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Kampanja za otroško bolnico
v Sloveniji dobro uspeva

Ko si je SANS v svojem podvzetju, pomagati bolnim otro-
kom Sloveniji z bolnišnico, v kateri se bi zdravili, določil zbrati
skupaj najmanj $150,000 v ta namen, se je v naših razmerah
lahko zdela to marsikomu previsoka minimalna vsota.

A izgleda, da bo kmalu dosežena.
Zadnji seznam prispevkov v sklad za otroško bolnico izka-

zuje, da je bilo nabranega vanj do 31. julija $109,678.76. Torej
ni več daleč do kvote.

Ako se pomisli na potrebe ljudi tam. in pa če je nas res tu
kar četrt nekateri menijo pol milijona (Slovencev)'v tej de-
želi, bi lahko bila določena kvota že zbrana in bi ji lahko še kaj
dodali s poznejšimi prispevki.

Na tisoče je otrok v Sloveniji in ostali Jugoslaviji, ki nimajo
ne zdravja, ne staršev. Mnogo izmed njih je podhranjenih toliko,
da se jih je že v njihnih ranih letih lotila jetika.

Sklad ameriških Slovencev za otroško bolnico je predvsem
namenjen njim v okrevanje. Naj se torej še enkrat vsi skupaj
požurimo, da bo kvota, ki smo si jo določili, čimprej dosežena. Ne
sme pa to pomeniti prenehanje pomoči. Posebno ne v času, ko se
je izkazalo, da se v Jugoslaviji vse relifne pošiljatve, bodisi od
UNRRA, ali pa pakete posameznih pošiljalcev res deli tako ka-
kor določajo naredbe. Namreč od UNRRA tistim, ki so najbolj
v stiski in pakete od posameznikov pa onim, katerim so naslov-
ljeni.

Tega ni ne v Franciji, ne v Italiji, sploh menda nikjer. Ni
čudno, da je v teh okolščinah naslovil svoj protest na merodajne
zavezniške oblasti v evropskih deželah baš načelnik te medna-
rodne relifne organizacije, bivši newyorški župan Fiorelo La
Guardia ne iz New Yorka, ali iz Pariza, ali iz Rima, temveč
iz Beograda.

Nedvomno mu je bilo po godu, kako celo v najtežjih okol-
šcinah jugoslovanske oblasti skrbe za poštenje tudi v morju la-
kote in lakomnih, dočim zavezniška vojaška oblast tega ne zmore
ne v Italiji, ne v Trstu, in v Franciji niti koalicijska vlada ne.

Torej, da se vrnemo k skladu za otroško bolnico na Sloven-
skem še kakih $40.000 je treba —in zbrati jih moramo. To
ne bo veliko, v primeri na žrtve, ki so jih tam dali in na trplje-
nje, ki ga je ljudstvo tam prestalo.

Prva obletnica atomske bombe;
veščaki svare pred uničenjem

Dne 6. avgusta je poteklo eno leto, odkar je bila spuščena
prva atomska bomba v zgodovini sveta. Uporabila se je v vojni
proti Japonski in njena destruktivna sila je odjeknila po vsem
svetu.

Prva atomska bomba je bila spuščena na veliko japonsko
mesto Hirošimo, par dni pozneje pa so ameriški letalci spustili
drugo atomsko bombo na japonsko mesto Nagasaki. Prav za prav
je to bila tretja atomska bomba, kajti prva je bila spuščena v po-
skusne ali eksperimentalne namene na pustinjo v državi New
Mexico.

Očividci, ki so si ogledali strahoviti učinek atomske bombe
v Hirošimi in Nagasaki, so takrat izjavili, da je bilo uničenje to-

talno. Samo v Hirošimi je bilo übitih skoraj sto tisoč ljudi, veči-
noma civilistov. Enaka usoda je zadela nagasaške prebivalce. Vsa
poslopja so bila izravnana z zemljo. Übitih je bilo na tisoče ne-
oboroženih ljudi in nedolžnih otrok.

Mnogi trezni ameriški znanstveniki in veščaki so odprto na-
stopili proti take vrste vojskovanju in so protestirali pri vladi.
Z njimi se je strinjalo mnogo navadnih zemljanov, ki so takoj
obsodili tako brezobzirno uničenje življenj.

Sedem dni po spustitvi prve atomske bombe na Hirošimo
je Japonska kapitulirala, ker pač ni bilo druge poti, sicer bi bila
vsa njena mesta zmleta v prah.

Atomska bomba je prinesla človeštvu novo dobo, ki ji pra-
vijo “atomska doba”, kajti z izumitvijo atomske bombe je bila
sproščena atomska sila, ki se bo lahko uporabljala kot pogonska
sila v industrijske svrhe, torej v korist človeštva, ne le v de-
struktivne namene.

Sploh je velika večina znanstvenikov odločna proti nadaljni
uporabi atomske bombe, ako hoče človeštvo preprečiti svetovno
katastrofo, kajti atomske “tajnosti” ni mogoče kontrolirati.

Edina rešitev pred nevarnostjo atomske bombe je med-
narodna kontrola atomske energije. Strašenje z atomko na kon-
ferencah in govorancah je bedastoča bolnih možgan kapitalisti-
čne družbe, ker upa, da si bo na ta način podaljšala življenje in
s tem izkoriščanje delovnega ljudstva. Atomska energija se mora
uporabljati v korist vsega človeštva. To se mora zgoditi zlasti
zato, ker obrambe proti atomski bombi ni, kakor izjavljajo vsi
glavni ameriški znanstveniki.

Če vzamemo v poštev mučeniško zgodovino Julijske Krajine, mora
biti popolnoma jasno, da je njena sedanja etnična struktura rezultanta

- politike stoletnega zatiranja te pokrajine, Slovencev in Hrvatov, ki tu
žive. Jasno je, da so italijanski etnični otoki samo rezultat tuje vlada-
vine ter njenih nasilniških in umetnih ukrepov. Kardelj.

Pismo...
Jape je vzel naš “tipec”, t. j.

pisalni stroj, s seboj na konven-
cijo v Eveleth in tako bo to pi-
smo res s peresom napisano.
(Upam le, da stavec ne bo pre-
več klel!)

Ali ker nameravam te stavke
nasloviti na tiste naše ljudi, ki
niso na Proletarca naročeni, se
mi vidi, da bo vse to le nekako
zajemanje vode z rešetom —.
Toda računajoč in zanašajoč se
na naključja, in srečo, kakopak,
se vkljub temu podajam na de-
lo, naj bo iz rešetom.

Pravega talenta za nabiranje
naročnikov jaz namreč nimam.
Kaj bi mi pomagala polna vre-
ča dobrih argumentov, ako bi
mi kdo že s kratkim “ne” zave-
zal jezik?! In če bi me vrh vse-
ga še nahrulil, bi samo še zmiš-
Ijala, kod je najkrajša pot do-
mov. Zaman bi si dopovedovala,
da se i med ljudmi dobe dihur-
ji. ki se v jezi razsmrade . . .

Prvih ko drugih je prejkone
malo, vendar mora biti nabira-
lec tudi na te izjeme priprav-
ljen in biti mora dovolj utrjene
kože, da se mu ob takih prili-
kah razpoloženje docela ne ski-
sa, kot se bi skisalo recimo
meni.

A tudi taki, ki imajo sto izgo-
vorov, kakor koralde lepo nani-
zanih, bi imeli z menoj kaj la-
hko delo, kajti za vsakim izgo-
vorom bi slišala le njihov “no-
čem”. Peresu pa ni treba poslu-
šati. vsaj ne dokler piše, in zato
se jih lotim s peresom. S pere-
som bom skušala prevrtati iz-
govore, kot so n. pr.:

“Proletarca .. .? Eh, kdo pa
ga naj bere! Otroci znajo samo
angleški, a zame se pa ne spla-
ča več. Sem star in slabo vi-
dim ...” “Proletaaarca . . .?

Polno hišo mi navlečejo papir-
ja, tako da ne bi mogel vsega
prebrati, tudi če bi sedel in bral
noč in dan! Pa mi ponujaš še en
papir več . . . Tc, tc ...” “Pro-
letarca .. .? Ali res misliš, da
denar po cesti nabiram? Zdaj
plačaj to, zdaj ono! Življenje je
drago, zaslužek pa kot je bil. Pa
še bolezen naj pride! Ne, prija-
telj, ne bo nič! Rajši pojdi z
menoj, bova vsak enga spila, da
ne bo zamere ...” “Proletar-
ca .. .? Ojoj, slišite no, kje bi pa
vzela čas, da bi ga brala!? A
“on”? “On” pa lahko dremlje
i nad angleško cajtengo!”

Iz vseh teh in tem podobnih
ne govori drugega, kot popolna
brezbrižnost za delavsko stvar!

Pa pojdimo dalje!
“Proletarca? Si rekel Prole-

tarca 9 I, kaj si na glavo padel?
Ne veš, da sem s socialisti skre-
gan? Delal sem zanje! Žrtvoval
zanje čas in denar! A ko je šlo
za delegata pri društvu, so pa
šli in si izbrali drugega . . .”

Kdor tako govori ali misli,
si je le svoj lastni ego postavil
za cilj, jedro delavskega giba-
nja mu je pa španska vas. Isto
velja tudi onim, ki se iznebe
kakšne take modrije:

“Proletarec . . . Sem prav la-
hko brez njega! Dobrih petnajst
let ga nisem več imel v roki, pa
zato nisem nič manj učen. No-
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DELEGACIJA ZED. DRŽAV na mirovni konferenci v Parizu je zelo agresivna. Dne 5. avgusta je naš
državni tajnik James Byrnes (na levi gornje slike) zelo ostro zagrabil ruskega ministra vnanjih zadev Mo-
lotova in ga obdolžil provokacij ter potvarjanja resnice, in pa, da ako si upa, naj njegovo (rusko) časo-
pisje objavi to izjavo, kakor časopisje v Ameriki objavlja Molotova izvajanja, napade in kritike.—Druga
glavna člana ameriške delegacije sta, z leve na desno, ameriški ambasador pri francoski vladi Jefferson
Caffrey, in pomožni državni tajnik VVill Clayton.

IVERI
vega v njem tako nič ni, staro
pa nerad premlevam . . . Kaj bi
jih torej podpiral?!”
“Jih” znači seveda ljudi okrog

Proletarca, kakor da je Proleta-
rec le plod njihove kaprice!

In potem naletimo še na take,
ki se v duhu trikrat prekrižajo,
če jim mora beseda Proletarec
na jezik. Kajti je ta list “proti
Bogu in veri mi pa smo kr-
ščanska družina! Naša hiša je
katoliška hiša in zato vanjo Pro-
letarec ne sme . . .”

Sme pa v farovž, ki je tudi
katoliška hiša!

“A, ta je pa druga!” boste re-
kli. “Farovž mora vedeti, kaj
“sovražnik” piše!”

Namesto dolgega poglavja sa-
mo tole:

Navkljub vsem dogmam in
doktarinam ni Bog jati teologov
s papežem vred niti za las bli-
žji, kakor tebi ali meni. Delaj
dobro in čuvaj se slabega, pa
izpolnjuješ njegovo voljo!—Ali

j ste kdaj v Proletarcu zasledili,
da je svoje čitatelje odvajal od
dobrega in napeljeval v slabo?
Niti z drobnogledom ne boste
našli kaj takega v njem. Zakaj
so potem naši cerkveni krogi
proti njemu? Zato ker se tepe
za delavske pravice, zato ker od-
klanja revščino! Cerkev pa je
zagovornica kapitalističnega si-
stema in s tem je prav za prav
vse povedano. Če bi cerkev dr-
žala roke proč od politike, bi ne
tvegala svojih prstov! Bog in
cerkev sta dvoje!

No in nazadnje pridemo še do
takih, ki so za našo stvar že na-
pol ali že do kraja mrliči:

“Proletarec? Ali ne veš, da
klenka zadnja ura vsem forinar-
skim listom v Ameriki? In je
prav tako! Saj smo bili fuliš, da
se nismo že davno poamerika-
nili! Džizus Krajst! Kar je Ame-

prav zdajle treba, je frst
kles in plendi pira! Glorija,
o Glorija . .

.! Kje neki tiči ta
punčara! Na, moni! Pa teci
na korner po dva batla pira!
Če boš najs tokala, ti bo dal
mejbi tri . . . Saj si drsti, ne? Pa
pustiva vse “izme” in tvojega
Proletarca tam kjer je. V moj
havs prihajajo samo še angleški
pejpri! Za delavska vprašanja
se pa tako nisem nikdar bri-
gal. Zato pa sem tudi povsod
dobro zapisan . .

Tako govori človek, ki se
morda ne zaveda, da je neke
vrste parazit. Za vsako naj-
manjšo drobtino v izboljšanje
delavskega položaja so se vrši-
le in se še vrše hude borbe in
vsak pedenj napredka je zahte-
val kri in solze parazit vsega

i tega menda ne ve.
Mirno uživa sadove, za kate-

re so drugi trpeli in še trpe!
Dajmo! Podpirajmo delavski

tisk! To je najmanj, kar za de-
lavsko stvar lahko storimo

Življenski stroški
v Chicagu se višajo

Življenski stroški v Chicagu
so se zvišali za več 'kot 20 od-
stotkov v tem letu, kakor po-
roča zvezni biro za delavsko
statistiko.

Politični odbor CIO
poseže v jesensko
volilno kampanjo

Ta teden zboruje v Washing-
tonu odbor za politično akcijo
CIO. Seje se bodo udeležili tudi
voditelji raznih unij CIO, ki bo-
do razpravljali o jesenski vo-
lilni kampanji.

Odbor za politično akcijo ima
v načrtu več shodov, ki se bodo
obdržavali v vseh industrijskih
središčih. Voditelji CIO bodo
skušah seznaniti ljudstvo, zlasti
delavce, z važnimi vprašanji.

Glavni cilj politične akcije
CIO je, da volilci porazijo re-
akcionarne kongresnike in se-
natorje, ki so ovirali celo zme-
ren program liberalne struje v
kongresu.

Jack Kroll, načelnik odbora
za politično akcijo, je izjavil,
da je zadovoljen, ker so bili ne-
kateri nazadnjaški kongresniki
poraženi pri primarnih volit-
vah. Odbor vodi oster boj proti

i kongresnikom, ki so zakrivili,
Jda je sedaj urad za cefte‘okr-

I njen.
Kroll je apeliral na volilce,

naj pri jesenskih volitvah gla-
sujejo za kandidate, ki bodo
branili interese ljudstva. Odbor
je tudi obsodil drhalska nasilja
in linčanja v južnih državah,
zlasti v Georgiji. Dalje je odbor
izjavil, da je “oživljanje Ku
Klux Klana rak na telesu Ame-
rike.”

Odbor za politično akcijo si
prizadeva, da bi kongres sprejel
protilinčarski zakon in pa za-
kon. ki bi odpravil rasne diskri-
minacije.

Politično gibanje CIO sicer
pridobiva na moči, vendar pa
nima tistega zamaha, ki bi ga
imela delavska politična stran-
ka s tem, da bi sama postavlja-
la svoje kandidate. Politična
veja CIO le podpira kandidate
demokratske stranke in sploh ti-
ste, ki so se izkazali “naklonje-
ne” socialni zakonodaji.

Ker samostojne delavske
stranke ni, je delo, ki ga vrši
CIO na političnem polju, boljše
kot nič. Morda se iz tega razvi-
je resnično močna delavska
stranka.

Izboljšal je stroj za
zavijanje cigaret

Ključavničar Nikola Sunjič
dela pri stroju za zavijanje ci-

: garet v mostarski tobačni to-
varni. Ta stroj pa je zastarel,
ker je iz leta 1931 in se le težko
poganja. Poleg tega stroja je

i obratoval tudi novejši stroj z
večjo kapaciteto. Delavcu Su-
njiču je prišlo na misel rekon-
struirati svoj stari stroj. To se
mu je posrečilo in zmogljivost
stroja je povečana za 10%. Vsa
rekonstrukcijska dela so opra-
vili delavci Nikola Sunjič, En-
ver Čumurija, Ante Radovič s
pomočjo delavcev ključavničar-
skega bddelka. (Tanjug.)

Kadar se spomnite svojcev v
starem kraju, pošljite jim lan-
ski in pa letošnji Ameriški dru-
žinski koledar! Stane .letošnji
$1.65, lanski $1.50, Pošljite nam
naslov in vsoto, drugo izvršimo |
mi.

Laglje si je lopovu napraviti
bogastvo, kakor pa ga je zapra-
viti kot gentleman.—Colton. I

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Mirovna konferenca, ki se se-

daj vrši v Parizu in na kateri
so zastopani tudi manjši narodi,
se nadaljuje tako kot se je pri-
čakovalo —v dveh blokih, an-
glo-ameriškem in pa ruskem
bloku. Začela se je v takem raz-
položenju, da je nemogoče pri-
čakovati kaj boljšega.

Med tem ko se govori o mi-
ru, se delajo tukaj pri nas še
vedno atomske bombe, v kate-
rih izdelavah je še danes za-
poslenih več kot 45,000 tisoč
ljudi, četudi je vojna minila že
pred letom dni. Isto tako se stal-
no nadaljuje z izdelavo robot-
nih letalnih bomb, strupenih
plinov itd. Pač fino ozadje za
priprave na mir! Ali to je samo
fizično ozadje!

Druga, še nevarnejša plat je
pa ogromna politična propagan-
da, katera je zavita v versko
ogrinjalo ali pa dela pod krinko
demokracije. Vse to je seveda
namerjeno na totalitarstvo, ali
bolje povedano proti komu-
nizmu. V tem prvačijo v Va-
tikanu,-so pa tudi druge še moč-
nejše sile, ki so mobilizirane v
to svrho. Ni dneva, da ni na
dnevnem redu kakšna nova sen-
zacija o ruskem “nedemokrati-
čnem postopanju”. Točijo se
dnevno hinavske krvave solze
za Romunijo, Ogrsko in Italijo.
V prvih slučajih je kajpada kri-
va Rusija, glede Italije pa Jugo-
slavija. Pozabljeni pa so zločini
teh dežel in njihov barbarski
napad na sovjetsko zemljo.

V angleški in ameriški zoni
I je dobilo m ima še danes zavet-
je na tisoče zločincev, katerih
mesto so vislice, katerim pa se
je dalo ne samo zavetje, ampak
se jim dovoljuje še nadaljno zlo-
činsko delo napram njih rodni
zemlji. Kajpada, gospod Byrnes
je vse to zelo lepo pojasnil v
svojem radijskem govoru.

V Angliji se vrši veliko zbo-
rovanje raznih veroizpovedanj
in glavna tema je “boj proti ko-
munizmu”. Seve, tudi tam niso
vsi edini, neglede na načine in
nastope. Nekaj delegatov južne
Evrope in Češke celo odobrava
gotove stvari, ki so v veljavi v
sovjetski Rusiji.

Razgled po svetu
V Palestini in sploh na Bliž-

njem vzhodu še ni miru. V pre-
teklem tednu so se angleške če-
te pomaknile iz Indije v Basro,
Irak—to je ravno na meji Irana
(Perzije), kjer ima Anglija ve-
like petrolejske vrelce. Seve.
Anglija si lahko to dovoli, če bi
to bila Rusija, bi že grmelo po
vsem svetu. Vzrok angleške ar-
madne poteze so delavski nemi-
ri v Iranu. Dolgo,, dolgo let je
bilo vse lepo mirno v teh vz-
hodnih deželah.

Zemljo, kjer se nahajajo pe-
trolejski vrelci, je lastovalo ne-
kaj stotin ljudi, kateri so v splo-
šnem bili gospodarji cele dežele.
Ostali milijoni so se nahajali v
peonskem stanju, to se reče: v
najnižjem življenskem standar-
du, ki si ga more človek misliti.
Angleška vlada in angleški ka-
pital je sijajno nagradil te pa-
razite, ki so s pomočjo najete
armade in policije bili v moči
se vzdržati na krmilu vsa ta le-
ta. Toda vojna, ki se je zaklju-
čila pred letom, je prinesla tudi
v te kraje nove ideje. To niso
samo ideje o unionizmu. ampak
je nov nacionalizem, ki ne obe-
ta prav nič dobrega za angleški
in ostali tuji kapital. To vidimo
danes vsepovsod, kjer gospoda-
ri in je gospodaril angleški, ita-
lijanski, francoski in nizozem-
ski imperializem.

Časnikarski analist Frederick
Kuh ima o tej temi zelo intere-
santen članek v nedeljskem
“Chicago Sunu”, v katerem ob-
širno razpravlja o položaju na
Srednjem in Bližnjem vzhodu,
ter kako skuša sedanja angleška
vlada zajeziti vso to delavsko
ter nacionalistično gibanje s
tem, da podpira reakcijo, kot je
to slučaj na Grškem, v Italiji ali
pa v zgoraj omenjenih deželih.
Kajpada, vedno se sumniči Ru-
sijo in komunizem kot “glavni
vzrok” vseh teh neprilik.

Danes je ameriška publika
vendarle zvedela nekaj, kar ji
ni povedal Patrick Hurley, da
je nekaj gnilega v Kajšekovi
vladi, ter da je prišel čas, da se
preneha pošiljanje denarja in
orožja kitajskim nacionalistom.
Še tisti, ki so zagovarjali tako
dejstvo, morajo danes priznati,

da se mora ukreniti nekaj dru-
gega. Kakor pravi časnikar Ed
win Lahey: “Mi se zgražamo
nad Rusijo, kaj da ona dela v
Rumuniji in na Ogrskem, do-
čim mi oborožujemo koruptno
Kajšekovo armado (katere bi
gotovo ne, če bi živel Roosevelt)
in kateremu (Kajšeku) smo dali
že več kot $1,500,000,000, kar je

i ogromna vsota. Ali ameriška
publika se tega ne zaveda
kajti Kitajska je daleč.” Danes
je še vedno tam 40,000 ameri-
ških vojakov in civilna vojna

I >e nadaljuje.
Pri nas

Kongresniki in senatorji so
na počitnicah. V večini bodo
porabili te svoje počitnice za
volilno kampanjo, ki bo to je-
sen. V listih je bilo obširno po-
ročano, kaj vse so ustvarili v
tem zadnjem dolgem zasedanju.
Z delavskega stališča presneto
malo.

V čikaških dnevnikih vidiš
zadnje čase zelo malo drugih
novic kot - morilske eskapade
mladega sedemnajstletnega Vi-
ljema Heirensa. ram je v svoji
kratki dobi življenja res napra-
vil precej “čeden rekord” umo-
rov in tatvin. Kot pravijo psi-
hologi, je on poseben slučaj
dvojne osebnosti. Kot je fant
sam priznal, je umoril dve žen-
ski in na kose razrezal enega
otroka, obstrelil in ranil še dve
drugi ženski in napravil čez tri-
sto ulomov. In poleg vsega tega
dela, jebil pa še zelo briljanten
študent na čikaški univerzi.

Naše gibanje
Konvencija Slovenske narod-

ne podporne jednote se vrši v
Evelethu, Minn. Ker je naša
jednota vedno bila središče na-
prednega dela med našim naro-
dom v Ameriki in ker je v nji
večina naših sodrugov našlo
prostor za svoje delo, jo v ime-
nu Proletdrca pozdravljamo in
želimo veliko uspeha kajti
njeno delo še dolgo, dolgo ne bo
končano. Delegatom pa: Ne po-
zabite našega časopisja!

Zadnji teden jebil tu pri me-
ni v Clarendon Hillsu moj stari
prijatelj Jože Menton iz Detroi-
ta. Jože ni samo zaveden dela-
vec, ampak je star sodrug,
zvest naročnik Proletarca in ve-
lik prijatelj nove Jugoslavije
Večer je hitro potekel. Povedal
mi je razne novice ne samo o
Detroitu, ampak o Jugoslaviji
kjer se je nahajal pred zadnjo
vojno približno pet let. Jože
ima, kot mi je povedal, že pet-
insedemdeset let na rami, ali je
še vedno čvrst in zdrav. Njego-
vi soprogi Liji, ki je imela zelo
težko poškodbo v zadnjem letu,
želim skorajšnje okrevanje, ta-
ko da bo zopet z lahkoto delala
tisto delo, za katerega se je že
toliko žrtvovala za novo Ju-
goslavijo.

Poljska dostavlja
premog v Švico

Uradno naznanilo iz Varšave
naznanja, da je poljska vlada
poslala 20,000 ton premoga v
Švico v preteklem mesecu. V
tem in prihodnjem letu bo Polj-
ska poslala 300.00 ton premoga
v Švico. Zadevni dogovor med
obema državama je bil sklenjen
pred nekaj meseci.

Tole mi ne gre
v glavo ?

Ako je rimska cerkev res ta-
ko odločno za mir, kako to, da
ni v vsem času minule vojne,
niti pozneje ne, ničesar storila
zanj, nikakor ne gre v
glavo!
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