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DOMAČINSKI DEČKI NA OKINAWI. ki so se poskrili pred »me-

rskimi vojaki v dupline Od Japoncev so slišali, da Američani vse
,omore. Toda naši fantje so jih pobrali iz skrivališč, jih umili in jim

dali tirane Japonci so bili na Okinavvi docela premagani koncem julija.

Problem Poljske
za enkrat rešen,
a ne še izravnan

SOVRAŽNIKI MIRU SE UMAKNILI.-NOVA POLJSKA
NE BO VEČ "CORDON SANITAIRE". - SOCIALISTI
IMAJO V VLADI VODILNE POZICIJE. - PREVLADA
RUSIJE NAD POLJSKO GOTOVA STVAR

Od sestanka med Roosevel-
tom, Churchillom in Stalinom
je minilo že precej časa. Tam
so se domenili tudi glede polj-
skega vprašanja Stalin jima je
dejal, da Poljska ne sme biti
več “sanitarni kordon” med So-
vjetsko unijo in zapadom. kot
je bila po zasnutku versajske
mirovne pogodbe po prejšnji
vojni. Churchill in Roosevelt
pa sta mu rekla da bodoča
Poljska ne sme na noben način
»ostati podložnica Sovjetske

unije.
Rešitev na papirju

'la nesoglasja so med sabo
rešili tako da naj bo Poljska

bodoče zares samostojna, to-
<» prej naj prepusti del svoje-
<j ozemlja Ukrajini ter Belo-
usiji, kot so si to razdelitev
umislili na predlog angleške-

mu državnika Curzona že v Ver-
aju. Poljakom to ni bilo všeč,

»a so dvignili po svetu veliko
vrišča, češ. da se je na Jalti
godila njihni deželi neizmerna
rivica. Moskva je seveda po-
usnjevala. da če so zavezniki
e v prejšnji vojni, ko so bili

holjševiški Rusiji docela sovra-1
/ni. priznavali, da gre ozemlje!
reko Curzonove črte v resnici

Rusiji, čemu bi to sedaj zani-
ali. ko je Sovjetska unija nji-

ima zaveznica?
Poljska zame jna vlada v Lon-

donu je hotela od kraja kovati
roti sporazumu na Jelti ves
voi kapital na podlagi odvze-
a teritorija Poljski, češ, Rusi-

i je s tem kršila atlantski čar-
er, pogoltnila je tretjino polj-
kega ozemlja in zasužnjila bo
»ar milijonov Poljakov.
Določitev oblike poljski vladi

Zaeno s teritorijalnim pro-
blemom so člani velike trojice
razpravljali o obliki bodoče
joljske vlade. Churchill in

Roosevelt sta Stalinu rekla, da
mora biti bodoča Poljska demo-
kratična država, torej ne bosta
dovolila, da bi jo pogoltnila ko-
munistična sekta v svojo vrečo
in jo podarila Moskvi. Stalin
jima je zagotovil, da Sovjetska
unija ne stremi podjarmiti Polj-
sko v svojo zvezo republik, za-
hteva pa, da se v nji osnuje ta-
ko vlado, ki si bo določila za
svoj temeljni cilj prijateljstvo
do zveze sovjetskih republik.

Stara sovraštva težko
premostiti

Vse poljske vlade skozi do te

vojne so bile Sovjetski uniji
neprijateljske. Za take so si jih
zamislili francoski in angleški
državniki na mirovni konferen-
ci v Versaju

Ko se je spomladi leta 1939
že točno vedelo, da Hitlerja api-
zanje ne bo potolažilo, so sc.
zbrali francoski in angleški za-
upniki v Moskvi v nameri, da
sklenejo proti Nemčiji obram-
bno zvezo Toda Stalin jih je
mrko gledal, kajti iz Berlina so
mu namigavali o spletkah lon-
donske in pariške vlade proti
njemu češ. ne pusti se jima
varati!

Poljska vlada je k tem nami-
gom Berlina pripomogla z za-
htevo. da če Anglija in Franci-
ja skleneta z Rusijo obrambno
zvezo nji v korist, naj se v po-
godbi določi, da ruska armada
ne sme na poljsko ozemlje, pač
pa naj ga brani le sovjetska le-
talska in pomorska flota.

Odgovor na vse to je bil pakt
med Berlinom in Moskvo in
Hitler je udaril na Poljsko in si
jo razdelil z Rusijo. Poljaki to
v svoji propagandi pridno po-
udarjajo in tako je bilo baš
ooljsko vprašanje posebno po-
slednje mesece najtežja ovira
trdnemu sporazumu za zgradi-
tev miru.
Carska Rusija še v spominu
Narodno zavedni Poljaki so

carsko Rusijo neizmerno sovra-
žili. Z avstrijsko vlado so dobro
izhajali. Nemčija jih je ponem-

(Konec na 5. strani.)

V kongresu so špekulantski
interesi, ki se jim zde sedanji
profiti prenizki, dobili na svojo
stran veliko poslancev, ker so
pač dobičkarji dobro organizi-
rani, konsumenti pa skoro prav
nič. Sicer so se dobičkarji skrili
za farmarje, češ, da vsled vlad-
nega reguliranja cen ne dobe
dovolj za svoje pridelke. A res-
nica je, da ako bi farmarji pro-
dajali vse zadružno in narav-
nost konsumentom, namesto
»rekupcem. bi šlo stotine mili-
jonov profita, ki ga žanjejo ta-
Rozvani “middle men,” farmar-
jem in še jih bi veliko ostalo v
korist konsuhientov.

Tako pa, kot se stvari sedaj

SLOVENSKI KATOLIŠKI SHOD V
JOLIETU BIL FIASKO

Čehoslovaška se hoče Nemcev iznebiti,
ker so se ji izkazali nezvesti

Hitler in Mussolini sta pričela, drugi nadaljuje-
jo. Nasilno preseljevanje narodov je znova v teku.
Zmagovite dežele v Evropi so se te metode poslu-
žile vsled skušenj, da Nemcem ni zaupati. Vzemimo
za primero Čehoslovaška. Nemci v nji so imeli vse
narodnostne pravice. Njihov jezik je bil priznan v
uradih povsod, kjer je nemško prebivalstvo štelo
določen količnik. In zares, veliko nemškega ljudstva
se je počutilo na Češkem kakor doma.

To je bilo do poletja 1938. A že tedaj je med
Nemci na Češkem valovelo tolikšno nagnjenje za
zrušenje te demokratične republike v prid Hitlerju,
da se je pisec teh vrstic kar čudil, kajti one dni je bil
tam in vpraševal češke in slovaške politike, kaj mi-
slijo o romanjih angleškega in francoskega pre-
mierja k Hitlerju. Nič niso mislili, kajti obup je bil
tolikšen, da je premagal vse upe.

Čehoslovaška je bila izdana, Beneš je moral
stran in se potikati po svetu kot da je v napotje vsa-
ki deželi, ki si je želela "mir" s Hitlerjem.

Sedaj je Beneš spet v Pragi. Ni mu vse po volji,
kajti Čehoslovaška je še zmerom "okupirana" de-
žela in se mora ravnati po navodilih svojih osvo-
boditeljev.

Toda eno je jasno: Sedanja Čehoslovaška vlada
se je zavzela iztrebiti Nemce iz svojih mej, namesto
da jih bi "apizala", kot je delala po prejšnji vojni.
Kajti čim so Nemci na Češkem začeli verjeti v Hitler-
ja, so raiše riskirali vse demokratične svobodščine,
samo da so izrazili svoje simpatije nacizmu.

Beneš —v imenu Čehov si ie to zapomnil. In
sedaj bo moralo iz Čehoslovaške do tri milijone
Nemcev, ki so tam živeli rod za rodom. V uri pre-
izkušnje so bili s Hitlerjem in čehoslovaška republi-
ka smatra to za zadosten razlog, da jih kaznuje.

Blizu tri sto tisoč malih kmetij, v posesti Nem-
cev, bodo dobili sedaj Čehi.

Za izgnane ljudi je to nekaj strašnega. Ampak
Hider in Mussolini sta pričela in zmagovalci imajo
sedaj vzrok, da jima, na stroške njunih ljudi, vra-
čajo. Ako bi narodi rajše zapopadli načelo medna-
rodnosti namesto da so se v mnogih deželah tako
navdušeno oprijeli fašizma, pa ne bi bilo vojne, ne
njenih posledic. Ampak kar so pomagali sejati, to
sedaj žanjejo.

Za katoliški dan v nedeljo 24.
junija v Jolietu je bilo veliko
oglašanja v vseh katoliških li-
stih.

Kaj so udeleženci razmotri-
vali na svojih privatnih sestan-
kih, poročevalcu ni znano. Shod
popoldne se je pričel uro po-
zneje kot je bilo oglašano, nam-
reč ob 3:30. Otvoril ga je žup-
nik Rev. Butala, ki je ob enem
prečital tudi brzojavne pozdra-
ve. Zvočni sistem jim je jako
nagajal,- ker ga menda tisti, ki
so ga najeli za to delo, ni znal
instalirati tako, da bi funkcio-
niral. Besed Rev. Butala se vs-
led tega ni razumelo, in ne kaj
je čital. Butalu je sledil new-
burški novičar župnik Oman,
ki je bil v predstavljanju go-
vornikov prav tako neroden ka-
kor prej Rev. Butala.

Ljudje so prihajali in odha-
jali. V dvorani jih ni bilo no-
benkrat več kot 300. Predstav-

ljeni so bili zastopniki Družbe
| sv. Družine, Slovenske ženske
zveze, KSKJ in raznih drugih
organizacij, med njimi Anton
Grdina v imenu Zveze sloven-

I skih župnij. Ta je udrihal po
, svoji stari navadi po mlačnih
katoličanih, ki podpirajo proti-
verske liste, privoščil si je tudi
urednika glasila KSKJ, Sloven-
ski narodni dom v Clevelandu
in sploh vse drugo, kar mu je
neljubo.

Glavna govornika sta bila
Rev. Gabrovšek in Jos. Zalar.
Rev. Gabrovšek je prišel sem
skozi prejšnjo zamejno jugo-
slovansko vlado v Londonu in
bil tu udinjan v uradu takrat-
ne jugoslovanske vladne propa-
gandne. Sedaj je on menda ka-
plan pri sv. Vidu v Clevelandu
ali kjer že. On je govoril naj-
več zoper Rusijo in proti par-
tizanom seveda.

Josip Zalar se je v svojem

Več draginje in manj zaslužka za delavce
razvijajo v kongresu in v mero-
dajnih vladnih uradih, ne more
ljudstvo pričakovati drugega
kot še večje navijanje cen. In
“black market” bo še bolj us-
peval.

,

Na drugi strani pa se povpre-
čen zaslužek delavcev znižuje
vsled odpovedi vojnih naročil.
Ko se bo še japonski militari-
zem zamajal in zrušil, bodo po-
polnoma ukinjena.

V uradu AFL cenijo, da bodo
delavci izgubili ko ne bo več
potrebe za “over time’’, naj-
manj petnajst milijard dolar-
jev .zaslužka na leto. In sedaj je
za milijone dalevcev “over
time” tisto, kar jim dela viso-

ke plače. Ko pa bodo spet dela-
li po štirideset ur na teden, ali
še manj, in ko začno stotisoči
delati spet le po dva do tri dn'
na teden, se bo to pri plači sil-
no poznalo.

Treba je računati tudi z dej-
stvom, da se bo moralo precej
milijonov delavcev po vojni po-
sloviti od visokih plač, ki so jih
imeli v municijski industriji in
si delo iskati drugje, kjer je
mezda znatno nižja. In če k tem
zmanjšanjem zaslužka došteje-
mo še brezposelne, ki sploh ne
bodo dobili ničesar razen nekaj
brezposelnostne podpore, si la-
hko predstavimo,, kako silno se

Novi predlogi za
nadziranje unij in
uravnavanje sporov
Čim se bo vrnilo par milijo-

nov vojakov v civilno življenje,
bo v zveznem kongresu precej
pritiska za sprejem postave, da
naj zanje zaprta delavnica ne
velja. Delodajalec bi jih smel
najeti ne da bi jim bilo treba

• ’inii° ako se ji sami nočejo
pridružiti.

Ampak predloga s tako očit-
no protunijsko tendenco bržko
ne ne bi dobila dovolj zaslombe
v kongresu. Več pa jo ima tista,
ki so jo dne 20. junija predlo-
žili senatorji Burton iz Ohia,
Bali iz Minnesote (oba republi-
kanca) in demokratski senator
Hatch iz N. Mex. Njihov načrt
loloča odpravo sedanjih vojnih
delavskih odborov in drugih bi-
rojev. ki imajo opraviti s spo-
ri med delavci in delodajalci.
Namesto teh se ustanovi nov
federalni odbor, ki bi imel moč
;voje odloke tudi uveljaviti, bo-
lisi napram delodajalcem kot
mijam. Vsak industrialni spor
ie bo moralo predložiti tej ko-
misiji v presojo in rešitev.

Ena najvažnejših točk v pred-
logi ie postavka o zaprti delav-
nici. Komisija jo lahko razve-
ljavi, če ugotovi, da unija, ki je
pogodbo sklenila, ni dobila po-
oblastila zanjo najmanj od 75
odstotkov delavcev, in če ni za
sprejem pogodbe glasovalo naj-
manj 60 odstotkov delavcev.
Dalje, unija v zaprti delavnici
ne sme braniti pristopa nobe-
nemu delavcu. Ako člana iz-
ključi, mora vzroke točno nave-
sti in mu nuditi pravično, de-
mokratično obravnavo.

Določbe same na sebi se gla-
se mikavno in bilo bi prav, če
bi se v unije res uvedlo več de-
mokracije. Toda mnogim kon-
gresnikom je več za zatiranje
in blatenje unij kot pa za de-
mokracijo v nji.h In ako bi ta-
ko postavo imeli v oskrbi so-
vražniki unij, bi našli v vsaki
zaprti delavnici toliko kršitev

ali pa bi jih sovražniki unij
sami ustvarili da bi bilo la-
hko najti dovolj vzrokov za
razveljavljenje pogodbe.

govoru dotaknil notice v Prole-
tarcu, v kateri je bilo rečeno,
da se je udal “pritisku” in za-
stran tega obrnil hrbet SANSu.
Dejal je, da je to neosnovano,
kajti pritiska nanj ni bilo in kar
dela, dela zgolj po svojih nagi-
bih. Dvomljivo je, če so mu to
navzoči gospodje res verjeli.

Sprejeli so nekaj resolucij—-
eno tudi glede Primorja, a dru-
gače pa je bil ves shod zelo pri-
siljena stvar. Kajti svojih tam
ne morejo zagovarjati, za San-
sa pa tudi nočejo biti. Torej ni-
so nikjer,ali pa nekako tako kot
nekrščeni otroci, v predpeklu.

Daši so govorniki pravili o
vse sorte dogodkih tekom te
vojne, izvajali svoja mnenja o
Sloveniji, se dušali proti ko-
munizmu in grajali mlačneže v
katoliških vrstah, ker so se pu-
stili “zapeljati”, navdušenja ni
bilo in zato je bilo tudi ploska-
nja prav malo.—L. Z.

bo zmanjšala nakupna moč
ameriškega delavca. Predsed-
nik Wm. Green trdi na podlagi
preiskav statističarjev in dru-
>ih vcščakov v AFL, da se bodo
dohodki delavcev vsled omenje-
nih vzrokov znižali okrog 23
milijard dolarjev na leto, še ve-
liko boli pa, ako nastane brez-
poselnost večja kot pa jo priča-
kujejo vladni cenilci. Sedaj pa
še višanje cen, da je dolar čez-
dalje manj vreden. Pogled v
bodočnost ni za milijone delav-
cev in za njihne družine torej
nič kaj mikaven, čeprav so na
“zadnjo” krizo večinoma poza-
bili.

Združeni narodi
se zedinili za
vzajemni mir

PRVIČ V ZGODOVINI RES IZGLEDA, DA BO NOVO
DRUŠTVO NARODOV ZMOŽNO FUNKCIONIRATI.
AMERIŠKI SENAT SE PRIPRAVLJA RATIFICIRATI
POGODBO. - ŠPANIJA POD FAŠISTI NIMA VSTOPA

Konferenca združenih naro-
dov v San Franciscu je končana
in predsednik Zed. držav Tru-
man ji je osebno čestita] na us-
pehu.

Zborovanje je trajalo nad 80
dni, kar je za tako ogromno na-
logo malo, čeprav je čestokrat
izglodalo, da se bo razbilo, po-
sebno še, ako je kdo preveč ver-
jel onim, ki so za zavlačevanja
in za ovire metali vso krivno na
Rusijo, oziroma na njeno dele-
gacijo.

Veto je bil najtrši oreh
Že na Jalti so se Churchill,

Roosevelt in Stalin dogovorili,
da naj v bodoče prevzamejo te-
meljno odgovornost za mir v
orvi vrsti Zed. države, Sovjet-
ska unija in Velika Britanija.
Zato naj dobe te tri velesile
združenih narodov trajna me-
sta v mednarodnem koncilu in
ob enem so se zedinili, da naj
imata trajne sedeže v njemu
tudi Kitajska in Francija. Teh
pet držav bo torej po tem načr-
tu odločevalo. V vrhovnem sve-
tu imajo le one pravico do veta.
To se pravi, ako štiri izmed njih
nekaj sklenejo, peta pa ugovar-
ja, je sklep neveljaven in začeti
morajo spet od kraja toliko ča-
sa, da pride med njimi do so-
glasnega sklepa.

Veto so v polemiki v časopi-
sju in v radiu različni ljudje
vsak po svoje tolmačili. Naj-
bolj so se spotikali nad Rusijo,
kot da je bil veto samo njena
zahteva. A znano je, da ko je
šel Roosevelt na sestanek na
Jalto, se je o vetu posvetoval s

Kaj z našim gibanjem, ko postanejo
razmere zopet bolj “normalne"?

Joško Oven omenja v svoji koloni v prejšnji šte-
vilki Proletarca med drugim JSZ in njene klube.
Priporoča, naj se med sabo pomenimo, kako dati
Zvezi več življenja in klube po naselbinah spet ob-
noviti.

JSZ bi v tej vojni lahko pomenila veliko več, ako
je ne bi težile dve ovire. Ena izhaja že iz prejšnjih
bojev za prelom s Thomasovci, ki so gnali soc. stran-
ko v neizogibno propast. Tisti, ki so te ljudi poznali,
so točno vedeli, kakšen bo njihen konec. Nekateri
med nami pa tega niso hoteli verjeti in so zato na-
gajali rajše nam kot pa krivcem.

Ker je s tem staro socialistično gibanje prene-
halo in ga ni ničesar drugega nadomestilo, je bila
za JSZ kar sreča, da se je osamosvojila iz klešč in
delala dalje veliko bolj po načelih mednarodnega
socializma kot pa S. P. pod Thomasovim vodstvom.

A prišli smo potem v druge zagate. Nastala je
vojna in z njo vsake sorte nova vprašanja. V obram-
bo Jugoslavije je tu nastalo posebno politično gi-
banje, v katerem je bil v začetku ves tukajšnji na-
rod. A potem so nastale razlike, ki so jih nekateri
že od kraja predvidevali. Kajti pristaši prošlosti in
propagatorji bodočnosti ne bi mogli dolgo orati
skupaj. Pa se je tudi v naših vrstah dobilo nekaj
mož, ki so sicer dobro hoteli, a zmotno mislili in
vsled tega napačno propagirali.

Čeprav so imeli le malo zaslombe, morda kveč-
jemu kak ducat aktivnih naprednih rojakov, so ven-
darle škodili naši skupni stvari in s tem tudi ovirali
enotnost v JSZ, da ni mogla v teh kritičnih dneh na-
stopiti v javnosti kot bi morala. Zato pa so se njeni
člani toliko bolj udejstvovali v SANSu.

O vsem tem bo treba med nami razprave. JSZ je
trajna organizacija. Potrebuje pa odločnejšega vod-
stva. Par ljudi v nji ne zmore vsega. Čimprej se o
vsem tem pomenimo in skličemo, ko hitro mogoče,
zbor JSZ in Prosvetne matice, toliko boljše bo za naš
pokret in za narod.

člani kongresa, ki so mu rekli,
da naj si Zed. države v bodoči
ligi narodov pridrže pravico ve-
ta, drugače je nevarnost, da se-
nat pogodbe ne bo odobril. In
za odobritev je potrebna v se-
natu dvetretjinska večina.

Rusija tudi zahtevala veto
Ko je Roosevelt na Jalti uvi-

del, da tudi sovjetska vlada za-
hteva veto, je iniciativo nji
prepustil. Tako je izgledalo,
kot da sta morala Roosevelt in
Churchill Stalinu popustiti v
tej zahtevi, ali pa ne bi prišlo
do konference združenih naro-
dov.

Rusija se je bala, da bo veči-
na vlad v bodočem društvu
narodov proti nji, pa bi lahko
z večino glasov brodarile v nje-
ni vnanji politiki, umešavale se
bi v vprašanje baltiških dežel
in Poljske, spletkarile bi proti
sovjetskim ambicijam v Aziji
in sploh nagajale že iz principa
proti “komunizmu”. Da se bi to
ne moglo vršiti, je ruska vlada
zahtevala, da se sme razprav-
ljati o zadevah kake izmed pe-
tero ustanovnih držav združe-
nih narodov edino z njenim pri-
voljenjem. Ako ona reče “ne”,
morajo delegacije vseh drugih
dežel molčati.

Stvar je sedaj toliko izrav-
nana, da bodo preiskave in raz-
prave dovoljene neglede če bo
to prizadeti vladi izmed peterih
velesi] všeč ali ne, le v vpraša-
nju oborožene akcije pa veto
ostane v veljavi. Koliko bo ta
točka zalegla v praksi, bo po-

(Konec na 4. strani.)


