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Se o Proletarcu»..
Zadnjič sem navedla le ne-

kaj izgovorov, ki jih naši agita-
torji za Proletarca na svoji ne
baš hvaležni in še manj prijetni
poti bržkone najčešče slišijo.

In ker je vsak izgovor dober,
naj ga i pes na repu prinese, bi
temu blagu ne prišli zdobra do
konca, ako bi ga hoteli vsega
po vrsti razstaviti širši naši jav-
nosti na ogled. Tudi bi se neka-
terim morda za malo zdelo, ko
bi našli svoje “važne razloge”
in “tehtne vzroke” pod splošno
označbo “izgovori” ali colo
“prazni izgovori”.

In vendar niso prečestokrat
nič več, kot zares le prazni izgo-
vori. Kajti preden se naš agita-
tor poda na pot, zlasti na novo
pot, se poprej pobriga, da na-
tanko poizve, kam in h komu se
mu je oglasiti, tako da ne bo
kar na slepo trošil časa in ko-
rakov. Ljudje pa tudi niso to-
liko nevedni ali škodoželjni, da
bi ga pošiljali na vrbo po hru-
ške.

Nisem in ne bom mogla ra-
zumeti nikoli, zakaj gre nekate-
rim tako lahko iz žepa, kadar
slonijo za barom. Tam jim do-
lar, dva ali tri ni nič. Mnogo-
krat trose čez potrebo in svo-
jemu zdravju na škodo. A kadar
gre za nekaj, kar se ne da po-
trošiti po grlu, jih pa skoro krč
lomi, če morajo seči v žep! So
izjeme tudi tu, kakor povsod.
Vendar so na žalost redki tisti,
ki poznajo in radi vpoštevajo
razliko med vrednotami, ki bi-
strijo um, in “vrednotami”, ki
puščajo za sabo več ali manj
pepela na možganih.

Pametno bi bilo od časa do
časa sešteti, koliko smo si pri-
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Politična akcija CIO, liberalci
in prihodnje kongresne volitve

Letos kongresniki niso na počitnicah, čeprav ne zborujejo,
ker so na agitaciji, da si obdrže svoje sedeže. V juliju so si zvi-
šali plačo za $2.500 in enako vsoto poviška so si dali za svoje
“posebne stroške”. Torej se jim izplača ostati v kongresu.

Liberalci in tisti odborniki unij, ki se smatrajo za napred-
jake, obetajo, da bodo s sedanjimi reakcionarji obračunali. Pra-

vijo, da mora postati prihodnji kongres progresiven.
V mnogih okrajih so v nedavnih primarnih volitvah progre-

sivci slabo opravili, čeprav so imeli za protikandidate reakcio-
narnim kongresnikom in senatorjem sposobne, napredne ljudi.
Vzrok je. ker delujejo za svoje pristaše ter prijatelje v kapitali-
stičnih strankah.

To zmoto so napravili tudi v zadnjih predsedniških in kon-
gresnih volitvah ter celo trdili, da so zmagali. Smatrali so, da
so triumfirali ne samo z izvolitvijo predsednika Roosevelta, tem-
več da so izvolili tudi napreden kongres. Ni vzelo dolgo, ko so
spoznali, da so naprednjaki v njemu v manjšini.

Druga hiba ameriških liberalcev je, ker se tako boje, da se
? im ne bi dalo žig "sopotništva” ali se jih celo obdolžilo, da so
• komunisti”. Reakcionarjem se je posrečilo ustvariti med maso
mnenje, da vsakdo, ki je “radikalen” je ob enem “rdečkar” in
kot tak nevaren ameriškim tradicijam in institucijam.

Ker je domalega vse veliko ameriško časopisje reakcionarno,
mu ni težko masi očrniti vsakega, ki res dela za njene koristi.

Iz kongresne preiskave o goljufijah municijskih magnatov
>e razvidno, da je mnogim kongresnikom poštenje neznana be-
seda. In večini izmed njilrso ljudske koristi deveta briga. Toliko
bolj pa se interesirajo. kako pomagati privilegijem do še večjih
dobičkov. Kako so se trudili, da bi übili vsako kontrolo nad ce-
nami ter jim s tem pomagali do neomejenih profitov.

Da. v kongresu je potrebna velika čistka! In izvršena bo,
kadar si organizirano unijsko delavstvo zgradi svojo stranko.

Čiang-Kai-šekova politika za
zanetitev vojne s Sovjetsko unijo

General Marshall, ki ga je Truman poslal na Kitajsko, da bi
napravil spravo med Čiang Kai-šekovo vlado in komunisti, oči-
vidno ni uspel. Kajti vzlic “pobotanju” tu in tam se civilna
vojna nadaljuje. Sedaj ne še sicer splošna, ampak lahko nastane.
In če se dogodi, bo v nji udeleženih milijone ljudi.

"Mast je v ognju,” je rekla vdova velikega Sun Yat-sena, ki
ga označujejo za očeta kitajske revolucije. Bil je svetovno znan
: ociali -t in voditelj, kakršnega Kitajska še ni imela. Po njegovi
:mi’i je zdrsnila Kitajska nazaj v reakcijo in korupcijo. Sedaj
je Čiang Kai-šekov režim odvisen za svojo eksistenco popolnoma
od ameriške vlade. Brez ameriške materijalne in finančne pod-
pere bi propadel. Drži se torej pokoncu z našo pomočjo. In to že
precej let.

Sun Yat-Senova vdova ima med kitajskim ljudstvom ogro-
men vplov. Ona meni, čim bi Zed. države nehale podpirati Čiang
Kai-šekov politični in ekonomski aparat, bi se dogodil preobrat
in Kitajska bi bila rešena. Na ameriško vlado je apelirala, naj
nehajo oboroževati nacionalistično armado, naše čete pa naj Tru-
man pokliče domov. Toda namesto tega vežbajo kitajsko armado
naši častniki. Opremljena je z našim materijalom, vozi se v va-
gonih in ladjah, ki smo jih ji mi poslali. In njen namen je vojna
za iztrebljenje kitajske komunistične armade. Med vojno je bila
proti japonski armadi jako malo aktivna, ker si jo je hotel Čiang
Kai-šek obvarovati za vojno s komunisti.

Sovjetska unija v takem položaju ne bo mogla niti ne
bo hotela biti nevtralna. Ako začne podpirati kitajsko komunisti-
čno armado, kakor podpiramo mi nacionalistično, bodo ameriški
in sovjetski interesi trčili skupaj in posledice si je lahko pred-
stavljati.

Omenjena dama ni komunistka, toda za ustvarjenje demo-
kracije na Kitajskem se ne zanaša na Washington temveč na
Moskvo. Ne želi pa, da bi se ti dve velesile teple na kitajskih
tleh, pač pa, da se ne umešavati v kitajske zadeve. Le tako se bo
Kitajska lahko svobodno razvijala in se bi že pod Sun Yat-
Senom, če ne bi takrat gospodaril v nji posebno angleški impe-
rializem.

Delavska vlada v Angliji zelo
razjarila torijski tisk

V prvih državnozborskih volitvah po minuli vojni je torij-
ski tisk udrihal po delavski' stranki a je zmagala vzlic temu, da
je odgovarjal na napade samo en dnevnik njeno glasilo Daily
Herald. Izhaja v nad milijon izvodih. Komunisti imajo svoj
dnevnik, za liberalen dnevnik velja Manchester Guardian, vsi
drugi veliki dnevniki, ki so s prej omenjenimi vred svetovno
znani, pa so'več ali manj konservativni in zagovorniki Churchil-
love torijske stranke. Delavska vlada jim je trn v peti in jo
strastno napadajo.

Clement Attlee je v imenu vlade predlagal preiskavo, ki naj
ugotovi, kdo so pravi lastniki časopisja v Angliji.

Kakor v Zed. državah, tako lastuje ali pa kontrolira mala
skupina ljudi velike časopise tudLna Angleškem. Istih par ljudi
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SENATNI ODSEK, ki je preiskoval goljufije v vojni industriji—in jih bo še—je spravil po svoje
na dan razne “privatne zabave”, ki so jih med vojno priredili špekulanti z municijskimi naročili in po-
vabili medse kongresnike, visoke častnike in pa take uradnike vojnega ter mornaričnega departmenta, ka-
terih beseda je pri oddajanju Icontraktov kaj zalegla. Gornje je izmed vojnih dni že veliko publicirana
slika iz VVashingtona, ki je dobila pozornost javnosti šele, ko je bila predložena omenjenem senatnem od-
seku v času nedavne preiskave proti “Garssonovem municijskem cesarstvu”. Predstavlja ohcet Josepha
F. Freemana, ki je bil v VVashingtonu zastopnik prej imenovane kombinacije. Bila je ustanovljena edino
zato, da njeni promoterji obogate, neglede na vse drugo. Seveda, ko so časopisi pričanja oglašali, so
ob gornji sliki pojasnili, da so bili na poroki navzoči posebno taki vladni uradniki, ki človeku z ljudskim
denarjem do nagle obogatitve najlaglje pomagajo.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
voščili za to vrsto pepela in ko-
liko smo žrtvovali za to ali ono
koristno stvar, ki ima trajno ve-
ljavo.

Posebno pa imam na piki one
naše ljudi, ki se zadovoljujejo z
našim ameriškim žoltim časo-
pisjem, delavski tisk jim je pa
deveta briga. Za te vrste ljudi
sem že zadnjič rabila besedo pa-
razit, ker se jim priležejo drago
plačani sadovi delavske borbe,
ne mignejo po niti s prstom, da
bi se na ta ali oni način oddol-
žili vsaj deloma, vsaj toliko, da
bi pokazali svojo dobro voljo.

Ali seveda, naši delavski listi
niso mnogim dovolj mikavni.
Kdor išče slastne paše, kot so
na dolgo' in na široko razteg-
njeni opisi pobojev in umorov,
temu pač ne moreta ustrezati
ne Proletarec, ne Prosveta, ker
se v tako brozgo nikoli ne spu-
ščata. Za danes vzšle in jutri za-
šle hollywoodske “zvezde” in
njihove afere tudi nimata pro-
stora. takisto ne za “smetano”,
ki se čez zimo valja po toplih
sončnih obrežjih, poleti pa “po-
čiva” v hladnejših gozdnatih
krajih. Ne nudita niti horosko-
pa, da bi se utegnili očuvati mo-
rebitnih neprilik in nezgod/ ako
bi se točno in vestno po njem
ravnali . . .

Svetovni dogodki? Poročila s
pariške konference? Vesti iz po-
sameznih dežel? Izjave tega ali

! onega vplivnega politika? Do-
volj je, če prečita naslove, kajti
vse skupaj ne odtehta obvestila,
da se je X. Y. obesil in kako in
zakaj. Vrh tega se ta dva lista
pečata največ z delavskimi za-
devami . . . Posebno še Proleta-
rec, ki je glasilo organiziranega
delavstva in piše zmerom o ne-

kontrolira tekstilno, jeklarsko, plovbno, transportno in razne
druge industrije. Njihovi listi morajo biti urejevani v interesu
privilegijev in črniti vsako predlogo v parlamentu, ki bi imela
služiti ljudstvu. Delavska vlada smatra za potrebno uvesti pre-
iskavo. da ljudstvo iz nje izve, kdo sp pravi gospodarji tiska,
ki ga čita.

Prvi se je proti temu oglasil v imenu svoje stranke njen
vodja Winston Churchill. Pravi, da bi bila taka preiskava udarec
na svobodo tiska. To kajpada ni res, a potrebno je javno in
uradno povedati, da so gospodarji časopisja v Angliji industrialni
in finančni magnati.

V kongresu Zed. držav je bil pred leti sprejet takozvani
Wagnerjev akt, ki časopisom nalaga, da morajo vsako leto v do-
ločenem mesecu navesti imena svojih lastnikov, in ako jih lastu-
jejo korporacije, imena direktorjev in večinskih delničarjev.
Ob enem mora biti navedeno tudi ime urednika in upravnika.

To ni situacije seveda nič spremenilo. Gospodarji so ostali
isti kakor prej, le označiti se jih mora v listu in ob enem sporo-
čiti vse zahtevane podatke pošti.

Iz teh javnih podatkov je ljudstvo izvedelo, da so gospodarji
tiska industrialni magnati, in pa taki izdajatelji velikih dnevni-
kov in magazinov, za katerimi stoje mogočne banke. Pravi go-
spodar je torej banka, ker je izdajatelj kupil kak list recimo za
nad milijon dolarjev (slučaj čikaških Daily Newsl. Ker izdajatelj
nima tolikšne gotovine, gre v banko po posojilo. Dobi ga pod
pogojem, da ima banka besedo ne samo v upravi lista temveč
tudi pri urejevanju.

Zato tak tisk bodisi na Angleškem kakor tu tako tolče po
predlogah za socialno zaščito, in po vseh drugih načrtih, ki imajo
za svoj smoter ljudsko blaginjo.

Ljudstvo seveda ta sebi sovražen tisk vseeno naroča in čita.
Ker je preslepljeno, ne razume, da s tem podpira sistem, ki po-
vzroča gospodarske panike, pomanjkanje v izobilju, politične
krize in vojne.

kakšnem razrednem boju .. .!

Kakor da bi živeli kje v Rumu-
niji in ne v blaženi Ameriki,
kjer vlada najlepša demokraci-
ja! Kje na vsem božjem svetu
je delavec deležen tolikšnega
blagostanja, kot baš tukaj?! Ko-
liko je po svetu delavskih dru-
žin, ki se lahko v svojem avto-
mobilu peljejo na sprehode, pik-
nike i. t. d.?! Pa še govore o iz-
koriščanju in zatiranju delav-
stva!? Kaj pa še hočejo?!

Ako bi tak človek redno in
skrbno prečital vsako številko
Proletarca, bi se nemara ven-
darle kdaj otresel pajčevine, da
bi spregledal, če ni popolnoma
slep. Spoznal in uvidel bi, da bi
se brez organizirane delavske
borbe malokateri njegove vrste
mogel povzpeti do avta, ker bi
komaj zmogel za dnevne potreb-
ščine, in za sprehode na kolesih
ali podplatih bi. ne bilo volje,
ne časa, ker bi garal po deset
ali dvanajst ur na dan, ako se
ne bi pomikal po cestah s čredo
brezposelnih. Uvidel bi, da bi
on z vso delavsko množico vred
zdrknil nazaj, se za vse izbolj-
ške in priboljške kaj hitro moral
obrisati pod nosom, ako bi skle-
njene vrste delavskih borcev
popustile, ali se celo razšle, pa
□ovečale čredo pocdincev ter
tako uresničile najgorečnejše
želje profitarjev. Kajti čreda
poedincev bi si lahko izterjala
le toliko pravic, kolikor si jo la-
hko izterja gnoj na njivi . . .

Le v združenju je moč! Več
ko nas je združenih, večja je
naša moč in sila, toliko prej bo
delavstvo doseglo svoj cilj! In
naobratno: manj nas je, daljša
in težavnejša bo pot do cilja'
Za previšek trpljenja in žrtev
so in bodo krivi tisti, ki slepi in
gluhi stoje ob strani, bedasto se
vprašujoči: čemu se neki še pe-
hamo, kaj še hočemo, mi, nepo-
boljšljivi nezadovoljneži!?

Zakaj se pehamo in kaj hoče-
mo, vam Proletarec pove in raz-
laga dovolj jasno. Naročite si ga
in čitajte ga pazno, da boste ne-
hali gledati le zase, da se vam
pogled dvigne znad tovarne, ja-
me ali pisarne in začeli bodete
razmišljati tudi vi o onih, ki bi
morali zastopati vas in vaše ko-
risti, pa strežejo vrečam . . ~ ki,
če le morejo, skujejo take za-
kone, ob katerih si mušice raz-
bijejo glavo, brenclji pa se la-
hko prebijejo skozi... I. t. d.

Ne bi prišli do konca, če bi
hoteli še dalje naštevati, kaj je
narobe s človeško družbo tukaj
in drugod po svetu. Čitajte de-
lavski tisk, mislite zbrano in bo-
ste razumeli, da je delavsko gi-
banje potrebno in se mu boste
pridružili tudi vi! Proletarec je
bil ustvarjen za proletarce, kot
ste vi in jaz! Kadar bo konec
kapitalizma, bo konec i proleta-
riata in tedaj tudi Proletarca ne
bo več treba. Zato ga podprite
in ga pomagajte širiti, da bo
budil delavsko zavest, bodril de-
lavske vrste k vstrajnosti, jim
kazal pot do skorajšnje zmage!

Ako verujete v poslanstvo, ki
ga vrši “Proletarec”, pomagajte
mu v pridobivanju naročnikov
in zbirajte prispevke v njegov
tiskovni sklad!

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Doba konvencij. V Chicagu!

se je vršila legionarska konven-
cija z običajnim pompom in pa-
triotično reklamo. V Angliji se
je nedavno zaključilo veliko
cerkveno zborovanje, katero je
imelo za glavno temo “stališče
cerkve za ustvarjenje stalnega
miru.” Toda debatiralo se je
največ o Rusiji in o komuniz-
mu. Tisto zborovanje velikih in
malih narodov v Parizu je tudi
podobno nekaki konvenciji
samo da ne more nikamor na-
prej.

Po svetu
Svet se v zadnjem tednu ni

mnogo spremenil. Vem pa, da
se je položaj v Palestini skraj-
no poslabšal ter da je olje v Ira-
nu vsled delavskih nemirov po-
vzročilo premik angleških čet
na meje te dežele. Sovjetske za-
hteve Turčiji radi prevoza Dar-
danel in pa, da je Kitajska na
pragu ponovne civilne vojne.
Kajpada, vsaka teh točk lahko
postane glede že na tako rahle
svetovne balance kritična. V
Palestini je začela Anglija s ta-
ko brutalno taktiko, da je obr-
nila nase pozornost vsega sveta.
Naši in angleški tujinski izve-
denci skušajo üblažiti to posto-
panje z navadnimi pojasnili,
češ, da je vsega tega kriva Ru-
sija. Rusija je danes kriva vse-
ga kar je narobe za naše tako-
zvane demokracije. Na Kitaj-
sk m so krivi Rusi, da moramo

I podpirati korumpirano Kajše-
I kovo vlado. Sploh je ni stvari
na zemlji, katera nam ni po vo-
lji, da jo niso zakrivili Rusi.
Naši takozvani liberalni komen-
tatorji, kot so Walter Lippman.
Doro th y Thompson, Irving
Pflaum ter dolga vrsta drugih,
brez da. omenjam Hearstove
marijonete, nam to dnevno za-
trjujejo. Na vse načine se sku-
ša naši ameriški publiki doka-
zati, da je v današnji Rusiji
druga Hitlerjeva Nemčija. V tej
propagandi je seveda v prvi vr-
sti Vatikan, za katerem caplja
tudi dolga vrsta drugih religij.
Seve, ne manjka pa tudi raznih
političnih šarlatanov, katerim
je “red herring” vedno dobro
došel. Tako v vsej tej zmešnja-
vi navaden čitatelj res ne ve
kje je resnica in sploh kje se ga
drži glava. Da to ni dobro za
nas in za svet ni treba še po-
sebej omenjati. Kadar je zmer-
janje in sumničenje na dnev-
nem redu pa naj bo že med
sosedi, ali pa med državniki, ne
orinese dobrih posledic in da je
to resnica uvidevamo danes.

Mi vemo, da je angleški im-
oerij v težkem položaju ter da
je delavska vlada podedovala
grešne posledice torijcev. Ali
nemogoče je zagovarjati posto-
panje in pa nadaljevanje torij-
ske zunanje politike, katera še
orekaša Churchillovo. Stališče
Anglije na Grškem, Indoneziji
in sedaj v Palestini lahko po-
stane usodno ne samo za delav-
sko vlado ampak tudi za An-
glijo.

Na Kitajskem se je položaj
zelo poslabšal. General Mar-
shall je priznal, da je njegov
trud za ustvarjenje splošnega
miru neuspešen. Vprašanje je,
kaj stori v bližnji bodočnosti
naš državni department. Ali bo
še naprej podpiral z denarjem
in orožjem kitajske fevdaliste?

Ruske zahteve glede Darda-
nel bodo povzročile precej hru-
pa. Turčija, katera je dobija
oporo v Angliji in Ameriki, je
odgovorila Rusiji negativno ali
v zelo finem diplomatičnem od-
govoru, češ, v tem razgovoru
morajo biti vse tiste dežele, ka-
tere so podpisale Montreuxško
pogodbo glede prevoza Darda-
nelske ožine. Kaj bodo na to od-
govorili v Moskvi je pa
vprašanje. Vprašanje iranskega
petroleja je v zelo ozkem in tes-
nem stiku z ostalim položajem
v bližnjem in srednjem vzhodu.
Anglija, katera je desetletja čr-
pala bogastva iz svojih kolonij
ima tudi velike gospodarske in
industrialne interese v raznih
drugih takozvanih neodvisnih
deželah v Aziji, Afriki in Južni
Ameriki. Od časa do časa po-
stane ta njih investicija v ne-
varnosti kot je pred leti lastni-
na našega kapitala doli v Nica-
ragui. V takem slučaju se poš-
lje ali par bojnih ladij, ali pa
nekaj divizij, da se zopet napra-
vi red in da so investicije zava-
rovane. Če je pa kaj takega ne-

mogoče kot je bil pred leti doli
v Mehiki se pa prekinejo di-
plomatični stiki. Na ta način se
je delalo v preteklosti in na ta
način se dela še danes. Radi te-
ga slišimo toliko o Balkanu in
pa zapadni civilizaciji.

Pri nas
Največ se govori o zadnjih

primarnih volitvah. Ena teh žr-
tev je bil mladi LaFollette iz
Wisconsina, kateri je kandidiral
na republikanski listi. Sedaj pi-
šejo, da je fant izgubil radi te-
ga, ker so delavski glasovi v
Milvvaukeeju bili oddani za de-
mokrate. Da, v Wisconsinu se
je precej spremenilo od kar je
umrl stari Bob LaFollette. Isto
tako je tudi sprememba v nje-
govih sinovih. Ali on ni edina
žrtev letošnjih primarnih voli-
tev. Senator Shipstead iz Min-
nesote ter senator Wheeler iz
Montane sta padla v zadnjem
mesecu. -

V drugih deželah ima delav-
stvo svoje zastopnike v parla-
mentih, ali tu pri nas imami
samo v dveh kapitalistični!;
strankah svoje zastopstvo de-
mokratični in republikanski. In
kot izgleda, ne bo v jesenskih
volitvah nič boljše.

Doli na jugu, od kjer pride
njih zastopnik senator Bilbo.
kateri je javno na radiu priznal,
da spada v KKK, še vedno sli-
šimo o plemenskih nemirih.
Zadnji tak slučaj se je zgodil
v nekem mestu v Alabami, kjer
so belci pretepli vsakega zamor-
ca. katerega so našli na ulici.
Tisti strašni slučaj linčanja šti-
rih zamorcev, med njimi dveh
žensk v Georgiji, je našel sve-
tovni odmev ter ni bilo prav nič
laskavo za našo mirovno depu-
tacijo v Parizu. Res, težko je
govoriti o svobodi in demokra-
ciji in še posebno učiti druge o
teh lepih stvareh, ko se pa tu
pri nas dogajajo take stvari.

Ko to pišem se je pričela stav-
ka ladjedelskih delavcev na ve-
likih jezerih. Kot izgleda, je
stavka popolna, a kompanije za
skebe niso v stiski. Upamo, ča-
se tem delavcem, kateri zahte-
vajo štirideseturni delavnik ter
osemnajst centov poviška na
uro ugodi.

Naše gibanje
Poročano je, da je bila kon-

vencija SNPJ v Evelethu. Minn.
zelo uspešna. Upajmo, da naši
fantje, kateri so se nahajali na
konvenicij, ne pozabijo na naš
list ter na Zvezo. Sedaj, ko se
bližamo jeseni in postajajo dne-
vi zopet krajši, bo preostajalo
več časa za naše politično in
kulturno gibanje.

Čemu brezposelnost ?

Okrog dva milijona delavcev
prejema brezposelnostno pod-
poro. dočim na drugi strani tr-
dijo, da manjka delavcev na
vseh koncih in krajih. “Wall
Street Journal”, ki je glasilo
oorzijanov, ugotavlja, da je po-
manjkanje delavcev samo v naj-
nižje plačanih strokah, n. pr v
pralnicah, čistilnicah, prodajal-
nah, restavracijah in drugih ta-
kih obratih, v katerih so mezde
že od nekdaj nizke.

Tole mi ne gre
v glavo ?

Čemu se vlada naše dežele to-
liko umešava v notranje zade-
ve držav latinske Amerike, Ki-
tajske. Perzije, Turčije, Bolga-
rije. Poljske, Jugoslavije, Mad-
žarske itd., to mi nikakor ne
gre v glavo!
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