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ZADJI OBISK? Na gornji sliki sta ženi dveh nacijev, ki sta bila
i Nuerenbergu obsojena v smrt. . Prva je žena bivšega Hitlerjevega
ministra vnanjih zadev Joachima von Ribbentropa, in druga pa žena
Waltherja Funka.

Mirovna pogodba
z Italijo naperjena
proti Juaoslaviii

Molotov obljubil, da bo primorsko vprašanje prej
ali slej vseeno rešeno pravično, to je tako, kot
želi Jugoslavija. Anglo-ameriški blok prevladuje

Vzelo je dolge tedne, predno
je mirovna konferenca v Parizu
spravila pod streho pogodbo z
Italijo. Končno besedo o nji ima
še velika četvorica. ki pa se bo
nedvomno ravnala po željah ve-
čine. kakor jo predstavlja anglo-
saški blok.

Jugoslavija zapostavljena
Sicer bi bila pogodba z Italijo

že davno sklenjena, ako ne bi
pokazala jugoslovanska delega-
cija toliko energičnosti, razume-
vanja in načelnosti. Prav vsi
njeni zastopniki, z Edvardom
Kardeljem na čelu, so bili kos
angleškim, francoskim ter ame-
riškim delegatom. Da. marsikak
časnikarski poročevalec je mne-
nja, da so bili Kardelj, Moše Pi-
jade. Aleš Bebler in Stanoje Si-
mič boljši ter spretnejši kot pa
diplomati katerekoli druge dr-
žave, z izjemo Višinskega.

Večino kajpada je imel anglo-
ameriški blok. Eden sovjetskih
diplomatov se je z njo norčeval.
Šalil se je tudi z “dolarsko” de-
mokracijo in na račun držav, ki
jih imata London in Washing-
ton na vrvici, omenil Abesinijo.
Indijo in Kitajsko, ki glasujejo
kakor na ukaz z “zapadno de-
mokracijo”. Niti ena izmed ome-
njenih treh ni demokratična.
Niti ena ni neodvisna. A vzlic te-
mu štejejo, kajti vsaka ima po
cn glas.

Bodisi na mirovni konferenci
v Parizu, ali pa v varnostnem
svetu združenih držav, ki zase-
da v New Yorku. je takozvani
slovanski blok odrivan, pa če-
prav ima še tako poštene, kon-
struktivne predloge.

Vprašanje Donave
V Parizu in v New Yorku so

zapadne sile v minulih tednih
tirale v ospredje razprav tudi
vprašanje plovbe po Donavi. Za-
stopniki sovjetske unije so za-
man argumentirali, da je to
stvar samo tistih dežel, skozi ka-
tere ta reka teče, ne pa zadeva
Amerike ter Anglije, ki sta od
nje tisoče milj daleč.

In če so Angleži in Američani
vzlic temu v pravem, čemu naj
bo Donava izjema? Le zakaj naj
bi mednarodna kontrola samo

zanje veljala, ne pa tudi za dru-
ge velike prometne reke, pre-
kope ter morske ožine? Na kon-
ferenci odsekov združenih na-
rodov v New Yorku je delegat
Jugoslavije ob vsaki priložnosti
poudaril, da drže Američani v
Avstriji več sto jugoslovanskih
podonavskih ladij in s tem po-
vzročajo Jugoslaviji silno škodo
na prometu. Ampak Amerika
teh bark Jugoslaviji noče vrniti
tima tudi čehoslovaške in ru-
mitnske), češ da je to vprašanje
treba rešiti v celoti. In sicer ta-
ko, da bo Donava pod medna-
rodno upravo ne samo tistih de-
žel. skozi katere teče, temveč
vseh. To se pravi, glavno besedo
nad njo hoče anglo-ameriški
blok

Mnogo vzrokov za ugovore
Naravno, da se Rusija protivi

zahtevam za zavezniško kontro-
lo v deželah, ki jih smatra za
svojo sfero vpliva. In ima za to
tudi dobre argumente. Čemu n.
pr. naj imajo kontrolo nad Pa-
namskim prekopom samo Zed.
države, nad Sueškim kanalom
le Anglija, nad Dardanelami le

(Konec na 5. strani.)

Predsednik Truman in člani
njegovega kabineta so prišli za-
radi naglo ustvarjenega pomanj-
kanja mesnin in mnogih drugih
potrebščin v zadrego, ker se bo-
je. da jim bo to v kongresnih
volitvah prihodnjega novembra
zelo škodovalo. Republikanski
tekmeci namreč to situacijo pri-
dno izrabljajo. Demokratski pr-
vaki se sicer prizadevajo zvreči
krivdo za vsa ta umetno vpri-
zorjena pomanjkanja na repu-
blikance, ampak ljudje so na-
ivni in sedhj res že izgloda, da
bodo dali v prihodnjem kongre-
su večino Hoovrovi stranki.

“Radikalni” demokrati priti-
skajo na Trumana, da ima še čas
ljudstvu predočiti pravo resnico
s tem, da justični department
podvzame preiskavo proti me-

sarskemu trustu. Dokazala naj
bi, da ie pomanjkanje nastalo po
preračunanem načrtu mesnega
monopola, ker noče ovir pri ko-
vanju profitov. Dokazi so na
dlani, da mesnice po deželi na-
birajo na peticije podpise odje-
malcev, v katerih zahtevajo od-
pravo vladne kontrole nad ce-
nami mesa. Češ, ko hitro se OPA
neha umešavati v mesno indu-
strijo, pa bo mesa spet v izo-
bilju.

Dejstvo je, da si vlada ne upa
stopiti na prste ne mesnemu ne
nobenemu drugemu monopolu.
Sicer je razna podvzefja vlada
začasno že “prevzela”, toda le

I ako so se dogodile v njih stav-
i ke, da je na ta način primorala
delavce nazaj na delo. Taka za-

sežena podvzetja pa vlada ni
obratovala sebi v prid temveč v
korist privatnim lastnikom. Mi
smo vendar za “free enterprise”
in ako tak “free enterprise” no-
če producirati, češ, da se mu
obratovanje vsled “prenizkih”
cen ne izplača, je v tem sistemu,
v kakršnega naša vlada veruje,
ni moči, ki bi ga mogla prisiliti
služiti splošnim ljudskim ko-

ristim.
Ljudstvo tega ne zapopade,

pa se jezi nad politišni, ki so
koncem konca le služabniki mo-
nopolov, namesto da bi spreme-
nilo sedanji gospodarski red
oziroma nered in odpravilo po-
žrešnost po profitih.

Kakor v mesni industriji, ta-
i ko se igrajo z ljudstvom v nadi

Jugoslovanski
TAKTIKA ŠČUVANJA PROTI SOVJ.
UNIJI NE BO REŠILA KAPITALIZMA

Poročevalci ameriških listov v Moskvi se čudijo,
čemu jepri nas toliko propagande proti Rusiji, ko ven-
dar lahko vsak razumen človek ve, da si ne želi niče-
sar bolj kakor dolgotrajnega miru.

Drew Pearson je minulo nedeljo v radiu znova po-
udaril, da pošiljamo Angliji atomske bombe. Proti
komu? To ni nikomur skrito. Vsa naša propaganda je
naperjena proti Sov/, uniji, zoper takozvani slovanski
blok in pomagamo reakciji kjerkoli naš kapitalizem
upa, da mu bo v "neizogibnem" spoprijemu zmožna
pomagati.

Ako bi ameriški kapitalizem posedoval kaj raz-
sodnosti, bi uvidel, da je njegov sistem v Evropi skra-
hiral že tik po prvi svetovni vojni in ni je sile, ki bi ga
še mogla obnoviti.

Dušamo se za demokracijo. Toda kar se naše vla-
de tiče, vse z vidika za ohranitev sistema, ki je segnil.
Čemu treba Grčiji urivati monarhizem, pod katerim
se ljudstvo ne more vzdrževati drugače kot z zastonj-
skimi dajatvami iz Amerike in iz imperija Velike Bri-
tanije?

Francijo skušamo ohraniti kapitalizmu z milijard-
nim posojilom, s podpiranjem klerikalizma in pa s
tem, da dajemo veljavo njenim diplomatom stare
šole.

Ogrsko si naš državni tajnik Byrnes skuša prido-
biti na svojo stran z milostno mirovno pogodbo.

Na Primorskem je taktika naše vlade protidemo-
kratična, ker se boji, da ako bi dala ljudstvu pravico
vladati samega sebe, bi dobili v mednarodnem Tr-
stu večino Slovenci skupno z "italijanskimi komuni
sti". Torej da se to ne zgodi, naj bo vladar nad Trstom
Anglež, ali pa Američan, in odgovoren naj bo ne ta-
mošnjemu ljudstvu, ne državam v njegovem zaledju,
temveč samo varnostnemu koncilu združenih naro-
dov. Nčmreč angleški in ameriški vladi.

Naša nova taktika, ki pomeni lajanje v Rusijo, se
repenči bolj in bolj na vseh koncih in krajih. Ko je pri-
šlo na nedavni vseslovanski kongres v New York ne-
kaj delegatov iz Sovjetske unije bilo jih je enajst
vseh skupaj, jih je naš državni department obvestil,
da se morajo registrirati za agente tuje države. Rajše
kot da bi to storili, so se vrnili. Delegati iz Jugoslavije
pa niti vize niso dobili. Iz Čehoslovaške je bil poslan
za delegata katoliški župnik. Po kongresu je bil po-
vabljen za govornika v Chicago. State department je
tudi njemu ukazal, naj se prijavi za agenta tujinske
države. Rajše je takoj odpotoval.

Ko pa jeprišel v Zed. države Churchill, mu ni bilo
naročeno, da naj se registrira za tujinskega agenta,
dasi je to v resnici bil. Namesto da bi ga zagrabili, kot
naša vlada grabi in provocira ljudi iz Sov/, unije, Ju-
goslavije in Čehoslovaške, ga je spremil sam predsed-
nik Truman na shod v Missouriju, kjer je (Churchill)
pozival to deželo v vojno zvezo proti USSR in "slovan-
skemu bloku".

Gre se za obvarovanje kapitalističnega sistema, in
zato toliko krika v Zed. državah o neizogibni vojni z
Rusijo in pa na pretek rožljanja z našimi atomskimi
bombami.

Pa ne bo nič zaleglo. V Evropi se kapitalizem ne
bo nikdar več opomogel in v Zed. državah pa bo oma-
gal v prvi krizi. Saj bi bil že v prejšnji propadel, ako
ga ne bi bil otel Roosevelt ter njegov "new deal". A v
bodočih polomih mu taka zdravila ne bodo več po-
magala.

begunci v Italiji
nadlega za obe
prizadeti vladi

V Italiji vedri tisoče Jugoslo-
vanov večinoma pristaši prej-
šnjega kraljevega režima, po-
tem je v nji kakih 15 tisoč čet-
nikov, mnogo Paveličevih. hr-
vatskih “ustašev”, precej srb-
skih beguncev, ki so pod nacij-
sko okupacijo delali za kvizlin-
ga Nediča, in na stotine sloven-
skih “domobrancev”, “belogar-
distov”. prvakov slovenske ljud-
ske (klerikalne) stranke, med
njimi dr. Miha Krek, par sloven-
skih pristašev Živko Topalovi-
ča (tudi slednji vedri v Italiji)
in poleg vseh teh je pribežalo
pod rimsko in zavezniško zašči-
to v Italijo iz Jugoslavije krde-
lo pustolovcev vseh sort in barv,
ki sedaj spletkarijo, hujskajo
proti Titu in nagajajo primor-
skim Slovencem. Te vrste pro-
vokatorji so sedaj najglasnejši v
Trstu. Potuho jim daje italijan-
ska policija in pa zavezniška
oblast v Julijski krajini.

Jugoslovanska vlada se je že
parkrat obrnila na zavezniško
zasedbeno oblast v Italiji z vpra-
šanjem, čemu dopušča to sovra-
žno delovanje beguncev proti
Jugoslaviji? Ne samo da ga do-
pušča. ampak ta element tudi
podpira.

Časnikar Peter Furst je dne
30. sept, poročal iz Rima, da sc
se jugoslovanski pustolovci v
“večnem mestu” poglobili v taj-
nosti črne borze in so sedaj v
tem poslu vsem drugim najbolj-
ši konkurenti. Prvič, ker so dr-
zni in pa ker obvladajo več je-
zikov.

Kar sc tiče italijanske vlade,
bi sc teh nepovabljenih ‘gostov’
iz Jugoslavije rada iznebila čim-
prej, a jc brez moči, dokler bo-
do zavezniki imeli nad njo od-
ločilno besedo. Kar se tiče übc-
žne hrvaške in slovenske du-
hovščine, pa jo ščiti papež. Pod-
pore dobiva največ iz Amerike.

Glavno taborišče “četnikov”
je južno od Neapolisa. Omenje-
ni novinar je poročal, da jih mi-
slijo uposliti Angleži za straže-
nje svojih vojaških instalacij,
skladišč in barak po vsi Italiji.
Ako jih je res kar enajst tisoč v
taboru v južni Italiji in štiri ti-
toč v Julijski Benečiji, je to že
precejšnja armada.

Jugoslovanska vlada zahteva,
da se ljudi jugoslovanskega dr-
žavljanstva pošlje nazaj, a an-
glo-ameriška oblast sc temu pro-
ti vi, češ, da bi bili v Jugoslaviji
prosekutirahi, ker so se vsled
svojih aktivnosti proti Titu Beo-
gradu zamerili. Ta problem to-
rej še dolgo ne bo rešen.

Konferenca Prosvetne
matice bo v 24. novembra
v Waukeganu

Konferenca krajevne organi-
zacije Prosvetne matice in JSZ
z delokrogom v severnem Illi-
noisu in Wisconsinu se bo vršila
v nedeljo 24. novembra v Slov,
nar. domu v Waukeganu. Prične
se ob 10. dopoldne. Tajnik kon-
ference Louis Zorko je o tem
obvestil vsa pridružena društva.

Monopoli glavarji ameriškega gospodarstva
za višanje svojih profitov vsi
drugi monopoli. Nobena tajnost
ni, da je oblek in spodnjega pe-
rila zato tako malo na trgu, ker
se oblačilni industriji ne zdi vre-
dno producirati za “male” do-
bičke. Torej si kupi le najdražje
obleke, ako imaš denar, ali pa
se postavi proti OPA in boš do-
bil potem tudi cenene, toda i te
po veliko višjih cenah kakor so
bile pred vojno. Isto kot za ome-
njene velja za stavbinsko indu-
strijo. za sladkorni kartel, avt- j
ne obrate itd. Kakih petdeset ve-
lekorporacij s svojim ducatom
velebank ima vso kontrolo nad
živilskim in drugimi obrati. In
ker so monopoli čezdalje jačji,
se bodo igrali z usodo prebival-
stva dokler ta sistem ne bo od-
pravljen.

IKOMEIVTARJI I
Zbira in presoja urednik

Senator Mitchell iz države
Washington je v vladne kroge
podrezal z vprašanjem, da-li so
pripravljeni preiskati obdolžit-
ve o pajdašenju članov ameri-
škega prosekucijskega štaba v
Nuerenbergu. z ženami obtože-
nih nacijskih zločincev ter z
njihnimi mladimi prijateljica-

, mi. Imeli so skupne partije, do-
bro jedli in pili šampanjca ter
likerje. Senator Mitchell je ob
enem dejal, da ker ima te podat-
ke iz popolnoma zanesljivega
vira v Nemčiji, bo afero preis-
kal tudi poseben senatni odsek.
Nekatere v tej deželi je morda
to razkritje presenetilo. Ne pa
tiste, ki vedo, kako se sestavlja-
jo štabi našega uradništva v
okupiranih deželah in v raznih
tribunalih ter komisijah.

Obravnava v Nuerenbergu je
trajala nad leto dni. Prav lahko
bi bila končana v par mesecih,
ako se bi prosekutorji in zago-

. vorniki ne pečali toliko z dlako-
cepstvom. Glavni ameriški pro-
sekutor Jackson velja za pošte-
njaka. Ako je senator Mitchell
v pravem, se o vseh članih nje-
govega (Jacksonovega) štaba te-
ga ne more reči. Sicer pa je bilo
takoj ob izreku obsodb razvidno,
da je bilo nekje nekaj narobe,
ker kako drugače si je mogoče
razlagati, da sta dva izmed naj-
večjih nacijskih zločincev bila
oproščena namreč Franz von
Pappen ter Hjalmar Schacht. V
Berlinu so se takoj, ko se je iz-
vedelo o osvoboditvi teh dveh
in še enega drugega nacija zače-
le protstne demonstracije proti
pristranosti sodnikov, kajti dru-
gače si nemško ljudstvo tega
čudnega sodnega procesa in iz-
reka ni moglo razložiti.

Nadškof Alojzij Stepinac je

bil na zagrebškem ljudskem so-
dišču spoznan krivim zločinov
proti narodu in državi in bil ob-
sojen na 16 mesecev zapora ob
prisilnem delu. Zagovarjal se je
kolikor se je vedel in znal in
imel je na svoji strani močne
prijatelje, med njimi papeževe-
ga nuncija, škofa Hurleyja iz
Floride, ki pa mu ni mogel po-
magati iz kaše. Noben zagovor-
nik ne bi mogel zakriti dejstva,
da je Stepinac res kolaboriral s
Paveličem in njegovo “hrvatsko
vlado” ter z Mussolinijem in
Hitlerjem. Seveda cerkev sedaj
trdi, da je Stepinac mučenik za
vero. V resnici je svoj katolici-
zem zlorabljal v pomoč Paveli-
ču in okupatorjem ter v boju
proti Srbom, ki jih je poglavnik
hotel v Hrvaški iztrebiti, koli-
kor jih ni primoral s škofovo
odobritvijo v “izpreobrnitev” v
katoliško vero.

Obravnava v Zagrebu je bila
javna. Zagovorniki so smeli ško-
fa braniti po mili volji. Stepinac
je imel pravico se tudi sam za-
govarjati, kar je storil. Dejal je
med drugim, da se proti sedanji
Jugoslaviji ni mogel pregrešiti,
ker je tedaj sploh ni bilo. Edina
posvetna avtoriteta v njegovi
nadškofiji je bila takrat Paveli-
čeva vlada v Zagrebu in pa nem-
ška ter italijanska zasedbena

joblast. To bi držalo, ako bi Ste-
pinac ne bil sam delec tiste po-
svetne oblasti in če ne bi bilo

i proti njemu toliko neovrgljivih
dokazov, da je sodeloval s Pave-
ličem iz. navdušenja, ne zato,
ker je bil primoran. Ampak ob-
soditi škofa na prisilno delo je
nekaj novega. Star običaj je, da
se je duhovnikom—posebno viš-
jim svečenikom—kaznjive pre-
stopke spregledalo. Če so gre-
šili, so bili le kam daleč preme-
ščeni, ali pa so bili poslani de-

(Nadaljevanajc na 4. strani.)
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Naše aktivnosti je treba pospešiti
- predvsem v agitaciji za Proletarca

Počitniške sezone je že davno konec. Za delavske
agitatorje je sploh nikoli ni, a vendar so časi, v kate-
rih je mogoče delovati uspešnejše kakor pa v poletju.

Sedaj je naša glavna briga prihodnji letnik Ame-
riškega družinskega koledarja.

Nabiralci oglasov so bili pridni. Nekateri sotrud-
niki so se tudi že pobrigali toliko, da so nam poslali
svoje spise. Na vse druge pa apeliramo, da naj nam
gradivo pošljejo ko hitro mogoče. Kajti le na ta način
nam bo uspelo izdati to velepomembno knjigo ob
času.

Razpečevalci nas prosijo, da naj ne bo zamude.
In november je pred durmi.

Tiskarna nas je obvestila, da bo računala za tisk
koledarja kakih 40 odstotkov več kakor lani. In mi-
nuli teden pa je nam znova podražila list, za okrog
$36 vsako številko.

Opravičuje se na zvišanje plač tiskarjem, in pa na
narašajočo draginjo papirja ter raznih drugih tiskar-
niških stvari.

Letos nismo imeli v prid Proletarca posebne kam-
panje. Zanašali smo se na naše redne prispevatelje
v tiskovni sklad in res so pomagali kot ponavadi.

Toda vsled višanja cene za tisk bomo morali skr-
beti tudi za višje dohodke. Torej za več prispevkov v
tiskovni sklad, za več naročnin in za več naročil za
knjige iz naše knjigarne.

Upravnica Anne Beniger bo pripravila v prihod-
njih tednih seznam knjig, ki jih še imamo v zalogi in
ki so vredne, da si jih ljudje naroče in čitajo. Ob enem
apelira, da naj vsakdo, ki mu naročnina poteče, pošlje
vsoto ne da bi čakal na ponovne opomine. Tako nam
ostane več časa za razno drugo nujno delo.

Anton Zornik se je potožil, ker njegov dopis ni še
prišel na vrsto. Je tudi še par drugih, ki niso urejeni,
ali bodo pa za v prihodnjo številko. Dela je pač toliko,
da so nekatere stvari odrivane, zato da moremo dru-
gim posvetiti več časa.

K sklepu naj znova poudarimo, da bo Proletarcu
največja pomoč to, ako mu pridobimo vsakdo izmed
nas saj enega novega naročnika.

In seveda, dajmo uporabiti tudi vsako priložnost
za zbiranje prispevkov v njegov tiskovni sklad.


