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Oh, ta deca,. J
To je vzklik menda tako star,

kakor je stara človeška govori-
ca. Križ je ta, da odrasli prehi-
tro pozabi, kaj in kako je kot
otrok mislil in čutil ter je zate-
gadelj v očeh otroka pogosto-
krat le krivičen sodnik, namesto
dobrohotni oče ali ljubeča mati.
“Otroška leta, leta polna vese-
lja . . .!” A je bilo to veselje pre-
pleteno tudi s težavami, s skrb-
mi in bridkostmi, ki smo jih de-
ca prav tako težko prenašali, kot
odrasli svoje, ali pa še teže.
Starši s svojo zrelo pametjo ni-
so imeli zadostnega razumeva-
nja za nas, kakor ga nimamo ni
mi do svojega drobiža zdaj, ko
smo tudi mi postali vsevedni
starši, ali celo modri stari očetje
in stare matere. In ko bodo na-
ših otrok otroci odrasli, bo še
zmerom zmigavanja z glavo in
“oh, ta deca!” in “kdo bi jih ra-
zumel?!” in tc, tc . . .

Dekletce, sedem do osemletno,
sedi na stopnici pred svojim do-
mom, pa ihti in ihti in je že vse
objokano. Na vratih se pokaže
mlada njena mati. “Nehaj že tu-
liti in pojdi noter!”

Deklica pa v glasen plač. “I
want my Fido .. . My Fi-
do-o-o .

. .”

To se je vršilo baš, ko so me
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Škandal ameriških vojaških
oblasti v Nemčiji

Pretekli teden je bilo po dolgem odlašanju končno objav-
ljeno poročilo senatnega odseka, ki preiskuje škandale v ameriški
okupacijski coni v Nemčiji. Poročilo, ki ga je objavil dopisnik
Robert S. Allen, so vojaške oblasti zatrle, ker je zelo kritično o
njihovem obnašanju v Nemčiji.

Glavne obdolžitve se nanašajo na 12 točk. Prva obdolžitev
pravi, da se ameriški častniki in vojaki skrajno slabo obnašajo v
Nemčiji, da je število spolnih bolezni naravnost alarmantno in da
je razuzdanost splošna. Dalje, da prihajajo v Nemčijo sveže ame-
riške čete, ki so nizkega kalibra.

Druga obdolžitev pravi, da je v ameriški coni 450,000 be-
guncev iz Baltiških držav, iz Poljske in Jugoslavije, ki se nočejo
vrniti v svojo domovino, njihovo vzdrževanje pa morajo plačevati
ameriški davkoplačevalci. Več kot 150,000 židovskih beguncev se
je izselilo iz vzhodne Evrope v ameriško cono, na drugi strani pa
so Angleži preprečili dohod beguncev v svojo cono, dočim niso
nikdar imeli vstopa v francosko cono.

Program denazifikacije je polom, pravi poročilo. Karteli,
eden glavnih vzrokov vojne, so ostali nedotaknjeni. Fraternaliza-
cija in ljubimkanje z nemškimi dekleti izpodkopava moralo vo-
jaške vlade, na drugi strani pa zahteva po udobnih stanovanjih
za ameriške častnike povzroča pomanjkanje stanovanj.

Poleg tega pa poročilo obtožuje število glavnih ameriških
generalov in oficirjev, da so direktno zapleteni v profitarstvo s
črnim tržiščem. To poročilo je pripravil George Meader, sveto-
valec senatnega odseka, v katerem je šest demokratov in štirje
republikanci. Večina teh je sklenila, da se poročilo ne objavi,
kajti tako je zahtevala Bela hiša in drugi veljaki obeh strank.

Škandale ameriških vojaških oblasti v Nemčiji bi rade zata-
jile tiste sile, ki doma grozijo delavskim unijam, da jih potisnejo
v prisilni jopič. In baš za te sile je ameriško ljudstvo glasovalo
pri novemberskih volitvah . . .

Prvi predsednik, ki' je
posege! v rudarsko stavko

Prvi predsednik, ki je posegel v rudarsko stavko, je bil pred-
sednik Theodore Roosevelt leta 1902. Takrat predsednik v svojem
kabinetu še ni' imel delavskega tajnika, imel pa je delavskega
komisarja.

Ko so rudarji na polju trddga premoga v Pennsylvaniji in
'Vest Virginiji leta 1902 zastavkali, je v stavko posegel Teddy
Roosevelt, ki je izposloval pogodbo med rudarji in operatorji.
Rudarji so bili že takrat organizirani v UWMA, katere predsed-
nik je bil John Mitchell. Na stavki je bilo 147,500 rudarjev, ki so
zahtevali višje mezde in krajši delavnik.

Takrat je državna policija imela vso oblast v svojih rokah
in je brutalno napadala štrajkarje. Dne 5. oktobra 1902 jebila vsa
narodna garda v Pennsylvaniii mobilizirana proti štraikarjem.
Vršili so se izgredi in poboji od strani kompanijskih pobojnikov.

Dne 1. oktobra omenjenega leta je predsednik T. Roosevelt
poklical v Belo hišo predsednika rudarske unije Mitchella in
predstavnike premogarskih baronov. Mitchell je takoj pristal na
arbitražo, dočim so se operatorji uprli in so zahtevali vladne čete,
da jim pomagajo odpreti rove s skebi.

Roosevelt je vztrajal, da se mora stavka izravnati na konfe-
renci, ki je trajala deset dni. Sporazum, da se spor reši z arbitražo,
je bil sklenjen dne 14. oktobra, ki so ga rudarji soglasno potrdili
na izredni konvenciji v Wilkes-Barreju, Pa. Končni sporazum je
bil dosežen v marcu leta 1903. Rudarji so dobili 10% poviška pri
mezdi in nekatere druge izboljšave.

Trumanovi "svetovalci"
vlečejo na vse strani

V Washingtonu se godijo čudne, zamotane stvari. Celo naj-
bolj zvitim poročevalcem je težko iztakniti zakulisne spletkarije.
Javnosti je sicer znano, da je predsednik Truman krenil daleč na
“desno”, na splošno pa ni znano, katere so tiste sile, ki Trumana
rinejo na pot skrajne reakcije,

Z gotovostjo se lahko trdi, da od Rooseveltovega “new deala”
ni ostalo več ničesar. Umik sedanjega predsednika od programa
njegovega prednika se je izvršil na vsej črti. Truman se je podal
klavniškim baronom in drugim velebizniškim interesom, ker
sam nima nobenega svojega stališča ali programa, bodisi v domači
ali zunanji politiki.

Truman ima kopico “svetovalcev”, kakor jih ima vsak pred-
sednik. Ampak ti njegovi svetovalci so zelo nizke baze, ki ne ra-
zumejo položaja dežele; njim gre le za osebne koristi. Njegova
dva glavna svetovalca sta zakladničar John W. Snyder in George
E. Allen, načelnik finančne korporacije za obnovo. Poročevalci
trdijo, da imata Trumana ta dva v svojih pesteh. Snyder je po
ooklicu bankir, dočim si je Allen znal “utreti” pot v vladne kroge
s svojo zvito uljudnostjo. Trumana si je nase navezal med pred-
edniško kampanjo leta 1944 in od takrat ga Truman zvesto po-

sluša.
Tako se je zgodilo, da je Truman po nasvetu Allena pustil na

cedilu Wilsona Wyatta, načelnika -gradnje stanovanjskih hiš, s
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GORNJA SLIKA JE IZ RUMUNIJE. Ameriška ča niška agencija, ki jo je razposlala, je tolmačila pod
njo, da volitve v rumunski parlament niso bile svoboine, ker je bila na glasovnici samo ena lista. To do-
kazuje mož v sredi slike, z glasovnico s krogom na nji, ki je bil edini, za katerega je volilec mogel voliti,
ali pa glasovnico uničiti. Toda kar je pri tem čudno je to, da je bilo vzlic temu izvoljenih mnogo opozi-
cionalnih poslancev! če niso bili na glasovnici, kako se je to moglo zgoditi? In drugo, kar bi človek rad
vprašal je to: čemu naša vlada ni nič protestirala v zadnji kongresni kampanji, ko je bila v državi New
York zavržena socialistična lista in še par drugih list radikalnih strank? In čemu nikoli ne protestira proti
nesvobodnim volitvam v južnih državah?

I V E HI
našli koraki mimo hiše. In se je
mati obrnila do mene. “Razumi
to dete kdor more, jaz ga že ne!
Problem mi je, vam rečem! Že
ves dopoldan mi takole navija,
pa sem jo nagnala ven. Pomaga
tako ne, še prehladila se mi
bo . . .”

“Ha, psička je imela rada. Kaj
se mu je pa pripetilo?”

“I, v peč sem ga vrgla. Saj je
bil samo igrača, iz lesa urezana
igrača, vsa oškrbljena in obtol-
čena in ob barvo in ničemur več
podobna . . .”

“Pa niste deklice prej vpra-
šali?”

“Ah, kaj še! Saj ima igrač, da
ne ve kam znjimi!” In se nagne
k hčerkici, tolažeč jo, da bo do-
bila za božič drugega, lepšega
psička in še novo punčko za na-
meček, jo dvigne in vso vrešče-
čo in brcajočo odnese v hišo. To-
da še iz hiše se odmeva “Fido.
my Fido . .

.”

In sem se spomnila mojega ne-
kdanjega velikega prijatelja, h
kateremu sem se kot otrok zate-
kala v dobrem in slabem, v ve-
selju in žalosti.

Niti govoriti mi ni bilo treba,
on je vedel in razumel vse. Ni-
koli ni rekel, da ne utegne, ali
da je truden, ali da sem mu nad-
ležna. Zvestejšega prijatelja ni
bilo na vsem ljubem svetu ne.

tem, da ni Wyatt dobil potrebnih financ, katere je odobril kon-
gres v svrho novih stanovanj.

Vzrok, da je Allen nasprotoval posojilom za gradnjo stano-
vanj, je seveda v tem, da Allen podpira privatne profitarje. Ako
bi vlada financirala gradnjo stanovanj, ne bi privatni kapital žel
profitov in se bi moral zadovoljiti le z manjhnimi dobički. Zaroto
proti Wyattu so skovali Trumanovi “svetovalci”, zagovorniki
“svobodnega podjetništva,” kar pomeni svobodno profitarstvo za
par mogotcev na račun ljudstva.

Alabama črncem še ne bo pustila
volilne pravice

Pri zadnjih volitvah je bil v Alabami sprejet dodatek k usta-
vi, ki je navidezno enokapraven za vse, a v resnici je njegov na-
men preprečiti črncem, da se bi registrirali in se udeleževali
volitev.

Glasi se, da predno se more kdo registrirati za volilca, mora
prečitati stavek iz zvezne ustave, ki ga mu da registracijski urad-
nik, in raztolmačiti njegov pomen. Belopoltnih volilcev se ne bi
sililo, da naj ustavo razumejo in tolmačijo, črne pa ker mnogi
ne znajo niti čitati, ustavo pa le malokateri .toliko razume, da bi
jo znal razlagati.

Zakon je bržkone ustaven, ker zahteva določeno znanje od
vseh volilcev. Ampak črnci in belopoltni ljudje dobro vedo, da
je bil omenjeni dodatek predložen v namenu, da zamorci ne dobe
volilne pravice. Bil je sprejet z nad 10,000 glasovi večine.

Alabama ni edina dežela na jugu, kjer so se mržnje proti črn-
cem povečale. Tudi plemenski izgredi proti njim se pogostejše
dogajajo kot so se prej. In politiki,* kakor je senator Bilbo, huj-
skajo na shodih in v listih proti “nigrom”, “fornerjem” in judom.
To so sejalci zagrizenosti, ki jih pozna vsa javnost, a se zdi, da je
za vse to brezbrižna. Nekega dne bo zmoto drago plačala.

Ob nevihtah sem se močno
bala. Ali treba mi je bilo le po-
gledati skozi okno tam je stal,
ob skednju, kakor zmerom. Stal
je tiho in mirno sredi bliska in
groma. Čutila sem se tudi jaz
pomirjena.

Včasih so me poslali zvečer
na tnalo po drva, ko je bila te-
ma, da bi lahko vrvi pletel iz
nje. Plašne oči so mi iskale pri-
jatelja. Videla sem njegove ne-
jasne obrise in me nj, bilo več
tako strah.

Kadar se mi je zahotelo, da bi
se razgledala po svetu, sem mu
zlezla na glavo. Rok ni imel, da
bi mi pomagal. Stal je mirno, ko
so se ga moje roke oklepale, in
so bose noge iskale opore v nje-
govih trdih brazgotinah.

Edino pozimi, ko si je bil na-
del visoko belo kapo, sem se mu
]e s tal nasmehavala. Ali brž ko
je kapo odložil, sem bila že na
njem. Domala vsa Bela krajina
se jerazgrinjala pred mano. Da-
leč daleč pred menoj so ležala
polja. Lepo jih je bilo gledati
spomladi, ko so voli kakor žužki
majhni vlekli pluge in ureza-
vali temne jezike. Bilo je lepo
poleti, ko se je zlatila pšenica,
opazovati žanjice vrste drob-
cenih raznobarvnih cvetk, za
njimi pa nekaj črnobelih mrav-
ljincev, ki so vezali snope. In so
se-ti mravljinci s cvetkami vred
včasih zgrnili v majcene kroge,
da so južinali in malicali. Bilo je
lepo gledati jeseni bele krpe cve-
toče ajde in kasneje ostrve, ki so
kakor klicaji opominjali, da bo
leta kmalu konec.

Bilo je lepo gledati pod drev-
jem skrite vasi, pa na vzpeti-
nah sedeče bele mačice cer-
kve. Vse tako majhno, da bi la-
hko z dlanjo pokrila. Bilo je le-
po opazovati ljudi in vozove, ki
so se kakor igračke pomikali na
temnih črtah poljskih poti, pa
doli na most, ob katerem se je
napajala živina. Oj, zanimivosti
ni bilo ne konca ne kraja!

Maj nepremakljivi prijatelj
je namreč kakor nalašč stal na
najbolj razglednem mestu. Vem,
da ste že davno uganili, da ni bil
iz krvi in mesa, tudi ne iz kam-
na bil je iz lesa. Da, dokaj
debel in visok, na štiri ogle po-
vršno obtesan in v zemljo zapi-
čen hlod je bil to. Držal je bil
nekoč visoko ponosno vinsko
brajdo, zdaj se ga je držala le
pritlikava, iz razklanih kolov
zbita ograja.

Star in siv, a še zmerom čvrst
in dostojanstven, se ni menil,
če ga jekakšno tuje oko preme-
rilo od tal do vrha “kaj pa ti
stari panj tukaj . . .?” Oče moj
ga jo opravičeval, da bo morda
še držal brajdo kot jo je ne-
kdaj. Toda iz te moke ni bilo
nikoli kruha.

Meni ni bil tuj. Bil mi je tako

KOMENTARJI J

“X Jugoslaviji sedanji režim
silno pazi, da se ne izve prava
identiteta ljudi, ki so na vod-
stvu. N. pr., pravi šef vnanjih
zadev je Edvardo Kardelli (Kar-
dex), ki je tudi podpredsednik
vlade; Kardelli je italijanskega
pokolenja. Drugi podpredsednik
Moše Pijade je iz Soluna na Gr-
škem doma. Načelnik vseh unij
v Jugoslaviji je čistokrvni Mad-
žar Djula Salaj. Komandant ju-
goslovanske armade v Skoplju
je Madžar Kosta Nady. Zelo se
šušlja, da Broz Tito ni noben
Broz, torej da ni bil rojen na
Hrvatskem ampak da je ruski
tajni agent, ki si je dal hrvatsko
ime (takrat Brozovič).”

“Srbobran” je torej poitali-
jančilKardeljevo ime celo z več-
jo lahkoto kot pa je to uganjal
s slovenskimi imeni Mussolini.
“Eduardo Cardelli”. Kajne, prav
enostavno. Ampak kar se tiče
“tujcev”, če je' imela Amerika
srečo z njimi, čemu jene bi tudi
Jugoslavija?

V Avstraliji je ostalo mnogo
zaročenk, ki so jih ameriški fan-
tje ob vrnitvi pozabili. Sedaj de-
kleta kažejo sVoje zaročne prsta-
ne in pisma ameriškemu štabu
in ga prosijo, naj kaj stori, da
fantje pošljejo ponje. Col. Roy
Schuyler je vsem skupaj javno
odgovoril, da naj svoje fante v
Ameriki pozabijo, kakor so oni
nanje pozabili. Ko so se vrnili,
so obnovili stara poznanstva in
se sešli z dekleti, ki so jih prej
poznali, pa so nehali misliti na
tiste, ki so jih pustili v Avstra-
liji. Nasvet je pameten in dekle-
ta se bodo morala s to resnico

dasi je marsikateri
hudo, ker so se jim upi razbli-
nili.

Naša vlada se jekončno le od-
ločila vrniti podonavske ladje—-
-600 po številu deželam, katerim
spadajo. Nemci so jih na svojem
umiku vzeli po Donavi do Du-
naja in tu so prišle pod kontrolo
ameriške zasedbene oblasti. Naj-
glasneje jih je zahtevala Jugo-
slavija. Američani so imeli blizu
c?Ve sto njenih ladij. Ker je pro-
met po kopnem v Jugoslaviji
maf-šikje vsied razbitih prog in
mostov zelo oviran, bi Jugosla-
viji tiste ladje zelo prav prišle,
namesto da so rjavele v Avstri-
ji. “Našim bednim bi lahko po

i Donavi dovažali živež, tako pa
so morali straditi, ker nam Ame-
ričani ladij niso hoteli vrniti,”
so se pritoževali jugoslovanski
delegati na mednarodnih konfe-
rencah v Parizu, v Londonu in
New Yorku. S tem je en pro-
blem rešen in Rusija pa je pri-
stala v anglo-ameriško zahtevo
toliko, da bo plovba po Donavi
za vse dežele svobodna, ne samo
za tiste, po katerih teče.

Se so prostori za
naseljevanje

Iz Buenos Airesa poročajo, da
se predsednik Peron bavi z na-
črti za naselitev pol milijona ita-
11i5)K)Q Ir i Pl sov cnonclzil-i ivviirfvnv,

I
(Konec s J. strani.)

slovenska naselbina. Proletarec ;
nima v nji že dolgo nobenega
naročnika. In očividno nima slo- ;
venska naselbina v Durangi tu-
di nobenega slovensko zavedne-
ga človeka, kajti, ko je minuli
teden poročal ves ameriški tisk
(AP, UP ter INS), so se tamkaj-
šnji premogarji, baje s Sloven-
cem na čelu, vrnili na delo že.
pred preklicom stavke češ
mi bi stavkali zase, toda ne bo-
mo pa stavkali za Lewisa in pro-
ti vladi! In vrh tega rabimo za-
služka, da bomo zmožni k božič-
nim praznikom svojcem kaj ku-'
piti v obliki daril. Kaj je40 pre-
mogarjev v primeri s štiri sto
tisoč! Toda kar jereakcija s tem
hotela dokazati je to, da bi pre-
mogarjem tudi drugod začela
kazati pot nazaj v rove češ
ako ste doma kaj s tem zaslu-
žite? In čemu se žrtvujete za
Lewisa, kateremu plača nemote-
no teče? Razbijanje stavk pri-
haja spet v veljavo po načinih,
kakršne srtio poznali, predno je
nastal new deal in nato zatonil
že par let prej predno je njegov
ustanovitelj umrl. Lewis je ne-
dvomno uvidel, da se je Truman
zavzel to stavko uničiti in z njoi
vred unijo premogarjev, pa je
(Lewis) nakario spoznal in rekel
premogarjem. naj se vrnejo.
Unijo je ohranil. Glede sebe —.
to kajne, pa je še nerazjasnje-
na stvar. Zmagal sedaj ni to
je gotovo.

Čitajte v tej številki beležke
Anne Beniger na 3. strani. Po-
sebno o Proletarcu in o drugih
naših zadevah.

Hoteli v Ameriki moderni
namreč so “negorljivi,” to se
pravi, proti ognju popolnoma
varni. A čudno, v teku pol leta
so se dogodili v njih požari, ki
so zahtevali nad dve sto življenj
svojih gostov. Zadnja taka kata-
strofa se je dogodila 7. dec. v
Atlanti, Ga.,, prej pa v hotelu
La Salle v Chicagu, v enem ho-
telu v Peoriji v Illionisu in pa
manjši požari v raznih drugih
hotelih, ki so se vrstili kakor za
stavo. Med vojno so se ponav-
ljale enako pogosto železniške
nesreče. Menda Američani res
prehitro živimo, ali po zamorsko
rečeno, “kar tjavendan drvimo.”

Nemčija je sedaj v McCormi-
ckovem in Hearstovem tisku
predmet usmiljenja. Ni pa v
njemu nič simpatij do dežel, ka-
tere je (Hitlerjeva Nemčija) oku-
pirala, jih oropala in ob umiku
povsem opustošila. Čemu toliko
jadikovanja nad Nemci, ki so
imelo celo med vojno visok živ-
Ijenski standard Zakaj toliko
tarnanja nad Italijo, ki nam je
bila sovražna dežela? A kaj vi-
dimo: Naš velebizniški tisk se
priduša proti Jugoslaviji in
vsem drugim takim deželam, ki
se skušajo izvleči iz starega v
nov red. Nemčiji pa bomo dali
milijardo dolarjev, da jo ohra-
nimo za njen prejšnji način živ-
ljenja.

Jugoslavija je podržavila vso
industrijo ter prometna sred-
stva. Zavezniškim in domačim
lastnikom bo njihovo lastnino
plačala z bondi. Zakonodajna
skupščina je načrt vlade za so-
cializacijo narodnih bogastev so-
glasno odobrila. Socializem torej
prihaja v Jugoslavijo veliko hi-
treje kakor pa v Veliki Brita-
niji. Obe deželi se oglašati za de-
mokratični, toda to, kar ima An-
glija, smatrajo v Jugoslaviji le
za kapitalistično demokracijo,
kot n. pr. jo imamo v Zed. dr-
žavah.

Jugoslavijo vladajo “forcign-
erji”. Tako ugotavlja ‘Srbobran’
z dne 27. nov. “Tujci” (foreign-
ers) imajo v njenem režimu
najvišje pozicije. Kako “dobro”
poučen je omenjeni srbski list v
Pittsburgu, dokazuje naslednje:

domač in skoraj bolj kot naša
peč v hiši. Saj mi je nadomesto-
val družbo. Gluh in mutast in
slep jebil midva sva se pa -le
prav dobro razumela. Z rdečo
opeko sem mu naredila oči, nos
in usta in ušesa in gumbe na
suknji. In to je zadostovalo.

Ali nekega dne sem se vrnila
iz šole domov , in našla sem ves
gornji del mojega zvestega pri-
jatelja na tleh.

Oče je še držal v roki žago . . .
Začudeno se jeozrl, ko sem uda-
rila v jok in pobegnila nekam za
hišo. Saj ni mogel vedeti, da je
s hlodom vred odžagal dobršen
del tudi od moje mladosti.

Se so prostori za
naseljevanje

Iz Buenos Airesa poročajo, da
se predsednik Peron bavi z na-
črti za naselitev pol milijona ita-
lijanskih ter španskih imigran-
tov v Argentino. Uppslili bi jih
večinoma na farmah.

Tole mi ne gre
v glavo?

Čemu demokratične Zed. dr-
žave in demokratična Velika
Britanija na konferenci združe-
nih narodov tako nasprotujejo,
da se bi proti fašističnemu dik-
tatorju generalu Francu v Špa-
niji kaj izdatnega storilo, to mi
nikakor ne gre v glavo! Mar je
to radi tega, ker “zapadna de-
mokracija” ne želi, da bi Špani-
jo dobilo ljudstvo, pa rajše po-
maga, da ostane privilegijem, ki
jih* ščiti Francov fašistični re-
žim?
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