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We//sovo poslednja
pika...

Te dni so listi prinesli iz An-
glije vest, da je svetovno znani
H. G. Wells ob enajsti uri svoje-
ga življenjskega dneva spisal
svojo zadnjo knjigo. S tem svo-
jim delom je kakor poročajo

postavil piko svoji literarni
karieri in hkrati tudi piko svoji
veri v človeštvo . . .

Njegova dela so si našla
kakor povsod tudi v naši sta-
ri domovini širok krog čitate-
Ijev. Vem še, s kakšnim vese-
ljem sem si nesla domov njego-
vo “Zeitmaschiene”, ki sem si
jo izbrskala v nekem ljubljan-
skem antikvariatu. Tistih dob
so namreč prihajale njegove
knjige med nas menda izključ-
no le v nemškem prevodu. In
spominjam se n. pr., kako je to
dejstvo izrabil moj življenjski
tovariš Jape, ko mi je jačal in
brusil voljo in tek do Amerike
“Tamkaj se boš kar takole mi-
mogrede naučila angleščine, pa
boš lahko Shakesperea in Well-
sa in Twaina itd., itd., čitala v
izvirniku! V izvirniku!!!
le pomisli . . .!” Morda še danes
ne ve, da je pomenilo to precej
gramov v skledici na njegovi
strani tehtnice.

Koliko tujejezičnih pisateljev
smo poznali le malo, nekatere
samo po imenu. Ne tako Wellsa.
Njegova lagodno pripovedna,
vendar krepka proza nas je pri-
vezala nase povsem drugače, ne-
go kakšna od romantike se ce-
deča novela. Wellsova dela so se
nam zdela kakor drzno visoko
izpeljani mostovi, spajajoči pre-
teklost in sedanjost z daljnjo,
v gosto meglo zavito prihod-
njost.

Ija, v veke, ki se še niso za-
čeli, nas je povajalo njegovo
spretno pero ter nas grede se-
znanjalo s prirodnimi zakoni,
z zgodovinskimi in znanstveni-
mi dejstvi in dognanji, z obsto-
ječimi prilikami in neprilikami.
Kazal nam je stvari in ljudi, ka-
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Vloge delavstva v občinskih volitvah
v Detroitu, New Yorku in drugod

Dne 6. novembra so volili v mnogih mestih župane, odbor-
nike in razne druge uradnike. Splošna javnost se je zanimala naj-
bolj za volilni boj v Detroitu in v New Yorku. V Detroitu je bil
županski kandidat Richard T. Frankesteen, podpredsednik unije
avtnih delavcev (CIO) in pa sedanji župan Edward J. Jeffries.
Volilni boj med njima je bil menda najburnejši v zgodovini žu-
panskih volitev tega mesta. Frankensteena je podpiral odbor
politične akcije CIO in razne druge delavske skupine, Jeffriesa
pa magnati avtne industrije s svojimi agenti, trgovska komora,
reakcionarni cerkvenjaki in sploh vsi tisti, ki so se bali, da če
zmaga Frankensteen. bo postal Detroit trdnjava CIO tudi poli-
tično.

Kampanja je bila ne samo vroča, ampak zagrizena in uma-
zana. Ščuvalo se je vsevprek, vlačilo vmes rasne predsodke, ko-
munizem in osebne zadeve. CIO je res napel vse sile, da v De-
troitu pokaže ne le unijsko, ampak tudi politično moč. Toda na-
sprotna stran je bila jačja in Jeffries je bil ponovno izvoljen,
toda ne s tolikšno večino kot bi Frankensteenovi nasprotniki radi.
Izprevideli so, da je CIO v Detroitu res tudi politična sila.

Frankensteena so označevali za “orodje komunistov”, za '“so-
potnika”, n za komunista, ki mu ni za dobrobit mesta in prebival-
stva v njemu prav nič mar, ampak le ožji interesi njegove unije
ter koristi njegovih pomagačev.

Lahko se reče o osebi kandidata CIO kar kdo hoče, a vendar
je imela kampanja v Detroitu res razredni značaj. Na eni strani
velebiznis, na drugi unije CIO, ki so prvič v takem obsegu v tem
mestu preiskusile, koliko bi mogle doseči politično s svojim
kandidatom. Kajti podpirati kandidate starih strank je čisto ne-
kaj drugega kot pa nastopiti s svojim.

Takšen greh je napravilo spet delavstvo v New Yorku. V
Detroitu volijo župana po nestrankarskem sistemu. Stranke si-
cer postavijo kandidate, a na glasovnici niso označeni po stran-
kah. Tista dva, ki na primarnih volitvah dobita največ glasov,
gresta na končne volitve. V New Yorku se dločuje v primarnih
volitvah le med kandidatih posameznih strank. Zmagoviti vseh
strank pa gredo potem na končne volitve, neglede na število. V
New Yorku imaš pravico kandidirati tudi v več strankah hkrati.
Tako je kandidat demokratske stranke bil ob enem kandidat na
tiketu newyorške Labor Party, a kandidat republikanske stranke
pa i na tietu takozvane liberalne stranke. Prejšnji župan LaGuar-
dia, ki se je po dvanajstih letih županovanja odpovedal kandida-
turi, je ustanovil nekako “new deal” stranko in indorsiral na nji
Newboldta Morrisa.

Zmagal je kandidat demokratske stranke William O. Dwyer,
ki je dobil samo na demokratski listi več glasov kot oba ostala
kandidata skupaj in vrh tega 259,000 glasov na tiketu takozvane
delavske stranke.

Zelo slabo se je s svojim kandidatom izkazala republikanska
stranka in še slabše liberalna stranka. Ta je nastala pred lanskimi
predsedniškimi volitvami v boju za kontrolo v delavski stranki.
Na eni strani je bil Sidney Hillman in pa “komunisti”, na drugi j
David Dubinsky, “social-demokrati” in nekaj druge zmesi. Zrna-j
gal je Hillman, pa je Dubinsky s svojimi pomočniki ustanovil’
liberalno stranko. Lani sta imeli na svojem tiketu obe Roose-

velta in večino drugih demokratskih kandidatov v New Yorkp.
Letos je šla liberalna stranka v boj za kandidata republikanske
stranke, delavska ali Labor party pa spet za demokratskega.

1 ako je delavska politika v New Yorku, kjer smo imeli
nekoč vzorno, močno socialistično gibanje in stranko, sedaj pa

z delavskimi glasovi oportunisti, ker si v svojih osebnih
ambicijah res samostojne delavske akcije ne morejo predstav-
ljati. Kandidate je imela tudi socialistična stranka, ki pa vsled
svoje šibke organizacije v newyorškem švigašvagarstvu ne pride
v upoštev.

V Bridgeportu, Conn., je bil izvoljen za župana že sedmič
socialist Jasper McLevy. Dobil je 10,000 več glasov kot pa kandi-
data demokratske in republikanske stranke skupaj.

Močno kampanjo so vodili tudi socialisti v Readingu, Pa.
Povsod drugod so imeli vso besedo politiki starih, utrjenih de-
mokratskih ali pa republikanskih mašin in “unijski voditelji” pa
so imeli priložnost “indorsirati” ter agitirat. Potem pa tarnajo,
ko padajo krepeljci po glavah stavkarjev.

Ali so Zed. države imperialistična sila,
ne pa dežela miru in nesebičnosti?

Delavski poslanec Rhys J. Davies, ki je član angleške zbor-nice že 24 let. je dejal v intervjuvu s poročevalcem časniške agen-
cije A. P. dne 6. novembra v Clevelandu, da je ta dežela ne le
imperialistična, ampak da postaja imperialistična hitreje kot paVelika Britanija kdaj v svoji zgodovini. Ameriška oborožena sila
je sedaj v vseh krajih sveta, je dejal Davies, a vzlic temu Ame-
ričani smatrajo zgolj Anglijo za veleimperialistično državo.I nres, dasi so Zed. države v prošlosti posegale po deželah inotokih, ki so bili posest Španije in Mehike, in da smo si vzelivso Centralno in Južno Ameriko za svojo sfero, v kateri naj pre-
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ZED. DRŽAVE se ponašajo z največjo bojno mornarico, kar jih je še bilo v zgodovini sveta. To je po-sebno poudaril v svojem govoru dne.27. oktobra tudi predsednik Truman. Očividno je, da v Washingtonune verjamejo, da je bila zadnja vojna res zadnja in se naglo na tretjo pripravljamo. Na gornji sliki je no-silka bojnih aeroplanov, 27,000 ton težka ' L. S. S. Oriskany“, ki je bila spuščena iz ladjedelnice koncemoktobra. Prostora ima za 80 velikih vojnih letal. ž
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kršni so bili in kakršni so in
kakšni utegnejo postati čez to-
liko in toliko število let.

Tako nam je odgrinjal nove
tajne, nam odpiral nova polja
za razmišljanje in se nam ni bi-
lo treba zadovoljevati zgolj s
strahotami in grozami sodnjega
dne v dolini Josafat.

Bil je drzen ta naš arhitekt!
Mnogo je sanjal, ali sanjal je re-
alistično. V vseh njegovih delih
se je dalo čutiti izbornega opa-
zovalca in poznavalca, pa zgo-
dovinarja in misleca, ki skrbno
izbira in pretehtava snov, pre-
den gradi dalje, gradi jedva do-
gledne, skoro že tvegane vzpo-
ne, toda zmerom pazno zasno-
vane na realnih tleh. Saj so bile
njegove, semintja domalega že
v bajeslovje segajoče perspekti-
ve takorekoč le podaljški že do-
gnanih dejstev, ali vsaj trdno
usidranih teorij.

Mora se mu tudi priznati, da
se je vsem liturgičnim kultom
izogibal, če se je le mogel in ka-
kor daleč se je mogel. Nikdar ni
svojih idej ošaril s kakšno sim-
bolistiko, pa jih tako ošarjene
pustil viseti v zraku, ali pa jih
navezaval na kakšna božanstva,
kakor to delajo premnogi fanta-
sti bodisi iz preračunljivosti ali
iz neumnosti.

Svojega političnega prepriča-
nja ni skrival nikoli in spadal je
v vrsto onih redkih intelektual-
cev, ki se dosledno zavzemajo
za izkoriščane preproste sloje.
Njegova naziranja so bila že od
nekdaj v pretežni meri sociali-
stična. Le v socialni preuredbi
človeške družbe je videl izhod
in rešitev človeštva. In v tako
preuredbo je on verjel in upal
ter bil trdno prepričan, da se bo
uresničila prej ali slej.

Ali ga je Attleejev v imperia-
listični plašč ogrnjeni sociali-
zem tako bridko udaril, da je iz-
gubil še tisto malo vere, kar mu
je je ostalo po štiri ali petletni
demonstraciji naših prefinjenih
možganov ter našega krščansko
orientiranega srca, da je posta-

vladuje ameriški vpliv in ameriško gospodarstvo, in da imamo
Kubo za satelitno državo, in dasi si ta dežela lasti pokroviteljstvo
nad Kitajsko, in da zahteva baze širom Pacifika ter tudi po At-
lantiku, in da smo nekaj časa namigavali, da mora postati naša
baza tudi francoska luka Dakar v Afriki, ker je tako blizu Brazi-
lije, vendar naša vlada še vedno trdi, da nimajo Zed. države no-
benih teritorijalnih ambicij, pač pa se jim gre edino za mir in
svojo varnost. A mnogi v Evropi, v Aziji, v latinski Ameriki in
drugje vendarle smatrajo, da imamo zelo imperialistične ambi-
cije in da ‘ utikamo svoj nos ' v notranje zadeve drugih dežel po
vsem širnem svetu. Včasi posežemo v notranje spore tudi z obo-
roženo intervencijo' kar smo storili že dostikrat v latinski Ame-
riki, med prvo svetovno vojno v Rusiji v prid Kolčaka in nje-
govih belogardistov in sedaj pomagamo Čiang Kai-Šeku v novi
kitajski civilni vojni.

Res. da naša vlada pri tem izjavlja, da jo vodijo popolnoma
nesebični nagibi, toda ji tega niso verjeli v Rusiji, kjer smo imeli
svoje čete v Sibiriji in v Arhangelu od leta 1918 do 1920, in ne
verjamejo ji kitajski komunisti. In ne v prejšnjih intervencijah
v Mehiki, v Nikaragvi itd.

Prebivalstvo otoka Porto Rico je z nami zelo nezadovoljno,
Kakoi je bilo pred vojno prebivalstvo Filipinskih otokov, torej
bo bržkone Davies v pravem, ko ugotavlja, da ni prav, če trdimo,
da mi sploh nismo imperialistična država.

vil piko sebi in vsemu? Toda la-
boritje niso bili takrat še na kr-
milu, ko je on knjigo pisal, to-
rej mu je vera v človeka skop-
nela že prej. Morda mu je zgo-
rela v nemških koncentracijskih
pečeh, ki so jih hotoma ali ne-
hotoma pomagali postavljati in
kuriti z drugimi • visokokultur-
nimi Nemci vred tudi nemški
socialisti.

In če bi bil Wells še počakal
še atomske bombe ter čednih
političnih spletk, ki postajajo
vsak dan večja sračja gnezda
v katerih se pa ne bodo valile
srake, marveč vse kaj drugega,
bi svojo končno piko prejkone
razširil v veliko črno lužo.
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XXV. IZKAZ
Cleveland, O. Frank Makarovič

sl. (Poslal John Krebel.)
Fairport Ilarbor, Ohio. Lovrenc

Bajc 52.75.
La Salle, 111. Anton Udovič $2;

Leo Zevnik, sl.lß, skupaj $3.18.
Fairchance, Pa. Po $1: Anton že-

le in Martin Movrin, skupaj $2.
(Poslal Anton Zornik.)

Rock Springs, Wyo. John Poren-
ta $2; Anton Starman sl, Frank
Remitz 58c (za slednja dva poslal
Fr. Remitz), skupaj $3.58.

Depue, 111. Blas Cilcnek 15c.
Maple Heights, O. John Seme

$2; Frank Volkar 75c, skupaj $2.75.
(Poslal Frank Volkar.)

Chicago, IH. “Sosed” $5. (Izročil
Luka Groser.)

Mikvaukee, Wis. Terezija Juvane
$2; Joseph Juvan sl, skupaj $3.
(Za slednjega poslal Louis Barbo-
rich.)

Detroit, Mich. Joseph Topolak
25c.

Cooperstown, N. Y. Adolf Krisch
$2.00.

VVest Aliquippa, Pa. Geo. Smre-
kar $1.50.

Kemmerer, Wyo. John H. Kržiš-
nik 75c.

Sheboygan, Wis. Frank Stih sl.
Lisbon, O. Jacob Bergant $1.50.
Viden, 111. Frank Ilersich sl.
Washington, D. C. Annie Bester

50c.
Cleveland, O. Po $10: Rose Jur-

man in Katie Jurman; Ivan Babnik
$5, skupaj $25. (Izročil Fr. Zaitz.)

Chicago, 111. Po $1: Gust Supank
in neimenovan, skupaj $2. (Izroči-
la John Chamazar in Frank Zaitz.)

Red Lodge, Mont. K. Erznožnik
75c.

Govvanda, N. Y. James Dekleva
75c.

Gallup, N. Mex. Anton Hren sl.
(Poslal Anton Gantar.)

St. Louis, Mo. Frank Roseman
$2. (Poslal John Spiller.)

VVaukegan, 111. Po $1: Jorry Špa-
capan in Mary Lukančič, skupaj
$2. (Poslal Martin Judnich.)

Detroit, Mich. PauJ Ocepek $2;
Frank Hreščak sl, skupaj $3. (Po-
slal Joseph Koršič.)

McKees Rocks, Pa. Konferenca
klubov JSZ in društev P. M. $5;
nabrano na konferenčnem zboro-
vanju S2O, Jacob Ambrozich sl,
skifpaj $26. (Poslal Jacob Ambro-
zich.)

Skupaj $94.41, prejšnji izkaz
$1,100.54, skupaj $1,194.95. V
prejšnjem izkazu pomotoma zabe-
ležen Frank Ažman, Cleveland, 0.,
za $2, pravilna vsota s tem odbit-
kom je $1,192.95.

Ako vam je naročnina potekla,
prosimo, obnovite jo čimprej.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Konferenca med zastopniki

delavskih unij ter ravnatelj-
stvom veleindustrijalcev se je
pričela v Washingtonu 5. no-
vembra. V večini ni opaziti pre-
več optimizma kljub govoru
predsednika Trumana. Kadar se
apelira na razum ljudi, kateri so
želi ogromne dobičke za časa
vojne, da naj sedaj iz humani-
tarnega ter patriotičnega čuv-
stva spremene svojo pozicijo
ter dele nekaj sedanjega profi-
ta z delavstvom, se menda trka
na zaklenjena vrata. Mogoče, da
bo konferenca uspešna, mogoče.
Ali tisto, kar zahteva delavstvo
in tisto kar ponuja industrija,
je v preveliki razdalji, da bi ga
bilo mogoče strniti samo z bese-
dami. Kot izgleda, je razredni
boj v polnem zamahu.

Veliko se danes govori o pre-
tečih stavkah, ter splošno o kri-
tičnem položaju na industrial-
nem polju. Meščanski listi pri-
našajo kolone gradiva o vpra-
šanju, kje je krivda, in kako re-
šiti deželo pred mahinacijami
delavskih unij. Posebno C.1.0.
jim je trn v peti. In kot vedno,
se tudi sedaj obračajo na “dear
old public”, kot da delavstvo sa-
mo ni del publike. Saj mora
vendar vsak pameten človek
razumeti, ne da bi mu bilo tre-
ba biti izšolan matematik, da so
življenske potrebščine že dale-
ko prekosile nakupno moč po-
vprečnih delavskih plač. Ali ka-
ko more kdo zameriti tem lju-
dem, ko vendar v našem kon-
gresu in senatu dobiš predstav-
nike ljudstva, kateri trdijo, da
bi bila katastrofa za deželo, če
bi se odobrila minimalna plača
65 centov na uro! Kadar govo-
rimo o sijajnih plačah v tej de-
želi, vzemimo eno najbogatej-
ših trgovin v Chicagu: Marshall
iFeld department trgovino. V
tej trgovini so stavkali nad te-
den dni razni tehnični usluž-
benci, kot na primer operatorji
dvigal in člani drugih strok, ka-
tere potrebujejo v prodajalni.
Ti ljudje so zahtevali “sijajno”
plačo 65 centov na uro. Do sedaj
je bila njih plača $22 tedensko.
In s tem preživljaj družino v tej
draginji! Pa se ljudje čudijo, če
delavstvo zahteva malo poviška!

Trgovine, kot Industrija, so
žele ogromne profite med vojno
in jih žanjejo še danes. Med
vojno je bil izgovor, da so pla-
če zamrznjene in s tem so bili
delavci, zaposljeni v civilni obr-
ti, še posebno prizadeti. Ali da-
nes ta izgovor več ne- velja.
Kdor hoče malo globje pogleda-
ti v to našo prosperiteto naj se
ozre na jug. Tekstilni delavci še
vedno delajo za 40 centov na
uro. “The Southern Tenant
Farmers Uniop,” katera se na-
haja v državi Tennessee, je za-
čela kampanjo pridobiti za ta-
mošnje najemnike, dnevne de-
lavce in nabiralce bombaža let-
no garantirano plačo $625. Do-
sedaj je bil povprečni letni za-
služek teh ljudi manj kot štiri
sto dolarjev na leto. Povprečna
plača, katero plačajo lastniki
bombažnih plantaž v državah
Mississippi, Arkansa in Texas
je $2 do $2.50 za deseturno de-
lo. In delovna doba na bombaž-
nih poljih je samo okrog sto pet-
indvajset dni v letu. To je po-
snetek iz oficijelnega poročila
predsednika te unije. Da, boj
za zboljšanje delavskih plač se
je šele začel!

Po svetu
Eno najtragičnejših poročil je

članek Constantina Poulosa v
reviji “The Nation” z 3. nov. z
naslovom: “Greek Tragedy,
1945.” Kdor pretaka solze, kaj
se godi pod okupacijo rdeče ar-
made na Balkanu, naj prečita
ta članek. Da se ni zunanja poli-
tika Anglije pod delavsko vlado
niti za trohico spremenila, je na
žalost resnica. Članek je preob-
širen, da bi ga mogel podrob-
neje opisdti, ali kar se danes vr-
ši na Grškem, se vrši v Indiji,
Javi in Malaji. Resnica je, da
se kondonira najgršo korupcijo,
v kateri sodelujejo ne samo ro-
jalisti. bogati oderuhi in špeku-
lanti, ampak vsa fašistična so-
drga. katera je bila na vladi pod
okupatorji. To je, kar ti ljudje
razumejo pod demokracijo —in
bi radi upeljali tudi v Jugosla-
viji.

Ogrske volitve so nov dokaz. I
kot so bile že prej finske volit-i
ve, da se niso vršile pod ruski- j

mi bajoneti. Ali vse to še ni za-
dosti našim listom. Sedaj, ko je
Stalin na počitnicah, ga ponov-
no ali pokopljejo in če ga že ne
morejo spraviti v valhalo, pa
saj ohromelea polože kam v
kakšno bolnišnico. Torej kot se
je vršilo pred šestindvajsetimi
leti, ko sta Lenin in Trocki sko-
ro vsak dan umrla. O ruskih ar-
madah na Balkanu in v ostalih
evropskih deželah, pišejo, da so
nedisciplinirane itd. Gotovo, da
jena tem precej resnice. Ali isto
velja za nas in za Angleže. Vsa-
ka armada, še posebno ko se jo
borila toliko let. postane nemir-
na, ko boji nehajo in pride v
brezdelje. Prej ko se izvrši de-
mobilizacija armad v Evropi, to-
liko bolje za nas in za Rusijo.
Spraševati Poljake, kako ljubi-
jo Ruse in potem pisati o tem,
kot delajo gotovi ameriški čas-
nikarji, je precej bedasto.

V Kitajski se razmere še niso
j izboljšale. Kar je najbolj ne-
varno, je naša odprta interven-
cija na strani kitajskih naciona-
listov. To lahko prinese zelo ne-
varne posledice. Sploh se je po-
ložaj na Daljnem vzhodu zelo
poslabšal.

Anglija ima precej težkih kri-
žev na rami. Eden najbolj bole-
čih je židovsko vprašanje v Pa-

| lestini. Nekdanji ministrski
predsednik Baldwin je Židom
obljubil dom v Palestini. In da
se ni zameril Arabcem, katerih
je v Sveti deželi precejšnje šte-
vilo, in ker so po veri mohame-
danci, katerih je več kot sto mi-
lijonov pod angleško oblastjo,
je njim isto obljubil. Danes je
Anglija v zagati, ali se zameriti
Židom, ali pa Arabcem.

V Evropi je danes nekaj nad
sto tisoč Židov brezdomovincev,
katerih noče nobena dežela. Pa-
lestina je njihova obljubljena
dežela, v kateri so zev resnici
napravili velik uspeh. Arabci,
kateri se sklicujejo na svojo več
kot dva tisočletno posest Pale-
stine, nočejo svojih plemenskih
bratov in groze z odprtim bo-
jem.

Ameriška vlada je napravila
že močen diplomatičen pritisk
na angleško delavsko vlado za
takojšnjo odprtje imigracije v
Palestino. Da se Arabci priprav-
ljajo na resen boj, dokazujejo
nemiri v Egiptu in v Palestini.

Osemindvajsetletnico boljše-
viške revolucije se je praznova-
lo v Rusiji z velikim sijajem. Po
dolgih letih strahovite borbe so
imeli priliko slaviti ta praznik
v miru. Ali glavni govorniki so
naglašali, čeprav je mir dob-
ljen, da je še zmiraj nevarnost.

Naše aktivnosti
V nedeljo 4. novembra je imel

pevski zbor Prešeren svoj kon-
cert. Prešeren je menda edini
slovenski pevski zbor na zapad-
ni strani Chicaga, kateri je še
aktiven in kateri jepreživel voj-
no krizo. Njegovi koncerti so
vedno uspešni. V nedeljo 18. no-

| vembra bo v isti dvorani velika
priredba SANSovih podružnic.
Kdor čuti potrebo pomoči na
ši mljudem, se je gotovo udele-
ži. Devetega decembra bo dram-
ska priredba soc. kluba št. 1.
Rezervirajmo si ta dan.

To/e mi ne gre
v glavo?

Ako so Združeni narodi res
zmagali za trajen mir, ki so ga
obljubljali med vojno, čemu se-
daj toliko vpitja o atomski bom-
bi in obetanj nove oboroževalne
tekme, to mi nikakor ne gre v
glavo’
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