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V relifnih akcijah ne pomaga
nihče toliko Vot baš naše Zed.
države. Ampak se zdi, da name-
sto relifa igramo s temi dajatva-
mi tudi politiko, nekakno takšno
politiko kakor po prvi svetovni
vojni, ko se je naša vlada in pa
načelnik relifne akcije Herbert
Hoover gnjavil kako s kruhom
preprečiti boljševiziranje Ev-
rope.

Hoover slovi za eksperta v re-
lifnih podvzetjih. Daši je repu-
blikanec, ga je Truman le poob-
lastil. da naj gre spet po svetu
ter ugotovi, kje je lakota in kaj
bi se moglo ukreniti proti nji.

V resnici ima to nalogo bivši
newyorški župan La Guardia.
ki je načelnik UNRRA. Ampak
ga je Truman nekako pomoto-
ma prezrl in Hoovra pa se sedaj
otresti ne more.

Malcolm Hebbs, ki piše za
časniško agencijo ONA, je napi-
sal o tem sledeči članek:

Za ameriško administracijo
je Herbert Hoover mož, katere-
ga je bila povabila na večerjo,
ki pa je potem ostal permanent-
no gost—jež v lisičjem brlogu.
Minister za poljedelstvo Ander-
son pa je oni nesrečnež, ki je
napravil pomoto, da ga je po-
vabil.

Ako pravimo, da je admini-
stracija mnenja, da zavzema
Herbert Hoover že vse predolgo
eno prvih mest na polju prehra-
ne. pretiravamo v smeri olep-
ševanja. Precej obširen je že
krog, ki si želi, da bi on lepo po-
lagoma odšel, odkoder je prišel.
Drži ga le poljedelski minister
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Volitve na Češkem so bile ob enem
protest proti zapadnim silam

Poročevalci ameriškega in angleškega tiska so prerokovali,
da bodo volitve na Češkem, ki so se vršile 26. maja, izpadle v
korist Beneševe stranke. Ko so bili glasovi sešteti, so uvideli,
da je zmagala komunistična-socialistična koalicija.

Volitve so se vršile demokratično veliko bolj demokrati-
čno kot pa sc n. pr. vrše v naših južnih državah. Vsaka stranka je
lahko posegla vanje. Beneševa narodna socialistična stranka je
po svojem programu nekaj sličnega kot je bil Rooseveltov “new
deal” aL pa kot je bila nekoč progresivna stranka v Wisconsinu.,
V agitaciji zanjo so njeni ljudje volilcem pripovedovali, da bo
Zed. državam in Angliji zelo všeč, ako ona zmaga. Kajti v Wash-
ingtonu in v Londonu komunističnih zmag nimajo radi.

Levica je v agitaciji za svojo listo poudarjala, da je imela
Čehoslovaška v svoji največji krizi samo eno prijateljico in to je
Sovjetska unija. Ona edina je leta 1938 poudarjala, da jepriprav-
ljena iti v bran Čehoslovaške v vojno s Hitlerjem, pogojno, da
stori isto tudi Francija, ki je imela z vlado v Pragi vzajemno
obrambno pogodbo. Toda namesto tega sta Francija in Anglija
sklenile s Hitlerjem pakt, ki je pomenil izdajstvo nad Čeho-,

slovaško.
Dne 26. maja so volilci na Češkem pokazali, da Miinchena

niso pozabili in niti ne kdo je bil leta 1938 na njihni strani.
Izid volitev na Češkem tudi pomeni, da se je večina odločila

osloniti svojo deželo v bodoče na Sovjetsko unijo in pa zgraditi
socialistični ekonomski sistem. Pravzaprav je socializacija na
Češkem v glavnem že izvršena*

Po prejšnji vojni je spadala Čehsolovaška pod takozvano
francosko sfero vpliva. Njena vnanja politika se je nagibala pod
okrilje angleške in francoske diplomacije vse do časa, ko so za-
čeli v Londonu in Parizu popuščati Hitlerju. Romanja angleških
in francoskih predstavnikov leta 1938 so Čehe ne samo presene-
tila temveč jih tudi do kraja razočarala.
• Češka je po svoji kulturi zapadni civilizaciji najbližja. No-

bena dežela v predvojni Evropi se ni mogla ponašati s popolnejšo
demokracijo kot jo je Čehoslovaška imela. In nobena ni gojila do
Francije in Anglije, in do Zed. držav toplejših vezi kot ona. Miin-
chen je to razmerje spremenil in volitVe dne 26. maja so poka-
zale, da se v Pragi ne bodo več zanašali na London in Pariz.

"Socializacija" ameriškega tipa
le gospodarjem v korist

V Evropi so se nemalo začudili, ko je radio in brzojav raz-
nesel vest, da je naša vlada v nedavnih industrialnih sporih “pre-
vzela” železnice in premogovniško industrijo. To je po evropskem
pojmovanju socializem ali saj državni kapitalizem. A so kmalu
uvideli, da naš način prevzemanja obratov ni ne prvo ne drugo
temveč le sredstvo proti unijam.

Tega načina za reševanje industrialnih konfliktov se je po-
služil najprvo predsednik Roosevelt. Ker je ta naredba še v ve-
ljavi, je dobro služila tudi Trumanu.

Nekega dne pa se bo res zgodilo, da bo država prevzela vele-
industrijo, toda ne za dan ali dva. In ne proti delavstvu temveč
v splošno korist. Seveda, pod sedanjima dvema strankama se to
ne bo zgodilo, ker sta obe proti socializaciji. Unije pa bi storile
pametno, če bi začele propagirati socializacijo industrialnih obra-
tov. Kajti dosedaj so že lahko spoznale, da pod sistemom obrato-
vanja za profit ne bodo nikamor prišle.

Premogovnike je vlada že v drugič “prevzela” in jih vrnila
lastnikom čim je bil spor z unijo končan. Železnice je imela v
svojem področju par dni. Voditelji železničarjev vedo, da je
privatno lastništvo transportnega sistema kvarno za deželo. Vele-
bankirji, ki ga kontrolirajo, imajo v uvidu samo profite ne pa
izboljševanje prometnega sistema. Isto velja za lastnike vseh
drugih obratov. Vsi streme za čimvečjimi dobički. In posledice
so industrialni spori, stavke, polomi in krize. Za delavstvo je tak
sistem poguba. In če si hoče dobro, mora biti za socializacijo se-
daj, ne šele ko nastanejo depresije.

Ameriški Italijani na delu
za deželo svojih prednikov

Bivši newyorški governer Charles Poletti, ki ima v ameriški
politiki velik vpliv, je državnemu tajniku Byrnesu sporočil, da
mu je zelo neljubo, ker se je na konferenci vnanjih ministrov v
Parizu kazalo Italiji tako neprijateljsko lice. Z Italijo bi se mo-
ralo po njegovem mnenju ravnati kot s prijateljsko državo in ji
pomagati, kot je nam ona pomagala v vojni.

Poletti in drugi ameriški Italijani so vsi “pozabili”, da je
Italiji načeljeval neki duče , ki je propagiral vojno in vprizarjal
oborožene vpade v Grčijo, Etiopijo, Španijo, Albanijo in Jugo-
slavijo. In ker šo pozabili na fašistične zločine, zahtevajo, da naj
se z Italijo ravna kot da je bila ves čas naša zaveznica, z Jugo-
slavijo pa, kot da je bila naša sovražnica.

Charles Poletti je predložil državnemu departmentu tudi
svoj program za Italijo, ki v glavnem določa:

1.) Zed. države naj dajo Italiji dve in pol milijardi dolarjev
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GNJEČE NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH SO STARA STVAR. Ampak šele ko je nastala na progah
stavka, so začeli nasprotniki unij slikati množice na železniških postajah, kakor je na gornji sliki. A jih
je bilo nešteto takih že v vsake sorte drugih slučajih, ne da bi bile unije količkaj krive.

ALI ZED. DRŽAVE SVOJO RELIFNO
TAKTIKO PRAVILNO VODIJO?

Anderson, ki je predložil zanj
naslov “ambasadorja prehrane”
in ta svoj predlog vsilil svojim
tovarišem. Znano je, da ga na
ministrskih sestankih mnogi po-
strani gledajo.

Očividno je. da Hoover ni ko-
risten administraciji niti v po-
litičnem pogledu doma, niti v
inozemstvu, kjer bi moral rešiti
težavne probleme prehrane. To-
da vse prizadevanje znebiti se
tega velikega inženirja so ostala
zaman. Ko je minister Anderson
dosegel, da je predsednik Tru-
man povabil Hooverja naj skraj-
ša njegovo pot okrog sveta, je
bilo to brezuspešno, ker je Hoov-
er zahteval, da se njegovo poto-
vanje mora nadaljevati prav do
konca.

Takoj po njegovem povratku
pa je bilo objavljeno, da se bo
podal še na drugo potovanje
topot v južno Ameriko, da pre-
išče zaloge živeža. Splošni vtis
je, da je predsednik Truman po-
vabil Hooverja na to potovanje,
resnica pa je, da je ideja nasta-
la v Hooverjevi glavi. V krogih
administracije je očividno zdaj
prevladovala trdna odločnost,
da mora Hoover po tem potova-
nju v južno Ameriko nazaj v
pokoj.

Zavozljano vprašanje vsesplo-
šne lakote, problem, ki jebil re-
sno zavožen že prej, je postalo
po objavi Hooverjevega poro-
čila še bolj predmet prerekanja.
Njegovo poročilo je optimisti-
čno, češ, položaj je mnogo boljši
kot smo mislili. Toda komaj par
dni pozneje je prišel ogorčen od-

govor. Skupina “Food for Free-
dom”, na čelu katere se nahaja
Mrs. Dwight Morrow, je ovrgla
vse, kar poroča Hoover, trdeč,
da je nekdanji predsednik le
'delil lakoto” in le tako prišel
do svojih zaključkov.

Povrh vsega drugega se je
veliki inženir v svojo nesrečo
zapletel v nekatere računske
pomote poročal je. da je
zmanjšal primanjkljaj pšenice
do 1. septembra od 11 milijonov
ton na 3,000,000. Izračunal pa je
to številko tako, da je dobave za
april štel dvakrat mala po-
mota, ki pomeni 3.000,000 ton.
Poleg tega je odkril neke do-
datne zaloge pšenice, tudi 3,-
000,000 ton, ki pa žive le v nje-
govi domišljiji.

Hoover zahteva naj stradajo-
ča ljudstva zmanjšajo svoj od-
merek kruha, da ne bi zmanj-
kalo pšenice. Toda kljub njego-
vim zmotnim številkam je iz
njegovega lastnega računa raz-
vidno, da zaloge niso zadostne
niti za to zmanjšano zahtevo.
Skupina “Food for Freedom”
radi tega očita Hooverju, da je
otežkočil pregled svetovnega po-
ložaja.

Ameriško zunanje ministr-
stvo je bodisi namerno ali
slučajno zakurilo v tej peči
še s tem, da je objavilo nekaj
dozdaj še neznanih zapiskov pa-
riške mirovne konference iz leta
1919, ki se tičejo vloge, katero
je igral Herbert Hoover v raz-
deljevanju hrane po prvi sve-
tovni vojni. Kot da je bil na-
men opomniti javnost na to, da
je Hoover iznajditelj zamisli, da
je hrana orožje politike.

Odgovornost za Hooverjevo
delovanje pada na ramena mi-
nistra za poljedelstvo Ander-
sona, o katerem nekateri zlobni
jeziki trdijo, da je največja po-
lomija Trumanove administra-
cije.

Jako razširjena je v Washing-
tonu trditev, da so polomije Tru-
manove administracije posledi-
ca tega, kar nosi ime “vladanje
zakonodajcev”. Znane je, da so
zakonodajci v splošnem slabi
upravni uradniki, češ, da so bili
vedno vajeni delati le z mnogo-
številnim uradništvom. Tako
vsaj trdi ta teorija, čim jih slu-
čaj nanese na velike administra-
tivne pozicije, izgube svojo si-
gurnost, ker morajo voditi po-
sle uradov z neštevilno nastav-
Ijencev.

Poljedelski minister Ander-
son je bil prej, predno je postal
član vlade, kongresnik in se je
štel celo med najsposobnejše.
Toda naj bo temu kakor hoče,
njegove zmote v ministrstvu za
poljedelstvo, v kolikor se tiče
zadeve svetovne prehrane, so
vsekakor več kot le administra-
tivnega značaja.

KKK sedaj "bratska"
organizacija

Ku Klux Klan se je v državi
Georgia registriral za bratsko
(fraternal) organizacijo.

posojila, da se bo izkopala iz krize in obnovila svojo ekonomijo
2. Zed. države naj priznajo svojo moralno obligacijo do

Italije za pomoč, ki nam jo je dala v vojni in ji plačajo storjeno
škodo in pa materija], ki ga je naša armada porabila v Italiji v
času svoje invazije.

3. Od Italije se ne sme zahtevati nobenih reparacij.
4). Kolonije, ki jih je Italija imela pred Mussolinijem, naj

ostanejo njena posest toliko časa, dokler se ne reši vse koloni-
jalno vprašanje po svetu.

5.) Trst naj ostane pod Italijo.
Zelo delaven za italijanske interese je tudi unijski voditelj

Luigi Antonini. On načeljuje odboru italijanskih unij, ki imajo
baje 300,000 članov. Nedavno je brzojavil predsedniku Tru-
manu, da italijansko delavstvo v tej deželi protestira, ker zavez-
niki tako zapostavljajo sedanjo italijansko demokratično vlado.

Antonini urgira Trumana, naj se z italijanskim narodom po-
stopa kot s prijateljskim, ne pa kot s poraženim ljudstvom. Temu
narodu je treba pomagati, ne pa ga obremenjevati z reparaci-
jami. On protestira tudi proti nameri za razdelitev italijanske
mornarice, kajti ona je prešla prostovoljno na zavezniško stran
m nam pomagala. Zaradi tega zasluži, da ji damo priznanje ne pa
jo razdelimo med razne druge dežele, kakor je bilo*sklenjeno v
Parizu.

Pritisk ameriških Italijanov na state department je ogromen
-n tudi ni brez uspeha. Državni tajnik Byrnes je dejal, da je ta
dežela potrošila v korist Italije že približno milijardo dolarjev.
Dalje, da je on odločno proti zahtevam Jugoslavije in Rusije za
vojne odškodnine, češ, da jih Italija ne bi zmagala. In prav tako
odločno jeByrnes za to, da Trst z zaledjem ostane pod Italijo.

Kar se ameriške vlade tiče, se torej Italijani nimajo vzroka
pritoževati, kajti z Italijo ravnamo kot da sploh ni bila v vojni
proti nam dočim uradni Washington na Jugoslavijo zelo pisano
gleda. Še bolj pa ameriško poveljstvo v Julijski Benečiji.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Danes je lej? dan. Tam nekje

iz vasi se slišijo zvoki trobente.
“Boy scouts” marširajo v para-
di praznujejo dan krašenja
grobov. Na radiu že od jutra
govore razni govorniki. Tema
njih besed je v večini enaka,
namreč o padlih žrtvah in o pa-
triotizmu.

V marsikateri hiši, tu v naši
deželi, je padla danes senca ža-
lovanja v spomin sinov, da, tudi
v marsikateri slovenski hiši, kjer
jih samo slika sina ali hčere spo-
minja na člana družine, katere-
ga ne bo več nazaj . . .

Vojna je nekaj groznega, ne-
kaj nepotrebnega, je narodna
tragedija, katera v svojem po-
hodu prinese samo žalost, lako-
to in trpljenje. In vendar spet
govore, da je nova vojna še
groznejša kot je bila ta katera
je minila komaj pred enim le-
tom neizogibna. V tej deželi
še vedno izdelujejo atomske
bombe, pripravljamo ne samo
strupene pline, pred katerimi ni
rešitve, ampak govorimo o že
pripravljenih zalogah bakterij-
ske vojne, katera bo v svojih po-
sledicah groznejša od atomskih
plinov. V kongresu je omenil
eden naših državnikov —da
ima naša armada v zalogi že
stroje za takojšnjo porabo, s ka-
terimi je mogoče v par urah uni-
čiti vse poljske pridelke v celi
sovražni deželi. V naših listih in
revijah se govori o bodoči vojni
kot nekaj neizogibnega. O bodo-
či vojni —s kom?

Odgovor je nepotreben.
Nekdo je vprašal ruskega čas-

nikarja in pisatelja Ilija Ehren-
burga, ki je sedaj na obisku v
tej deželi, kaj on misli o tistem
famoznem govoru Winstona
Churchilla, v katerem je izja-
vil, da je Rusija nevarna sve-
tovnemu miru. Ilija mu je čisto
enostvano odgovoril: “V Rusiji
je pomanjkanje papirja. Naši
največji dnevniki so omejeni
na cirkulacijo do 2.000,000 izvo-
dov. Če hočemo razširiti novice
moramo prilepiti časopis na ste-
ne, tako, da lahko večina ljud-
stva čita saj na ta način. Jaz
sem bil takrat, ko je bil Chur-
chillov/ govor objavljen v Smo-
lensku. Smolensk kjer so sa-
mo štiri hiše še stale pokoncu—-
in v mestu je četrt milijona lju-
di. Mi nismo imeli stene, katera
bi bila nepoškodovana. Prile-
piti smo morali časopis na pol
podrt zid. In pred temi razvali-
nami je sovjetsko ljudstvo čita-
lo Churchillov govor.”

Pri nas
Premogarska stavka je kon-

čana. Isto tako stavka železni-
čarjev. Premogarji so zmagali
ter dosegli več kot je pa marsi-
kdo pričakoval. Ali železničarji
niso bili tako srečni. Govor pred-
sednika Trumana na radiu in pa
nastop pred kongresom, so za-
dali tej stavki smrtni udarec.

Je pač nesreča, da je v teh ta-
ko težkih in usodnih časih naša
dežela brez vodstva, katero bi
bilo dovolj močno ter katero bi
v resnici imelo vpogled ne samo
v domače, ampak tudi v zunanje
svetovne probleme. In tako ži-
votarimo od dneva do dneva
dočim se svetovne razmere
dnevno slabšajo. In mesto odloč-
nih korakov za pridobitev res
pravega miru se prepiramo z
Rusijo in se sprijaznujemo s fa-
šistično Španijo in Argentino.
Kot je rekel bivši državni bla-
gajnik Morgenthau, v enem svo-
jih govorov, “predsednik Tru-
man je zavrgel Rooseveltovo fi-
lozofijo in Rooseveltove smer-
nice. Zato je danes celotni na-
rod v krizi.” Med drugim je
omenil, da ne samo doma, am-
pak tudi v tujinskih razmerah
je danes pod Trumanovim vod-
stvom vse narobe. Vse, kar je
pridobil »Roosevelt je danes
v razvalinah.

Da, da, tudi tu v Chicagu de-
lamo precej konstruktivnega za
ustvarjanje pravega miru, je bil
dokaz- velikanski shod v čika-
škem Stadiju, katerega se je
udeležilo več kot pet tisoč ljudi.
Ta shod so organizirali mladi
študentje čikaške univerze in pa
bivši vojaki. Njih organizacija
se imenuje “Federal World Gov-
ernment.” Njih cilj je propagan-
da za mir, za razoroženje ter
ustvarjenje svetovne vlade. Na
shodu so govorili Norman Tho-
mas, Clifton Fadimen, Ely Cul-
bertson, senator Taylor in pro-

fesor Einstein, katerega govor
je bil telefoničen z njegovega
doma v Princetonu, N. J. Da je
nekaj takega res potrebno v tej
atomski dobi, ve vsak razumen
človek —• če ne bo katastro-
fa ...

Časnikarski poročevalec Jam.
Wellard, kateri se je nekaj ted-
nov nahajal v Jugoslaviji, je v
Chicago Timesu priobčli več
člankov o tej deželi. Članki, ka-
tere je odposlal iz Rima, so Ju-
goslaviji zelo naklonjeni. V svo-
jem poslednjem članku zaključi
takole:

What are my conclusions?
First in foremost, that thc ncw

Federal Yugoslavia is a young na-
tion with a plan, and the will to
realize that plan. This is the essen-
tial difference betvvecn western
Europe and the Balkans today. Ita-
Iy, France, Belgium and Holland
are nations without definite, force-
ful plans. They struggle tovvard
prosperitiy with the old concepts
and old methods. Yugoslavia, in
contrast, has a political, economic
and moral cohesiveness which
binds together and directs the ac-
tivities os the entire nation. Recon-
struction is, therefore, procbeding
at an amazing speed in this coun-
try.

It is one os the most devastated
in Europe, as you may have gath-
ered from my deseription os the
Lika valley. It also is a poor and
backward countrv.

But what resources there are, and
particularly the resources os the
people’s energy, are being harnes-
sed to the end os pulling up this
nation by its own bootstraps.

I saw roofs going on the burned
houses, the railroads being rebuilt,
the bridges put back in, the bomb
rubble cleaned up, the land being
cultivaled. the schools opened, the
orphan children being cared for.

And this brings me to the second
question. Is there any opposition
to the Tito dictatorship?

No Opposition
The answer is, “NO” becausc

there caiTt be. There can’t be, be-
cause no Yugoslav whose home has
been burned down or whose farm
is lying fallow or who is cut off
from cijžilization by a broken
bridge iz goirig to object to govern-
ment plans to help him reoover.
To the vast majority os the people.
the Tito regime represents purely
and simply an efficient, successful
economic scheme os rehabilitation.

Piknik, katerega priredi klub
št. 1 JSZ dne 20. julija v Willow
Springsu, mora biti velik uspeh.
Piknik je namreč namenjen v
pomoč Proletarcu, kateri potre-
buje vse naše sodelovanje. Že-
leti bi bilo, da sodrugi po nasel-
binah organizirajo slične prired-
be v pomoč našemu listu. Ne
samo, da bo to listu v veliko po-
moč, ampak je tudi prilika za
agitacijo za nove naročnike. Ce-
ne v tiskarni stalno naraščajo in
treba je, da držimo naš list v
solventnem stanju.

V naših listih sem čital, da so
je napotil naš “Big” Tony iz
solnčne Californije na obisk v
naše kraje. Upam, da kadar pri-
de Tone s svojo soprogo v našo
prestolico da se tudi pri nas
oglasi.

Tole mi ne gre
v glavo ?

Kako da ta naj večja industri-
alna dežela na svetu nima v kon-
gresu nobenih delavskih zastop-
nikov, razen morda dva, ter kak
ducat delavskih prijateljev, to
mi nikakor ne gre v glavo! Mar
so delavci pozabili, da se depre-
sija. v kateri jih je bilo nad de-
set milijonov brezposelnih in v
revščini, lahko spet ponovi?
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