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Rojstni dan...
Saj bi moj rojstni dan šel i to

leto neopaženo mimo, da ni bilo
k nam nekega družinskega oče-
ta, ki je potožil, da ga mesec
september vsako leto do golega
oskube. “Pomislite, trije, in za
nameček še neka moja sitna so-
rodnica, torej vsega skupaj štir-
je bodo v tem mesecu obhajali
svoj rojstni dan . . .”

Ne da bi mignila z glavo sem
se od strani ozrla na Japeta in
zdelo se mi je, da je kar vidno
postrigel z ušesi. Oglasil pa se
je v tonu, kakor da bi to misel
nosil na srcu že leto in dan. “Tu-
di pri nas,” je dejal, “bomo ob-
vrševali tak praznik . . .” in mi
pomembno pomežiknil, češ, ni-
kar ne misli, da me je spomnil
šele ta onga.

Kar se mene tiče, bi bila prej-
kone i jaz prezrla slavni ta dan.
Tudi ne bi bilo prav nič narobe,
ako bi se ga Jape, kakor že pre-
cejkrat v najinem skupnem živ-
Ijnju, “spomnil” šele štirinajst
dni kasneje, to je na dan njego-
vega rojstva. Tega zadnjega on
namreč prav nikoli ne prezre,
kajti vajen ga je bil praznovati
že izza mlada. Oče njegov
star Amerikanec se je poleg
domačih šeg zvesto držal tudi
ameriških šeg in navad.

Zame pa niso moji rojstni
dnevi nikoli nič posebnega po-
menjali. Najmanj pa zadnja le-
ta, ko se mi vse bolj jasno kaže,
da se je to moje rojstnikovanje
začelo vsaj za dvajset let pre-
zgodaj . . .

Ali če pomislim, če dobro pre-
mislim, bi tistih svojih “pre-
zgodnjih” let vendarle nikakor
ne marala zamuditi. Namesto
da bi na primer opise predvoj-
nih življenskih razmer morala
iskati šele po knjigah, sem jih
pa doživljala, saj sem doraščala
v njih. Zato me vsaj ne more
noben “oh, kako je bilo takrat
še lepo!” potegniti za nos.

Res je življenje tistih dob
teklo bolj enakomerno, ker so
se razmere utegnile ustaliti, to-
da ustalile so se za kmete in de-
lavce preveč v slabem, da bi jih
kazalo hvaliti. Dobrega je bilo
za ljudi naše vrste premalo pred
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Ali je tretja svetovna vojna
res že kakor na pragu?

Člani kongresne vojne komisije, ki so se vrnili iz svojih raz-
iskovanj na Japonskem, Kitajskem, v Koreji-ter na otokih pc
Pacifiku, so prinesli s sabo ob svoji vrnitvi mnenja, naj se obo-
rožujemo hitreje in čim bolj učinkovito, kajti vojna s Sovjetske
unijo je neizogibna.

Trgovski tajnik Henry Wallace ne verjame v to teorijo, kar
je javno poudaril in za to svoje pošteno prepričanje je moral
resignirati.

Tako je Rooseveltova politika bila v demokratski stranki do
kraja poražena, oziroma pogažena in triumfiral je kapitalizem, ki
hoče zajeziti pod krinko demokracije vse, kar stremi po izboljša-
vanju življenskih razmer za človeštvo.

Kongresnik Short (rep. iz Mo.) je po vrnitvi v Zed. države
dejal, in to z veliko gorečnostjo, da se bodo Japonci v prihodnji
vojni borili v ameriških uniformah.

Borili proti komu? Kajpada, proti “slovanskemu bloku”. In
zakaj? Seveda, “za naš način življenja!” Ne bo dolgo, ko se bo
tudi Nemce obleklo v naše uniforme, saj v anglo-ameriški coni,
da se bodo borili za private enterprise in take reči, ki jih tu in v
Angliji označujemo za demokracijo in kdo ve kaj še za vse druge
take reči, ki naj pomenjajo svobodščine, blagostanje, itd.

Ako pripravljamo Japonce na bodočo vojno na naši strani,
je tu vprašanje, komu v korist? Mar ni ameriški kapitalizem že
prej oborožil japonsko armado in mornarico seveda za drag
denar —in s tem omogočil, da je udarila na Pearl Harbor?

In ako jo general MacArthur namerava spet mobilizirati, ali
i o to v korist miru, ali pa le za obvarovanje kapitalizma, čigar
glavna trdnjava sedaj so Zed. države?

Kadar kongresniki vpijejo, zaženimo bombe na Moskvo, na
Beograd, na vse, “ki so proti nam”, je to znamenje, da smo mi
cisti, ki ščujemo v vojno.

Čemu? Tega ameriško ljudstvo ne razume, ne razume zato,
ker nima pred sabo drugega kakor radio, dnevnike in takozvane
magazine. Vse troje kontrolirajo multimilijonarji in njihni advo-
kati. Kongres, ki je preminul, jim je služil. Naši diplomati so vsi
iz njihnih vrst.

Kongresnik Short, ki. je stvari v imenu vlade preiskoval, je
16. septembra dejal, da imamo pred sabo dve najnevarnejši točki:
Vprašanje Trsta in Primorske, ter Koreje.

Tržaški problem je sicer sedaj nekako “rešen”, ne pa še
Koreja.

Nam se gre za sistem, v katerem ima izkoriščanje največji
privilegij. To je, izkoriščanje za privatni profit. A ljudstva se
temu upirajo tako zelo, da se jim mogotci čudijo. In čudil se je
temu dejstvu tudi naš državni tajnik Byrnes na mirovni konfe-
renci v Parizu. Ne zaradi ljudstva, ampak zato, ker je iz Roose-
veltovih časov vendarle še ostalo nekaj ljudi v vladnih uradih,
kateri verujejo v njegove nauke. Namreč v štiri svobodščine itd.

Tega je sedaj konec.
Mnogi tu in Evropi smatrajo, da se je predsednik Truman

popolnoma predal kapitalizmu in angleškemu imperializmu.
Bržkone si vojne niti on ne želi. A taktika, ki jo je zavzel,

vodi naravnost vanjo, kar je Henry Wallace določno poudaril še
predno je resigniral.

‘ Bog čuvaj hiše vaše,” je vzkliknil slovit slovenski pesnik.
Slabo se nam obeta. Zmagali smo z ogromnimi žrtvami, toda

nad nami visi meč kapitalizma, ki mu je izkoriščanje v prid pri-
vilegirancev vse, in briga za ljudstvo nič.

V zadnjih 40 letih smo doživeli vojne, gospodarske polome,
silovite zamahe na polju znanosti, a ob enem smo bolj v negoto-
vosti kot še kdaj.

Le kje je mednarodno delavsko gibanje? Kaj, če se bi nekega
dne to spustilo na dan in proglasilo nov red neoziraje se na di-
plomate?

Saj brez delavstva svet nikamor ne more. Čemu torej prepu-
ščati usodo človeštva takim, ki nič ne delajo temveč le spletkarijo
vsemu svetu v škodo!

Pokončavanje dinastij...
Mladi bolgarski kralj, devetletni Simeon, je po plebiscitu v

Bolgariji, ki mu je pravico do prestola odrekel, odpotoval ves za-
čuden tako so poročali —k svojemu dedu, bivšemu italijan-
skemu kralju v Egipt. Fantek pač ne ve, kaj je bilo med vojno.
Sploh mu je vse, kar se okrog njega godi, španska vas. Streglo
mu je na dvoru v Sofiji nad 40 oseb in še celo potem, ko so naciji
odšli, si je lahko obdržal 18 stalno uposlenih strežnic in strežajev.

Bolgarija se je tako s sovjetsko pomočjo, in s sodelovanjem
nove Jugoslavije rešila dinastije, ki ji je bila usiljena od zapad-
nih sil. In bila bi še tam vzlic vsem svojim zločinom ako bi
bilo po Churchillovo. Namreč, da naj se bi anglo-ameriška ofen-
ziva v minuli vojni pričela na Balkan namesto v Francijo.

Takozvana zapadna demokracija sicer se je v prošlosti
vse drugače označevala je posilila monarhe Grčiji, Bolgariji,
Albaniji, Rumuniji itd. Nikdar ne z vidika, da bi koristila ljud-
stvu, temveč vedno le s posebnih svojih imperialističnih inte-
resov.

Sedaj je te komedije saj navidezno konec.
Navidezno namreč zato, ker so zmagovite “zapadne demo-
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“JE PREPOVEDANO!” Gornja slika predstavlja, kako policija sili ženske, ki so pobirale sadeže iz pre-
vrnjenega tovornega avta, naj jih dajo nazaj, češ, to ni vaše!

KATKA ZUPANČiČ:

IVERI
vojno in premalo po vojni. Slej
ko prej je bilo povoda dovolj,
da so se marsikatera usta gren-
ko nasmihavala, češ, kaj bi se
toliko mučili in brigali in si pri-
zadevali “Bog bo že dal, da
ne bomo nič imeli . .

.”

Imam pa iz tistih let še več
nabranega. So spomini, ki se mi
zde neprecenljive vrednosti.
Vsaj zame. Recimo naša belo-
krajinska narodna noša, ki jo je
dandanes videti le še po muze-
jih ali pa na kakšni umetno
zbobnani slavnosti.

Menda mi jebilo le nekaj nad
poldrugi pedenj od tal, ko sva
se z bratom držala materine be-
le robače (krila) in na nekem
obronku čakala procesije, k sv.
Vidu namenjene. Ugledali smo
jo že zdaleč. Kakor živ bel trak
se je vila više in više med vino-
gradi. Od dragatuške strani so
prihajali ti ljudje in zato še vsi
beli. Kajti njihovih vasi se še ni
prijemala pošast fabriških cunj,
kakor je že zajemala naš konec.
Jaz in bratec sva bila namreč že
“moderna” on je s svojo scel
sešito obleko “prodajal platno”,
jaz sem se šopirila v svoji novi
zeleni kikelci. Toda ko je napo-
sled dospela procesija do nas,
se nisem nič več šopirila.

Beli “strici” in njihovi dečki
so me le malo zanimali. Niso
se mi zdele mikavne njih široke
platnene brgeše (hlače) in roba-
ča (srajca) vrh njih. (Ta obleka
ni pristojala prav vsakteremu
moškemu. V prvi vrsti je zahte-
vala nalik sveči ravno telo od
peta do temena in potem še le-
po, ponosito držo in hojo. V
tem pogledu je bila temna oble-
ka veliko milostnejša.)

Moje oči so visele namreč, le
na belih, od sonca ožarjenih de-
klicah. ki so bile vse natančno
tako oblečene, kakor njihove
bele mame, ki so jih pripeljale
s seboj. Kako lepe in prikuplji-
ve so se mi zdele te majcene
“ženice”! In kako sem si želela,
da bi bila njim enaka! In kako
sem še dolgo potem sitnarila,
da hočem tudi jaz imeti rokavce
in robačico . . .

To je ostala ena izmed mno-
gih mojih neizpolnjenih želja.

kratične velesile” dale Grčiji njenega notoričnega fašističnega
kralja nazaj. Kajpada, pod pretvezo, da se je ljudstvo samo “iz-
reklo” zanj.

To je humbug. kakršnega si more zamišljati le reakcija, ki jo
podpira multikapital.

Na Japonskem bi tudi ne bilo več cesarja, ako bi ji ga mi ne
rešili . . .

Habsburški Oto kaj neki je z njim? Se še spominjate,
kako ga je naš State department silil v ospredje? Proletarcu je v
ponos, da je takrat skupno z naprednimi Čehi, Hrvati in z raz-
nimi drugimi organizacijami pomagal razkrinkati nakano Va-
tikana za obnovitev “katoliške Avstrije”.

Habsburžanom je izpodletelo. In sinovom pokojnega špan-
skega kralja, pretendentom za portugalski prestol, francoskim
tekmecem za obnovitev monarhije, belgijskemu Leopoldu itd.

Škoda le, da smo mi namreč naša vlada še vedno toliko
ognjeviti za vzdrževanje monarhij, proti katerim smo se ob po-
stanku naše republike toliko borili!

Ampak, ako gibanjam za ljudovlade sedaj mi nič ne poma-
gamo, kakor smo jim takrat. svet se vendarle giblje.

In ker se giblje, Karadžoržev ni več nazaj v Beograd, o ru-
munskem kralju se čezdalje manj sliši, bolgarska kraljeva hiša
jerazpuščena in ne bo dolgo, ko bo ostal na prestolu samo še an-
gleški kralj in pa razni arabski ter indijski potentati.

Saj jebilo tedaj že jasno ko beli
dan, da bije starinski noši že
plat zvona. Redkokje so še v na-
ših vaseh terice trle lan, redko-
kdaj so se od brega gori oglašali
zamolkli udarci peric, ko so s
pralicami tolkle in mehčale in
izpirale štrene konopne preje.

Izginjale so iz hiš stative. Tu-
di naše so morale nekega dne na
tnalo in nato razžagane in raz-
sekane v peč ... A malokdo,
najmanj pa dvajset let pozneje
rojeni, je vedel in izkusil, kako
nazarensko lepo se je bilo vo-
ziti, oziroma vrteti na garniku,
ko so oče in mati pozno v noč
snovali prejo, in so velikanske
sence kakor ponorele plesale
križem in kražen po tleh in ste-
nah.

Da bi jaz vse te drobce in še
nešteto drugih hotela zamenjati
za dvajset let v senci atomske
bombe? Nak!

Seja kluba št. 1 JSZ
Chicago, 111. V petek 27.

septembra bo redna seja kluba
št. 1 JSZ. Vršila se bo v Centru.
Pričetek ob 8. zvečer.

Po izčrpanju dnevnega reda
bo predavala Mrs. Mary Cela-
rec iz Waukegana o vtisih, ki
jih je dobila na svojem nedav-
nem obisku v stari domovini.
Vstop prost vsem.

Poljska pzva v
pridobivanju premoga

Po tej vojni je postala Polj-
ska v pridobivanju premoga pr-
va v Evropi. Produkcijo si je
povečala z okupiranjem Šlezije,
ki so jo prej Nemci imeli, in de-
loma pa z odvzemom Tešina Če-
hoslovaški. V tem letu bo pre-
mogovna produkcija na Polj-
skem znašala okrog 50 milijo-
nov ton.

AGITATORJI
NA DELU

Poročilo za 4 tedne od 23. avgusta
do 20. septembra

John Krebel, Cleveland, O. 26
Anton Zornik, zap. Penna 23
Frank Cvetan, Johnstown. Pa. 18
John Rak, Chicago, 111. 6
Mat Videgar, Chicago, 111. 6
Frank Zaitz, Chicago, 111. 6
John Marolt, W. Mineral, Kans. 6
Louis Barborich , Milwaukee,

Wis. 6
Louis Malenšek, Pueblo, Colo. 5
Joseph Koršič, Detroit, Mich.

(nove) 4
Martin Judnich, Waukegan, 111. 4

(2 novi)
Angela Zaitz. Chicago, 111. 4
Fiank Bizjak, Chicago, 111. 4
Frank Remitz, Rock Springs,

Wyoming* 4
Anton Jankovich, Cleveland, O.

(nove) 4
Frank Novak, Los Angeles,

Calif. 4
Jacob Kunstelj Ely, Minn. 4
Anton Shular, Arma, Kans. 4
Luka Groser, Chicago, 111. 2
Frank Groser, Chicago, 111. 2
Donald J. Lotrich, Chicago, 111. 2
Max Martz, Buhi, Minn. 2
John Zornik, Detroit, Mich. 2 |
John Kosin, Girard, O. 2
Frances Bartol, Strabane. Pa. 2
John Pechnik, Fontana, Calif. 2 i
Frank Bregar, Avella, Pa. 2
Jacob Ambrozich, Moon Run, Pa. 2
John Kobi, Duluth, Minn. 2
J. H. Kržišnik, Kemmerer, Wyo. 2 i

Skupaj 162 naročnin. Prejšnji
izkaz (4 tedne) 182 naročnin.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Poleg pomanjkanja mesa, žaj-

fe, svilenih nogavic, mirovne
konference v Parizu, stavke pri-
staniških delavcev itd. je bila
vseeno najpomembnejša novica
v zadnjem tednu govor našega
bivšega trgovskega tajnika Hen-
ryja Wallacea.

Wallace je v svojem govoru,
katerega mu je prvotno, kot je
predsednik Truman sam priznal,
on odobril ožigosal sedanje
zunanjo politiko državnega taj-
nika, takozvane “get tou g h
with Russia” taktike, katera pc
njegovem mnenju pelje narav-
nost v vojno. Njegov govor, ka-
teri je razburil politikaše ne
samo v Zed. državah, ampak je
napravil silen odmev po vserr
svetu, kaže, da ni bilo vse mirne
in v redu v Trumanovem kabi-
netu. Rožljanje s sabljo sega od
takrat, ko je stari Churchill na-
pravil svoj bojni govor v Ful-
tonu, Mo. Razvilo se je v pravo
tekmo kdo bo bolj v ospredju.
John Stelle, poveljnik Ameri-
ške legije, je za “takojšnjo ak-
cijo”. V New Orleansu je dejal:
“We ought to aim an atopaic
rocket right at Moscow and
save one for Tito, too.” Neki
kongresnik, kateri se je pred
kratkem vrnil iz Japonske, je
dejal: “V razgovoru z admira-
lom (ime ni označeno) je slednji
dejal, da v vojni, katera pride,
se bodo Japonci borili na naši
strani v ameriških uniformah.”
Kajpada v vojni z Rusijo.

Radijski komentator senzacio-
nalni Drew Pearson je dejal v
svojih prerokbah, katere pa ni-
so vedno resnične, da so Rusi
ponovno odprli nemška koncen-
tracijska taborišča, kamor me-
čejo socialiste in liberalno mi-
sleče ljudi, kateri so se borili
proti nacizmu ali kateri se no-
čejo ukloniti boljševizmu. Po
njegovem mnenju je vojna ne-
izogibna. Ali bil je končno ven-
darle tako dober, da je omenil,
da je to leto še ne bo. Pearson
piše za Hearstove liste in njego-
ve takozvane demokratične tira-
de so razumljive. Izgledalo je že
res zadnje čase, da so pro-vojni
džingoisti mobilizirali v svojo
kampanjo tudi že tiste ljudi, ka-

i tere smo časih smatrali za libe-
ralne. Zato je bil že zadnji čas,
da so spregovorili ljudje kot se-
nator Pepper iz Floride ter Hen-
ry Wallace. Mogoče je res, da
je osemdeset odstotkov vsega
tega govorjenja samo politična
kampanja, kajti volitve so pred
durmi in stoprocentneži se ob
takih prilikah radi ogrinjajo v
ameriško zastavo in njih govori
ob takih časih so polni ognja in
žvepla. Ali govoriti o vojni z
Rusijo (katera je v zadnji vojni
pretrpela toliko strahote) kot da
je to sveta dolžnost stoprocent-
nega Amerikanca, je nekaj, kar
ti ljudje menda ne razumejo.
Oziroma ne vedo kaj delajo.

Kadar poslušam klepetanje
nadutega komentatorja, katero
prihaja iz radia, ali pa takozva-
nega izvedenca, kateri blebeta
o neizogibni vojni, ter katerega
vsaka beseda je oholo, cinično
natolcevanje ruskih grehov, do-
čim smo mi demokratični angeli

ter kolone za kolono naših
tujinskih ekspertov, kateri z ma-
lo častno izjemo ne poznajo ne
razmer in ne ljudi o katerih pi-
šejo se mi zdi, da je tukaj
neka zarota, da je tukaj nekaj
drugega kot pa samo nespora-
zum glede Trsta. Ali ti ljudje ne
vedo kaj je vojna? Seve, taki
besedniki ne gredo na fronto.
Ali ta vojna, če pride po blazno-
sti ljudi, kateri jo hočejo, ne bo
samo na fronti. In žrtev bo na
milijone.

Ker že govorimo o tem, je
treba omeniti celo vrsto knjig,
katere so se pojavile o tej temi
zadnje čase. Ena teh jeknjiga,
katero je spisal sin pokojnega
predsednika Roosevelta, Elliott
Roosevelt, Izide v kratkem. Iz-
črpki iz nje so v reviji “Look”.
Omenil sem jo že v prejšnji šte-
vilki. So silno zanimivi.

Knjiga Louisa Adamiča, “Din-
ner at the White House”, kate-
ra je dobila pohvalno kritiko, se
tudi peča s to temo. Ali treba je
bilo Bogdana Raditsa, da je na-
pisal knjigo, katere izčrpek je
prinesla oktoberska številka re-
vije “Reader’s Gigest”. pod ime-
nom:: “Yugoslavia's Tragic Les-
son to the World.” Leta 1943
sem prvič spoznal Raditso po
njegovem članku v liberalni re-,

viji “Nation”. Tisti čas je bil šef
novinarstva v Fotičevi amba-
sadi v Washingtonu. Človeka je
težko soditi, ali eno je, fant se
je spreobrnil, pustil Fotiča na
cedilu ter napisal par zelo na-
vdušenih pro-Titovih člankov.
Kot sam pravi: “Nič več nisem
mogel prenašati tujine. V no-
vembru-leta 1944 sem odšel iz
New Yorka. Žena in otroci so
me spremili na pomol. Vsi sre-
čni smb 'sanjali o Jugoslaviji
svobodnih mož in žen.” Kajpa-
da, da je bil razočaran kot je
vsak idealni sanjač, kateri mi-
:li, da je mogoče po tako straš-
sem konfliktu čez noč napraviti
lebesa na zemlji ter da je mo-
goče ustvariti popolno svobodo
n demokracijo v deželi, kjer so

par mesecev prej še vladali
oprode okupatorja. Knjiga bo
kot nalašč prišla ravno ob pra-
vem času ko se vodi propaganda
za “svobodno” Hrvatsko, proti
Rusiji in proti Jugoslaviji.

On objavlja članke o Jugosla-
viji, ampak malo bolj v liberal-
nem tonu tudi v reviji “New
Republic” pod imenom “Yugo-
slavia Today”.

Kot so svoječasno Rusiji, ško-
dujejo tudi Jugoslaviji razni li-
beralni sanjači in takozvani hu-
manisti, katerim ni znan ne boj
in ne pionirsko delo. Posebno
tisti, kateri so ves čas udano slu-
žili staremu režimu in so kar čez
noč spoznali resnico in skušajo
udinjati njih literarno moč re-
volucionarnemu režimu za
take ljudi je boljše, da ostanejo
tam kjer so prvotno služili
pri kralju.

Na Grškem koljejo v imenu
kralja in demokracije prave de-
mokrate in klavci so v večini ti-
sti. kateri so prej služili okupa-
torju. Ali ker so se pridružili
demokraciji so danes “demokra-
ti”. Tisti’ pa, kateri so se borili
proti okupatorju za demokraci-
jo, jih danes nazivajo za bandi-
te in komunistično sodrgo .. .
Churchill jih je imenoval “troc-
kiste”. Pač težko umljivo.

Naše gibanje
Kot vidim iz Proletarca bo v

petek 27. septembra po klubovi
seji predavala Mrs. Mary Cela-
rec o Jugoslaviji, od kjer se je
nedavno vrnila. Zato bo njeno
predavanje res zanimivo. Prav
je, da napolnimo dvorano.

Kot poroča naša upravnica
Anne Beniger. ima naš list še
vedno dovolj prijateljev. Ali
vsled vedno večjih stroškov in
dviganja cen v tiskarni bo tre-
ba v bodočem letu napeti vse
sile ne samo za dobivanje novih
naročnikov, ampak tudi raznih
drugih finančnih virov. In ker
je Proletarec še vedno imel do-
volj prijateljev se tudi danes ne
bojimo bodočnosti.

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

Tole mi ne gre
v glavo ?

*

Kako to, da se naj bi baš mi
toliko bali vojne z Rusijo in da
gradimo proti nji svoje baze kri-
žem sveta, to mi nikakor ne gre
v glavo! Saj vendar Rusija ni-
ma mornarice, ne baz, in ne
sredstev za agresivno vojno! Za-
to mi tudi to ne gre v glavo, če-
mu toliko vpitja proti nji. Ali
pa je to morda le zategadelj,
ker imuNviiii drugačen ekonom-
ski sistem kakor mi? Verjetno
je. da je le slednje sporna točka.
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