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Pismo upravnici
"Proletarca"!
Cenjena upravnica!

Izgubil sem nekoliko starih
naročnikov. To so tisti, oziroma
taki, ki so se naročili iz prijaz-
nosti. Amerikanci bi jim rekli
“favor subscribers”. Ti ne ču-
tijo potrebe po znanju. Ko pri-
deš v hišo takega naročnika si
misli, da ti ni za drugo kot da
iztirjaš od njega tisto od uprav-
ništva določeno vsoto naročni-
ne. Beseda kar noče iz ust, ka-
kor takrat, ko veš, da si prišel
k naročniku, ki precej ve, pa
še vedno raziskuje, preiskuje,
povprašuje in debatira. O, od
takšnega naročnika se že sam
nekaj naučiš! Ampak takšnih je
malo.

Katka Zupančič je v par šte-
vilkah Proletarca izvrstno opi-
sala karakterje, ki jih ni bas
malo v naših naselbinah. Ko
sem prečital njen članek, sem si
mislil: Tudi ako bi bil njen Jape
zraven, pa če bi bila zdaj tukaj,
bi jo objel in poljubil, tako mi
je bilo po volji.

Dober naročnik je tisti, ki ti
sam pove, zakaj si prišel v nje-
govo hišo. Pokliče ženo: “Hej,
stara! Prinesi denar za Prole-
tarca, je že potekel!” Žena pri-
nese petak, jaz dam potrdilo in
dva dolarja nazaj. “Kar obdrži
še tista dva “copaka”, pa pošlji
v podporo Proletarcu, ali ne,
stari?”

“Seveda,” pravi on, vse je šlo
s ceno gor, Proletarec ima pa še
vendo isto ceno.” Jako redki so
taki slučaji.
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Anglija pod delavsko vlado v vnanji
politiki ista kot je bila pod toriji

Friderick Kuh, poročevalec čikaškega “Suna” v Londonu, ki
je podmaršal Hugh de Crespigny. On je načelnik angleškega
žaja in politike posameznih velesil, navaja podatke o naglem kre-
tanju angleške politike v Nemčiji na desno.

Ako bi to trdil le on, bi mu vzlic priznanju, ki ga je bil de-
ležen za svojo vestnost v visokem žurnastičnem krogu, lahko vse-
eno kdo očital pristranost, ali pa da ima predsodke proti sedanji
vladi v Londonu.

Toda Kuh citira visokega angleškega častnika v Nemčiji, ki
je vladi v Londonu vrgel očitek, da dela zmoto, ker odriva iz
upravnih političnih služb socialdemokrate ter jih nadomešča s
politiki “katoliške krščanske demokratske stranke”. Ta častnik
je podmaršal Hugh de Crespigny. On je načelnika angleškega
letalstva v provinci Schleswig-Holstein, torej v britanski zased-
beni oblasti v Nemčiji jako važna osebnost.

V poluradnem zaupnem pismu je angleški vladi sporočil, da
je napačno, ker odmika svojo naklonjenost socialdemokratom in
podpira namesto njih reakcionarje iz vrst omenjene takozvane
“katoliške krščanske demokratske stranke”.

Bevinu in Attleeju je v poročilu dejal, da jima bo v Nemčiji,
posebno v mestih, laglje vzdrževati mir in red, ako se bo Angle-
ška vlada oprla na stranko, ki ima delavsko ljudstvo na svoji
strani, namesto da kaže naklonjenost tisti, kateri je delavski raz-
red nasproten.

Značilno je, da je Attleejevo vlado vsled njene napačne, re-
akcionarne taktike v Nemčiji posvaril visok vojaški poveljnik,
aristokrat, in ne kak levičar iz vrst angleške delavske stranke.

Enako taktiko kakor Anglija vodi v Nemčiji ameriška oku-
pacijska oblast. Mnogi trdijo, da se Anglija pravzaprav le ravna
po naši, ker si ji ne upa nasprotovati.

Od kar sta angleški in ameriški del Nemčije za ekonomske
in upravne namene združena, so dobili mandate načelnikov živil-
skega, agrikulturnega, transportnega, komunikacijskega in fi-
nančnega oddelka najkonservativnejši člani katoliške krščanske
“demokratične” stranke. Niti eno omenjenih ministrstev ni pod
načelstvom socialdemokrata.

Naravno, da so nemški socialdemokrati razočarani nad tolik-
šnim zapostavljanjem, posebno ker so angleški delavski vladi po-
kazali resno voljo za sodelovanje in za demokratiziranje Nem-
čije. Ampak ameriškim uradnikom je tudi še tako desničarski so-
cialdemokrat zoprn in enako večini angleških uradnikov, ki so
tudi iz protidelavske in protimarksistične diplomatske torijske
šole. Redka izjema med njimi pa je omenjeni podmaršal Cres-
Pigny.

Ako so nemški socialdemokrati nad tem početjem svojih an-
gleških tovarišev razočarani, je to njihova krivda. Saj so videli,
kakšna je angleška politika pod eno ali drugo vlado v Španiji, v
Grčiji, v Indiji, na Balkanu in kjerkoli. Nikjer si ne išče simpa-
tij in opore med delavskim ljudstvom. Povsod le med privilegiji.
Taka je angleška politika bila in danes ni še nič drugačna vzlic
Attleejevim obljubam.

Obnavljanje histerije proti "rdečkarjem"
odvaja ljudi od resničnih problemov

Marsikdo se še spominja blazne gonje proti “rdečkarjem” po
prvi svetovni vojni. Na čelu ji je bil takratni generalni pravnik
(Attorney General) A. Mitchell Palmer. Vsi delavski listi so bili
zaznamovani med njimi i taki, ki niso bili ne radikalni in ne v
zvezi s socialisti ali komunisti. Tudi “Proletarcu” so delali ovire
in mu nagajali.

Palmer, trgovska zbornica, zveza industrialcev, patriotične
organizacije veteranov, “hčere ameriške revolucije” ter obe
stranki sta se dušali, da je treba v zaščito deželi nevarnost “rde-
čega zmaja streti” za vsako ceno. Civilne svobodščine so izgubile
veljavo. “Bill os Rights” je bil le še dokument na papirju. Še
celo navadne liberalne revije so se morale boriti proti odredbam
generalnega pravnika in glavnega poštarja, ker sta jim stregla po
življenju. Večina socialističnih publikacij pa je bilo od reak-
cije ugonobljenih že med vojno . Nekdaj radikalne unije so se
pod temi pritiski odločile postati “patriotične” in s tem protiso-
cialistične. In vzlic temu se je reakciji zdela taktika demokratske
administracije napram “radikalcem” premila. Leta 1920 so bili
demokratski kandidati pometeni z glasovnice in vlado so prevzeli
republikanci.

“Rdeča” in “boljševiška” nevarnost je bila med tem “srečno”
potlačena. Sicer so se komunisti odstranjevali kar sami. Razdra-
ženi v frakcije so si bili edini le v boju proti radikalcem stare
socialistične šole, a drugače so se razdelili v sekte, ki so se la-
sale med sabo.

Zveza industrialcev in trgovska komora sta bili na konju.
Ljudje so delali, špekulirali, kupovali svilene srajce in ženskam
se ni bilo treba drenjati v vrstah, kadar so hotele svilene noga-
vice. Prišel je Hoover in obljubljal, da bo blagostanje ostalo. Da
bo pravzaprav še večje —po dve 'kari v vsaki garaži, pražen pi-
ščanec v vsaki ponvi . . .

Nato borzni krah, propadanje bank, kriza, milijone brezpo-
selnih, vasi na smetiščih, prezebanje brezposelnih v parkih, po-
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PRIZOR, KAKRŠNI SE V STAVKAH od konca vojne sem znova dogajajo, kakor so se skozi vso

l dobo pred vojno. Bodisi v Los Angelesu, v Philadelphiji, ali pa v Chicagu povsod je tako, da je oblast
' vedno proti piketom in stavkarjem v splošnem, enako sodišča. In tako bo tudi v bodoče. Naše unije so
svobodne in smejo stavkati, zakonito seveda. Policija in sodišča so tudi svobodna in smejo stavke ovirati
ali pa razbijati.

Zastopnik delavskega lista
mora biti nekaj več, kot je na-
vaden agent buržvazne cajten-
ge ali inšuranca. Goflje imajo
taki agentje dobro namazane.
Menda so trenirani nalašč za to.
Njihne cajtenge pišejo za vse
ljudi. To se pravi, da zadovolji-
jo vsakega poedinca. Naj bo
učen ali preprost, delavec, kmet
ali milijonar. Vere odobravajo
vse. Bog je itak samo eden. Saj
je še na denarju zapisano: “In
God We Trust”. Amerika je bo-
gata. The greatest country in
the world! Z velikanskim zano-
som ponavljajo te besede šolar-
čki in super-patriotje. Vsakdo
je lahko milijonar ali predsed-
nik Zed. držav ali oboje. Hej,
kje ste še kaj takega videli! De-
mokracija vseh demokracij!
Prla, ble, ble pa!

Kar poglejte zgodovino te
super-demokracije iz leta 1930
do 1940. V linijah so stali otro-
ci in stari, ženske in moški, črn-
ci in beli, po cele ure v mrazu
ali vročini. Dobili so par gnilih
jabolk, pokvarjeno smrdljivo
meso, nekaj oguljenega že na-
gnitega krompirja, par funtov
črvive moke in nekaj najcenej-
ših cunj, ki so jim rekli jacket
itd. Videl sem na lastne oči, ko
so ljudje padali v nezavest od
gladu ali nepravilne hrane. Pa
vam danes agent kapitalističnih
cajteng pripoveduje, kako je v
Rusiji, ali po drugih državah.
Zatrjuje vam, da imate prilož-
nost postati bogati.

Proletarčev zastopnik ne la-
že. Ne obeta nič takega, kar bi
bilo nemogoče doseči. Čitajte in

manjkanje , krušne, vrste, WPA, polomi, bolezni, samomori
taka je bila ta panorama od 1. 1930 do 1940.

Čudno, da se ljudje niso vprašali, čemu se je dogodil tako
strahovit polom, ko je vendar že Palmer rešil ljudstvo katastrofe
z uničenjem “rdeče nevarnosti”?

Ali se vse to ponavlja tudi po tej vojni?
Ako človek čita velike dnevnike in revije, posluša komen-

tarce v radiu in govornike na konvencijah bizniških organizacij,
mnogih unij in na zborovanjih Ameriške legije, se mu zdi, da
rdečkarska pošast spet sega po njemu z vseh krajev in kotov, ka-
kor po prvi svetovni vojni.

Republikanska stranka je v kampanji zgolj z geslom, da sta
Roosevelt in njegov naslednik Truman izdala to deželo komuni-
stom, ki rujejo, da izpodkopljejo njene temelje, omajejo njeno
gospodarstvo in jo vržejo zrelo za boljševizem totalitarni Rusiji
v naročje.

Ameriška trgovska komora (United States Chamber os Com-
merce) je dne 9. oktobra iz svojega urada v Washingtonu naslo-
vila vladi apel za podvzem drastičnih korakov proti komunistom.
Komunistično stranko naj se primora prijaviti se za agentko so-
vjetskega režima ter njene kominterne. Primora naj se jo odpreti
svoje knjige vladnim raziskovalcem, da doženejo. kdo jo finan-
cira in kako troši svoja sredstva. Predloži naj justičnemu depart-
mentu popolen seznam vseh svojih članov.

Preišče naj se prošlost vsakega vladnega uradnika, o kate-
rem gre sum, da je ali komunist, ali sopotnik in kot tak nezvest
ustanovam, ustavi ter tradicijam naše dežele.

Zahteva trgovske komore za tako podvzetje proti “komuni-
zmu” ni izolirana. Pred “komunistično nevarnostjo” je na kon-
venciji veteranov svaril načelnik zvezne detektivske službe (FBI)
J. Edgar Hoover. Kongresnik Thomas iz N. J. je naslovil general-
nemu pravniku Clarku nujno pismo, da naj nemudoma uvede
preiskavo proti prekucuškim spletkam komunistov in njihnih
pristašev. Clark mu je obljubil, da bo to storil, oziroma da njegov
department zdržema preiskuje, torej pri tem ne potrebuje vnanje
vzpodbude. A ob enem je pripomnil, da se mu zdi tega vpitja o
“komunistični” nevarnosti preveč. Republikance je obdolžil, da
so to gonjo preračunano pričeli, s pogledom na volilni dan v no-
vembru, v katerem si žele zmage za svoje ljudi.

Tako se torej opozarja z vseh strani na strašno nevarnost, ki
nam preti tu iz Fosterjevega tabora, in pa iz Moskve.

Na resnične probleme, ki jh je na kupe, pa se pozablja. Kajti
reakciji je veliko laglje iskati nevarnosti tam, kjer jih ni, kakor
pa videti tiste, ki jih ona povzroča in povečava.

j presojajte sami. Da boste znali
pravilno soditi, se pa morate iz-
obraževati. Zato je pa Proleta-
rec najboljši.

Delavski agitator mora po-
znati politična, ekonomska in
socialna vprašanja in jih tolma-
čiti v razredno zavednem smi-
slu. Zelo pogostokrat se pripeti,
da moramo razpravljati o ve-
rah, ki jih ni baš malo. Še celo
v astronomsko vedo in sedaj v
atomsko, ga Proletarčevi naroč-
niki potisnejo. ?\li Proletarčev
zastopnik ne sme izgubiti gla-
ve. Odgovarja seveda po mož-
nosti, ali delavske steze ne sme
pozabiti.

Veliko, zelo veliko bi Prole-
tarčevi zastopniki lahko pove-
dali o izkušnjah, ki so jih prido-
bili skozi dolga desetletja za-
stopništva. Zastopnik Proletar-
ca ima navadno čez tudi proda-
jo knjig, Ameriški druž. kole-
dar in Majski glas. Nabira ogla-
se v Koledar in Majski glas. To-
rej ima opravka tudi s trgovci.

Proletarčev zastopnik ima ta-
ko bogate izkušnje, da bi lahko
šel predavati na kakšno delav-
sko univerzo. Poslušalci bi mu
bili hvaležni. Delavski list
urejevan kot je Proletarec
je delavcu prav tako potreben,
kakor mu je hrana, počitek in
vse drugo za obstanek.

Zastopnik.

PER ALBIN HANSEN
Švedski premier, socialdemo-

krat Per Albin Hansen, ki je 6.
I oktobra nagloma umrl, je bil na
čelu vlade 14 let. Med vojno je
sestavil koalicijsko vlado, da bi
bila nevtralnost Švedske bojše
zavarovana. Toda v času sploš-
nih nacijskih zmag v Evropi je
Hitler močno pritisnil tudi na
Švedsko. Pošiljala mu je v za-
meno za premog in stroje skoro
vso svojo železno rudo, les in
papir. Nato mu je dovolila pre-
važati preko Švedske nemške
vojake v zaprtih vlakih med
Finsko, ki je bila tedaj v vojni
na nemški strani, in Norveško,
ki je bila poc| nacijsko okupa-
cijo.

Čim je bilo vojne konec, sq je
socialdemokratska stranka od-
ločila vladne vajeti sama vzeti,
ker ima večino v zbornici. Pre-
mier Hansen se je v času svo-
jega udejstvovanja v stranki in
v vladi ponašal z velikimi pri-
dobitvami za švedsko ljudstvo
na polju zaposlitve, socialne za-
ščite, višanja življenskega stan-
darda in pa miroljubnega raz-
merja z vsemi deželami na
svetu.

Mesarski trust žanje profite
vzlic "pomanjkanju" mesa

“Wall Street Journal” poro-
ča, da bodo dobički velikih me-
sarskih korporacij letos tolik-
šni ali pa še višji kakor lani. To
se zdi marsikomu čudno, kajti
kako bi mogel imeti mesarski
trust večje dobičke, ko pa nima
mesa? Isti list pojasnuje, da bo-
do dobički večji največ vsled
znižanih davkov. To je “zaslu-
ga” kongresa, ki je davke zelo
znižal korporacijam, pozabil pa
jih je znižati “malim ljudem”..

Ako verujete v poslanstvo, ki
ga vrši “Proletarec”, pomagajte
mu v pridobivanju naročnikov
in zbirajte prispevke v njegov
t ;skovvi »klad! 4

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Jesen je tukaj. Minulo nede-

ljo sem celo jutro grabil orume-
nelo listje, ki ga je bilo na de-
belo nasutega na ledini pred hi-
šo. Ali ko sem se naslednje ju-
tro napotil na delo, je bilo kot
v nedeljo zjutraj ves moj
trud je bil zaman. Drpgo kar o-
paziš je odhod ptičev pevcev.
Vso pomlad in v poletju so čiv-
kali in prepevali, da je bilo ve-
selje. Človek, ki živi v mestu
tega ne opazi. Ali kadar živiš
dalj časa na deželi, se bližje spo-
znaš s prirodo. Seznaniš se ne
samo z drevjem in rožami, am-
pak tudi s . ptiči, čebelami, me-
tulji, mravljinci, vrtnimi kača-
mi katere dirkajo pred tvoji-
mi nogami ter kmalu spo-
znaš njih šege in navade. Mo-
goče se bo to zdelo marsikomu
otročje, ali verjemite mi, niče-
sar ni bolj utešljivega kot je
spomladno in poletno jutro na
vrtu, ko opazuješ vse tisto skri-
to življenje okrog sebe, ali pa
ko sedeč na klopi gledaš malega
pevca “wrena”, kako nosi bilke
slame v svojo hišico, katero si
mu pripravil zadnjo zimo za
njegovo gnezdo. Ves nabrani
gnjev izgine iz tvoje duše —in
zopet postaneš vesel in poln op-
timizma kajpada toliko časa,
dokler ne odpreš radia ali pa
dnevnika.

Pri nas
Priznati moramo, da se je

zadnje čase džingoistični duh
nekoliko polegel. Tudi o takoj-
šnji vojni se ne govori več to-
liko kakor se je. Tu pa tam se.
še oglasi kakšen škof ali kardi-
nal, kateri naglaša svetost in
krepost zagrebškega mučenika
Stepinaca, kateri je kot pravi
naslednik nekdanjih križarjev,
s svojimi “pištolarji” pokrstil s
pištolami v roki in spravil v
sveto katoliško vero precejšnje
število staroverskih Srbov —in
jim s tem pripravil resnično pot
v nebesa (nekateri celo trdijo,
da so jih precejšnje število ta-1

koj spravili v nebeško kralje-
stvo, kjer niso mogli delati Pa-
veliču nobenih sitnosti). Ali kot
trdi sam Stepinac, je njegova
vest popolnoma mirna. Torej je
kar se tega tiče stvar čisto
v redu. Poleg tega, kar sem zgo-
raj omenil, je pa vse drugo
pa naj bodo že razprave o seda-
nji draginji, postnih dnevih
(brez mesa), podraženje cigaret
in mleka, pomanjkanje žajfe in
plenic posvečeno političnim
manevrom, kateri so znani vam
vsem.

“America first-arji” so se pod
drugim imenom ponovno orga-
nizirali. V nekaj tednih so zbra-
li med seboj precej čedno vsoto
enega milijona. To je šele za za-
četek. Kajpada, da je tudi naš
“krnel” McCormick zraven.
Isto-tako predsednik Sears-Roe-
buck kompanije, gen. Wood.
Njih besednik v radiu je poleg
drugih precej znanih Upton
Close. Namen te dične družbe je
‘rešiti” ameriško republiko, da
jo ne pohrustajo “ta rdeči” in
pa Angleži. Kajpada, njih glav-
ni smoter je: “American way”
ter “right to work”. Mislim, da
mi ni treba še posebno pojasnje-
vati kaj to pomeni.

Unijsko delavstvo jepač pred
težkimi vprašanji.

Tik pred volitvami smo. Svo-
jih kandidatov delavstvo nima.
Zbirali bodo, kot sem že zadnjič
omenil, med “delavskimi prija-
telji” v obeh buržvaznih stran-
kah. Mi vsi poznamo korupcijo
obeh teh strank, toda saj za se-
daj nima unijsko delavstvo dru-
gega izhoda. Priznati moramo,
da je bilo neko število zastop-
nikov v zadnjem kongresu in
senatu, kateri so bili naklonjeni
organiziranim delavcem. Ali
ogromna večina ni bila. Kdor ne
verjame, naj pogleda na rekord
zadnjega kongresa.

V letošnjih jesenskih volitvah
se reakcija pripravlja poraziti
še tisto malo kar je ostalo na-
prednega izza Rooseveltovih ča-
sov. Ne samo reakcija v repu-
blikanski stranki, ampak tudi
reakcija med južnjaškimi demo-
krati ne pozna nobene meje.

Če so naši unijski voditelji
kdaj potrebovali sokratske mo-
drosti, jo potrebujejo danes
in za vse delavstvo ter
tudi ZaTiaS. ‘ s

,

Po -svetu
Ko boste te vrstice čitali, se

bodo nacijski gospodje že gu-|

gali na,vislicah. Nisem pristaš
smrtne kazni, ali golazen kot je
bila ta gospoda, ne spada med
ljudi.

Eden glavnih dogodkov v teh
dneh je bilo ponovno glasovanje
o novi francoski ustavi. General
de Gaulle, kateri ima številno
pristašev v Franciji, ji je zelo
nasproten. O njeni formaciji se
govori že več kot eno leto, češ,
da ne daje predsedniku republi-
ke dovolj avtoritete —in da je
vsa moč koncentrirana v zbor-
nici. V svojem zadnjem govoru
je de Gaulle naglašal o neizo-
gibni vbjni med Ameriko ih Ru-
sijo ter kočljivo vprašanje Fran-
cije, katera bo po njegovem
mnenju v pretečem konfliktu
brez' moči. Fant bi rad postal
diktatbr, ali pa Napoleon IV.

Ni dolgo tega, ko sem čul po
radiu nekega preroka, kateri
razlaga vsako nedeljo ob osmih
zvečer na dramatične način svo-
je prerokbe, češ “Kajšekove ar-
made bodo kitajske komuniste
kmalu pohrustale.” Ali čudno,
danes slišimo ravno obratno.
Kajšekove armade se umikajo.

Nekaj o knjigah
Kot je že moja navada, sem si

zadnje dneve nabavil nekaj no-
vih knjig. Omenim še posebno
dve, kateri bi si moral dobiti
vsak čitatelj Proletarca. To sta
knjigi “As he saw it”, katero je
spisal sin pokojnega predsedni-
ka, Elliot Roosevelt, ter “Dinner
at the White House,” ki jo je
spisal Louis Adamič. Prva knji-
ga je opis potov in sestankov
“velike trojice”, ter je posebno
namenjena širši ameriški publi-
ki, da se seznani z resničnimi
cilji pokojnega predsednika
Roosevelta in da napravi pritisk
na gotove ljudi, kateri hočejo
pogaziti vse, kar je s tako teža-
vo ustvaril. Knjiga stane $3.

Adamičeva knjiga je študija
človeka, kateri je z bližine opa-
zoval, kaj se je godilo v ‘Beli
hiši”, to je boj med Churchillom
in Rooseveltom. Knjiga je prvo-
vrstna. Kaže slabosti in moč po-
kojnega predsednika. To knjigo,
ki stane $2.50, si lahko naročite
pri Proletarcu.

Nadalje sem si nabavil Upton
Sinclairjevo “A World to Win.”
To je že sedma knjiga cikla no-
vel “Lanny Budd,” in pa dva
monumentalna dela velikega In-
dijca Jawaharlal-a Nehru,
“Glimpses os World History” in
pa “Discovery os India.”

Obe ti knjigi je spisal v ječi.
Prvo v obliki tedenskih pisem
svoji hčerki Indiri, katere vzgo-
ja jebila mogoča edino na ta na-
čin. Prvo pismo ji je poslal na
njen trinajsti rojstni dan in z
njimi končal tri leta pozneje.
Knjiga ima okrog tisoč strani. V
gotovih stvareh (spisana je bila
pred zadnjo svetovno vojno) je
v resnici preroška. Več o tem in
o Indiji prihodnjič.

Rojstva in smrti v Illinoisu
V prvih sedmih mesecih tega

leta je bilo v Illinoisu rojenih
80,303 otrok in v isti dobi je
52,872 oseb umrlo. Rojstev je
bilo letos do 1. oktobra 5,753
več kakor pa v enakem času
prejšnje leto.

Tole mi ne gre
v glavo?

\ i
"

a '

Kako, da visoka katoliška hi-
erarhija nikakor noče priznati,
da je tudi škof —v tem slučaju
zagrebški nadškof Stepinac, la-
hko prav tako velik grešnik ka-
kor kak posvetni politik, to mi
nikakor ne gre v glavo! •
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