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Dobra Mrs. S. ga je
ozdravila...

Lansko poletje sem ga videla
nazadnje. Zdaleč sem ga ugle-
dala in najrajši bi se mu bila
izognila. Zdel se mi je nele zelo
postaran, marveč tudi hudo hu-
do zanemarjen, pa bi mu bila
rada prihranila morebitno za-
drego. Toda v tem me je že uzrl
in postal, da mi je pomahal s pa-
lico, na katero se je pri hoji opi-
ral.

“Čudno, da me še poznate, ko
se pa nisva srečala že nad leto
dni.”

“O. takrat sem bil še dobro
pri sebi. A zdaj? Vi ne veste,
kakšen revež sem! Bolan in ves
zanič •. . Pa se moram takole
mučiti ... Po tele tri kumarce”
—odvil je škrnicelj in mi jih

pokazal “sem šel štiri bloke
daleč.”

“Vem, vem, kaj mislite reči,”
je nadaljeval. “Res imam pro-
dajalno skoro pred pragom, am-
pak jaz oderuhov ne bom pod-
piral! Jih nisem in jih nikoli ne
bom! Take tri kumare mi je ce-
nil en cel kvoder, tam sem jih
pa dobil za petnajst centov. Za
prihranjeni daj m bom prinesel
domov še štruco kruha. Ali no-
ge! Oh, moje noge! Poglejte,
šlape! Te si še nekako obujem.
V čevlje pa mojih zateklih nog
ne spravim več.” Pa srčna na-
paka, revmatizem in še želodec
da mu zadnje čase nagaja.
“Skratka, vse se jezaklelo proti
meni . . in si je obrisal oči. “Pa
vendar nisem še tako star! Ne-
kaj čez šest in šestdeset mi jih
je.”
Kaj pravi zdravnik, sem vpra-

šala.
“Zdravniki so šušmarji!” se

je ujezil. Preveč da se je mučil
za svoj denar, zato ne bo zdrav-
nikom molzna krava . Dvakrat
se je dal preiskati, vsakokrat pri
drugem; pomagal pa mu ni no-
beden nič. “Ampak računati, ha,
to znajo! Mrs. Š . . . če se je
še spomnite ta vam je zlata
vredna ženska! Ona, ona zna
zdraviti! Meni in ženi to ve-
ste, da je tudi ona bolna?!
meni in njej kuha čaje vsak dru-
gi večer. Ona se razume na
zdravljenje bolj, nego vsak spe-
cialist- Res ne vem, kaj bi z ženo
počela, ako bi ne bilo nje!”

Mrs. Š., ogromna, oblastna že-
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Francija ima priložnost postati
država socializma in demokracije

Na gornji naslov je treba poudariti, da doslej še ni bilo
nikdar države, ki bi izvedla socializacijo in bi bila demokratična
ob enem v onem smislu, kakršnega oznanjujejo takozvani “de-
mokrati” bodisi sedaj ali pa v prošlosti, a ob enem so de-
mokracijo razumeli tako, da so služili kapitalističnemu sistemu
namesto socializmu.

Je pa v Evropi država, ki ima sedaj res priložnost ustvariti
družabni red, kakršnega bi se po vsej pravici lahko nazvalo za
demokratični socializem- To je Francija.

General Charles de Gaulle, ki je v borbi proti nacijem storil
vse, kar je zmogel in se kregal s pokojnim Rooseveltom, pa s
Churchillom in z mnogimi drugimi ljudmi, je spoznal, da Fran-
cija kapitalizma več noče in jeresigniral. Ne da bi de Gaulle ver-
jel v kapitalizem, ampak vsak drug sistem mu je tuj in zato se
s socialisti in komunisti ni mogel usoglasiti. Komunisti in socia-
listi pa so sedaj v Franciji večina. Res da so podedovali obubo-
žano državo; res, da imajo v svoji sredi vsled svoje tolerantnosti
še vse tiste kroge, ki so vzrok propada francoske države. In tudi
to je res, da še drže na površju bogataški sloj, a revna masa pa
je revnejša kot še kdajkoli.

Tudi je res, da je nova Francija nekaj kvizlingov, med njimi
avala, postrelila ali pa jih dvignila na gavge, ni pa se še odlo-
la vreči sistem, ki je kriv njene katastrofe.

o je de Gaulle vsled svoje trme in pa utrujenosti nedavno
iral, so dobili socialisti in komunisti priložnost, ako se je bi
poslužiti, napraviti eksperment z ustvaritvijo demokrati-

čne socialistične države. Z demokracijo se sicer večinoma le sle-
pomiši, ampak na Francoskem je res prilika, da se jo izvede v
praksi. V prihodnjih par mesecih bomo videli, ako so voditelji
komunistične in socialistične stranke kos tej svoji zgodovinski
nalogi.

Intervencije imperialističnih
sil nimajo ne konca ne kraja

Ko je perzijska vlada vprašala v novo zasnovani organiza-
ciji združenih narodov za zaščito pred Sovjetsko unijo, je nastal
med diplomati problem, ne pa preveč za sovjetsko diplomacijo.

Perzijska vlada se je v smislu zakonov organizacije združe-
nih narodov pritožila vrhovnemu zaščitnemu odboru, v katerem
ima vso besedo pet velesil (takozvanih) Zed. države, Velika
Britanija, Sovjetska unija, Francija in Kitajska češ, da ji je
USSR od jedla velik kos zemlje in da je treba proti tej agresiv-
nosti kaj ukreniti.

Delegat perzijske vlade se bi bržkone s takim protestom ne
upal na dan, ako ne bi prej potipal za zaščito pri angleški in ame-
riški delegaciji.

Pa je treščil zelo nerodno, kajti tudi z nasprotne strani lahko
protestirajo.

Sovjetska unija je res posegla v Perzijo, ali kakor se tej
državi sedaj pravi, v Iran. Odjedla jo je v prid Azerbaidžanu pre-
cejšen kos in tako je povečala svoje ozemlje. Vlada v Teheranu
smatra, da to ni bilo prav, češ, sovjetska armada nam ni pustila
poslati naših čet na upornike.

Ko je Andrej Gromejko na konferenci organizacije združe-
nih narodov v Londonu poslušal protest iranske vlade, je Moskvo
vprašal, kaj naj v odgovor on stori, pa je dobil navodilo, da je
stvar čisto enostavna. Navodilo je razumel in rekel: Sovjetski

;; dji je veliko na tem, da se bi vrhovni svet združenih narodov
otiudil preiskati razmere v Grčiji. In pa v Indoneziji. In po
rani je namignil, da bi bila Sovjetska unija pripravljena pogle-

. ati za kulise še marsikam, kjer posluje zavezniška oborožena
sila proti naporom domačinov, ki so verjeli, da so bile štiri obe-
tane svobodščine resnica, pa so uvideli, da so ukanjeni, kakor so
bili po prvi svetovni vojni.

Kar so storili Rusi v Perziji, ni bilo proti koristim ondotnega
ljudstva A je v navskrižju z oljnim kartelom Velike Britanije,
Nizozemske in Zed. držav.

Ko je Malinovski, v imenu Ukrajine, v odgovor na iranski
protest dejal, naj vrhovni svet organizacije združenih narodov
preišče angleško intervencijo v Indoneziji, so v Londonu in v
Washingtonu rekli, da je to le “komunističen trik”, ki bo udaril
nazaj, češ, Sovjetska unija je bolj agresivna in imperialistična
kakor pa Anglija in pa Zed- države*.

V Moskvi razumejo to stvar drugače. Za enkrat so prijeli
angleški in ameriški kapitalizem le v Indoneziji torej tam.kjer je doslej posloval v obliki investicij angleških
politično moč pa je dovolil nizozemski kraljici.

Ampak Rusija ima še vse drugačne šanse. Prvič, ona je edina
velesila na svetu, ki je brez kapitalistov. To ji države, v katerih
Kapitalizem še dominira, zamerijo in borba se nadaljuje s tega
stališča. Namreč, naš. demokratični “free enterprise” je zato, dasovjetski kapitalizem pometemo z atomskimi bombami.

Malinovski, ki je menda zelo dober diplomat, je dejal v od-
ovor anglosaškemu bloku, da bi se bilo vredno pobrigati v smi-

Ju obetanih štirih svobodščin v vseh tistih krajih, ki so pod an-gleško in ameriško kontrolo. Recimo v Grčiji.
Pa se je odzval grški ministrski predsednik z izjavo, da je
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DVAJSET NACIJSKIH GLAVNIH ZLOČINCEV je v Niirnbergu reklo, da niso ničesar krivi. Njihova
ambicija je bila s firerjem vred zavladati nad svetom in ker so v vojni propadli, so označeni za zločince.
Zavezniki s temi ljudmi ravnajo tako nežno, kot da sploh niso zločinci. Spodaj na desni je Franz von
Papen, eden najbolj lisjaških nemških diplomatov. Na skrajni levi je Herman Goring.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
na nekega mesarja. “Ali je to
tista, ki vas je obiskavala, ko
ste bili še naš sosed?” Hotela
sem biti gotova.

“Da, tista*tista! Sama nebesa
so nama jo dala!” Globok vzdih.
Nato: “Nadomestilo nama je za
sina, ali hčer, ki sva si ju zaman
želela . . .”

Premišljala sem, ali bi kaj po-
magalo posvariti tega pomilo-
vanja vrednega skopuha, ki ni
zaupal nobenemu krstu na sve-
tu, razen osebi, ki mi je pustila
v spominu prav neprijeten vtis.
Zdela se mi je ena tistih karak-
terjev, za katere je imela moja
mati sodbo, da bi potrebni ah
ne prodali i svojo dušo za en
sam žganec.

“Vi se na mrs. Š. jako zane-
sete- Jaz bi bila bolj previdna,
da sem na vašem mestu. Čaji so
morda zdravilni, niso pa zdra-
vila. Bolezen se razvija dalje.
Bodite pometni in pojdite h
zdravniku, dokler še morete in
dokler ni prepozno.”

“Mrs. Š. je ozdravila svojega
strica, ki je bil prav tako, ali
pa še bolj bolan, kot sem jaz.
In moji ženi bo pomagala. Da ji
je treba operacije, je rekel
zdravnik. Videti bi morali, kako
se je mrs. Š. prejemala za glavo,
ko sva ji to povedala. Na glas je
zajokala- ‘Ne, Marenka, ne! Ti
ne smeš pod nož. Umrla bi. ..’

Oh, srce ima ta ženska večje,
nego je sama. Pa poštena, pošte-
na! Težko lezem po ravnem, kaj
šele po stopnicah! Pa hodi na-
jemnino pobirat namesto mene
ona. A ne bi potajila ni centa!”
In po kratkem pomisleku: “Saj
bo dobila vse dobro poplačano
že tukaj na zemlji. Žena nima
nikogar svojega, jaz pa še
manj .. .”

“Čehoslovaška, vaša stara do-
movina je osvobojena,” sem ga
prekinila, “in kakor pišejo listi,
je tam velikanska revščina.
Sploh je vsa Evropa na pol uni-
čena, ponekod skoro do kraja.”

Vprašujoče me je pogledal,
češ, čemu pripovedujem to nje-
mu-

“Po ameriških mestih zbirajo
obleko, čevlje, denar ...”

“Le naj zbirajo,” je zdaj pre-
kinil on mene. “Od mene že ne
bodo dobili nič. Pravil sem vam
nekoč, kakšen siromak sem bil
tamkaj. Mislite, da sem pozabil,
kako sem na skrivoma izbiral

angleška armada v Grčiji popolnoma z dovoljenjem grške vlade,
zato da pomaga vzdrževati tam red in mir.

Moz ga je s tem imenitno polomil, kajti če je grško ljudstvo
na njegovi strani, čemu treba tuje armade, pa njenih topov, tan-
kov, strojnic, pušk in gorjač, da dela “mir in red”?

Sovjetska vlada se bo bržkone znesla nekega dne nad An-
glijo tudi glede Indije, česar se imperializem Velike Britanije
naibolj boji. Ampak če je angleška vlada za demokracijo recimo
v Bolgariji, čemu še vedno pobija tiste ljudi, ki jo v Indiji za-
htevajo?

kuhana koruzna zrna iz svinjske
hrane, da sem si tešil glad? Naj
le okušajo, kaj se pravi biti la-
čen, bos in razcapan . . .”

Tako sva se razšla.
Nekaj tednov za tem mu je

umrla žena in dva meseca po-
zneje so pokopali tudi njega. Za-
pustil je dve hiši in okrog pet-
deset tisočakov gotovine.

Mrs- Š. se je zdravljenje iz-
plačalo . . .

TISKOVNI SKLAD
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I. IZKAZ
Chicago, 111. Josephinp Trojar

$5; Mary Jelenc $2, skupaj 57.00.
Detroit, Mich. Ignac Travnik 50c.

(Poslal Joe Koršič.)
Waukegan, 111. Andrew Možek

$2.00.
Linden, N. J. Agnes Pasarich sl.
Witt, 111. Lukas Podbregar 80c.
Cleveland, O. Klub št. 27 JSZ in

“Zarja” SSO; Frank Šilc S2; August
Kužnik Sl, skupaj $53.00. (Poslal
John Krebel.)

Berwyn, 111. Joseph Omerza $2.
Conway, Mo. Anton Potokar 50c.
Helper, Utah. Frank Kosmatin

50c.
Diamondville, Wyo. Anton Trat-

nik $1.50.
Transfer, Pa. Joseph Godina Sl.

(Poslal Joseph Cvelbar.)
Livingston, 111. Frank Novak 50c.
Barberton, O. Mike Kopach $1:

Leo Bregar 50c, skupaj $1.50.
Colegrove, Pa. John Kovačič 50c.
Detroit, Mich. Anna Klarich $1;

Vid Glavač 50c, skupaj $1.50. (Po
slala Anna Klarich.)

Midland, Pa. Anton Russ 50c.
Star City, W. Va. Lawrence Se-

lak $1.63.
Fontana, Calif. John Pečnik 75c.
Maple Ifeights, O. Frank Volkar

$2.93; Frank Vrček $2, skupaj
$4.93. (Poslal Frank Volkar.)

Rock Springs, Wyo. Frank Re-
mitz 32c.

Chicago, HI. John Košiček, k 40-
letnici lista $10; Jacob Putz 50c,
skupaj $10.50. (Poslal Frank Udo-
vich.)

Sheboygan, Wis. Anton Zorman
$2; Frank Stih $1.93, skupaj $4.93.
(Poslal Frank Stih.)

North Chicago, 111. Jack Mesec
$7.25; John Butcher $2, skupaj
$9.25. (Poslal Jack Mesec.)

Santa Ynez, Calif. Mike J. Read-
ing $3.50.

Edison, Kans. John Cizerle sl.
(Poslal Anton Shular.)

Barton, O. Po $1: Joseph Skoff
in John Vitez, skupaj $2. (Poslal
Joseph Snoy.)

Skupaj $112.11

NE ČAKAJtT
da prejmete drugi ali
tretji opomin o
potečeni naročnini.
Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
in stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznost
napram listu.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Že zopet sem dobil pismo z

loma. Pismo, katerega mi piše
moja nečakinja, je bilo odpo-
lano po zračni pošti zadnji te-

len v novembru prošlega leta—-
;aj tako pravi poštni pečat na
nismu. Dne petnajstega decem-
bra je bilo pismo žigosano od
‘ugoslovanske cenzure ter je do-
šlo meni v roke dne dvajsetega
ianuarja. Stvari pač res niso
normalne. Pismo je kratke vse-
bine. Pepce (to je ime moje ne-
čakinje) mi piše, da je bil njen
brat France, kateri se je naha-
jal zadnja tri leta pri partiza-
nih, po nesreči ustreljen v tre-
buh in leži sedaj v ljubljanski
bolnici, od koder jebilo tudi na-
slovljeno njeno pismo.

Piše mi dalje, da mi je že od-
uoslala pet pisem, ali da še ni
dobila nikakega odgovora od
mene. Hm, jaz sem njej že tudi
odposlal pet pisem in par zavo-
jev obleke in drugih stvari in
upam, da so že dospeli na pravi
naslov, saj časa ježe dovolj pre-
teklo od takrat.

Res je, da so si pisma, katera
prihajajo iz domovine, zelo po-
dobna. Ali je tudi resnica, da so
ta pisma tista resnica, za katero
smo vedeli, da obstoja ali jo ni-
smo mogli potrditi sami- Vsa-
ko pismo katero pride, naj bo že
iz Dolenjske ali pa iz drugih
krajev Slovenije, potrjuje stra-
šne grehe naših izdajalcev in pa
še groznejše trpljenje naših
ljudi.

Človeku je že pač po naturi
prirojeno, da rad pozabi vse ti-
sto, kar se direktno njega ne ti-
če. Še posebno v današnjih raz-
burkanih časih, ko je fizična si-
la skoro glavno sredstvo boja—-
bi rad zlezel kam na lep miren
nrostor in pozabil na vse, kar se
godi okrog njega. Te ene vrste
eskapizem je čudovito lepa bo-
lezen, kateri sem tudi jaz pod-
vržen le škoda, da si človek
ne more v današnjih modernih
časih radia in časopisja pri-
voščiti.

Ni menda nobenega med na-
mi, kateri ni še posebno v nje-
govih mladih letih rad sanjaril.
Je pač nekaj čudovitega, kar se
ne da povedati z besedami, poe-
zija, katera omamlja in katera
ostaja s teboj za celo življenje
Ležal si na pokošeni travi. V
ušesih si še vedno čul sviš kose,
katera je rezala dolge, široke
brazde v rosni travi. Še vedno si
čul zvoke brusilnika, kateri je v
lahkem ritmu drsel po jekleni
ojstrini, ter katerega zvoki so
odmevali iz doline. Tam iz bliž-
njega polja je prinašal vetrič
duh sveže zorane zemlje ter tam
izza hribov so blisnili prvi žarki
sonca ter razsvetlili vso dolino.
Legel si na hrbet ter si pokril
glavo. Skozi slamnate niti po-
krivala so se vlivali žarki ter se
lomili v vseh nijansah barv. Ta-
krat so izginile vse otroške skr-
bi in neskončna opojnost, katero
more opisati samo tisti, ki je bil
rojen na deželi —te je objela v
svoji razkošnosti to so pač
sanje, katere pridejo samo ob
gotovem času

Naši južni sosedje
Naš rojak Jože List v Mehiki

mi od časa do časa pošlje njih
revijo, katero mimeografirajo v
tre hjezikih- Jože urejuje slo-
venski del in njegova žena pa
španski.

Ta njih revija se peča v ve-
čini z dogodki v Jugoslaviji, ka-
teri je posvečena. Priznati mo-
ramo tej mali peščici naših ljudi
v Mehiki, da v resnici vrše svojo
dolžnost. Če bo mogoče, jih poj-
demo letos ponovno obiskati ter
bom pozneje lahko kaj več po-
ročal o njih.

Letos bodo v Mehiki predsed-
niške volitve. Ravno pred šesti-
mi leti sem so slučajno nahajal
v nji in sem imel priliko od bli-
zu si ogledati mehiški volilni
boj. Mogoče, da njih volilni si-
stem ter štetje glasov ni ravno
kar bi človek rekel prvovrstno

—in navadno vladni kandidat
vedno zmaga. Ali eno je gotovo
in to je volilni boj tam doli je
vedno zelo vroč. Ali več o tem
prihodnjič.

Pri nas
Neštevilno čet organiziranega

delavstva je v stavkovnem bo-
ju. Takega boja menda še ni vi-
dela ta dežela. V kongresu in
senatu grmi. Reakcionarni kon-

gresniki in senatorji imajo že
pripravljene razne zakonske do
ločbe, katere bodo prepovedo-
vale stavke v bodoče- Glede se-
danjih stavk sta se izrazila se-
natorja Eastland in CFDaniel,
oba iz juga, sledeče: “It is appa-
rent to us that the present wave
os strikes is inspired and engin-
eered from Moscow and that it
is a deliberate attempt to take
over the American government
step by step.” To je precej ne-
varno konstatiranje, izvzemši če
imata dokaze. Nikjer pa ne vi-
diš nobenega obsojanja od teh
fantov glede arogantnega posto-
panja in zavrnitve predsednika
Trumana ponudbe osemnajst in
pol procentnega povišanja de-
lavskih plač.

Po svetu
Rev., Dr. R. E. Tulloss je mne-

nja, da je vera edino upanje za
preprečenje komunizma v Ev-
ropi. Rekel je, da je demokraci-
ja bila rojena v religiji in da
brez vere ne more eksistirati.
Pač čudna trditev, če pogleda-
mo v Španijo, Portugalsko, Ita-
lijo i v razne južno-ameriške de-
žele, kjer še danes gospoduje
vera. Kaj pa inkvizicija in sve-
te, posvečene grmade, kjer so
cvrli “v starih dobrih časih” ta-
ke ljudi, kateri so sanjali o de-
mokraciji? Čudno, kako bratske
postanejo razne religije, kadar
je njih eksistenca in gospodo-
vanje v nevarnosti! Kje pa je
večja ignoranca in beda kot rav-
no v deželi, kjer je vera v glav-
nem sedlu?

Naše gibanje
Ne bo dolgo, ko bomo dobili

koledar v roke. Je pač škoda, da
ni mogel iziti pravočasno- So
pač razmere, katerim ne moreš
kljubovati. Kot je že omenil
urednik, bo letošnji koledar iz-
redno bogat v slikah in v vse-
bini. Ni dvoma, da bo hitro raz-
pečan. Glede “Majskega glasa”
je moje mnenje, da mora iziti
kot po navadi. Ne že radi tra-
dicije, ampak radi njegove vred-
nosti in pop blatnosti gai ne sme
mo opustiti. Še posebno letos,
ko praznujemo osvobojenje sta-
re domovine in osvobojenje de-
lavstva mora iziti.

Naši denarni zavodi
Jugoslovansko hranilno in po-

sojilno društvo je vredno, da se
ga omenja. Pred par leti skoro
v likvidaciji je naraslo danes
na poldrug milijon premoženja.
Več o tem je bilo že v zadnji
številki Proletarca. Njegov taj-
nik je znani naš Donald J. Lo-
trich. Njegovemu dtelu in trudu
se je v veliki meri treba zahva-
liti za ta ogromni napredek. Del-
ničarska seja bo v soboto 23- fe-
bruarja v Slovenskem delav-
skem centru. Za obilni poset vas
vabi direktorij.

JERUZALEM
V Jeruzalemu je angleška po-

licija s pomočjo vojaštva preis-
kala vse hiše in zaplenila veli-
ko količino orožja in hujskajo-
čih letakov, največ pri Židih.

Tole mi ne gre
v glavo?

f* - * -

ji

Čemu sedaj v ameriškem reak-
cionarnem, “demokratičnem” ti-
sku toliko vpitja, čemu ne po-
magamo Nemčiji z živili in z
vsem drugim, dočim prav isti
tisk ni imel nikakršnega usmi-
ljenja s slovanskimi deželami,
ki jih je Nemčija okupirala, to
mi nikakor ne gre v glavo’
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