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ALI BO ON BODOČI GLAVAR TRSTA? Fiorelo 11. LaGuardia, ki
naceljuje mednarodni relifni organizaciji, svari vlade, da če ne poskrbe
za njeno nadaljevanje, bo to za Evropo strašno huda zima. Ne samo vprezebanju temveč v pomanjkanju živeža. UNRRA preneha poslovati
1. januarja. Medtem LaGuardiju (v sredi na tej sliki) obetajo mimo-
grede že novo službo. Namreč, da bo on imenovan za prvega glavarjainternacionaliziranega Trsta. LaGuardia je bil pred leti ameriški konzuina Reki in zna govoriti za silo tud hrvaško, dobro pa obvlada talijan-ščino. V politiki je poštenjak in tako bo on morda sprejemljiv za vseprizadete dežele.

Volitve v Rumuniji
naši vladi niso
bile po volji

Socialisti najjačja stranka. - Kaj je "kapitalizem
srednjega razreda"? Pretnje Bolgariji. - Angleži
soglašajo z Byrnesovim stališčem o demokraciji

Kjerkoli zmagajo levičarske
skupine, posebno ako nastopajo
združeno pod eno ali drugo fir-
mo, so v Washir>gtonn T
nu nezadovoljni.

Zmaga skupne fronte
pričakovana

Daši se je zmago koalicije le-
vičarskih strank v Rumuniji pri-
čakovalo, se v Londonu in Wash-
ngtonu vseeno jeze, češ, da vo-
litve niso bile ne svobodne niti
pravilne. Ampak udeležile so se
jih vse rumunske stranke, torej
se jim ni zdelo, da ne bodo svo-
bodne. Drugače bi opozicional-
ne stranke sploh ne postavile
svoje liste.

V Rumuniji pravili svobodnih
volitev, kot jih ima n. pr. Fran-
cija ali pa Anglija, še nikoli ni
bilo. Prej ko ne so bile te, ki so
se vršile v torek 19. novembra,
bolj svobodne kot še katerekoli
prej.

Zmagovite stranke so za čim-
tesnejše odnošaje s Sovjetsko
unijo in za iztrebljenje starega
reda.

Opozicionalne stranke so ime-
le oziroma imajo oporo Anglije
in Zed. držav, enako tudi mladi
rumunski kralj, ki se je za za-
ščito pred provizorično vlado na-
nju pred meseci že javno obrnil.

Stanje koalicijskih strank
V omenjenih volitvah je do-

bila socialdemokratska stranka
največ glasov in največ poslan-
cev, namreč 78. Na drugem me-
stu je dizidenčna Tatarescujeva
narodno liberalna stranka z 72
mandati v parlamentu; stranka
oračev, ki ji načeljuje predsed-
nik provizorične vlade Petru
Groza, je dobila 71 poslancev in
komunistična stranka, ki je na
četrtem mestu, 70

Dalje je v tej koaliciji nova
stranka srednjega razreda, zva-
na narodna ljudska stranka, ki
je dobila 26 poslancev, in disi-
denčna kmečka stranka 21.

Opozicija šibka
Opozicija je dobila samo 66

W.V.W.W.W.W.W.W.W.

Slavnost 35-letnice
PEVSKEGA ZBORA

"NAPREJ"
v nedeljo 15. decembra

v So. S. Turn Hall,
MILWAUKEE, WIS.

I poslancev, ki se dele: narodna
kmečka stranka, ki ji načeljuje
Juliu Maniau. 32 poslancev; ma-
džarska ljudska unija, 29; naro-
dna liberalna stranka pod vod-
stvom Konstantina Bratinau, 3;
narodni kmečki demokrati, 2.

Del socialdemokratske stran-
ke ni hotel v koalicijo in je na-
stopil samostojno pod firmo ne-
odvisnih socialistov. Reporterji
tujega tiska so pred volitvami
pisali, da je to ena izmed glav-
nih treh opozicionalnih strank,
toda ni dobila niti enega man-
data, dočim jih je prava socia-
listična stranka dobila, kot že
omenjeno, največ.

Židje so dobili dva poslanca.
V parlament je bilo izvolje-

nih tudi 16 žensk. To je bilo pr-
i vič, da so tudi ženske volile in
kandidirale v politične urade.
Prej so bile v Rumuniji brez-
pravne, kakor sicer tudi moški.
Termin novega parlamenta je
‘štiri leta.

Gornji podatki so iz poročila
ameriške časniške agencije As-
sociated Press, dočim so števil-
ke angleške agencije Reuters za
par mandatov drugačne. Na pod-
lagi slednjega vira imajo social-
demokrati toliko poslancev kot
omenjeno prej, a komunisti dva
manj.

Foreign Office nejevoljen
Po volitvah je bilo iz Londo-

na poročano. da se v ministrstvu
za vnanje zadeve pečajo z mi-
slijo, da bi Anglija teh volitev

(Konec na 5. strani.)

Sedanji boj premogarjev za
zboljšanje svojih življenskih
razmer, sodna prepoved proti
njihni uniji ter njenemu pred-
sedniku J. L. Levvisu, in nekom-
promisna vztrajnost Allis-Chal-
mer kompanije v West Allisu,
Wis., sta dva izmed znamenj, da
bo v prihodnjem letu boj na in-
dustrialnem bojišču zelo po-
ostren.

Slavka pri Allis-Chalmers tra-
ja že nad sedem mesecev. Ta
kompanija uposluje okrog 11,-
000 delavcev. Pravijo, da se jih
je nekaj tisoč že vrnilo. Ni no-
bena igrača stavkati po cele me-
sece in potrošiti v brezdelju v
tej draginji vse kar človek ima.
Kompanija pa vsled stavke ne
bo nič na izgubi, ker ji bo za na-

SVET, KI JE SE VES POD OROŽJEM,
NE MORE BITI JAMSTVO ZA MIR

V Lake Success v New Yorku razpravljajo zastop-
niki štiriinpetdesetih "združenih" narodov, kako
ustvariti po svetu take razmere in odnošaje, da bo
"štiri svobodščine" in trajen mir mogoče uveljaviti.

V hotelu VValdorf Astoria pa se prerekajo ministri
velike četverice glede mirovnih pogodb z Italijo in
nemškimi satelitkami, glede bodočnosti Trsta in po-
leg jim ostane še nekaj časa tipati drug drugega o bo-
dočnosti Nemčije. Radi nje bo med njimi še veliko
spora.

Zavezniki, ki so si bili med vojno enotni in sodelo-
vali drug z drugim proti sovražniku, se sedaj često ob-
našajo kot da si niso bili še nikdar zavezniki. Svet so
razdelili v dva bloka. V enem slučaju se je 20 latin-
skih republik in pet arabskih dežel zedinilo znižati za-
stopstvo "slovanskega" bloka v ekonomskem in so-
cialnem svetu združenih narodov s štiri na dva člana.
In vendar šteje slovanski blok šestih dežel več prebi-
valcev kot pa jih ima vseh onih 2.5 dežel skupaj.

Taki manevri ne vodijo v prisrčnost. Niti ne Chur-
chillova svarila pred ogromno rdečo armado, ki jo
ima Sovjetska unija v Nemčiji in drugod v vzhodni ter
jugovzhodni Evropi.

Stalin mu ni direktno odgovoril, toda je njegovo
trditev o dve sto sovjetskih divizijah znižal na 80 di-
vizij.

Med tem je Molotov na konferenci v New Yorku
predlagal razorožitev in pa da naj vsaka vlada pove,
koliko vojaštva ima v tujih krajih po svetu.

Byrnes je v principu za razorožitev a glede podat-
kov o naši oboroženi sili, ki jo imamo drugod, je de-
jal, da naj sovjetska vlada, in s tem seveda i druge,
povedo tudi število vojaštva, ki ga imajo doma.

Bevin se ni izrekel tako naravnost, pač pa dejal, da
naj se vprašanje podatkov združi v skupen predlog
za razoroževanje.

Sovjetski delegaciji je neljubo, ker hočejo Zedinje-
ne države dežela s 140 milijoni prebivalcev, baze
po vsem svetu. Proti komu? Mar ne ogrožajo varnosti'
Sovjetske unije? Baze pripravljamo v Alaski in na se-
vernih otokih, na skrajnem severu Kanade, širom Pa-
cifika, na razpolago so nam angleške baze na sred-
njem vzhodu in svojih imamo, hoteli smo si jih ohra-
niti v leelandu, imamo jih na Kitajskem, ob latinski
Ameriki itd. Čemu tolikšno pripravljanje, ako ne proti
Rusiji, vprašujejo v Moskvi, v Washingtonu pa odgo-
varjajo, da nam je mar le mir in zaščitenje naše de-
žele. V Londonu sekundirajo.

Medtem smo razvili novo oboroževalno tekmo in
pozabljamo, da smo Sovjetsko unijo še ne tako dolgo
tega oglašali za našo zaveznico. Sedanje oboroževa-
nje priča, da temu ni več tako.

Ali se bo dobil na svetu kak velik državnik, ki bo
zmožen dežele umakniti iz oboroževanja ter jih prido-
biti za zaupanje in vzajemnost?

X
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Nekaj poročila z milvvauške konference
organizacij okrožne Prosvetne matice

V nedeljo 24. novembra se je ,
vršila v Milwaukeeju konferen-
ca okrožne organizacije JSZ in
Prosvetne matice za Wisconsin
in severni Illinois. Udeležilo se
je je nad 50 zastopnikov in za-
stopnic ter gostov.

O raznih aktivnostih %i o dru-
gih stvareh so poročali zastop-
niki pridruženih društev SNPJ
in JPZS, zastopniki federacij
SNPJ in zastopniki raznih go-
spodarskih ustanov iz Wauke-
gana.

Jack Mesec iz North Chicaga
je poročal o njihnem zadružni-
štvu. Ob koncu zborovanja je
priporočal, da se naj bi zadru-
žno idejo tudi v naših društvih
po naselbinah boljše gojilo in
poudarjalo, kajti naša društva
in jednote, in naši narodni do-
movi vse temelji na zadružni
podlagi.

Frank Zaitz je poročal o Pro-
svetni matici, JSZ in naših pu-
blikacijah. Prosvetna matica bo
izdala knjigo povesti Katke Zu-

Pomoč zaveznikom
znašala skupaj
nad 50 milijard

Eno največjih podvzetij Roo-
seveltove administracije je bil
“lend-lease”. Ta izjemna med-
vojna postava je določala, da Ze-
dinjene države pomagajo zavez-
nikom z municijo, obleko, ladja-
mi, s popravljanjem ladij, z mo-
tornimi vozili, živili itd. Teore-
tično smo jim vse to “posodili”
ali pa dali “v najem”. In zavez-
niki naj nam bi to vračali s ta-
kimi stvarmi, ki jih mi nimamo
dovolj, s popravljanjem naših
ladij v svojih ladjedelnicah, s
posojevanjem delavcev za grad-
njo naših oporišč na raznih fron-
tah in kot še drugače bi mogli
nam nuditi svoj “lend-lease”. Za
denar pa jih nismo vprašali, ker
bi takih dolgov sploh ne mogli
vrniti kakor jih niso vin po prvi
svetovni vojni.

Iz podatkov, ki jih je naša
vlada dala v javnost dne 16. no-
vembra, je razvidno, da je do-
bila največ ameriških “lend-
leasnih” dajatev Anglija—nam-
reč $31,367,559.32-7. Njena ‘lend-
leasria’ postrežba nam pa je zna-
šala $6,319,792.047.

Rusija je dobila naših pošilja-
tev v vrednosti $11,266,642,270.
Njene pošiljatve nam v povra-
čilni “lend-lease” pa so znašale
$2,212,697.

Mnogo nezakonskih otrok .

Eden izmed vsakih osem otrok
v Angliji je nezakonski. To je
za oblasti velik problem, ker
mnoge nezakonske matere svo-
jih otrok ne morejo preživljati.

Tudi voda stane
Čikaška občina je dobila v

prvih desetih mesecih tega leta
za vodo iz svojega vodovoda
$14,188,078.

pančičeve, ki bodo gotovo vsem
ugajale. Knjiga je zdaj v tisku.
Aktivnosti v JSZ ni kot nekoč,
ker ni delavskega političnega
gibanja. So pa naši člani aktivni
v raznih drugih akcijah. Glede
Proletarca je itak dostikrat po-
jasnjenoo njegovem stanju v li-
stu. Pojasnil je tudi glede dela
s koledarjem.

Referata sta bila dva.
Milan Medvešek je v dobro

naštudiranem govoru podal v
kratkih obrisih razvoj sloven-
skega naroda in njegove litera-
ture, prešel nato na izseljevanje
Slovencev v Ameriko in govoril
o nepotrebni inferiornosti, ki
so se je navzeli naši premalo po-
učeni, premalo zavedni ljudje.
To je prešlo potem tudi na nji-
hno mladino in posledica je, da
imajo marsikje velike težave do-
biti med njo take, ki jih bi naša
društva zanimala in da bi hoteli
prevzeti delo v njih in ki bi :
znali jezik svojih staršev.

Joško Oven je govoril o poli-
tični situaciji tu in po svetu, o
jačanju reakcije v Ameriki in o
zmagovanju evropskega delav-
stva na političnem polju.

Več o vsem tem bo v zapisni-
ku, ki ga je vodila Angela Zaitz.
V tiskovni sklad Proletarca se je
nabralo ob sklepu konference
S2O, nekaj pa je pred njenim
pričetkom nabral zastopnik L.
Barborich. Oboje bo v prihod-
njem izkazu.

Sodne prepovedi proti unijam spet "v modi"
domestitev škode v stavki povr-
njenega toliko več davka, ki ga
je plačala med vojno.

Za delavce je druga mera,
kajti njim je v takih slučajih
odrečena celo brezposelnostna
podpora.

Enako ima tudi sodna in poli-
cijska oblast dvojno mero. So-
dišča ustrezajo v industrialnih
sporih vedno le kompanijam. In
ker je svetost privatne svojine
bolj sveta kakor pa glave stav-
karjev, protektirajo policaji in
šerifi s svojimi deputiji vedno le
interese družbe in pa tiste, ki
hočejo delati vzlic stavki.

Stavka, ki traja toliko časa,
je za delavce draga stvar. Am-
pak kdo naj primora družbo na
pravično poravnavo spora, ko pa

je posedujoči, vladajoči razred
na njeni strani!

Letos in lani smo videli tudi
druge velike stavke stavke
profitarjev proti ljudstvu, toda
predsednik Truman in njegov
generalni pravnik nista šla na
sodišče, da bi izposlovala sodno
prepoved (injunction) proti
njim. Stavkala je proti ljudstvu
in vladi (zoper OPA) tekstilna
industrija in povzročila pomanj-
kanje perila in oblek. Stavkala
je industrija mlečnih izdelkov,
stavkal je mesni trust, stavkali
so živinorejci in prekupci, vsi
proti OPA, torej proti vladi. To-
da Truman ni šel na sodišče
temveč se je udal in preklical
kontrolo nad cenami.

Sveti profit je s tem zopet

svoboden. Ampak nekaj druge-
ga je, če hočeš vsled draginje
višjo mezdo in še kake druge
olajšave. Ako ti jih ne dajo in
se odločiš stavkati, kot so storili
premogarji, ti pa obesijo sodno
prepoved na vrat. Teh “injunc-
tions" bo čezdalje več (vzlic po-
stavi. ki jim zastavlja pot) kot
jih je bilo pred leti. Pokojni Eu-
gene V. Debs je moral zaradi
ene take sodne prepovedi, ker
jo je kršil, pol leta v ječo. In za-
porne kazni so dobili v industri-
alnih bojih vsled sličnih pre-
stopkov nešteti drugi unijski
borci. Ako bo prevladala v no-
vem kongresu želja reakcionar-
jev obeh strank, se bodo take
obsodbe nad delavci spet pono-
vile.

fKOMiENTARJI i
Zbira in presoja urednik

Kje je Ante Pavelič? Nova Ju-
goslavija želi, da bi bil kje na
dnu pekla ter se žgal za svoje
zločine. Ampak neki komunisti-
čni list v Rimu je minuli teden
objavil senzacionalno vest, da
Ante Pavelič živi zelo razkošno
v Gradcu na Štajerskem pod po-
kroviteljstvom ameriške zased-
bene oblasti. Isti list trdi, da je
ta izmed vseh največji vojni kri-
minalec, kar jih je bilo v Jugo-
slaviji, potoval z ameriškim vo
jaškim letalom, v spremstvu
ameriških častnikov v Rim in
imel tam intervju s časnikarji.
Vprašali so ga, če bo še kdaj šel
v Jugoslavijo. “Seveda, tudi v
Beograd bom šel, zaeno z ameri-
ško ter angleško armado, ki bo
šla tja osvoboditi Hrvatsko in
druge dežele.” Izčrpek poročila
iz tistega lista o Paveliču je po-
dal po radiu iz Rima dne 21. no-
vembra ameriški publiki repor-
ter radio družbe Columbia
Broadcasting System. Torej vest
ni iz trte zvita. Kajti že dolgo
se šušlja, da je Pavelič v ameri-
škem varstvu. Ako smo proti
vojnim kriminalcem, tedaj bi
morala naša zasedbena oblast v
Avstriji ali pa v Italiji tega kri-
minalca Jugoslaviji že davno iz-
ročiti. Ako je res, da ga drži v
udobju in da mu dovoljuje ru-
variti proti Jugoslaviji —in te-
ga ni še nihče resno zanikal, po-
tem naša toliko opevana demo-
kracija podpira enega naj večjih
fašističnih zločincev in sovraž-
nika demokracije.

Predsednik Truman je poslal
k papežu svojega osebnega po-
slanika bivšega jeklarskega ma-
gnata C. Taylorja. in predsedni-
kov tajnik pravi, da je bil (Tay-
lor) poslan v Rim v interesu mi-
ru. Ampak čemu Zed. države, ki
so po večini protestantska deže-
la, sploh pošiljajo koga h pape-
žu, bodisi v kakršnekoli name-
ne? To nedemokratično zvezo je
pričel že predsednik Roosevelt,
ki je pojasnil, da vsled vojne z
Italijo ne moremo imeti z njo
nobenih zvez, razen ako koga
pošljemo kot našega zastopnika
v Vatikan. Poslal je omenjene-
ga Taylorja. Roosevelt je to sto-
ril vsled vojne nujnosti. Truman
pa je svoje dejanje odel z mi-
rovno haljo. Ampak mnogi su-
mijo, da se v tej diplomaciji
plete vse kaj drugega.

Irska je strogo katoliška de-
žela, kjer velja duhovnik za ne-

dotakljivo osebo, kajti on je bo-
žji namestnik, in če kaj zakrivi,
naj ravna z njim cerkvena, ne
pa posvetna oblast. Zato se je
vsa katoliška Irska zgražala nad
obsodbo, ki jo je izreklo sodišče
v Zagrebu, in v irskem parla-
mentu je predsednik vlade Ea-
mon de Valera predlagal pro-
test proti nji. Bil je kajpada
sprejet, z določbo, da se ga Ju-
goslaviji izroči po diplomatič-
nih potih. Ako bi de Valera ne-
koliko pogledal v obtežilni ma-
terij al proti Stepinacu, morda
bi spoznal, da je tudi duhovnik
koncem konca le človek, ki la-
hko greši proti narodu in svoji
deželi, čeprav je duhovnik.

“Slab” vzgled daje tudi Polj-
ska. Dne 2. nov. je bil pred voj-
nim sodiščem v Varšavi obsojen
v smrt katoliški duhovnik Zyg-
mund Jarkiewicz, ker je bil vo-
dja podtalnih teroristov. Ruva-
rili so proti sedanji vladi. A dru-
gim duhovnikom na Poljskem,
ali pa v Jugoslaviji, ki niso bili
v zvezi z okupatorjem, ali sode-
lovali s kvizlingi, in ne izdajali
svojega ljudstva, pa se ni bati
ničesar. Seveda, katoliška pro-
paganda po svetu tega ne pove
temveč govori le o krvavem pre-
ganjanju cerkve in duhovnikov
v vseh deželah, ki so v takozva-
ni sovjetski sferi.

James A. Farley, ki je bil ne-
kaj let pod Rooseveltom glavar
odbora demokratske, stranke in
član njegove administracije, je
prepotoval v minulih mesecih
14 dežel, največ v Aziji, in ugo-
tavlja, da povsod, kjer je bil, si
ljudstvo želi miru. Svet ga pri-
čakuje in hoče, je dejal. Ampak
če bi ostal tu in bral tukajšnje
časopise ter poslušal radio ko-
mentatorce, bi mislil obratno
namreč da svet ne želi ničesar
bolj kot vojne z Rusijo. Farley
je‘ konservativec, katoličan in
nasprotnik “rdečkarjev”, a si je
vendar upal po pravici povedati,
da navadni ljudje, ki v vojnah
največ trpe, niso za zanetitev
nove krvave igre.

Louis F. Budenz je bil ameri-
ški javnosti neznana oseba,
čeprav je bil eden glavnih ured-
nikov komunističnega “Daily
Workerja” v New Yorku in prej
pa urednik par drugih komuni-
stičnih publikacij. Toda ko je
službo pri “Daily Workerju” pu-
stil in se spreobrnil v vernega

(Konec na 5. strani.)

NEKAJ 0 VSEBNI AMERIŠKEGA
DRUŽINSKEGA KOLEDARJA 1947

Oton Župančič piše o slovenskem jeziku, ki bi prav
gotovo izginil, ako bi osišče zmagalo. Župančič v tem
krasno zamišljenem spisu ugotavlja, da ničesar na
svetu ne bi moglo obvarovati našega naroda in nje-
gove besede, ako bi Slovenija ostala pod naciji.

Od starokrajskih ljudi so v tem letniku povesti, in
članki pisateljev, ki so bili v borbi proti okupatorjem
in domačim izdajalcem. Sploh je gradivo z njihne
strani bogatejše kot še kdaj prej v našem koledarju.
Predstavlja vso grozovitost boja, ki so ga prestali in
okrutnosti sovražnika, da se človeku ježijo lasje.

Zvesti svojim načelom so ostali med vojno vsi naši
prejšnji literarni sotrudniki ter sodelavci na drugih
poljih, kot Tone Seliškar, Mile Klopčič, Angelo Cerkve-
nik, Cvetko Kristan, Viktor Eržen, dr. Reisman, Urat-
nik, Franc Svetek itd.

Ampak v glavnem so spisi iz starega kraja v let-
niku koledarja 1947 od pisateljev novejše generacije.

Opisi bodo v prihodnjih številkah.
Naravno, da so tudi tukajšnji naši sotrudniki do-

bro zastopani.
Zaeno ima novi letnik mnogo informativnega

gradiva.
V veliko oviro nam je, ker spisov ne dobimo že v

poletju, ko imajo v tiskarni običajno več časa kakor
v jeseni. So tudi razne druge težave, ki jih ni vredno
venomer ponavljati, a nam so v silovito nadlego.

Razumemo, da bi tisti, ki koledar razpečavajo,
radi, da bi ga dobili čimprej. In nihče ne bi tega rajšekot mi. Storimo pa kolikor moremo, da ga začnemo
pošiljati čim bo vse delo dovršeno.


