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I RED KONGRESNO PALAČO v VVashingtonu je skupina izmed
«<l veteranov, ki so v vojni izgubili noge. Urgirali so kongresnike, naj
kaj store zanje, ker vsled pohabljenosti dobrega dela več ne dobe,
živeti od miloščine, ali pa male plače, in pa od podpore, ki jo sedaj
dobivajo, pa dostojno tudi ne morejo.

Delitev sveta v
dva nasprotna
si "bloka"

Ostri sporeki med Molotovom in Byrnesom.
Spor radi Albanije. Ameriška vlada ne bo več
popuščala. Francozi v posredovalni vlogi

Vesti z mirovne konference v
Parizu so vseskozi “mešane”.
En dan prerokujejo “slabo vre-
zne' drugi dan pa “zjasnjei j
Namreč, kako se diplomati en
dan kregajo, drugi dan pa so
pomirjeni in vsi navdušeni za
pravičen mir ter za sodelovanje
med deželami.

Vzroki za konflikte
Pred svetovno vojno je bila

tekma za trge, surovine in teri-
torije med kajzerjevo Nemčijo
in Veliko Britanijo, pred drugo
vojno pa med Hitlerjevim tret-
jim rajhom in zapadnimi vele-
silami.

Sedaj je med Zcd. državami
in Sovjetsko unijo. Sicer ne to-
liko za trge, ker Rusija v med-
narodni trgovini z našo deželo
še ne more konkurirati am-
pak za politični vpliv po svetu.
In pa dve ideologiji sta si v na-
vzkrižju: med sovjetskim siste-
mom in kapitalizmom ne more
biti vzajemnosti, ker sta si že
po svoji naturi nasprotna.

Med vojno so vlade zavezni-
ških kapitalističnih dežel sode-
lovale vsled skupne potrebe
braniti se pred skupnim sovraž-
nikom in ga poraziti. Po zmagi
te potrebe ni bilo več.

Kako zgraditi mir?
Nastalo pa je vprašanje, kak-

šen naj bo mir in kdo naj pre-
vladuje v njemu. Vodstvo in
glavno besedo so vzele velesile,
ki pa ne delajo enotno. Celo
kompromise sklepajo le z naj-
večjo težavo, a o kaki prisrčno-
sti med njimi ni govora.

Mir je mogoč le, ako dežele,
ki ga sklenejo, verujejo vanj in
ako ga izvajajo vzajemno, s sta-
lišča zaupanja druga drugi. Te-
ga zaupanja pa sedaj ni.

Rusija sumniči najbolj Zed.
države. Ameriška vlada skuša
uganiti, kaj Rusi nameravajo s
svojo silo, slednji pa bi radi do-
gnali, kaj kanijo Zed. države z
atomsko silo.

Obe deželi pa vesti, da obe
tekmujeti za vpliv v Aziji, po-
sebno na Kitajskem. Koreja je
pod njuno okupacijo. V eni po-
lovici vladajo ameriške čete, v
drugi sovjetske čete. Slednje
uvajajo nov sistem po sovjet-
skem modelu, Američani pa ga
grade s stališča svoje ideologije.

“Slovanski blok’’
Na sedanji pariški konferenci

je Molotov vrgel ameriški in an-
gleški delegaciji očitek, da snu-

jeta anglosaški blok, ki sc ga bi
spremenilo v zapadni blok. Byr-
nes je Molotovu jezno odgovo-
ril, da si druge dežele ne l odo
pustile diktirati namreč da
jim bi Rusija ukazovala, kako
naj volijo in kaj naj sklenejo.
Ruski blok je v primeri z an-
glosaškim majhen. Tvorijo ga
tri dežele Sovjetske zveze (Ru-
sija, Ukrajina in Bjelorusija),
in Čehoslovakija, Poljska in Ju-
goslavija. Ako si predočimo, da
je sedaj tudi Bolgarija v sovjet-
ski sferi, vidimo sedaj prvič v
zgodovini slovanske narode te-
sno povezane.

Ampak na konferenci v Pari-
zu ima “anglosaški” blok naj-
večkrat 15 glasov, sovjetski pa
svojih šest.

Kadar bodo sprejete med
Združene narode tudi druge de-
žele, bo sovjetski blok za nekaj
glasov narastel, a enako tudi an-
glosaški. In če ne pride do ka-
kega kompromisa med njima,
se bo boj nadaljeval in med
ljudstvom pa se bo mnenje o
neizbežnosti tretje svetovne voj-
ne še bolj utrdilo.

Hujskanje v nov konflikt
Veliko je namreč po svetu

ljudi, ki delujejo, da bi do voj-
ne čimprej prišlo, zato da se bi
“še z Rusijo obračunalo”. V
Moskvi to vedo in baš radi tega
tolikokrat vprašajo, kaj name-
ravamo z atomsko bombo?

Nasprotstvo med Ameriko in
(Konec na 5. strani.)

Največji razmah v organizi-
ranju delavstva v Ameriki v
preteklih desetih letih je imela
unija Kongres industrijskih or-
ganizacij, ki je najbolj znana
po svojih kraticah CIO.

Danes štejejo unije CIO več
ko 6.00(1,000 članov. Največja
unija CIO je unija avtnih de-
lavcev UAW, ki ima skoraj en
milijon članov. Na drugem me-
stu je jeklarska unija US-CIO,
ki ima tudi približno en mili-
jon članov . Na tretjem mestu
je unija elektriških delavcev s
750,000 člani, dalje tekstilna s
450,000 člani, unija oblačilnih
delavcev s 350,000, ladjedelni-
ških delavcev z 200,000 in unija
kavčukarskih delavcev s 187,-

MOČNA PROPAGANDA V PRID ITALIJI
V ZED. DRŽAVAH IN V ANGLIJI

Mnogi ameriški žurnalisti so v minulih tednih pod-
vzeli živahno kampanjo, s katero dokazujejo, da se
dela Italiji nezaslišna krivica.' Kritizirajo zavezniške
vlade,, ki postopajo z njo kakor da je naša sovražnica
in vendar se je borila dvajset mesecev na naši strani.
V bitkah na njenih tleh ji je bilo storjeno veliko škode
in sedaj pa jo skušajo kaznovati še s krivično mirovno
pogodbo.

Hočejo, da se Italiji ne naloži nobenih reparacij in
to stališe zastopa tudi naš državni tajnik Byrnes. In pa
da naj se ji ne vzame Trsta ter drugega ozemlja, ki je
bilo njeno. Julijska krajina naj bi torej ostala pod
Italijo.

Vsi ti ameriški priatelji Italije ji bi vrnili tudi kolo-
nije, dočim zagovorniki Italije v Angliji o kolonijah
molče. To je naravno, ker so pod angleško okupacijo.
In Angleži upajo, da bodo njim pod eno ali drugo oz-
načbo tudi ostale. Vrnili pa bi Italiji Trst in pa njego-
vo jugoslovansko zaledje, kakor so ga ji darovali po
prvi svetovni vojni. Dali so ga jiza podkupnino, da se
je izneverila zvezi z Avstro-Ogrsko ter Nemčijo. In pa
okrog pol milijona Jugoslovanov ter približno toliko
Nemcev.

Italijanske organizacije v Zed. državah so poslale
mirovni konferenci v Parizu kup brzojavov, v katerih
zahtevajo, da naj se z Italijo postopa kot z zaveznico,
ne s sovražnico. Ob enem protestirajo, da se bi Trst od-
vzelo Italiji, ker to je vendar popolnoma italijansko
mesto! Dali bi Jugoslaviji morda nekaj vasi, drugače
pa naj bi Julijska krajina ostala kakor je bila pred
vojno.

S posebno spomenico v prid Italiji se je obrnila na
mirovno konferenco zveza italijanskih unij v New
Yorku, ki trdi, da ima 300,000 članov. Italijanski časo-
pisi v Ameriki opozarjajo zvezno vlado, da naj se za
Italijo bolj odločno postavi in ji pomaga, kajti to ji bo
koristilo pri volitvah.

V isti propagandi v prid poraženega Mussolinije-
vega "cesarstva" se delavtis, kot da je bila med vojno

grešnica, ne pa Italija, zato naj se ji od-
reče njene zahteve, neglede kako so upravičene.

Ako bi Italija zmagala, ne bi poznala nobenega
prizanašanja. Jugoslovanom, Grkom in Albancem bi
napravila še večje krivice kot so jim bile prej storjene,
in Francozi bi izgubili precej teritorija ter plačali vojno
odškodnino. In Italijani bi bili vsled zmage še bolj pi-
jani fašizma kakor so bili pred vojno. Ampak tega
propagandisti v Ameriki in Angliji nič ne upoštevajo.
Le novo Jugoslavijo mrze in mečejo nanjo hude po-
glede.

XIII. REDNA KONVENCIJA SNPJ
SE PRIČELA Z VELIKIM ZAMAHOM

V pondeljek 12. avgusta sc je
pričela na Evelethu v Minne-
soti trinajsta redna konvencija
SNPJ. Udeležilo se je je kakih
300 delegatov in gl. odbornikov.
Glavna ulica Grant in ulica
Pierce sta ozaljšani v pozdrav
delegatom in gostom, katerih je
tudi veliko iz vseh krajev.

Prvič v zgodovini SNPJ se je
dogodilo, da je imel gl. odbor
zborovanje izven Chicaga, kjer
je glavni urad. Odbor je že prej
sklenil, da mu bo najbolj priro-
čno in za vse praktično, ako se
polletna seja vrši v Evelethu tik
pred konvencijo.

SNPJ ima sedaj v obeh od-
delkih nad 67,000 članov. Iz

tajnikovega poročila je razvi-
dno, da je napredovala v prvi
polovici tega leta za 1,263 čla-
nov. umrlo pa je v isti dobi 279
članov.

V vojni je izgubila 279 čla-
nov.

Napredek SNPJ od prošle
konvencije, ki se je vršila pred
petimi leti, pa do te, je glasom
podatkov v poročilih odborni-
kov zelo razveseljiv.

Pomagala je tudi v raznih do-
brodelnih akcijah ter prispeva-
la SANSu, ža Rdeči križ, otro-
ško bolnico v Slovenija, ruske-
mu relifu itd. v vojni dobi $49,-
000.00.

(Konec na 5. strani.)

Protestanti ugibajo
o "sveti vojni"
proti komunizmu

V Londonu so pretekli teden
zborovali zastopniki protestant-
skih cerkva in se veliko bavili
z vprašanjem, ali naj napovedo
“sveto vojno” proti komunizmu
po vzorcu slične “svete vojne”,
ki jo vodijo rimski katoliki.

Četudi je večina delegatov za-
vzela odločno stališče proti So-
vjetski uniji, je manjšina hva-
lila ruske reforme. Večina je tr-
dila, da ni “nobene razlike med
sovjetskim sistemom in naciz-
mom.”

Nekateri delegati so izrazili
mnenje, da se bo borba z “rdečo
nevarnostjo” povečala, ako bo-
do odlašali in cincali. Prote-
stantski duhovni, vsaj večina
na tej konferenci, so proti so-
vjetski socialni revoluciji in ho-
čejo navezati stike s katoliki, ki
vodijo srdite napade proti Ru-
siji.

Na tej konferenci so zastop-
niki trdili, da imajo protestant-
ske cerkve 150 milijonov verni-
kov v raznih deželah sveta. To
je že lepo število, če bazira na
resničnih podatkih, ampak s
številkami se mnogi verski re-
prezentanti radi igrajo.

Protestantski reprezentanti
Francije, Čehoslovakije in Ve-
like Britanije ter nekaterih dru-
gih držav so pa podali značilno
izjavo v prid Rusiji.

Izjavili so, da je Sovjetska
unija uveljavila koristne refor-
me, katere bi morala oficielna
protestantovska cerkev pozdra-
viti, neglede na to, če so revolu-
cionarne po svojem značaju.

Ena veja protestantovskih
cerkva, ki je dokaj močna, je
za to. da se ustanove odnošaji,
ki bodo naklonjeni Rusiji, do-
čim druga veja, ki je baje moč-
nejša, pa je seveda proti sovje-
tom.

Vsekakor niso protestantski
duhovniki tako edini proti so-
vjetom kot so rimski katoliki,
ki vodijo “sveto vojno” proti
Moskvi. Kljub femu pa bo vse-
kakor zmagala tudi pri njih re-
akcionarna struja s tem, da bo
dala manjšini nekatere “konce-
sije” s kompromisi.

Te debate se je udeležil tudi
znani ameriški reakcionar John
F. Dulles, ki je izjavil, da mora
ostati vse po statusu quo, to je,
po starem kopitu. On je seveda
za “sveto vojno” proti Sovjet-
ski uniji, kajti on verjame v
“free enterprise” ali “svobodno
podjetništvo”.

Saudi Arabia dobila
brezobrestno posojilo

Zed. države so posodile pri-
mitivni arabski deželi Saudi
Arabia $10,000,000 brez da bil
bile v pogodbi omenjene kake
obresti. To posojilo je bilo dano,
ker je saudi-arabska vlada dala
ameriškim oljnim družbam is-
kati v tej veliki puščavski de-
želi oljna ležišča, ki so baje
ogromna.

Vzrok, da obresti niso ome-
njene je, ker ju mohamedanska
vera zabranjuje. Ne smeš jih
računati, ne vzeti. Ampak ame-
riški interesi pričakujejo, da se
bo posojilo dobro izplačalo njim
in zvezna vlada pa bo dobila 3
odstotke več kakor je posodila

Unije CIO imajo čez šest milijonov članov
000 člani.

Organizacija CIO je bila usta-
novljena 9. nov. 1935. CIO pa
se ne ponaša le s številom član-
stva, temveč tudi s pridobitva-
mi v pogledu višjih mezd, bolj-
ših delovnih pogojih in na poli-
tičnem polju.

Postanek CIO je pomenil za
ameriško industrijsko delavstvo
velik korak naprej. Pomenil je,
da se je prvič v zgodovini ame-
riškega delavstva našla pot za
organiziranje vseh industrij-
skih delavcev, ki ne spadajo v
gotove stroke. S svojimi organi-
zacijsskimi metodami je CIO
zajel ogromne mase delavstva,
ki je bilo dotlej orodje bossov,
kjti stara ADF se je krepko dr-

žala pravila, da se mora delav-
stvo organizirati le po strokah.

ADF je v resnici “zamudila
bus”, ker ni hotela priznati res-
nice, da je skrajni čas, da se or-
ganizira vse industrijsko delav-
stvo, kajti moderna industrija
je šla s svojim vozom proizvod-
nje preko ozkih strokovnih “po-
klicov” in ves industrijski obrat
zrevolucionirala.

CIO jp aktivno stopila v vo-
lilno kampanjo leta 1944 z vso
svojo silo in s svojo politično
akcijo gre naprej. Njeni vodite-
lji sklepajo, da v danih razme-
rah, ker ni v deželi nobene mo-
čne delavske politične stranke,
je pač najboljše, da se unije
CIO udeležujejo lokalnih in

splošnih volilnih kampanj.
V tem praven činitelji CIO

podpirajo tiste kandidate, ki so
“najbolj naklonjeni” delavstvu,
kaznujejo pa one politikaše, ki
se izkažejo za sovražne. Dočim
sc jim je to prizadevanje v ne-
katerih krajih ponesrečilo, je
politična veja CIO pokazala že
marskije dokaj žilavosti.

Gibanje za ustanovitev unije,
ki bi zajela industrijske delavce,
se je porodilo v mizernih časih,
v veliki depresiji, v letih 1930-
34, ko je bilo na milijone delav-
cev brez dela, ko so bile krušne
linije v vsakem industrijskem
mestu. Masna produkcija je za-
htevala masnega unijskega gi-
banja.

LKoSireNTARjiJ
Zbira in presoja urednik

“Sovjeti na pariški mirovni
konferenci izgubljajo,” se glase
poročila v listih. Sovjetski pod-
minister za vnanje zadeve An-
drei Višinski je dejal, da se ve-
čina na logiko nič ne ozira. To
se pravi, naj bodo argumenti
delegacije sovjetskega “bloka”
še tako dobri, večina gre preko
njih, ali pa jih zavrže.

Kongresnik Coffee je med
vojno prejel ček v vsoti $2,500
od nekega industrialca za uslu-
ge, ki mu jih je storil pri doba-
vi vojnih naročil. Ko je prišla
stvar pred senatno preiskoval-
no komisijo na dan, se je o tem
čeku izvedelo in kongresnik je
bil vprašan, čemu mu je bil na-
kazan. “V kampanjski sklad,”
je pojasnjeval Coffee. “Nothing
doirig!” je odgovoril tisti, ki mu
je ček dal. “To je bilo za uslu-
ge, ki mi jih je storil.” Kongres-
nik je bil zatem vprašan, če je
to vsoto vpisal med svoje do-
hodke v svrho dohodninskega
davka. Ne, to je prezrl, in po-
stalo mu je vroče, kajti internal
revenue je pri tirjanju davka
sitna, zelo stroga ustanova. Na-
to je Coffee vzdihnil, da ga je
to veliko naučilo in takih čekov
ter “kampanjskih daril” ne bo
nikoli več jemal.

Armada eksperimentira v pu-
ščavi v New Mexiki z vojnimi
raketami, in taista, ki so jo spu-
stili kvišku 30. julija, je prišla
104 milje visoko, predno se je
začela spuščati navzdol. Doseg
omenjene višine so zabeležili in-
strumenti v raketi. Padla je na
tla 69 milj stran od tam kjer je
bila spuščena kvišku. Preroku-
jejo, da ne bo dolgo, ko bo mo-
goče rakete spuščati že na me-
sec. Ako bi bili na njemu lju-
dje, bi se iz teh raket poučili,
kakšna je krščanska civilizacija
na zemlji.

V Grčiji so poboji po vojni
vsakdanja stvar. Dne 31. julija
je bilo iz zasede umorjenih šest
orožnikov in vlada dolži levi-
čarje tega zločina. Ampak “le-
vičarji” menda vračajo “zob za
zob”, kajti na Grškem so tudi
“desničarji” bojeviti in se jim
ne zdi “levičarskih” življenj
prav nič škoda.

V Berlinu sc rado primeri, da
se vojaki raznih dežel srečajo in
zlasajo. Posebno ruski in ameri-
ški se težko vidijo. Ob takih sre-
čanjih se dogaja, da eden ali
drug vojak obleži. Sedaj pa so

dobili vsi ameriški častniki in
civilisti, ki so uposleni v ameri-
ških vojaških barakah, revol-
verje, da se branijo, ako jih kdo
napade. Kajti tudi Nemci, po-
sebno mladi fantje, se radi lote
tujega vojaka.

Aeroplanske družbe se rade
bahajo, kako hitro te v svojih
letalih prepeljejo iz enega ali
drugega mesta. Ampak potniki
se pritožujejo, da morajo čakati
na postajah za vozni listek toli-
ko časa kot traja potem vožnja

Winston Churchill veruje v me-
njanje imen političnih strank
Njegovi je ime “konservativna
stranka”. Smatra, da taka ozna-
čba med volilci več ne vleče
Priporoča, naj bi se jo prekrsti-
lo v “Democratic party”, ali v
“Unionist party”. Ampak ka-
korkoli se ji ime spremeni, bo
po svojem duhu in akcijah še
vseeno le ‘konservativna’ stran-
ka.

Inflacija je, kadar z enim do-
larjem kupiš toliko kot si kupil
s poldolarjem ali pa s kvodrom
Najhujša inflacija je na Ogr-
skem, kjer so sedaj na bankov-
cih milijardne številke. Ampak
so brez vrednosti.

Srbski škof Dionizije, ki ima
cerkev in samostan blizu Chi-
caga, je z dvema drugima ame-
riškim Srboma brzojavil v Pa-
riz državnemu tajniku Byrne-
su, da je Rusija Jugoslavijo za-
sužnjila, posebno Srbe Urgira-
jo ga, naj kaj stori, da se jim
trpljenje saj olajša, dokler ne
bodo osvobojeni. Ampak ker sc
obetani punt v Srbiji ni dogo-
dil, bi izglodalo, da so Srbi za-
dovoljni s Titom.

Diktator Franco je še na svo-
jem mestu, dasi bi ga že davno
več ne imel, če bi Zed. države
in Anglija hotele. Ne bilo jima
bi treba drugega kakor ustaviti
dovoz potrebščin in špansko go-
spodarstvo bi šlo s tira V Lon-
donu pravijo, da bi to bil uda-
rec na špansko ljudstvo veliko
bolj kakor na Franca. Ampak
morda bi potem ljudstvo vrglo
Franca na miren način, ka-
kor mu je bilo svetovano iz
Washingtona in Londona. Je za-
res interesantno, ko človek vidi,
kako se po enem letu vojne pro-
ti fašizmu fašist Franco še ve-
dno šopiri in vlada z dekreti.

Židje v Palestini so z orožjem
(Konec na 5. strani.)

NAŠI PROBLEMI, AGITACIJA IN
VAŽNOST TISKOVNEGA SKLADA

O priliki konvencije SNPJ na Evelethu so se agita-
torji tega lista in urednik posvetovali, kako mu prido-
biti več naročnikov in razpravljali so o drugih naših
zadevah.

Delo za koledar je tu. Tiskarna je nam sporočila,
da naj računamo z dejstvom, da bo tisk za prihodnji
letnik podražen najmanj 30 odstotkov. Tiskarna pra-
vi, da nam je tisk morala podražiti, ker se cene papir-
ju naglo višajo in tiskarji spet zahtevajo zvišanje pla-
če, kot je bilo pojasnjeno v eni prejšnjih številk.

Naš problem sedaj je, ali naj tudi mi dvignemo
ceno, ali pa priiti do večjih dohodkov s pomočjo večje
cirkulacije koledarja, z več naročniki Proletarcu in s
pospešenjem nabiranja prispevkov v tiskovni sklad.

Daši pridobivanje novih naročnikov ni lahko delo,
bi se po našem mnenju na tem polju vendar dalo izvr-
šiti več kakor se.

V zalogi imamo še precej knjig slovenskih in an-
gleških —in pa število izvodov letošnjega ter lanskega
Družinskega koledarja. Naše čitatelje ponovno urgi-
ramo, naj ga naroče svojcem v starem kraju.

Tudi na tej konvenciji SNPJ se je izvršilo med dele-
gati precej agitacije. O tem bo poročano v prihodnji
številki.

Cirkulacijo Proletarca lahko zvišamo tudi s tem,
da ga naročimo sorodnikom v Sloveniji. S. Golmayer
nam piše iz Beograda, da ga ljudje z zanimanjem či-
tajo. Kajti kakor mi radi izvemo, kako je v Jugoslaviji,
tako one tam zanima Amerika in pa kako se godi na-
šim rojakom v nji in kaj delajo.


