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Zapuščanje otrok je materam baš najbolj tragično opravilo. Gornje

sta otroka, ki ju je mati pustila nekje v New Torku, z ugotovitvijo, da
sama ne more skrbeti zanju tako, kot potrebujeta.

Kolonije in male
dežele zahtevajo
izpolnitev obljub

BOJI PO PACIFIKU ZA OSVOBODITEV IZPOD
BELEGA IMPERIAIIZMA. - MNOGO DRUGIH
GLAVOBOLOV "VELIKE TROJICE". - SOCIALNI
PROBLEMI PO SVETU NAJBOLJ ZANEMARJENI

Francozi, ki hočejo dobiti svo-
jo veliko kolonijo Indokitajsko
nazaj, imajo z domačini veliko
opravka. Slednji zahtevajo ne-
odvisnost in si ustanovili ne-
kakšno vlado še ko je bila Indp-
kitajska pod japonsko okupaci-
jo. Po japonski kapitulaciji je
ta vlada oklicala Indokitajsko
za neodvisno. Male francoske
posadke domačinskim četam ni-
so bile kos, pa so jim prišli na
pomoč Angleži.

Veliko domačinov übitih
Med tem so dobili Francozi

ojačanje in minuli teden so s
pomočjo angleške artilerije na-
padli mesto Saigon. ki so ga
imele domačinske čete. UP je
dne 13. okt. poročala, da je bilo
v teh bitkah veliko domačinov
übitih in da Francozi z “upor-
niki"’ postopajo izredno “stro-
go”.
Hitlerjeve metode ponavljane

Severno od Saigona so Fran-
cozi našli v neki mali vasi skri-
to orožje. Za kazen so domači-
nom zažgali vas.

Precejšen del Indokitajske so
zasedli Angleži takoj po japon-
ski kapitulaciji. Tam je bil upor
že zadušen.

V Indokitajski je še veliko ja-
ponskih vojakov, ker ni ladij,
da se bi mogli vrniti nazaj. En
del teh vojakov pomaga sedaj
upornim domačinom, drugi pa
Francozom in Angležem.

Francoska vlada bi rada na-
pravila z uporniki sporazum,
seveda pod pogojem, da odneha-
jo z zahtevo po neodvisnosti in
se zadovoljijo le z nekoliko av-
tonomije.

Upor na Javi
Še hujši je upor domačinov

na Javi. Od kar so Japonci po-
raženi, so ljudje oklicali Javo
za neodvisno, a Nizozemska se
bi od te tako bogate kolonije
ločila le, ako bi bila primorana.
Domačini so si organizirali mo-
čne vojaške oddelke, ki jih ime-
nujejo “indoneška ljudska ar-
mada”. Zavezniško vojno po-
veljstvo jo je proglasilo za u-

porno postavni avtoriteti in pro-
glasila nad Javo obsedno stanje.
Japonci pomagajo zaveznikom

Zavezniško poveljstvo je ob
enem naročilo oficirjem japon-
ske armade, ki ima v zasedbi še
velik del Jave, da naj nadalju-
jejo s svojo upravo v interesu
reda in mira, dokler jih ne na-
domestijo zavezniške čete. )

Zavezniški poveljnik na Javi
je angleški general Hawthorn.
V proglašenju obsednega stanja
je prepovedal seje in shode, zbi-
ranja po ulicah, delitev letakov
in “hujskači na upor” bodo ob-
sojeni v smrt.

Bo ostalo po starem
Nizozemska bo dobila torej

Javo in ostalo Vzhodno Indijo
nazaj le s pomočjo zavezniškega
orožja. Sama je ne bi mogla
vzeti. Nizozemci imajo med do-
mačini le malo prijateljev, ker
so jih izkoriščali in dobički od
bogastev pa so šli kapitalistom
v Amsterdam in v druge centre
v Evropi, pa tudi v New York.

Upor na Javi in v Indokitaj-
ski je zelo neljub Angliji, ker
se boji nacionalističnega giba-
nja v Indiji. A Kitajcem pa je

(Konec na 5. strani.)

Po deželi je val stavk in glav-
na zahteva je zvišanje mezde.
Večinoma zahtevajo 30 odstot-
kov zvišanja, počitnice s plačo
in mnoge unije tudi skrajšanje
delavnika. Delodajalci se brani-
jo, češ, da kar delavci sedaj za-
htevajo, bi mnoge kompanije
upropastilo, nastala bi draginja,
ki je ne bi bilo mogoče zajeziti
in dežela bi se znašla v inflaciji.
Ljudje bi prihranke naglo za-
pravili in kaj potem?

Milijone delavcev je nizko
plačanih. Posebno v južnih dr-
žavah. Senator Pepper je pred-
lagal, da se naj zakonito določi,
da ne sme biti mezda nikjer ni-

“O, ne boste se me še iznebili!
Sem še “cvek”!” Ampak pred
nekaj tedni je začel hirati. Šel
se je zdraviti v Hines Hospital
(vojaška bolnišnica v bližini
Chicaga). Pa je bilo kmalu po
njemu.

V soboto 13. oktobra je bil
pogreb.

Pokojni Irank S. Tauchar je
bil eden izmed onih naših roja-
kov, ki se je posebno v mlajših
letih veliko udejstvoval. Bil je
znan društvenik širom naših na-
selbin. Bil je predsednik Dru-
žbe sv. Barbare, ki se je zdru-
žila s Slovensko delavsko pod-
porno zvezo, in ta pa potem s
SNPJ. Konvenciji SNPJ 1. 1915
v Pittsburghu je Tauchar pred-
sedoval. Bil je nekaj časa tudi
član gl. odbora SNPJ.

Že v mladih letih je bil agita-

žja kot 65c na uro. Prej je za-
kon določal 40c na uro mini-
malne mezde, ki je bila potem
nekoliko zvišana, a pri sedanjih
cenah je ta minimum prenizek.
Tudi 65c na uro v sedanjih ča-
sih ni dovolj za dostojno pre-
življanje družine.

Nekateri kongresniki in sena-
torji se rajše ukvarjajo z na-
črti, kako zadušiti unije in stav-
ke, kako unije regulirati in jih
držati nod kontrolo, kako bi
spore med delavci in delodajal-
ci prisilno reševali, a redki so,
ki se ukvarjajo z mislijo, kako
stabilizirati mezde in cene. Ako
dobi zvišanje mezde recimo pet

ČEMU TOLIKO SVARIL, DA NAJ SE
PRIPRAVIMO NA NOVO VOJNO?

Zo polom konference vnanjih ministrov velike
petorice v Londonu dolže mnogi v Zed. državah in
v Angliji samo sovjetsko vlado krivim in s tega vi-
dika izjavljajo, da je resnično sodelovanje med So-
vjetsko unijo in zapadno demokracijo nemogoče.
Predsednik Truman je vsem tem odgovoril, da lon-
donska konferenca ni bila absoluten polom in pa
da se interesi Zed. držav z interesi Rusije nikjer ne
križajo. Dejal pa je, da se Rusijo predstavlja v tej
deželi v napačni luči in enako napačno se predstav-
lja Zed. države v Sovjetski uniji.

Vendar pa je v Zed. državah veliko vplivnih
ljudi med politiki in v armadi, ki ne soglašajo s Tru-
manom in delujejo s stališča, da je oborožen kon-
flikt ne samo nizogiben, ampak tudi zaželjen.

General George S. Patton je nedavno dejal, da
se bo nova vojna gotovo dogodila. S kom, tega se-
veda ni določno povedal, a očividno je imel Rusijo v
mislih. To je isti Patton, ki je dejal, da ni potrebno
v Nemčiji iztrebiti vse naciie iz uradov. Na Bavar-
skem, kjer je bil vrhovni poveljnik, jih je celo pro-
težiral.

Senator Bali iz Minnesote ie v zahtevi za ohrani-
tev velike armade govoril bolj naravnost. Dejal je,
da nam je mogočna oborožena sila potrebna dokler
Rusija ne pove, kaj so njeni nameni.

General Marshall, načelnik ameriškega vojnega
štaba, je urgiral kongresnike, naj obvezno vojaško
službo obdrže v veljavi, ker le na ta način nam bo
mogoče imeti mogočno armado, zračno floto in
mornarico.

Dejstvo je torej, da odnošaji med Zed. državami
in Sovjetsko unijo niso tako prisrčni kot so bili pod
Rooseveltom. Sovjetski tisk pogosto izraža bojazen,
da snujejo zapadne sile nov blok proti Rusiji. Mo-
skovski radio je pred nekaj dnevi obdolžil Ameriko
in Anglijo, da delujeti za prezer/jranje nemške mi-
litaristične in ekonomske sile. Zelo nezadovoljni so
v Moskvi tudi z našo politiko na Japonskem. Ne-
žaupnosti je torej veliko na obeh straneh. Bivši dr-
žavni podtajnik Sumner Welles piše o tem in ugo-
tavlja, da se v Rusiji še spominjajo, kako so v času
Monakovskega pakta leta 1938 mnogi močni krogi
v Franciji, v Angliji in Zed. državah izrazili nado, da
bo Hitler pustil zapadne države v miru in se obrnil
proti Sovjetski uniji.

Ako zavezniške vlade hočejo, da preroki, ki nam
obetajo novo vojno, ne bodo v pravem, si morajo
zaupati in graditi mir na temelju vzajemnosti, ne
z intrigami.

Frank S. Taurliar
tor “Proletarca”. Kadar so se
zanj vršile posebne kampanje,
se je v njih zelo odlikoval, po-
sebno v eni, ko je živel še na
zapadu. Jako se je zanimal za
slovenske domove in tudi poma-
gal s pisanjem in gmotno, koli-
kor je mogel, da se jih je gra-
dilo. Tako je postal tudi delni-
čar Slovenskega delavskega
centra, član njegovega direkto-
rija in predsednik Družabnega
kluba Slovenskega centra.

Po prepričanju je bil Frank
Tauchar vseskozi socialist, član
kluba št. 1 JSZ in odbornik nje-
ne eksekutive.

Rojen je bil leta 1886 v Št.
Lenartu nad Škofjo Loko. V
Ameriko je prišel decembra
1906. Živel je dolgo v Rock
Springsu, Wyo. V prvi svetovni
vojni je bil v ameriški armadi

Podražitve hitrejše kot zviševanje mezde
milijonov delavcev, bodo dotič-
ne družbe podražile tudi pro-
dukte. In plačevati jih morajo
po višjih cenah tudi tisti de-
lavci. ki niso dobili nikakršne-
ga zvišanja mezde.

Edini v zvezni vladi, ki se s
tem problemom res veliko pe-
ča, je sedanji trgovski tajnik
Henry Wallace. Izdal je nedav-
no tudi knjigo, v kateri razlaga,
kako imamo lahko tudi v mir-
nem času na razpolago 60 mili-
jonov služb, torej zadosti za vse,
ki bi hoteli delati. Ampak ker
je naša ekonomija zgrajena na
profitnem sistemu, ti bo dal
podjetnik delo le, ako se njemu

Tudi Norvežani dali
večino v zbornici
strankam levice
Norveška je bila prva izmed

osvobojenih dežel, gi je volitve
v parlament že izvedla. Poroči-
’o o izidu pravi, da so dobile le-
vičarske stranke veliko večino,
kar je bilo sicer pričakovati.
Kajti imele so jo tudi v prejšnji
zbornici. Najjačja med njimi je
delavska stranka. Po prvi sve-
tovni vojni se je nagnila h ko-
munistom in je nekaj časa ve-
jala za “sopotnico” kominter-
ne. A potem je prišla z njo v
*por zaradi prevelikega umeša-
vanja vanjo, pa se pridružila so-
cialistični delavski intemacio-i
nali.

V novem parlamentu ima 78
□oslancev, komunisti 7, konser-
vativci 28, liberalci 22, agrarci
11, krščanska ljudska stranka
pa ima 7 poslancev.

V raznih drugih osvobojenih
leželah so imeli doslej le lokal-
ne in okrajne volitve, med nji-
mi v Franciji, kjer so socialisti-
čni in komunistični glasovi pre-
senetljivo narasli.

Obratno na se je zgodilo v
občinskih volitvah v Budapešti,
kjer so socialisti in komunisti
•pričakovali zmago, pa jih je po-
razila stranka malih lastnikov.

Ameriški in angleški novinar-
ii večinoma menijo, da so tak
izid volitev v Budapešti povz-
ročili ruski vojaki in ruski po-
veljniki, ki so med prebival-
stvom silno nepriljubljeni.
na zapadni fronti in bil ranjen
v nogo dan predno je bila vojna
končana.

Pokojni Tauchar je tudi rad
nisal, dasi uredniki njegovih
reči niso vselej z veseljem spre-
jemali. Pred okrog 38 leti je na-
pisal v Prosveto daljši roman
“Slovenec glavar Indijancev”.
Bil je sotrudnik Ameriškega
družinskega koledarja in Maj-
skega glasa.

Zelo se je interesiral za po-
enostavljenje koledarja in izdal
k temu brošuro s tabelo, ki jo
ie poslal merodajni komisiji ta-
kratnega društva narodov v Že-
novo in mnogim drugim.

Pokojni Tauchar se je zani-
mal tudi za dramatiko, napisal
par krajših iger in nastopil že v
mnogih vlogah, kajti bil je do-
ber igralec.

Bil je rad vesel in v družbi.
Živel je skromno in veliko čital.

V Kaliforniji zapušča sina,
drugih sorodnikov menda tu ni
imel, pač pa veliko znancev in
prijateljev. Pogreba so se ude-
ležili člani društva Francisco
Ferrer SNPJ, katerega član je
bil pokojni in mnogi drugi. V
kapeli sta govorila Anton Tro-
jar v imenu odbora SNPJ in
pa Frank Zaitz v imenu SDC
in socialističnega kluba, na po-
kopališču Woodlawn, kjer je bil
pokojnik upepeljen, pa pred-
sednik društva Math. J. Turk in
tajnik SDC John Rak.

Tako smo se poslovili od člo-
veka, ki ga v življenju niso ime-
li vsi radi, a vsi pa lahko pri'
znamo, da je rad pomagal in da
znamo, da je rad pomagal in da
tisto, kar je storil na delavskem
in prosvetnem polju, ni bilo
malo.

izplača. Toda če nima trga, ali
pa Dremalo profita, bo tovarno
zaprl neglede na tvoje življen-
ske probleme. Pokojni Roose-
velt je veliko obljubljal, tudi
po “ekonomskih rojalistih” je
včasi udaril, ampak ob enem je
odobraval sistem ekonomije za
privatni profit in dokler bo tak,
bo imelo delavstvo tudi v tej
na vsem bogati deželi razredni
boj in mnogi bodo v pomanjka-
nju.

Šele kadar se bo produciralo
za potrebe vsega prebivalstva,
bo lahko ustvariti 60 milijonov'
služb, oziroma toliko kot se jih
bo potrebovalo.

V od vojne uničeni Jugoslaviji so vsi
klicani na delo, posebno mladina

V Ljubljani izhaja list “Mla-
dina”, glasilo Zveze mladine
Slovenije, iz katerega je razvi-
dno, kako se ljudstvo trudi po-
praviti pota, mostove,' obdelo-
vati polja itd. Vsi si štejejo za
dolžnost delati. Oziroma ne
prav vsi, ampak velika večina.
Posebno navdušena pa je mla-
dina. Omenjeni list piše pod
naslovom “11,000 Ljubljanča-
nov na prostovoljnem nedelj-
skem delu” med drugim:

Zadnjo nedeljo so se v zgod-
njih jutranjih urah po ljubljan-
skih ulicah vrstili sprevodi
Ljubljančanov, oboroženih s
krampi, lopatami, vedri in z
metlami. Vedri obrazi so bili
polni zadovoljstva, s katerim so
vsi ti ljudje odhajali na svoje
nedeljsko delo. Res, to nedeljo
se je Ljubljana izkazala.

Mladina za starejšimi ni za-
ostajala. Nasprotno: s svojo
mladostno živahnostjo je izvr-
ševala delo z lahkoto. Skupno z
delavskimi sindikati, z ženami,
uradniki, nameščenci in z dru-
gimi so podirali bunkerje, zasi-
pavali jarke, čistili ceste in zbi-
rali staro železo. Skratka
udejstvovali so se povsod. Pri
delu so mladinci tekmovali med
seboj, pa tudi z drugimi, s ka-
terimi so delali skupaj. Z vese-
ljem so starejši sotrudniki opa-
zovali vedro mladinsko vnemo.
“To je res prava mladina,” je
potrdil 60-letni očka, ki je s
krampom v roki na dolenjskem
bloku opazoval naše mladince
pri zasipavanju jarkov in pri po-
diranju bunkerjev. Kakor da je
del tega mladostnega ognja pre-
šel tudi nanj, je krepkeje zgra-
bil za kramp in ga zasekal v
bunker, da čimprej izginejo sle-
dovi teh prekletih . . .

Najbolj se je delu odzvala
mladina z Viča. Delalo je 665
mladincev. Podirali so bunkerje
ob cesti na Brdo in so porušili
150 metrov obrambnega zidu,
zasuli 300 metrov jarka pod
Rožnikom in , počistili ruševine
požganega gasilskega doma.
Mladina četrti Vič je naredila v
nedeljo 3225 delovnih ur. Po-
sebno pohvalo je dobilo 16 mla-
dincev.

Zelo dobro se je odrezala tudi
četrt Rakovnik, ki je dala 265
mladih delovnih moči, ki so na-
pravile več kot 1590 delovnih
ur. Ti so čistili ceste, rušili stroj-
niške zaklone; zasuli so 300 me-
trov jarka in pobrali 20 metrov
žičnih ovir.

Iz četrti center se je udeleži-
lo dela 254 mladincev največ
s terena Gradišče in Napoleo-
nov trg. Delali so na Mirju, kjer
so pospravljali ruševine in za-
sipavali jarke na Trnovem. Te-
ren Sv. Jakob je delal na Pru-
lah in zasluži zaradi svoje de-
lavnosti in discipliniranosti še
posebno pohvalo.

Iz četrti Tabor je delalo 150
mladih moči, ki so naredile 875

KONFERENCA PROSVETNE MATICE
V STRABANU IN V VVAUKEGANU

Čim bodo postajale razmere "bolj normalne",
bolj se bomo morali brigati za razne socialne pro-
bleme, za naše delo na prosvetnem polju, za boj
proti nazadnjaštvu itd.

Najlaglje se o teh stvareh razpravlja in sklepa
na konferencah, kakršne sklicujejo krajevne organi-
zacije Prosvetne matice.

Prva se bo to jesen vršila v Strabanu,Pa., v ne-
deljo 28. oktobra v dvorani društva Postojnska ja-
ma SNPJ. Vsa društva, pridružena Prosvetni matici
v zapadni Pennsylvaniji so vabljena, da pošljejo
zastopnike na to zborovanje. Istega dne istotam se
bo vršila tudi seja federacije SNPJ.

Društva in klubi Prosvetne matice za severni Illi-
nois in Wisconsin bodo imela konferenco v nedeljo
25. novembra v Waukeganu. Pričela se bo ob 10.
dopoldne. Vsa društva v tem okrožju so bila o tem
pismeno obveščena in povabljena, da izvolijo za-
stopnike. Naša prejšnja konferenca v Milwaukeeju
zadnjo pomlad je bila dobro obiskana in bila velik
uspeh. Uverjeni smo, da bo tudi prihodnja v Wauke-
ganu 25. novembra enako ali pa še boljše posečena.

delovnih ur. Najbolj sta se izka-
zala Resljev teren in teren Po-
ljane. Delali so pri bivši špedi-
ciji Turk. Od tam so odvažali
materijal v Gramozno jamo;
prekladali so plohe, zlagali ope-
ko in zbirali staro železo. Druga
skupina je podirala zaklonišče
pri Belgijski vojašnici.

Četrt Bežigrad je imela na
delu 114 svojih mladincev, ki
so naredili 690 ur, zasuli 300
metrov jarka, zlagali opeko, či-
stili teren. Četrt Šiška je ime-
la na delu 385 mladincev in
mladink, ki so naredili 1925 de-
lovnih ur. Očistili so Sokolski
dom in šolo ter zbrali 1200 kg
starega železa; poleg tega pa so
sortirali 20 ton železa in zasuli
900 m jarkov. Tako je delala
tudi ljubljanska tečajna gimna-
zija, gluhonemi mladinci in pe-
dagoška šola.

Iz četrti Moste se je odzvalo
delu 633 mladih moči, med ka-
terimi je bilo mnogo pionirjev.
Skupno so napravili 3138 delov-
nih ur. Skupno s starejšimi so
očistili 350 metrov ceste, oči-
stili mladinski dom, zbrali 2 to-
ni železa in odstranili 200 me-
trov žičnih ovir ter zasuli 400
metrov jarkov.,— Na Ježici je
delalo 211 mladincev, ki so na-
redili 1055 delovnih ur. Skupno
s starejšimi so zasuli 500 me-
trov jarka in podrli 32 metrov
ograje. Podrli so tudi bunkerje.

Četrt Polje pa je poslala svo-
je mladince na premikalni kolo-
dvor, kjer so čistili* ruševine,
podirali zidove in prekladali
opeko. Delalo je 225 mladine iz
tega kvarta.

V Št. Vidu je delalo 400 mla-
dine in 200 mladincev voja-
kov. Popravili so cesto od To-
škega čela do Šent Vida in po-
dirali stolpe na bivši meji. Pred-
vsem so se odlikovali mladinci

vojaki. Skupno so napravili
preko 3000 delovnih ur.

Čete I. in 11. mladinske de-
lovne brigade so skupno z mla-
dino delale na svojih terenih.
Dela se je udeležila tudi mladi-
na učiteljišča, Vajeniškega do-
ma in ljubljanske univerze.

Skupno se je ramo ob rami
s starejšimi udeležilo dela pre-
ko 4000 mladine, ki je napravi-
la 20.000 delovnih ur.

Opoldne se je vsa rhladina po-
sameznih terenov zbrala in v
skupinah odšla proti Narodne-
mu domu. Svojemu zadovolj-
stvu po opravljenem delu je
mladina dajala duška z vskliki
republiki in maršalu Titu ter
naši Jugoslaviji. Čuti je bilo
vsklike: “Čast delu, proč z le-
nuhi!” Nekateri nedeljski
sprehajalci, ki so se brez dela
sprehajali po pločnikih, so se
ob pogledu na delovno mladino
poparjeno porazgubili.

Fred Narodnim domom je
zbranim Ljubljančanom sprego-
voril naiprej sekretar mestnega

(Konec na 5. strani.)


