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Ni vse črno kar je črnega
Naš svak, tako sta ga nazivala

oče in mati in tako smo ga nazi-
vali tudi mi orroci. In smo se
tega našega svaka neznansko
razveselil vsakokrat, kadarkoli
se je prikazal k nam. Saj je vse-
lej prinesel s seboj dobre volje
in šale ter smeha na prebitek,
dasi ni bilo ne na njem ne v
njem trohe pavlihovstva. In da
ne bo sumničenja moram še pri-
pomniti, da je bila njegova mera
za pijačo povprečna in je ni
vsaj kolikor jaz vem nikoli
prekoračil. Gostilno je imel
pijancev pa ni mogel trpeti. To
pove marsikaj.

Semintja je nas drobljance,
tudi obdaril s kakšnim kovan-
cem. Ali ker je poznal navado,
da se treba darila na vse pre-
tege braniti, nam kovancev ni
dal nikdar iz roke v roko, am-
pak jih je skril že kar na veži.
Kadar je začel “vleči za nos” pa
nama praviti na ušesa, da mu
“diši po krajcarjih”, je bilo to
znamenje, naj iščemo.

Ali nekoč nisem imela sreče.
Bratec je že davno našel svoj
delež in se ga je svak že moral
braniti, češ, kar si našel, je tvo-
je sem jaz še vedno iskala.
“Kaj pa onile lonec na klopci v
kotu?” je pokazal na vežo.

“Oh, kaj bo črni, počeni lo-
nec!” Vendar sem stekla tja in
pogledala vanj ter našla petico.

“Vidiš, vidiš . . . Ne zametuj
ti črnega lonca, dokler ne po-
gledaš vanj.”

Te zgodbice sem se spomnila,
ko sem čitala pismo drugo
pismo iz Ljubljane, iz nove Ju-
goslavije. Bivši vojni ujetnik ga
je pisal in rada bi ga dala priob-
čiti v celoti, pa nimam njegove-
ga dovoljenja.

Je pa v pismu nekaj vrst, ki
mečejo luč na naše takozvano
“prijateljsko” zavezništvo in ki
nam le potrjuje naše slutnje.
Zato menda ne bo škode
upam če jih dobesedno nave-
dem. (V originalu sem jih dala
prečitati Proletarčevemu ured-
niku.)

Kot častnik redne jugoslovan-
ske armade je bil ujet in bil tri
mesece v krempljih Gestapa,
preden so me poslali v ujetni-
štvo ... Iz Nemčije, po osvobo-
jenju zame 6. aprila 1945
sem Ti pisal več, pravzaprav ve-
liko pisem, kjer sem Ti objas-
nil . . . naše trpljenje, želje in
koprnjenje po izgubljeni svobo-
di. Dolga (štiri leta in pol) in
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Socialni nepokoj bo nadaljevan, ker
vzroki zanj še niso odpravljeni

Le čemu toliko stavk? Kaj delavci sploh hočejo? In je pred-
sednik Truman odgovoril prav po domače, da delavci stavkajo,
ker so se mod vojno naveličali delati. Sicer se ni izrazil natančno
tako, ampak vendarle dovolj očitno, da je povedal, kaj misli.

Nekoliko drugače je pojasnil ta socialni nemir predsednik
Ameriške delavske federacije William Green.

“Delavci sedaj zaslužijo tri sto milijonov dolarjev manj kot
pa so do dneva, ko je nehala vojna z Japonsko,” je dejal Green na
konvenciji delavcev kemične industrije, “a cene potrebščin pa so
še vedno enako visoke.”

Val stavk se torej ne vrši zgolj zato, ker delavci hočejo po
vsem tem garanju počitnice, ampak radi tega, ker se je mezda
zelo znižala. Pa so stavke nastale vsled tega, ker delavci hočejo,
da si ohranijo sedanji mezdni nivo, ali bolj po domače, da se jim
mezdo ne skrajša zato, ker so jim delovne ure znižane.

Delodajalci na drui strani pripovedujejo, da je nesmiselno
plačati ljudem sedaj za 40 ur dela na teden toliko, kolikor so jim
med vojn« za 70 ur.

In zato imamo val stavk. Pa nekaj tudi res vsled medvojne
utrujenosti, kajti kdo se ni naveličal, če je garal dan za dnem
sedem dni v tednu!

Seveda, plača je bila dobra. Veliko od nje jo je šlo za davek,
nekaj v dobrodelne namene in pa za vojne bonde, kar sicer ni
bila izguba. Ampak stroške moreš plačevati le z gotovino, ki jo
faktično dobiš. To mezdno stanje pa se je po kapitulaciji Japon-
ske silno spremenilo. In delavci stavkajo.

Predsednik Truman se pritožuje, da se to vrši v interesu
par oseb, pa da naj se sebičnost teh nekaj ljudi umakne intere-
som splošnosti. Predsednik unije premogarjev pravi, da so Tru-
manovi razlogi le pesek v oči, češ, kar mi hočemo, je življensko
plačo, ne pa mezdo na papirju.

Daši so voditelji ameriških unij skoro vsi pristaši kapitali-
stičnega sistema, vendar ob enem vsi prznavajo, da imamo raz-
redni boj v deželi. Korporacije vsled njega niso na izgubi. Ampak
delavcu je izguba vsak šiht. Kar delavec res hoče, je socialno za-
ščito. Ne brani se delati! Ni zoper take postave, ki mu jamčijo
prihajati na delo. Kajti šiht je edino njegovo premoženje. Am-
pak ker te gotovosti nima, se spušča v stavke.

Kdo je že bil, ki je pravil, kako je to doba “navadnega” člo-
veka? Pa da smo zmagali v vojni za štiri svobodščine?

In ali nismo leta 1918 zmagali za Wilsonovih štirinajst točk?
Dajmo se sprijazniti z resnico, da dokler kapitalizem ostane,

bodo vsa lepa obetanja bodisi Wilsonova kot Rooseveltova le mil-
nica. Mehurčki, ki se razprše, da od njih ničesar ne ostane.

"Spreobrnitev" človeka, ki je
prinesla Rimu veliko reklame

Ameriški komunisti so letos zelo v zadregah. Njihovega
glavnega vodjo Earla Browderja so morali proglasiti za krivo-
verca, ker je učil med vojno napačen komunističen nauk. In nato
pa je z največjim pompom izstopil iz njihne stranke še urednik
(“mananging editor”) “Daily Workerja”.

Celo Chicago Sun, pa newyorški PM, in v manjši meri drugi
dnevniki, so poročali, kako se je ločil od komunistične stranke
urednik njenega glasila Louis Budenz, kako je bil sprejet nazaj
v “cerkev svojih dedov”, kako so ga spremili vanjo visoki morna-
rični častniki in kako se je vse to komedijanstvo spokornika Bu-
denza dramatično zaključilo.

Piscu tega članka je Budenz osebno znan. Kajti radi njega
je moral delati čestokrat z JosipomDrašlerjem vsak pondeljek do
petih zjutraj. To je bilo takrat, ko je urejeval “Chicago Daily
Record”. Ker so bili vsi stroji na razpolagč najprvo njegovemu
listu, so bili uredniki vseh drugih odrinjeni eni na zgodnje jutra-
nje ure, drugi pa, med njimi Proletarčeva uslužbenca, pa na po-
polnočne ure. In z njima vred slovenski stavec.

Torej ta urednik, ki nam je očital, kako vse premalo smo za
revolucijo, je bil v dnevniku Chicago Sun, ki velja za sopotniški
list, takole predstavljen:

Louis Budenz, predsednik in upravni urednik glasila komu-
nistične stranke Daily Workerja je dne 10. oktobra izjavil, da iz-
stopi iz uredništva, in ob enem iz komunistične stranke. To pa da
je storil zato, ker je po dolgem prevdarjanju spoznal, da je rešitev
sveta edinole v katoliški cerkvi. Njegovi predniki so bili v nji
je dejal, in sedaj se on vrača vanjo.

Nekoč je bil ta Budenz tako militanten, da mu niti Norman
Thomas ni bil dovolj radikalen. Urejeval je revijo “Labor Age”,
ki je bila zgolj naperjena proti Hillquitu in ljudem njegovega
prepričanja. Sedaj se je vsega tega skesal. Kot že rečeno, z naj-večjim pompom, ga je uvedel Msgr. Fulton J. Sheen nazaj v“pravo vero”. Sheen je eden največjih veljakov katoliške cerkve
' Ameriki. Velja sicei za liberalca, a dogodil se je čudež, da je
“spreobrnil” enega glavnih komunističnih mislecev nazaj v “kr-ščanstvo”.

Earl Browder se morda smeje, a Fosterju pa je bržkone jakonerodno.
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PIERRE LAVAL je bil obsojen v smrt. Zagovarjal se je, da kar je storil, je bilo v korist Francije in
nikogar drugega. Ampak obravnava proti njemu je bila jalova. Ni bil samo Laval izdajalec. Računal je s
kapitalizmom Anglije in eZd. držav na zmago fašizma proti Rusiji torej čemu le njega obsoditi v
smrt, a puščati tisoče njegovih pomočnikov v svobodi? Gornje je slika skupine Francozov, ki so hirali
v nemški koncentracijski kempi takrat, ko je Pierre Laval pošiljal v Nemčijo na tisoče in tisoče franco-
skih delavcev, da delajo za Hitlerja. In to je isti Laval, kateremu sta pomagala ameriška in angleška
vlada, da je lahko dvoril Hitlerju in Mussoliniju. Sedaj, seveda, sta ga pustili na cedilu, ampak zgodovina
bo povedala svoje.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
mračna so bila ta leta. V več-
nem strahu in obkrožen z bodlji-
vo žico sem premišljal in iskal
tolažbe v preteklosti . . .”

Od pisem, ki jih omenja in ki
jih je pisal že po osvobojenju,
dasi še zmerom v ujetniškem
taboru, od teh pisem je dospelo
na naš naslov samo eno, prvo,
ki je bilo le uvod ostalim pis-
mom. Nemške cenzure tedaj ni
bilo več in ni je ni sedaj. Pisem
pa le ni . . .

Pa dalje: “. . . vtiski, katere
sem dobil od Angležev, so čez
vse slabi, da ne rečem mizerni.
Postopali so z nami kot s po-
slednjimi kolonijalci. Resnica
je, dali so nam dobro hrano, ali
na način, kot meče gospodar ko-
sti psu. Kar se pa obleke tiče,
nam pa v ničemer niso poma-
gali. Jaz sem srečen, da mi, Ju-
goslovani, nimamo nikjer skup-
ne meje . . .” (namreč z Angle-
ži).

Kako je to moglo naše fante
boleti! Pa morda je huda lekci-
ja bila zanje zdravilna. Vedeli
bodo, kaj jim je od Angležev
pričakovati. Bivši častnik jugo-
slovanske armade je priložil pi-
smu tudi sliko. Na očeh in pote-
zah se mu pozna prebito trplje-
nje, ki ga je postaralo najmanj
za petnajst let. Ali na glavi nosi
zdaj titovko!

In dalje: “Kar se pa tvojih ro-
jakov Amerikancev tiče, Ti pa
lahko rečem, da jih slabo po-
znam, saj nismo imeli, ali pa
prav malo zveze med seboj.” Tu
navaja, kako so jim ameriški
vojaki prodajali cigarete —5O
R. M. za dvanajst komadov ali
pa obleke, perilo, obutev za zla-
te ure in drugo zlatnino, koli-
kor so je ujeti častniki še imeli
poskrite. Pa naj kdo reče, da ni-
smo Amerikanci idealisti!

“Hvala Bogu, poslali ste
nam,” tako se pismo glasi dalje,
“poslali ste nam pa tudi zamor-
ce in resnici na ljubo lahko re-
čem, da so to edini ljudje, kate-
re smo mi jaz in tovariši
moji - radi imeli. Nimajo niče-
sar visokega, dostojni, dostopni
so in kar je za nas “berače” bi-
lo najvažnejše, zelo radodarni.
Oni so nam od vseh zavezniških
vojakov bili edini prijatelji. .

.
Zaključujem: Ni vse zlato,

kar se sveti pa tudi črno ni
vse, kar je črnega.

Še tale pripomba bi vas uteg-
nila zanimati: Pismo je bilo od-
dano v Ljubljani 11. septembra
in bilo je v Beogradu cenzuri-
rano.

Ta naš bivši militant, Louis F. Budenz, je torej prevzel novo
službo. Postal je profesor v katoliški visoki šoli Notre Dame v
Indiani in izjavil, kot je nekoč storil že neki Slovenec, da ga je
k temu privedla božja previdnost.

Budenz je bil krščen že v mladosti, ne pa njegova žena in
otroci. Zato so bili ob uri njegove spreobrnitve “krščeni in bir-
mani vsi”.

Jako lepo si je zamislil to komedijo Msgr. Sheen in prinesla
mu je poleg reklame in spreobrnjenega komunističnega urednika
tudi veliko darov ... To šteje.

Morda, mogoče je, da se še kdo spominja, ko smo v tem listu
prerokovali, da je Budenz oportunist, da je delal socialistični
stranki samo škodo, in sedaj pa se je izkazalo, kaj je, kdo je in
pa da je bil vseskozi le izdajalec delavskih načel.

Adamičeva nova knjiga
bo kmalu na trgu

Na pročelni strani revije
“Publisher’s Weekly” z dne 8.
septembra, ki je namenjena le
založnikom, knjigarnam in
knjižnicam, je označ.ena za eno
izmed najvažnejših knjig tega
leta nova knjiga Louisa Adami-
ča “A Nation os Nations” ka-
tero bodo ljudje čitali še “v bo-
dočih desetletjih.”

Knjiga izide v par tednih v
založbi tvrtke Harper and Bro-
thers, New York. To je dva-
najsta knjiga izpod peresa Loui-
sa Adamiča in skoro gotovo bo

LOUIS ADAMIČ

priznana za njegovo najboljše
literarno delo. Vzela je sedem
let pisateljevega časa. Vsebo-
vala bo 400 strani in bo poseb-
no zanimala naseljence ter nji-
hove otroke, vključivši one slo-
venskega, hrvaškega in srbske-
ga porekla.

“A Nation os Nations” izide
v angleščini tudi v Avstraliji,
Angliji in Indiji, v prevodu pa
tudi v francoskem, nemškem,
srbskem, norveškem, italijan-
skem. španskem (v Mehiki) in
najbrže še drugih jezikih. Knji-
ga se bo uparabljala tudi v mno-
gih učnih zavodih in višjih šo-
lah.

35,000 iztisov prve izdaje je
sedaj v tisku in vezavi. Proda-
jala se bo po vseh knjigarnah
Amerike po $3.50.

Oni, ki bi želeli imeti lastno-
ročno podpisane iztise, jih lahko
naročijo naravnost od Proletar-
čeve knjigarne, 2301 So. Lawn-
dale Ave., Chicago 23, 111.

POMEMBNI DNEVI 2A
ZAPADNO PENNO

Strabane, Pa. V nedeljo
14. oktobra bo proslava dvaj-
setletnice dramskega kluba “So-
če”. Po programu bo ples in pro-
sta zabava. Nekdo bo dobil tudi
bond v vrednosti SIOO. Kar se
je pri tem naredilo, gre v korist
SANSa in JPO-SS.

V nedeljo 28. oktobra dopol-
dne bo seja federacije SNPJ za
zapadno Penno in potem pa
konferenca JSZ in društev Pro-
svetne matice.

Vincent Peternel.

Mnenje kogarkoli ni popol-
noma brez vrednosti. Saj je še
celo ura, ki več ne gre, dvakrat
na dan popolnoma v pravem.

Ljudje se bore za svobodo.
Potem si nakupičijo zakonov,
da si jo vzamejo.

JOŠKO OVEN :

RAZGOVOR!
Komaj devet tednov je mini-

lo, ko sem zadnjič pisal to ko-
lono. V normalnih razmerah je
;o malo časa, a danes niso nor-
malne. Cela panorama slik je
3ila izvršena v tej kratki dobi.
\tomske bombe. Rusi v vojni z
laponsko. Polom in kapitulaci-
ja japonskega cesarstva. Pro-
dava zmage itd. K temu bi la-
iko še dodal govor Ernesta Be-
vina, angleškega ministra za zu-
lanje zadeve, ki je v tistih
dneh imel v angleškem parla-
mentu velik aplavz, ampak ve-
činoma od torijske desnice. Da-
lje se je med tem dogodil po-
lom konference vnanjih mini-
strov velike petorice v Londo-
nu in še marsikaj. N. pr., velika
zmaga levičarjev v Franciji, po-
sebno socialistov, tu pa stavke,
izprtja, znižavanje mezde in ve-
čanje brezdelja.

Tudi v kongresu in v senatu
se gibljejo “normalno”. Nasvet
predsednika Trumana za dvig-
njenje brezposelnostne podpore
na $25 na teden skozi 26 tednov
je bil poražen. Ta nasvet je te-
meljil na argumentu, naj se de-
lavcem da priložnost dobiti saj
zasilno podporo v tistih tednih,
ko morajo drugam za delom.

Kajpada, naši kongresniki in
senatorji so glasovali proti
češ, take podpore bi übile ini-
ciativo ter ustvarjale lenobo.
A samemu sebi pa so si le zvi-
šali plače. Kajti to je menda do-
bro za večjo iniciativo . . . Odo-
brili so tudi takozvani “full em-
ployment bili”, ki pa so ga tako
razmesarili, da je kot je re-
kel neki cinik le še “damned
good New Year Resolution”.

Tudi nekdanji, oziroma ob-
novljeni Diesov odbor za raz-
iskavanje neameriških aktivno-
sti je na delu. Načeljuje mu, če
ne po titlnu, pa po namenih,
kongresnik Rankin. Pred par
tedni so zaslišali bivšega komu-
nističnega vodja Browderja.
Stvar za ta odbor ni izšla kaj
prida briljantno bila je bolj
fiasko. a vendar, nekaj pa se je
kongresnik Rankin le naučil.
Namreč to, da je bil Karl Marks
židovskega pokolenja.

Finančni tajnik Fred M. Vin-
son je predložil zbornici načrt
za znižanje davkov. Naj bi bili
'po njegovem mnenju tako okrog
pet milijard manjši, kot so se-
daj. Kot je svoj načrt sestavil,
je za korporacije še posebno u-
goden. Ampak vzlic temu bi od-
padlo nekako dvanajst milijo-
nov malih plačevalcev dohod-
ninskega davka. To je bilo v
zbornici popravljeno tako, da
se je odložilo tudi “bremena” s
“trudnih ramen” velikih mag-
natov in kako se bo davčni pro-
blem v bodoče reševalo, pa so
odložili bodočnosti na ramena.

Nevem, kako so bili drugi či-
tatelji Proletarca razočarani v
prvem nastopu in govoru an-
gleškega delavskega ministra
vnanjih zadev Ernesta Bevina,
a name je napravil vtis, kakr-
šnega sem že prej slutil. Nam-
reč, da med njegovo in Chur-
chillovo politiko ne bo veliko
spremembe.

Je pač čudno. Na eni strani
Bevin, a je do malega v isti bra-
zdi ter s tem v isti smeri, kakor
sta bila njegova prednika Chur-
chill in Eden. Ploskajo mu to-
rij! in ostala desnica. A na dru-
gi strani profesor Laski govo-
reč levici in ostalemu revolu-
cionarnemu proletariatu.

Eno je neizpodbitno. Zunanja
politika Anglije ni niti za piko
spremenjena. V Grčiji še ve-
dno vladajo kraljevaši in kola-
boratorji fašizma, dočim se vpi-
je in kaže na druge balkanske
dežele, češ, da v njih ni demo-
kracije. Pa da je v Bolgarski te-
ror itd. In če je bilo nekaj fa-
šističnih izdajalcev v Jugosla-
viji ustreljenih, čemu bi Bevin
rajše ne omenil beli fašistični
teror na Grškem?

Tudi Španije se je dotaknil le
z rokavicami. Višji krogi v An-
gliji so namignili: “Ako Franco
res mora iti, pa naj se posadi
kralja na njegovo mesto.” Če se
zavezniki prizadevajo postaviti
Grčiji kralja nazaj, pa Italiji
itd., potem vemo, kako vejejo
angleški interesi. Bevinovo
mnenje torej velja za desnico.
Laski govori za levico.

V Franciji so se vršile volit-
ve v provincionalne odbore, v
katerih so zmagale levičarske

skupine, izmed njih na prvem
mestu socialistična stranka. Vo-
litve prve po vojni —v fran-
coski parlament, se bodo vršile
to jesen. Več o tem prihodnjič.

Na daljnem vzhodu ni vse ta-
ko kot se je pričakovalo. Fran
cozom se je uprla njihna kolo-
nija bogata Indo-Kina, ki zahte-
va neodvisnost. Prav tako se je
uprla Nizozemska Vzhodna In-
dija, kjer gospodarijo Nizozem-
ci že zadnjih tri sto let. In po-
vsod so isti vzroki. IzkoriščcvaL
na kolonijalna politika, plemen-
ska neenakost, sramotno nizke
plače in skrajno nizek življen-
ski standard. Domačinsko ljud-
stvo pa v iletiraciji (nepismeno-
sti), torej nevzgojevano. Oziro-
ma vžgojevano samo za tlačane.
Na otokih Nizozemske Vzhodne
Indije je samo 17 odstotkov do-
mačinov pismenih. Ampak vz-
lic temu ta masa ve, čemu noče
več nazaj starih gospodarjev.

Jugoslavija
Pošta iz Jugoslavije še vedno

silno počasi prihaja. Do časa, ko
to pišem, še nisem dobil nikake-
ga poročila z doma. Upajmo, da
se poštna zveza v kratkem zbolj-
ša. Jugoslavija, taka kot je da-
nes, med demokratičnimi silami
sicer nima veliko prijateljev,
kajti vrgli so jo v “balkansko”
skupino, kjer demokracije še ne
poznajo. A če se bi Anglija in
Amerika ozrla na Grško, bi ne
bilo toliko pretakanja solza za-
radi demokracije v Jugoslaviji,
na Madžarskem in v Rumuniji.

Tudi Vatikanu današnja Ju-
goslavija ni po godu. Mogoče je
tudi tu kaj vzroka, čemu pisma
iz Jugoslavije sem tako počasi
prihajajo.

Kljub temu nam je precej ja-
sno, kako se odigrava razvoj v
naši stari domovini. Narod je
na delu. Tista dinamična moč,
katera je tvorila odpor proti so-
vražniku, kot je še ni videl svet,
je na delu tudi sedaj. Toda ne
za kralja, ne za belgrajsko čar-
šijo in ne za tuje izkoriščevalce.

Kakor je pisal Ivan Cankar:
“Narod si bo pisal sodbo sam.

Ne frak mu je ne bo in ne ta-
lar . . .”

To so bile proroške besede,
ki se sedaj izpolnujejo. Naša
dolžnost pa je: “Vso pomoč
njim, finančno in moralno!”

Konferenca petorice
O sestanku velike petorice,

namreč petih predstavnikov
portfeljev za vnanje zadeve, se
še vedno veliko piše. Ko so se
sešli, so imeli v načrtu sestavo
mirovne pogodbe z Italijo in pa
z balkanskimi deželami, ki so
bile na osiščni strani (Bolgarija,
Rumunija in Madžarska. Sled-
nja ni sicer balkanska, a amerb
ški časopisi imajo običaj, da jo

I vključujejo zraven).

Končala se je s fiaskom. Naš
državni tajnik J. Bvrnes je
vrgel vso krivdo na Rusijo, ozi-
roma njenega Molotova. Resni-
ca je. da je to nesoglasje napra-
vilo na že itak nervozen svet
mučen vtis. Še posebno so to iz-
rabili tisti, ki kar v naprej po-
udarjajo, da imamo le mi atom-
ske bombe.

Ti ljudje bi radi takojšnjo
vojno z “brezbožno Rusijo”.
Razpravljati o tem bo vzelo pre-

(Konec na 3. strani.)
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Tole mi ne gre
v glavo?

-

z
Čemu si ne bi vlade rajše po-

magale druga drugi, kot paspletkarile, to mi nikakor ne grev glavo!
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