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L.J l DJE SI DELAJO \ SAKE SORTE REKLAMO. Fant na gornji
sliki si je dobil prostor v izložbenem oknu v New Torku in rekel mimo-
idočim, da je to vendarle boljše kot nič. Iščem stanovanje, pa ga ne
dobim. Vojak gor ali dol. Nu. Sedaj ga imam!

Spor med sovjeti
in zopodom se
nevarno ostri

Walter Lippman svari pred spletkami militaristov.
Moskva v spopadu z ameriško propagando.

Anglija je v posredovalni vlogi. Ni volje za mir

Ko je naš državni tajnik Byr-
ncs nedavno po radiu poročal o
konferenci vnanjih ministrov v
Parizu, ni nič prikrival, da je
med našo in sovjetsko vlado
oster spe,;- in da uVegi/fe poslati
v kratkem še bolj napet.
/j*- nic znamenj za sporazum

On kajpada zvrača vso krivdo
na vlado v Moskvi. Smatra, da
je naša vlada Rusiji dolgo popu-
ščala in da ji je pokojni Roose-
velt na sestankih velike trojice
dal preveč koncesij. To pa se
mora sedaj nehati.

Bevin, Byrnes in Molotov so
se dogovorili, da se v sredi tega
meseca zopet snidejo. Ampak
Byrnes je povedal Moskvi v na-
prej. da kar se Trsta tiče, Ame-
rika ne bo odnehala, in ne v dru-
gih takih spornih zadevah, v
katerih ne more več popustiti.
Bvrnes je mnenja, da se gre tu
za načela, in načel pa naša vlada
ne bo kompromitirala.

Iz Moskve odgovarjajo, da so
i tam za načela. Torej so tu ali
dvoje vrste načel, ali pa se pod
tako znamko skrivajo drugi na-
meni.

Ščitenje Italije
Državni tajnik Bvrnes je de-

jal. da kar se Italije tiče, se skle-
nitev mirovne pogodbe z njo vse
preveč zavlačuje. Krivdo je zvr-
nil na Rusijo, ker napram Italiji
stavlja neizvedljive zahteve. N.
pr. reparacije. Ako jih Italija
hoče plačati, ji bi mogle v ta na-
men pomagati Zed. države. “Te-
ga ne bomo storili,’’ pravi Bvr-
nes. “Italiji smo dali že mnogo
milijonov, toda ne zato, da jih
bo dajala komu drugemu skozi
zadnja vrata.”

Italiji bomo še pomagali, je
dejal, ampak v ta namen je tre-
ba z njo skleniti mir. da bo ve-
dela pri čem je injeako začeli
z rekonstrukcijo svojega gospo-
darstva.

Glede Trsta je Byrnes odloč-
nejši kot pa Bevin. Kar nera-
zumljivo je, kako se je zavzel
da bi ga Jugoslavija ne dobila.
O prebivalstvu v Julijski Bene-
čiji je slabo poučen, ker trdi, da
ako se Jugoslaviji ugodi, pride
nad pol milijona Italijanov pod
Jugoslavijo. Lahko bi vedel iz
zanesljivih podatkov, ki so bili
predloženi zavezniški mirovni
konferenci že po prejšnji vojni,
in spet sedaj so na razpolago, da
je v resnici pol milijona Jugo-
slovanov bilo podarjenih Italiji
in da je bil to silen udarec po-
sebno na slovenski narod. Am-

pak ako se je ameriška vlada od-
ločila, da naj ostane pri storjeni
krivici, bo morda le par sto ti-
soč Slovencev in Hrvatov dode-
ljenih Jugoslaviji, ostala Pri-
morska s Trstom pa ostane pod
rimsko vlado.

Tito v Moskvi
Kmalu po končani konferenci

vnanjih ministrov v Parizu je
šel v Moskvo maršal Tito. Spre-
jela sta ga Stalin in Molotov.
Gotovo je bil na posvetu, kaj
storiti glede primorskega vpra-
šanja in reparacij. Ako je Molo-
tov uvidel, da se Byrnes glede
Trsta ne bo podal, in ker mu
pomaga Bevin in Bidault. je tre-
ba najti kakšen izhod.

Poročevalec čikaškega “Suna”
Alexander Kendrick je dne 28.
maja brzojavil iz Pariza, da bo
prihodnja zahteva Jugoslavije
internacionalizacija Trsta. Kajti
vlada v Beogradu je baje uvi-
dela, da ga Jugoslavija ne bo
dobila, lahko pa predlaga kom-
promis, da postane ne samo lu-
ka ampak tudi mesto pod med-
narodno upravo.

List “Primorski dnevnik”, ki
izhaja v Trstu, se zelo pritožuje,
da je anglo-ameriška vojaška
oblast na Primorskem Jugoslo-
vanom neprijazna, da se vpri-
zarjajo proti njim hišne preis-
kave, veliko je aretiranih in
marsikakega Jugoslovana, ki je

(Nadaljevanje na 5. strani.)

Predsednik CIO Philip Murrav |
. i
je v svojem klueu na delavstvo
ugotovil, da je bilo v minulih de-
setih letih predloženih kongresu
109 osnutkov za postave, ki so
imeli ali imajo za svoj» temeljni
namen udariti po linijskem de-
lavstvu.

Zadnjo sredo je bil predsed-
niku Trumanu poslan takozvani
Čase Bill, ki ima toliko določb
proti unijam, da hi z njegovim
uveljavljenjem bile übite skoro
vse pridobitve, ki jih je delav-
stvo dobilo pod “new dealom”.
Murray je na predsednika ape-
liral, da naj Caseovo predlogo
vetira, toda kaj pomaga, ko pa
je v nedavni železničarski stav-1
ki Truman sam predlagal kon-
gresu proti unijam še bolj dra-
stičen zakon. Razlika je le. da j
naj bi bil negov načrt le zača-

KONFERENCA PROSVETNE MATICE V
MILWAUKEEJU IMELA VELIK POSET

ZED. DRŽAVE ZAMUJAJO SVOJO
ZGODOVINSKO NALOGO

V ameriški okupacijski zoni v Nemčiji so se vršile
nedavno občinske volitve. Klerikalci so izšli iz njih kot
najjačja stranka. Socialdemokrati in komunisti so pri
ameriškem poveljstvu protestirali, ker se volitve niso
vršile pošteno in pa ker ameriški okupacijski uradniki
izkazujejo vse preveč simpatij elementom, ki so pod-
pirali nacije, oziroma ki so bili fašisti. Delavci v ame-
riški zoni se čudiio, ker naši uradniki toliko občujejo
z višio duhovščino in ker se v tolikih slučajih ravnajo
po nasvetih kardinalov, bankirjev in drugih takih lju-
di iz višie družbe.
_

Silno se nad našimi uradniki pritožujejo v Italiji.
Ameriški oficirji so gosti italijanske gospode, ki je vsa
kolaborirala s fašisti. Italijanski proletariat vidi, kako
se Američani udomačujejo med aristokrati dočim so
med vojno iz naše propagande slišali kako da je naš
namen poraziti fašizem in uvesti demokracijo v Ev-
ropi in Aziji.

Svobodomisleci v Italiji se začudeno vprašujejo,
kako to, da se ameriško uradništvo toliko zanima za
Vatikan in čemu si toliko prizadeva utrditi papežev
vpliv, če pa smo res za ločitev cerkve od države.

Demokrati na Japonskem se pritožujejo, ker pod
znamko demokratiziranja Japonske utrjujemo med
ljudstvom ugled japonskega cesarja in pomagamo do
oblasti iaoonskim konservativcem. Ker so demokrati
proti tej taktiki protestirali, iim je eden višjih ameri-
ških častnikov dejal, da kakor nismo za komunizem v
Zed. državah tako tudi na Japonskem nismo. Iz istega
razloga protežiramo konservativne in klerikalne kro-
ge v Italiji, na Bavarskem in v Avstriji.

Zed. države so imele v prvi svetovni vojni sijajno
priložnost orevzeti vodstvo nad svetom za program,
ki ga je razglasil Wilson, pa smo zavrgli njegovih 14
točk in Wilsona.

V minuli vojni je pokojni Roosevelt spet razglasil
idealistična gesla in poskrbel, da je ta dežela prevzela
v svetovni javnosti vodilno vlogo. Toda njegovi na-
sledniki so io zgrešili. Namesto moralna gesla nagla-
soma sedaj, kako je naša naloga skrbeti za mir po
svetu —in sicer skrbeti ne z našo moralno temveč z
oboroženo silo. Prerekamo se z Rusijo in ji molimo
atomsko bombo pod nos. Govorimo o svetovni vza-
jemnosti a ob enem moderniziramo naš militaristični
aparat in poudarjamo, da ie največji na svetu naj-
jačji na morju, na suhem in v zraku. Naša vlada prav
nič ne skriva, da ii je za jačanje kapitalizma ne le tu
ampak kjerkoli na svetu. Namesto da bi uveljavljala
program, ki ga ie oglašal za svoj ideal pokojni Roose-
velt, smo se lotili izvajati politiko sile, kar ne more
privesti drugam kot v nove konflikte.

Konference Prosvetne matice
in JSZ, ki se je vršila 2. junija
v MilwaukeejU, se je udeležilo
nad petdeset oseb iz naselbin
Sheboygan, Milwaukee, West
Allis, Waukegan in Chicago.

Zanimiva so bila poročila za-
stopnikov društev o aktivnostih
za SANS in jugoslovanski relif.
poročila zastopnikov kulturnih
društev in pa o delu in stanju
zadruge v Waukeganu.

Konferenci je predsedoval Fr.
Zaitz in zapisnik je vodil Louis

Zorko.
Tajniško poročilo je podal

Anton Garden. Za novega tajni-
ka je bil izvoljen Louis Zorko.
Konferenca je prispevala $250
v sklad za otroško bolnico v Slo-
veniji in $25 v tiskovni sklad
Proletarca.

F. Zaitz je poročal o stanju
pri naših publikacijah in o na-
ših splošnih aktivnostih. Raz-
prave so bile živahne in posebno
zanimivo je bilo, ker smo se se-

j znanili z delom v posameznih

Volitve v Franciji za
levičarski stranki
slabo izpadle

V Franciji socialna revolucija
ni tako na pohodu ko se je še
pred nekaj meseci po vsem sve-
tu verjelo, da je.

Ko so bile razpisane prve vo-
litve v konstituanto, so bili ko-
munisti na prvem mestu. In so-
cialisti so delali skupno in za-
no z njimi so izdelali novo usta-
o. Na referendumu je bila za-

vržena in minulo nedeljo so se
vršile volitve v novo konstitu-
mlo. Teda izid ni bil tak, da se
m ga mogle levičarske stranke
>o svetu veseliti, kajti na pr-
vem mestu je nova francoska
grupacija, ki je zidana na kle-
ikalizmu.

Večer pred volitvami prošlo
soboto je Francozom govoril po
radiu papež Pij XII, in jih urgi-
ral, da naj gredo na volišče vsi
!o enega in glasujejo za stran-
jo, ki se imenuje Mouvement

Populaire. To je ka-
oliška stranka s precejšnjim so-
cialnim programom, ker druga-
če ne bi mogla med maso. Sploh
klerikalizem v Franciji že dolgo
u bil toliko močan kot je sedaj.
>ač zato, ker se je otresel starih
zvez s plemstvom in obljublja
socialno zaščito kmetom in de-
lavcem. krščansko podlago dr-
žavi in pa da le ona ima zaslom-
be v Ameriki, v Angliji in pa v
cerkvi.

Komunisti, ki so prišli iz pr-
vih volitev v konstituanto kot
najjačja stranka, so sedaj na
drugem mestu. Še bolj kakor
oni so nazadovali socialisti. To-
da oboii skupaj so še vedno naj-
jačja politična skupina v repu-
bliki. Ni pa verjetno ,da bo dr-
žala kajti v minuli kampanji
sta sc razprli in posledice so iz-
guba glasov za obe.

Ustava, ki je bila na referen-
idumu zavržena, je bila za kon-
servativne francoske kmete in
za vo’ilcc iz srednjega sloja pre-

I več “revolucionarna” in prihod-
nja. ki io ima sestaviti nova
konstituanta, bo bržkone po-
maknjena v boli konservativne
teke.

Slabo za Francijo, in za med-
narodno delavsko gibanje je.
ker sta si začeli socialistična in
komunistična stranka nasproto-
vati. To koncem konca ne more
koristiti drugemu kakor konser-
vativnim strankam. Morda sc
duhovi sčasoma le umirijo in
spoznajo, da kjer ni solidarnosti
med delavstvom, ima reakcija
koristi.

’ naselbinah in o raznih mnenjih
v njih.

Prihodnja konferenca bo v je-
i šeni sicer spet v Milwaukee-

iu. Na glasovanju so bila mesta
Waukcgan, Chicago in Milwau-
kee. Slednje je dobjlo 23 glasov
Waukegan 5 in Chicago 8.

Radio aparat je dobilo dru-
štvo št. 104 SNPJ v West Allisu.

Tajnik A. Garden je poročal,
da je bilo nabrano na knjižice v
prid konference in pa otroške
bolnice v Chicagu $197. v Mil-
vvaukeeju $127.40, v Waukega-
nu S6B in v Shebovganu $55.20.

Kongres delavskemu gibanju slabo obeta
sen. dckl ‘r si dežela ne opore
in piične s civilno produkcijo.

Udarec, ki ga kongres misli
zadati unijam, bo imel, če se ga
izvede, težke posledice. Philip
Murray in William Green oba
svarita, da s policijskimi za-
koni delavskega (linijskega) gi-
banja ne bo moglo zadušiti. Ako
je kongres proti stavkam —in
tudi delavci se jih poslužijo le
v skrajnem slučaju, tedaj je tre-
ba poiskati naj prvo vzroke. Ako
kongres stavke prepove, ali kot
določa omenjena zakonska os-
nova, da se ne sme z obeno pri-
četi prej nego poteče 60 dni od
časa ko ie bila oklicana, je lahko
tudi še tako konservativnim po-
slancem jasno, da to ni nobena
rešitev.

Niti ni dovolj, ko unije zahte-
vajo le zvišanje mezde. Kaj pa
je pomagalo, ko je nekaj milijo-

nov delavcev dobilo par dajmov
priboljška, če pa so se tik nato
podražile živi jenske potrebšči-
ne za višje vsote kot pa znaša
povišana mezda!

Kruh mesnine, maščoba, ob-
leka, vse se draži mesec za me-
secem. Urad za kontroliranje
cen (Office os Priče Administra-
ticn) se še prizadeva, da bi cene
tiščal navzdol, ali njegova ob-
last je že toliko zrahljana, da se
prekupci, špekulanti in pa črna
borza njih nič več ne boji. Vrh
tega je še v kongresu tako ogro-
men pritisk za ukinjenje OPA,
da je kar čudno. Kajti vsi, ki
imajo za ljudsko blaginjo količ-
kaj smisla, svare, da čim odpra-
vimo OPA, bodo cene mahoma
rasle, inflacija bo pojedla ljud-
ske prihranke, in potem sledi
polom—ki bo hujši kot pa oni.

ki ic imel svoj začetek leta 1921).
Žal, da predsednik Truman v

svojih sporih z reakcionarnim
špekulantom naklonjenim kon-
gresom ni dovolj energičen.
Roosevelt se ie znal s tako opo-
zicijo boljše spopasti in stvar;
tudi dramatiziral, da je ljudstvo
razumelo, za kaj se gre.

Izglcda, da se poslanci niti
vi litev ne boje, čeprav se vrše
že to jesen. Voditelji unij ob-
ljubljajo podvzeti proti reak-
cionarnim kandidatom veliko
kampanjo. To bi kaj zaleglo, ako
hi imele proti služabnikom pri-
vatnih interesov svoje kandida-
te. A navadno si poiščejo med
kandidati republikanske in de-
mokratske stranke take, ki niso
nič boljši kot prejšnji. In zdi se.
da bodo tako zmoto napravili
znova tudi v letošnjih kongres-
nih volitvah.

Zbira in presoja urednik
“Pravda” v Moskvi ameriški

vladi očita, da ima vse dežele po
svetu za učenčke in Zed. države
pa hočejo biti njihna učiteljica.
S takim razmerjem se svet ne
bo sprijaznil, izjavlja omenjeni
list. Bržkone je v pravem. Ozi-
roma je v pravem kar se USSR
tiče, ker ona ni prav nič pri vo-
lji igrati podrejeno vlogo.

Pij XII. je posegel v politično
akcijo kot menda še noben pa-
pež pred njim v zadnjih sto le-
tih. Pisali so sicer enciklike, ob-
sojali marksizem, ščuvali proti
delavskemu gibanju, a tako da-
leč kot sedanji papež ni nihče
posegel. Za bodočnost cerkve
mu je, pa ji menda s Svojo tak-
tiko bolj škoduje kakor koristi.
Kajti spreminja jo bolj in bolj
v politično cerkev. Ni varno, ka-
dar grozi vernikom s peklom,
če ne bodo glasovali kakor on
hoče, kajti lahko se zgodi, da mu
bodo opozicionalne stranke ne-
kega dne vrnile udarce. In to ne
bo prvič.

Icelandija je sklenila trgovsko
pogodbo z Rusijo, kar sicer ni
važno, ker kaj posebnega pro-
meta med njima ni. Važno je le,
da se je-Moskva požurila zanesti
svoj vpliv v Icelandijo. Gre se
za vojna oporišča v nji. ki jih
imajo Zed. države a jim jih je
icelandska vlada na pritisk v
Moskvi odpovedala. Sicer je ve-
ljal sporazum za baze le do kon-
ca vojne toda ameriški generalni
štab bi jih rad ohranil. Iz Ice-
landije v Moskvo z modernimi
letali ni posebno daleč.

Francija je dobila ameriško
posojilo, ki ga je izposloval Leon
Blum. Ampak njegovi stranki
to ni dosti koristilo, oziroma nič.
Blum in Thorez sedaj lahko pre-
mišljujeta. ali je pametnejše, da
se njuni stranki napadata druga
drugo, ali pa bi bilo koristnejše
iskati pota v nov sporazum med
njima. Ako bi pomislila na nju-
ne nasprotnike, ki so eni in isti,
morda jima ne bi bilo težko

ustanoviti nove ljudske fronte.

Bevin in Molotov sta si dne
26. maja izmenjala pozdrave ob
priliki obletnice pogodbe med
Veliko Britanijo in Sovjetsko
zvezo. Sklenjena je bila še pod
Churchillom in določa dvajset-
letno nezlomljivo prijateljstvo
med njima. Bilo bi v prid obema
in vsemu svetu, ako je pogodba
res toliko trdna. Ampak doslej
je le še malokatera držala.

Kaj z Nemčijo? To je važno
vprašanje, o katerem si ni veli-
ka četvorica še v ničemer na či-
stem. Vsaka vlada si bodočo
Nemčijo predstavlja po svoje in
vsaka si jo želi na svoji strani.
Ako se bi mogle te štiri vlade
(ameriška, ruska, francoska in
angleška) sporazumeti, kaj sto-
riti s Hitlerjevo dedščino, bi Ev-
ropa veliko laglje dihala.

Nemci so si nakupičili v Švici,
na Švedskem, v Argentini in v
Španiji med vojno velika boga-
stva. Švedska je zaveznikom ob-
ljubila izročiti 94 milijonov do-
larjev nemške imovine, Švica
pa se brani, češ, da se je Hitler
v nji zadolžil 400 milijonov z
naročanjem vojnega materiala,
pa bo sedaj švicarska vlada nem-
ške vloge sama porabila za bri-
sanje nemškega dolga. Nemci so
med in pred vojno investirali
velike vsote tudi v Zed. državah
in jih s pomočjo ameriških dr-
žavljanov tako zavarovali, da
jim ne prideš do živega. Oziro-
ma jim merodajni faktorji no-
čejo priti do kože. Drže se pra-
vila, da vrana vrani oči ne iz-
kljuje.

Poljski generali v Zed. drža-
vah zares mislijo, da jim bo da-
na s pomočjo ameriške armade
prilika udariti na Sovjetsko uni-
jo’ Tedaj se bi polastili vse
Ukrajine in svoje meje bi po-
maknili do Moskve in pa daleč
na jug. Dokler ne bo mirovnega
sporazuma, se bodo take sanje
in spletke nadaljevale in svet bo
v negotovosti

NE PREZRIMO SKOZ POLETJE
AGITACIJE ZA PROLETARCA

Običaj je, da v poletju med nami ni toliko aktiv-
nosti kot v ostalih mesecih v letu. Toda kot poudarja
Joško Oven, z agitacijo za Proletarca ne smemo po-
jenjati.

Na konferenci krajevne organizacije Prosvetne
matice v nedeljo 2. junija v Milvvaukeeju je bilo zno-
va razvidno, da čitatelji stališče Proletarca odobrava-
jo in da mu bodo ostali naklonjeni, agitirali zanj in
ga podpirali.

Seveda so navzoči želeli izvedeti, čemu upravnik
C. Pogorelec mish pustiti to službo. Mnogim je vzrok
povedal že sam. Med njim in urednikom je nastalo
nesoglasje, ker smatra, da smo postali sopotniki in
zagovarjamo vlado v Jugoslaviji, ki je totalitarna, to
je, nedemokratična.

Urednik je zase prepričan, da je stališče Proletar-
ca povsem pravilno, kakor je bilo v času prve svetov-
ne voine, dalje z ozirom na naše odnošaje s Thoma-
soo strujo v S. P., glede Sovjetske unije in pa osvobo-
dilne borbe v Jugoslaviji.

Nas list jo je podpiral od začetka. Seveda ni vse
idealno kar se tam vrši toda saj tudi v tej deželi ni.
Ampak kar je vredno podpirati, to branimo in takim
akcijam pomagamo kolikor je v naši moči.

□ pravniške posle bo začasno prevzela Ann Beni-
ger in tako se bo naše delo v uradu nadaljevalo ka-
kor doslej.

Od zastopnikov in drugih, ki sodelujejo v agita-
ciji za Proletarca, pa pričakujemo, da bodo porabili
v prid lista vsako priložnost in s tem skrbeli, da bo šel
dalje po svoji poti.

Znano je, da so se tiskovni stroški zelo dvignili.
Večina časopisov je naročnino vsled tega zvišala. Pro-
letarec lega še ni storil, ker mnogi naročniki prispe-
vajo v tiskovni sklad in nedvomno mu bodo enako
naklonjeni v bodoče.

Kar se tiče sedanjega upravnika, bo lahko svoje
mnenje povedal sam. Za list je že veliko storil in upa-
mo, da mu ostane naklonjen tudi izven urada.


