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LLOY 1) HARRISON, na gornji sliki, sedi v avtu, iz katerega so

linčarji potegnili iz njega blizu Monroe-a, Cia., štiri črnce in jih umorili.
Belopoltna drhal je štela kakih 20 oseb. Na desni je koroner VV. T.
Ilrown. \ rokah drži ‘štrik”, s katerim so linčarji črncem zvezali roke,
predno so jih ustrelili. Harrison je bogat farmar, toda zločinci njemu
niso storili nič žalega, ker je bele polti.

□por malih dežel
proti nadvladi
velike četvorice

Belgijski delegat zahteva, da se demokracijo
upošteva tudi na mirovni konferenci. Zastopnik
Ukrajine za Trst pod jugoslovansko kontrolo

V prvem tednu prve mirovne
konference po drugi svetovni
vojni ni prišlo med zavezniki še
do nobenega pravega soglasja.
Razlike med njimi so pač pre-
velike bodisi ideoiogicno, im- ,
perialistične in trgovske, da bi
se mogli zastopniki enaindvaj-
setih dežel, ki sede v eni naj-
slovitejših palač v Parizu, zedi-
niti tako gladko kakor bi svet j
rad. Oziroma kakor bi bilo za
svet potrebno.

Boj za kontrolo
Avstralski delegat je kritizi-

ral sovjetsko zahtevo za dvo-
tretjinsko večino, predno bi bi-
la kaka mirovna pogodba ve-
ljavna. On je bil za navadno ve-
čino. Ob enem je grajal veliko
četvorico vsled njenih “dikta-
torskih metod”. Kar one skle-
nejo, to naj ostale vlade le po-
trdijo, ker jim ni dana v prvot-
nih razpravah nobena prilika,
da bi bile zastopane v njih

Dne 3. avgusta se je oglasil
na konferenci belgijski vnanji
minister Paul Henri Spaak, ki
je delegacijo Zed. držav, Angli-
je, Rusije in Francije odprto na-
padel, češ, čemu nas vabiti, ko
pa ste “vi štirje že vse v naprej
sklenili”!

“Kaj naj počnemo tu,” je
Spaak dalje izvajal, “če pa mo-
ra biti vsaka tu sprejeta pogod-
ba spet vam štirim predložena,
da jo lahko odobrite, spremeni-
te ali pa tudi zavržete.”

Vprašanje predsedstva
Velika četvorica je med sabo

sklenila, da smejo biti predsed-
niki te mirovne konference sa-
mo njeni člani in pa zastopniki
kitajske vlade. Vrste se po redu,
vsak drugi dan. Delegati tistih
malih dežel, ki bi radi več ve-
ljave, so temu načinu ugovar-
jali in skušali sklep velike če-
tvorice zavreči s predlogom, da
naj se izvoli stalnega predsed-
nika za vso dobo konference.

Pa niso uspeli.
Strah pred nadvlado

Henri Spaak, ki je ob enem
predsednik Združenih narodov,
je poudarjal, da bi morala ve-
lika četvorica demokracijo v
mednarodnih odnošajih tudi iz-
vajati, ne pa samo govoriti o
nji. Namesto tega pa sestavlja
mirovne pogodbe na svojo roko,
rešuje mednarodne probleme po
svoje in malih dežel, pa če so še
tako prizadete, niti ne vpraša
za mnenje. In tako se dogaja,
da ako katera mala dežela nima
v veliki četvorici nikogar, ki bi

branil njene koristi, je ignori-
rana. Pri tem je Spaak najbrže
mislil Jugoslavijo, češ, ako ne
bi imela Rusije na svoje strani,
kdo bi na konferenci velike če-
tvorice branil njene zahteve po
Primorju? In nedvomno si je
predstavil, da ako bi Italija ne
imela Zed. držav in Anglije na
svoji strani, bi ji bilo jugoslo-
vansko primorje kar v naprej
odrečeno.

“Več ljudi več ve .. .”

Zastopnikom vladujočih vele-
sil morda ni bilo ljubo, ko jim
je Spaak dokazoval, da to, ker
so reprezentanti najmogočnej-
ših dežel, samo na sebi ni no-
ben dokaz, da so njihovi ukrepi
modri in da res vodijo v mir.
Po njegovem mnenju bi bilo
boljše, ako se bi o problemih ne
samo razpravljalo ampak tudi
sklepalo na širših konferencah,
kakor je n. pr. ta v Parizu. Eno-
indvajset dežel na nji, ali le šti-
ri imajo pravico sestavljati na-
črte in le štiri o njih končnove-
Ijavno odločujejo.

Zastopniki Rusije in Zed. dr-
žav, pa tudi Anglije, seveda la-
hko odgovarjajo, da ker so voj-
no oziroma zmago nad osiščem
odločile njihove dežele, in s
tem osvobodile male dežele, je
naravno odgovornost posebno
treh zmagovitih velesil toliko
večja. Kajti brez njih ne bi bilo
te konference, pač pa bi mir
Hitler napovedoval. Je pa dej-
stvo, da zastopniki malih dežel
niso zadovoljni. N. pr. delegaci-
ja Etiopije, ki je v Mussolinije-

(Konec na 5. strani.)

Eden visokih vladnih uradni-
kov. ki je imel med vojno opra-
viti z vojnimi naročili, je pred
senatno komisijo izvajal, da je
hila vlada od municijskih baro-
nov in njihovih pomočnikov
ogoljufana ne za milijone tem-
več za milijarde dolarjev. Pri-
povedoval je, kako so potvarja-
li knjige in vpisavali vanje iz-
datke, kakršnih sploh niso imeli.

Namen vlade v času oborože-
vanja je bil preprečiti vojne pro-
fite in predsednik Roosevelt
sam je izjavil, da so možnosti
za ustvarjanje “vojnih milijo-
narjev” odstranjene. A izkazalo
se je, da se je sedaj še bolj go-
ljufalo kakor v prvi svetovni

sija s tako taktiko. Namreč pod-
pirati komunistično armado z
orožjem, s častniki, z letali itd.

Intervencija fašistične Nem-
čije in Italije v španski republi-
ki je bila uvod v drugo svetov-
no vojno. Nadaljevanje z ameri-
ško intervencijo na Kitajskem
bi utegnila kaj lahko zanetiti
tretjo. Iz Washingtona je bilo
poročano, da je predsednik Tru-
man naročil našemu generalu
Marshalu (ki se mudi na Kitaj-
skem. da bi napravil spravo s
spornimi strankami), naj pošlje
naše vojake domov iz kitajskih
krajev ko hitro mogoče.

Ako je taka odredba v resni-
ci izdana, je Truman storil zelo
pameten ukrep. Tudi vojaki sa-
mi bi se radi vrnili, ker se jim
čudno zdi, čemu se jih sploh sili
v boje med Kitajci.

Angleži so se z intervencijo v
Indokini, na Javi, v Palestini
itd. naučili, da jim to ne donaša
prijateljstva. Zato obljubljajo s
politiko oboroženih umešavanj
prenehati.

Koristno bo za vse, če to sto-
re tudi Zed. države.

Diktatorji v Južni Ameriki
se boje svetilnikov

V Boliviji so pred par tedni
revolucionarji umorili predsed-
nika Gualberto Villaroela, ga

Čestitke Slovenski narodni podporni
jednotiob njeni XIII. redni konvenciji

Ko so pionirski graditelji Slovenske narodne pod<
porne jednote zamišljali svoje cilje, si bržkone niso niti
v sanjah predstavljali, kaj vse lahko nastane iz orga-
nizacije, ki so si jo zasnovali. Niti niso bili oni med
sabo enotnih nazorov. Pojavili so se težki notranji boji,
ki so povzročili veliko prerekanja in v onih dneh, ko so
bili naši ljudje tesno povezani med sabo, tudi boje
med družinami.

A stvar je šla mimo, užaljenja so se zameglila in
nastala je jasnost: SNPJ si je določila pota, določno in
odločno ter šla po njih.

Takrat jih ni bilo veliko, ki bi hoteli SNPJ preroko-
vati lepo bodočnost ali se oslanjati nanjo.

Ampak oni, ki so verjeli v napredek, v delavsko
gibanje, v socializem in v druge take "nepriljubljene"
reči, n. pr. v borbo za socialno zaščito "navadnega člo-
veka", se niso strašili ničesar. Tu in tam je kdo oma-
gal, drugi so vztrajali do konca svojih dni.

Tako je i sedaj in tudi bo.
Ni je tolikšne podporne, bratske organizacije v

vseh Zed. državah, ki bi bila na pozorišču borbe za
socialno pravičnost tako odločno TOLIKO LET kot rav-
no SNPJ. Bilo je kajpada i drugih. Nekatere so bile v.
svoji dobi skozi nekaj let še celo bolj agresivne, nato
se postarale in konec je bilo njihnega zamaha.

SNPJ pa si je ohranila vseskozi svojo mladost. In
svoja načela ter pomagala gmotno in moralno, ter z
delavnostjo svojih najboljših članov in članic v vsaki
koristni akciji, ki je bila v prid delovnega judstva, v
stavkah, v naporih za narod, iz katerega izhaja njeno
članstvo, bila je za federativno, republičansko Jugo-
slavijo že v prvi svetovni vojni, in njeno glasilo pa za
tak red že od početka.

Naj živi Slovenska narodna podporna jednota!
Delegati XIII. redne konvencije, Proletarec vas po-

zdravlj in vam želi v vaših nalogah čimvečje uspehe!

INTERVENCIJE POMENIJO MIRU SEDAJ
NAJVECIO NEVARNOST

Nedavno so se ameriški voja-
ki (marines) na Kitajskem za-
pletli v boj s kitajskimi “komu-
nisti”. Trije naši vojaki so bili
übiti in 12 ranjenih. Nekaj pa
se jih je poškodovalo, ker se
jim je v tem vrvežu prevrnil
“jeep”.

Poročila iz ameriških virov
na Kitajskem so trdila, da so
bili naši fantje napadeni od ko-
munističnih čet iz zasede to-
rej zavratno.

Iz Peipinga na Kitajskem je
bilo 1. avgusta poročano, da so
komunisti priznali v resničnost
spopada, a trdijo, da so ga iz-
zvali naši vojaki, ki so übili 12
kitajskih vojakov (članov ko-
munistične armade) in veliko
ranili.

Kitajski komunistični glavni
stan v Jenanu je obžaloval, da
je prišlo do tega incidenta
in bilo jih je mnogo že prej
toda poudarja, da se jim bo mo-
goče izogniti le, ako ameriške
čete odidejo iz Kitajske.

Naši vojaki stražijo v prid
reakcionarne Čiang Kaišekove
armade mostove, proge, rečna
pristanišča in mesta. Pomaga-
mo ji z letali in materijalom.
Naši častniki vežbajo njegovo
armado. To je odprta interven-
cija, ki lahko dovede do straš-
nih posledic čim začne tudi Ru-

V Trstupokradli za
milijone dolarjev
relifnih pošiljatev

Časniška agencija Associated
Press je dne 1. avgusta iz Beo-
grada poročala, da je direktor
UNRRA, Fiorello La Guardia
naslovil zavezniškemu glavne-
mu stanu v Caserti v Italiji pro-
test, ker ne protektira relifnih
dajatev, ki jih UNRRA pošilja
deželam v centralni Evropi sko-
zi Trst. La Guardia pravi, da je
bilo v Trstu ”izmaknjenih” za
milijone dolarjev raznih potreb-
ščin, namenjenih Jugoslaviji,
Avstriji in Čehoslovaški

Poročilo pravi, da je La Gu-
ardia že enkrat prej vprašal za
dovoljenje povabiti omenjene
države, da naj pošljejo v Trst
za varovanje potrebščin, ki jim
jih pošilja UNRRA, oborožene
straže, pa ni dobil zadovoljive-
ga odgovora.

Sedaj je poudaril, da če tudi
ta njegov protest ne bo nič za-
legel, se bo obrnil na najvišje
avtoritete, to je, direktno na
ameriško in angleško vlado.

Že dne 28. julija je La Guar-
dia brzojavil iz Beograda zavez-
niškemu vrhovnemu poveljniku
v Sredozemlju, generalu Johnu
C. H. Leeu o fatvinah v tržaški
luki.

“Znanih je na stotine sluča-
jev, ko so bile pošiljatve UNR-
RA v Trstu izmaknjene in do-
gaja se, da izginejo celi vagoni
blaga, ki je namenjeno Jugo-
slaviji, Avstriji, Čehoslovaški
in Madžarski. To so ti znana
dejstva,” je brzojavil La Guar-
dia, “in skrajni čas je, da se ta
ropanja ustavi, ali pa dovolite,
da pridejo tja čete omenjenih
dežel, ki bodo prevzele to brigo.

“Imeli ste v namenu za pre-
prečenje tatvin že veliko kon-
ferenc, a z njimi niste ničesar
dosegli. Vojaškemu poveljstvu
v Julijski Benečiji je vse to
znano, a tatvine se nadaljuje,
in kar sc dogaja (v tržaški luki
in okolici) posebno zadnje tri
mesece, je neznosno. Naj torej
zavezniška vojaška vlada (v Tr-
stu) protektira pošiljatve UNR-
RA pred tatovi, ali pa prizna, da
tega ni zmožna in izroči nalogo
protektiranja omenjenim drža-
vam.”

Dalje La Guardia izvaja, da
se tatvine v Trstu ne bi mogle
vršiti na debelo brez sodelova-
nja tistih, katerih naloga je skr-
beti, da bi relifne potrebščine
bile poslane tja, kamor so na-
slovljene.

Je res čudno, čemu je polici-
ja in vojaška oblast v Julijski
Beničiji tako budna proti Slo-
vencem in “komunistom”, do-
čim tatovi lahko kradejo po cele
vagone blaga pred njenim no-
som.

nato treščili iz palače na ulični
pločnik, kjer mu je razdražena
drhal strgala obleko s trupla in
ga nato obesila na drog ulične
svetilke. Sneli so ga šele na apel
neke energične ženske, ki je re-
kla, da je treba moža po krščan-
sko pokopati, ne pa nagega raz-
stavljati na zanjki.

Ta dogodek je podžgal revo-
lucionarje v sosednem Paragu-
ayju. Predsednik Moringo se je
zbal in v tem strahu odločil, da
se naj okrog njegove palače od-
strani vse ulične drogove.

Municijski baroni goljufali na levo in desno
vojni.

Sprejelo se je naredbo, da
naj industrija, ki dobi vojna na-
ročila, računa le dejanske izdat-
ke in k njim se prišteje določe-
ne odstotke za dobiček, ki seve-
da ne sme biti pretiran. Toda
namesto da bi vladni nadzorni-
ki pregledovali knjige tako ka-
kor bi morali, so bili ali povr-
šni, ali nevešči za svoje delo,
ali pa prejemali podkupnine.
Višji častniki, ki so delali v voj-
nem departmentu, so se odzi-
vali vabilom na gostije, enako
tudi mnogi kongresniki, med
njimi celo predsednik kongres-
nega vojnega odseka.

Ko so goljufije že med vojno

vendar prišle na dan, so dobile
industrije nalogo dati nove ce-
ne. Sedaj se je dognalo, da bi
vlada, ako bi imela po deželi
poštene ljudi, pri teh pogaja-
njih z industrialci lahko prihra-
nila precej milijard, ki pa so iz-
ginile v privatne žepe.

Zanimivo je, da so dobili mi-
lijonska naročila celo taki pri-
jatelji visokih oseb v Washing-
tonu, ki niso imeli nobenega ka-
pitala in nekateri niti tovarne
ne. Pa so dobili posojilo v na-
prej od vlade seveda, in vla-
da jim je zgradila tovarne, la-
djedelnice itd. ter jih njim iz-
ročila v obratovanje za privatni

profit.
Značilno je, da so mnogi teh

industrialnih goljufov prejeli
potem od vojnega oddelka celo
odlikovanje za njihovo “vestno,
naglo produciranje vojnih po-
trebščin,” namesto da bi bili po-
slani v zapor.

Sedaj spet razkrivajo, kako
so pošiljali armadi pokvarjena
streliva, ki so eksplodirala med
našimi vojaki in jih übijala na-
mesto sovražnika. In to vse za-
to, ker so naši deželi profit naj-
večja svetost. In pa ker je zako-
nodajam in vladi več za “free
enterprise” kakor pa za ljudske
koristi in splošno varnost.*

fKOMENTAKJI i
Zbira in presoja urednik

Ilija Ehrenburg, ki je bil tu
z nekaterimi drugimi sovjetski-
mi žurnalisti vred gost udruže-
nja ameriških novinarjev, je iz
južnih držav prehitro odšel. Ako
bi še nekoliko časa ostal v njih,
bi videl v Georgiji, kaj so lin-
čanja. Štiri zamorce so tebi nič
meni nič übili ne radi tega, da
bi posilili kako žensko, ali koga
umorili, ampak kar nekako ta-
ko, da prestrašijo druge zamor-
ce. In če bi potem počakal še te-
den ali dva in odšel v državo
Tennessee, bi videl volilni boj,
spremljan z granatami, strojni-
mi puškami in dinamitom. Ne
sicer med zamorci in belimi,
ampak med staro frakcijo de-
mokratske stranke, in med no-
vo, ki jo tvorijo bivši vojaki
“GTs”—ki so “postavili” svojo
listo proti starim falotom na
svoj vojaški način, kakor so se
ga naučili na bojiščih in v tabo-
riščih. Temu mi tu pravimo de-
mokracija, ali Ilija v Zed. drža-
vah o nji ni dobil dobrih vtisov.
Daši ne “zabavlja” proti njim,
kakor to delajo mnogi ameriški
žurnalisti, če gredo pogledati
na uro v Moskvo, pa potem pi-
šejo knjige proti Sovjetski uni-
ji, vendar se mu je čudno zdelo,
ker se v tolikih krajih naše svo-
bodne republike ljudi deli po
polti, da se niti voziti ne smejo
skupaj.

Mesto Athens, Tenn., ki je
omenjeno v gornji notici, je pr-
vo poglavje, komaj uvod v to,
kaj še lahko pričakujemo, ako
se dogodi nova “depresija”, ali
pa če nastane tolikšna socialna
negotovost, da bo vojake minu-
le vojne kakemu močnemu vo-
ditelju mogoče mobilizirati v
njegove namene ne samo v ka-
kem mestecu kje na jugu am-
pak v vseh Zed. državah. Taki
znaki so že sedaj vidni polje
je zrelo in ako se dogodi, da se
bo volilni boj ala Athens, Tenn.,
ponovil po vseh Zed. državah,
potem bo invazija Mussolinije-
vih črnosrajčnikov v Rim v pri-
meri s tem, kar se utegne še tu
dogoditi, komaj senca.

Tennessee je država, v kateri
se sme učiti le to, da je človek
ustvarjen po božji podobi in da
le sveto pismo je živa resnica.
Darwinova teorija o razvoju je
tam prepovedana. Ampak vzlic
temu baš v tej južni državi za-
man iščeš krščanskega duha, če-
prav ščiti svoje “krščanstvo” z
zakoni, je pa v nji toliko več
bigotstva. Ako so se “Gl’s”, ki
so iz Tenneseeja doma, po svetu
kaj naučili, bodo morda znali
svojo državo spremeniti res v
demokratično in resnično kr-
ščansko deželo.

Sumner Welles je po radiu
argumentiral, da je na svetu
tudi zato toliko zmede, ker v
mnogih deželah ni svobode ti-
ska. Mislil je pri tem nekaj “re-
publik” v latinski republiki in
pa “sovjetski vztočni blok”. To-
da v Angliji je delavska stran-
ka izprevidela, da ji od seda-
njega “svobodnega” tiska ni pri-
čakovati drugega kot nadalje-
vanje napadov nanjo. Kajti kon-
trolira ga skupina bogatašev v
zvezi z bankirji in industrialci,
torej tako kot je v Zed. drža-
vah. Kaj pa povprečen čitatelj
v Ameriki ve, kaj je “svoboda
tiska?” Seveda, ker se je toliko
udrihalo po Rooseveltu, je sma-
tral, da tu lahko celo po prezi-
dentu udrihaš, ni pa razumel,
kako isti tisk udarja po unijah,
in po vsakem liberalcu, ako je
nevaren privatnim interesom
In najlaglje ga je pred tako jav-
nostjo očrniti s tem, da se mu
pritisne pečat “komunizma”,
potem se ga loti še poseben kon-
gresni odsek, ki smatra za “pro-
tiameriškega spletkarja” vsake-
ga, ki se bori proti kapitalizmu,
bigotstvu in reakciji v sploš-
nem, nato je marsikateri takih
liberalcev vržen iz službe in ko-
nec je njegove karijere. Sum-
ner Welles ve, da kontrolira
ogromno večino cirkulacije
ameriškega tiska mala skupina
multimilijonarjev in da ameri-
ško delavstvo čeprav ga je
okrog petnajst milijonov v uni-

(Konec na 5. strani.)

DRAGINJA ZELO PRIZADELA TUDI TISK
Redki so listi, ki v zadnjih petih letih niso zvišali

naročnine. Mnogi so jo dvignili sto odstotkov in celo
več.

"Chicago Sun", ki ga lastuje in izdaja multimilijo-
nar Marshall Field, stane sedaj sc. Ko je začel izhajati,
bilo je to v začetku vstopa te dežele v vojno, si dobil
posamezen izvod za 2c in nedeljsko izdajo za nikel.
Sedaj stane ob nedeljah 12c in ob delavnikih, kot že
omenjeno, nikel. Sorazmerno, ali pa še več, so se v isti
dobi podražili časopisi v Clevelandu, Pittsburghu,
New Yorku itd. Enako tudi revije.

Le najbogatejši časopisi, ki imajo oglasov več ka-
kor pa jih morejo sprejeti, in ogromno cirkulacijo, niso
dvignili naročnine več kakor eno tretjino.

Papir to ve vsaka tiskarna in uprava vsakega
lista, se jev minulih letih podražil okrog 50 odstotkov.
Plače tiskarjev so bile v isti dobi že dvakrat povišane
in tiskarji v Chicagu zahtevajo novo zvišanje mezde
sedaj kar 60%. Nekaj bodo gotovo dobili, kar pome-
ni za vsak list novo zvišanje izdatkov.

"Proletarec" ni naročnine že leta zvišal. Vzrok je,
ker ga njegovi prijatelji vzdržujejo s tiskovnim skla-
dom. Kajti ako je naročnina previsoka, ga bi mnogi
naročniki morda rajše pustili, kakor pa jo plačali, in
to ne bi bila za nas nikakršna pridobitev. Tisti, ki so
za ohranitev Proletarca to razumejo —in zato tudi
skrbe za doneske v tiskovni sklad.

Kar tu želimo naglasiti je, da bi oni imeli lahko več
posnemovalcev. In jih bo več tudi treba!

Drugo, potruditi se bomo morali, čim bodo cirku-
larji razposlani, za nabiranje oglasov v Družinski ko-
ledar. Vzrok, da tega še nismo storili, so spremembe
v uradu in pa ne vemo še, kolikšna bo cena papirja,
ki se stalno dviga, in koliko nam bo vsled raznih dru-
gih podražitev računala tiskarna več za to knjigo.

Lahko pa nam gredo toliko bolj na roko TAKOJ
sotrudniki.

Čimprej pošljejo spise v Koledar, TOLIKO PREJ BO
DELO DOVRŠENO in knjiga izdana. To vsem, ki bi ho-
teli pomagati, še posebno poudarjamo.


