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Zelena barva,
barva upanja

Kakor ima judovski ali kr-
ščanski svet svojo prvo ženo
Evo. tako je imel tudi grški po-
ganski svet svojo prvo ženo,
samo da ji je bilo ime Pandora.
Ta tudi je izšla iz rok božanstva,
ustvaril jo je namreč sam Zeus,
bog vseh bogov. In kakor po
Evi, je tudi po Pandori prišlo
vse zlo na svet.

Iz starogrškega bajeslovja
nam je znano, da je Pandora
dobila v vrstvo neko tesno za-
prto skrinjico polno skrivnosti.
In strogo ji je bilo naročeno,
da je ne sme in ne sme odpreti.
Kako je s človeško naturo, pa
vemo: bolj ko j.e kaj prepove-
dano. bolj je mikavno. To drži
tudi obratno. Špinače n. pr. bi
se najbrž nihče ne branil, ako bi
je tako vneto ne priporočali.
Ako bi jo prepovedali, bi se ne-
mara trgali zanjo. Tako je z
vsem.

Kakor vemo, je stroga prepo-
ved Pandorino radovednost le
nabrusila. Komaj pa je le neko-
liko privzdignila pokrovec, frrr,
zleteli so ven vsi dotlej nezna-
ni križi in težave, bolesti in nad-
loge, slabosti in sploh vse, kar
je posihmal tlačilo in gnavilo
človeški rod.

Človek, vidite, je že od vsega
početka moral imeti svojega
grešnega kozla, na katerega je
lahko zvračal vso krivdo za svo-
je nedostatke in neprilike. Tako
i stari Grki. Vendar pa niso svo-
je Pandore tako strašno očrnili
in obremenili, kot smo mi svojo
Evo. Kajti šteli so ji v zaslugo,
da je pri vsi svoji nespameti
ohranila svojemu potomstvu
vendarle nekaj dobrega in za
življenje neobhodno potrebne-
ga, namreč upanje .. . Upanje,
zelena drobcena stvarca ji je še
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Pafriofrzem svobodnega "podjetništva"
pozna samo dobičke -in to tudi po vojni

Sedanjega kongresa je sicer že konec, ne pa še njegovih od-
sekov. Preiskujejo in razgaljujejo medvojni graft.

Tako n. pr. se je posebni kongresni odsek lotil preiskovanja
dobičkov ladjedelnic, katere se je zgradilo med vojno na stroške
naših takratnih vojnih bondov, z apeli, da naj jih kupujemo to-
liko, “da bo (nas) bolelo," a med tem so vladni organi pogazili vsa
obljubljanja pokojnega Roosevelta, ki je dejal, da v tej (v drugi)
svetovni) vojni ne bo novih milijonarjev.

Izkazalo pa se je ne šele v tej preiskavi o ladjedelnicah,
temveč tudi v mnogih drugih, da so profitarji prav tako prežali
po vojnih dobičkih, kakor pod kapitalističnim sistemom še v vsa-
ki prejšnji vojni.

Preiskava glede ladjedelnic je le dokazala gnilobo in korupt-
nost kapitalizma te dežele.

Na primer, v nji je bilo dokazano dasi se ne bo nikomur
nič zgodilo zaradi storjenih goljufij da ako si bil blizu kak-
šnega mogočneža, ki je imel opraviti z oddajanjem vojnih naro-
čil. si med minulo vojno prav lahko obogatel, tudi ako nisi imel
nobenega kapitala.

Saj tako je razvidno iz ugotovitev kongresnega odseka, ki
pravi, da je nekdo (ime seveda je v podatkih točno navedeno)
napravil : vojnimi naročili nad dva milijona dolarjev dobička,
ne da bi vložil v “svoja" podjetja več kot ŠEST STO dolarjev
svojega denarja.

i"ah’ : kc mu jo namreč zgradila vlada in mu jih opremila.
Plačala mu je z našimi bondnimi posojili vse stroške in pa ome-
njeni profit.

so ka pala le majhen “škandal”, dasi je dva milijona za
GOO dolarjev vložbe vendarle stvar, radi katere bi moral nekdo
v ječo. Ampak v Washingtonu znajo najprvo le igrati za čimvečji
graft, nato preiskovati in tako nas davkoplačevalce, kar po-
meni ijudi, ki delajo izzemajo le še toliko več. Ni čudno, da se
pogrezamo v inflacijo!

V isti preiskavi je bilo dognano, da smo plačali v od zvezne
vlade zgrajenih ladjedelnicah, ki so bile izročene v obrat potem
privatnim družbam, dobičkarjem okrog $360.000,000 profita. In
to ne samo toliko profita temveč jirri dali tudi milijone dolarjev
za plačo, kar se je vladi vpisalo med stroške. Plačo pa so vlekli
v marsikakem slučaju ne samo “gospodar” obrata temveč tudi
njegova žena, sinovi, hčere in razni drugi sorodniki, ne da bi sto-
rili za cent vrednega dela.

Kongresni odsek, ki je preiskoval te ladjedelniške družbe,
je nadalje ugotovil, da se je vlado goljufalo vsekrižem, da so
razni advokati, v službi teh papirnatih korporacij, služili po par
sto tisočakov na leto in da je bilo veliko materijala toliko po-
kvarjenega vsled neodgovorne kontrole in površnosti, da je ljud-
stvo tudi pri tem za stotine milijone dolarjev na škodi.

Ralph E. Casey. odvetnik glavnega vladnega računskega
urada je kongresnemu odseku dejal:

“Še nikoli ni tako majhna skupina ljudi s tako majhno riziko
napravila tako ogromnih profitov kakor sedaj."

“Dalje je še tole dodal: “Vse te neupravičene medvojne iz-
datke bomo plačevali še dolgo (v obliki vse sorte davkov) ne samo
mi temveč tudi naslednje generacije.”

Mar nismo v tern listu neprenehoma trdili, da vzlic spošto-
vanju ki smo ga imeli do pokojnega Roosevelta, njegova zagoto-
vila, da v “tej vojni” ne bo nihče obogatil na “stroške vojne” nič
ne veljajo?!

V kapitalistični družbi ne more biti drugače, kot da eni v
vojnah umirajo, drugi pa bogate.

Neglede, kako je Roosevelt imel v svojih načrtih ideale
v ospredju, ljudje, ki so se ga oklepali, prodajali bonde in odda-
jali vojna naročila, pa so mislili na denar. In sedaj s preiskavami
trošimo le še nadaljne tisočake, ne da bi mogli od goljufov, izko-
riščevalcev in lažnih patriotov sploh kaj iztirjati.

Židom obljubljena dežela jim
je zaprta z devetimi pečati

V obrežja Palestine prihajajo “tihotapske ladje, na katerih
je po šeststo in tudi do poldrug tisoč beguncev. Natrpani so v ta-
kih pomorskih škatljah kakor užigalice.

Njihen cilj je kraj, kjer se jim ne bi bilo treba nikogar bati.
Te begunci židovske vere so večinoma iz Poljske, iz Nemčije,

iz Slovaške. Rumunije in iz drugih takih krajev, kjer se jim tudi
po osvoboditvi ne obeta nič boljšega kakor pod Hitlerjem.

Židom je angleška vlada že v prvi svetovni vojni obljubila
Palestino za njihno domovino, ki je bila pred dolgimi stoletji
njihova, a so jo v vojnah izgubili ter se razkropili po svetu. Dasi
je bilo proti njim vedno veliko sovraštva in progonov. se je orga-
niziran antisemitizem pričel s histeričnim zamahom šele pod
Hitlerjem.

V tretjem rajhu so Židom vzeli vse in jij} na stotisoče pokon-
čali v jetniških logarjih. Njihovo trplenje je bilo nepopisno. Po
vojni se položaj zanje ni veliko izboljšal. Imovine večinom niso
dobili nazaj, niti ne služb, zato so ostali v taboriščih. Zanje skrbe
zavezniške dežele, največ UNRRA. Na Poljskem tudi po vojni
niso varni, in kdor izmed njih le more, pribeži v ameriško cono |
v Nemčiji. Od tu si prizadevajo priti v Palestino. Imajo organizi-
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POMOČ UNRRA, DEŽELAM NA BALKANU, je bila velika. Kar se Jugoslavije tiče, jo je priznala in
se zahvalila zanjo, z naglasom, da si jo je vsled svoje odpornosti okupatorjem zares zaslužila. Gornje je
tovor, poslan balkanskim deželam skozi Milan v Italiji. Koliko ga je izmed takih pošiljatev ostalo tam, je
bilo v tem listu že večkrat poročano. Pred par tedni pa so newvorški pomolski delavci, pripadajoči k
AFL, zaključili, da tovora v pomoč Jugoslaviji ne bodo več zlagali v ladje, ker je dala zbiti dva naša le-
talca na tla. Oziroma je tisti ukrep izvršil diktator unije na svojo roko. To je napravilo nekaj nevšečnosti
v našem državnem departmentu, ki je unijskega magnata opozoril, da so vnanje zadeve stvar vlade, ne
pa kake unije. Minuli teden se je unija “premislila’ in spet začela nakladati tovor, namenjen Jugoslaviji.

KATKA ZUPANČIČ:

IV ERI
ostala v skrinjici. To je potem
z vso skrbljivostjo čuvala svo-
jemu rodu na srečo.

Upanje, najdragocenejše, kar
človek ima. Upanje je podlaga
vsemu. Kjer ni upanja, ne mo-
re biti ne vere ne ljubezni. Kdor
zgubi upanje in vsako sleherno
sled za njim, si konča življenje,
kajti brez upanja je živeti ne-
mogoče . . .!

In se poslednje čase gibljejo
elementi, ki jih gorje pretekle
vojne ni zadelo v živo, niti jih
ni nič izučilo. Hoče se jim atom-
ske vojne. “Atomske bombe
imamo in sovražnika tudi ..

.

Kaj torej čakamo?” Tako neka-
ko se je že pred meseci kar jav-
no izrazil lastnik čikaške Tri-
bune. Iskala sem naslednje dni
komentarjev po časopisih, našla
nisem nič. Menda ga sploh ni-
hče ni zavrnil.

Semintja potoči kdo solze za
to prekleto gnilo civilizacijo, ki
da je utegne biti z novo vojno
konec. Nihče se pa ne zmisli na
naše upanje, ki ga te zveri v
človeški podobi mrcvarijo in
übijajo. “Ako nam bo v negoto-
vosti in strahu živeti, je kar bo-
lje, da nas vse na mah uniči-
jo . . .” Ni jih malo, ki se tako
in podobno izražajo že zdaj, ko
se jim strah še ni mogel zajesti
do mozga, ker imajo še vedno
nekaj upanja, da se bo navse-
zadnje le našla kakšna pot do
sprave in miru. Ako pa bodo že-
lje in napovedi raznih bobnar-
jev obveljale, utegnemo doživ-
ljati še strašne reči.

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.

rano izseljevalno akcijo, toda Angleži so za stražo postavili ob ob-
režju bojne ladje in čete, da jim zapro pot v sveto deželo.

To počno zaradi Arabcev. Oni nočejo Židov in Angliji groze z
odporom arabskih dežel, če jim prihajanja v Palestino ne ustavi.
Sedaj je v nji okrog 600,000 Židov in nad milijon Arabcev.

Jasno je, da je Angliji to vprašanje več kot neprijetno,
a Arabcem se noče zameriti, ker vsled svoje pozicije v Sredozem-
lju potrebuje njihove naklonjenosti. Toliko več pa se je zamerila
Židom, ki ugotavljajo, da je snedla svojo obljubo.

Židje bi radi Palestino obnovili za svojo državo, da bi imeli
na svetu kraj, v katerem se bi počutili doma. Sicer Palestina ni
dežela prosperitete in brez zunanje materijalne pomoči bi Židje
v Palestini težko izhajali. Torej čemu se ne bi rajše selili kam
drugam, kjer je več pogojev za preživljanje? Prostora na svetu
je še veliko, n. pr. v Braziliji, v Kanadi, Zed. državah, Avstraliji
itd. Večinoma bi šli najrajše v Zed. države in mnogo jih je med
vojno in po vojni res prišlo sem. Toda mi imamo glede priselje-
vanja stroge zakone, ki se jih tudi izvaja.

Niti niso Židje dobrodošli v drugih prej omenjenih deželah.
Tako je zanje Palestina še važnejša kot bi bila drugače. Toda ako
se ne dobi pristanka Arabcev, bodo Židje ostali nezaželjeni celo
v svoji predavni biblijski domovini.

Anglija bi ta problem morda nekako rešila, ako bi tudi ame-
riška vlada hotela prevzeti nekaj odgovornosti. A v Washingtonu
kažejo napram židovskim zahtevam po Palestini veliko naklonje-
nosti, a proti Arabcem se naši merodajni državniki nočejo posta-
viti, Židje v evropskih taboriščih pa tarnajo, ker se počutijo tudi
od zmagovitih zavezniških dežel zapuščene in zavržene.

Račun SANSa za julij in
avgust 1946.

Bilanca dne 30. jun. 1946 $8,593.51
Dohodki za politično akcijo :

1, Detroit, Mich. $ 100.00
8, West Newton, Pa. 14.80

12, West Aliquippa, Pa. 19.00
18. Shcboygan, Wis. 1.70
22, Midway, Pa. ... 20.00
24, Virden, 111. 3.77
25, Chicago, 111. 21.00
27, Arcadia, Kans. 1.00
39. Cleveland, O. 200.00
48, Cleveland, O. 229.70
49, La Salle, 111. 3.50
56, Miluwaukee, Wis. 200.00
59, Brooklyn, N. Y. ..

. 25.00
61, Indianapolis, Ind. 60.00
66, Library, Pa. 50.00
67. Los Angeles, Calif.

.. 12.00
73, Herminie, Pa. 2.00
74, Sheboygan, Wis. 1.00
86, Elizabeth, N. J. 6.00
88, Brooklyn, N. Y. 2.00
91, Chisholm, Mimi.

..

.. 21.00
100, Wilkes-Barre, Pa. .. 2.00
101, Greensburg, Pa 7.75
Nabrano med delegati

in gl. odborniki ter go-
sti na konvenciji SNP.J 800.00

Skupne SANSove podruž-
nice, Pueblo, Colo. 75.00

Druš. Novo mesto št. 12
VPZB, St. Catharines,
Ontario 22.50

Društvo št. 388 SNPJ,
Star City, W. Va. 3.25

Društvo št. 182, SNPJ,
Gilbert, Minn. . .. 2.50

Agnes Gross, Chicago, 111. 2.00
Skupaj $1,908.47

Skupaj s prenosom $10,501.90

Izdatki:
Najemnina urada . $ 100.00
Razsvetljava 2.00
čiščenje urada (3 mesece) 10.50
Uradne potrebščine 28.89
Plača tajnika (9 tednov).. 178.20
Plača pomoč. (9 tednov). 290.25
Poštnina 104.53
Telefon in telegrami 63.11
Davek socialne zaščite.. 46.90
Dohodninski davek od plač 31.20
Naročnina 5.00
Tiskovine 66.50
Klišeji 24.74
T & T buletin 46.00
časopisi (knijge, revije).. 3.36
Stroški deputacije v

Washington, D. C 216.48
Shodi 121.30
Seja Združenega odbora 253.19
Subvencija 2,000.00

Skupni izdatki iz politič-
nega sklada $3,562.15

Bilanca v banki 8-31-46
(politični fond) $6,911.34

Ročna blagajna 28.49

Skupaj .$6,939.83

Bilanca relifnega računa 128.00
Sklad mlad, bolnice $100.621.41
Poslano HBZ za hrv.

bolnico, pomotoma po-
slano SANSu 25.00

Skupaj .. $107,664.24
Pregled:
Skupni dohodki za politično akcijo
SANSa od 6. decembra 1942 do 31.

avgusta 1946 $ 82,156.01
Skupna izplačila v isti

dobi . ... $75,216.18
Preostanek $ 6.939.83

Skupni dohodki za po-
možno akcijo od 1.
okt. 1944 do 31. avg.
1946 $119.628.25,

Izplačano pomož. akciji 119,500.25
Preostanek 31. avg. ’46 128.00

Mirko G. Kuhel, tajnik.
Vincent Uainkar, blagajnik.

Chicago, m. 19. sept. 1946.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Resignacija Henrya Wallacea

ni menda nikogar presenetila.
Čudno je, da je mogel toliko
časa vztrajati! Skupina ljudi,
katera tvori Trumanov ministr-
ski kabinet je po kakovosti in
mišljenju vredna sedanjega re-
žima v Washingtonu. V nji ni
prostora za človeka Wallaceove-
ga kalibra. Žalostno je samo to,
da je z Wallacejem odšel zad-
nji človek, kateri je še pred-
stavljal F. D. Roosevelta. Med-
džingoisti, ruso-fobi in reakcio-
narno staro gardo je ob odhodu
Wallaceja zavladalo veliko vese-
lje. Sedaj, ko je Truman čvrsto
na strani “tough with Russia
boys”, ter ima Byrnes prosto
pot v Parizu in v ozadju atom-
ske bombe in naj večjo mornari-
co na svetu, se gotovi ljudje
vprašujejo “čemu čakati?”

Ali tudi v Zed. državah je še
dovolj pametnih ljudi. Ne samo,
da razumejo, da vojna z Rusijo
bi bila strašno krvava in tudi ni
prav nobenega vzroka za tako
blaznost. Kar se meni zdi po-
sebno smešno je, da je precej-
šnje število takozvanih liberal-
cev in bivših levičarjev, kateri
danes trobijo v džingoistični
rog.

Še bolj čudno je v Angliji. Do-
čim delavski Bevin pridno po-
maga Byrnesu v “though with
Russia policy”, katera mora kon-
čno dovesti v vojno, se je ogla-
sil torij, Anthony Eden, ter za-
hteval, da naj Anglija ustavi
Bvrnesa v njegovem izzivanju
Rusije, ali naj se pa odstrani iz
ameriške skupine. Da, Henry
Wallace je napravil Ameriki in
svetu veliko uslugo s svojim
pismom predsedniku Trumanu
ter s svojim govorom v New
Yorku.

♦

Kot smo čitali v ameriških
dnevnikih, je bil vseslovanski
shod v New Yorku velik uspeh.
Čitali smo tudi, da je bilo ime
Henrya Wallacea ter senatorja
Pepperja sprejeto z veliko ova-
cijo, ime državnega tajnika Byr-
nesa pa izžvižgano. Slovanskim
zastopnikom na tem kongresu,
kateri so bili v večini delavci,
pač ne more nikdo zameriti nji-
hovega nagnjenja. Omenjeno je
bilo tudi, da zastopniki iz Ju-
goslavije za ta kongres niso do-
bili od ameriškega poslaništva v
Beogradu za to potrebno vizo.

*

Zelo velika novica v preteče-
nem tednu je bil odgovor Stali-
na na pismena vprašanja angle-
škega časnikarja Aleksandra
Wertha.

Ta vprašanja, katera so vse-
bovala precejšnje število točk in
krila povprečno vse kar je da-
nes na dnevnem redu v našem
buržvaznem časopisju, so bila
poslana direktno Stalinu—in na
katera je on odgovoril točko za
točko. Na vprašanje, če on ve-
ruje na resnično nevarnost nove
vojne, o kateri se danes toliko
govori, je odgovoril: “Jaz ne ve-
rujem v resnično nevarnost no-
ve vojne. Hrup delajo gotovi vo-
jaški in politični poizvedovale!
in pa nekaj pristašev civilnega
uradništva. katerim je ta šunder
potreben za strašenje naivnih
politikantov in s tem pomagajo
pri dobivanju koncesij, ter da s
tem preprečijo znižanje voja-
škega budžeta.” Vprašanja in
odgovori so obširni in o njih ne
bom tukaj razpravljal. Omenim
samo, da so prišla pravočasno.

Pri nas
Kot je že navada po vsaki

vojni, se tudi sedaj vrši senatna
preiskava o vojnih dobičkih. V
koliko bodo te razprave koristi-
le sedaj, ko je že prepozno, se
ne ve. Ali razpravlja se vseeno.
Na dnevnem redu je sedaj mor-
narica.

Listi, kateri obširno pišejo o
tem, pripovedujejo o ogromnih
dobičkih. Omenja se slučaj, kjer
je neki posameznik s šesto do-
larji kapitala napravil dva mili-
jona dolarjev dobička. Ta je bil
v resnici zelo dober patriot. Sle-
di dolga vrsta drugih, kateri pri-
dejo na vrsto. Eden teh je zna-
ni graditelj tovornih ladij
Henry J. Kaiser. Omenjeno je,
da je bil kapital te tvrtke $2,-
000,000. Profit 5185,000.000.
Ali kot pojasnujeta Kaiser in
njegov sin, katera se nahajata
sedaj v Washingtonu je njih
tvrtka v resnici napravila izgu-
bo. Dva milijona investicije, sto-

petinosemdeset milijonov dobi-
čka —v resnici je bila izguba
trinajst milijonov. Jaz nisem ni-
kdar bil posebno močan v šte-
vilkah in računstvu —in teh
kompliciranih številk tudi sedaj
ne razumem. In menda jih tudi
senatni preiskovalni odbor ne
razume.

Vse tein podobne škandale
se bo porabilo v tekočo senatno
in kongresno kampanjo. Naši
unijski voditelji so že zopet na
delu za razne demokratske in
republikanske kandidate —s
starim geslom “nagraditi prija-
telje in poraziti sovražnike'”
Delavsko politično gibanje ni
bilo še nikdar na nižji stopnji
kot se nahaja danes od kar se
je pojavil revolucionarni pokrer
v tej deželi.

Kdo ve? Lahko se pripeti, da
bo potreba pred predsedniški-
mi volitvami 1948 postala tako
velika, da bo mogoče organizi-
rati resnično, močno, delavsko
napredno stranko, kjer bo vr-
sta za vse, kateri verujejo v mir
in pravo demokracijo, kjer bo
imelo tudi delavstvo besedo, ter
kjer bo mogoče tudi socialisti-
čno delo.

Naše gibanje
Sedaj, ko so minile konvenci-

je in se bliža hladnejše vreme
je ponovno prišel čas večjega
društvenega dela. Mladi naši
fantje so v večini zopet doma
se tem se je prilika za naše pev-
ske in dramske zbore zboljšala
Priznati treba, da vojna phi-
hoza še ni minila ter da je v na-
šem društvenem življenju še
vedno veliko utrujenja. Še po-
sebno neprijateljstvo naše vla-
de napram stari domovini je na-
pravilo na naše ljudi zelo mu-
čen vtis, ki ni nič razveseljiv.
Ali naše delo mora naprej! Kaj-
ti v časih, v katerih živimo, so
preresni za pasivnost in dolž-

; nost je vsakega izmed nas. da
: delamo s podvojeno močjo.

Treba bo poživeti naše soc.
klube, ter kjer je mogoče, usta-
noviti nove. Proletarec mora
ostati na dobri finančni podla-
gi, kajti v draginji, v kateri se
nahajamo, ne smemo zaiti v dol-
gove. Zato je potreba še poseb-
no posvetiti to jesen in zimo na-
šemu listu ter koledarju, kateri
bo letos kot je bil v prošlosti.
prvovrsten. Če je mogoče v na-
selbinah prirediti kakšno pri-
redbo v prid Proletarcu bo-
mo pri listu zelo hvaležni. Vsa-
ka naročnina ter vsak dolar, ka
teri je poslan listu, bo v prid
nas vseh. Proletarec ima veliko
prijateljev, kateri se nahajajo
od Atlantika do Pacifika. Zato
smo trdno prepričani v veri, da
bodo z nami v bodočnosti kakor
so bili z nami v prošlosti. Nas
list bo imel še dolgo življenje

Veliko dijakov
mnogo prometa

V ameriških šolah vseh vrši
je sedaj okrog 26 milijonov di
jakov, ki pomenijo za trgovino
in obrt okrog štiri milijarde do
larjev dohodkov na leto.

Tole mi ne gre
v glavo?

Kako to, da imenujemo drža-
ve, ki so v sovjetskem bloku, za
sateiitke, one, ki capljajo za
Byrnesom in Devinom pa za za-
veznice, to mi nikakor ne gre v
glavo! Mar ne bi prva označba
pristajala yeliko bolj deželam,
ki jih kontrolirata ameriška in
angleška vlada, namesto za Če-
hoslovaško. Poljsko in Jugosla-
vijo?
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