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Čemu podržavljati obrate šele
ko so že bankrotirani in v stiski?

A. F. Whitney, ki je predsednik ene izmed velikih bratov-
ščin železničarjev, je na pretnjo, da ako železničarji zastavkajo,
bo vlada prevzela železnice, dejal, naj vlada to res stori. Ampak
naj jih prevzame ne samo v namenu, da zlomi stavko. Kajti de-
lavci od svojih zahtev ne bodo odnehali, neglede kdo bo "boss”
ameriške’ “železne ceste’’.

K temu je reporterjem izvajal, da on ni socialist, niti ne
verjame v socializem, vendar pa je ameriški železniški sistem
vsled dobičkarskih magnatov tako zavožen, in toliko iz reda, da
ga samo še podržavljen je more spraviti v “pravi tir’’.

Whitney torej ni za socializem, ampak je v interesu železni-
čarjev za socializiran je “železnih cest”. To so čestokrat poudarili
že razni drugi predstavniki železničarskih unij.

Enaki glasovi prihajajo iz vodstva unije premogarjev. Kajti
tudi premogovniška industrija je “bolna”.

Značilno v teh kampanjah je to, da naj desetkrat preplačano
imovino železniških magnatov plača ljudstvo, ker le to da je de-
mokratično! Bognedaj, da jim bi dali manj kot se glasi vrednost
njihnih obratov v knjigah, kajti če hočemo kaj podržaviti, dajmo
lastnikom to tudi “pošteno” plačati!

Nekako tako se sedaj uvaja socializacijo v Angliji, kar po-
meni, da če imam v posesti jeklarsko industrijo, pa mi država
plača zanjo v takozvani knjižni vrednosti, bom jaz še vedno mul-
t’milijonar in delavci bodo morali še vedno garati zame, kajti od
kje pa naj magari i delavska vlada vzame, če ne na račun de-
lavcev?

Tisti, ki hočejo socializacijo, morajo razumeti, da se je ne
more kupiti, ampak ustvariti.

Eno leto po vojni, a znamenj za
mir še vedno ni nikjer po svetu

Državni tajni Bvrnes je na konferenci vnanjih ministrov
velike četvorice v Parizu predlagal, naj se bi z mirovno konfe-
renco pričelo 15. junija to leto. Nemčija je kapitulirala 8. maja
1945, Japonska par mesecev požneje in bilo je konec krvave
borbe. Toda ne še začetek miru.

Bitke so prenehale in zavezniški diplomatje so začeli stikati
po svojih arhivih za dokumenti iz Kaira, z Jalte, iz Potsdama, iz
Londona. XVashingtona in kjer koli so se še zbirali v kritičnih
dneh vojne glavni predstavniki Zed. držav, Velike Britanije, So-
vjetske unije in Kitajske. In potem, ko je bilo krvolitja na de-
belo že konec in je bila Francija osvobojena, je bila tudi ona po-
vabljena zraven. l'ako imamo sedaj in od takrat veliko trojico,
veliko četvorico in veliko petorico.

Zelo lepo se je vse to obetanje naših zmagovitih velesil gla-
silo na papirju. A čim pridejo skupaj, šine po svetu ne tok upanja
v mir, ampak strah pred novo vojno.

Vselej, kadar prvaki velike trojice (sedaj s Francijo vsed ve-
lika četverica) pridejo skupaj, pa najsibo v Londonu, v Wash-
•ngtonu, v Parizu ali kjerkolisibodi, vsakikrat se razidejo brez
sporazuma, pa tudi če se navidezno delajo, da ni hudih sporekov
med njimi.

Glavno nesoglasje je sedaj med takozvanimi zapadnimi si-
lami in Sovjetsko unijo. Vzlic volilnim zmagam delavskih strank

Franciji in v Angliji so zapadne velesile (vštevši Zed. države)
še vedno kapitalistične in kapitalistični razred dominira ne samo
v njih ampak povsod po svetu izven Sovjetske unije. In izgubil je
svojo moč in pa svoja bogastva tudi v deželah, ki se jih sedaj oz-
načuje za ‘‘satelitke USSR, namreč v deželah, v katerih ni še
nikoli veliko pomenil, ker bile so pod kontrolo kapitalistov Ve-
like Britanije, Francije, Zed. držav, tudi Švice, in pa Nemčije
ter Italije.

Sovjetske "satelitke so imovino nemških kapitalistov zaple-
nile in več ali manj bo tudi takozvana lastninska pravica bivših
angleških, francoskih ter drugih inozemskih bogatašev črtana
bodisi v Jugoslaviji, na Čehoslovaškem, Poljskem, v Rumuniji,
Bolgariji —in še marsikje.

Kapitalizem se tega boji in ščuje v vojno z Rusijo čimprej
takoj, dokler imajo samo še Zed. države atomske bombe. Pro-

pagando v ta namen ne vodijo samo razne ultraklerikalne orga-
nizacije, fašisti v Španiji in drugje, ampak tudi jako odgovorni,
“respektirani” dnevniki in revije v Zed. državah.

Star čikaški dnevnik “Daily News” z dne 6. maja ima članek
z naslovom, da je le še 1,821 dni časa, ko bodo že tudi “druge”
dežele imele atomske bombe. Namreč Sovjetska unija. Ali naj
čakamo, da jih bo izdelala, ali naj ji to preprečimo s tem, da z
našimi udarimo vanjo? In člankar vzklika: “Samo še 1,821 dni
imamo!”

Imamo jih čemu? Seveda za priložnost, da udarimo preje,
predno poteče ta doba.

Stvar bi se lahko zdela komu smešna, a je toliko resna, da se
povprečen človek strašne nevarnosti nove vojne niti ne zaveda ne.

Daši ljudje v minulem konfliktu niso bili več toliko naivni,
da bi verjeli geslom, s kakršnimi so se opajali v prvi svetovni
vojni, vendar so vsi Želeli vsi razen fašisti in njihni “sopot-
niki”, da bi se nacizem in “dučejev” fašizem zrušila, kar se je
zgodilo.

Toda ali se je? - 1 . ~ . . .

Bil je lep večer...
Zgodilo se je, da naju je pri-

jatelj potegnil s svojo limuzino
do nadulične, in je najina večer-
ja ostala na peči, šmarnice pa v
kozarcu . . . Edino vstopnice za
v opero sva pograbila in pa ku-
kalo seveda. S prometnimi zve-
zami se zadnje dni ni za šaliti.
Bolje uro prezgodaj kot uro pre-
pozno!

V borbi za svoje pravice, do
katerih je po vseh božjih in člo-
veških postavah upravičen, od-
loži organizirani premogar svoj
kramp. In glejte, vse je vrženo
s tira! Kaj je na primer Ford in
njegovi milijoni, ali pa milijoni
raznih družb, ako odpove delav-
ska dlan, ki polje življenje v in-
dustrijsko ožilje?

Splošna omrtvičenost se čuti
povsod. Chicago ni izjema. Vla-
ki ne vozijo redno, radi tega se
nama je tako mudilo z doma.
Bova že kje v mestu večerja-
la ..

.

Hodila sva mimo kino gleda-
lišč, ki jih vse hoolywoodske
‘zvezde’ ne morejo ni za hip
osvetliti, ako se premogarska
roka ne oklepa ročaja . . . Pogle-
dala sva v to restavracijo, v ono
in še v ono niti jedilnih listov
ni bilo več na mizah ... Pa saj
človek ne živi le od kruha ... In
sva lačna pricapljala do najinih
sedežev tam gori na prvem bal-
konu.

Kupila sva si bila besedilo, ta-
kozvano libretto, in če bi imela
mačje oči, bi ga lahko čitala . . .
Medtem so se sedeži naglo pol-
nili. Godci so hiteli uglašati
strune, kajti potekale so zadnje
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ZADNJI TRENOTKI VOJNEGA ZLOČINCA ALFONSA KLEINA. Bil je obsojen na vislice od zavez-

niškega vojnega sodišča v Nemčiji.
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minute pred osmo. Tedaj izne-
nada šve! —in je ugasnilo
razen rdečih luči nad izhodi vse,
tudi tistih par, ki so brlele vi-
soko pod stropom.

Že prej je občinstvo lezlo us-
ločenih hrbtov, zdaj se je plazi-
lo domala po vseh štirih. Beli
zajčki žepnih svetilk so skakali
po visokih črnih stenah. Semin-
tja je v popolni temi še zajokala
kaka struna, sicer bi utegnili
dvomiti, ali so godci še tam ali
pa so se z odrom vred pogreznili
v brezno.

Na naš balkon si je mož s čo-
kolado prisvetil z laterno pe-
trolejko in izzval veliko smeha.
Na uro smo pogledali, ko se je
laterna majala mimo naju. De-
set minut čez osmo, pa še zme-
rom tema . . .

Najbrž je ni bilo v dvorani
med vsemi temi tisoči osebe, ki
ji ne bi misli uhajale na ladjo,
pripeto ob zid opernega poslop-
ja. Že reka sama, v kateri je la-
dja usidrana, je svojeglavna. Če
ji je preveč dežja, se spunta in
zaobrne svoj tok. Pa se je mor-
da spuntala tudi ladja, ki so jo
pripeljali, da bi. kakor pohlevna
kravica mleko, dajala operi vsaj
najnujnejšo količino električne-
ga soka, in vsaj toliko časa, do-
kler metropolitanska opera go-
stuje pri nas, to je. vsega sku-
paj en sam teden.

Ali kravi še kaj dopoveš, če
ne z besedo, pa s pestjo otave.
Ladji pa ne prideš do živega ne
z besedo, lepo ali grdo, ne z ota-
vo, niti ne s šibo. Že takoj prvi
dan, ko so jo privedli in pričvr-
stili, je komaj čakala, da je mo-
štvo odšlo z nje. Takoj se je spo-

V Franciji se reakcija prizadeva z vsemi silami, da njen si-
stem ostane. Masa je s kakim milijonom glasov večine odločila,
da ustava, ki bi pomenila prerojenje francoske republike, ni spre-
jemljiva in poslanci, ki bodo izvoljeni drugega junija, se bodo
lotili sestavljati novo. Strašno draga je bila šola, skozi katero je
morala Francija v minuli vojni. A zdi se, da ne še dovolj draga.

V Italiji, v arabskih deželah, po vsi prostrani Kitajski, v In-
diji, v latinski Ameriki in na pacifičnih otokih ter v kolonijah
močno vre.

Ne samo tam, kajti mar ni industrialni nepokoj v Zed. drža-
vah prav tako znamenje, da nekaj ni prav, da so ljudje nezado-
voljni, in da hočejo ne samo mir med deželami temveč tudi so-
cialno zaščito?

Da, vnanji ministri lahko govore o mirovnih pogodbah, toda
tako, kakor se o njih sedaj prerekajo, bodo to še manj “mirovne”
pogodbe, kot pa so bile tiste, ki so jih magnati kapitalizma in im-
perializma kovali po prvi svetovni vojni.

Doslej je še vsako konferenco diplomatov zapadnih velesil
spremljala manija strahu, ali pa sovraštva do Sovjetske unije
oziroma do njenega ekonomskega sistema. In na sovjetski strani
pa spremlja diplomate sličen strah, da kujejo zapadne sile proti
Rusiji zarote ne samo zarote ampak načrte za vojno proti nji.

Naj vnanji ministri teh sil še tako zagotavljajo, da jim je za
mir —in verjetno je, da jim je res za mir vzlic temu delujejo
tako, kakor da se bo tretja svetovna vojna pričela še predno se
izkadi dim iz druge svetovne vojne.

Narodi pa imajo vero v čudež, namreč da se koncem konca
državniki le sporazumejo, da se ekonomski toki posameznih de-
zdl vendar na kak način usoglasijo in potem se prične doba mir-
nega razvoja. In če se ti upi uresničijo, ne bo mogla voditi nika-
mor drugam kot v socializem v svetovnem obsegu.

rekla z nevšečno čikaško sapo,
se pri tem odtrgala in pričela
rogoviliti naprej okrog mosta,
a ko se ji ta ni udal, je silila v
poslopje, v katerem se tiska
Daily News. Napravila je nad
deset tisoč dolarjev škode, pre-
den se je dala zopet obrzdati.

Zato ni čudno, da je nemara
vsak sleherni od nas ugibal, kak-
šne muhe so jo zopet prijele.
Vendar ni bilo nič hudega. Baje
je izgorelo le eno od vžigal
(fuse). Malenkost, vidite, a prav
malenkosti je najteže odkriti! Z
glasnim odobravanjem, celo s
ploskanjem smo pozdravili vr-
njeno nam luč. Kako šele so se
oddahnili oni za odrskim zasto-
rom! »’

No in je ta črni odmor precej
zakrivil, da sva z Japetom pri-
capljala domov šele ob poli dveh
zarana. Z vozilom sva imela še
srečo. Sicer je prišla ena sama
škatljica in nič kaj lahko se ni
bilo nabetkati vanjo, toda prišla
je kmalu in Jape je nehal nami-
gavati, da bi šla kar na poštne
stopnice spat, češ, dobro uro do-
mov, dobro ui’o zopet od doma,
mar se splač n iti v posteljo?

Vendar sva oba prav zado-
voljna, da sva šla gledat “Gio-
condo”. Je to odraz življenja in
razmer, kakršne so vladale v
razkrajajočih se, vendar še zme-
rom mogočnih BenetkaK Snov
je namreč zajeta iz sedemnaj-
stega stoletja, in prepletena je

kakor večina drugih uglasbe-
nih dram—z romantiko in splet-
kami, ljubeznijo in sovraštvom.
Ali v malokateri operi se člove-
ška čustva in občutja poostru-
jejo do tolikih višin ali pa glo-
bin. kakor baš v tej.

Pa pestrost v barvah in kro-
jih, v glasbi in petju, pa v sce-
neriji! Vrste se množični nasto-
pi, živahni, razgibani, a vselej v
skladju med sabo in orkestrom.
Bilo je to naravnost gigantsko
delo za dirigenta. In balet —po
radiu vam znani “Dance os the
Hours”! Že to samo je odtehtalo
vse najine neprilike z vstopnino
vred!

Najbolje pa sem pridržala do
konca. Namreč Zinko Milanovo
v glavni vlogi, po kateri je ope-
ra dobila svoje ime “Gioconda”.
Pela in igrala je izvrstno in žela
burno odobravanje.

Bil je v resnici krasen večer!

Rusija popušča Finski
Rusija je bila od začetka v

mirovni pogodbi s Finsko jako
stroga, toda ji čezdalje bolj po-
pušča v zahtevah za reparacije,
kar je posebno dobro za bodoče
odnošaje med njima. Finska ar-
mada je v svoji invaziji zapleni-
la in odnesla veliko blaga ter
povzročila uničenja, ki jih je so-
vjetska vlada ocenila in zahte-
vala odškodnino zanje. Koncem
aprila pa je finski vladi sporo-
čila, da jo v tej postavki ne bo
več tirjala, kar je Finski pri-
hranilo $11,500,000.

Pišite po novo knjigo “Slo-
vensko-ameriška kuharica” v
Proletarčevo knjigarno. Cena
$5.00. Naročite si jo še danes.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Čas beži! Ni še dolgo, ko sva

z rojakom Žebretom ogledavala
duhteče bele kamelije v njego-
vem vrtu tam v tropični Cuer-
navaci in prav nič bi mi ne bilo
žal, če bi bil mojo turo podalj-
šal še za par mesecev tistih
pet tednov je tako hitro minulo.

Bilo bi na mestu, da bi kaj
več napisal o tem kar sem videl
in opazil to pot v Mehiki, kajti
v zadnjih par letih, od kar sem
bil zadnjič tamkaj, se je precej
spremenilo. Ali to misel sem
opustil, kajti politični trend v
Mehiki je Proletarčevim čitate-
ijem menda precej znan —in
drugo bom pa skušal opisati v
prihodnjem Družinskem kole-
darju.

Ali eno je gotovo. Mehiko se
nahaja v sličnem spiralnem vr-
tincu inflacije, kot sedaj Zedi-
njene države, samo, da je tam
še slabše, ker ni skoro nobene
državne kontrole nad cenami
živil. Politično se nahaja Me-
hika v predsedniških volitvah,
katere pridejo vsakih šest let
in verjemite mi, da je kampanja
precej živahna. Volitve bodo v
mesecu juliju.

Dela je sedaj v Mehiki v izo-
bilju. Plače, kajpada v primeri
z življenskimi potrebščinami,
pa so zelo nizke. V Mexico City-
ju opaziš stavbinske aktivnosti
kot jih ni menda nikjer v tej
deželi. Ne samo da so podrli na
desetine starih poslopij, kate-
iih je bilo radi njih zgodovinske
vrednosti škoda, ter jih nado-
mestili z modernimi nebotičniki
—ampak gradijo cela nova pred-
mestja. Mesto Mehiko je nara-
slo v zadnjih petih letih za več
kot milijon prebivalcev. Vkljub
tisočem novih poslopij pa še ve-
dno primanjkuje stanovanj in
hotelov.

Turistov, posebno Amerikan-
cev, boš našel na tisoče še pose-
bno v glavnem mestu. Veliko je
tudi evropskih beguncev, kate-
rim se mehiška klima zelo do-
pade. Dobiš še vedno štiri peso-
se in osemdeset centavov za
ameriški dolar—ali cene so bolj
primerne ameriškemu dolarju,
še posebno za turista. Ali eno je
gotovo: čeprav so cene višje in
kljub predsedniški kampanji ter
agitaciji klerikalcev, tisto lepo
mehiško solnce in pa melodije
mehiške pesmi je ostalo nespre-
menjeno. In če ne bi bilo niče-
sar drugega, je bilo že to vre-
dno cele poti.

Vseh pet tednov, ko smo bili
na poti, nismo slišali ne radija
in ne čitali časopisov. Šele na
povratku v Mexico City mi je
rojak Jože List omenil tisti fa-
mozni Churchillov govor doli
nekje v Missouriju.

Doma me je čakalo nekaj pi-
sem iz starega kraja ter cel kup
časopisov in revij —in zadaj
za garažo pa lopata in grablje.
S tem je bilo konec mojih počit-
nic. Vsaka lepa stvar ima svoj
konec.

Pri nas
Pozabili smo vsa politična

vprašanja, Iran, Rusijo itd. ter
govorimo samo o premogarski
stavki. Ne o premogarski stav-
ki, ampak o njenem inkarnira-
nem simbolu Lewisu. Kar čez
noč je postal on tista sila, kate-
ra je ustavila z eno besedo vsa
kolesa industrije ter napravil,
kot pravijo naši buržvazni- ča-
sopisi to, kar ni mogel napraviti
ne Hitler, ne Hirohito ali Mus-
solini zavrl je ves industrial-
ni zanos.

Še kino so nam bili zaprli
tu v Chicagu so i taki ljudje,
ki namigujejo, da so naši indu-
strialci silno radi zaprli ali pa
omejili obrat, prvič, ker jim dr-
žava garantira profit in drugič,
da lahko s prstom pokažejo na
diktatorja Lewisa ter s tem pre-
pričajo publiko o slabosti in ti-
raniji delavskih unij. Seve pri-
liko so dobili tudi naši kongres-
niki, kateri so že pridno na de-
lu pri kovanju protidelavskih
zakonov. Meščansko časopisje je
soglasno z lastniki premogovni-
kov; mogoče je samo par čast-
nih izjem. Kaj pa hočejo pre-
mogarji? Mar nimajo dovolj
kratke ure ali niso njih pla-
če že sedaj zadostne —in če ni-
so, tukaj je osemnajst centov
poviška, katerega so lastniki pri
volji dati?

v Tako nekako se glasi pesem
naših buržvaznih časnikarjev.
Kjdo pa čita te časopise? Devet-
indevetdeset odstotkov prebi-

valcev te dežele! Delavsko časo-
pisje, kjer je povedana poštena
beseda, kje so in kakšni so vz-
roki—pa čita samo peščica ljudi.

Če kdo potrebuje poseben
fond za pohabljence ter za vdo-
ve in sirote ga potrebujejo
premogarji. Sploh je pa narod-
na sramota, da so v tako napre-
dni deželi kot so Zed. države
premogovniki last posamezni-
kov in ne last države. Ali to je
vprašanje socializma . . .

Po svetu
Človek ne ve ali smo v dobi

miru ali smo na pragu nove voj-
ne.' Razni naši odgovorni držav-
niki govore odprto “os show os
force”. Vojaštvo je popolnoma
prevzelo izdelavo atomskih
bomb. V severnem ledenem
morju so se vršili manevri kot
se niso še nikdar poprej. Pred-
sednik Truman, govori o potre-
bi pan-ameriške vojaške alijan-
ce s standarizacijo orožja.
Proti komu vsa ta priprava?

Več kot deset milijonov ljudi
je umrlo v tej vojni. Komaj je
minulo leto kar so kanoni zača-
sno utihnili. Duh smrti še vedno
leži na evropskih in pacifiških
bojiščih, kjer danes umira na
milijone ljudi od gladu po-
sledica te vojne —in že govore
gotovi ljudje, da je nova, še
strašnejša vojna neizogibna

Jugoslavija
Čemu bi omenjal Trst in Pri-

morje?! Menda ve vsak, katere-
ga zagovornika in prijatelja ima
Jugoslavija v tem trenutku.
Človek se ne čudi Angliji in
Ameriki angleški interesi so
v Jadranu in pa Vatikan Ali
Francija, katera je bila pred voj-
no menda največja prijateljica
Jugoslavije —in katera je oku-
sila isto izdajalstvo italijanske-
ga fašizma kot ga je Jugoslavi-
ja se je pridružila nepn-
jateljem Ali Jugoslavija danes
ni tista kot je bila pred šestimi
leti.

Proletarec
Čitali'ste v predzadnji izdaji

lista o resignaciji upravnika
Chas. Pogorelca Sodrug Pogo-
relec je bil ne samo dolgoleten
upravnik ampak tudi njegov ne-
umoren agitator List ga bo zelo
pogrešal Treba je namestnika
Želel bi, da se oglasijo aplikan
ti za to službo, ki so zmožni an-
gleščine in slovenščine Kogar
bi veselilo delo pri listu, naj poš-
lje pismo meni ali pa na naslov
Proletarca.

Mnogoženstvo
Po poročilu iz Moskve živi v

Mongoliji pleme, kjer imajo že-
ne več mož in katere imajo za-
prte v haremih To človeško ple-
me je razkril ruski raziskovalec
Kaslov, ki trdi, da ljudstvu vla-
dajo ženske in da si drži vsaka
žena več moških kot sužnje.

Najslabše kolo pri vozu dela naj
več ropota.—Ben Franklin.

Tole mi ne gre
v glavo ?

Kako je mogoče, da sedaj ti-
ste vlade, ki so v času vojne ta-
ko hvalile partizanski odpor v
Jugoslaviji proti Hitlerjevi
Nemčiji in Mussolinijevi Italiji,
sedaj tako navdušeno pobijajo
vse pravične zahteve Jugoslavi-
je po ozemljih, ki so po vseh bo-
žjih in posvetnih postavah nje-
na, to mi nikakor ne gre v gla-
vo! In kam neki so potopile At-
lantski čarter, pa demokracijo
in toliko naglašene štiri svobod-
ščine, tudi tega ne moreni do-
umeti!
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