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Kralj George 11. se je vrnil
iz übežništva v Angliji nazaj na
grški tron toda ne s pompom,
kajti njegova dežela je ekonom-
sko in politično silovito razrva-
na in ljudstvo je obupano ter v
pomanjkanju.

Že pred povratkom je George
11. vedel, da vladarske službe na
Grškem ne bi mogel nikoli več
dobiti nazaj, ako bi mu ne po-
magala Anglija z oboroženo in-
tervencijo proti republikancem
in drugim levičarskim skupi-
nam, ir. pa Zcd. države s svojo
tikozvano moralno silo (zapo-
padena tudi v našem brodovju
•i letalstvu v Sredozemlju) ter
; relifnimi dajatvami.

Na severnem Grškem traja že
precej tednov “mala” .civilna
vojna. Padajo uporniki, njihni
sorodniki in talci. In padajo tu-
di grški orožniki ter vojaki.
Grčija ima sedaj okrog 80.000

mož stalne armade. Oborožena
;e z angleškim orožjem. Mnogo
jc že starinskega, toda proti sla-
bo opremljenim upornikom je
udi staro angleško orožje zelo

učinkovito.
Grška rojalistična vlada je po-

tipala angleško poveljstvo tudi
za oborožitev monarhističnega
civilnega prebivalstva češ,
banditi” na severu so oprem-

ljeni z jugoslovanskim in sovjet-
skim orožjem, torej je treba
opremiti za obrambo tudi naše
ljudi.

Angleški poveljniki in angle-
ki diplomati v Atenah želji ni-

so hoteli direktno ustreči, iz bo-
jazni pred posledicami. Kajti an
gleška vlada v Londonu ima od
svoje inteligenčne (špijonske)
iužbe na Balkanu sporočila, da
jugoslovanska vlada upornikov

na Grškem ne oborožuje, niti ni
\ zvezi z njimi. Res pa je, da do-
bivajo orožje od obmejnega ma-
ccdonskega prebivalstva v Jugo-
slaviji. Ono želi pomagati svo-
jim bratom Macedoncem, ki so
pod Grčijo in od grške vlade za-
tirani ter provocirani.

V Atenah so grški propagan-
di: ti v tednu z dne 7. okt. pri-
rc ili nekaj demonstracij proti
pariški mirovni konferenci, ker
jim je odrekla teritorije, ki jih
je Grčija zahtevala od Bolgarije
in Albanije. Na ulice so nagnali
delavce, češ. da naj demonstri-
rajo proti krivicam, ki jih je
mirovna konferenca v Parizu
storila Grči ji. Za propagando pa
so vladni krogi rekli, da je de-
monstriral delavski razred, ne
samo kaki študenti in trgovski
pomočniki. Grčija je užaljena
tudi vsled prenizke vojne od-
škodnine, ki so ji jo zastopniki
nglo-ameriškega bloka na kon-

ferenci v Parizu določili na ra-
čun Italije. Zato so zastopniki
Grčije na pariški mirovni kon-
ferenci parkrat glasovali s so-
vjetskim blokom proti angio-
ameriški-francoski zasnovi mi-
rovne pogodbe z Italijo. V osta-
lem pa grška vlada vlogo anglo-
ameriške satelitke zvesto igra.

Ščuvanja drug proti drugemu
je v današnji Grčiji nič koliko.
Radio, tisk in kino je pod kon-
trolo vlade. Republikansko giba-
nje je večinoma podtalno, zato
ne more doseči mase toliko kot
jo dosega vladna propaganda.
Slednja označuje upornike za
bandite”, vse levičarske opo-

zicionalce za “komuniste” in vse

republikansko gibanje za od ru-
skega komunizma zasnovan boj
proti grškemu narodu.

V severni Grčiji so uporniki
pota in ceste proti rojalističnim
četam podminirali. Čim jih kra-
ljevo vojaštvo odstrani, že pri-
dejo iz zasede največ ponoči,
nasprotniki monarhije in jih
znova podminirajo.

Levičarji označujejo kralja in
njegove čete za reakcionarne in
vse rojalistično gibanje za faši-
stično.

Ampak ta obkladanja z imeni
situacije nič ne spremene. Dej-
stvo je, da je v Grčiji veliko lju-
di. ki so za republiko in proti
kralju ter angleški intervenciji,
dasi niso komunisti. Oni celo tr-
dijo, da anglo-ameriška taktika
na Balkanu tira vse napredno
misleče ljudi h komunistom, ker
nimajo kam drugam iti. Ko vi-
dijo, da se Angleži ,m Američa-
ni pajdašijo z ljudmi iz kralje-
vih krogov, ki so se pred vojno
družili z naciji in uvajali faši-
zem v Grčiji, jim je jasno, da se
od takih zaveznikov ne morejo
nadejati podpore za demokrati-
ziranje grškega naroda in nje-
gove države.

Angleške okupacijske čete v
Grčiji štejejo kakih 30,000 mož.
V Moskvi večkrat namignejo,
da jim angleška invazija v za-
vezniško Grčijo ni všeč in Krem-
lin želi, da bi angleške čete čim-
prej odšle. A iz ‘dobro poučenih’
virov v Sredozemlju trdijo, da
Anglija svoje posadke na Gr-
škem celo jača namesto zmanj-
šuje.

Angleška intervencija utegne
s časoma privesti Rusijo v di-
rektno podpiranje grških levi-
čarjev. In to je tisto, radi česar
je sovjetska delegacija na kon-
ferenci koncila združnih naro-
dov obtožila Grčijo za nevarno
točko svetovnemu miru.

Na mirovni konferenci v Pa-
rizu je Grčija morala prepustiti
en otok Albaniji, pridobila pa je
dodakaneške otoke, ki jih je
imela do te vojne Italija.

Zelo se Grčija boji macedon-
’ skega vprašanja. V balkanskih
vojnah s Turčijo je bila Mace-
donija razdeljena med Srbijo,
Bolgarijo in Grčijo. Po minuli
vojni je jugoslovanski del Ma-

| eedonije. ki je bil do nemške
okupacije pridružen k “veliki
Srbiji”, postal avtonomna repu-
blika v Jugoslovanski federaciji
in pridružen mu je bil nato tudi
bolgarski del Macedonije. Osta-
ne še grški in zato so baš v grški
Macedoniji bili v prošlih tednih
najhujši boji proti povratku kra-
lja in za republiko.

Poročevalec moskovskega ra-
dia je 8. oktobra dejal, da je
namen grške rojalistične vlade
s terorjem in übijanjem uničiti
macedonsko, bolgarsko, tracij-
sko in albansko manjšino.

Besedniki grške vlade pa jam-
rajo, da bi morala mirovna kon-
ferenca v Parizu upoštevati, da
meji Grčija na tri neprijateljske
države namreč na Bolgarijo,
Jugoslavijo in Albanijo, zato bi
ji morali zavezniki dati saj na
račun Bolgarije in Albanije ta-
ke meje, s katerih bi se pred so-
vražniki v slučaju napada lahko
branila.

Grčija je torej v vse kaj dru-
gem kot zavidljivem položaju.
Bila pa bi vsekakor na boljšem,

Grčija, žrtev vnanjega umešavanja,
v bedi in politični negotovosti
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, ako bi sedanja angleška vlada v
Grčiji ne nadaljevala svoje po-
litike po Churchillovih potih,
temveč bi si rajše iskala naklo-
njenosti med tistim ljudstvom,
ki je za demokratiziranje svoje
dežele in vsled tega proti mo-
narhizmu in rojalistični frakciji.

Oljna polja sedaj
glavni predmet
vojnih nevarnosti

(Konec s J. strani.)
vsled tega ga tudi lahko brez-
mejno izkoriščajo.

Donava in Dardanele
Ako čitatelj zapopade. čemu

se toliko zanimamo za našo pre-
vlado v Sredozemskem morju,
mu bo vse to še bolj jasno, če si
predoči, da ni nikjer na svetu
bogatejših oljnih ležišč, kakor v
Perziji in v nji sosednih deželah
ter v Saudi Arabiji. In pa da
skušajo dobiti popolno kontrolo
nad njimi anglo-ameriške dru-
žbe. Ogromne oljne cevi se ste-
kajo skozi iz oljnih vrelcev v
Palestino, v Aleksandrijo in v
druga pristanišča na bližnjem
vzhodu, ki jih sedaj skupno kon-
trolirajo Velika Britanija ter
Zed. države.

Zato toliko vpitja z ameriške
strani, da naj se Turčija Sovjet-
ski uniji glede kontrole nad
Dardanelami nikar ne uda in
pa, da naj imata nad plovbo po
Donavi Washington ter London
glavno besedo. Tudi Rumunija
je namreč bogata na petroleju,
in pa Ogrska. In obe sta obdo-
navski deželi.

Vse to vpitje, kako smo za
svobodno trgovino, za prost pro-
met ter za demokracijo je le pre-
vara. Kajti ne naša vlada, ne
angleška, ne nobena druga se
ne bi hotela nikdar brigati za
kraje, v katerih bi ne bilo nič
drugega kot le zanimanje za de-
mokracijo, za civilne svobodšči-
ne, verstvo in take stvari. Gre
se za profite, trgovino ter izko-
riščanje prirodnih zakladov. Vse
drugo je postransko.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

dali in nato preklicali in isto
smo storili s Čehoslovaško. Ako
bi posojila le šenkavali, bi bila
taka taktika upravičena. A če
zahtevamo, da nam morajo biti
vrnjena, ne bi smeli pri tem
imeti v mislih “dolarskega im-
perializma”, ki je delegatom
pariške mirovne konference to-
likokrat donel po ušesih.

Združeni narodi se na svojem
novem zborovanju v New Yor
ku bržkone ne počutijo kdove
koliko združeni. Že brezmočnost
pariške mirovne konference jih
je poparila. In sedaj so bili vsi
nerešeni spori prenešeni iz
Francije tja. Ko bi male dežele
imele kaj veljave, bi morda še
kako šlo. A so samo “števni
stroj”.

Geneva v Švici za Ligo naro-
dov nima slovesa. Toda ogrom-
na ligina palača je še tam. Ni
vzroka, čemu naj bi se sedaj ta-
ko rahla organizacija združenih
(?) narodov naseljevala kje v

-

PRIZOR IZ STAVKE v filmski industriji v Californiji. Bila je v
glavnem spor med dvema unijama AFL zaradi jurisdikcijskega vpra-

šanja. Za delavstvo niso taki boji nič dobrega. Posebno ne v tem slučaju.

Ameriki. Mar naj tiste milijone
rajše potroši za graditev miru in
v ta namen bo imela veliko več
miru v Genevi kakor pa bodisi
v New Yorku ali v Californiji.

DROBU
John Chamazar, ki se je čita-

teljem priljubil s svojo kolono
pod naslovom “Nekaj drobiža”,
se je moral podvreči operaciji na
očesni mreni. Tudi drugače je
bil že dlje časa slabega zdravja.
Upamo, da kmalu okreva in pri-
čne spet pisati svoje satirične
notice.

John Hribar in Leo Bruce sta

se preselila iz Chicaga na njune
sadne farme v Florido. Qba sta
naročnika Proletarca.

❖

V soboto 12. okt. se je vršia v
Slov. del. centru seja širšega od-
bora Slovenskega ameriškega
narodnega sveta. Udeleženci so
med drugim sklenili, da se bo
kongres SANSa vršil prihodnje
leto 30. maja v Clevelandu.

John Darovec je nedavno pre-
vzel gostilno na 3245 So. Pula-
ski Rd. To je bivša Permetova
gostilna, ki jo je doslej imel v
posesti Darovčev nečak An-
dreas. J. Darovcu želimo veliko
uspeha.

CVETKO KRISTAN
SE JE OGLASIL

Nedavno je pisal prijatelju v
Ameriko Cvetko Kristan, ki je
sedaj spet na delu za zadružni-
štvo. Pred vojno je bil ravna-
telj zadruge na Jesenicah. Na-
ciji so ga zagrabili, potem še
njegovo družino in veliko dru-
gih Jeseničanov, jih vlačili po
gorenjskih taboriščih in nato
vse skupaj kakih petsto oseb,
izgnali v Južno Srbijo.

Cvetko je bil pred vojno so-
trudnik Ameriškega družinske-
ga koledarja, Majskega glasa in
Proletarca. Z urednikom teh
treh publikacij sta se videla ose-
bno koncem poletja 1938 na Je-
senicah in enkrat v Ljubljani.
Upamo, da se bo v našem tisku
spet oglasil.

Propagandistom kapita-
lizma se "delo" v radiu
izplača

Kadar poslušate v radiu pro-
pagandiste privatnih interesov,
kot sta n. pr. H. V. Kaltenborn,
Upton Close in cela procesija
drugih, si morda niti ne pred-
stavljate, da prejemajo ti ljudje
za svoje “delo” proti unijam in
socialnim reformam tisočake na
teden. Posebno prvo omenjena
sta visoko plačana, ker imata
“sloves” in vsled tega veliko pri-
vlačnost med maso. Upton Close
je n. pr. prejel $140.000, a se je
svojim “delodajalcem” potožil,
da je to premalo za trud, ki ga

vrši zanje.
H. V; Kaltenborn ima pri svo-

ji družbi toliko “zaslug”, oziro-
ma privlačnosti med radio avdi-
jenco, da mu financira od časa
do časa tudi potovanja po ino-
zemstvu, od kjer pripoveduje
ameriški publiki po radiu svoje
vtise.

Tudi Drew Pearson in Walter
Winchell nista od njunih spon-
sorjev najeta zato, da se bi te-
pla za pravice delavstva in proti
socialnim krivicam.

Žungliranje s
številkami

Ko se je pred kongresnim od-
sekom vršilo zaslišavanje o čez-
mernih dobičkih, ki so jih med
vojno prejemali obratovalci la-
djedelnic, katere jim je zgradila
in opremila vlada, so se izmuza-
vali s svojimi številkami v do-
kaz proti vladnim računskim iz-
vedencem, da so v resnici imeli
izgubo, ne pa dobiček. Vladni
računarji so odgovarjali, da so
številke, ki jih navajajo opera-
torji ladjedelnic, zavajalne in
sploh, da so knjige vodili tako,
da se bi iz njih ne moglo dogna-
ti višino njihovih dobičkov. Pa
so vladni računski veščaki kon-
čno le prišli do čistega.

Znani industrialni magnat
Henry Kaiser se je pred odse-
kom zelo razjezil in trdil, da je
v resnici imel okrog 18 milijo-
nov dolarjev izgube, ne pa do-
bička. Točne “izgube” seveda ni
mogel navesti. Navzoči so se ču-
dili, kako da more biti on še ve-
dno bogataš vzlic milijonskim
izgubam in si želeli, da bi tudi
oni bili med tistimi, ki milijone
izgubljajo, a vendar bogate!

V Zed. državah ima volilno
pravico 91,634,472 ljudi

Zvezni števni urad (Census
Bureau) poroča, da je v tej de-
želi 91,634,472 ljudi, ki se po
zakonu smejo udeležiti letoš-
njih novemberskih volitev v
zvezni kongres.

V omenjenem številu volilnih
upravičencev je 1,171,948 več
žensk kakor moških volilcev.
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“Jaz sem veletrgovec * v Severnem Illinoisu že dolgo časa. Zala-

-Bam ljudi tega okrožja z mnogimi potrebščinami. Rad trgujem
"" ' A v tem kraju, ker ljudje so tu podjetni in napredni. Vi-

del sem prihajati in napredovati trgovpe in izdelovalce

v tem kraju. Bližina čikaškega in dobre prometne

4 zveze delajo ta kraj idealen za trgovino. Moja žena in
jaz sva vesela, da se naša družina vzgaja v tem kraju.

Severni Illinois je rodoviten kraj in ima dobre šole,

dobre življenske razmere in čudovite priložnosti.”
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TA TRGOVEC je eden izmed navdušenih trgovcev Se-

—LL— vernega Illinoisa. On, kakor mnogi drugi v tem kraju
vedo, da je ta kraj najbolj podjeten in moderen kraj na

Industrije imajo v 2em kraju iz- svetu. Chicago in Severni Illinois je resnično središče
j redne ugodnosti: železniško sre- ■'

Združenih držav in je blizu vseh ameriških tržnih krajev

Ufel dišče Zed. držav * Svetovno zra- Ms in viroV sirovin-

čno postajo Vodno plovbo Hitro razvijajoče se zračne zveze vežejo te kraje s
Zemljepisno središče Z. d. Veli- skoro vsakim trgom na svetu. Ta družba stavlja v bo-

1111l ko finančno središče •= “Velika dočnost Chicage in Severnega Illinoisa vse zaupanje.
tržna središča Pridelke živeža Vsebina tega oglasa je enaka eni izmed serij, ki jo objavljamo po

lljpl *n izdelovalno središče Vodi v y vsej deželi, da pokažemo številne industrijske priložnosti, ki se nudijo tu.
Pr °izvocin ji jekla in železa Do- Ako vi veste za kako podjetje, ki išče nov lokal, vas prosimo, da nas ob-
bre delavske razmere 2,500,000 vestite, da bo nam tako mogoče v sodelovanju z drugimi, ki so interesi-
kilowatov moči Rezerve premo- rani v napredek Severnega Illinoisa, podati takim resnična pojasnila
ga * Dobro vladno vodstvo * Do- o tem kraju.
bro življenje * Za davke dobro
postrežbo.
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Angleški premegarji
dobe več mesa

Meseca septembra so bili od-
merki mesa angleškim premo-
garjem zvišani 20c na teden. Po-
vprečni konzument ga sme ku-
piti za 23 in pol centa na teden.

Angleški premogovniki upo-
slujejo do 400,000 delavcev. Do-
bili so večji delež mesa, da bi
lahko več producirali, ker indu-
striji manjka premoga.

AGITATORJI
NA DELU

Poročilo za 4 tedne od 20. septem-
bra do 18. oktobra 1946.

Anton Zornik, zap. Penna 44
(3 novi)

John Krebel, Cleveland, O. 36
Angela Zaitz, Chicago, 111. 16

(2 novi)
John Vitez, Barton, O. 12
Mart. Judnich, Waukegan, 111. 12
Andy Krvina, Girard, O. 8
Joseph Korsich, Detroit, Mich. 7
Louis Barborich, Milwaukee,

Wisconsin 6
Louis Malenshek, Pueblo, Colo. 6

(2 novi)
Joseph Oblak, Chicago, 111. 4
John Rak, Chicago, 111. 4
Louis Zorko, Chicago, 111. 4
A. Slobodnik, Crested Butte,

Colorado 4
Frank Klune, Chisholm, Minn. 4
Anton Udovich, La Salle, 111. 4
Lovrenc Bajc, Fairport Harbor,

Ohio 4
Mat Malnar, Willard, Wis. 4
John Goršek, Springfield, 111. 4
Frank Zaitz, Chicago, 111. 3
Frances Vidmar, Chicago, 111. 2
Luka Groser, Jr., Chicago, 111. 2
Frank Remitz, Rock Springs,

Wyoming 2
Jacob Kunstelj, Ely, Minn. 2
John Teran, Ely, Minn. 2
Peter Benedict, Detroit, Mich. 2
Anton Tomšič, Oakland. Calif. 2
Mary Stroy, Indianapolis, Ind. 2
Frank Hribar, Cleveland, O. 2
K. Erznožnik, Red Lodge, Mont. 2

Skupaj 206 naročnin. Prejšnji iz-
kaz (4 tedne) 162 naročnin.

Slavo velikih mož je vedno
treba presojati, s kakšnimi
sredstvi so si jo pridobili.
Rochefoncauld.
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