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KRUH V ANGLIJI se deli po odmerkih. Daši gornja slika ne priča

o kakem nezadovoljstvu radi tega, vendar se ljudstvo zelo jezi, ker
smatra, da je prikrajšano na kruhu vsled prevelikih angleških dajatev
živilskih zalog za I’NRRA, (ločim v Zed. državah dobiš kruha še vedno
v izobilju. Pa so se v Angliji vpraševali, čemu ta razlika? Ampak naša
vlada trdi, da mi dajemo za UNRRA največ in zato smo pekarijam tudi
/manjšali dobavo moke, sladkorja in mašče.

Pogajanja za mir
po svetu vedno
bolj v zamotanjih

Propaganda za tretjo svetovno vojno v polnem
zamahu. Ali je Jugoslavija storila zmoto, ko se
je lotila Zed. držav? Sporov nič koliko

Incidenti v mednarodni poli-i
tiki, ki se vrste drug za drugim,
dokazujejo, da nevarnost tretje
svetovne vojne resnično obsto-
ja. Pravijo, da jo morda še pre-
cej let ne bo, toda da je neiz-
bežna.

Dva nasprotna si sistema
V minulih par dneh je bilo

posebno poudarjano, da sta si
sovjetski in ameriški ekonom-
ski sistem skrajno nasprotna in
da med njima mora priti do
udara. Ako bi pokojni Roosevelt
še živel, bi bržkone ne bil take-
ga mnenja. Kajti smatral je, da
so socialni preobrati potrebni,
toda temeljiti morajo na ameri-
ških tezah tolmačenja demokra-
cije.

Toda ne samo dva nasprotna j
si gospodarska sistema, tudi im-,
perialistične težnje vzhoda in
zapada so trčile skupaj.

Igra z Italijo
Značilno je, da naša in an-

gleška vlada podpirati Italijo
proti Jugoslaviji. Nikomur v
našem državnem departmentu
menda ne pride na misel, kako
je Jugoslavija trpela pod oku-
patorji in koliko je storila v
prid zavezniške zmage.

Seveda, ker smo za kapitali-
stični sistem, smo sedaj proti
Titu. Ampak čemu ni naša vla-
da tega rekki takrat, ko so bile
Hitlerjeve armade še mogočne
in so bile še poplavljene po vsi
Evropi?

One dni je Jugoslavija bila
edina izmed okupiranih dežel,
ki se je res borila proti osvoje-
valcem. To ji je bilo priznano
v angleškem parlamentu celo
od samega Churchilla, pa tudi
od Roosevelta in od kongresni-
kov, senatorjev in priznanih
žurnalistov.

Toda sedaj pa je takšna go-
nja, da naj se rajše Italijo pri-
zna za našo “sobojevnico”, na
Jugoslavijo pa se kaže s prstom,
češ, da je zločinska, ker je na-
padla naša letala.

Premier Alcide de Gasperi se
je vrnil minulo nedeljo v Rim
in poslancem dejal, da je storil
na mirovni konferenci v Parizu
za Italijo vse, kar je mogel. In
pa da je zanjo veliko pridobil.
De Gasperi ve, da je bila Italija
naša sovražnica, da je bila z na-
mi v vojni in da se je prav po
italijansko podala šele, ko je
spoznala, da je zmaga zanjo na
strani Hitlerja izgubljena.

uuoi in aiigiconi

plomati, pa tudi francoski, so
Italiji vendarle naklonjeni, da
drže z njo in podpirajo njene
nepravične zahteve, namesto da
bi popravile krivico, ki je bila
storjena Sloveniji in Hrvaški v
prvi, oziroma po prvi svetovni
vojni.

Afera z letali
Da,našnja Jugoslavija Zed.

držav ne smatra za svojo iskre-
no prijateljico, niti ne Italija.
Ampak Italija se zaradi Vatika-
na veliko bolj zanaša na našo
vlado v Washingtonu, kakor pa
se jugoslovanska, ki se čuti bolj
in bolj osamljena. Zanaša se sa-
mo še rja Rusijo in njene “sate-
litke”.

Ko so v prvi polovici avgusta
začela brneti poročila o napadih
jugoslovanskih bombnikov na
ameriška letala, smo čitali samo
eno plat zvona. Namreč, da je
bila le Jugoslavija kriva.

Toda med vrsticami je tu pa
tam kak poročevalec le omenil,
da so naša letala preletavala Ju-
goslavijo brez dovoljenja. Ker
so se Američani in Angleži, ki
imajo pod oblastjo Trst in pre-
težni del Julijske krajine, za-
držali napram Jugoslaviji vse-
skozi arogantno in ker podpira-

(Konec na 5. strani.)

Gremo po potih, kakor po pr-
vi svetovni vojni in morda v še
večjo “depresijo”. Vse dere za
profiti. Smo že v inflaciji, po-
sebno kar se novih stanovanj-
skih hiš tiče, pa tudi cene dru-
gih življenjskih potrebščin na-
glo naraščajo.

Dolar je čezdalje manj vre-
den. Moraš jih imeti več in več,
ako hočeš obuvala, spodnjo ob-
leko, srajce, suknje itd. Vladni
ljudje preiskujejo in ekonomski
veščaki razpravljajo,., češ, kaj
neki je narobe z deželo, ki ima
v produkciji večje možnosti kot
katerakoli druga na svetu?

V vojnem času smo produci-
rali toliko, da je bilo čudo.

Sedaj ni več čudo, kajti kon-
gresne preiskave so dokazale, da
so privatni lastniki brzeli na
svoj način zaradi dobičkov, ki
sor.jih želi , ne pa vsled patrio-
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PREPEHAVANJE POLJSKE V ANGLO-
AMERISKI DIPLOMACIJI

Ena izmed dežel, ki je v vojni največ trpela, je
Poljska. Vsa njena mesta so porušend. Nekatera po-
polnoma. Vrh tega je Poljska še vedno zasedena de-
žela, ker je ona most med Sovjetsko unijo ter Nemčijo.

Rada bi mir in se v miru razvijala. Ves njen na-
predni sloj se je odločil za socialnorevolucijo enako
kot n. pr. v Jugoslaviji.

Ampak zopadne sile ji ne dajo miru. Kar venomer
drezajo vanjo. In pa Vatikan.

Katoliška cerkev na Poljskem se ponaša, da ni slu-
žila Hitlerja. Ampak je vendar toliko reakcionarna, da
lahko nagaja —s pomočjo ameriške in angleške di-
plomacije.

Dočirn je katoliška duhovščina na Hrvaškem, Slo-
vaškem, v Sloveniji in tudi več ali manj na Češkem
služila Mussoliniju in Hitlerju, se jima je poljski kar-
dinal Hlond uprl in pobegnil. Toda ohranil si je svoje
reakcionarno prepričanje, in ko se je vrnil, je začel
spletkariti toliko, da je bolelo.

Poljska, kot že omenjeno, je namreč razbita. Nje-
no ljudstvo je v bedi. Sovraži Ruse in Žide. Demokra-
cije ni še nikdar poznalo. Pod svojimi kralji je bilo za-
tirano, nato pod ruskimi carji, zatem pod Pilsudski-
jem, ki se je bolj zanimal za vojno proti Sovjetski uniji
kakor pa v dobrobit svojega naroda—dasi je bil (Pil-
sudski) nekoč socialist. Ko ie umrl, je padla Poljska
popolnoma v roke reakciji in klerikalizmu, kar sicer
oboje je bilo v nji eno in isto.

Današnja Poljska ima koalicijsko vlado, v kateri
dominirajo komunisti in socialisti. Ali če hočemo pri-
trditi ameriškim žurnalistom, je pod kontrolo Moskve.

Toda ta poljska vlada se je že od začetka odločila
za socialne reforme, ki pa prihajajo v navzkrižje s po-
litiko Vatikana in takozvanih zapadnih sil. Masa
poljskega naroda je neuka in lahko dostopna zava-
janju onih, ki bi še radi jahali na njenem hrbtu.

Gre se n. pr. radi volitev. Sedanja poljska vlada,
ki je t Ja na sličen način, kakor v je
uvedla zemljiške reforme, podržavila industrijo, refor-
mirala šolstvo, toda cerkev ie ostala z izjemo, da so
ji bila le veleposestva odvzeta, toda ji bodo plačana.

V nedavnih volitvah je bilo Poljakom naročeno,
naj se izrazijo, ali so jim te socialne reforme po volji
ali ne. Izrazili so se z veliko večino za uvedene spre-
membe.

Ampak anglo-ameriška diplomacija se je umeša-
la v ta plebiscit in nagaja dalje. Govori o demokraciji
namesto o socialni zaščiti.

Poljska je relativno velika dežela in zapadni im-
perializem bi io znova rad spremenil v "sanitarni
kordon". Moskva pa tega ne bo dopustila. To prere-
kanje in intrigiranje je največ Poljski v škodo, ker če
se bi druge dežele ne umešavale v njene zadeve, bi
bila že pri lično urejena. To bi bilo dobro ne samo za-
njo temveč tudi za vso Evropo in za ves svet.

Zamotanost
tržaškega problema

Zadnji dogodki v Trstu in de-
monstracije, ki so se odigrale v
Tržiču, so pokazale, da bistvo
problema ni izključno narod-
nostnega značaja, temveč, da
obstoja tudi vprašanje ideolo-
gičnih razlik med levico in des-
nico. V teku zadnjih demonstra-
cij v Tržiču so Slovenci in Ita-
lijani' skupaj nastopili proti

sklepom zunanjih ministrov šti-
rih velesil glede bodočnosti
Primorske.

Jugoslaviji naklonjene orga-
nizacije, katere je preteklega
meseca napadla nacionalistična
italijanska mladina, so deloma
italijanske, deloma slovenske.
Stavka, ki je bila prirejena v
znak protesta proti tem desni-
čarskim izgredom, se je udele-
žilo številčno več Italijanov kot
Slovencev.

Židovsko vprašanje
dela angleški vladi
veliko preglavice

Angleške vladne oblasti si be-
lijo glave, kako rešiti “židovsko
vprašanje” v Palestini. Prav za
prav “rešujejo” to vprašanje že
od konca prve svetovne vojne,
ko je Velika Britanija dobila
mandat nad Palestino.

To vprašanje ni lahko, kajti
v Palestini si lastijo domovin-
sko pravico Arabci, ki nočejo,
da se bi tja naselili Judje v ve-
likem številu. Na drugi strani
pa židovsko ljudstvo, zlasti pa
njihovi voditelji v Ameriki, za-
htevajo svojo židovsko državo
v Palestini.

Pred enim mesecem je po-
sebna komisija, v kateri so bili
angleški in ameriški zastopniki,
izdelala ndkakšen “načrt”, ki
predvideva razdeljenje Palesti-
ne v židovske in arabske pokra-
jine. Temu se ostro upirajo Judi
po vsem svetu.

Medtem pa se seli iz evrop-
skih držav na tisoče židovskega
ljudstva in sili v Palestino. Na
tisoče jih je že odšlo
nim” potom v “Sveto deželo”,
nedavno pa so britske oblasti to
preseljevanje abruptno ustavi-
le in nesrečne izseljence zaprle
v koncentracijska taborišča na
otoku Cipru.

Pogromi proti Židom na Polj-
skem in v bližnjih državah se
ponavljajo. Pričakovalo se je,
da po stretju hitlerizma ne bo
več gonje proti Judom, a zgo-
dilo se je obratno;., politikaši,
predvsem angleški, ki imajo
največ besede in odgovornosti
za ta položaj, pa se igrajo z uso-
do nesrečnega židovskega ljud-
stva.

Angleškemu načrtu za usta-
novitev židovskih in arabskih
pokrajin v Palestini se je upr!
predsednik Truman. On y Rja-
vil, da je za večjo židovsko dr-
žavo v Palestini kot jo predvi-
deva angleška vlada. Truman
je tudi za to, da se takoj dovoli
100,000 Judom vstop v Pale-
stino.

Britska vlada je zaprla Pale-
stino židovskim beguncem. Ži-
dje v Palestini so odgovorili z
izgredi, v katerih je bilo že več
oseb übitih.

Židovske organizacije v Ame-
riki so močne in mnogi njihovi
posamezni veljaki imajo vpliv-
no besedo pri vladi, kljub temu
pa gre angleška vlada naprej
po svoji imperialistični poti, da
si v Palestini in na Bližnjem vz-
hodu sploh zavaruje svojo “živ-
Ijensko linijo.”

V interesu židovskega ljud-
stva in svetovnega miru ter člo-
večanskih pravic je, da dobi ži-
dovsko ljudstvo svojo lastno do-
movinsko državo.

Tržič sam je dober primer za-
motanosti tega problema. Me-
sto leži zdaj v zoni A, toda tako
blizu italijanske meje, da bo
najbrže prisojeno Italiji. Kraj
ima 23,000 prebivalcev, ki so po
večini Italijani navzlic temu
pa je večina prebivalstva naklo-
njena Jugoslaviji Ostali si žcl°
internacionalizacije.

Produkcija za dobiček največja opasnost
tizma. Mar je njim, od koga ža-
njejo profite glavno je, da
jih dobe!

Ugotovljeno je, da vzlic relif-
nim pošiljatvam je tu dovolj
volne, bombaža in drugih snovi
za izdelovanje oblek, toda last-
niki so nalašč ustvarili umetno
pomanjkanje in s tem črno bor-
zo, končno pa uspeli, da so na-
vili cene še bolj.

Isto se lahko reče o živilski,
stavbinski in raznih drugih in-
dustrijah.

Treba pa je seveda priznati,
da se je ameriški kapitalizem
med vojno silovito opomogel in
obogatel. V zadnji depresiji
ako ga ne hi bil otel Roosevelt

bi bil propadel. Naslednik bi
mu bil kakšne sorte fašizem, kar
pomeni, da bi se kapitalistični
sistem zavarovalo in produkcija
se bi nadaljevala le s stališča za

privatno profitarstvo, kakor se
sedaj.

Nekega dne pride nov krah,
na katerega ameriško ljudstvo
ni prav nič pripravljeno. Morda
bo tedaj spoznalo, da le v socia-
lizmu je rešitev. Produkcija
zgolj radi profitarstva nima
smisla.

Že v mnogih deželah se uva-
ja socializacijo. Ampak pri nas
se še bahamo, da je le “free en-
terprise” kaj vreden.

Podražitve, ki so nastale v
minulih nekaj tednih, pa ljudi
uče, da je z našim ekonomskim
sistemom vendarle nekaj naro-
be. Dokaz temu so zahteve za
zvišanje mezde, ki pa za zviša-
vanji cen življenskih potreb-
ščin stalno zastajajo, razen v
slučajih, kjer so na višku z me-
zdami najboljše orientirane
stroke delavcev.

Kako bo svet izšel iz te kri-
ze, ki je že na vidiku, je vpra-
šanje. Naša vlada ga skuša oteti
za kapitalizem. Torej za tiste
ljudi, ki bogate ne od svojeg:
dela temveč od dobičkarstva.

Po svetu pa je zaplamtela za-
hteva za socializacijo—ali bolj
po domače povedano, za sociali-
zem.

Tega se že uvaja. Ni je sile,
ki bi mogla proces ustaviti. Mor-
da naš state department misli
obratno, a se moti.

Zed. države so v pravem po-
menu besede ogromna tovarna,
bodisi v industriji kot v agri-
kulturi. Toda baš v sedanjem
slučaju so se izkazale, da s ka-
pitalističnim sistemom produk-
cije ne bo šlo več dolgo. Nam-
reč le do novega poloma —in
kaj potem?

Zbira in presoja urednik
Domači problemi bi morali

biti vsaki deželi najvažnejši. A
se dogaja, da so tu pa tam toli-
ko težki, da se jih razkrije s kri-
kom na korajžo kaki drugi de-
želi.

Pri Gorici je ameriška arma-
da dne 20. avgusta vprizorila
demonstracijo svoje oborožene
sile. Vršila se je v popolni bojni
opremi tik Morganove črte, da
so jo jugoslovanski vojaki in
drugi ljudje tam okrog zlahka
“opazili”. Najmodernejši tanki,
topovi sploh vse kar premog
re naša dežela na bojnem polju,
je bilo pokazano Jugoslovanom.
Čudno, kako so se dnevi spre-
menili, od kar je Hitler padel!
Pred njim so v Washingtonu Ju-
goslavijo vsled njene ognjevite
odpornosti poveličevali, sedaj
pa govore h nji mnogi bolj so-
vražno kot pa so proti Mussoli-
niju in Hitlerju med vojno.

Konvencija SNPJ na Eveletu,
: +. ocj 22. do 17. avgu-

s' .. j; bil zanimiva več kot v
e em oziru. Prvič zato, ker je
SNPJ naj večja slovenska orga-
nizacija v tej deželi, in v dru-
gič, ker posega tudi v politične
in socialne probleme. In to še
zmerom s socialističnega stali-
šča.

Eveleth je mesto z okrog
5,600 prebivalci. Mnogi delega-
ti, ki so se vozili tja, so se ču-
dili, čemu je konvencija v Pitts-
burghu sklenila, da se to zboro-
vanje vrši tako daleč. Ampak
ko so v nedeljo 11. avgusta do-
speli tja, lačni in žejni, so uvi-
deli, da so na svežem zraku in
na postaji jih je sprejela mest-
na godba, ki šteje 46 mož. Jo-
seph Ovca iz Springfielda, ki je
navajen parad, se je čudil. Pr-
vič ker v njegovem vlaku ni bi-

lo jedilnega voza, pa je prišel
gladen na konvencijo, in v dru-
gič, ko je videl, da seže železni-
ška proga samo do Eveleta in
potem se vlak obrne ritensko
nazaj. Tudi čikaški Cizej se je
potožil, da si niso vzeli delegati
s sabo nobenih jestvin, ob sami
pijači pa je težko živeti. Toda
na pikniku isto nedeljo so jim
evelethske rojakinje pripravile
“bujo”, ki so ji nekateri naši
fantje iz vzhoda rekli “župa”,
dasi je najboljše sorte “aj-
moht”, ki si ga je mogoče pred-
staviti. Nekdo je rekel: “40c so
mi računali za župo in kos kru-
ha.” Pač ni vedel, kaj je “buja”
in koliko kalorij in vitaminov
vsebuje. Vzelo je le en dan, da
so se delegati in gosti Eveletha
privadili, a težje jim jebilo, ko
je nastalo deževno, izredno mr-
zlo vreme. To je bila edina za-
preka, ki je konvenčni priprav-
ljalni odbor ni mogel premagati

Žid je se čudijo, ker so še zme-
om ob"ovraž ni celo v deželah,

ki jih je Hitler rušil—n. pr. na
Poljskem in Slovaškem. Jugo-
slavija je baje izjema. Največ
Židov v nji je v Bosni, kjer pa
so se odavna udomačili. Veliko
jih je v Zagrebu, kjer so asimi-
lirani. Na Slovenskem so redki
Ampak slovaška vlada ima te-
žave in posebno pa poljska, ker
ljudi ne more uveriti, da so voj-
ne strahote posledice fašizma in
kapitalizma, ne pa Židov

V Ukrajini so začeli v komu-
nistični stranki s “čistko”. Pa
tudi v Rusiji in v drugih sovjet-
skih socialističnih republikah. V
Zed. državah imajo volilci pri-
ložnost izvršiti “čistko” prihod-
nje-p novembra, a se je ne bodo
poslužili, ker so za ohranitev

(Konec na J. strani.)

NEKAJ SLIKE Z AGITACIJE ZA
"PROLETARCA"

Na konvenciji SNPJ na Evelethu, Minn., se je za
Proletarca posebno potrudil Edvard Tomšič iz Walsen-
burga, Colo. S pomočjo svojih prijateljev je nabral v
tiskovni sklad na pikniku v nedeljo 11. avgusta precej
nad dve sto dolarjev. Imena prispevateljev in vsote so
na drugem mestu v tej številki.

Edvard Tomšič je bil doslej član gl. odbora SNPJ.
V njemu je imel mandat distriktnega podpredsednika
za zapadne države. Za to mesto ni hotel več kandidi-
rati, dasi bi bil zlahka izvoljen. Je delaven v SNPJ in
na delavskem polju. Upamo, da bo i v bodoče aktiven
kot je bil doslej.

Iz Californije je poslal v tiskovni sklad "Big" Tony
Tomšič $7, ki bodo označeni v prihodnjem izkazu.

Seznam agitatorjev na delu (objavljen v tej šte-
vilki), izkazuje, da smo dobili od njih v minulih štirih
tednih 182 naročnin, izmed njih precej s konvencije
S. N. P. J.

Zaradi zaposlenosti urednika, ki je bil na konven-
ciji na Evelethu, bodo poslani dopisi prišli vsi na vrsto
v prihodnji številki. Vse prizadete prosimo, da naj
nam zamudo oproste.

Na Evelethu so naši somišljeniki prišli pogostoma
skupaj, a ker jekonvencija trajala le en teden, ni bilo
priložnosti za poseben sestanek. Torej smo se vpraše-
vali drug drugega le kako in kaj in smo zagotavljali,
da bomo delali dalje a naš program.

Dobili smo tudi nekaj pozdravov iz starega kraja,
v katerih nam čestitajo za poslane jim izvode Prole-
tarca ter Ameriškega družinskega koledarja. In pa mi-
nuli teden tri pisma s prošnjo, da naj piscem če le
mogoče, pošljemo koledar, ki so ga videli pri drugih
in jim je bil zelo všeč.

Na prvem mestu v številu poslanih naročnin v mi-
nulih štirih tednih je John Krebel iz Clevelanda, Mar-
tin Judnich iz Waukegan na drugem, in Angela Zaitz
na tretjem.

V prihodnji številki bodo objavljeni vtisi s konven-
cije SNPJ in razni drugi spisi, ki so nam v minulih par
tednih zastali in pridejo sedaj na vrsto. Na svoji vred-
nosti niso s tem nič izgubili.

Pričenja se agitacija za naš bodoči letnik kole-
darja, na kar opozarjamo. Treba bo veliko dela, ako
hočemo, da bomo ob draginji, ki je nastala v tiskar-
nah, krili stroške in ob enem izdali knjigo, ki bo vre-
dna svojega slovesa.


