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Otroci - božji
blagoslov...

Z dna miznice sem pobrala
zadnji košček papirja, že zaru-
menel izrezek menda iz nekda-
njega ljubljanskega Jutra. Zno-
va sem prečitala naznanilo o
smrti žene, ki je rodila reci
in piši—pet in dvajset otrok . . .
Toda samo trije, trije od vseh
pet in dvajsetih, so ob njeni
smrti še živeli!

Koliko nakupičene muke in
trpljenja, brige in žalosti se skri-
va v teh nekaj stavkih!

Kakor se zdi vse skupaj ne-
verjetno, vendar ni izmišljeno.
Tudi ne verjamem, da bi se bila
vrinila kaka pomota, kajti ob
koncu so ti trije, ki so svojo ma-
ter še preživeli, navedeni z ime-
nom in eden od teh je Sveto-
zar Banovec, tudi nam po Ame-
riki znani operni pevec.

In sem se spomnali Janeza R.
Kakšnih osem let je bil starejši
od mene, a poznala sem ga od
svojih otroških let. Seznanila
sem se kasneje tudi z njegovo
ženo, zlasti pa še z njegovima
prvima otrokoma, ki sta k meni
hodila v šolo.

In ko sem bila 1. 1930 v stari
domovini, sva se z Janezom po
naključju srečala. Na zunaj se
še ni toliko spremenil, ali kret-
nje in glas, pa še marsikaj dru-
gega se mi ni zdelo njegovo.
Duh po pijači mi je potrdil do-
mnevo, da se ga je mož precej
nasrkal. Neprijetno preseneče-
nje zame, kajti če je kje kdo
poznal svojo mero, jo je on.

Seveda sem ga takoj vprašala
po Jožku in Mickici.

Hrupno se je nasmejal, kar je
bilo tudi novo zame, pa dejal,
da je Jožek že zdavna nehal biti
Jožek, ampak je cel Joža, ki že
nekaj let gleda za dekleti. Mic-
kica je tudi že postala postavna
Micka, ki ji bo kje ta dan treba
odšteti doto. Saj je najmlajšemu
že nad šestnajst let, je pripom-
nil in zakrilil s svojimi dolgimi
rokami , kot ni poprej nikdar
krilil.

Vse bolj se mi je zdelo, da ti-
či za njegovo pijanostjo globlji
vzrok. “Torej je ostalo pri prvih
štirih,” sem navezala na njego-
ve zadnje besede.

“Glej jo, no! Kolikšno proce-
sijo otrok pa imaš ti za sabo,
ha? Naj štejem od katerega kra-
ja čem, naštejem eno samo sa-
maherno punčiko!” me je zafrk-
nil. Nato pa se je kakor odreza-
no zresnil in se zamislil. In čez
čas: “Veš kaj? Pil sem, zato ti
bom nekaj povedal, kar ti dru-
gače ne bi, čeprav bi me od vseh
ljudi ti še najbolj razumela. Kaj-
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Volilna borba, ki ne obeta za
ljudstvo nikakršnih pridobitev

Med demokrati in republikanci je boj za mandate. Treba je
izvoliti vse poslance v nižjo zbornico in polovico v senat. V neka-
terih državah imajo tudi volitve za governerja in v razne druge
urade.

Kandidati se obmetavajo v listih in v radiu, na shodih in s
pamfleti in ako bi prišel med nas kak tujec z daljnega planeta, bi
si predstavljal, da se borimo za kaj dobrega. Ampak ves ta boj je
v resnici—z malimi izjemami, samo za službe. Načelnosti v njemu
ni. .Kajti poslanci obeh strank so v minulem kongresu nastopali
skupno posebno kadar se je šlo za najbolj reakcionarne predloge,
za pobijanje kontrole nad cenami, za stanovanjski in razne druge
probleme. Še celo predsednik Trumani konservativen kot je,
ni mogel dobiti podpore za svoje načrte, dasi je imela njegova
stranka večino v obeh zbornicah. Toda demokrati so rajše gla-
sovali skupno z republikanci, ker oboji so za en isti ekonomski
sistem, za svetost privatne svojine in za neomejeno profitarstvo.

V kampanji so skozi ves čas tega batinanja mnogi prerokovali,
ua bo 5. novembra dobila večino v kongresu republikanska stran-
ka. V resnici jo je imela tudi sedaj, ker so z njo glasovali i demo-
kratski poslanci, posebno skoro do slednjega iz južnih držav.

Agitatorji sicer pripovedujejo, da bo slabo, če dobe repu-
blikanci večino, ker nas bodo obložili z inflacijo, vnanjo politiko
bodo zavozili in sklepali bodo unijam sovražne zakone.

Resnica je ako bi hoteli volilci resnico razumeti, da je
vnanja politika Trumanove administracije republikanski stranki
popolnoma po volji. Dva izmed vodilnih delegatov na mirovni
konferenci in na konferenci združenih narodov sta republikanca
in obe stranki sta predvsem za preprečenje “komunizma” po
svetu. V ta namen se prepehavamo v diplomaciji s Sovjetsko
unijo in oboroževanje je znova v teku. Torej dočim sedaj pomaga
republikanska stranka demokratski, bo v bodoče slednja koope-
i irala s prvo v vsem, kar bi moglo služiti reakciji in jo utrjevati.

Zed. države so edina dežela, ki so brez socialno ali socialisti-
čno usmerjene stranke. Tako imamo samo kapitalistično stranko
dveh imen. Socialistično —kije do prve svetovne vojne sijajno
napredovala, je reakcija demokratske-republikanske stranke übi-
la v vojni histeriji in potem so njeni pstanki shirali v bojih s ko-
munisti in notranjih trenjih. .Sicer še obstoji, a je brez sredstev
in brez take organizacije, kakršna ji bi bila potrebna, ako bi ho-
tela posczati v volilno borbo. V teh volitvah je skušala poseči v
kampanjo posebno v New Yorku, pa so njeni republikanski ter
demokratski nasprotniki vložili proti nji ugovor, češ, da so njene
nominacijske peticije nepravilne. Enak ugovor so naperili proti
komunistični, trockistični in eselpistični stranki. Komunisti so
svoje kandidate že prej umaknili z liste, razen enega ali dveh,
in indorsiraii kandidate demokratske stranke. V New Yorku sta

V:c dve drugi stranki Labor Party ter Liberal Party, ki obe agi-
tirati za kandidate demokratske stranke. V Minneapolisu so pred
leti imeli farmarsko-delavsko stranko, v Wisconsinu progresivno
m imeli smo močne postojanke socialistične stranke v Wiscon-
sinu, Penni, New Yorku, Connecticutu, v Montani, v Minnesoti
in drugje.

Sedaj je vse to moralo pod silo kapitalističnih političnih ma-
šili in vsled oportunizma ameriških liberalcev in radikalcev (ta-
kozvanih) s površja in njihni ostanki se skušajo pririniti do sklede
bodisi na demokratskem ali pa republikanskem tiketu.

Prihodnje leto ko se novi kongres snide, bo ljudstvo doži-
velo nova razočaranja. Kajti pripravljajo se zakoni proti unijam,
proti stavkam, proti “komunizmu” in sploh že sedaj divja silovita
propaganda proti vsakemu in vsemu, kar je naprednega. Kajti
ameriški kapitalizem s svojimi reakcionarnimi politiki čuti, da
četudi sedaj nima proti sebi nobene organizrane, socalistično ori-
entirane opozicije, razmere nastajajo, ki jo bodo vzzklile iz tal.
In to bi radi preprečili.

Liberalci pa se boje, da ako se bo to hujskanje proti “rdeč-
karstvu”, “sopotnikom” in liberalcem nadaljevalo, morda nastane
s pomočjo časopisja in radia histerija reakcije tolikšna, da do-
bimo fašizem. Posebno kadar nastane nova depresija, bodo na-
stala tla godna zanj. .In fašisti so že sedaj najboljše organizirani.
'1 udi antisemitizem jim je gnojno polje. A vzlic temu je pred
nami resnicca, kakor je bila v Nemčiji in v Italiji, in je v Španiji

da fašizem ni rešitev iz socialnih nadlog. Edin izhod je nado-
mestitev kapitalizma s socializmom in mednarodno vzajemnostjo.

Tudi v Nemčiji poskušajo z
volilnimi eksperimenti

V različnih zavezniških zonah v Nemčiji so imeli v razna
lokalna in krajevna zastopstva že precej volitev. V Hamburgu,
ki je v angleški zoni, so dobili večino socialdemokrati. Na Bavar-
skem pa nekakšna krščanska demokratska stranka, ki je reakcio-
narna in njen glavni boj je proti komunizmu in prav tako proti
socalidemokratom.

Nedavno so se vršile volitve v Berlinu. Socialdemokrati so
dobili blizu 50 odstotkov glasov, stranka socialističnega edinstva
okrog 20 odstotkov in ostale glasove so dobile tri druge stranke.
Stranka socialističnega edinstva je združena organizacija komu-
nistov in levičarskih socialistov v sovjetski zoni. Dobila je manj
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POMORSKI POTNIŠKI PROMET se je pričel po tej vojni iz Anglije. Francija še dolgo ne bo mogla
tekmovati, ker je izgubila Normandijo. Gornje je najmodernejša ameriška potniška ladja “America”, ki bo
konkurirala z angleškimi parniki.

IVERI
ne . . .” je počasi zategnil ter me
pomembno pogledal. In ker ni
opazil na mojem obrazu druge-
ga, kot veliko azačudeno vpra-
šanje, je nekoliko nestrpno do-
dal: “No, ali nisva govorila o
otrokih? Jaz imam štiri, pa bi
jih bilo lahko več, a ti imaš sa-
mo enega. Zakaj ne več?” Po-
mahal je z roko, češ, ni mi treba
odgovoriti, ker vse brez tega
ve. Pomolčal je, kakor da išče
besed.

“Eh, kaj, saj je vseeno, kako
začnem. Prej si me vprašala po
moji deci. Čvrsti so in zdravi
vsi štirje. Hvala Bogu!” je po-
udaril in ni bilo dvoma, da je
poudaril prav od srca.

“Prvi trije so se mi narodili,
ko sem bil komaj štiri leta ože-
njen. Tako ne sme več naprej,
sem si rekel. Za moj gruntec jih
je dovolj. Pa sva se zmenila z
ženo, da bova bolj po meniško
živela. Boš menišil, če nisi v
kloštru! Natanko čez enajst me-
secev so prikričala nova usta na
svet...

Z nekim prijateljem, ki je pri-
šel iz Amerike, sva se pogovar-
jala o marsičem tudi o tem
mojem vprašanju, na katerega
jaz nisem našel rešitve, zato pa
je bil on bolj podkovan. In mi je
dal nasvete in sredstva. Dolga
dolga leta je bilo vse v redu.
Potem pa je bil pri fari misijon.
Šla sva k spovedi obadva. Ali
žena je na nesrečo naletela na
patra, ki jo je zvijal in zvijal,
dokler mu ni reva zaupala naji-
ne zakonske skrivnosti.

Oho, potem se je pater šele
razpasel, kakor pravimo, pa ji
zočital in naklestil toliko o gre-
hu, o smrtnem grehu, in ji napi-
hal v dušo toliko pekla, da sem
se skoro sesedel, ko sem jo po
maši zagledal pred zvoniki. “Ja-
nez, grešila sva! Ne ti ne jaz ni-
sva vedela, da grešiva. Vsa ta
dolga leta sva grešila! Smrtni
greh na smrtni greh .. . Moj
Bog, kaj bo z nami. . .”

Čul sem že včasih, da so mi-
sijoni za nekatere nevarni. Mar
se ji je zmešalo? Pošteno sem
se ustrašil. “O kakšnih grehih
govoriš?”

In začela mi je praviti, da sva
Boga samega ogoljufala za duše
najinih nerojenih otrok . . . No,
potem mi je bilo jasno vse. A za-
slutil sem tudi, da se bodo ne-
mara patrovi prekleti kremplji
na najinim zakonskem življenju
poznali. In me je grabila jeza.
“Zakaj nisi vprašala patra po
njegovi nerojeni deci?” Pa kaj
bi pravil. Res je le to, da ni bilo
po tistem času nič več pravega
miru v naši hiši. In kjer ni miru,
ni ne sreče. Ti poznaš mojo že-

glasov kot se je pričakovalo. Oziroma tudi znatno manj kot v vo-
litvah leta 1932.

Naravno, da ji je šla sovjetska okupacijska oblast na roko.
Angleži so naklonjeni socialdemokratom in Američani ter kon-
servativni angleški častniki pa ljubimkajo s tistimi Nemci, ki
snujejo politične stranke pod demokratskimi gesli, toda za obno-
vitev kapitalizma starega reda. Bavarsko, ki je v ameriški zoni,
ima ta sloj že skoro vso v rokah., Socialdemokrati imajo nekaj
oblasti in komunisti zelo malo.

Angleška vlada je izjvila, da bo v svoji zoni Nemčije indu-
strijo socializirala Naša vlada naravno, nasprotuje. In ker rabi
Anglija za obnovo obratov v svojem delu razbitega nacijskega
rajha ameriško posojilo, se njenim načrtom za socializacijo ne
obeta kaj prida.

Prej ali slej postane Nemčija spet enota, dobila bo parla-
ment in vlado in če se zavezniki do tedaj sporazumejo, bo nova
zbornica lahko protinacijska. Ampak kot so stvari v Nemčiji se-
daj, skušajo interesi zavezniških dežel nemške stranke in politike
uporabljati le za orodja svoje vnanje in ekonomske politike, kar
ni dobro ne za mir, ne za demokratiziranje Nemčije.

no. Ni ena tistih, ki ližejo cer-
kvene prage. Ali verna je. In
duhovnikovi besedi 4/erjame.
Zato trpi. Trpi ona, zavdljo nje
trpim jaz, in po nekaj tudi vsa
družina.

Zaman jo tolažim, karam in
dopovedujem. Ona le tarna in
ni več tista, kot je bila.

Greh, vidiš, je imeti malo
otrok, pa tiste lepo vzgojene in
dobro vzrejene, tako da so lahko
veseli svojega življenja. Moralo
bi jih biti dvanajst, petnajst ali
še več, tako da bi drug drugega
spodrivali, se kakor jata svin-
četov gnetli okrog premajhne
sklede, pa kleli uro svojega roj-
stva, ko bi bosi in goli črkovali
od glada. To, vidiš, ne bi bil
greh.

Prosil bi te, če moreš, :a bi se
oglasila k moji ženi. Pc 3j ji o
svojem življenju, povej ji, da
imaš ti sebe in svojo dušo in
svojo družino prav tako rada,
kakor ona svojo. In povej ji, za-
kaj se ti ne bojiš. Če bi ji mo-
gla prepoditi le strah, pa bi bila
reva morda rešena. Zakaj strah
ji ne da misliti. Iz golega strahu
ne vidi, da peha sebe in mene
v pogubo. Meni se smili, ali me-
ne ne posluša, ker jaz nisem pa-
ter, ki pase duše .

.
.”

Še danes mi je žal, da se ni-
sem oglasila, kakor me je prosil.
Na ušesa mi je namreč prišlo,
da se ženi resnično meša. In
tako se nisem upala.

Novi vodja odbora
politične akcije CIO

S smrtjo Sidneyja Hillmana je
nastala v političnem gibanju, ki je
bilo pred par leti ustanovljeno pod
okriljem unij CIO, velika vrzel.
Kajti Hiilman mu je bil duša. Bil
je dober strateg in razumel je po-
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litične toke v tej deželi kot malo-
kdo. Vsled uspeha, ki ga je dose-
gel z odborom politične akcije CIO
(Political Action Committee), je
imel Hiilman vrata odprta v Belo
hišo k Rooseveltu kadar je hotel,
in če je potrkal k VVallaceu, ali h
kateremukoli drugemu progresiv-
nemu prvaku demokratske stran-
ke, mu hišno osobje ni reklo, češ,
“obžalujemo, toda gospoda tega in
tega ni v uradu.”

Pokojni Hiilman se je v letih
svojih aktivnosti uveljavil ne samo
kot dolgoletni predsednik krojaške
unije ACW (CIO) temveč tudi na
socialnem in delavskem političnem
polju. Bil je iniciator politične ak-
cije (CIO) in glavni vodja newyor-
ške American Labor Party.

Za predsednika omenjene unije
je bil po Hillmanovi smrti izvoljen
Jacob S. Potofsky.

Toda za načelnika odbora politi-
čne akcije (CIO) so morali iskati
drugega. To mesto je končno dobil
Jack Kroll, ki je izjavil, da bo po-
litično akcijo CIO nadaljeval po
potih, kakor jih je s svojimi tova-
riši začrtal pokojni Sidney Hiil-
man.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Volitve so pred durmi. Že dol- <

go nismo slišali tako umazane ;
kampanje kot ravno sedaj. Člo-
vek bi mislil, da bo komunizem
pravkar požrl naiib demokraci-
jo ter da so Byrnes in demokrati
izročili vso našo deželo Rusiji. ■Ni je stvari od QPA pa do UN-
RRA, katera ne diši po komuni-
zmu. Republikanski govorniki
grme, da je treba počistiti rdeč-
karje iz senata in iz kongresa.
Človek se zaman vprašuje, kje
so vendar tisti rdeči simpatičar-
ji, kateri so bili tako nevarni v
zadnjem umrlem kongresu. Saj
je vendar vsemu svetu znano,
da kar se reakcije tiče, je 79.
kongres prvačil. Ali naj bo to še
tako jasno, naš “krnel” grmi,
da sedaj je čas, da se pospravi
komuniste in reši republiko. In
republikanci so tisti, kateri bo-
do ponovno uspostavili že dav-
no izgubljeno svobodo ter upo-
klicaji nazaj dobre stare čase . . .

Demokrati imajo težak boj.
Z Wallacejem so izgubili zadnjo
pošteno vez z resnično liberalno
frakcijo demokratske stranke.
Predsednik Truman ni Roose-
velt. Njegovo (Trumanovo) cin-
canje, da je prijatelj z vsemi in
njegovo stališče glede zunanje
politike mu je prineslo “slavo”
samo od skrajne desnice. Da
skušajo sedaj z vso silo popra-
viti saj nekaj tistega, kar je iz-
gubljeno, je razvidno s popust-
ljivostjo kontrole nad cenami
življenskih potrebščin ter z ape-
li na delavstvo.

Kaj pa ameriško delavstvo?
Ameriška delavska federacija je
nedavno zaključila svojo kon-
vencijo tukaj v Chicagu. Kdor
je sledil poteku tega zborova-
nja, ni pronašel v vsem tem gne-
tju veliko takega, kar bi ga mo-
glo naudušiti za pravo delavsko
stranko. Udrihali so po CIO, po
komunistih, bili proti združenju
svetovnih delavskih unij zato,
ker so sovjetske delavske unije |
zraven, proti kontroli živil itd. '

William Green je bil ponovno
izvoljen. Kar se pa tiče letoš-
njih kongresnih volitev, je
Green izjavil: “Mi bomo volili
za naše prijatelje!”

CIO je aktivnejša glede tega.
Njena politična organizacija,
PAC, je zelo aktivna ali kot v
zadnjih predsedniških volitvah

so jo tudi sedaj reakcionarji
obeh strank proglasili za komu-
nistično.

Nekdaj živahne in aktivne
socialistične stranke danes ni v
boju. Težko je zapisati to res-
nico, posebno za nas slovenske
delavce, katerih kredo je bil in
je še danes socializem.. Ta vrzel
v ameriškem delavskem politič-
nem življenju, katerega je krila
socialističčna stranka, in katere-
ga ni nadomestila nobena dru-
ga, postaja vedno večja. Prej ko
slej in to v bližnji bodočnosti bo
prišel čas in potreba, ko se bo
socialistično delo obnovilo in to
v resnično močni, delavski so-
cialistični stranki, kjer 'bomo
ponovno obnovili naše delo.

Po svetu
Sveti oče je izobčil vse tiste

grešnike, kateri so si oskrunili
roke za časa sodnega procesa
proti nadškofu Stepinacu. Jej,
jej, kaj bo sedaj?! Še k spovedi
ne bodo mogli! Skoro gotovo bo-
do morali napraviti pot v Canos-
so, kot jo je moral v enajstem
stoletju Nemec Henrik četrti.
Kot sveti oče, je torej tudi vsak
škof nezmotljiv. Kot je bilo po-
vedano v tistem izobčenju, nima
nobeno posvetno sodišče pravi-
co pod kaznijo izobčenja soditi
škofe in prelate. Čudno. “Cau-
dillo” Franco je precej katalon-
skih in baških duhovnikov, ka-
teri so bili republikanskega mi-
šljenja, spravili na drugi svet,
pa se ni sveti oče prav nič prito-
žil, niti ne naši ameriški škofje
in kardinali. Kardinal Spellman
ga je še pohvalil, češ, da je do-
ber katoliški mož. Taka logika je
za nas grešne lajike res težko
razumljiva.

Na Grškem se civilna vojna
nadaljuje. .V nedavni številki
Proletarca se sodrug Jože Kor-
šič iz Detroita zgraža nad takti-
ko ministrov angleške delavske
stranke. Da, Jože. Nisi samo ti,
kateri se zgražaš! Ni ga pošte-
nega človeka, kateri bi ne obso-
dil to kar se v imenu angleškega
imperija tolerira na Grškem.
Angleške armade na Grškem.
Sedaj smo tudi mi poslali nekaj
naših oficirjev v to deželo. Do-
čim se čisti saj kot pravijo z na-

ciji v Nemčiji, hodijo grški faši-
sti in kolaboratorji svobodno po
atenskih ulicah. Velika večina
teh služi danes v grški kraljevi
armadi. Kot poroča George Wel-
ler, je Grška edina dežela, kjer
niso do danes niti enega nem-
škega ali pa italijanskega kola-
boratorja usmrtili. Dočim se
je pred očmi angleške armade,
katere glavni čin je bil zaduše-
nje republike, übilo na tisoče
pristašev republike, komuni-
stov, socialistov in liberalcev.
Torej za tiste, kateri so se bo-
rili proti okupatorju smrt, in
za tiste, kateri so sodelovali z
nemškimi in italijanskimi faši-
sti svoboda. Angleška delav-
ska stranka bo to sramoto težko
preživela.

Jugoslavija je tudi precej na
dnevnem redu. Sedaj ponovno
grme v našem državnem depart-
mentu, da ima Tito zasužnjenih
par sto ameriških državljanov.
Jugoslovanska vlada je pojasni-
la, da so to v večini nemškega
pokolenja ter naturalizirani
ameriški državljani. Vsi ti so
bili v Jugoslaviji naseljeni še
pred vojno in sodelovali z Nem-
ci in Italijani. V našem držav-
nem departmentu se danes vrši
kot se na primer pri ameriški
federaciji dela: Nadari prijate-
lje in kaznuj sovražnike..” Če
ne verjamete, vprašajte Čehe.

Pri nas
Pred nekaj tedni se je na po-

vabilo tukajšnjih klubov in uni-
verz nahajala večja skupina so-
vjetskih kulturnih delavcev, ka-
terih namen je bil zbližanje ter
sporazum med nami in sovjet-
skimi ljudstvi. Par dni po do-
hodu jih je pozval naš justični
departmena, da se morajo regi-
strirati kot tuji agenti. Ko so se
slednji obrnili na sovjetsko po-
slaništvo, jim je bilo naročeno—-
ne registrirati. Ob enem je so-

i vjetsko poslaništvo napravilo
i pritožbo v Washingtonu. Ali to
ni pomagalo.. Ponovno se je za-
htevali registriranje. Rusi so od-
povedali vse njih angažiranje
ter odpotovali nazaj v Rusijo.
Na ta način delajo za prijatelj-
sko kulturno zbližanje med
Ameriko in Rusijo v Washing-
tonu. Kadar pa pride Churchill,
ali kak drug diplomat neofici-
jelno v Zed. države ter s svo-
jimi govori napravi skoro vojno

se pa kaj takega ne zahteva.
Upajmo, da bo sedanje zaseda-
nje mirovne konference združe-
nih narodov v New Yorku iz-
boljšalo ta položaj.

PREŽVEKOVALEC NA
PROMENADI

Vse gre po sreči:
On žveči gumi,
ČAS žveči njega.
Ko prežveči gumi,
ga izpljune.
Ko bo ČAS prežvečil njega,
ga bo izpljunil.
Le žveči!
Vse gre po sreči . .

.

Iz “Pavlihe”.

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?
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Čemu se ameriški reakcionar-
ji toliko brigajo za varovanje
ameriških življenj v Jugoslavi-
ji, tu, v svoji domači deželi pa
jih zametujejo, to mi nikakor
ne gre v glavo!
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