
sežejo večjih mas ljudstva,
brez svojega, zastopstva v kon-
gresu in senatu ter v boju
med seboj stoji danes v naj-
večji borbi za svoj unijski ob-
stanek ter za tiste pridobitve,
katere si je priborilo v zadnjih
dvanajstih letih. Ni dvoma, da
je reakcija danes na delu za po-
tisnjenje delavstva nazaj v pred
nevvdealsko” dobo. Kdor dvomi

naj samo čita naše meščansko
časopisje in pa zasleduje delo
naših zbornic v Washingtonu.

Zborovanje v Parizu
Mir še ni prišel v utrujeno

Evropo. Velika četvorica ni do-
spela do nobenih večjih sklepov
glede končnega in trajnega mi-
ru. Anglija in Amerika ka-
tera stopa kar se tiče Evrope
natančno po angleških stopi-
njah hočejo prosto pot in tr-
govino na Balkanu (kar se ni ču-
diti, saj so preje lastovali Bal-
kan) in pa Italijo prilično kot je
bila pred vojno, izvzemši njene
kolonije, katere bi rada nadzo-
rovala, ali saj nekaj od teh kot
na primer Cirenajko Anglija.
Glede pravičnih zahtev Jugosla-
vije, o vprašanju Trsta in Pri-
morja stoji na strani Jugo-
slavije samo Rusija.

Vsi argumenti o zaledju Tr-
sta in odvisnosti tega mesta od
dežel, katere ga tvorijo, in želje
tržaških meščanov samih so za-
man. Je pač večje število itali-
janskih volilcev v Zed. drža-
vah kot pa Jugoslovanov. Da se
je jugoslovansko ljudstvo borilo
na strani zaveznikov ter žrtvo-
valo več ljudi kot pa Anglija
to ne šteje. Da se je v Italiji iz-
redil fašizem ter da se je Italija
borila na nemški strani kot so-
vražna sila je pozabljeno. Tu
je vprašanje angleškega impe-
rija ter strah pred Rusijo.

V Collier’s magazinu z dne 18.
maja ima časnikar Arthur Gaeth
zelo zanimiv članek glede Tr-
sta in Jugoslavije. V njemu pri-
poveduje zelo obširno o svojem
intervjuvu s Titom in pa svoje
lastne vtise glede Jugoslavije. V
tem članku potrdi resnico pri-
ljubljenosti UNRRA v Jugosla-
viji ter popolnoma zanika kot
neresnico, da je ta pomožna
ustanova v nji nepopularna. Ob
enem opisuje o strašnem poru-
šenju nekaterih krajev Jugosla-
vije in pa o velikem delu rekon-
strukcije, ki se tam vrši.

Še posebno zanimiv je njegov
opis glede kazni “črnih borzi-
jancev” in pa tistih, kateri so so-
delovali s sovražnikom. Ves ta
denar gre v poseben rekonstruk-
cijski fond, katerega država po-
rabi v obnavljanju porušenih
krajev. Pove tudi, da je nova
država določila 50 dinarjev za
en dolar. In pa, da je aprila
1945, ko je bil izdan novi denar,
določila za izmenjavo starih ju-
goslovanskih dinarjev v nove—-
in to 100,000 dinarjev za 5,000
novih. Na ta način je bil znižan
premost med bogatimi in übož-
nejšimi sloji. Ob enem je država
zvišala plače nižjim slojem ter

jih znižala višjim. Na ta način
dobi ženska, katera je pometala
in ribala po sobah in katera je
leta 1938 zaslužila za to delo
600 dinarjev na mesec danes
2,200 dinarjev. In ravnatelj ve-
leprodajalne, kateri je istega
leta zaslužil 24,000 dinarjev na
mesec danes samo 5,600 di-
narjev. Članek je zanimiv in
razpravlja tudi o razdelitvi zem-
lje in splošnem političnem po-
ložaju.

Naše priredbe
V nedeljo 12. maja se je v

dvorani SNPJ v Chicagu vršila
priredba podružnic SANSa,
namreč praznovanje osvobodit-
ve Slovenije, ter ob enem v po-
moč otroški bolnici v Sloveniji.
Ker. se je slučajno vršila na ta-
kozvani “Mother’s Day”, ni bila
dvorana nabito polna, kot bi mo-
rala biti ali vseeno je bil rezul-
tat zelo dober. Program je bil
lep. Nastop pevskega zbora Pre-
šerna in njegovega kvarteta je
napravil na navzoče močen vtis.
Nastop mladinskega naraščaja
SNPJ ter druge pevske točke so
bile zelo dobre. Ali o tem so ali
pa bodo več pisali drugi. Ome-
nim pa naj govornico partizanko
Nado Kraigher, katera je v pre-
prostih ali v srce segajočih be-
sedah opisala borbo in trpljenje
ne samo partizanov, ampak tudi
otrok. Solze so tekle, ko je pri-
povedovala o porušenih vaseh
kjer je v celi vasi bila samo ena
žlica, kjer m bilo ne kruha, ne
obleke, ne čevljev in ne hrane
Pripovedovala je o prenosu
otrok iz nemškega “logarja”
(koncentracijskega taborišča •.

kjer je bilo nad tisoč sestrada
nih, pretepenih, na pol mrtvih
otrok in od katerih jih je na po
tu v zavetje umrlo nad 400
To so strahovite zgodbe, katere
se ti zaderejo v dušo. Kolekta
v dvorani s prispevki društev
kjer je samo South Chicago pn
spevalo nad pet sto dolarjev, je
znašala nad $2,000.

Spomini .
.

.

Kot vsako leto od kar je prea
petinsedemsetimi leti padla Pa
ri|ka Romuna bo svetovno de
lavstvo tudi letos praznovalo
spomin padlih junakov, kater
so padli v “krvavem tednu”
med devetnajstim in štiriindvaj-
setim majem leta 1871. Kakor
sedaj je bilo tudi takrat premir
je po veliki vojski, samo da je
bila takrat omejena med Franci
jo in Nemčijo. Ali vprašanje je
bilo isto kakor je danes ljud
stvo proti reakciji. Tudi danes
stoji ne samo Francija, ampak
Evropa in ves svet pred istim
vprašanjem. . .

Velesile ni varno kritizirati
Lebaneška vlada je ustavila

dva dnevnika (eden je komuni-
stičen) ker sta jo kritizirala v
njenem “apizanju” Velike Bri
tanije. V pojasnilo je navedla
za vzrok, da sta kaznovana lista
“ogrožala javno varnost”.

Pišite po novo knjigo “Slo
vensko-aineriška kuharica” \

Proletarčevo knjigarno. Cena
$5.00. Naročite si jo še danes.

Tole mi ne gre
v glavo?

Čim kaj storiš za napredek ah
se bojuješ proti kapitalizmu, pa
si označen med reakcijo za “ko-
munista” ali na za komunistič
nega “sopotnika”. Ampak kako
to. da se dobe i med naprednja
ki ljudje, ki se taki propagandi
proti napredku vjamejo, to m'
nikakor ne gre v glavo’
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