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SVIDENJE PO MNOGIH LETIH. Prizor iz New Torka kjer se
rešenci, ki so bili v nacijskih kempah, sestajajo s svojci. Da se radujejo,
priča gornja slika. Takih svidenj bi bilo še veliko več, ako bi ameriška
vlada dovolila priseljevanje v večjem številu. A se drži kvot.

Vnanja politika
Zed. držav pod
zaščito sile

Pravi namen naše mornarice ter njenih letal v
Sredozemlju. Obiski angleških in naših ladij
v Grčiji. Napeto razmerje zaradi Dardanel

Ko je ogromna, največja la-
dja te vrste na svetu nosilka
letal “F. D. Roosevelt” pred ne-
kaj tedni priplula v Sredozem-
sko morje, so v V/ashingtonu
pojasnili, da je nr ;.>''-:ia tja
prijateljske obiske v Grčijo,
Turčijo in v Egipt.
Vplivanje na izid grških volitev

V Grčijo bi imela ta ladja
priti dan ali dva pred volitva-
mi v parlament. Grška vlada je
uredila vse, da bo sprejem la-
dje (s polnim krovom bojnih
letal) kolikor največ mogoče
pompozen. Seveda, poleg voja-
ških in mornaričnih grških edi-
nic bi bile ob sprejemu prisotne
tudi množice grškega naroda in
vzklikale Amerčanom.

Toda ne samo iz grških, tem-
več tudi iz mnogih drugih libe-
ralnih krogov, ter iz Moskve so
vpraševali, da-li ima ta obisk
kaj zveze z volitvami, oziroma,
vplivati na grško ljudstvo s tem.
da se bo Ameriki dobro zdelo,
če zmagajo rojalisti.

Ameriška vlada, odnosno njen
državni in mornarični dcpart-
ment sta uvidela, da se bi obisk
pred volitvami res lahko tol-
mačil tako, kot da Zed. države
hočejo pomagati rojalistom k
zmagi. Zato je poveljstvo ame-
riške eskadre oznanilo, da sc
obisk v grški pristan izvrši po
volitvah.

Politični značaj obiska
Vzlic poznejšemu prihodu je

bilo očitno, da se nosilka “F. D.
Roosevelt” ni oglasila kar tako
mimogrede, ampak da se grške-
mu vladajočemu sloju da mo-
ralno oporo, ki jo je uporabil s
prireditvijo manifestacij v prid
sedanje (rojalistične) vlade. In
potem je bil kralj ob povrnitvi
iz übežništva toliko bolj sveča-
no sprejet.

Letala iz te ladje so se v ča-
su manifestacij dvignila ter
krožila nad mestom v obliki
črk F-D-R, dasi so se nekateri
zgražali, češ, začetne črke tega
velikega demokrata se sedaj zlo-
rablja v podpiranje nedemokra-
tičnih elementov na Grškem.
Republikanci, ki jih reakcionar-
na propaganda grška in dru-
ga označuje vse za komuni-
ste, pa so uvideli, da jim zapad-
ne demokratične sile le dve
sta res sili ne bodo dale prav
nobene vzpodbude in še manj
pa opore.

Namig Sovjetski uniji
Obisk ameriške flote v Grči-

ji, in potem obisk v turškem
pristanišču jebil v glavnem na-
mig Rusiji, da so zapadne sile

jza status quo, bodisi v Grčiji
kot v Turčiji.

Ampak to dejstvo je javno
poudaril šele tajnik mornarič-
nega departmenta Forrestal. S
svoio izp"'-'-' dnr ?n je raz-
blinil vse prejšnje trditve ame-
riških vladnih krogov, da je na-
ša mornarica v Sredozemskem
morju zato, da napravi obiske
vljudnosti in dobrohotnosti. De-
jal je, da je naša pomorska sila
v Sredozemlju v. namenu, . da
pomaga vnanji politiki, namreč
Byrnesu. na mirovni konferenci
v Parizu, in kjer pač bo še treba.

V istem času je poslal držav-
ni department “ostrobesedno”
noto Jugoslaviji, češ, da se Ju-
goslovani v Julijski krajini (vs-

led potuhe, ki jim jo daje Jugo-
slavija) nočejo ravnati pona-
redbah zavezniške zasedbene
oblasti, da nagajajo in uganjajo
nasilnosti ter druge provokaci-
je. Ta nota in pa Forrestalova
izjava naj' bi Tita in njegov re-
žim. ter zaeno Moskvo poučile.

,da Zed. države mislijo tesno,
kajti naša oborožena pomorska
in zračna sila tam je priprav-

ljena.
O Jugoslaviji veliko kritičnih

mnenj
Jugoslavija je bila deležna v

(Konec na 5. strani.)

Gospodinje iščejo po mesni-
cah meso, družine v velikih me-
stih se drenjajo v dolgih vrstah
v restavracije, da si v njih do-
be hrane, ker je v prodajalnah
ne dobe, mesarski magnati, vla-
dni uradniki in politična vod-
stva starih strank pa iščejo
krivec, ki so povzročili prazno-
to v mesnicah in prazne police
v grocerijah.

Nedavno se je vršila v Chi-
cagu 45ta le*na konvencija vla-
darjev mesne industrije. Njiho-
va zveza v strokovne, politične
in propagandne svrhe se ime-
nuje ‘‘American Meat Insti-
tute.” Torej zelo častno, lepo
zveneče ime. Magnati so si do-
bili na svojo konvencijo pod
prej omenjeno firmo okrog dva
tisoč delegatov iz krogov me-
sne industrije, ki so prišli iz
vseh krajev dežele.

Glavni uvodni govor je imel
predstavnik klavniške industri-
je, ki je dejal (verjemite ali ne),
da pade krivda za podaljševa-
nje pomanjkanja mesa na ko-
muniste! Namreč, da je pomanj-
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Čemu treba Zedinjenim državam tirati
svet v novo oboroževalno tekmo?

Ko se /e septembra 1929 ukresala v Evropi druga
svetovna vojna, je bilo mnogim v tej deželi jasno, da
bo oborožen konflikt zajel prej ali slej tudi nas. To se
je končno zgodilo z japonskim napadom na Pearl
Harbor in Filipine.

V začetku vojne smo imeli sicer močno mornarico,
precej letalstva, toda majhno kopno armado. Med
vojno v Evropi smo pričeli z oboroževanjem, toda ne
še v veliki meri. Japonci so že v prvem dnevu napada
poškodovali našo mornarico v Pearl Harborju toliko,
da je bila dolgo nezmožno za akcijo.

Ko je bila vojna končana, so Zed. države izšle iz
nje kot najmogočnejša militaristična sila, kar jih je
še kdaj poznala zgodovina.

Ogromna ameriška vojna mornarica je sedaj raz-
predeljena po vsem svetu. Nastanjena je ob Japonski,
križari po Pacifiku, demonstrira po Sredozemskem
morju in njegovih zalivih, straži ob Nemčiji in se trka
s prijateljskimi motivi ob Grčijo in Turčijo, kar v Mo-
skvi kajpada po svoje razumejo.

Imamo bojno letalstvo močnejše kot vse druge
dežele skupaj, z bombniki prave veletrdnjave v
zraku kakršnih ne poseduje nobena druga dežela.

Pod orožjem imamo sedaj samo kakih dva mili-
jona mož. Kar se števila tiče, nas Sovj. unija seveda
prekaša. A ni je na svetu armade, ki bi bila tako mo-
derno opremljena, kakor je naša. In to šteje. Armada
na kolesih, s stroji, tanki in s strelnim orožjem —s to-
likšno tehnično silo, da pomeni s temi pripomočki več,
kot pa ako bi v prošlosti, s takratnim orožjem, štela
petnajst milijonov mož.

In imamo atomske bombe, ki jih nima še nobena
druga. Koliko časa bo to najstrahovitejše morilno oro-
žje naš monopol, se ne ve. Vemo le, da si Sovj. unija
prizadeva, da jo i ona iznajde in pa da nas skuša do-
hajati tudi v drugih panogah vojne tehnike.

'mamo industrijo, ki se lahko z veliko hitrico spre-
meni v municijske obrate, s produkcijo, ki je v minuli
vojni presenetila ves svet posebno še sovražnika,
ki ni verjel naši petenčni sili.

Sedaj je vojni department prišel znova s predlo-
gom za obvezno vojaško službo. Če se je uvede, bo to
v mirnem času prvič v naši zgodovini.

Predstavniki vojnega in mornaričnega depart-
menta pravijo, da je nam jačanje armade potrebno
zaradi obrambe. Vendar imamo le mi in Angleži voj-
ne baze po vsem svetu, na tisoče milj od našega obre-
žja. Rusija, ki nima po svetu nobenih baz, razen v svo-
jih mejah in v par sosednih prijateljskih državah, nam
torej ni nevarna. Ako pride do vojne z njo, nas ona ne
bo mogla napasti, temveč moramo mi tja, če jo ho-
čemo z vojno prisiliti v poslušnost.

Bilo bi pametnejše za vse, če se bi dežele, ki se
igrajo z mirom in vojno, spoprijaznile za mir, namesto
da o njemu le govore, ob enem pa so se vrgle v novo
oboroževalno tekmo. V Ameriki je veliko vodilnih
osebnosti, ki so prepričane, da je vojna z Rusijo neizo-
gibna. Torej velja naše oboroževanje nji. In če se res
zapletemo v nov krvavi ples, kdo bo imel koristi od
tega? Nihče, katastrofo pa vsi.

Višanje cen, ko se
enkrat prične, ne
pozna mej ne 'stropa'

Ko je kongres v poslednjih
*ednih svojega zasedanja pustil
staro medvojno postavo o rogu
liranju cen potrebščin poteči, nc
da bi v njeno nadomestilo spre-
jel kak drug efektiven zakon,
ali pa prejšnjemu podaljšal rok
je vrgel posebno ves ameriški
živilski trg s tira. Ko je kongres
pod silnim ljudskim pritiskom
končno vendar sprejel nov za-
kon za OPA, ga je toliko pri-
strigel, da ie neefektiven. Pre-
kupcem z živili ie dal ž njim k
priliko produkcijo zmanjšati, da
je s tem cene še bolj navil in
črna borza ie še bolj pospešena
kakor je bila. Vse to je nastalo
radi tega, ker imamo “ljudske”
poslance, ki pa se ne brigajo za
ljudstvo temveč za dobičke svo-
jih bogatih, vplivnih klijentov.

V Chicagu n. pr. se višajo ce-
ne mleku izredno hitro sedaj
že .v tretjič v kratkem času.

Leta 1908 je bil v Chicagu
kvort mleka sc. V prvi svetovni
vojni mu ie bila najvišja cena
16c, potem je padla v krizi na
lic. Sedaj mu je cena 22 M* cen-
ta. Ali drugače povedano: leta
1908 si dobil 20 kvortov mleka
za en dolar. Sedaj dobiš v Chi-
cagu za dolar komaj ŠTIRI in
pol kvorta mleka.

To je ena primera. Slično se
bi lahko naštevalo glede spod-
njega perila, srajc, raznih žen-
skih oblek, živil itd. In še tega
marsikje niti po zvišanih cenah
ne dobiš toliko kolikor rabiš, ra-

zen če greš na črno borzo in pla-
čaš še višje cene kot pa so po-
dražitve na odprtem trgu.

Mila n. pr. je zmanjkalo. Toa-
letnega papirja in papirja za
brisanje rok že dolgo primanj-
kuje, in včasi ga gospodinje po
cele tedne ne morejo iztakniti,
čeprav prebredjo vse prodajal-
ne v mestu.

Časopisi pišejo le. o pomanj-
kanju potrebščin ter o nadalj-
nih podražitvah. Ker je i tisk—

namreč veliko časopisje mo-
nopol bogatašev, je v njemu za-

man iskati kako konstruktivno
sugestijo. A vendar je izhod ze-
lo enostaven. Socializirajmo ži-
vilsko in druge industrije, da
bodo producirale za potrebe
ljudstva namesto le v kolikor
to nese privatnim dobičkarjem,
pa bo problem rešen. Ampak
kapitalistična družba seveda ne
bo sama sebi zadavila vratu. To
je naloga ljudstva, ki pa na ža-
lost sedaj še vedno vzdržuje
rajše sistem, ki ga izkorišča in
žuli, namesto da se ga bi otreslo.

Socializacija
Nebraska je prva država v

Ameriški uniji, kjer so elektrar-
ne ljudska posest. V vseh osta-
lih imajo monopol še vedno pri-
vatne družbe, razen v posamez-
nih okrajih, kjer so last občin,
zvezne vlade ali pa zadrug.

Krivci pomankanja' v zadregi za izgovore
kanju kriva “komunistično na-
vdahnjena kampanja” proti me-
sni industriji.

Poročilo odbora omenjene
ustanove cifira konvenciji v do-
kaz članek iz komunističnega
“Dail.v Workerja”, v katerem je
pričel z očitki in “dokazi” proti
mesni industriji. To je po mne-
nju besednika omenjenega in-
stituta podžgalo nekatere višje
vladne uradnike in pa precej
voditeljev unij CIO, da so na-
daljevali z obtožbami iz ome-
njenega lista —in tako evo,
je bila mesni industriji vržena
zavora in pomanjkanje se vsled
tega nadaljuje.

Nekateri merodajni uradniki
v mestu New York takemu
opravičevanju mesarskih ma-
gnatov niso hoteli verjeti in so
uvedli preiskavo. Pogledali so
v ogromne mesne hladilne
shrambe in dobili v njih na sto-
tisoče in milijone funtov mesa.
Potem so pogledali v enake
shrambe v Chicagu in tudi tu so
založene z mesom do stropa.

Ravnatelji teh shramb so se
opravičevali, da vse te zaloge
spadajo velikim hotelom in ve-
likim restavracijam, ker same
nimajo dovolj prostornih lede-
nic za tolikšne količine mesa, pa
ga tukaj hranijo in se ga jim
dovaža po potrebi. Vlada seve-
da ne more k temu nič, ker tudi
če bi hotela za nekaj časa pre-
klicati svojo vero v “free enter-
prise”,

’

nima pravice nikogar
prisiliti kaj prodati, ako tisti, ki
stvari poseduje, reče, da niso
naprodaj. Ali pa da jih je že v
naprej prodal drugim.

Unija klavniških delavcev
ima drug izhod, ki pa še dolgo
ne bo obveljal. Statistično ugo-
tavlja, da je mesna industrija v
Ameriki monopol kakih desetih
magnatov. Ako hočejo “zastav-
kati” in si zaloge mesa za trg
pridrže, v namenu s tem prisi-
liti vlado odstopiti od regulira-
nja cen, jim tega nihče ne more
braniti. Kajti po stavkarjih te
sorte (čeprav se igrajo z žive-
žem, ki ga potrebuje 140 mili-

jonov ljudi te dežele) policijski
količki ne bodo padali. Niti niso
oni v kaki stiski za meso. Gredo
lahko v najboljše hotele, ali v
najboljše restavracije, plačajo

zo obed kakih dvajset dolarjev,
pa se vležejo siti k počitku. In
tudi doma, v svojih razkošnih
vilah so z vsem, dobro založeni.

Vlada si iz te stiske ne zna,
ali si noče, ali po si ne more po-
magati. Predsednik Truman je
nedavno dejal, da bo mesa kma-
lu zadosti za vse. Ali tisti, ki
imajo s tem v vladi opravka, so
mu par dni pozneje povedali,
da bo pomanjkanje trajalo do
jeseni prihodnje leto.

Farmarji imajo polno žita in
koruze, pa se jim z živino tudi
ne mudi na semnje.

Prvaki demokratske stranke
pravijo, da je vse to nič druge-
ga kakor republikanska zarota,
da bi pri novemberskih volitvah
toliko iaglje zmagali češ, vi-
dite, vsega tega zla so demo-
krati krivi! Tako se žogajo, ker
njim ni nobene sile.

i‘K(MHrewAßji]
Zbira in presoja urednik

Ameriški Italijani v boju za-
kadi vprašanja Julijske krajine
in Trsta nastopajo jako enotno.
Bivši fašisti, pristaši republi-
kanskega gibanja v Italiji, od-
borniki unij italijanskega rodu,
duhovščina vse je šlo skupaj
/ zahtevah, da mora Italija do-
biti pravičen mir in da mora
Trst z zaledjem ostati Italiji.
Ker imajo Italijani na volilne
dneve veliko glasov, posebno v
Vew Yorku, pa i v Chicagu in
še marsikje, so jih v Washing-
tonu “radi” poslušali in bili ze-
lo prijazni z njimi.

Luigi Antonini je šel v boj za
italijansko stvar v času te mi-
rovne konference tudi v Pariz,
kjer si je izposloval avdijenco
z angleškim ministrom vnanjih
zadev Ernestom Bevinom. An-
tonini je podpredsednik velike
unije izdelovalcev ženskih ob-
lek (ILGW) in ob enem je pred-
sednik zveze tistih unij AFL in
CIO v New Yorku, v katerih
so člani pretežno Italijani. Pra-
vi, da jih je v nji četrt milijona.
Torej je Luigi važna glava. Be-
vinu je dejal, da če Italija Trsta
ne bo dobila, se ga mora inter-
nacionalizirati tako, da bo dr-
žalo, in v tem slučaju se mora
k Trstu pripružiti tudi druga
italijanska mesta, n. pr. Pulj
(Pola). Bevin mu je odgovoril,
da Anglija je za internacionali-
zacijo Trsta na način kot on že-
li. Ako pa ji namere ne bo mo-
goče izvesti, se bo vrnila k svo-
jemu prejšnjemu stališču, to je,
da ostane Italiji, kot je bil do te
vojne. O svojem intervjuvu v
Parizu je Antonini poročal po
rimskem radiu. Med drugim je
ob tej priliki ljudstvu Italije
omenil, da je njegova deputaci-
ja prišla tja sicer radi delitve
relifa, a v glavnem zato, da ji
pomaga dobiti pravično mirov-
no pogodbo.

Benjamin Cohen je po Anto-
nini jevem mnenju, kot je govo-
ril v rimskem radiu, največ
kriv, da je ameriška vlada spre-
menila svoje prej tako prijatelj-
sko stališče do Italije. “To ve
predsednik Truman in vsi dru-
gi člani vlade.” Zato je Anto-
nini proti omenjenemu članu
državnega departmenta ostro
nastopil in ob enem je telegra-

firal že iz Pariza predsedniku
AFL Wm. Greenu, da naj stori
potrebne korake v prid Italije.
Brzojavil je italijanskim ter
drugim Italiji prijaznim orga-
nizacijam v Zed. državah, naj
napravijo primeren pritisk, da
se ameriška vlada za svojo so-
bojevnico (Italijo) boljše zavza-
me kot pa se je poslednje čase.

Luigi je svoj govor končal s
poudarkom, da je o njegovi mi-
siji obširno poročalo vse časo-
pisje in da smatra ljudstvo Ita-
lije Ameriko za svojo najboljšo
orijateljico. “Vse oči so uprte
vanjo”, je dejal, “kajti Italiji
prijateljski glasovi prihajajo
samo iz Amerike!” Cernu neki
je Luigi Antonini Anglijo izpu-
stil? Saj je vendar imel najbolj
prijateljski pomenek z Bevi-
nom, ne z B.vrnesom!

Tednik “Call” pravi v komen-
tiranju Wallacevega nastopa
proti politiki Byrnesovega dr-
žavnega departmenta, da je
mnogo njegove (Wallaceve) kri-
tike upravičene, a moral bi po
njegovem mnenju strožje prije-
ti tudi vnanjo politiko sovjet-
ske vlade. “Call” meni, da bi šel
Wallace v svojem prijemanju
ameriške vnanje politike lahko
še veliko dalj in se spomnil tudi
pokojnega Roosevelta, ki je šel
na roke reakcionarjem in pro-
fašistom Italijanu Badogliu,
Francozu Darlanu in grškemu
kralju. “Call’ ugotavlja, da Tru-
man s tako politiko le nadaljuje,
dasi je ne samo reakcionarna
temveč tudi neefektivna; ob
enem tira evropske množice h
komunistom, ker smatrajo to za
“manjše zlo”. In je res, če člo-
vek pogleda nazaj, da sta ame-
riška in angleška vlada, kadar1
se je bilo treba resno odločiti,
vselej rajše potegnila z reakci-
jo kot pa z liberalnimi in delav-
skimi sloji. To tudi pojasni, za-
kaj je fašistični diktator Fran-
co še vedno na krmilu. Ako sma-
trajo evropska ljudstva komu-
nizem za “manjše zlo”, pa vidi-
mo na drugi strani, da anglo-
ameriška plutokracija podpira
rajše fašistično orientirane kro-
ge, ker jih smatra za “manjše
zlo”. Demokracija bo torej ime-
la še težke čase, predno se uve-

(Nadaljevanaje na 4. strani.)

GLAS STAREGA VETERANA, KI VZLIC
NEZGODI DELA ZA NAŠO STVAR DALJE

John Teran na Elyju, Minn., je naročnik Proletarca
skoro od začetka, od tretje številke naprej. S pokojnim
Andrejem Poravnetom v Chicagu, ki je bil predsednik
prvega Proletarčevega upravnega odbora, sta si dopi-
sovala o snovanju slovenskega socialističnega lista
že leta 1905.

Že precej let živi J. Teran na farmi blizu Elyja, prej
pa jevodil krojaško obrt. Pred dobrim letom, ko jepe-
ljal domov voz drv, se mu je splašil konj in ga vrgel
pod voz, da so mu šla kolesa ene strani preko telesa.
Silno ga 'je poškodovalo. Ali ker je Teran trdna go-
renjska korenina, si ježivljenje ohranil, a posledice bo
še čutil. Za Proletarca je v vseh letih njegovega ob-
stoja izvršil že nič koliko agitacije, enako za Družinski
koledar in Majski glas.

Vzlic svoji oslabelosti je šel tudi letos med rojake
in trgovce na Elyju, da dobi oglasov v Koledar, ka-
kor vsako leto. V pismu z dne 3. oktobra pravi med
drugim:

"Skupaj sem nabral 30 oglasov. Morda jih kaj
tudi Jacob Kunstelj pošlje. Tako zlahka kot letos jih
nisem še nikoli dobil. Gotovo so mi jih zato dali brez
ugovarjanja, ker sem se jim čuden videl. Niso me
namreč videli že nad leto dni in tako sem prišel med-
nje 48 funtov lažji kot sem bil in to človeka spremeni.

Dalje Teran izraža kritiko zaradi zamude z lan-
skim koledarjem, upa, da bo letos izšel začasno in.,
pozdravlja vse prijatelje in znance.

Ljudje, kot je s. Teran, so nam vsem v vzpodbudo.
Bil je preganjan radi prepričanja ter agitacije za naš
tisk, unije in naša društva, kot še malokdo, toda ni .

klonil nikdar in dela naprej vzlic omenjeni nesreči
in pozni starosti.

Pozdrav i njemu ter njegovi soprogi od nas vseh!
< -


