
PROLETARK

Slovenska
prilagodljivost

Bila sem zraven, ko sta se ob
neki priliki dva Slovenca razgo-
varjala s Čehom, ki se je bil ti-
sti čas nastanil v Črnomlju. Za I
stavbnega podjetnika se je pred-
stavil in govoril seveda češki.
Češčine nevešča Slovenca pa sta
se poslužila ne slovenščine,
Bog ne daj!, ampak hrva-
ščine.

Jezilo me je in sem treba ali
netreba posegla v pogovor v na-
šem jeziku. Vsako besedo počasi
in razločno, se zna. In kaj se je
zgodilo? Moja ljubezniva roja-
ka sta hitela Čehu tolmačiti mo-
je besede po hrvaško, dasi me
je pan po vsem videzu dobro,
morda i bolje razumel, nego
njih- Šele ko se je za njuno tol-
mačenje zahvalil, češ, da je ne-
potrebno, sta odnehala in tedaj
šele sta se jela zavedati svoje
bedaste uslužnosti.

Ko je Čeh odšel, sem moja
dva slovenska “Hrvata” neko-
liko podražila. Dali znata kaj po
latovski, sem ju vprašala, ko pa
s slovenščino ne moremo nika-
mor . •

.

K sprejemnemu izpitu za na
goriško učiteljišče sem se pri-
javila in sem za tista dva tedna
stanovala pri neki vdovi. “Za-
vedna slovenska družina z lepo
in čisto sobo na razpolago in s
slovensko hrano. Skratka vse
slovensko . . •”

Sobica je bila lepa in čista,
in kadar ni bilo na mizi maka-
ronov, ali špagetov, ali polente,
ali rižota, ali paštet, je bila hra-
na slovenska. Prav tako je bilo
z družino. Mati, sin in hči, oba-
dva že odrastla. so imeli sloven-
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Cernu liberalci in unije še hočejo
ponavljati svoje zmote ?

Oba politična odbora, ki delujeta v področju CIO. sklicu-
jeta skupno konferenco v svrho. da se pomaga v letošnjih kon-
gresnih volitvah progresivcem k zmagi.

Povabila sta “vse liberalne skupine” in vse druge “znane
liberalce”, da si vzajemno začrtajo pot, ki naj jim v novembru
pribori večino v prihodnjem kongresu.

Značilno je, da je ista skupina istih pokroviteljev politične
akcije CIO po zadnjih predsedniških volitvah trdila, da je zma-
gala v svoji kampanji ne samo za predsednika temveč tudi v
kongresu In je s številkami dokazovala, da ima toliko in toliko
poslancev v nižji zbornici in toliko in toliko v senatu.

Dobro leto pozneje je začela priznavati, da se je ukanila. In
v tej kampanji pa trdi, da je bil minuli zvezni kongres, ki ga je
sedaj konec, eden najreakcionarnejših v zgodovini. Ne pripomni
pa, da skozi dve leti ni priznala te resnice.

Tudi vzgojna kampanja političnih odborov CIO se ni obne-
sla. Kajti iz primarnih volitev je razvidno, da so volilci glasovali
bolj konservativno, oziroma po naše rečeno, “reakcionarno”, kot
pa še kdaj prej v takih razmerah kot so sedaj.

Padli so celo senatorji in kongresniki, ki so bili v vnanji
politiki sicer “izolacionisti”, a v notranji pa vendarle veljali za
liberalce in “delavske prijatelje”.

Na drugi Strani deluje skupina socialistov in bivših pristašev
socialistične stranke za ustanovitev “nove” stranke.

“Reading Labor Advocate” vprašuje, čemu socialistom sploh
treba nove stranke? Cernu ne bi svoje gradili, kakor so jo nekoč?
Ampak tistih “nekoč” socialistov ni več, ker so pomrli. Ni ne
Debsa, ne Bergerja, ne Hillquita- Bo torej treba ne samo nove
stranke ampak tudi novih voditeljev, ki jih sedanja S. P. nima.

Borba med zapadom in vzhodom na
terenu Jugoslavije in Primorske

Konvencija ameriških veteranov, ki so se udeležili vojen v
tujinah iVeterans os Foreign Wars) je na svoji nedavni konven-
ciji v Bostonu sprejela precej resolucij, ki jo prikazujejo za še
veliko bolj konservativno organizacijo kakor pa je celo Ame-
riška legija.

Zborovala je v duhu patriotične histerije, ki je zadivjala baš
tiste dni proti Jugoslaviji. Zahtevala je soglasno, da se vse poši-
Ijatve UNRRA Jugoslaviji nemudoma ustavi. Da naj se Tita ob-
toži za vojnega zločinca in poleg njega vse tiste, ki so primorali
dva ameriška letala na tla. Eno je pri tem pritisku treščilo na-
vzdol in pet ameriških mož v njemu je bilo übitih.

Louis Adamič pravi v svojem članku o tej zadevi, da so po-
stopale jugoslovanske oblasti v tem incidentu sicer jako nerodno,
kar smo v tem listu že prej poudarili. Nedvomno bi vlada v Beo-
gradu sama tega ne storila, ampak včasi se kak pregoreč častnik
spozabi in izrabi svojo avtoriteto, ne da bi pomislil na posledice-
Niti ni napad na ameriško letalo pri Koprivniku bil izvršen v
namenu koga übiti, temveč ga le prisiliti pristati na tla na var-
nem kraju, kjer se letalci v njemu niso zmenili za signale jugo-
slovanskih vojaških oblasti.

Incident, ki so ga v Jugoslaviji veliko po nerodnosti povzro-
čili, je bil kakor nalašč vsem onim, ki ščujejo svet v novo vojno
proti USSR in njenim zaveznicam. Ampak ako se ga od bližje
preudari, bi človek razumel, da to ni bil ne prvi ne zadnji. Sovj.
unija je imela v Mehiki poslanika, ki je veljal za njenega naj-
spretnejšega diplomata. Komaj se je dvignil s svojo družbo v le-
talu v mehiškem glavnem mestu, je v mehanizmu nekaj odpove-
dalo in aeroplan jetreščil na tla. Ali pa morda je bila zarota? Vsi
v njemu so bili übiti. Nekaj sličnega se je pred par leti dogodilo
v Španiji, ko je tam potoval z letalom takratni vodilni, liberalni
poljski državnik in poveljnik. In minuli teden v Franciji, ko sta
dva letala bila tik po odhodu primorana vsled mehaničnih hib
ali pa vsled neveščega osobja na tla in veliko uglednih oseb, na-
menjene v Anglijo, je bilo v njima übitih.

Pri nas v Zed državah so take nesreče jako pogoste. Oblasti
preiskujejo in to je vse.

Ampak v Jugoslaviji sta morala dva naša letala na tla pri-
morano po vojaških oblastih. Vlada v Beogradu pravi v svoji sta-
tistiki, da je bilo kršitev njenega teritorija s strani ameriških
letalcev toliko in toliko. Navedlg je točno število letal, ki so
bombniki, transporti ali pa potniški. Ker se ameriško poveljstvo
na vsa ta svarila ni hotelo zmeniti, se je dogodil ta neljub in-
cident.

Naša vlada v Washingtonu odgovarja, da so številke, ki jih
navaja beogradska vlada pretirane. Časopisi so ta njen odgovor
označili v naslovih z “Jugoslavija laže”.

Dejstvo vendarle je, da so naša letala šla preko Jugoslavije
brez dovoljenja. In človek upravičeno podvonji, če morda tudi
v Washingtonu ne pretiravajo.

Sedaj naša vlada zahteva od Jugoslavije odškodnino- Na
njen prvi ultimatum radi te zahteve je Jugoslavija odgovorila,
da sploh potreben ni bil, ker je stvar pravično že prej sama ure-
dila. Ampak kadar so napetosti tako velike kakor sedaj, je vmes
vse polno ljudi, ki jim ni za pomirjenje, ne za hladno presojanje
ampak podnetujejo ogenj histerije kolikor največ morejq.

Vzrok je. ker so tu v čezdalje večjem spoprijemu Zed. države |
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GORNJA SLIKA JE IZ GORICE. Na nji so ameriški letalci, ki so bili na podlagi raznih poročil v Ju-
goslaviji zbiti na tla v dveh naših letalih. Pet je po uradnih podatkih bilo übitih. Drugi so se spustili
varno na tla. Skupina gori je ona, ki se ji ni nič hudega pripetilo, toda je dobila skoro toliko publicitete
kakor tista, v katero je posegla smrtna kosa. Več o tem je v raznih člankih in v drugih poročilih v tej
številki.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
ske obraze, toda pomenkovali
so se največ v italijanščini, ozi-
roma v furlanščini. Zaradi mene
so ponavadi začeli po slovensko,
a kaj hitro jim je govorica za-
šla v tuj tok, da sami niso ve-
deli kdaj. Na stanovanju in hra-
ni so imeli še nekega študenta
iz Idrije doma. Bil je že več let
pri njih in se je njihovemu slo-
venstvu že privadil. Pa se mi je
na tihem muzal, češ, ali ti nisem
pravil, kako daleč utegne seči
naša slovenska prilagodljivost?
Pritihotapi se pod domači krov,
se šopiri za družinsko mizo,
morda jim i sanje barva z laški-
mi barvami ....

Vse to mi je pravil ta zavedni
študent in me nekoč peljal s se-
boj na zelenjadni trg. “Glejte
jih,” je dejal, “same Slovenke
iz okolice. Med sabo govore po
slovensko, s kupovalkami pa
skoro dosledno v tujščini. Po-
slušajte jih, pa se boste prepri-
čali, kako se slovenske proda-
jalke prilagodevajo laškim in I
nelaškim odjemalkam ...” Nato |
me je še povedel na ribji trg,
kjer so bile za stojnicami skoro
izključno le Lahinje z obrežnih
ribiških naselbin. Čabrnale so
med sabo samo laški in jim še
na misel ni prišlo, da bi svoj je-
zik spremenile na ljubo kakšni
slovenski kupovalki. Saj jim te-
ga ni bilo treba, kajti slovenska
prilagodljivost je povsod nudila
tolikšno streho, da ni laška
manjšina nikoli prišla pod kap

Vrnivši se na svoj začasni go-
riški dom sem pri obedu le spre-
govorila. “Ali ste vi res Sloven-
ci?” sem vprašala. Morali bi vi-
deti, kako so se jim oči razprle!
Sin je pozabil na vilicah nabo-
dene makarone, pa z materjo in

in Sovjetska unija. S prvimi je Velika Britanija, vladajoči sloji
v vsi zapadni Evropi, Vatikan in vladajoči sloji v Kanadi ter La-
tinski Ameriki.. Seveda tudi na Japonskem, koumintang na Ki-
tajskem itd.

USSR ima na svoji strani le nekaj takozvanih satelitk, ki si
jih je pridobila ob svoji meji in pa komunistične stranke. Te
same na sebi ne bi pomenile mnogo, če ne bi v marsikateri deželi
bile razmere med proletariatom take, da mu je gnjev do starega
reda tolikšen, da je rajše za “komunizem”, pa naj bo kar že hoče.
Ve, da ga gospodarji sovražijo, in zato je zanj-

Tako se s stališča teh dveh smeri posedujočih in onih, ki
so za socializacijo, pa naj jo kdo imenuje za socializem, za totali-
tarstvo ali komunizem vrši borba tudi na konferenci varnost-
nega sveta združenih narodov v letovišču Lake Success v New
Yorku, in na mirovni konferenci zaveznikov v Parizu.

Kadar govore o Trstu in Primorski, se tisti, ki se prištevajo
k zapadnim demokracijam, ogrevajo za Italijo in pa da naj bo
Trst njen tudi v bodoče.

Ob enem so oni le za tako Italijo, kakor je bila v prošlosti.
Sicer naj bo demokratična, ampak v posesti CERKVE in drugih
privilegiranih slojev.

Gre se torej po vsem svetu le za dobičke, za “real estate” na
eni strani ter med onimi, ki so za odpravo sistema izkoriščanja
za privatni profit.

Jugoslavija se bi rada iznebila tujih pijavk. Svojih se je že.
In iznebila se je službovanja Rimu (Vatikanu). Zato ji očitajo, da
je protikrščanska, protidemokratična in okrutna. Ampak ljudje,
ki tam žive, pripovedujejo o tem vse drugače- Prvič vidijo, kako
si lahko zgrade temelj, ki vodi k svobodi n. pr. k Roosevelto-
vim “štirim svobodščinam”. In so se zavzeli, da ga sezidajo v
čimkrajšem času. :

Zato v tej deželi toliko krika proti njim! A kdo so ti kri-
čači? Prav tisti, ki so posredno ali neposredno pomagali Francu,
Mussoliniju in Hitlerju do konca vojne in so še sedaj z njimi
v sorodstvu, četudi dveh glavnih kolovodij ni več na •odru.

sestro vred strmel vame, češ,
kako moreš dvomiti! Spustil je

i vilice iz rok, pa dvignil na glavi
šop las in odkril precejšnjo braz-
gotino. “Ali vidite to . . .!”

“Da. skoro übili so ga laški
fakini samo zato, ker je Slove-
nec.” je pojasnila mati.

“In mama je iz Kranjskega
doma, tata pa je bil Gorician in
hud hud Slovenec,” je pripomo-
gla hčerka, “kako morete vpra-
šati, kaj smo . . •?”

“Kako?” je posegel vmes štu-
dent. “posluša vas. Saj ni glu-
ha . . .”

“Ma kako bi šivaja za šinjore
in šinjorine, ako ne bi znala go-
voriti po njihovo?” se je opra-
vičevala hčerka, ki je bila po po-
klicu šivilja.

“Lahko vama dvema, ki se bo-
sta vrnila v čisto slovenske kra-
je! Mi tukaj pa smo v drugač-
nem, v težavnejšem položaju.

!Mi se moramo znati prilago-
! diti . • .”

“Prilagoditi, prilagoditi veči-
na manjšini . ..” se je oglasil
študent. “Ali povem vam, ka-
kor nisem prerok, da se nam bo
ta lepa čednost prilagoditve
prej ali slej še hudo mašče-

! vala . . .”

Zfdje ne smejo
v Palestino

Vsled omejenega naseljeva-
nja v Palestino se skušajo Židje
iz Evrope v njo utihotapiti. Am-
pak Anglija jim to brani, da se
ne bi zamerila Arabcem. Toda
se Židje le prizadevajo, da bi
prišli skrivoma vanjo. Ker to
delajo na debelo najamejo si
namreč cele ladje za prevoz,
jih Angleži lahko zaslede. V mi-
nulih par tednih so preprečili
prihod v Palestino vsem ladjam,
s katerih so pobrali kakih pet
tisoč Židov in jih internirali na
angleškem otoku Cipresu (Cyp-
rus).
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50c: T. Kaitna, F. Nagode, A. Er-
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JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Jesen je tukaj. Poletje, kate-

ro je bilo zelo abnormalno, pa
raj bo že v dežju ali pa toploti,
se bliža koncu. Kot aa jenarava
sledila naši diplomaciji, je bila
ta pomlad in poletje saj tukaj
okrog nas v Chicagu z nestal-
nim, mrzlim in suhim vreme-
nom.

Precej se je dogodilo na sve-
tovnem pozorišču, od kar sem
zadnjič pisal mojo kolono- Ame-
riški ultimatum Jugoslaviji, ver-
sko in politično pokolje v Indiji,
“Show os force” naše mornarice
na Grškem, grške volitve itd.

Kdor še ni do sedaj poznal
ameriškega buržvaznega časopi-
sja ter raznih komentatorjev, ii-

: stih, kateri pišejo v časopisju,
ali pa tistih, kateri govore na
radiu, jih je lahko spoznal v
zadnjih par tednih. Toliko huj-
skanja ter toliko zavite neres-
nice se še ni slišalo, od kar je bil
napad na Pearl Harbor. Nič sc
ni omenilo, koliko Jugoslovanov
je padlo v boju s fašisti. Nič se
ni omenilo o stalnih vojaških
poletih angleških in ameriških
bojnih in tovornih letal nad Ju-
goslavijo, ter o neštevilnih ju-

i goslovanskih protestih. Niso
omenili, da če prestopi jugoslo-

| vanski vojak svojo lastno zem-
ljo v Morganovi črti je takoj
ustreljen, kar se je že v velikih

| slučajih zgodilo. Ni se omenilo,
da naziva ameriško poveljstvo
in vojaštvo jugoslovanske voja-
ke, njih zaveznike, z imeni
“tugs”, “bandits”, “džugs”,
“Communists”. Naslikali so, da
je bil napad na amer, letalo na-
pad zločincev, kateri so napadli
naše letalce, kateri so v megli
zgubili svojo pot. Od vseh stra-
ni, še posebno iz Hearstovih ča-
sopisov se je zahtevalo mašče-
vanje. In če potrebno, naj se vr-
že ena atomska bomba, da se
tem komunistom pokaže, kaj se
pravi streljati na naša letala-
Šele po nekaj dnevih smo tu in
tam našli nekaj resnice. Seveda,
ni se pozabilo Rusije! Tistim
ljudem v državnem departmen-
tu. in gotovim ljudem v armadi
in mornarici, je prišlo to kot na-
lašč. “Udariti je treba, udariti
sedaj, ko imamo še monopol v
atomski bombi . Kajti Ruse bc
potrebno pretepsti prej ali slej.
Zakaj čakati,” tako so modrova-
li in še modrujejo razni Napo-
leoni na višjih mestih. In ti lju-
dje imajo zelo veliko pristašev
in zagovornikov. Vsa fašistična
kamarila, evropejska aristokra-
cija, veleindustrija, Vatikan ter
razna kraljevska svojat je sto-
procentno za tako sveto križar-
sko vojno proti Rusiji. Če je po-
treba se lahko organizira še Ja-
ponce in Nemce za tak boj. In
verjemite mi, da se to dela že
danes- Nisem prerok. Ali če se
bo nadaljevalo po tej poti, je
tretja svetovna vojna neizogib-
na. In to ne čez deset ali dvajset
let, ampak v bližnji bodočnosti.
Nobeden ne ugovarja resnici,
da je bila akcija jugoslovanske
letalske komande v mirnem ča-
su in še posebno na zavezniško
letalo neupravičeno. Ali razu-
meti moramo zakaj je prišlo
tako daleč.

Akcija Anglije in Amerike v
grških vodah ob času plebiscita
v tej deželi vrže zelo čudno luč
na našo demokracijo. Mogoče se
da še razumeti angleško početje,
kajti Anglija skuša na vse na-
čine zavarovati njen imperij,
kateri kaže zelo nevarne razpo-
ke v svojih zidovih. Ali da so
Zed. države prevzele za svojo
nalogo postavljati padle kralji-
čke nazaj na njih polomljeni
stolček ter na vsak način zava-

! rovati angleški imperijalizem,
je pa zelo težko razumeti. To
delamo danes ne samo na Bal-

! kanu, ampak tudi v Afriki in
Aziji- Na Grškem, kjer se danes
tako opeva njeno junaštvo in
njeno borbo vladajo v večini
fašisti in pa tisti, kateri so slu-
žili okupatorju. Oni resnični ju-
naki, kateri so stali v borbi pro-
ti fašizmu z ostalim Balkanom,
so ali v koncentracijskih tabo-
riščih, ječah, v gorovju, v iz-
gnanstvu ali pa so padli v ci-
vilni vojni za pravo demokraci-
jo. Res, čudna so pota zapadne
demokracije.

V Indiji ni vse v redu. Nehru. |
kateri je začasni predsednik ta-
kozvane interimske vlade, kate-
ra skuša ustvariti podlago za
njeno neodvisnost, je dobil mo-;

čno opozicijo v indijskih moha-
medancih. Zadnji pokolj v Kal-
kuti, kjer je padlo več kot štiri
tisoč žrtev v divjem pouličnem
klanju in nato v Bombaju, kaže
pomanjkanje verske in plemen-
ske lotcrarice. In kar je glavno,
kaže tiste strašno posledice an-
gleško I )lonijalnc vlade, katera
ni :t; ' i ničesar, ne za izobra-
zbo, tc • no za ekonomski razvoj
Indije. Kadar pomislimo, da je
povprečna plača indijskega de-
lavca ’ iri lajst do dvajset do-
li rjev na leto, ter, da je na dru-
gi stm ’.l taka ogromno bogastvo

l domač h erincev, takozvanih
•‘maharadžev”, kateri lastujejo
no si no cele province, ampak
na stotino milijonov v zlatu in

j diamantih, ter poleg tega dobi-
vajo plačo še od angleške vlade,
katera jim daje vse privilegije
in zaščito, potem je ta položaj
danes v Indi ji razumljiv. Sovra-
štvo mod mohamedanskimi In-
dijci, ter tistim delom, kateri
spadajo k budhizmu, je tudi
umetno kultiviran, kot je bil
med k tol. Hrvati in pravoslav-
nimi Srbi v stari Avstriji. V tem
slučaju je bila seveda Anglija
Rek, “divide ct impere”! velja
še danes. Več o Indiji prihod-
njič.

Na Kitajskem jo civilna voj-
na v polnem zamahu. Kajšek,
kateri je v zadnjem tednu pre-

! jel za osem milijonov ameriške-
ga blaga ima dvojno vlogo
ena j ' zdrobitev komunističnih
armad, in druga, govoriti o mi-
ru m konsolidaciji. Vsak opazo-
valec. ki pozna Kitajsko, ve, da
če se odstrani vojaško pomoč
Amerike njegovi vladi in njego-
vim armadam, je padec kuomin-
tanga neizogiben. Ali ker to ni
storjeno se bo civilna vojna na-
daljevala. Ali če bo Amerika
podpirala nacionaliste, kaj stori
Rusija?

Naše gibanje
Kot sem že zgoraj omenil, je-

sen je t vkaj. To pomeni več ak-
tivi.ost? v naših, klubih, pevskih
zborihjtd. Tudi prilike za agi-
tacijo bo več. Kadar čitamo, ka-
ko dok mladina v novi Jugosla-
viji. in no samo mladina, ogen
-avd Senja za delo in izobrazbo

se tiste ljudi, bi mo-
tudi nam dati malo tistega

navdušenja za delo, pa naj bo
že kulti eno ali pa politično- Čas
je, da poživimo delo v naših klu-
bih. katero je precej zaostalo v
asu vojne. Treba je delati v na-

ših unijah, v katere spadamo, še
posebno danes, ko so tako zme-
šani pojmi. Nikdar ni imelo de-
lavstvo večje naloge kot jih ima
danes- ne samo, da zmanjšamo
vojno nevarnost, ampak da si
zagotovimo mir ter zboljšamo
naš ekonomski položaj. In v tej

bi prvači med našimi sloven-
skimi delavci tu v tej deželi naš
Proletarce, kateri je vedno in
nevstiašeno stal v ospredju te
borbe. Podpirajmo ga!

V prirodi so snovi in sile, ka-
terih sc človek lahko posluži.
Denarja ni v prirodi. O tem je
vredno razmišljati. Etbin
Kristan.

To/e mi ne gre
v glavo?

ir /LJ# J/

Kako to. da je naša dežela
zmožna producirati bombe, s
katerimi jo mogoče porušiti cela
mesta v sekundi, ne pa rešiti

: stanovanjskega problema, to mi
nikakor ne v glavo! Mar ne
bi bilo boljše potrošiti tiste mi-
lijarde za nove hiše namesto za
atomske bombe?
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