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VLOGA SE JE SPREMENILA. Frau Nikolaus Fachinger (na

desni) je postala histerična, ko ji je njen mož povedal, da sta bila on
in njegov tovariš pred ameriškim vojnim sodiščem obsojena v smrt,
ker sta umorila blizu Frankfurta dva ameriška letalca.

Velika petorica si
dala za zgraditev
miru težke naloge

IZMED PETIH GLAVNIH DRŽAV SO LE TRI, KI
SO RES VELESILE. - ZED. DRŽAVE IMAJO
VODILNO BESEDO. - FRANCIJA SEDAJ LE ŠE
DRŽAVA DRUGEGA REDA. - ODVISNOST KITAJSKE

Le par držav odločuje
f

Vseskozi, od kar je vojna na-
stala, sta odločevali v nji na
zavezniški strani dve vladi
najprvo angleška in francoska,
po padcu Francije angleška in
ameriška, in po vstopu te deže-
le v vojno pa v prvi vrsti Roose-
velt, v drugi Churchill, Stalin
pa je bil o njunih zaključkih
“informiran”, po diplomatično
rečeno. Ko so začele sovjetske
armade Nemce potiskati nazaj,
je bil pozvan v Rooseveltovo-
Churchillovo “ekskluzivno dru-
žbo” tudi Stalin. Tako je nasta-
la velika trojica.

V družbi osišča pa se je od
kraja najbolju širokoustil Mus-
solini, nato ga je Hitler prekri-
čal, ne samo z glasom, ampak z
nemško tehniko in premočjo
svoje dežele, in Japonska pa je
bila v paktu le tako nekako mi-
mogrede, ker je tudi ona želela
rešiti svet pred “komunizmom”,
ob enem pa si iskala večji živ-
ljenski prostor.

Velesile osišča propadle
Ob pričetku vojne je bilo osi-

šče Rim-Berlin-Tokio s svojimi
satelitkami res ogromna milita-
ristična sila- Kdo se ne spomi-
nja Hitlerjevih baharij, ki so
bile širjene iz Berlina tudi po
ameriških radio omrežjih, da
bo nacizem in njegov tretji rajh
obstajal najmanj tisoč let, in da
Nemčija ne bo nikdar več pre-
magana? In njen “življenski
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prostor” se je nagloma širil.
Letos se je dogodilo, da sta

propadli zadnji dve osiščni ve-
lesili- Italija se je že lani žalost-
no zrušila- Svojo tragedijo sku-
ša unovčiti prav kot v prejšnji
vojni, kajti postati hoče “zavez-
nica” in “veliki petorici” se pri-
poroča, naj jo vzame medse, da
bo iz tega nastala “velika šesto-
rica”. Tako daleč ne bo uspela,
vzlic vplivnim prijateljem, ki
jih ima v Zed. državah in v An-
gliji. Toda uspela je vendarle
toliko, da se z njo ne postopa
več kot z vojno provokatorico,
temveč kot da je bila le žrtev
vojne.

Neki znan ameriški novinar
je nedavno poročal iz Milana:
Komaj par tednov, predno je bil
Mussolini ustreljen in obešen,
mu je bržkone ista množica fa-
natično orila, ker je še vedno
upala, da bo zmagal. Ako bi se
mu nakane posrečile, bi Italija-
ni še dvigali roke v fašistični

(Konec na 5. strani.)

V zaslišavanjih pred kon-
gresnimi in senatnimi komisi-
jami o predlogah za zvišanje
brezposelnostne zavarovalnine
in o Wagnerjevem-Murrayje-
vem načrtu za izboljšanje so-
cialne zaščite, za vpeljavo jav-
nega obligatnega zdravstva in
za zboljšanje zakona, s katerim
bi se pravično izravnavalo spo-
re med delavstvom in delodajal-
ci, je bilo proti delavcem in uni-
jam izrečenih s strani poslan-
cev, senatorjev in raznih prič
toliko žaljivk in zavajalnega
argumentiranja kot še nikoli
doslej.

Vsi časnikarji, ki so motrili
zaslišavanja, in komentarci, ki
o teh rečeh pripovedujejo po
radiu, so mnenja, da je sedanji

Mednarodni kongres unij v Parizu
za zgraditev nove internacionale

Šest let je trajala vojna in skozi ves ta čas je de-
lavstvo po svetu brez strokovne in brez politične in-
ternacionale. Socialistična-delavska internacionala
je postala za praktično delo nezmožna že v času, ko
sta tedanja francoska in angleška vlada "apizali"
Hitlerja. Vsi so hoteli "preprečiti vojno", vsi na dru-
ge stroške. Za ta njihen pacifizem je Evropa, z osta-
lim svetom vred, silno drago plačala.

Kominterna je bila uradno razpuščena kmalu po
Hitlerjevi invaziji v sovjetsko ozemlje. Komunistična
strokovna internacionala pa ni nikoli veliko po-
menila.

Obstojala je skozi vojno le še mednarodna zve-
z strokovnih unij toda le na papirju. Izmed veli-
kih unij se ogreva za njeno obnovitev edino Ameri-
can Federation os Labor, a unijsko gibanje drugod
je za zgraditev povsem nove strokovne internacio-
nale, v kateri bodo vrata odprta vsem priznanim
unijam, torej tudi unijam delastva Sovjetske unije.
V prejšnji mednarodni strokovni internacionali so ji
bila zaprta največ na pritisk AFL.

Za ustanovitev nove strokovne internacionale
sta se vršila doslej dva večja sestanka. Prvi je bil
v Londonu. Sklical ga je kongres angl, unij in po-
vabil zraven tudiu nije sovjetskih delavcev, ki so se
odzvale in imele na posvetovanjih važno besedo.
Zastopane so bile na njemu unije vseh evropskih
dežel, vse latinske Amerike in iz Zed. držav pa pred-
stavniki CIO.

Drugi sestanek je bil v času konference združe-
nih narodov v San Franciscu. Zastopniki unij so zbo-
rovali v bližnjem Oaklandu. Tam so izvršili nadalj-
ne potrebne priprave za prvi mednarodni unijski
kongres, ki se prične 25. septembra v Parizu. Iz Zed.
držav je odšla tja delegacija CIO. Eksekutiva AFL je
sklenila, da se ne bo odzvala vabilu. Ob enem je iz-
javila, da bo novi mednarodni strokovni zvezi na-
sprotovala in močna jepritisnila tudi na kongres an-
gleških strokovnih unij, da naj se umakne iz nove-
ga gibanja.

Ampak vzlic tem intrigam se bo kongres vršil in
če bodo delegati, ki predstavljajo sedemdeset mili-
jonov organiziranih delavcev, razumeli svoje veliko
poslanstvo, bo posledica tega zbora nova, živa de-
lavska strokovna internacionala. Organizirano de-
lavstvo po svetu jo nujno potrebuje.

Oskrba starih
delavcev

(Pismo iz Kansasa)

Ko sem pred nekaj tedni
ogledoval na prijazni trati lepo
senčnato katalpo in močno vo-
doravno vejo, na katero se je
obesil 87-letni rojak, se mi je
urinilo vprašanje, zakaj je to
storil?

Če se je naveličal življenja
kot veste je človeku že po

naravi prisojeno, da se naveliča
vsake še tako lepe in dobre
stvari, slabe in neprijetne pa se-
veda še hitrejše bi tudi temu
človeku ne bilo treba dolgo več
čakati naravnega konca. Brez
važnega vzroka človek vendar-
le ne odvrže življenje od sebe-

“Se mu je zmešalo”, rečejo
pri taki tragediji pobožne ženi-
ce in hinavsko zavijejo oči pro-
ti nebu, “Bog nam daj pravi um
in pamet ”

Ampak ko sem ogledoval

praktično narejeno zanjko iz
hlačnega pasu, in ker je bil pas
prekratek, da bi dosegel vejo,
je “doštukal” še kos žice, dobro
pripravljeno klop, na katero je
stopil in potem brcnil od sebe,
vse to je pričalo, da ni bil res
tako zmešan.

V kočici je samotaril dolgo
število let. Daši pod oskrbo
bližnjih sorodnikov in “penzi-
je” 10 do 15 dolarjev okrajne
mesečne miloščine, zdravja pri-
ličnega za njegova visoka leta,
mu je vseeno nekaj manjkalo,
da bi v miru čakal naravnega
konca.

Za take stare delavce bi pač
bila edina pomoč državni zavod,
v katerem bi jim res nudili vso
potrebno oskrbo in udobnost,
da se ne bi počutili v njih kot
pritepenci vsakemu v nadlego
in spotiko- Da, res da imamo
razne mestne, okrajne in držav-
ne zavode za stare ljudi, v ka-
terih se pa navadno postopa ž

Reakcija složna —a unije v sporih med sabo
kongres postal še konservativ-
ne jši kot ie bil v svojem prvem
zasedanju, toliko konservativen,
da napram njemu izgleda pred-
sednik Truman vsled svojih
priporočil že kot novopečen
“newdealer”.

Čemu je mogoče, da se v dr-
žavi, ki ima 60 milijonov delav-
cev, lahko reče proti njim v
zbornici več zlega kot v kateri-
koli na svetu?

Vzrok temu je, ker imajo uni-
je v zbornicah le “prijatelje”,
ne pa zastopnikov iz svojih vrst.
Ako bi bila to Anglija, bi bili
linijski voditelji, kot so Green
od AFL, Tobin, vodja unije pre-
voznikov, Murray od CIO, Tho-
mas od avtne unije, Lewis od
UMW in drugi ne samo vodite-

lji svojih organizacij, ampak
tudi člani bodisi poslanske zbor-
nice ali pa senata. "Z* a pa se naj-
prvo mučijo, da izvolijo “prija-
telje”, potem pa moledujejo o-
krog njih, da naj organizirano
delavstvo branijo pred napadi-

Kaj je zaleglo, ker je politi-
čna akcija CIO potrošila v lan-
ski volilni kampanji nad mili-
jon dolarjev in se hvalila z
“zmago ’. Kje je zmagala? Nad
kom?

Da, ameriške unije bi lahko
veliko pomenile, ako bi bile
združene v skupni zvezi in šle
v samostojno politično akcijo,
ne pa igrale vlogo priveskov v
demokratski in republikanski
stranki.

AFL je imela ob koncu vojne

Tisoče zdravnikov
bo kmalu vrnjenih
v civilno službo

Armada in mornarica sta vze-
li v vojno službo okrog 40 od-
statkov vseh ameriških zdrav-
nikov in dentistov in proporčno
število bolničark. Vsled tega je
posebno v malih mestih in obči-
nah nastalo občutno pomanj-

kanje zdravnikov. V marsika-
terem kraju sploh ni bilo no-
benega več, ker so šli bodisi v
armado, ali pa v večja mesta
iskati boljše karijere, kot pa
jim je bila nudena v krajih z
malim številom prebivalstva.

Tako so bili ljudje v slučaju
hudih ponesrečb ali nagle bo-
lezni v vaseh in trgih čestokrat
brez zdravniške pomoči, kajti
z bolnikom je bilo treba v naj-
bližje mesto, ki pa je bilo v
marsikakein primeru jako da-
leč. Ni čudno, da so ljudje za-
čeli vsled teh težav apelirati na
svoje kongresnike, naj kaj store
zanje- In res so nekateri preis-
kavah, kako je s to zadevo. Šli
so v vojaške tabore in dognali,
da je v marsikakem centru, ali
pa v mestu, kjer so taborili na-
ši vojaki, toliko ameriških
zdravnikov, da so imeli večino-
ma dela le po kake dve uri na
dan- Poslanci so se vrnili in v
zbornici zahtevali, naj vojaška
komanda kaj stori proti temu
zapravljanju.

Sedaj, ko je vojne konec, pa
ni bilo treba več urgiranja. V
VVashingtonu so obljubili, da bo
vrnjenih do konca leta v civil-
no službo iz armade 13,000
zdravnikov, 3,500 dentistov in
25,000 bolničark. Mornarica pa
bo odpustila v prihodnjih treh
mesecih tisoč zdravnikov in ti-
soč bolničark. V prihodnjih 12
mesecih pa bo iz mornarične
službe odslovljenih 8,200 zdrav-
nikov. Ako bi bolniki lahko ča-
kali, bi taka obetanja zanje ne
bila slaba. Tako pa se bo po-
manjkanje zdravnikov čutilo
posebno V malih krajih še kako
leto dni.

POLLETNA SEJA GLAV-
NEGA ODBORA SANSA

To soboto 15. sept, se bo vr-
šila v Bergerjevi dvorani, 2653
S. Lawndale Ave. v Chicagu
polletna seja članov širšega od-
bora in eksekutive Slovenskega
ameriškega narodnega sveta.
Prične se ob 9:30 dopoldne.

Ako vam je naročnina potekla,
prosimo, obnovite jo čimprej!

njimi, namenoma ali nename-
noma tako, da se jih prej spravi
s poti.

Well, res dobrih in udobnih
zavodov za stare delavce zato
nimamo, ker tisti, ki vladajo
svet in katerih briga bi to mo-
rala biti, takih zavodov ne po-
trebujejo; delavska para pa si
naj na stara leta zadrgne štrik
za vrat, če se naveliča samota-
riti in se preživljati z 10 ali 15
dolarjev mesečne miloščine.

A. Shular.

sedem milijonov članov, CIO
šest milijonov, UMW 600,000,
bratovščine železničarjev nad
milijon in na stotisoče jih je v
neodvisnih unijah. To je arma-
da šestnajst milijonov organi-
ziranih ljudi. Koliko bi ta moč
pomenila, če bi unije delale slo-
žno, v skupni zvezi, namesto da
tekmujejo druga proti drugi, si
nagajajo z jurisdikcijskimi spo-
ri in si prete z novimi razkoli—-
to si lahko predstavljamo. Ve-
lik vzrok temu kaosu so glavni
in nižji, visoko plačani unijski
voditelji, ki jim je več za nji-
hove osebne koristi in za njihov
“jaz”, kot pa za koristi delav-
stva te dežele in drugod po
svetu.

Predsednik Truman je dne 6.
septembra predložil kongresu
izredno dolgo poročilo o stanju
dežel z ozirom na potrebe pre-
snavljanja iz vojnega gospodar-
stva in vojne produkcije v nor-
malne ekonomske toke.

Navedel je v priporočilih kon-
gresu 21 točk, s katerimi se naj
bi bavila zbornica v tem zase-
danju in jih rešila tako, kakor
ji on priporoča.

Socialni problemi
Glede socialnih vprašanj je

znova priporočil, da naj kongres
liberalizira brezposelnostno za-
varovalnino. Pravi, da naj bi
znašala v slučaju brezposelno-
sti, ko si delavci iščejo novo de-
lo, po $25 na teden skozi 26 ted-
nov v vseh državah.

Toriji obeh strank, ki so v ve-
liki večini, so se temu takoj u-
prli in že pred odsekom osme-
šili predsednikov predlog, češ,
da bi z njim, če se ga sprejme,
podprli lenarenje, kajti veliko
delavcev ne zasluži na teden to-
liko kot pa bi prejemali brez-
poselnostne zavarovalnine. To
velja posebno za južne države.
In predstavniki velikih farm-
skih kartelov so pred komisijo
argumentirali, da kako jim bo
mogoče dobiti delavce na farme,
če pa bodo prejemali več brez
dela kakor pa, če bi delali? Vsi
ti gospodje, ki so zahtevali, da
naj delavec ostane zasužnjena
masa, odvisna od milosti delo-
dajalcev, so imoviti ljudje, ki
bogate od izkoriščanja delavca
in malega farmerja-

Vprašanje zaposlitve
V istem poročilu se je Tru-

Predsednik ima v
kongresu veliko
ovir in opozicije

POHLEP INDUSTRIALCEV IN ŠPEKULANTOV
PO VLADNIH INDUSTRIJAH. - VELIKO BESED
ZA ZVIŠANJE ŽIVUENSKEGA STANDARDA,
TODA NOBENE PRAVE AKCIJE V TA NAMEN

man jako zavzel za Murrayjevo-
Wagnerjevo predlogo, ki določa
v bistvu sledeče: Vlada naj da
vso oporo privatni industriji,
da se čimprej preuredi v pro-
dukcijo potrebščin za civilno
uporabo. Toda ako po preured-
bi ne bo v stanju zaposliti vseh,
ki iščejo delo, in so odvisni za
vsakdanji kruh edino od dela,
tedaj naj pristopi zraven vlada,
ki bi s pomočjo velikih javnih
podvzetij uposlila tisto odvišno
delavstvo, katero bi bilo dru-
gače obsojeno v brezposelnost
in odvisno od miloščin ter vlad-
nega relifa-

Daši ima torej ta načrt v prvi
vrsti namen ščititi privatno in-
dustrijo in interese kapitalistov
ter velebankirjev, so toriji v
svojem sovraštvu do celo tako
skromnih socialnih predlogov
na vso moč proti vladnemu
‘tekmovanju” s “privatnim biz-
nisom”.

Ti ljudje še danes ne vedo,
da bi bil ameriški kapitalizem
že davno v razsulu, ako bi ga
ne bil rešil Roosevelt. Njegov
new deal je dal delavstvu pre-
cej drobtin, tako da so si med-
tem kapitalisti in bankirji z
vladnimi milijardami spet opo-
mogli in znova zavladali nad
deželo v obliki svoje nevidne
vlade.
Kaj z vladnimi industrijami?

Truman se je pomudil v svo-
jem poročilu tudi ob vprašanju
vladnih tovarn in vladne indu-
strije, ki je bila zgrajena med
vojno popolnoma na stroške a-
meriškega ljudstva. Te tovarne

(Konec na 4. strani.>

Slovenskemu narodu je treba ne
le materijalne pomoči, ampak
tudi novega spoznanja z njim

Poštne zveze vin z Jugoslavijo se polagoma
zboijšujejo in tako bo našim ljudem tukaj omogo-
čeno poslati tja svojcem blago, živila in druge po-
trebščine, pa tudi relifnim organizacijam bo delo v
bolj urejenih okolščinah jako olajšano.

Poleg da žele materijalne pomoči pa so naši lju-
dje tam (kot mi tukaj) radovedni, kako so eni kot
drugi živeli v vojni, kako so se zadržali tam kot tu-
kaj, kaj smo storili tukaj zanje in česa so od nas tam
pričakovali.

Poleg v pismih, ki ste jim jih ali jim jih še boste
poslali, jim lahko še posebno veliko poveste, ako
jim pošljete letošnji Ameriški družinski koledar, ki
je njim posvečen, to je borbi slovenskega naroda za
njegovo svobodo, in v tem duhu je tudi urejen.

Poleg blaga in živeža, ki ga bodo prejeli, bodo
tam neizmernoveseli tudi vaših pisem, tukajšnjih ča-
sopisov, posebno pa knjige, kot je naš koledar. V
njemu je opis delovanja, ki ga vršita SANS, ZOJSA,
JPO-SS in drugih sličnih organizacij. V njemu so
spisi iz življenja naših ljudi v Ameriki in iz njega
bodo videli, da smo bili s slovenskim narodom v
njegovi borbi za osvoboditev ves čas na njegovi
strani in pomagali kjer in kolikor smo mogli.

Cena koledarju je ista kot za naročnike v Ame-
riki namreč $1.25. Dodati pa je treba k temu za
pošiljalne stroške 25c skupno $1.50. Pošljite nam
ta znesek ter ime in naslov drugo izvršimo mi.

Na razpolago imamo še nekaj izvodov Maj-
skega glasa. S pošiljalnimi stroški vred stane 45c.

Začeli smo pošiljati v stari kraj tudi "Proletar-
ca". Ker je poštnina visoka, stane naročnina $4.
na leto.

Dokler ni Proletarca reakcionarna jugoslovan-
ska vlada leta 1929 prepovedala, je imel tam mno-
go naročnikov. Svojcem so ga plačevali večinoma
tukajnšnji rojaki. Upamo, da bo v bodoče tam še
bolj razširjen kot pa je bil pred 16. leti.


