
PROLETAREC JE
DELAVSKI LIST
ZA MISLECE CITATELJE PROLETAREC OFFICIAL ORGAN OF

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

ŠT.—N0.2015. Entered a« •acoad-clao. matter, Dec. C, 1907, at the post office at Chicago, 11)..
unč*.- tbe Act os Congress os Maich 3, 1879. CHICAGO 23, ILL., 1. M AJA (May 1), 1946. >‘uhlished Weekly at 2301 S. Lawndale Ave. ei« LETO—VOL. XXXXI

"j. Oh

'■ /S ' ; I mS
|y< .w:\. IM ■fen

lik.' a iJH K- Bw / 28®$** > ..<jasSs ML*M| mp

OW i- Mo:, ftjfffefe-'-'

JBMk '
Bk. Wffl|r ~j9

Mi jSEh

DVA NEMŠKA STRAŽNIKA, ki dvigata truplo v smrt obsojenega
nacijskega vojnega zločinca Alfonsa Kleina. Bil je obešen. Zraven je
ameriški vojaški policaj in en Nemec.

Opozicija proti
kontroli velike
četvorice se širi

Angleški dominjoni za enakopravnost v sklepanju
mirovnih pogodb. kelandija in Avstralija
zoper ameriške baze v mirnem času

V Parizu so sc nedavno sešli
vnanji ministri velike četverice
(Zed. držav, Anglije, Sovj. uni-
je in Francije), da sestavijo mi-
rovno pogodbo z Italijo, Mad-
žarsko, Rumunijo, Bolgarijo in
Finsko ter jih potem predlože
na mirovni konferenci tistim
deželam, ki so bile v vojni z
omenjenimi državami.

Nedemokratična procedura
Male dežele smatrajo, da je

to nedemokratična procedura.
Trije vnanji ministri nekaj se-
stavijo (Francija med njimi ni
odločujoča, ker ni več velesila
in je bila poražena v vojni), po-
tem predlože stvar vladam
v razpravo in odobritev, a v res-
nici le v sprejem in v podpis.
Države, ki so vsled italijanske
invazije največ trpele, kot sta
Jugoslavija in Grčija, pa sta v
snovanju mirovne pogodbe brez
besede. Zanašati se moreta le
na zaščito kake izmed velesil, v
tem slučaju Jugoslavija na So-
vjetsko unijo in Grčija na An-
glijo. Italija, ki tudi nima bese-
de pri pogajanjih, pa se zanaša
na Zed. države in Anglijo, češ,
da samo od nju pričakuje pra-
vičnosti.

Dominjoni “rebelirajo”
Minuli teden so se v Londonu

sešli glavni predstavniki impe-
rija Velike Britanije, da se po-
svetujejo o vnanji politiki An-
glije in dominjonov ter o drugih
skupnih zadevah. Prišli so sku-
paj premierji Avstralije, Kana-
de. Južnoafriške unije in Nove
Zelandije, ki so predsedniku an-
gleške vlade Attleeju in mini-
stru vnanjih zadev Bevinu re-
kli, da so proti temu, da bi mi-
rovne pogodbe sklepala in odlo-
čevala o drugih svetovnih pro-
blemih le velika četvorica. Vla-
de omenjenih dominjonov po-
udarjajo, da so v vojni skupni
zavezniški stvari ogromno pri-
spevali z aborbženo silo in ma-
terialno. Ako so bile te dežele
dobre za pomoč v vojni, čemu
ne bi sodelovale z zmagovalni-
mi velesilami tudi v miru?

Ernest Bevin se je minulo ne-
deljo vrnil iz Pariza v London
in se takoj udeležil sestanka z
omenjenimi premierji. Ker je
Anglija od dominjonov silno od-
visna, mora pač upoštevati njih-
ne želje.

Mandat velesil
Vprašanje seveda je, kaj sto-

re na zahtevo angleških domi-
njonov in drugih malih dežel za
več besede Zed. države in So-
vjetska unija. Slednja je običaj-
no v manjšini bodisi v veliki če-
tvorici, oziroma v veliki petori-
ci, kadar je tudi Kitajska zra-
ven, v varnostnem svetu in v
zboru združenih narodov. Kajti
večino dežel je politično in go-
spodarsko pod ameriškim ali pa
pod angleškim vplivom.

Zed. države pa so si dale pod
Trumanom glavno vlogo skr-
beti za mir po svetu. In če ga bo
Rusija kalila, bo Amerika na-
stopila proti nji z vso svojo silo.
To sta dala Moskvi v diploma-
tičnem jeziku jasno razumeti
Truman in državni tajnik Byr-
nes.

Stvari so vzlic temu, da je bi-
lo vojne v Evropi že pred letom
konec, torej še vse neurejene in
državniki velesil med sabo še
vedno konferirajo v duhu obo-
rožene sile.
Po svetu še veliko nezaupnosti

in sumničenja
Vlada Zed. držav smatra, da

ima ta dežela pravico do glavne
besede v ščitenju miru, ker je
bila v vojni s povsem nesebič-
nimi nameni. Zaeno s tem je za-
se prepričana, da je zmago nad

'Nadaljevanje na 5. strani.)

Staro pravilo je, da dvema
gospodarjema ne moreš služiti.
To velja posebno za takozvane
“ljudske zastopnike” v tej de-
želi. Ljudstvo jih sicer “izvoli”,
toda kampanje jim financirajo
privatni interesi. Zato je na-
ravno, da v kongresu in v legis-
laturah rajše prisluhnejo tistim,
ki so jim napolnili kampanjski
sklad, kakor pa onim, ki so jih
izvolili.

Po vojni so se profita lačni
magnati korporacij zavzeli za
odpravo vseh regulacijskih za-
konov, ki so bili sprejeti v času
depresije in med vojno. Poseb-
no trn v peti pa jim je zvezni
urad za reguliranje cen (OPA).
Kaj profitarje briga nevarnost

mora gabiti vsakemu kristjanu
in je sramota za civilizacijo, pra-
vijo nemški škofje v svojem pi-
smu. Dalje trdijo, da je bilo ti-
soče uradnikov in ravnateljev
odslovljenih brez vsakega pred-
naznanila; enostavno se jih je
kar brcnilo iz služb. Tisoče dru-
gih je bilo aretiranih ne da se
jih bi česa obtožilo ali se jim
dalo priliko obravnave, na kate-
ri se bi zagovarjali. Mnoge so
odgnali ne da se jim bi dalo
pravico do obrambe ali pa so-
rodnikom priložnost, da jim po-
magajo.

Vse to se še vedno dogaja po
dvanajstih mesecih, od kar so
prenehale sovražnosti (na boji-
ščih). Milijone nemških vojakov
je še vedno v ujetništvu; mnogi
žive v naj večji mizeriji in vsem
je odvzeta vsaka svoboda.

Dne 26. aprila pa je udaril po
ruski okupacijski oblasti v Nem-
čiji vatikanski radio. Trdil je,
da umrje v koncentracijskih
kempah v ruski zoni Nemčije
vsak teden 4,000 Nemcev “v
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MEDNARODNI DELAVSKI PRAZNIK
V ZNAMENJU NOVE DOBE

Mednarodni delavski praznik PRVI MAJ je bil le-
tos prvič v zgodovini res praznik. Do fašistične ere, ki
bi imela trajati "tisoč let", je bil Prvi maj dan demon-
stracij proletariata proti kapitalizmu in reakciji v ci-
lindrih in talarju, z izjemo Sovi, unije, kjer je od leta
1917 dalje Prvi maj drž. delavski praznik. Tudi Hit-
ler ga ie uvedel, v namenu, da mu übije revolucionar-
ni značaj, Mussolini pa ga ie prepovedal. Letos je imel
Prvi mai v Italiii in v Nemčiji spet svoj prvotni zna-
čaj. Ni bil sicer praznovan v navdušenju kakor nekoč,
kajti obe deželi sta do kraja poraženi in pod tujo kon-
trolo. Volja proletariata za socialni preobrat vsled nje
še ne more priti do veljave.

V Jugoslaviji ie bil Prvi maj letos prvič v njeni zgo-
dovini resničen praznik. V predvojni Jugoslaviji je
bilo praznovanje Prvega maja prepovedano. Sploh je
bil letos Prvi maj delavski praznik v vsi Evropi, razen
v fašistični Španiji, na Portugalskem in Irskem.

Praznovalo ga je zavedno delavstvo v latinski
Ameriki,najmanj pa v Zed. državah, dasi je to dežela
najpopolnejše industrializacije. Mnoge unije, ki so
včasi proglašale Prvi maj za svoj praznik, so ga po-
lagoma opustile že po prvi svetovni vojni. Postalo jim
je nerodno, ker jim je kapitalistična propaganda oči-
tala, da so prežete s "tujo", "importirano ideologijo",
pa so se asimilirale "domačim običajem" in se oprije-
le državnega delavskega praznika prvi pondeljek v
septembra in v politiki pa kapitalističnih strank.

Še nikdar v zgodovini niso imele delavske stranke
po svetu toliko moči kot jo imajo sedaj. Vlado imajo
v večini evropskih dežel, ali pa so zastopane v koali-
cijskih vladah. Še celo na Japonskem se je to zgodilo.
Avstralija, Nova Zelandija in Anglija imajo delavske
vlade. Vse te tri dežele so se odločile svoje gospodar-
stvo preosnoviti na temeljih socialističnega programa.
Francija uveljavlja socializacijo. Jugoslavija in Čeho-
slovaška se preurejujeta v državi kolektivnega gospo-
darstva. In enako Poljska, ki pa se otresa svoje tragi-
čne prostosti in strašnih vojnih posledic v silnih bole-
činah.

Da, socializem zmaguje, dasi bo vzelo še dolgo,
pred no bo stari red s svojimi grehi in krivicami vred
do kraja iztrebljen.
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KATOLIŠKI ŠKOFJE V NEMČIJI IZDALI
PASTIRSKO PISMO PROTI OKUPATORJEM

Katoliški škofje v Nemčiji so
izdali ob velikonočnih praznikih
pastirsko pismo, v katerem ostro
kritizirajo zavezniško vojaško
vlado, posebno pa sovjetsko ob-
last v njenem delu okupirane
Nemčije.

Pastirsko pismo, ki je bilo
nedvomno izdano z vednostjo
Vatikana, pravi, da je postala
zavezniška čistka nacijev iz
služb že prava mora nad Nem-
čijo. Škofje so zelo ostri v kriti-
ziranju zavezniške centralne ob-
lasti v Berlinu, najbolj pa udri-
hajo proti “brutalni Rusiji”, ki
je svoj del okupirane Nemčije
popolnoma zasužnjila, pleni
nemško imovino in je izgnala
na milijone Nemcev iz vzhodnih
krajev, v katerih so živeli rod
za rodom.

Pismo ugotavlja, da so zma-
govite dežele pognale stotisoče,
da, milijone nemških delavcev
na prisilno delo in sploh da
spravljajo ves nemški narod v
zasužnjenje. Kar zmagovalci z
Nemci počno, posebno Rusi, se

Borba proti odpravi urada za določanje cen
inflacije! Samo da si oni nagra-
bijo čimveč milijonov,., pa če
ljudstvo še toliko izgubi!

Predsednik Truman, trgovski
tajnik Wallace in pa načelnik
OPA so na kongresnike znova
in znova apelirali, da naj uradu
za reguliranje cen dajo rajše več
moči kot pa da mu jo omeje, pa
ni nič pomagalo. Mnogi poslanci
so zato, da se OPA kratkomalo
odpravi, a končno so se repu-
blikanci in reakcionarni demo-
krati zedinili, naj se življenje
OPA sicer podaljša, a ob enem
naj se mu populi zobe. To se
pravi, da bi ostal le še na pa-
pirju. Moč pa bi se mu vzelo.
Zbornica poslancev je to stori-
la, češ, ljudstvo je sito vladnih

regulacij in OPA je le nadlega
in pa ovira produkciji. Toda v
zadnjih 14 dneh pa so poslanci
dobili toliko protestov od volil-
cev in organizacij konzumentov,
da so osupnili. Prej so slišali le
lobiste privatnih interesov, ki
jih je v VVashingtonu vse polno.
Volilci kajpada nimajo sred-
stev, da bi pošiljali v glavno me-
sto še posebne, drago plačane
agente, ki naj bi “ljudske” za-
stopnike urgirali, naj imajo ve-
dno le koristi ljudstva pred oč-
mi. Nedavno je bilo poročano o
številu lobistov, ki jim bogata-
ški interesi plačujejo po $40,000
na leto in “stroške”, ki znašajo
nadaljne tisočake. Kajti poslan-
cem prirejajo bankete, vabijo

V tujih deželah
je še nad milijon
ameriških vojakov

Iz propagande proti Rusiji bi
človek dobil vtis, da ima le še
ona svoje vojaštvo v tujih de-
želah. Koliko je bilo vpitja, ker
ga ni še vsega umaknila iz Man-
džurije in Perzije. Iz slednje je
obljubila vsega umakniti do 6.
maja in tudi iz Mandžurije so
njene čete večinoma odšle.

V resnici imajo druge velesi-
le—namreč Anglija in posebno
pa Zed. države v tujih deželah
več vojaštva kakor pa Sovjetska
unija.

Poročevalec čikaške Tribune
VVilliam Strand v VVashingtonu
je v izdaji z dne 27. aprila ob-
javil podatke, iz katerih je raz-
vidno, da imajo Zed. države v
Evropi še nad pol milijona vo-
jakov, na Pacifiku 400,472, v
Indiji 41,034, na Kitajskem nad
50,000, v Egiptu 2,281, v Angliji
11,352, na Karabejah okrog 20,-
000, v severni Afriki blizu 4,000
itd.

Bilo bi res koristno, če bi se
vse tri velesile skupno s Fran-
cijo čiinprej potrudile ustvariti
po svetu normalne razmere in
med deželami vzajemne odno-
šaje, pa ne bi bilo potem v njih
več treba ameriških, ruskih in
britanskih armad.

Prihodnja konferenca P. M.
bo 2. junija v Milwaukeeju

Konferenca Prosvetne matice
in JSZ za illinoiško in vviscon-
sinsko okrožje se bo vršila 2. ju-
nija v Milvvaukeeju, v bivši So-
staričevi (sedaj Reberniškovi)
dvorani.

Vsa pridružena društva ter
druge organizacije so bile od
tajnika konference Antona Gar-
dna pismeno povabljena, da iz-
volijo delegate. Ker bo zborova
nje zelo važno, je potrebno, da
društva, klubi, federacije in za-
družne skupine pošljejo 2. ju-
nija v Milwaukee čimveč za-
stopnikov.

Poljski proračun
Proračun poljske republike

za prihodnje fiskalno leto znaša
v ameriški valuti $390,000,000.

najstrašnejših razmerah”, in da
ruski vojaki nemške žene in de-
kleta brutalno posiljujejo. Nem-
ški listi o teh grozotah ne smejo
pisati, je bilo rečeno iz vatikan-
skega radia, samo cerkev (v
Nemčiji) še more dvigniti svoj
glas v bran trpečega naroda.

Ameriška vojaška oblast je iz-
vedela za pastirsko pismo nem-
ških škofov na veliko soboto.
Duhovniki so imeli nalogo, da
ga prečitajo s prižnic na veliki
pondeljek. Ameriška vojaška
vlada se je v svoji zoni obrnila
do škofov, naj pisma ne spravi-
jo v javnost, ker bi lahko ljudi
vsled svoje vsebine razburilo in
povzročilo nemire. Nekateri ško-
fje so svoji duhovščini potem
res naročili, naj naročila ne iz-
vrše. Prečitano je bilo v angle-
ški zoni, ker je angleška voja-
ška oblast odredila, “da se v
svobodo cerkve ni umešavati”.'
Ob enem pa, da bo zavezniška
centralna oblast pozvala kardi-
nala Fringsa v Kolinu na zago-
vor.

jih na privatne večerje in na
razpolago so iim z “uslugami”,
kar veliko stane.

Predsednik unije avtnih de-
lavcev Walter Reuther je dejal,
da ie treba poslancem, ki glasu-
jejo proti ljudskim koristim, da-
ti lekcijo. Razumeli te bodo, ako
jim rečeš: “Mister, ako boš ti
sedaj glasoval proti meni, nikar
ne pričakuj, da bom jaz prihod-
njega novembra zate volil!”

Bilo bi res dobro, če bi volilci
zapopadli važnost svojih glasov,
kajti tedaj bi bili ljudski zastop-
niki res ljudski. Ampak dokler
se unije ne odločijo za zgraditev
delavske stranke, bodo zakono-
daje dominirali magnati korpo-
racij, ne pa volilci.

Zbira in presoja urednik
Bolgarska vlada si prizadeva,

da se bi na konferenci v Parizu
postopalo z Bolgarijo kot s pri-
jateljsko namesto s sovražno dr-
žavo. V Zofiji si mislijo: “Ako
ste Angleži in Američani lahko
tako naklonjeni Italiji, ki je bila
zares v vojni proti vam na svojo
roko, čemu ne bi pokazali neko-
liko popustljivosti nam, ki smo
bili primorani v vojno od zuna-
njih vplivov? Narod je ni hotel
in čim je dobil priložnost, je po-
metel z onimi, ki so ga pahnili
vanjo.” A je že tako, da di-
plomacija ne misli na dušo na-
roda. Zato ne odpušča, niti ne
kaznuje po zasluženju. “Napa-
ka” Bolgarije je, ker se je po-
dala rajše pod rusko kakor pa
pod angleško sfero vpliva, do-
čim Italiji koristi, ker vedri pod
anglo-ameriško marelo.

Louis Adamič je našemu dr-
žavnemu tajniku Jamesu F.
Byrnesu tik predno je odpotoval
na konferenco vnanjih mini-
strov velike četvorice v Pariz
brzojavil, da ker bo Trst na tem
sestanku eden glavnih vprašanj,
naj sodbo o njemu izrečejo na
podlagi dejstev. Poudaril je, da
le na ta način se bo v tem delu
Evrope zagotovilo mirne odno-
šaje. Trst s Primorjem vred spa-
da Jugoslaviji, je rekel Adamič,
a Trst sam pa naj postane sed-
ma republika v novi, federativ-
ni Jugoslaviji. Večina ljudstva
v Trstu slovenske in italijan-
ske narodnosti, je za tako reši-
tev. Kakor Adamič, so se v enak
namen potrudili stoteri in tiso-
čeri drugi ameriški državljani
jugoslovanskega pokolenja, a iz-
gleda, da je bila bodoča usoda
Trsta določena že takrat, ko so
ameriški zaupniki izposlovali
strmoglavljenje Mussolinija in
umik Italije iz vojne. Kaj več o
tem se bo pisalo, ko bo začel
kardinal Spellman zlagati na
papir svoje spomine iz diploma-
tičnih misij, ki jih je vršil v onih
dneh.

Tešin (Teschen) ob češki-polj-

ski meji meri le 419 kv. milj. Ko
so marelarski diplomati iz Pa-
riza in Londona pod vodstvom
Chamberlaina 1. 1938 izdali če-
hoslovaško, se je takratna polj-
ska vlada odločila vzeti Čehom
Tešin. Hitler ji je tisti korak
odobril (začasno, ne da ji bi to
povedal). V Tešinu živi kakih
četrt milijona ljudi, kar je ve-
liko na tako majhnem kraju.
Ampak Tešin je važen zaradi
premogovnikov in svoje indu-
strije. V Varšavi so si takrat mi-
slili, “zagrabimo ta košček bo-
gastva, saj ga Čehi itak ne bodo
.več dolgo imeli!” Potem ga je
vzel Hitler obojim v veri, da ne
bo nikdar več ne češki, ne polj-
ski, ampak služil samo še kori-
stim nemškega “življenskega
prostora”. Po padcu tretjega
rajha se je spor zaradi Tešina
med Poljaki in Čehi znova začel.
Moskva je nekoliko posredova-
la, pa se še nič odločila, kako naj
ukrene. Nedavno je vzela vlogo
posredovalke Jugoslavija in v
Beogradu so izrazili nado, da se
jim bo posrečila. Je pač križ,
kadar se gre za take kraje, v
katerih so ležišča premoga, olja
in drugih prirodnih bogastev.
Saj se pri tem ne gre toliko za
to, kakšne narodnosti so prebi-
valci, ampak za bogastva pod
njihnimi nogami.

Jugoslovanski književniki so
imeli 17. aprila v Beogradu zbo-
rovanje, s katerega so apelirali
na kulturne delavce v “naših
zavezniških deželah” (v Angliji
in Ameriki), naj posredujejo v
prid Jugoslovanov v zoni “A”
na Primorskem. Naštevali so,
da jih anglo-ameriška vojaška
oblast provocira, preganja in
tudi trpinči in da počne isto
nad njimi tudi italijanska poli-
cija, ki posluje pod anglo-ame-
riško direktivo. Toda če sta se
ameriška in angleška vlada res
toliko zavzeli v prid Italije, ka-
kor izgleda, potem so za enkrat
taki klici le glas vpijočega v pu-
ščavi. Ne, v tem slučaju to ne

(Nadaljevanje na 2. strani.)

Ameriški Slovenci za boljše
odnošaje s starim krajem

Frank Česen iz Clevelanda je nedavno izrazil v
Proletarcu nado, da se bo stari kraj brigal za svoje
izseljence boljše kot pa se je predvojna Jugoslavijaali pa stara Avstrija. Slednja se sploh ni, iz predvojne
Slovenije pa je prišel sem le kak škof, ali kak nižji du-
hovnik. Drugih zvez z njo nismo imeli, razen pisme-nih. Razni slovenski in drugi jugoslovanski listi v Ame-
riki so biili tam prepovedani, med njimi Proletarec, naš
Družinski koledar in Majski glas.

Odkar je postala vojna in posebno po vojni se je
to stanje spremenilo. Slovenija je dobila priznanjeprvič v moderni zgodovini. V vladi v Beogradu ječastno zastopana. Enako v poslaništvu v Washing-
tonu. Po vladnih poslih je bilo tu že precej Slovencev,ki so vsi pokazali, da so ljudje iz naroda in vsi izhaja-
jo iz osvobodilne borbe. Dogodilo se je prvič, da so
dobili napredni Slovenci v Ameriki priložnost povabiti
te goste na svoje shode, ker so njihnih nazorov in ker
ustvarjajo tako Jugoslavijo za kakršno sme se tu bo
rili že za časa prve svetovne vojne.

Ko bo gospodarstvo tam prišlo iz povojnih težav
in pomanjkanje odpravljeno, bo nam in njim dana
priložnost za graditev boljših zvez na prosvetnem po-
lju kot smo jih še kdaj imeli. Ponosni smo, da so bili
vsi naši starokrajski sotrudniki v osvobodilni borbi,
par pa jih je bilo do konca v jetniških taborih. V pred-vojni Jugoslaviji so bili med vladajočimi krogi srna-
trani za "nezaželjene" in nekateri izmed njih prega-
njani in obsojeni v ječo. Sedaj je drugače. In ko se svet
umiri in izgine sedanje gorje—posledica vojne—upa-
mo, da se naš narod tu in tam zbližata kot še nikoli.Prej ni bilo tam nikogar, ki bi gojil stike z ameriškimiSlovenci, razen katoliške Rafaelove družbe ter ljub-
ljanske škofije. Napredni ameriški Slovenci niso mo-gli imeti z njima seveda nič skupnega. V bodoče bodrugače. Slovenska vlada v Ljubljani in vlada v Beo-gradu sta v tem oziru že pokazali svoje razumevanje.V Jugoslaviji se vrši poleg socialnega preobrata i kul-
turni preporod, kar bo vsekakor imelo dobre učinketudi med Slovenci in drugimi Jugoslovani v Ameriki.
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