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NEKAJ GLAVNIH NACIJSKIH GLAVARJEV so sodišča le po-
koiHala. Slabo je, ker se vzrokov, radi katerih je fašizem nastal, niso
lotila. Gornje je morilec dr. Klaus Karl Schiling. V svojih zdravniških
fkspcrimentih se je učil nad jetniki v logarju Dachau, kjer jih je dal
l ist no! orno Dokončati nad 1,200. In sedaj je plačal kazen za svoje grehe.

Angleški taboriti
hočejo mir in
spravo z USSR

Ernest Bevin o odnošajih z Moskvo. —Kritike
proti vnanji politiki ’ohoritske vlade. Krivda
za spore na vseh straneh. Vprašanje židovstva

Angleška delavska stranka
i vlado in večino v parla-

mentu okrog loto dni. In to pr-
vi* \ zgodovini dežele. Prej je
bii.i parkrat le v koalicijskih
'lad.ih. Sedaj je odgovornost

v ladanje popolnoma njena.
Presojanje uspehov in ne-

uspehov
Ko se je minuli teden vršila
llournemouthu konvencija de-

<vske stranko, sc je na nji šlo
red vsem za pregled dela labo-
tske vlade v njenem prvem
tu Delegati so presojali nje-

e uspehe in neuspehe. V pr-
il par dneh je b'ilo izrečenih

roti vladi veliko ostrih besed,
■»sobno še na račun ministra
snu jih zadev Ernesta Bevina.
Kajti dokler je bila delavska

'Tanka kar se angleške vna-
je politike tiče, v opoziciji, je

istro prijemala Churchilla in
Antlionjja Edena. A ko pa je
vlado prevzela, je bilo kmalu o-
itno, da koraka Bevin po sta-

rih potih imperijske politike.
Bočim se je delavska vlada v

'ti inji politiki še dokaj dosle-
dno držala svojega programa in
začela s socializacija in z utrje-
uijem socialne zaščite, je pa
mednarodnih odnošajih osta-

I do nedavna v istih smernicah
Kakršne so bile pod toriji.

Laski za spremembe in
razumevanje

Konvencijo je otvoril pred-
alnik eksekutive delavske
Tanke profesor Harold Laski,

je smatran za levičarskega
socialista. V mednarodnem sve-
II je on priznan sociolog in mi-
'icc. V svojem govoru je po-
daril, da je glavna naloga de-
‘Svske stranke delovati za sve-
hvni mir. Na Sovjetsko unijo

i je apeliral, naj se rajše po-
kadi gojiti zaupanje (do Angli-
. 1 kakor pa sumničenja. Že
Pred konvencijo se je Laski od-
Wii za na pot z večjo deputa-
cijo delavske stranke v Rusijo,
■i; > se bi tam osebno boljše spo-
razumeli kot pa> se morejo za-
vezniške vlade na svojih konfe-
rencah in v propagandnih spo-
padih.

Dalje je Laski poudarjal, da
■raj Anglija podpira republi-
kansko Italijo, da naj übežne-

mu grškemu kralju odreče vsa-
ko podporo in pa da je čas na-
praviti konec fašizmu v Španiji.

Dejal je, da bi nadomestitev
diktatorja Franca s kraljem, ki
ga ji usiljuje vatikan, ne bila
nobena rešitev za Španijo.

Ob ehem je Laski našteval,
v kakem položaju je delavska
stranka Anglijo dobila v svoje
roke in da se tradicij torijske
politike ne more mahoma izbri-
sati.

Mnogo konstruktivne graje
V razpravi o delovanju mini-

strov laboritske vlade je bilo
veliko graje sploh so bile ne-
katere kritike iz levičarske sku-
pine izredno ostre. In iz odo-
bravanja, ki so ga bili kritiki
deležni iz vrst delegacije so ne-
kateri časnikarski poročevalci
tujezemskega tiska sklepali, da
bo Bevin bržkone dobil neza-
upnico. Kajti on je v sedanji
vladi vodilna osebnost, čeprav
ni njen predsednik.

Glavne pšice so padale na
Bevina zaradi Grčije, Španije,

(Konec na 6. strani.)

Unije pomorščakov imajo par
sto tisoč članov. Ko so minuli te-
den zapretile s stavko, so vrgle
ves ameriški pomorski promet s
tira. Ne samo naši deželi, po
vsem svetu se bi poznalo, če bi
teh par sto tisoč pomorščakov
vztrajalo v nji. Vsi merodajni
vladni uradi so se trudili, da ne
bi prišlo do take katastrofe. In
so tudi uspeli.

V naši deželi je sedaj manj
kot pol milijona premogarjev.
Vsi so organizirani. Pol milijo-
na ljudi povprečno vzeto
v taki deželi, kakor je naša, ni
veliko. Ampak če so na pravem
mestu, vržejo lahko vse njeno
ekonomsko življenje v polom.
Tako se je zgodilo v zadnji stav-
ki premogarjev. Čeprav imamo
naravni plin, olje, gasolin in ele-
ktriko, vzlic temu je teh pol mi-
lijona podzemskih kopačev po-
vzročilo krizo in bilo je v tisku,

Pošiljanje denarja
v Jugoslavijo

Chicago, 111.—Pogajanja med
Zed. državami in Jugoslavijo so
bila zaključena glede poštnega
denarnega prometa, in zopet je
mogoče pošiljati denar v Jugo-
slavijo po mednarodnih denar-
nih nakaznicah (International
Money Orders). Pristojbina je
predvojna to je, en odstotek
za znesek deset dolarjev: lOc za
$lO, 20c za S2O, in tako dalje do
$1 za SIOO. Ko kupite mednaro-

v radiu in v kongresu stokanja,
kričanja in zgražanja, da je bi-
lo j«j.

Nastala je stavka železničar-
jev. Samo dve njihni uniji sta
stopili vanjo, 18 ostalih pa je bi-
lo proti nji. Toda ker so v prvi-
ma dvema lokomotivni strojevo-
dje in pa vlakospremno osebje,
je bil hipoma ves železniški pro-
met ustavljen. Ne sicer za dol-
go, ampak ustavljen je bil.

V Nevv Vorku so v začetku
leta zastavkali operatorji vzpe-
njač. Tisoče in tisoče ljudi ni
moglo peš v nebotičnike, pa so
ostali doma.

V Philadelphiji in v raznih
drugih mestih so zastavkali de-
lavci cestne, nadulične in pod-
zemske železnice. Ni jih veliko,
ampak ves običajni meščanski
vrvež je bil postavljen na glavo.

Ponekod so zastavkali delavci

NESOGLASJAM VELIKE ČETVORICE BI
NITI MOLITVE NE MOGLE POMAGATI

Ko se /e minulo soboto odpeljal naš državni tajnik
Byrness v Pariz, je dejal dan prej, da naj molimo za
njegov uspeh.

Češ, ako ne zmaga navadna razsodnost, naj nam
saj molitev pomaga k rasvetljenju.

Dejal je, in ob enem dne 13. junija angleški mini-
ster vnanjih zadev Ernest Bevin, da je Sovjetska unija
glavna, ali edina zavora svetovnem miru.

To je bilo veliko rečeno in Moskva seveda odgo-
varja nazaj.

Ta teden so se sešli vnanji ministri velike četve-
rice v Parizu znova, vsi zaskrbljeni, da bo morda polo-
mijada med njimi še večja kot na njihnih prejšnjih ses-
tankih. In baš zato je naš državni tajnik Byrnes dejal,
da potrebuje veliko molitve v svoji misiji.

Ce bi očenaši kaj pomagali, bi človek verjel Byrne-
su, da naj molimo v pomoč njegovi misiji. A prav gotovo
je, da on verjame v moč molitve toliko kakor lanski
sneg.

Kar naš državni tajnik ve, in kar Ernest Bevin ve,
in pa Vjačeslav Molotov, je to, da se zmagovite sile ne
morejo zediniti.

Baš na tem kraju smo v najtragičnejših dneh vojne
poudarjali, da se gre tu samo za interese. Seveda, ideale
so razne vlade tudi naglašale. Ampak kadar se gre za-
res, ideali izginejo za kulise in na pozornici se pojavijo
stebri tistih, ki jim je za privatni profit.

Čisto pravilno se lahko razume izjave Bidaulta,
Molotova, Byrnesa in Bevina, da jim je za slogo. Vsi
štirje vedo, da bi bila tretja svetovna vojna večja kata-
strofa kot še katerakoli prej. A vzroki za vojne so še tu.
Teh pa nočejo ali pa ne znajo odstraniti.

V Parizu so na sestanku vnanjih ministrov velike
četverice Angleži in Američani Rusiji znova očitali, da
se ne more ali pa ne zna poglobiti v položaj in zato
da buta ob steno.

Ena spornih točk je Trst. Ameriška in angleška vla-
da ga zahtevati za Italijo.

Dalje je sporna točka mirovna pogodba z Avstrijo.
Anglu-ameriška koalicija sta za priključitev Avstrije v
takozvani "zapadni blok''. USSR pa deluje, da se njen
"železni obroč" razžene čim daljše proti zapadu. Vojna
s Hitlerjem je nad leto dni končana, a ne bo pa je še
konec med takozvanim vzhodim blokom, ki ga pred-
stavlja Sovjetska unija, in z zapadnim, ki mu sedaj na-
čeljujejo Zed. države.

V bistvu pa je to borba med privatnim lastništvom,
to je, med kapitalizmom, in med takozvanim komuniz-
mom, ki ga Moskva zastopa.

Miru v tem položaju ne bo. In ker to naš državni
tajnik Bytnes ve, je ob svojem odhodu v Pariz prosil,

na j zanj namreč za uspeh njegove misije.Zal, da molitve nič ne pomagajo. Razum bi, tega
pa je silno malo, posebno v diplomaciji.

dno denarno nakaznico, plačate
v dolarjih, a tam bo izplačana v
d) larjih po vrednosti, ki je bila
določena pri pogajanjih. Pri-
poročljivo je tudi, da pošljete
svojcem tam mednarodne po-
vratne kupone (International
Reply Coupons). Vsak kupon
stane 9c, tam pa dobi na pošti
za ta kupon znamko za navadno
pismo v Ameriko. In ker stane
jugoslovanska poštnina za na-
vadno pismo do 20 gramov 5
din., si lahko predstavljate, kako
veseli bodo vaših kuponov.—J.Z.

Moč unij ogromna, a ne prav izvajano
v elektrarnah in plinarnah. Ni
bilo luči, ne kuriva.

Iz teh stavk sedaj ugibajo, da-
li ima večina, ki se izrazuje v
volilnih bojih sploh še kaj moči,
ali pa je to le še teoretična demo-
kracija? Kongresniki, ki pravi-
jo, da zastopajo ves naš 140 mi-
lijonski narod, so kleli, pisali po-
stave in glasovali, toda to ni pri-
neslo niti enega koščka premoga
na površje. In tudi če bi še tako
rogovilili, tudi vlaki bi še zdaj
ne vozili, če se ne bi železničar-
ji podali.

Predsednik Truman je zagro-
zil, da bo našo trgovsko morna-
rico operiralo vojaštvo če pride
do stavke. Pa so rekli pomorš-
čaki drugod, da tovora s stavko-
kaških ladij ne bodo izlagali in
tako bi vsa ameriška pomorska,
vojaška in atomska sila nič ne
izdala. Ladje bi obstale v prista-
nih in naš kongres bi zaman

Vpijejo le o poviških
mezde, pa prav malo
o naglem višanju cen

Skozi od početka tega leta je
bilo v tisku in v radiu, pa v kon-
gresu kričanja proti stavkam.
Nihče pa ni hotel na ves glas
omenjati tistih “stavkarjev”, ki
so krivi industrialnih sporov.

Oni kontrolirajo produkcijo
in distribucijo. Najamejo te, če
to pomeni profit zanje. In te za-
vržejo ako ni več pogojev zanj.

Način ameriških unij v kam-
panjah za višanje plač ni odo-
bravanja vreden, ker cilja niko-
li ne doseže.

Delavec dobi višjo mezdo v
eni industriji, a izdelki pa se ma-
homa podraže za vse. In tako
gre iz enega obrata do drugega.
Ni še od tega minulo pol leta, pa
so že vse pridobitve izgubljene.

Slabše šele pride.
Živila so se v tej dobi (med

vojno in potem) podražila pov-
prečno 50 odstotkov, če jih ku-
puješ po “dostropnih cenah”. A
na črni borzi je treba seveda še
globlje poseči v žep.

Vsem mesninam so šle cene
kvišku, pa kruha, mleku, maslu
in drugi potrebni hrani. Dvig-
njene so obuvalom in obleki.
Vrh tega pa prihaja vse to na
trg v čezdalje slabši kvaliteti
torej je podražitev tudi ste
strani.

Podražila se je voznina v vla-
kih, številke v jedilnih listih
v restavracijah rastejo sploh
kaj bi človek našteval!

Kongres bi nas morda lahko
otel pred inflacijo, ampak v kon-
gresu prevladujejo vplivi pre-
kupcev in drugih dobičkarjev,
ne pa konzumentov.

LISTNICA UREDNIŠTVA
Veliko gradiva v tej številki

je bilo napisanega in postavlje-
nega za izdajo, ki bi morala izi-
ti 12. junija. Toda ker se je dne
8. junija v tiskarni dogodil požar
in uničil zaloge papirja ter po-
kvaril stroje, je vzelo časa noč
in dan, da se je škodo popravilo.
Toliko na znanje. Naročniki s
tem nič ne izgube, ker dobe za
vsako celoletno naročnino 52
številk in za polletno 26.

Nam je žal, ker je nastala ta
zamuda. A nezgoda je prizadela
še toliko bolj tiskarno, s katero
smo že dolgo vrsto let v tesnem
sodelovanju. Potrudila se je z
vsemi močmi, da se je njeno o-
bratovanje spet obnovilo po sta-
rem redu.

Naročnike prosimo, da naj
nam oproste, ravnatelju tiskar-
ne “Adria” Mr. Luka Mesiču in
njegovim tovarišem pa prizna-
nje za trud, ker so popravila ta-
ko hitro izvršili.

Komentarji so radi obilice
drugega gradiva izostali iz te
številke.

Žetev v Italiji bo dobra
Dočim iz mnogih dežel v Ev-

ropi poročajo o silni suši, pa se
Italiji letos obeta zelo dober
pridelek žita. Pričakuje se, da
bo znašal 5,700,000 ton pšenice
in okrog 2,200,000 ton koruze.

sprejemal nove protistavkovne
postave.

Kajti postave ne delajo. Če
pol milijona premogarjev reče:
Ne delamo brez pogodbe, tedaj
delo v rovih preneha in z bajo-
neti in s postavami na papirju
pa se nič ne producira.

Sedaj se v unijskih krogih
vprašujejo, kaj storiti s to novo
silo. Čemu sploh treba v politič-
no akcijo, kjer ti je treba za ve-
čino na milijone glasov, ko pa
lahko na industrialnem polju
zmaguješ recimo s pol milijona
delavcev?

Unije so se šele sedaj zavedle
svoje moči in zvezni kongres, ki
je v večini naklonjen privilegi-
jem, pa svoje slabosti.

Nevarnost je, da bodo unije
priložnost izgubile, ker so v poli-
tiki v istih strankah, kakor mag-
gnati, proti katerem se bore na
industrialnem bojišču.

JOSEPH S.\OY
i
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Ni še tako dolgo tega, ko nam
je pisal, da se pripravlja na o-
peracijo. Zdravnik mu je dal
upanje, da jo bo prestal in o-
kreval.

Toda umrl je dober dan po
operaciji. Bolehal je na želodcu
že mnogo let. Daši se je pazil
in se držal predpisane diete, je
prestal silne bolečine. A obu-
pal ni nikoli. Niti ne počival.
Zdravi ljudje so se branili de-

lIBKEK

Joseph Snoy

la v društvih, na priredbah in v
raznih delavskih ter narodnih
akcijah on ga je sprejel
sprejel ga je več kot bi ga zmo-
gel, a ga je vzlic temu vršil in
dovršil.

V vzhodnem Ohiu, kjer je de-
loval nad dvajset let, ni velikih
naselbih, toda s pomočjo fede-
racije SNPJ in krajevne organi-
zacije Prosvetne matice je bila
med njimi ustvarjena vez in
duša ji je bil Joseph Snoy.

Ko je prevzel tajništvo kluba
“Naprej” št. 11 JSZ —po iz-
selitvi Antona Gardna iz Bri-
dgeporta, je držal to postojan-
ko pokoncu in bila je glavno ža-
rišče naših aktivnostih v vzhod-
nem Ohiu in v bližnjih naselbi-
nah sosedne West Virginije.
Pred njim je bilo tam precej
Proletarčevih zastopnikov, ki
so storili po svojih močeh za iz-
tirjavanje poteklih naročnih in
pridobivanje novih naročnikov.
Pokojni Joseph je šel v ondot-

MNOGO BOJEVNIKOV SMO IZGUBILI
- TREBA JIH JE NADOMESTITI

Joseph Snoy je umrl —in to je pomenilo, da
smo izgubili človeka, ki je bil eden izmed najbolj-
ših naših agitatorjev v vsi Proletarčevi zgodovini.

V Detroitu smo izgubili Kokanoviča in Berlisga.
V Chicagu Toneta Puca, Frank Podlipca, L. Vol-

ka in par drugih.
Cleveland, naša trdnjava, je izgubila v mi-

nulih par letih precej moči.
Kdo jih naj nadomesti?
Pokojnega Snoyja je v klubu št. 11 Naprej

JSZ nasledil John Vitez. Je energičen in bo ne-
dvomno storil vse v svoji moči, da nadomesti iz-
gubljeno moč.

In prav to, kako nadomestiti vse te moči, je
naš glavni problem.

Delo, ki so ga naši pokojniki vršili, je bilo
ogromno. Predstavljali so si, da ga bodo tudi do-
vršili. Ker imeli so vero, da socializem zmaga "v
našem času".

Naloge pa so še vse tu in z njimi moramo dalje.
Tam, kjer je potoval pokojni Joseph Snoy, je

veliko ljudi našega prepričanja in če niso dovolj
pomagali prej, bodo morali toliko bolj v bodoče,
da ne bo ne Prosvetna matica, ne društva, ne JSZ,
ne naše publikacije na škodi.

Ljudje umirajo, drugi se rode.
"Človeštvo je kakor reka", je zapisal Maksim

Gorki. Izteka se, pa se vendar nikdar ne izsuši.
Tako je tudi s "Proletarcem". V njegovi dolgi

zgodovini je bržkone toliko njegovih prijateljev že
med pokojniki kot jih je sedaj še živih na njegovi na-
ročniški listi.

Naša nova upravnica Ann Beniiger bo na po-
slugo vsem, ki žele uspeh temu listu. Enako Chas.
Pogorelec, ki se je iz svoje službe sodružno po-
slovil.

"Mi moramo dalje," je vzkliknil pesnik Oto
Zupančič v dneh osvobodilne borbe v Jugoslaviji.

To velja tudi za "Proletarca".
"Proletarec" je nastal zaradi borbe in nadalju-

je v nji za načela za katera je bil ustanovljen.*

nih naselbinah prvič na agita-
cijo za Proletarca s Tonetom
Gardnom (o tem piše Garden v
Prosveti z dne 12. junija) in po
njegovem odhodu pa se je Snoy
za to delo navdušil toliko, da
smo imeli v zgodovini tega li-
sta le malo toliko uspešnih a-
gitatorjev kot je bil on. Obiskal
je po večkrat v letu ne samo
naselbine v svojem okraju in v
W. Va., ampak tudi po zapadni
Penni in drugje. Bolezen je te-
daj že čutil in se pazil, da se
mu ne bi povečala.

Ko so naše rojakinje po na-
selbinah spoznale, da mu je
želodec iz reda, so mu postregle
s hrano kakršna mu je prijala.

Joseph Snoy je bil vzlic sla-
bemu zdravju družaben človek.
Zato je bil povsod dobrodošel.
Postal je izredno priljubljen in
videli smo ga na velikih zboro-
vanjih v Ohiu in Penni, na kon-
vencijah SNPJ in kongresih
JSZ, na krajevnih konferencah,
na sestankih za ustanavljanje
zadrug, bil je delaven v SANSu
in za ZOJSA, za relif za
Rdeči križ sploh, njegove e-
nergije so bile brezmejne, ker
imel je silno voljo za delo.

Z delavskim gibanjem se je
seznanil že v Kansasu, kjer sta
bila z “Big” Tonyjem Tomši-
čem velika prijatelja. Star je
bil takrat šele 17 let.

V svojih spominih na dobo v
Kansasu je pisal v Majskem
glasu (1. 1935):

“Poznal nisem ne svojih star-
šev, ne bratov, ne sester, čerav-
no nas je bilo sedem otrok v
družini. Jaz sem izmed njih
najmlajši in edini, ki živim. Vsi
drugi so pomrli, predno mi je
bila prilika jih spoznati. Tako
sta mi oče in mati umrla pred-
no sem dopolnil tretje leto sta-
rosti ... V takih življenskih o-
kolščinah sem skusil veliko tež-
kega tam in tudi tukaj ...”

V Ameriko je prišel leta
1909. Doma je bil iz Žalne pri
Grosuplju. Živel je nekaj mese-

(Konec na 5. strani.)


