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DEČKI V PARIZU, ki so od ameriškega Rdečega križa dobili nova
obuvala. Rekli so, da tako dobrih čevljev niso še nikoli videli in da se
jim jih zdi kar škoda obuti.

Kupčevanje med
veliko četvorico
na računi principov

Dvojna mera za "'atlantski čarter". Državni
tajnik Byrnes najboljši prijatelj italijanskih
ambicij. Jugoslovani odločno za svoje pravice

Najbolj smešno je, kadar se
predstavniki velike četverice še
skl'cnjejo n? atlantski čerter.
Posebno, kadar ga naglaša naš
državni tajnik.

Dva protivna si stališča
Na konferenci v Parizu je bil

Byrnes vodja boja proti jugo-
slovanski zahtevi po Trstu in
jugoslovanskem primorju, ki ga
je Italija dobila v nagrado v
prejšnji vojni zato, ker se je iz-
neverila svojima zaveznicama.

Toda kar je za Byrnesa zna-
čilno je to, da je v Imenu atlant-
skega čarterja zahteval Trst z
zaledjem za Italijo, češ, mi ne
smemo dovoliti, da bi prišlo 600,-
000 Italijanov pod tujo (jugoslo-
vansko) vlado. Nedvomno ve, da
na Primorskem, s Trstom vred,
ki je bilo pod Italijo, ni 600,000
Italijanov. A vzlic temu se de-
la, kot da so vsi ondotni prebi-
valci Italijani.
Privatni interesi imajo prste

zraven
Avstrijski (nemški) krogi na-

migujejo, da se hoče nemški del
Avstrije Italiji znova podariti
zaradi investicij, ki jih imajo
tam ameriški finančniki. Ko je
Italija dobila tisti del Tirolske v
dar, je začela s pomočjo ameri-
škega kapitala graditi elektrar-
ne na vodni pogon in jih res raz-
vila toliko, da oskrbujejo Italiji
največ električne sile. Vrh tega
se gre tudi zaradi strategičnih
mej. Po razpadu Avstro-Ogrske
jih je dobila Italija in v Rimu
pravijo, da so jim potrebne tudi
po sedanji vojni, kajti kdo ve,
morda se Nemčija spet opomore
s kakim Hitlerjem in začne zno-
va rogoviliti.

Atlantski čarter naj torej drži
le kar se Trsta tiče, ne pa za ju-
goslovansko Primorje in tisti
del Avstrije, ki je bil dan Itali-
ji, ne za Saar, in ne za neštete
druge kraje, ki se v svojih ape-
lih za osvoboditev sklicujejo na
obetanja v atlantskem čarterju,
toda vpijejo na gluha ušesa.

Slepomišenje s principi
Sklicevanje našega državnega

tajnika na principe je torej le
slepilo. Da, po prejšnji vojni jih
je Woodrow Wilson res zagovar-
jal, sedaj pa ni v naši vladi ni-
kogar, ki bi prevzel njegovo
vlogo.

V tem listu smo takoj, ko je
bil Mussolini odstavljerf, izrekli
sum, da ker so tisto potezo izpo-
slovali ameriški diplomati, oči-

vidno«s sodelovanjem Vatikana,
so morali v ‘nagrado’ za ‘umik’
Italije iz osišča tudi kaj oblju-
biti. In vse se še vedno tako zdi,
da ker so tisti preobrat v Rimu
izvedli ameriški tajni agenti, so
obljubili protežirati kralja do-
kler mogoče in pa ohranitev ti-
stih nji podarjenih krajev, ki si
jih Anglija ne lasti.

Torej se gre znova na račun
jugoslovanskih krajev, in pa
Avstrije. In tudi v kolonijah bo
Italija dobro izšla, kajti pokro-
viteljstvo nad njimi naj bi imeli
združeni narodi, a upravlja pa
naj jih Italija. Potemtakem ne
bi v tej vojni teritorijalno skoro
nič izgubila, razen Albanijo, do-
dekaneške otoke ter nekaj jugo-
slovanskega Primorja.

Vprašanje odškodnin
Glede Trsta se je Molotov

na konferenci v Parizu odločno
postavil v prid Jugoslavije za
pridelitev Trsta nji, in pa, da
ker je bila Italija v vojni proti
nam, in napravila posebno Ju-
goslaviji veliko škode s svojim
napadom, in Grčiji, ter tudi Ru-
siji, ker je Mussolini poslal v
njo precejšnjo armado, naj bo
sedaj tudi dolžna plačati vojno
odškodnino.

Byrnes se je po dolgih pogaja-
njih vdal in priznal, da je Italija
res lomastila in uničevala. Toda
ker vojne odškodnine vzlic tej

(Konec na 5. strani.)

V minulih par tednih je bilo
v meščanskem tisku in v radiu
silovito vpitja radi krize, ki jo
je povzročilo pomanjkanje pre-
moga. Glavna tarča napadov je
bil predsednik premogarjev (U.
M. W. A.) John L. Lewis. Ker je
bila to prva daljša stavka pre-
megarjev, ki je bila splošna, je
tega kuriva mnogokje res zače-
lo zmanjkovati, toda vzlic temu
ne še toliko, da bi deželi grozil
polom v obratih. A hujskanja
proti stavki in uniji pa je bilo
toliko, da se je javnost res zme-
dla v njemu.

Iz te kampanje proti premo-
garjem in njihni uniji se bi or-
ganizirano delavstvo lahko veli-
ko naučilo. N. pr., da je radio in
tisk, z redkimi izjemami, last in
pod kontrolo industrialnih in si-

Kadar se v Chicagu na ne po-
sebno dobro obiskani slovenski
priredbi nabere okrog dva tisoč
dolarjev, se o nji lahko reče, da
je gmotno prvovrstno uspela.

nančnih princov, ki so sovraž-
niki organiziranega delavstva.
Komentarci v radiu, ki jih
“sponsorirajo” (po naše, plaču-
jejo) velike korporacije, so kli-
cali na premogarje in na J. L.
Louisa ogenj in žveplo ter po-
zivali kongres, naj nemudoma
kaj stori proti diktaturi pred-
sednika UMW. In res, milijone
ljudi se je vjelo tej propagandi.
Posebno še, ker so jim marsi-
kje vsled “pomanjkanja premo-
ga” zaprli skozi par dni kino-
teatre, električni napisi so mo-
rali ugasniti, v pivnicah so sve-
tili s svečami, mnogo vlakov je
bilo ukinjenih itd. Vse to je po-
menilo zmanjšanje udobja za
ljudi, pa so zato še toliko bolj
prisluhnili tistim, ki so pisali in
govorili proti zločesti rebelnosti
premogarjev in Lewisa. Nikoli

VLADARJI "PO MILOSTI BOŽJI" SEDAJ
PO SVETU NAJBOLJ "NEZAŽELJENI"

Cim je v minuli vojni ukorakala v Rim zavezniška
(angleška in ameriška armada), je italijansko ljud-
stvo zahtevalo, da mora tudi kralj za Mussolinijem,
ker sta delala ves čas fašistične vlade roka v roki. Za-
vezniška vojaška vlada pa je odločila, da je treba
najprvo osvoboditi vso Italijo in potem šele naj ljud-
stvo odloči kakšen sistem vlade si želi.

Bilo ie očitno, da anglo-ameriška reakcija, ki je
tesno povezana z Vatikanom, deluje za rešitev mo-
narhizma v Italiji. Ampak ako ie bil Mussolini vojni
zločinec, je prav tako tudi Viktor Emanuel, ki mu je
pomagal v vlado in mu potem služil za vladarski
okrasek in za vladni pečat.

Ko je bila tudi severna Italija osvobojena, je ljud-
stvo tudi v nji zahtevalo, da mora i savojska dinastija
plačati kazen za svoje zločine.

Ampak Italija je popolnoma odvisna od anglosa-
škega sveta in tako je bil monarhizem v nji negovan
in jačan najbolj od tistih dveh sil, ki se ponašata z
najpopolnejšo demokracijo na svetu. Ko pa je "nje-
govo veličanstvo", pritlikavi kraljiček Emanuela uvi-
del, da ga ljudstvo vzlic vsemu ne mara, je 8. maja
krono odložil in odšel v Egipt. Kralj je postal njegov
sin Umberto, ki je med ljudstvom diskreditiran kakor
njegov oče. Socialisti v Italiji pravijo Umbertu "majski
kralj". Namreč, da bo kralj samo v maju. Kajti 2. ju-
nija se vrše v Italiji volitve o vprašanju, ali naj bo v
bodoče monarhija ali republika. Vse levičarske stran-
ke so za republiko. In tudi liberalne ter napredne ka-
toliške skupine. Ne gre jim v glavo, čemu so ameriški
in angleški oficirji tako potegujejo za ohromelo itali-
jansko aristokracijo, ki je kriva fašizma in njegovih
posledic.

Ista zapadna demokracija si prizadeva ohraniti
monarhizem tudi na Japonskem. Hirohito ni samo ce-
sar ampak "božanstvo" ob enem. General MacArthur
je odredil, da naj s komedijo "božanstva" odneha in
postne le posveten vladar. Zahteve, da se tudi Hiro-
hita vpiše med vojne zločince, pa so bile zavržene.

V Grčiji je ljudstvo takoj po izgonu nemške arma-
de zahtevalo, da kralj Jurij ne sme več priti nazaj.
Tedanji angleški premier Churchill je odredil drugače.
Naj se s tem počaka, je rekel, in poslal v Grčijo svojo
armado, ki je v nji napravila "mir in red" monarhi-
zmu v prid. Septembra bodo v Grčiji volili, ali naj se
kralj vrne ali ne, in volitve bo vodila nova vlada, ki
je monarhistična. Ako bi ne bilo te intervencije, bi se
Grčiji ne ponujal nihče več za kralja.

V Jugoslaviji so z monarhizmom hitro opravili. V
Bolgariji in v Albaniji ga je konec. In bilo bi ga tudi
že v Romuniji, če bi ne imel tolikšne vnanje zaščite.

Na Bavarskem so se naciji pod pokroviteljstvom
hierarhije organizirali za obnovitev monarhije in za-
slugo za to početje se pripisuje ameriški vojaški vladi.
Tudi v Španiji so bili narejeni poskusi, da se Franca
nadomesti s kraljem.

Sistema kronanih glav je vzlic temu konec. A treba
je odpraviti tudi finančne dinastije, ako hočemo, da
postane svet res demokratičen.
\ /

PRIREDBA SANSOVIH PODRUŽNIC V
CHICAGU BILA VELIK USPEH

To velja posebno za priredi-
tev, ki so jo podale čikaške po-
družnice SANSa v nedeljo 12.
maja v dvorani SNPJ.

(Konec na 5. strani.)

Iz boja proti UMWA bi se lahko kaj naučili
pa niso taki ljudje pomislili, če-
mu je sploh stavka nastala? So
pač odvisni od “duševne” hrane,
ki jim jo nudi kapitalistični tisk
in radio.

Kaj pa povprečen Američan
ve, kaj je garanje v rovih? Tu
pa tam čita o eksploziji v njih

ako sploh čita take stvari.
Pozna “slumse” v mestih, a o ba-
rakah, v kakršnih so morali ži-
veti premogarji —in marsikje
še žive v njih, to je takozvani
publiki španska vas.

Unija je v tem sporu zahteva-
la izboljšanja varnostnih na-
prav, boljše sanitarne razmere,
nekaj poviška mezde in pa usta-
novitev takozvanega podporne-
ga ali blaginjskega sklada, v ka-
terega naj bi prispevale premo-
govne družbe določen znesek od

Vodstvo AFL se
z usodo delavcev
zelo nevarno igra

Dne 1. maja so dnevniki obja-
vili klic eksekutive AFL na in-
dustrialce v južnih državah v
skupen nastop proti “rdečkar-
skem” CIO.

Unije CIO so namreč podvze-
le veliko kampanjo za organizi-
ranje delavcev na jugu, kjer so
najbolj izkoriščani, najnižje pla-
čani in politično najbolj brez-
pravni.

Eksekutiva AFL se je zbala,
da hi utegnil biti CIO v tej kam-
»a;sii uspešen pa je sklenila iti

v tekmo z njim. Toda boj je za-
čela ne samo skrajno umazano,
ampak na delavstvu poguben
način. Kadar kličeš južnjaškim
magnatom, naj ti pomagajo v
boju proti “komunističnemu”
CIO, ie to toliko, kot bi jim re-
kel: “Ako nočete, da bi šli vaši
delavci v CIO, ki je prekucuška
unija, dajte jih rajše nam, v
AFL, kajti mi vam nismo ne-
varni!”

Apel na južnjaške industrial-
ce sta izdala Wm. Green in Geo.
Meany, ki je tajnik-blagajnik
AFL. To početje je bilo izvrše-
no ob priliki zborovanja organi-
zatorjev AFL v Ashvilley, N. C.

Seveda so časopisi v južnih
državah, ki so posest reakcionar-
nih bogatašev, Greenove in
Meaneyjeve izjave uporabili ter
jih oglašali s kričečimi naslovi,
toda ne zato, da bi delavce va-
bili v AFL ampak za napade na
CIO. Tako sta Green in Meany
uspela ne v prid svojih unij,
ampak v korist industrialcev,
katerim je vsaka unija zoprna,
če ie ne morejo oni kontrolirati.

Van Bittner, ki je na jugu
glavni organizator unij CIO, se
s svojimi sodelavci trudi pobi-
jati propagando trgovske komo-
re. kateri je AFL tako nesmi-
selno in zlobno prilila olja na
ogenj. Bittner dokazuje, da uni-
je CIO ni so komunistične in da
delujejo edino v korist delavcev
na strokovnem polju. Toda že s
to obrambo je organizatorjem
CIO delovanje med tako neved-
nim ljudstvom, kakor je v juž-
nih državah, zelo otežkočeno.
Te zapreke ne bi bilo treba, ako
hi se voditelji AFL rajše zani-
mali za združenje unij v enotno
zvezo namesto da bljujejo sku-
pno z industrijalci sovraštvo
na CIO.

KONFERENCA PROSVETNE
MATICE BO 2. JUNIJA
V MIVVAUKEEJU

Vsa društva in druge organi-
zacije, ki pripadajo k krajevni
organizaciji Prosvetne matice (v

severnem Illinoisu in Wiscon-
sinu), so dobile v začetku maja
od tajnika Antona Gardna pi-
smeno vabilo, da naj pošljejo za-
stopnike na konferenco, ki se bo
vršila v Milwaukeeju v nedeljo
2. junija. Prične se ob 10. do-
poldne. Vršila se bo v bivši So-
starichevi, sedaj Reberniškovi
dvorani.

Ker bo ta konferenca jako va-
žna. je potrebno, da se je ude-
leži čimveč zastopnikov raznih
društev, in naravno, dobrodošli
so tudi drugi rojaki.

vsake tone nakopanega pre-
moga.

Torej niso zahtevali ničesar
takega, kar bi bilo neupravičeno
ali neizvedljivo. Ampak če obra-
tuješ reve za privatni profit, ti
je samo za dobiček in tega je
čimveč le. ako iz delavcev, ki
delajo v njih, izžemaš kolikor
največ moreš.

Lani je bilo v rovih übitih
nad tisoč delavcev, v prejšnjih
treh letih pa okrog štiri tisoč.
Pcncsrcčb na je bilo v isti dobi
več sto tisoč. Premogarjevo živ-
ljenje ni bilo še nikdar zavida-
li ia vredno. In ako bi bile unije
tudi politično organizirane, bi
kile take gonje, kot je bila sedaj
proti UMWA, nemogoče, oziro-
ma neučinkovite, ker bi znale
udarjati nazaj s politično proti-
propagando.

Fkomentarji"!
e

Zbira in presoja urednik
Jugoslavija bi Trst že imela,

“ako ne bi bila komunistična”. 1
Tako trdijo tisti übežniki iz “Ti-
tove” Jugoslavije, ki so bili pri-
pravljeni vso dežeio podariti
Hitlerju in Mussoliniju in tudi
delovali njima v korist.

V Vatikanu in v Kvirinalu se
resno boje, da preti Italiji “ko-
munistična” nevarnost. Torej
ako ne dobi Trsta “komunisti-
čna” Jugoslavija, čemu ga nuditi I
Italiji, ako bo prej ali slej tudi!
ona “komunistična”?

Victor Emanuel se je preseiil
v Egipt, kjer bosta z Ileno pre-
živela v miru dneve, kolikor jih
bosta še doživela. Ko sta se po-
slavljala iz Rima, ni bilo parad,
ne ceremonij. Sploh sta bila že
na ladji, predno je bila prečita-
na njegova odpoved prestolu.
Bolj prisrčen pa je bil sprejem
v Kairu. Kralj Farank ga je ča-
kal in pozdravil ter ga spremil
v svojo palačo na pogostitev in
mu voščil veselo bivanje v
Egiptu.

Zavezniki so imovino vojnim
zločincem zaplenili. V začetku
so zasegli tudi vloge odstoplega
italijanskega kralja Emanuela,
ki jih je imel v Londonu. Pozne-
je so bile prepisane nazaj na
njegovo ime. Vloge ima tudi v
Švici in v Ameriki. Tudi s sabo
jih je imel nekaj, tako, da kar
se premoženja tiče, v Kairo ni
prišel “suh”. Vladarji si znajo
pomagati, da imajo vedno pro-
stor, kjer so lahko “pod streho”
in v udobju.
Umberto 11. je sedaj kralj in to j

čast bo imel gotovo saj do 2. ju-
nija. Toda vladarsko žezlo je
prejel brez ceremonij. Res, da
mu je v Rimu vzklikala množi-
ca, ki je štela kakih 10,000 mo-
narhističnih glav, toda naslednji
dan je demonstriralo proti nje-
mu 50,000 republikancev. Izgle-
da, da sta Emanuel in njegov
sin že dovršila svoj dan.

Chicago Tribune v uredni-
škem članku argumentira, da
lahko Italija in Jugoslavija v
zahtevah za Trst obe navajati
tehtne razloge, toda po njenem
mnenju ga nobena ne potrebuje,
ker imata obe dovolj drugih
pristanišč. Zato priporoča, naj
se da Trst Avstriji, kateri je tr-

žaška luka res potrebna. To je
Tribuna predlagala že parkrat
prej. Ampak Byrnes se tudi na-
njo ne ozira, čeprav trdi, da je
“največji časopis na svetu”. In
takemu časopisu se je ameriške-
mu politiku nevarno zameriti.

Osvoboditev žensk v Jugosla-
viji pomeni več kot pa le volilno
pravico. Tako je ugotovila na
priredbi SANSa v Chicagu mi-
nulo nedeljo Nada Kraigherje-
va. Ustvarja se gospodarski si-
stem, v katerem bo dekletu omo-
gočeno izbrati si moža po svo-
jem srcu, ne takega, kakršnega
ji določi “grunt”, to je, oče in
mati v interesu dote. To velja
za Slovenijo. A še večji pomen
pa bo osvoboditev jugoslovan-
ske žene v primitivnih krajih
države, kjer ni imela v družbi
niti toliko veljave kot jo je ime-
la služkinja ali pa dekla v Slo-
veniji.

Bosno je Nada Kraigherjeva
prepotovala prvič leta 1938. Pra-
vila je, kako je prišla po svojem
poslu v hišo, kjer so imeli tri
dni starega novorojenčka, de-
čka, ki ga ji je oče radostno in s
ponosom predstavil. “Kje je
mati?” ga je vprašala. “Na polju
dela.” In je pripovedovala, kako
malo se v tistih krajih ceni ženo.
Možje zahtevajo, da jim rode si-
nove, toda če le deklice prihaja-
jo na svet, se mož ujezi in ženo
nabije radi tega. V omenjenem
slučaju sta oče in boter pila in
jedla ter prejemala čestitke na
pridobitvi novorojenčka, žena
pa je garala na polju. To social-
no neenakost, ki je razvoju in
napredku države škodljiva, bo
nova Jugoslavija iztrebila. Ka-
ko? Z vzgojo. Kajti vsakdo se
mora sedaj učiti pisati in čitati
Jer pohajati na predavanja ter
učne tečaje.

George Maslach, ki je bil pred
leti zelo delaven v JSZ, je iz
Hercegovine doma. Bil je tam
na obisku leta 1939. Zelo se je
začudil, ko je v svojem selu do-
bil še prav tako primitivne raz-
mere in enako mentaliteto pre-
bivalcev kakor so jo imeli, ko je
bila Hercegovina še pod Turčijo
in potem do prve svetovne voj-
ne pod Avstrijo, nato pa jo je

(Nadaljevanje na 5. strani.)

STALIŠČE "PROLETARCA" JE
PRAVILNO IN VREDNO PODPORE

Tako ugotavlja v tej številki naš "old timer" Matt
Tušek iz Ohia.

V Chicagu imamo naročnico, ki pride vsako leto
obnoviti naročnino par tednov prej kot ji poteče in pri-
speva v tiskovni sklad prilično vsoto, vselej z naroči-
lom, da naj se v objavi njenega imena ne omenja, češ,
kaj bi me oglašali! Naroča knjige, pomaga SANSu,
prispeva relifnim akcijam in se živo zanima za vsako
akcijo, ki služi napredku. "Proletarec" je na pravem
stališču," je rekla, "zato ga z veseljem podpiram."
Dela v tovarni in ima družino. Takih prijateljic ima ta
list i v Clevelandu, v Kaliforniji, New Mexici, Penni itd.

* * $

V tej številki je obnovil svojo kolono Joško Oven,
ki je bil z družino nekaj tednov na "počitniškem" po-
tovanju po naši sosedni republiki Mehiki.

Anton Shular opisuje na svoj zabavni način sta-
novanjsko krizo, Katka Zupančič pa važnost premo-
garja, ki se jo spozna šele kadar odloži kramp in lo-
pato . . .

Prečitajte v tej številki i članek SANSovega tajnika
M. Kuhla, članek na angleški strani o porajanju no-
vega novega nacizma na Bavarskem in sploh vse
drugo gradivo.

John Chamazar, ki je čitateljem znan vsled svo-
jega drobiža", je radi poslabšanja zdravja pisanje
opustil. Nadejamo se, da čim se mu zdravstveno sta-
nje izboljša, bo čitatelje spet zabaval s svojimi sarka-
stičnimi in šaljivimi dovtipi.

Iz Bridgeporta nam poročajo, da je Josipu Snoju
odredil zdravnik pot v bolnišnico. Upamo, da ta naš
delavni sodrug kmalu okreva. Redki so, ki bi bili skozi
leta in leta toliko aktivni kot je bil on.

V tej številki je izkaz prispevkov v tiskovni sklad.
V njemu so le vsote, ki so bile poslane do 2. maja.
Druge bodo v prihodnjem izkazu.
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