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Majhen narod kot smo Slo-
venci je bil pred vojno vedno
izkoriščan po tujcih na vse mo-
goče načine. Tujci so imeli naj-
lepše vinogradniške vrhe v Slo-
venskih goricah, tujci so sedeli
v upravnih odborih naših
atrijskih podjetij in tujci so se
šopirili po naših letoviških vi-
lah.

Tujci so izkoristili znoj naše-
ga človeka in odnašali naše na-
rodno bogastvo v tujino.

Tudi zavarovalstvo ni bil maj-
hen kanal, po .katerem se je od-
rekalo naše premoženje v tuji-
no. Prod vojno je delovalo v Ju-
goslaviji 23 zavarovalnic, od ka-
terih jih je imelo v Sloveniji
dovoljenje za poslovanje 16.
Med temi je bila res domača sa-
mo Vzajemna zavarovalnica, ki
je v svoje poslovanje zajela
množice slovenskega ljudstva in
se radi tega razvila v samo slo-
vensko zavarovalnico. Svoje de-
lovanje in poslovne zveze pa je
vodstvo Vzajemne zavarovalni-
ce v zadnjih letih usmerilo po-
polnoma v svoje strankarske
vode. Med okupacijo je vodstvo
Vzajemne zavarovalnice spre-
menilo svojo organizacijsko
mrežo in jo usmerjalo v pravi
organizacijski steber belogardi-
zma in poznejšega domobran-
stva. Z osvoboditvijo je velika
večina uradništva Vzajemne za-
varovalnice pobegnila in tudi
velik del upravnega odbora je
odšel z okupatorji. Ta eminent-
ni domači zavod je ostal skoraj
brez pravega vodstva in njegov
upravni odbor ni bil niti več
sklepčen.

Ostala pa je ogromna večina
slovenskih zavarovancev, pribli-
žno 150 tisoč. Na pritisk teh za-
varovancev je bil sporazumno z
Narodno vlado sklican občni
zbor, ki je temeljito spremenil
upravo zavoda. Občni zbor je v
juliju spremenil tudi pravila.
Najvažnejša sprememba v pra-
vilih je ta, da bo odslej imeno-
novala Narodna vlada federalne
Slovenije v upravni odbor zavo-
da 10 članov, in sicer jih pred-

laga finančni minister. Ostalih
9 članov pa se izvoli na vsako-
letnem občnem zboru. S tem je
občni zbor izročil kontrolo nad
zavodom slovenski narodni vla-
di. To dejstvo nam nudi popol-
no jamstvo, da se bodo vsi re-
zervni denarni skladi, katere
mora imeti vsaka zavarovalni-
ca,'porabljali res v obče korist-
ne, splošno narodne namene.

Finančni minister Slovenije
je imenoval v upravni odbor
predstavnike ministrstva za fi-
nance, za industrijo in rudar-
stvo, za socialno politiko in za
iniciativni zadružni odbor Slo-
venije. Občni zbor pa je izvolil
kandidate, kateri so večinoma
aktivno delovali v osvobodilnem
gibanju. Sestava upraynega od-
bora, v katerem so zastopani
predstavniki vseh panog naše-
ga gospodarstva, nam kaže, ka-
ko veliko važnost polaga Naro-
dna vlada na naše zavaroval-
stvo. Nov duh. ki je zavel na
občnem zboru, se kaže tudi v
spremembi pravil. Občni zbor
je sklenil, da se zavarovalnica
imenuje Zavarovalni zavod Slo-
venije.

Zavarovalni zavod Slovenije
prevzema Vsa aktiva in pasiva
bivše Vzajemne zavarovalnice.
Ustanovitev Zavarovalnega za-
voda Slovenije predstavlja izre-
dno važno pridobitev narodno
osvobodilne borbe. Z ustanovit-
vijo Zavarovalnega zavoda Slo-
venije imamo vsi Slovenci mož-
nost, da se zavarujemo res pri
domačem podjetju in imamo pri
tem absolutno jamstvo, da se bo
nabrani denar uporabljal v splo-
šno korist slovenskega naroda.

Zavarovalni zavod Slovenije
namerava urediti naše zavaro-
valstvo, katerega nam je okupa-
tor zapustil v popolnem razsu-
lu. Ureditev zavarovalstva bo iz-
vedena z vso skrbjo in so za to
v Zavarovalnem zavodu Slove-
nije velike priprave. Upamo, da
bo Zavarovalni zavod Slovenije
stopil v kratkem v javnost in
pričel z obnavljanjem vsega za-
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Samo pokličite RANdolph 1200 in
omenite koliko električnih žarnic

potrebujete!

Svetloba se zdaj spet poljubno rabi! Da, vi lahko zame-
njate izgorele žarnice za nove. Vsepovsod jih zdaj lahko
nastavite. Zamenjate lahko tudi one, ki niso pravilne,
kakor tudi svetilno opremo. Kajti zdaj so žarnice spet
blizu vašega telefona.

Vsa postrežba, in zamenjane žarnice, ki so označene s
l,Property os C. E. Co.” ali pa “Renewal Service”, so proste.

Preskrbite svojim otrokom dovolj svetlobe pri izdelo-
vanju njihovih šolskih nalog ob večerih. Naj nihče v dru-
žini ne napenja svojih oči radi slabe razsvetljave. Pre-
glejte vse žarnice takoj in pokličite RANdolph 1200 in mi
vam bomo poslali nove za izgorele.
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V ARGENTINI traja že dolgo silovit politični boj. Najjačja oseb-

nost v njemu je bil še vse doslej član vlade Peron, čeprav ji ni načelje-
val, a je vseeno diktator.Dogodila se je običajna vojaška revolucija, ga
vrgla, drugi oficirji so ga spravili nazaj, toda s pomočjo generalne
stavke, kar je postavilo argentinsko delavstvo v zelo slabo luč. Potem
so bile obljubljene predsedniške volitve in gornje je slika iz kampanje,
l o sipljejo iz oken v Buenos Airesu letake proti Peronu-. Njegov odgo-
vor na to je bil, da je v argentinskem glavnem mestu toliko demokra
cije kakor v New Yorku, kajti nikjer v Zed. državah je ni več. (In tudi
nikjer toliko korumpirana.)

varovalstva, zlasti pa še požar-
nega. 1

(Drugih 15 zavarovalnih
družb, ki so poslovale v Slove-
niji, so po osvoboditvi odnesle
šila in kopita. Kot tujcem, ki
so sodelovali z okupatorji in ga
finančno podpirali v njihovi
borbi proti osvobodilni fronti,
torej proti slovenskemu narodu,
je bilo njihovo premoženje od
Narodne vlade Slovenije zaple-
njeno. Zavarovalni zavod Slo-
venije torej ostane edina zava-
rovalnica v Sloveniji. Koliko do-:

bička so delale tuje zavarovalne
firme v Sloveniji, katerim je
stara vlada dajala skoraj neo-
mejen monopol, nam pove samo
sledeča primera: Za zavaroval-
nino na potovanju po železnicah
so te tuje družbe potegnile iz
ljudskih žepov od štiri do pet
milijonov dinarjev na leto. To
samo v Sloveniji. Plačale pa so
zavarovancem od tri do štiri sto
tisoč dinarjev. Dobiček —9ON .
—Tajništvo SANSa.)

Po Ljudski pravici 11. avgu-
sta 1945.

Rusija se odločila; da
bo šla po svojih potih

Očividno je, da se sedanje
svetovno vretje obrača največ
proti Rusiji. Donald Bell, ki piše
za časniško agencijo ONA.
pravi:

Trajalo bo nekaj časa predno
bomo prebavili govor komisarja
Molotova o zunanji politiki. Pr-
vo, kar je presenetljivo, je to.
da je govoril Molotov in ne Sta-
lin. Toda iz govora samega iz-
haja. da Stalin nikakor nima na-
mena umakniti se v ozadje, in
da je slej kot prej duševni vo-
dja Rusije in odločilna osebnost
v njeni zunanji politiki.

Druga značilna poteza je ta,
da se je začela proslava ruske
revolucije z govorom o zunanji
politiki. Iz tega sledi, da so za-
deve zunanje politike danes v
Sovjetski Rusiji na prvem me-
stu.

Redko se pripeti, da dobi ru-
ski narod tako podrobne podat-
ke o sovjetski zunanji politiki.
To je zato, ker je bil govor na-
menjen v prvi vrsti zunanjemu
svetu najbolj pač Washing-
tonu. Molotov je odgovarjal
predsedniku Trumanu na nje-
gov govor o priliki obletnice
mornarice.

Predsednik Truman je bil pr-
vi, ki je poskusil obnoviti odno-
šaje pretrgane na londonski kon-
ferenci, ko je poslal svojega am-
basadorja h Stalinu. Trumanov
govor je bil tudi v celoti priob-
čen v ruskem časopisju. Ruski
prvaki bi bili mogli odgovoriti
preko svojih diplomatov, a so
raje stopili v javnost.

Molotov se ni lotil razprave
o načelih, katera je objavil
predsednik Truman. Bil je mno-
go bolj stvaren in se podal bolj
v podrobnosti govoril je o
atomski bombi in o denacifika-
ciji Evrope, o nemških reparaci-
jah in pokrajinskih blokih dr-
žav, o oboroževanju in o razde-
litvi veleposestev v Evropi, o
tem, kako Rusi razumevajo
pojm demokracije. Dotaknil se
je predmetov kot svoboda časo-
pisja, antisemitizma, kontrolna
komisija za Japonsko, razmerje
velikih treh in bodočnost orga-
nizacije zedinjenih narodov.

Največ odobravanja je doži-
vel ruski državnik, ko je dejal,
da bo prišel čas, ko bo Rusija
imela atomsko energijo in še
mnogo drugega. Toda zopet, Mo-
lotov tega ni rekel v onem delu
govora, v katerem je razprav-
ljal o oboroževanju in poudar-
jal, da nobena tehnična tajnost

v današnjem času ne more več i
ostati prikrita, ali posest ene sa-
me države ali skupine držav. To
zatrdilo je prišlo šele pozneje v 1
njegovem govoru, tam kjer je
razpravljal o tehničnem napred-
ku in raziskavanju v svrho mi-
ru. Zelo pazljivo sc je torej iz-
ognil vtisu, ki bi mogel sicer
nastati, da namerava Rusija
proizvajati in vporabljati atom-
ske bombe. Nikjer ni zahteval,
da naj Zed. države dele z Rusi-
jo svoje skrivnosti glede atom-
ske energije. Dejal je le, da si
jih bo Rusija sama tudi preskr-
bela.

V bistvu je torej Molotov re-
kel predsedniku Trumanu na-,
slednje: Vaša politika ni reali-
stična. Mesto da govorite o
atomski energiji, dajte, da se po-
menimo nekoliko o vprašanju
razoroževanja. Ko je govoril o
balkanskih problemih, je izpu-
stil najmočnejši argument, ki
mu je bil na razpolago, namreč,
popolna svoboda volitev, ki so
se vršilo na Madžarskem. De-
jal je, da je razdelitev velepose-
stev star problem v Evropi in
da Sovjetska unija ni odgovor-
na za levičarsko smer v teh de-
želah. Poudaril je, da obljuba
krimske deklaracije, da bodo iz-
brisani tudi zadnji sledovi na-
cizma in fašizma, ni izpolnjena.
i“V nekaterih deželah še vedno
velja načelo, da naj svoboda go-
vora in časopisja pomeni, da
prodanim lakejem fašizma ni
treba nobene kamouflaže za nji-
hovo propagando . . je dejal.

Molotov je tudi naglašal, da
program za reparacije, glede
katerega so se bili sporazumeli
veliki trije v Potsdamu, še ve-
dno ni v izvedbi, navzlic veli-
kanskim potrebam Rusije, ki
mora nadomestiti, kar so Nemci
odnesli iz dežele. To je bil tudi
Molotov odgovor Trumanu na
izjave glede vrednosti medna-
rodnih sporazumov.

Ko je Molotov govoril o za-
devi zahodnega bloka, katerega
smatra za odkrito grožnjo proti
Sovjetski uniji, so bile njegove
besede naslovljene Britaniji in
Franciji, ne pa Ameriki. Ne da
bi omenil besedo ‘vzhodni blok’,
Molotov zanikuje, da bi bila Ru-
sija zgradila svoj lastni blok na
vzhodu. On zahteva, da prevza-
mejo veliki trije odgovornost za

I svetovni mir, ter da se poslužu-
jejo kot orodja pri tem organi-
zacije zedinjenih narodov. Tu
svari sovjetski pnvak pred tem, i

( da bi postala organizacija zedi-

njenih narodov orodje ene ali |
dveh sil, kot je očividno spomin ’
na londonsko .konferenco, kjer
je imel vedno 4 proti ]
sebi in Sovjetski uniji. ’

KOMENTARJI .
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(Nadaljevanje s 1. strani.) ]
dan, pa na božič in na četrtega ’
julija. In na veliko noč. i

V Varšavi so obdržavali vse- 1
slovanski delavski kongres. To ,
je v soglasju s sedanjo politiko
sovjetske politične sfere. Pova-
bili si nanj tudi zastopnike ‘
angleškega in francoskega de- 1
lavstva, ki pa so se opravičili,
da vsled silno nerodnih promet-
nih zvez niso mogli priti. Neka-
teri so to tolmačili tako kakor
da sploh niso hoteli tja. Pa res
niso mogli ob času.

Slovansko delavstvo je bilo
najboljši vir za graditev boga-
stev po čimnižji ceni. Kupil si
Bolgarom kje na ameriškem za-
padu ovac, pa so ugonobili živ-
Ijenski standard domačinov. Ta-
ko bi se lahko naštevalo od kon-
ca do krajaš od Elyja v Minn.,
pa do Seattla in še kdo ve kam.
A sedaj, ko to slovansko,delav-
stvo pod moskovsko iniciativo
manifestira na svojo roko proti j
staremu načinu izrabljanja
to je pa smrten greh, recimo,
proti demokraciji. A v resnici
proti kapitalizmu, ki demokra-
cijo po svoje razume in jo izva- :
ja v vsaki deželi, kjer ima moč, i
po načelih svojih osebnih kori-
sti.

Panslavizem, kar se v Prole-
tarcu poudarja od kar izhaja, ni
bil še nikdar naš ideal. In še ve-
liko manj pa se je nanj zidala
boljševiška revolucija oktobra
1917. “Proč s šovinizmi, naj živi
mednarodnost!” Peli so Interna-
cionalo in Zinovjev, Dimitrov,
Radek in drugi so grmeli zanjo.
Pa ni šlo. In tako se je v Moskvi
kmalu po nemškem napadu na-
njo ustanovil vseslovanski svet, i
ki ji je več koristil v borbi proti
Nemčiji, kot pa vsi Zinovjevi
vseh vrst. In Zinovjevi—pomni-

-1 te—niso bili samo v komenterni!
Razdeljevanje dežel v seda-

i nji tekmi velesil med angleško
in takozvano vseslovansko ori-
entacijo ne bo moglo prinesti
nic drugega kot tretjo svetovno
vojno in pa, po versko rečeno,
“bog z nami in lahko noč!”

Vzrok razprtij med Sovjetsko
unijo in zapadnimi silami kaj-
pada ni vprašanje, ali imaš, ali
nimaš pravico svobodno glaso-
vati, pač pa le to, da se tu kre- j
šejo duhovi onih, ki hočejo ti- :
sto, ki smatrajo, kar ima boga-
taš, podržaviti brez odškodnine,
in med onimi, ki smatrajo, da je
to negiranje demokracije, torej
zavrženje kapitalizma.

Škofovsko pismo parazitov, ki
so udobno živeli na Hrvaškem,
v Sloveniji, v Bosni, pa v Dal-
maciji ali kjer že tam okrog,
tudi n. pr. nadškof Margotti v
Gorici, ki je bil ob enem vsesko-,
zi poleg nadškofa tudi nadfašist,
ni delovalo. V Proletarcu smo
dosledno pobijali ne vero —-

ampak tiste, ki vero zlorabljajo.
Naj to dela socialist, komunist
ali nadškof, zločin je zmerom
storjen nad narodom. To se pra-
vi, nad maso, ki živi iz dneva v
dan in ki je tako šibko vzgoje-
na, da nič ne ve, kaj počenjajo
z njo, razen da je čestokrat la-
čna, izrabljana, pretepena v
stavkah in v uporih, in pa da se
le vanjo svinčenke vsipljejo. N.
pr. sedaj v Indokini, na Javi
o, pa še marsikje! Nimaš pravi-
ce boriti se proti gladu, kajti s
tem se tepeš s privilegiji, ki
imajo strojnice, topove, sodišča,
ječe in sploh vse, kar naj jim
služi, da ostaneš na dnu, pa oni
na vrhu.

,Na Grškem je spet nastala
“nova” vlada. A naj bo še tako
nova, vsaka je podložna vnanji
politiki Velike Britanije. Ker ne
more ne ena ne druga skozi pro-
bleme lakote, skozi razna dru-
ga vprašanja, in ne si dobiti za-
upanja množic, odstopi in ime-
novan je kdo drugi pod ornatom
patriarha, ali kar že je, zanove-
ga načelnika vlade. Laski je re-
kel Bevinu, da naj kaj ukrene,
dokler ne bo prepozno. Podpi-
rati reakcionarje in kandidate
za kralje je trapasto celo na
Grškem.

Vstopimo v vojno tako, da bo
to vsem v dokaz, da je mir naša
edina želja. Cicero.

I Ako vam je naročnina potekla,
-prosimo, obnovite jo čimprej.

Vsi tujerodni Amerikanci so
kot sestavni del Amerike oseb- <
no vdeleženi v srditih razpra-
vah glede vprašanja zvišanja
mezd in plač za ameriške de-
lavce.

Večina Amerikancev si z de-
lom služi svoj kruh. Ker vsak-
teri izmed njih zasluži in potro-
ši, vpliva tudi na življenje dru-i
gih Amerikancev. Nikdo ne mo-
re zanikavati te gospodarske
strani našega življenja.

CIO, ki zahteva zvišanje os-
novnih mezd in plač v svrho iz-
ravnave tega, kar je zmaga od-
tegnila delavcem od njihovega
zaslužka, se bori za mero, ki ne
bo korist«* le delavstvu, tem
več vsem Amerikancem in celo
tudi drugim narodom.

Oglejmo si položaj. Po zmagi
jc bilo zmanjšano število delav-
nih ur in to je zelo znižalo za-
služek. Delavec, na primer, ki je
v vojni delal 43 ur, je prejemal
pod unijskim kontraktom pla-
čo za 52 ur dela, ker je preje-
mal za čezurno delo plačo in
pol. Danes pa so skoro v vseh
industrijah zopet uvedli 40-urni
teden z navadno mezdo. To pa
pomeni, da ostane delavcu po
odtegljajih komaj tretjina tega,
kar je imel tekom vojne.

Navzlic znižanju zaslužka pa
I draginja po zmagi ni ponehala.
Še vedno je skoro za 50L večja I
kot leta 1941. Bati se je, da bodo j
cene v doglednem času še po- J
skočile, tako da bo še težavnej-|
še izravnavati račune vsake po-
samezne rodbine.

Ako ne pride do izravnave
tega odtegljaja od zaslužka, bo
kupna moč našega naroda mo-
čno padla izgubo cenijo na
nič manj kot 35,000 milijonov
dolarjev za prihodnje leto. Opa-
danje kupne sile delavcev in
njihovih rodbin bi pomenilo, da
bodo kupovali manj živeža, ob-
leke, hiš in drugih potreb živ-
ljenja. Posledica bo, da bodo to-
varnarji prodali manj svojih
proizvodov, farmarji manj svo-
jih pridelkov, profesionalni stro-
kovnjaki pa manj svojega dela.
Nadaljna posledica bi bila nova
depresija, še mnogo hujša od na-
šega siromaštva leta 1930, silno
trpljenje ameriškega naroda in
morda splošni gospodarski po-
lom Amerike.

I’o je stališče ameriških de-
lavcev, ki po svojih unijah za-
htevajo, da njihov zaslužek ne

■sme biti zmanjšan. A kaj je sta-
lišče delodajalcev, ki odklanja-
jo vsako razpravo te pametne
in gospodarsko zdrave zahteve?

Glasom podatkov federalne
vlade niso bile korporacije še
nikdar tako trdne kot so zdaj.
Industrija je v teku vojne svoj
zaslužek popetorila. Po odbitku
davkov je skupna vsota zdaj
$64 bilijonov. Toda industrija
razpolaga poleg teh priznanih
dobičkov še z ogromno rezervo,
ki iznosi nadaljnji sls bilijo-
nov s potencialno rezervo $25
bilijonov, katere bi mogla za-
htevati v povračilo iz davkov za
prevelike dobičke. Vladni stro-

O zvišanju mezd in plač in
njihovem pomenu za Ameriko

Napisal Philip Murray, predsednik CIO
kovnjaki cenijo, da bodo dobi-
čki v letih 1945-46 celo še pre-
segali dobičke tekom vojne.

Nadaljna poročila iz vladnih
virov povedo, posebno ona, ka-
tera je pripravil urad za vojno
mobilizacijo in rekonverzijo, da
bi mogla industrija ugoditi za-
htevam zvišanja plač v izmt ri
24' < , ne da bi znižala svoj do-
biček. Predsednik Truman je
nedavno izjavil, da so takojšnji
koraki zvišanja plač mogoči, ter
da velja to storiti. Industrija
temu ne oporeka resno, ker teh
dejstev ni mogoče prikriti. Dej-
stva so trmasta, jetrdil Lincoln.
CIO in unije podružnice zago-
varjajo izravnavo zmanjšanja
dohodkov pri delodajalcih, pri
vladi in pri javnosti. CIO veru-
je, da bodo dobronamerni mo-
ški in žene, člani organiziranega
delavstva ali ne, uvideli, da je
zahteva resnega zvišanja osnov-
nih mezd upravičena, čim se jim
pomen teh dejstev raztolmači in
bo ozadje tega vprašanja po-
stalo splošno znano.

Reakcija v Italiii
za obnovitev
"močne vlade"

(Nadaljevanje s 1. strani.)
magati strankam, kakršne so

I proti sedanjemu redu.
Velik problem vlade glede

J prihodnjih volitev je kje dobiti
j papir za tiskanje glasovnic, ki
jih bo treba kakih 26 milijonov.
V Italiji papirja manjka kot v
malokateri deželi.

Dinastija na trdnejšem
Tudi dinastija je pridobila z

odlaganjem volitev ter z vladni-
mi krizami, ker se je njena avto-
riteta v teh okolščinah večala.
Ko so bile nemške čete izrivane
iz Italije, je bila zahteva ljud-
stva za takojšen odstop dinasti-
je tolikšna, da je do spremembe
moralo priti. A Churchill in An-
gleži sploh zahtevi za odpravo
dinastije niso bili naklonjeni in
stvar so rešili tako, da je kralj
Viktor Emanuel še kralj, toda
kraljevske posle vrši njegov sin

I prestolonaslednik Umberto.
j Mnenje vnanjih opazovalcev
v Italiji je, da srd ljudstva proti
njima ni več tolikšen kakor je
bil, čeprav sta sodelovala z Mus-
solinijem na celi črti in spadata
pravzaprav med vojne zločince,
ne na tron.

Vatikan aktiven
Naravno, da je v tem vretju

v Italiji Vatikan zelo buden, kaj-
ti nihče se ne boji levice bolj
kakor on. In po pravici. Cerkev
se boji za privilegije, ki jih ima
v državi, za svoj vpliv in politi-
čno moč.

Italijo čakajo težke skrbi, in
kaj lahko se dogode veliki ne-
miri, ce ne celo civilna vojna in
še marsikaka kriza, predno bo
na razvalinah Mussolinijeve
dedščine mogoče zgraditi poli-
tično in socialno demokratično
državo.

| PRISTOPAJTE K f
I SLOVENSKI NARODNI f
| PODPORNI JEDNOTI |
1 USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET SS ČLANOV(IC) JE TREBA ZA NOVO DRUŠTVO 1INAROČITE SI DNEVNIK g
j “PROSVETA” J

Naročnina za Združene države (izven Chicaga) in Kanado $6.00
na leto; $3.00 za pol leta; $1.50 za četrt leta; za Chicago in Cicero f3B

žž? $7.50 za celo leto; $3.75 za pol leta; za inozemstvo $9.00.

g—--; 1Naslov za list in tajništvo je:
1 i2657 So. Laivndale Avenue|
| Chicago 23, Illinois
2 ?|
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