
PROLETAREC JE
DELAVSKI LIST

ZA MISLEČE ČITATELJE
PROLETAREC OFFICIAL ORGAN OF

J. S. F. AND ITS
EDUCATIONAL BUREAUGlasilo Jugoslovanske Socialistične Zveze in Prosvetne Matice

ŠT.—NO. 1975. Entered a* second-class a>atter, Dec. C, 1907, at the post office at Chicaeo, HI.,
under the Act os Congress os March 3, 1879. CHICAGO 23, ILL., 18. JULIJA (July 18), 1945. Published Weekly at 2301 S. Lawndale Ave. LETO—VOL. XL

IL
■LjlJ3|£ w m

.|l|l|§Rfe

'■< O/Br
* H■' ’

' ■ /v w f *

c BOiiiir %iih^: .- •

JAMES F. BVRNES, v sredi te slike, je prevzel meseca junija naj-
važnejšo službo v državnem oddelku naše vlade. Po nazorih je konser-
vativec, pristaš sedanje ekonomske uredbe v tej deželi, toda človek
velikih sposobnosti. Gornja slika je bila vzeta, ko je bil zaprisežen za
državnega tajnika.

V Potsdamu na
dnevnem redu
važne stvari

PROBLEMI MIRU TEŽJI KOT VOJNA. - KAJ NAJ BO
BODOČA NEMČIJA? - GOSPODARSKA IN RELIFNA
VPRAŠANJA. - TERITORIJALNI SPORI IN SELITVE
NARODNIH MANJŠIN. DVA NASPROTNA SISTEMA

Za sestankom v Teheranu in
na Jalti se sedaj vrši tretji, v
srcu dežele, ki si je hotela pod-
/aimiti ves kontinent za- svoj
življenski prostor in postati naj-
mogočnejša na svetu. Na prvih
dveh so bili Roosevelt, Church-
ill in Stalin. Sklepali so več o
vojnih načrtih za čimhitrejši
poraz Hitlerja kot pa o drugih
problemih, a sedaj je zgraditev
miru na dnevnem redu. In pa
vojna v Aziji.

Truman nova oseba
Na tem tretjem sestanku ve-

like trojice je ameriški pred-
sednik Harry Truman nova ose-
ba. kar je velika sprememba.
Posebno kar se sovjetske vlade
tiče. Z Rooseveltom sta se Sta-
lin in Molotov že povsem sezna-
nila. a Truman jima je še ugan-
ka Ali ga bo ovil Churchill
okoli svoje roke? Ameriški ko-
mentatorji trdijo, da ne. Am-
pak dejstvo je, da zastopata
ameriška in Churchillova vlada
povsem drugačno ideologijo ka-
kor pa sovjetska vlada. Prvi
dve sta zagovornici kapitalisti-
čne gospodarske uredbe (ali pa
neuredbe), dočim je v Sovjet-
ski uniji odpravljena. Tudi gle-
de tolmačenja demokracije,
svobode tiska in drugih takih
vprašanj niso enotni med sabo.
In ker je svet ostal tudi po zma-
gi nad Nemčijo še približno ves
tak kot je bil, z vsemi vzroki za
nove konflikte, z nerešenimi
spornimi vprašanji, bo sedanji
pomenek v Potsdamu bržkone
težji kot pa sta bila v Teheranu
m na Jalti. Na njima so govo-
rili v glavnem, kako zmagati,
na sedanjem pa se gre za ure-
ditev Evrope. In predvsem, kaj

z Nemčijo, ko je pod za-
vezniško okupacijo.
Razdelitev, ki utegne postati

opasna
Po prejšnjih domenkih je

Nemčija razdeljena. In že sedaj
se opaža, da si jo posamezne o-
kupacijske oblasti po svoje pri-
lagodujejo. Sovjetsko unijo su-
mijo, da gradi v svoji okupacij-
ski zoni sebi soroden aparat,
ameriško in angleško povelj-
stvo pa je iz liberalnih virov
obdolženo, da daje v svojih pre-
delih zrušenega tretjega rajha
potuho reakciji. In naštevajo
mu tudi bivše vodilne nacije,
ki so baje sedaj spet dobili vi-
soke državne službe, dočim se

socialdemokrate in komuniste
odriva, razen v ruski zoni.

Ker je bila Nemčija močno
centralizirana, utegne njena se-
danja razdelitev pod oblast šti-
rih držav dovesti do zapletlja-
jev in pa do še veliko večje go-
spodarske krize v nji, kot pa jo
je doživela po prejšnji vojni. A
ob enem tudi spore vsled ideo-
logičnih razlik. Ako se bo Ru-
siji predbacivalo, da neguje le-
vičarske stranke, Angliji in Ze-
dinjenim državam pa, da poma-
gata reakciji, bo Nemčija raz-
deljena, bo v negotovosti in z
njo vred vsa Evropa.

Zelo važno vprašanje
Vprašanje v Potsdamu torej

je, za kakšen ekonomski red
naj se zedini velika trojica v
Nemčiji? Ali za stari privatni
kapitalizem, ki ga ji je Hitler
otel s fašizmom, ali pa za pot
v socializacijo? V deželah, ki so
pod sovjetsko okupacijo, je ja-
sno, da se socializacijo izvaja
po načrtu. Kjer so gospodarji
Angleži in Američani, pa je k
večjemu dovoljeno le govoriti o
nji, n. pr. v Italiji, a v Grčiji in
naših zonah Nemčije pa take
razprave sploh še dovoljene
niso.

Kako bo Nemčija izglodala,
če bo Rusija v svojem delu do-
volila socialistom in komuni-
stom izvajati njihen program,
Angleži in Američani pa nem-
škim konservativcem varovali
stare privilegije? Stalin, Chur-

(Konec na 4. strani.)

Kongresniki so šli na počitni-
ce in jih ne bo nazaj do oktobra.
Zelo se jim je mudilo in tudi
plačo so si znatno zvišali. Po-
polnoma zanemarili pa so pred-
sednikovo priporočilo, da bi se
zvišalo brezposelnostno podpo-
ro na $25 na teden skozi 26 ted-
nov. Take stvari se jim zde “in-
flacijske”.

Niti niso sprejeli še nobene-
ga določnega načrta za javna
dela. Nedavno se je vrnil iz
Švedske major-general Philip
Fleming, ki je tam za našo vla-
do študiral ekonomske načrte
švedske in drugih vlad. Dejal
je, da so z njimi veliko pred na-

V Franciji in Italiji bodo odločili
bodočo obliko vlade z volitvami

V Franciji bodo imeli 14. oktobra referendum o
vprašanju, ali naj ostane v veljavi ustava, kakršna
je bila do njenega poraza, ali pa se sprejme novo.
Ob enem s tem referendumom se bodo vršile volitve
poslancev v konstituanto. Če bo večina za novo
ustavo, bo naloga konstituante, da jo sestavi, v na-
sprotnem slučaju pa bo to parlament s pravicami,
kakršne je imel do poraza Francije.

Socialisti in komunisti so za novo ustavo. Obsto-
jala naj bi samo ena zbornica namesto dveh, kar bi
pomenilo odpravo senata. Ob enem so za velike
socialne spremembe v narodni ekonomiji, ali z dru-
gimi besedami, za odpravo kapitalizma.

Sedanji načelnik francoske vlade general de
Gaulle je za ohranitev obeh zbornic, ob enem pa da
se da predsedniku republike veliko več moči kot je
je imel prej. Rad bi jo toliko kot jo ima predsednik
Zed. držav, kar pa mu ljudstvo ne bo dovolilo. Ker
je de Gaulle tudi pristaš sedanjega ekonomskega
sistema, se nekateri boje, da bo morda v času kon-
stituante, ko bo začasno vsa moč vlade v njegovih
rokah, skušal uvesti vojaško diktaturo.

Ako se vzame za merilo zadnje občinske volitve,
ki so se vršile v Franciji spomladi to leto, bosta do-
bili v konstituanto večino socialistična in komunisti-
čna stranka. A konservativci se nadejajo, da se bo
teh volitev udeležilo več kmetov kakor zadnjič in da
se bodo tudi trgovski krogi v mestih bolj potrudili
v agitaciji za svojo stvar. Vseeno, dasi je ekonomski
položaj v Franciji obupen, je sedaj še vzlic vsemu
odločena urediti svojo bodočnost po demokratični
poti.

Francija je prva izmed poraženih držav v Evropi,
ki si je volilni dan že določila. V Italiji se na volitve
tudi pripraljajo, a ob enem se jih baje boje vse
stranke. Tudi v nji je glavno vprašanje bodoča ob-
lika vladnega sistema. Ako bi zavezniško povelj-
stvo dopustilo, bi bila monarhija že odpravljena.
Tako pa bo moral o tem sklepati šele parlament,
kadar bo izvoljen.

Konservativni krogi, ki so bili vsled svojega so-
delovanja s fašizmom zelo diskreditirani, so se v
Italiji spet precej utrdili in upajo dobiti pri volitvah
večino. Ampak ker jim ni za demokracijo in se boje
delavske zmage, se ob enem pripravljajo na usta-
novitev nove diktature, da jih delavska stranka
("komunistična”) ne bi prehitela. Američani bi radi,
da se volitve v Italiji izvrše čimprej, da bi potem la-
hko svoje čete poklicali domov, a reakcionarji pra-
vijo, da čim zavezniška armada odide, bo nastala
civilna vojna. Bo pač še veliko homatij, predno po-
stanejo evropske dežele zopet normalne.

Belgijski kralj je prejemal
celo v "ujetništvu" četrt
milijona dolarjev plače
na leto

Belgija, država z okrog osem
milijonov prebivalcev, ima
dvor, ki stane več milijonov do-
larjev na leto. Njen kralj Leo-
pold, ki se je v siloviti nemški
ofenzivi 1. 1940 hipoma podal
in ni hotel med “zamejce” v
London, je računal, da Hitler
zmaga in da se bo on (Leopold)
vrnil na svoj tron pod njegovo
zaščito.

Pa se je kralj Leopold ukanil.
Ni pa se odpovedal svojim am-
bicijam. Hitler ga je v času za-
vezniške invazije v Francijo
spravil na grad St. Wolfgang v
Avstriji, kjer je imel Leopold s

sabo vso dvorno služinčad in se
je lahko po dvorno zabaval kot
se je prej. Pred vojno je s svo-
jim avtom treščil po nerodnosti
v drevo in njegova žena, belgij-
ska kraljica, doma iz švedske-
ga dvora, je bila übita. V nacij-
skem ujetništvu se je zaljubil
in se oženil s “plebejko”, s če-
mer se je dokaj diskreditiral
tudi med belgijskimi rojalisti.
Ampak možu je bilo dolgčas,
pa si je zaželel zakonite žene,
s čemur mu je duhovnik rad
ustregel. Namreč, da ju je po-
ročil.

Ko je ta übežni, z naciji so-
delujoči kralj Leopold ostal v
Belgiji, dočim je večina njego-
vih ministrov pobegnila v An-
glijo, mu je ta übežna vlada do-
volila prejemati plačo po četrt

Nove nemške stranke
sklenile zvezo
proti fašizmu
Kmalu po okupaciji je sovjet-

ska vojaška oblast v.svojem de-
lu Nemčije dovolila obnovitev
social-demokratske in komuni-
stične stranke, minuli teden pa
je dovolila dve novi. Imenu-
jeta se krščansko-demokratska
stranka in liberalna demokrati-
čna unija. V prvi so sc združili
ostanki bivšega katoliškega cen-
truma in medse vabijo tudi pro-
testante, v drugi pa so liberalci.

Vse te skupine so ob enem
sklenile medsebojno zvezo pod
imenom, antifašistične fronte.
V nji ostane vsaka izmed teh
strank samostojna edinica, toda
skupno pa bodo delovale za iz-
čiščenje fašizma iz Nemčije. V
skupnem odboru ima vsaka iz-
med njih po pet članov.

Sovjetska oblast je tem stran-
kam dovolila tudi ustanovitev
listov. Glasilo social-demokra-
tov je “Das Volk”. Prva števil-
ka je izšla 7. julija. Glasilo ko-
munistov se imenuje “Deutsche
Volkszeitung”, list krščanskih
demokratov je “Die Neue Zeit”
in liberalne demokratične uni-
je “Freies Deutschland”.

Ti listi so neodvisni od voja-
ške kontrole, toda so podvrženi
cenzuri sovjetske okupacijske
uprave. Sovjetska okupacijska
armada izdaja svoj., dnevnik
“Tagliche Rundschau” in pa
uradni list “Berliner Zeitung”.
Omenjeni dnevnik urejujejo iz-
ključno Rusi in tudi pri urad-
nem listu je nekaj sovjetskih
uradnikov, drugi pa so najeti
od berlinskega magistrata.
Glasila omenjenih štirih strank
izhajajo v sto tisoč izvodih vsa-
ko in za novice so odvisni od
ruskih virov.

Dočim je sovjetska oblast
kmalu po okupaciji dovolila ob-
novitev dveh strank, je ameri-
ška in angleška oblast v svojem
delu Nemčije politične aktivno-
sti prepovedala. Vzrok menda
je, da ji ni za obnavljanje ko-
munističnih in socialističnih ak-
tivnosti, na možnost ustanovit-
ve kake druge demokratične
stranke pa Američani in Angle-
ži menda niso mislili.

VABILO NA PIKNIK
Mihvaukee, Wis. Federaci-

ja društev SNPJ priredi v ne-
deljo 29. julija piknik, na kate-
rega vabi vse člane jednote in
druge rojake. Vsi dobrodošli.
Piknik se bo vršil v Kozmuto-
vem parku na 92. in Beloit Rd.

Frank Primozich.

milijpna dolarjev na leto tudi
vsa leta potem, kar je eden naj-
večjih zločinov nad belgijskim
ljudstvom.

Vrh tega se je skozi ves čas
vojne vzdrževalo vso kraljevo
žlahto, kar je stalo nad milijon
dolarjev na leto. Monarhizem
je torej za malo Belgijo še celo
vse dražji “luksus”, kot pa je
bil za Jugoslavijo. A dočim se
bo tega bremena Jugoslavija
bržkone otresla, izgleda, da bo
na ramenih Belgije v imenu de-
mokracije še dolgo ostal.

Kongresniki domače probleme zelo zanemarili
mi, posebno Švedska je z javni-
mi deli dobro pripravljena, da
se ni v nji bati nikakršne brez-
poselnosti. Tudi s socialno za-
ščito je Švedska daleč pred
nami.

A namesto da se bi naši po-
slanci pobrigali za socialno za-
ščito delavcev pa se mnogi iz-
med njih pečajo z načrti, ki
imajo namen uničiti ali vsaj
oslabiti unije. Kongresnik Ban-
kin (dem., Miss.) pa je skušal
spraviti skozi svojo predlogo,
ki določa odpravo zaprte delav-
nice, kar se vojakov tiče. Vrniv-
šim vojakom ne bi bilo treba v
unije, ker bi zanje zaprta de-

lavnica ne bila veljavna. Ban-
kin je svojo predlogo pritiral
že skozi kongresni odsek za za-
deve veteranov, toda je potem
naletel na odpor, ker se je po-
služil trika. A odnehal ni. Nje-
gov načrt je oslabiti unije pod
krinko zaščite za vojake. Delo-
dajalci bi s pomočjo take nared-
bc imeli proti organiziranemu
delavstvu sijajno sredstvo, ob
enem pa bi to ustvarjalo nape-
tost med unijami in veterani. S
propagando proti unijam so
prepričali že mnogo naših vo-
jakov, da se delavci tu valjajo
v denarju, da sc podajajo v
stavke za prazen nič in da s tem

zanemarjajo vojno produkcijo.
V interesu veteranov je, da

pomagajo unije jačati in da de-
lujejo za socialno zaščito vseh
delavcev. Ako kongres hoče, bo
dela po vojni za vse dovolj, kot
ga je bilo v vojnem času in ob
enem tudi dovolj blagostanja
za vse prebivalstvo. Ako se je
dežela lahko organizirala za ta-
ko ogromno vojno produkcijo,
bi ji bilo to toliko laglje v mir-
nem času z večanjem narodne-
ga bogastva. In vojaki lahko ve-
liko store, da poslance opozar-
jajo na njihne dolžnosti do ljud-
stva.

Slovenski dan v
Clevelandu bil
lepa proslava

Poroča JOSEPH F. DURN
Slovenski Cleveland že dolgo

let ni bil priča tako lepi, mogo-
čni manifestaciji našega ljud-
stva, kot jo je doživel dne 8. ju-
lija na vrtu SDD v Euclidu, O.
Odbori SANSovih podružnic v
Clevelandu, pod čigar okriljem
se je ta lepa narodna slavnost
vršila, so bili s pripravami za-
njo pridno na delu. Udeležilo sej
je je nad 5,000 naših ljudi iz
Clevelanda ter iz sosednih in
tudi oddaljenih naselbin, da ču-
jejo našega rojaka iz rojstne do-
movine, namreč dr. Slavka Zo-I
reta in Stane Krašovca. Prvi je
član jugoslovanskega poslani-
štva v Washingtonu, doma iz
Zagorja ob Savi, drugi pa je bil
član # jugoslovanske delegacije
na konferenci združenih naro-
dov v San Franciscu. Ob enem
je član komisije za ekonomsko
obnovo Jugoslavije, s sedežem
v Beogradu., Oba sta še mlada
in bila vseskozi v partizanskih
vrstah.

List “A. D.” si je zelo priza-
deval, da bi to manifestacijo
omalovažil, češ, da je to povsem
komunistična stvar. Njegovi pi-
sci so ob enem pretili, da bodo
vsi, ki se te manifestacije ude-
leže, smatrani za komuniste. I
Tako je nam “A. D.” po svoje
pomagala z brezplačno rekla-
mo. In čujte in strmite, njeni
lastni zastopniki so se tega dne
prelevili v “komuniste”, ker
bili so tam navzoči in s tem sto-
rili greh, za katerega jim ka-
plan Gabrovšek ne bo dal nikolil
odveze.

Ta njihen list je dan po pri- 1

redbi pisal, da sc je shoda v
EuclidU udeležilo le do tisoč
ljudi in da sta bila glavna go-

’ vornika Kristan in Louis Ada-
mič. In pa da je bil pri bari ve-
lik drenj. Jaka D. je torej imel
na tej slavnosti zelo slabe poro-
čevalce. Sicer pa to ni važno in

; “A. D.” omenjam le mimo-
grede.

Tako veličastnega dneva, kot
je bil letošnji osmi julij, se ne
spominjamo, od kar smo imeli
v prvi svetovni vojni tu mani-
festacije Jugoslovanskega re-
publičanskega združenja. Pred
očmi mi je posebno tista, ki se
je vršila na Kastelčevih far-
mah. Glavni govornik na nji je
bil naš stari borec za delavske
in človeške pravice Etbin Kri-
stan. Takrat so v “A. D.” z de-
belimi črkami pisali, da je shod
ameriška vlada prepovedala,

I “Enakopravnost” pa je s prav
tako velikimi črkami oznanila,
da shod se bo vršil. In se je res.
Bil je manifestacija, kot je bilo
zborovanje letošnjega osmega
julija. Ko smo se omenjeno ne-
deljo zbirali v Euclidu, je bil
dan kot nalašč. Jasno, a ne pre-
vroče. Na vrtu je pihala prijet-
na hladilna sapica. Narod je
pričel prihajati skupaj že opol-
dne, kajti ljudje so hoteli, da
bi dobili za prisostvovanje k
popoldanskemu programu čim-
boljši prostor. Spored je trajal
štiri ure. Navzoči so mu sledili
z največjo paznostjo do konca.
Veliko udeležencev je bilo tudi
iz drugih naselbin. Glavna go-

(Konec na 4. strani.)

Živilski problem za Evropo
najtežje vprašanje

V času vojne so zavezniki obetali ljudstvom v
Evropi živil in drugih potrebščin čim se osvobode
fašistične more. Ustanovljena je bila UNRRA, v ka-
tero prispevajo določen delež vsi združeni narodi
največ kajpada Zed. države. Toda potrebe obubo-
žanega ljudstva v Evropi so tolikšne, da pomanjka-
nje v nji narašča navzlic relifnim akcijam.

V Franciji milijone ljudi strada, istotako v Italiji
in v Nemčiji bo prihodnjo zimo lakota. Pomanjka-
nje živil in obleke je seveda silno občutno tudi v Ju-
goslaviji in v večini drugih evropskih dežel. Vsled
pomanjkanja vprežne živine, orodja in strojev je ve-
liko polja neobdelanega. Ali pa ni bilo semen in
delavcev. Po padcu hitlerizma je bilo v Nemčiji hi-
poma osvobojenih nad deset milijonov vojnih jetni-
kov in zasužnjenih delavcev, ki so se podali na pot
in milijoni so še sedaj na nji, ker je železniški pro-
met ne samo v Nemčiji ampak v vsi Evropi popol-
noma iz reda. Ceste so pokvarjene in mnogo mostov
je razbitih. Poleg teh milijonov bivših vojnih jetni-
kov in delavcev je prišlo v Nemčijo več milijonov
nemških beguncev, večinoma iz vzhodnih krajev, ki
so sedaj brez doma.

Kuriva povsod manjka. V Franciji je premoga
tako malo, da se ljudem obeta prihodnjo zimo še
več prezebanja kot v prejšnji.

Hitler je Evropo organiziral v "nemški življenski
prostor" in jo spremenil v ekonomsko enoto. Z nje-
govim padcem se je zrušil tudi ves njegov ekonom-
ski sistem. Predno se Evropa na novo uredi, pa bo
vzelo časa. Gladni ljudje se pritožujejo, da so od za-
veznikov pričakovali več relifa kot ga dobe in brž-
kone so bile obljube res večje kot pa jih je mogoče
izpolniti.

Naš novi poljedelski tajnik Anderson je na na-
slov Evrope izjavil, da ji ta dežela ne bo mogla bolj
pomagati kot doslej. Dejal je, da tudi če ji pošljemo
vse naše pridelke,' bi še zmerom ne zadostovalo za
odpravo pomankanja. Lahko pa bi več pomagala
Južna Amerika, a ji je treba vse plačati. Če ne dru-
gega je že glad ljudstvom zadosten nauk, kako po-
trebno je, da se svet organizira za trajen mir, ker le
v njemu bo mogoče ustvariti blagostanje za vse.


