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AMERIŠKI “MARINI” (mornarična pehota) na poti za invadira-

nje Japonske ne da bi se jim bilo treba bati napada. Kajti Japonska
se je 2. septembra podala brezpogojno, s “pogojem”, da naj ji cesar
Hirohito še ostane in s tem vred njen vladni sistem, ki jo je pognal v
pogubo.

Vprašanje Italije
v Londonu zelo
sporna točka

DVE TENDENCI: ENA ZA STARI, DRUGA ZA NOVI
RED. - JUGOSLAVIJA IMAV SVETU VEČ VELJAVE
KOT PA SE ZDI. - V SREDOZEMLJU SEDAJ TUDI
ZED. DRŽAVE ZELO ZAINTERESIRANE

Na konferenci ministrov vna-
njih zadev v Londonu je bila
ena prvih točk vprašanje skle-
nitve mirovne pogodbe z Itali-
jo. Pet dežel odločujte. Druge so
bile le vprašane za mnenja.
Glavno vlogo imajo le tri. Zed.
države, Velika Britanija in So-
vjetska unija. Kitajska in Fran-
cija so jim teoretično enakovre-
dne, toda njuna mnenja ne od-
ločujeta. Ali boljše rečeno, gre
se na vseh takih sestankih na
eni strani med Anglijo in Ame-
riko in na drugi med Sovjetsko
unijo. Včasi se dogodi, da je An-
glija osamljena, a največkrat
držita ameriški in angleški
predstavnik skupaj, Molotov za-
stopa svoje, francoski in pa ki-
tajski vnanji minister pa se v
zadregi smučeta sem in tja ker
se ne bi rada nikomur zamerila,
a odvisna pa sta oba največ od
dobrohotnosti ameriške in an-
gleške vlade.

Problem kolonij
Tako so se torej v Londonu

sešli ministri vnanjih zadev An-
glije. Sovjetske unije, Francije,
Kitajske in Zed. držav in se lo-
tili najprvo problema miru z
Italijo.

Italija je bila velesila v prej-
šnji vojni, in še bolj v tej, ki je
bila letos skončana. V obe se je
umešala po kramarsko, češ,
“kdo da več?” V prvi se ji je
igra posrečila, vse preveč po-
srečila —s tragičnimi posledi-
cami za Jugoslovane, ki jih je
dobila podse, pa tudi, to lahko
priznamo, za tiste Nemce, ki so
prišli pod Italijo. Dalje lt-
alijo so je, kakršno je ustvaril
prošli “mir”, spremenilo pod
Mussolinijem —s pomočjo za-
veznikov to se naj nikar ne
pozabi —v nakovalo za novo
svetovno vojno.

Torej sedaj, ko je Italija tako
zelo igrala na napačne karte,
kaj naj bo z njo?

Predstavnik Zed. držav nada-
ljuje s politiko apizanja reakci-
onarnim strujam Italije. Kajti
če one ne obvladajo, je alterna-
tiva zmaga levičarstva v Italiji

in s tem ojačanje vpliva Sovjet-
ske unije v Evropi. Torej za to
se gre.

Italijo se za njene grehe, ki
se jih sedaj naprtuje le Musso-
liniju, lahko kaznuje, ali pa se
jo nagradi, kot se je to dogodi-
lo v prejšnji vojni.

Na sestanku velike petorice v
Londonu je bil ameriški držav-
ni tajnik Byrnes Italiji najbolj
prijazen. Dal ji bi nazaj vse ko-
lonije, a zaradi lepšega se naj
bi glasilo, da bodo nadzorovanje
nad njimi, in s tem nad Italijo,
vršili združeni narodi. Ampak
Angleži, ki bi radi bodočo Itali-
jo popolnoma pod svojo sfero
vpliva, pa planirajo bodočnost
Mussolinijeve dedščine s stali-
šča svojih motivov.

Jugoslavija povedala svoje
Ena izmed najbolj zainteresi-

ranih dežel, ki ima zares pravi-
co izreči besedo o Italiji, je Ju-
goslavija. Tito je “veliki pete-
rici” v Londonu sporočil, da je
krivično, ako se z Italijo ravna
tako kot da je naša zaveznica,
ne pa vojna kriminalka! To je
bilo iz Belgrada našemu držav-

(Konec na 7. strani.)

Sedaj, ko je vsled končane
vojne mezdno merilo “malega
jekla” odpravljeno, se je dogo-
dil po deželi val stavk, v kate-
rih je glavna zahteva zvišanje
mezde do 30 odstotkov. V ospre-
dju tega boja sta unija avtnih
in jeklarskih delavcev (obe C.
I. O.). Med vojno jima ni bilo
dovoljeno vsled bojazni pred in-
flacijo nikakršno zvišavanje.

Naravno, da si bodo morale
unije izboljšanje delovnih raz-
mer in zvišanja mezde priboriti,
kajti le malokatera korporacija
je pripravljena zahtevam de-
lavcev ugoditi sama od sebe. Ti-
sti delodajalci, ki bi radi seda-
njo dobo, ko se na stotisoče de-
lavcev odslavlja, izrabili za zni-

Edina slovenska konvencija,
ki se je letos vršila, je bila kon-
vencija Zapadne slovanske zve-
ze, ki ima svoj glavni urad v
Denverju, Colo. Delegati so se
sešli v bližnjem Pueblu, Colo.,
in izvršili svoje delo v dveh
dneh. (27. in 28. avgusta.)

Glasilo te zveze, A. S., je po-
ročalo v izdaji z dne 11. sept.,
da je bil to “rekordni čas”, nam-
reč, da še nikoli ni bila nobena
njena konvencija končana v
krajšem času kot ta.

Eno izmed vprašanje je bilo,
ali naj ZSZ še posluje samostoj-
no, ali pa se združi s katero iz-
med večjih podpornih organi-
zacij. V poštev sta prišli že me-
sece pred to konvencijo dve:
SNPJ in pa ABZ. Navdušenje
za združenje s SNPJ v uradnih
krogih ZSZ menda ni bilo po-

žanje mezde, se nad unijami sil-
no hudujejo in pozivajo vele-
industrijalce, naj se ne udajo.

V zveznem kongresu se zgra-
žajo nad unijami posebno po-
slanci iz južnih držav, kjer so
navajeni nizkih mezd in odpr-
te delavnice. Delujejo, da se bi
vrnili tja “stari dobri časi”, ko
so agitatorje unij poljubno izga-
njali iz mesta, jih pretepavali,
valjali v smoli in perju in par so
jih celo linčali.

Ti kongresniki so bili najgla-
snejši proti predlogi za zvišanje
brezposelnostne zavarovalnine
na $25, češ, da veliko delavcev
toliko niti ne zasluži, kadar de-
lajo, torej čemu bi se jim dajalo
višjo podporo kot pa je znašala

AFL dela s svojim ščuvanjem proti
USSR delavstvu veliko škode

Mednarodno delavstvo si snuje novo stokovno
internacionalo. Reakcionarji v Ameriški delavski fe-
deraciji jo skušajo preprečiti.

V tednu z dne 10. septembra sp je pričel v Black-
poolu v Angliji kongres enega najjačjih unijskih gi-
banj na svetu, ki se uradno imenuje "British Trade
Union Congress." Za bratskega delegata je na to
zborovanje poslal predsednik AFL William Green
George Meaneyja, ki je tajnik-blagajnik te od ne-
kdaj privilegirane zveze ameriških konservativnih
unij.

Ko je bil pozvan, da pozdravi zbor delegatov
unijskega delavstva v Angliji, se je Meaney "spo-
zabil" in začel udarjati po predsedniku kongresa
angleških unij Walterju Citrinu, dasi je znan kot
eden najkonservativnejših unijskih voditeljev na
svetu.

Vselej se je dogodilo, da so si na medsebojnih
unijskih kongresih ameriški ali pa angleški bratski
delegati izmenjali le pozdrave, z voščili za še boljše
sporazume in pa druge take želje, ki le malo po-
menijo.

V tem slučaju je predstavnik AFL Meaney udaril
po Walterju Citrinu, predstavniku anglekih unij, češ,
da skuša uničiti staro mednarodno zvezo strokovnih
unij na ljubo tistim, ki snujejo novo internacionalo
povsem v nasprotju z ono, ki sedaj obstoja.

George Meaney je pač ponovil v tem argumen-
tiranju stališče, ki ga eksekutiva AFL ves čas zasto-
pa. Poudaril je, da unije v USSR niso unije, ampak
le orodje vlade. Ko je Meaney tako govoril, so se
mu delegati čudili, nato pa začeli demonstrirati
proti njemu.

Kajti navzoč je bil tudi bratski delegat sovjetskih
unij, ki pa Meaneyju ni odgovarjal milo za drago,
pač pa izrekel le svoj pozdravni govor.

Dan pozneje pa se je oglasil Sir Walter Citrine.
On jetorej vsled naslova "sir" delavski aristokrat. V
slučaju Grčije se je postavil na Churchillovo prokra-
Ijevaško politiko, kar je bilo zanj in s tem za angle-
ško delavsko gibanje skrajno slabo.

Ampak Citrine se je reaakciji na kongresu an-
gleških delavskih unij na vse take očitke obrnil s
protiočitkom, ki ga od njega niso pričakovali. De-
jal je namreč, da ne bi bilo slabo za Anglijo, ako bi
planirala produkcijo in distribucijo po ekonomskih
zakonih, kakršni so v Sovjetski uniji v veljavi.

Zapadna Slovanska Zveza za združenje
z ABC, ako preseli urad v Denver

sebno veliko bolj pa je uspela
struja, ki je predlagala, da se
združenje izvrši z Ameriško
bratsko zvezo. V omenjeni šte-
vilki glasila je ugotovljeno, da
je bil predlog za združenje z
ABZ sprejet, pogojno, ako se
preseli iz Elyja, Min., kjer ima
sedaj svoj glavni urad, v Den-
ver, Colo. Za ta predlog je bilo
oddanih 35 glasov, proti pa dva.

V angleškem poročilu o kon-
venciji v isti številki ta pogoj
ni naveden. A ker je slovensko
poročilo pisal gl. tajnik Antho-
ny Jershin, je pač zanesljivo. Ni
verjetno, da bo ABZ pri volji
zapustiti svoj glavni stan na
Elyju in se preseliti vsled te, ne
kaj posebno velike pridobitve,
v Denver. Sicer pa ima novi gl.
odbor ZSZ pravico za pogaja-
nja, in če se mu posreči skleniti

Sovjetska unija
ima veliko vzroka,
da pleni Nemčijo
Sovjetska vlada je dne 13.

objavila statistično poročilo o
škodi, ki jo ji je prizadejala Hit-
lerjeva Nemčija v minuli vojni.
Nacijske armade, ki so pustoši-
le Ukrajino in druge sovjetske
dežele v času invazije in še bolj
v času umikanja, so glasom ura-
dnih cenitev vlade v Moskvi po-
vzročile nad 108 milijard dolar-
jev škode. V vojni je bila USSR
štiri leta.

Poročilo pravi, da so napra-
vili naciji 279 milijard rubljev
škode državnim podvzetjem, 181
milijard rubljev škode kolektiv-
nim farmam, 192 milijard rub-
ljev civilnemu prebivalstvu na
deželi in v mestih, in 19 mili-
jard škode pa kooperativam,
unijam in raznim drugim jav-
nim organizacijam.

V napadih je bilo vsled poža-
ra in bombardiranja uničenih
popolnoma ali pa deloma 1,700
mest in 70,000 vasi.

Vsled požara ali pa bomb je
bilo uničenih šest milijonov hiš,
tovarn in raznih drugih stavb
in 25 milijonov sovjetskega pre-
bivalstva je bilo od stan.

Isti podatki pravijo, da so
Nemci vzeli Rusom in drugemu
prebivalstvu Sovj. unije 1,150,-
000 konj, 17,000,000 glav gove-
je živine, 12,000,000 prešičev,
13,000.000 ovac in koz in pa cele
vlake osebne svojine, namreč,
peči, orodje, pohištvo, itd.

pogodbo za združenje z ABZ,
bo dana obema organizacijama
na splošno glasovanje.

Dnevnice so bile po sl2 in de-
legati, ki so prišli z daleč, so do-
bili poleg voznine tudi plačilo
za posteljo v vlaku. Plače so
ostale po starem, razen da je
bila tajniku zvišana na S3OO na
mesec.

Leo Jurjevec, ki je bil dose-
daj glavni predsednik ZSZ, se
je v tej službi utrudil, zato je
mandat pustil, toda konvenci-
ja mu je dala nov titel—namreč
izvoljen je bil za trajnega čast-
nega predsednika. V odboru ima
vse iste pravice kot drugi člani
gl. odbora.

V novi glavni odbor so bili iz-
voljeni za prihodnja štiri leta
Geo. J. Miroslavich, Denver,
gl. predsednik; Louis J. Zefran,
Chicago, prvi podpredsednik;
Mary Kogovšek, Pueblo, 11. pod-
predsednica; Anthony Jershin,
Denver, gl. tajnik; Michael P.
Horwat, Denver, blagajnik; dr.
J. F. Snedec, Pueblo, gl. zdrav-
nik; Thomas J. Morrisey, Den-
ver, pravni svetnik in predsed-
nik nadzornega odseka; Mike
Popovich, Denver, Joe Blatnik,
Pueblo, nadzornika; F. J. Bra-
dach. Lockport, 111., predsednik
porotnega odbora; Frances Po-
nikvar, Cleveland, Frank Likar
in Martin Pecharich, oba iz Ely-
ja, Minn., porotnika. ZSZ ima
v obeh oddelkih okrog šest tisoč
članov.

Prihodnja konvencija, ako ne
pride do združenja z ABZ, bo v
Clevelandu.

Zgražanja nad unijami radi njih "pretiranih zahtev"
njihna plača? Vsled tega se je v
merodajni kongresni komisiji
izrazilo izmed 16 članov enajst
proti zvišanju brezposelnostne
podpore. Ista republikanska-de-
mokratska reakcionarna koali-
cija deluje enako ognjevito tu-
di proti drugim predlogom so-
cialnega značaja, češ, da so so-
cialistične ali pa, da so vzete iz
sovjetske ustave.

Vzlic temu da se kongresu nič
ne mudi preprečiti socialni ne-
pokoj, ali da bi se žuril pečati
se z načrti za javna dela in za
nadomestitev “slumsov” v ame-
riških mestih s čednimi stano-
vanji, ga je predsednik Truman
v svoji poslanici izredno po-
hvalil, češ, da si je vsled velikih

' j nalog, ki ga čakajo, skrajšal po-
i čitnice in se dela neumorno lo-

L til... Ob enem je kongresnikom
: priporočal, naj si zvišajo plačo

■ z deset na dvajset tisoč dolarjev
na leto, torej kar za sto odstot-■ kov naenkrat’ Ker imajo tudi

• svoje tajnike plačane iz zvezne■ blagajne, in so deležni še raznih
!■ drugih ugodnosti, se predsedni-

kovo priporočilo, ki so ga rado-
• stno sprejeli, glasi vsepreveč ra-
■ dodamo. In politični odbor unij

i CIO pa ima sedaj priliko spo-
i znati, da ni bil on tisti, ki je
- zmagal v lanski kampanji, am-

• pak demokratska-republikanska
i stranka. In tako bo, dokler se

- unije ne odločijo za svoje poli-
i tično akcijo.

Seja gl. odbora
SANSa delo
dobro skončala

ODBOR STORIL GLEDE PRIMORSKE VSE KAR JE
ZMOGEL. - POMOŽNA AKCIJA IN POLITIČNO
DELO SANSA BO NADALJEVANO. - JPO-SS SE
RAZPUSTI.- PRIZNANJA ZA DELO IN KRITIKE

“Dobro je, da imamo SANS,”
je rekel eden izmed zastopnikov
na seji glavnega odbora te usta-
nove, ki se je vršila dne 15. sep-
tembra v Chicagu. In je menda
res edinstvena organizacija te
vrste med vsemi ameriškimi Ju-
goslovani namreč najboljše
zasnovana jn organizirana.

Štiriindvajset navzočih
Udeležilo se je je izmed čla-

nov eksekutive devet (odsotna
sta bila Leo Kushlan in Albina
Novakova, oba iz Clevelanda),
člana nadzornega odbora Louis
Železnikar iz Jolieta in Joseph
Zavertnik iz New Yorka (Jose-
phine Zakrajšek iz Clevelanda
se seje in revizije ni utegnila
udeležiti) in izmed članov širše-
ga odbora pa jih je prišlo na se-
jo trinajst.

Častni predsednik Louis Ada-
mič je sporočil, da je vsled dru-
gega nujnega dela zadržan.

Zborovanje, ki se je vršilo v
Bergerjevi dvorani, je otvoril
predsednik SANSa Etbin Kri-
stan. V kratkem nagovoru je
omenil spremembe, in pa glav-
ne dogodke po svetu, ki so se
izvršili od prejšnje pa do te
SANSove seje.

Omenil je med drugim, da je
v tem razdobju zaplapolala nad
Trstom jugoslovanska zastava in
da je narod tam storil za pra-
vično rešitev primorskega vpra-
šanja vse, kar se je od njega pri-
čakovalo, in da sta tu enako iz-
vršila svojo dolžnost SANS, in
pa ZOJSA. Ker pa se je baš v
teh dneh vršila v Londonu seja
ministrov velike petorice, na ka-
teri so govorili tudi o bodočno-
sti Trsta, nam ni še znano, kaj
so sklenili.
Za SANS še veliko zanimanja

Tajnik Mirko G. Kuhel je v
svojem podrobnem poročilu u-
gotovil, da je za SANS v naši
javnosti še vedno veliko zani-
manja, kar dokazujejo tudi nje-
gove finance in pa aktivnosti lo-
kalnih podružnic. Skupaj z bla-
gajnikom V. Cainkar jem sta po-
dala obsežno finančno poročilo
o dohodkih in stroških SANSa,
ki je bilo poslano v objavo vsem
listom, kot običajno. Iz njega je
razvidno, da so znašali skupni
dohodki SANSa za politično ak-
cijo od ustanovitve 6. decembra
1942 pa do 31. avgusta 1945
$69,017.12, skupna izplačila v
isti dobi pa $52,080.00. V bla-
gajni je bilo omenjenega dne
$16,937.12.

Poleg tega je prejel SANS za
pomožno akcijo od lanskega 1.

oktobra pa do letošnjega 31. av-
gusta $96,201.40 in točno isto
vsoto je poslal relifni akciji
združenega odbora (WRFASSD)
v New York.

Nadzornika Železnikar in Za-
vertnik sta ugotovila, da sta ra-
čune pregledala in da so poslov-
ne knjige v najboljšem redu.

Združenemu odboru (ZOJSA)
v New Yorku prispeva SANS po
tisoč dolarjev na mesec. Dne 20.
oktobra se bo v Clevelandu vr-
šila seja združenega odbora, na
kateri se bo sklepalo, da-li bo še
posloval, ali pa se bo vsled spo-
rov, ki so nastali med Hrvati,
razpustil.

Kar se tiče SANSa, so bili
zborovalci na tej seji soglasno
mnenja, da je še potreben in da
bo iz njega nastala bržkone traj-
na ustanova.

Rclifna akcija
Omenjeno je že, da je SANS

zbral za relifno akcijo blizu
SIOO,OOO. K temu je predsednik
JPO-SS Vincent Cainkar poro-
čal o delu, ki ga oziroma so ga
na tem polju vršile slovenske
podporne organizacije. Dejal je,
da so odborniki JPO-SS na svo-
ji nedavni seji sklenili, da se za
preostalo vsoto nakupi zdravni-
ških potrebščin in da so v ta na-
men povabili na sodelovanje za
svetovalca dr. F. J. Kerna v Cle-
velandu. Ko bo JPO-SS to delo
izvršil, se bo razpustil, je dejal
Cainkar.

O razpravi o relifni akciji je
bilo na tej seji SANSa sklenje-
no, da bo SANS z njo nadaljeval
in izvoljen je bil poseben odsek,
ki naj sestavi načrt za čimbolj-
še izpolnjevanje te naloge.

Istega dne, ko se je vršilo to
zborovanje, je prejel urednik
Proletarca iz Beograda pismo
Jovana Golmajerja, bivšega taj-
nika delavske zbornice v Slove-
niji, v katerem mu opisuje, da
so tam ustanovili zadružno or-
topedskobandažijsko podjetje
in prosi, da bi mu poslali mi iz
Amerike kataloge in prospekte
ameriških tvrdk, da bi od njih
naročili zdravniških potrebščin
kolikor bodo zmogli. V pismu
pravi med drugim: “Potrebuje-
mo ameriške kataloge in knjige
za ortopedijo in bandažo, za ki-
rurgiške instrumente in za op-
tiko . . . Skušali bomo iz Ame-
rike nabavljati razne dele in
materijale za našo (zdravniško)
produkcijo in ob enem naše pod-
jetje malo amerikanizirati, ker
imamo ambicijo, da bomo, kot
produktivna zadruga, vodilno
podjetje te vrste v naši državi.”

(Konec na 7. strani.)

Kako je in bo v Jugoslaviji
in kaj llahko storimo zanjo?

V minulih dveh tednih so pričela prihajati iz Ju-
goslavije rojakom tukaj prva pisma. Vsa pripove-
dujejo o naporih naroda za osvoboditev in pa sedaj
o strašnem trudu, da se izmota iz lakote, razvalin
in demoralizacije.

So tudi druga pisma, naslovljena večinoma iz
Italije, in pa iz Švice ter še par drugih takih dežel,
v katerih jugoslovanska cenzura nima kontrole.

Slabo je v Jugoslaviji. Tam je glad doma. Ljud-
stvo se je borilo en del proti, večina za osvobodi-
tev dežele.

Sedaj ji lahko pomagamo. Ni ga rojaka, saj
tako verjamemo, ki bi ljudem tam v tej strašni tra-
gediji odrekel pomoč.

Dobili jo bodo. Morda niti z daleč toliko, kot jo
potrebujejo, a vendarle je tu gibanje, ki naroda
tam ni pozabilo.


