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jIDOLPH HITLER STRASSE v Ulmu, Nemčija, je dobila “čistko”.
Izvršiti so jo morali naciji, ki so prej Žide in pa zasužnjence iz okupi-
ranih dežel pošiljali na taka dela.

Velesile rešujejo
probleme Azije
H ■ Hpo starem

KITAJSKA IN SOVJETSKA UNIJA SKLENILI 30-
LETNO POGODBO VZAJEMNOSTI.-IMPERIALIZEM
V AZIJI IN NA PACIFIKU OSTANE. - JAPONSKI
MILITARISTI DOŽIVELI PONIŽANJE IN KONEC

Vojna v Aziji je bila končana
prej kot se je v splošnem pri-
čakovalo in prizadete velesile
so bile vsled tega na povojne
probleme na Pacifiku priprav-
ljene slabše kot pa v Evropi.

Kolonijalna ljudstva brez
besede

Dočim se je velika trojica
glede problemov Evrope in bo-
dočnosti Nemčije na svojih se-
stankih prilično sporazumela
še predno je bilo vojne tam ko-
nec, pa se je glede Azije o mno-
gočem odlagalo in ko je vlada v
Tokiu naznanila, da se poda, ni
bilo med zavezniki še nobenega
pravega sporazuma, kaj storiti
n. pr. z Indo-Kino, ki je bila do
te vojne francoska pošest in jo
de Gaullee zahteva nazaj. Do-
biti pa jo more edino, ako mu
jo dovolita ameriška in angle-
ška vlada. Kmalu po napadu
na Pearl Harbor si je Indo-Kino
osvojila Japonska. Francoska
uprava, ki je bila v Indo-Kini
takrat pod vichyskim režimom,
se Japoncem ni upirala in zato
Francija nima sedaj niti teore-
tične pravice zahtevati to veli-
ko deželo nazaj, da bi izkorišča-
la milijone njenega prebival-
stva, kot ga je v prošlosti. Edi-
na pravična rešitev tega vpra-
šanja bi bila to, da se da ljud-
stvu Indo-Kitajske samostoj-
nost ali pa da se jo pridruži Ki-
tajski.

De Gaulle bo bržkone uspel
Minuli teden je bil na obisku

pri predsedniku Trumanu na-
čelnik francoske provizorične
vlade general Charles De Gani-
le. On, z vso Francijo vred, si
zelo prizadeva, da bi Zed. drža-
ve- Anglija in Rusija ravnale z
njo kot s sebi enakovredno de-
želo, ne pa kot z državo dru-
gega ali tretjega reda. A pokoj-
ni Roosevelt ga je v teh napo-
rih odbijal in mu je bil sploh
zelo nenaklonjen. Bila sta si
osebna nasprotnika in tako je
(le Gaulle, ki je čestokrat želel
obiskati Roosevelta osebno, bil
zmerom odbit, a ko pa ga je
Roosevelt povabil k sebi po
konferenci na Jalti na ladjo, pa
de Gaulle ni hotel priti. Smatral
je, da ga hoče Roosevelt s ta-
kim vabilom ponižati in tako
sta si ostala še v ostrejšem oseb-
nem nasprotstvu kot prej.

Prošlo nedeljo pa ga je šel de
Gaulle obiskati na njegov dom
v Hyde Park, N. Y., in mu polo-
žil venec na grob. Pravijo,
da je bil de Gaulle zelo ginjen,
kajti izkazal je ta obisk člove-
ku, s katerim se v življenju ni-

kakor nista mogla usoglasiti.
Da-li je Truman de Gaulleu

obljubil kaj več podpore kot
Roosevelt, ni znano, ker se ta-
kih stvari ne obeša na veliki
zvon. Ampak “dobro poučeni”
krogi trdijo, da dobi Francija
Indo-Kitajsko nazaj in da se jo
bo stopnjema bolj in bolj upo-

i števalo za “velesilo” seveda*
če bo “ugajala” in ugodila po-

I gojem velike trojice. To pa je
j za Francijo najtežje, kajti “ve-
lesila” bo le, ako bo imela pri
zeleni mizi enako vredno bese-
do, kot Washington, London in
Moskva.

Vpliv izgubljen
Kar se ljudstva Indo-Kitajške

i tiče, je med njim sloves Fran-
cije izgubljen. Sposobna je bi-
la deželo le izkoriščati, ne pa jo
braniti pred napadom. In fran-
coska uprava se je podala Ja-
poncem tako brez odpora kot se
poda “snubilcu” izprijeno de-
kle. V Washingtonu vsled tega
Francije ne cenijo tako kot bi
de Gaulle rad, da bi jo upošte-
vali, in Angležem tudi ni na
tem, da ji bi pomagali. A če do-
bi svoje posesti v Aziji in na
Pacifiku nazaj, bo v bodoče od-
visna zanje največ od Zed. dr-
žav.

Kaj z Vzhodno Indijo
Drug problem je Nizozemska

in Britanska Vzhodna Indija.
To so veliki otoki, polni boga-
stva zlat studenec starega
imperializma. Nizozemska za-
hteva svojo Vzhodno Indijo na-
zaj in enako kajpada hoče svoj
delež Velika Britanija. Toda

(Konec na 6. strani)

Predsednik unij CIO Philip
Murray je pred kongresno ko-
misijo dne 22. avgusta pričal,
da zahteva delavstvo od poslan-
cev akcije in prav tako jo priča-
kuje od privatnega kapitaliz-
ma. “Mi mu nismo nasprotni,”
je dejal, “ampak če ne bo mogel
preskrbeti delavcem zaslužka,
je naravno, da bo to nalogo mo-
rala izvršiti država. Čemu naj
bi delavci le v vojni bili pre-
skrbljeni, ne pa v mirni dobi,
ko je vsega v izobilju?” je
vpraševal Murray, ki je s svoji-
mi izvajanji napravil celo na
konservativne senatorje zelo
doher vtis.

Čisto odkrito je izjavil, da
kar se kapitalizma tiče, ima baš

Vpliv ameriške ekonomske sile na
razvoj v Angliji, Italiji in drugje

V debati po kraljevem govoru v angleškem par-
lamentu, ki so ga mu napisali člani delavske vlade,
se je oglasil konservativni vodja Oliver Lyttleton s
svarilom, da naj bo delavska stranka oprezna v
svojih naporih za socializacijo bogastev v Angliji,
kajti v Zed. državah verjamejo v "free enterprise",
pa se jim lahko zelo zamerimo, če bomo gazili po
njemu. Izvajal je, da je Anglija vsled svojega ob-
ubožanja, zadolžitev in pomanjkanja potrebščin se-
daj od Zed. držav najbolj odvisna. Če Angliji pomoč
v teh težkih dneh odklonijo, ali pa zmanjšajo, bo to
silovit udarec zanjo.

Kmalu nato je predsednik Truman preklical na-
daljne "lend-leasne" dajatve, od katerih je Anglija
s svojimi dominjoni vred prejela blaga, municije,
živeža itd. v vrednosti 29 milijard dolarjev. To je
znatno več kot polovico vseh lend-leasnih dajatev,
ki so jih prispevale Zed. države zaveznikom skozi
ves čas vojne.

Novi angleški premier Clement Atlee je takoj te-
lefoniral predsedniku Trumanu, da bo tako hipno
ukinjanje ameriške podpore učinkovalo pogubno
za Anglijo, kajti vsled odvzema ameriškega živeža
bodo morali biti odmerki na Angleškem znižani celo
na nižjo stopnjo kot pa so bili v najkritičnejših dneh
minule vojne. Splošno mnenje v Angliji je, da potre-
buje iz Zed. držav najmanj za 3 milijarde potrebščin
na leto skozi prihodnjih pet let, predno si bo opo-
mogla toliko, da bo prišla sama spet na trdno go-
spodarsko podlago.

Ameriška vlada je zanikala, da ima namen pri-
tiskati na Anglijo proti uveljavljenju programa de-
lavske stranke z odvzemanjem kreditov, posojil in
podpore, toda v Washingtonu so mnogi mnenja, da
kapitalistični politiki prav tako ne bodo kumovali
razkrajanju kapitalizma, kot je Churchill izjavil, da
ne bo predsedoval razpadanju angleškega imperia-
lizma. In Attiee je za njim to ponovil tudi o sebi čim
se je Kitajcem zazdelo, da bi morali Angleži prepu-
stiti Hong Kong in Francozi pa Indo-Kino.

i olitični vpliv pri oddajanju podpore se čuti tudi
v Italiji in Grčiji. Italija je proglašena za "osvoboje-
no deželo" in UNRRA ji proporčno pomaga veliko
bolj kot katerikoli drugi deželi na kontinentu, z mo-
rebitno izjemo Grčije. Radi tega so v Italiji zadnje
čase tudi tako utihnile zahteve za republiko, za so-
cializacijo in za "komunizem"—kajti ljudje morajo
jesti, živež pa jim prihaja iz krogov, ki niso navdu-
šeni za prevratne ideje.

Dohodki delavstva znižani, a vladni
dolgovi se še dolgo ne bodo, ne davki

mogla svoje gospodarstvo v
mirnem času urediti tako, da se
bi dolg nižal in tudi davki po-
sebno tistim, kateri so z njimi
najbolj obremenjeni. In to so
takozvani mali ali navadni lju-
dje.

V kongresu pravijo, da za en-
krat na znižavanje davkov ni
mogoče misliti. Dobile pa so v
minulem kongresnem zasedanju
pred počitnicami poslancev o-
gromen popust korporacije in
posamezni bogataši —v znesku
od pet do osem milijard dolar-
jev, pod pretvezo, da bodo ta
denar rabile v času presnavlja-
nja svojih obratov iz vojne pro-
dukcije v izdelovanje potreb-
ščin za civilno uporabo.

Primerjanje izgub
naše dežele v tej
in v prejšnji vojni
Primrejanje med ravnokar

minulo vojno in prvo svetovno
vojno, kar se naših izgub tiče,
je sicer zanimivo, a ne pove
vsega. Kajti takrat se je moral
boriti vojak z vojakom, ker tan-
kov, pa aeroplanov in drugih
takih modernih pripomočkov še
ni bilo toliko, da bi tehnično
mogli spremeniti stari način
vojevanja, kot so ga v minuli
vojni.

V prvi svetovni vojni je bila
ta dežela udeležena le 19 mese-
cev v drugi pa 44 mesecev. V
prvi je bila udeležena le v Evro-
pi, v drugi pa je nosila glavno
breme za premaganje Japonske
in proti Nemčiji na zapadni
fronti. Japonska je bila takrat
na zavezniški strani.

V prvi svetovni vojni je bilo
126,000 naših vojakov übitih,
ali jih umrlo od posledic ran in
v boleznih, v drugi pa je izgu-
bilo življenje 252,146 naših fan-
tov in mož. Ranjenih je bilo v
prvi 234,300 mož, v drugi pa
651,168; pogrešanih ali pa uje-
tih v prvi le 4,500, v drugi pa
166,824.

Te številke še niso točne, kaj-
ti podatki o smrtnih slučajih, o
spopadih in o drugih izgubah
se še vedno zbirajo in vzelo bo
dolgo, predno bodo povsem za-
nesljivi.

Uradno znašajo ameriške iz-
gube v minuli vojni do 17. av-
gusta skupno 1,070,138 mož.

Lend-leasne podpore
Zed. države so dale takozva-

nih lend-leasnih dajatev raz-
nim deželam v sledečih vsotah:
Veliki Britaniji in njenim do-
minjonom 29 milijard dolarjev;
Sovjetski uniji 10 milijard;
Franciji 510 milijonov; Kitajski
362 milijonov; republikam v
Centralni in Južni Ameriki
336.000 milijonov; vsem dru-
gim deželam eno milijardo.

V povračilo so vse skupaj da-
le pet in pol milijarde dolarjev,
največ Anglija.

Ker kongres na mir še ni bil
pripravljen, ko je odšel na po-
čitnice, bo prihodnje mesece v
gospodarstvu veliko zmede, da-
si si vlada prizadeva urediti
vse vojne odredbe tako, da pre-
hajanje iz vojne v mir ne bi
napravilo v naših obratih in tr-
govini preveč negotovosti.

Veliko se govori o odvišnih
armadnih in mornaričnih zalo-
gah, ki znašajo milijarde v vred-
nosti in so sedaj ,ali pa bodo v
kratkem naprodaj. Po njih pre-
že politični bogataški špekulan-
ti, ki se jih nadejajo dobiti za
malo ceno in potem čez noč obo-
gateti. Slično se je dogajalo tu-
di po prejšnji vojni, v kateri je
bilo tudi obljubljano, da ne bo
na njen račun nihče smel obo-
gateti. Teh obetanj v vojni št.
11. niti “new deal” ni mogel iz-
polniti in ne izgleda, da jih bo
zmogla Trumanova administra-
cija.

"Kapitalizem se bo ohranil le, ako bo zmagal nalogo"
dustrialni mir” ter za blagosta-
nje dežele. In pa za njihov “free
enterprise”.

Vendar pa tudi Murrayjeva
odločna poteza ni bila taka, ki
bi kaj zalegla, ker kot je dejal
on sam, v kongresu jih je le
pr.evcč, ki žele in delujejo, da
bi iz delavcev napravili spet le
üboge reve, ki se bi pehale za
male plače in v konkurenci za
delo izpodrivali drug drugega.
Vrh tega še napor delodajalskih
interesov, ki ima namen delati
razliko med delavci, ki so bili
v armadi, in med onimi, ki niso
bili. Ako se jim nakana posre-
či, bo to slabo ne samo za vete-
rane in one, ki so bili v vojni le
navadni delavci, ampak tudi za

deželo v splošnem.
Pokojni Roosevelt in pa ta-

kratni
.. podpredsednik.. Henry

VVallace sta trdila, da je v tej
deželi prostora za 60 milijonov
delavcev tudi v mirni dobi in
da se v nji lahko ustvari blago-
stanje za vse. To se je kajpada
le govorilo. Ampak načrtov v
tak namen ni bilo sestavljenih
in poslanci se niso nič potrudili,
da bi imeli kaj pripravljenega
proti brezposelnosti, kadar bo
konec vojne. Sedaj je ni več in
vse je v zadregi. Murray bo to-
rej moral še godrnjati, kar pa
ne bo zaleglo. Treba je resne,
resnične delavske politične ak-
cije.

Dolg zvezne vlade znaša se-
daj okrog 262 milijard dolarjev
(milijarda po našem tisoč mili-
jonov) ali okrog deset tisoč do-
larjev na povprečno družino.
Deficit se ji kupiči skozi zad-
njih 14 let.

Deset tisoč dolarjev dolga na
povprečno družino je veliko,
ker ga bodo morale plačati dru-
žine same. Ako bo gospodarski
razvoj v bodoče normalen, se je
v nekaj letih nadejati vsled zni-
žanih vladnih stroškov tudi zni-
žavanje davkov, ki se nanašajo
največ na vojna posojila. A v
slučaju nove velike brezposel-
nosti in depresije pa bo treba
dati novih podpor.

Z dobro ekonomijo bi vlada

sedaj priložnost, da pokaže svo-
jo zmožnost zaposliti ljudi v mi-
ru in za ljudsko produkci jo, ali
pa ho delavstvo zahtevalo, da
vlada prevzame v svoje podro-
čje produkcijo v tolikšni meri,
kakor jo je meti vojno. “Čemu
ustvarjati vtis, da ameriško
ljudstvo lahko živi “brezskrb-
no” le v vojni, ne pa kadar je
dobrin res za vse zadosti,” je
vprašal.

Murray ve, da so unije CIO
vsled odslovitev iz vojnih obra-
tov posebno prizadete. In ve,
kajpada, da mnogi delodajalci
nalašč vse to odslavljanje ure-
jajo tako, da se bi unij CIO iz-
nebili. Povedal jim je, da tako
ne bo šlo. če jim je kaj za “in-

Soc. stranka v
Franciji upa v
popolno zmago

ODKLONITEV ZDRUŽENJA S KOMUNISTI. - LASKI
ZA SOCIALISTIČNO ZVEZO ANGLIJE IN FRANCIJE
- VRATA V ENOTNOST OBEH STRANK ŠE ODPRTA.
DRŽAVA V STISKI VSLED ODVISNOSTI OD PODPORE

V Parizu so pripravljeni na
prvi mednarodni kongres, na
katerem se naj bi ustanovila
nova delavska strokovna inter-
nacionala. Vršil' se bo v sep-
tembru. Prvi sestanek zanj se
je vršil letos v Londonu in po-
tem še eden v Oaklandu v času
zasedanja zastopnikov združe-
nih narodov. Torej kar se stro-
kovnega (unijskega) delavske-
ga gibanja tiče, je stavr v do-
kaj dobrem zamahu. A kaj pa
na političnem polju?

Uspehi povoljni, a nc šc
zadostni

V vseh evropskih deželah se
je že med vojno in še posebno
po vojni dogodilo, da socialisti-
čne in komunistične stranke so-
delujejo med sabo. To se je po-
kazalo v Italiji, v Belgiji, na
Grškem, v Avstriji, v Nemčiji,
na Češkem itd. Tudi v Jugosla-
viji, posebno pa na Poljskem.
Poljski socialisti v zamejstvu so
bili razdvojeni. Eni so bili za
sodelovanje z USSR nekaj pa
jih je nasprotovalo. Socialisti,
ki so skozi vojno ostali na Polj-
skem, pa so do malega vsi za
enotnost. Kajti vojno so obču-
tili na svoji koži in spoznali,
kako pogubne so intrige, ki jih
uganja vnanja diplomacija po
pravilu “razdvajaj in vladaj”.
Na Poljskem delajo socialisti in
komunisti skupaj in enako v
mnogih drugih deželah, ki so
bile ali okupirane od Nemcev,
ali pa Hitlerjeve satelitke.

Prvi poskus v Franciji
Prvi veliki poskus za enot-

nost delavskega razreda na po-
litičnem in ekonomskem polju
je bil narejen v Franciji. Bilo

je to v času, ko je začel Hitler
na ves glas rogovoliti in rohne-
ti proti “komunizmu”. Toda ta
kombinacija socialistov in ko-
munistov v Franciji ni uspela.
Leon Blum, ki je bil predsednik
vlade v onih dneh, je uvidel, da
s svojim programom “popular-
ne” ali ljudske fronte ne bo
uspel.

Ljudska fronta se je razbila
sama po sebi in nasledile so jo
buržvazne vlade, ki so Franci-
jo v tej vojni in seveda že vse-
skozi od prejšnje vojne zavozile
in jo zapasle. Francosko delav-
stvo pri tem ni brez krivde vz-
lic svojemu radikalizmu in vo-
lji za slogo.
Predlog komunistov odklonjen

Na konvenciji socialistične
stranke v Franciji, ki se je vr-
šila v avgustu to leto, jebila po-
nudba komunistov za združenje
v enotno delavsko stranko od-
klonjena, toda ne zavržena.

Prvič, velika večina delega-
cije je smatrala, da ima delav-
stvo v Franciji veUko več upa-
nja na zmago, ako francoska so-
cialistična stranka ostane fran-
coska. V slučaju združenja s ko-
munisti bi nasprotne stranke
lahko proti nji agitirale, da je
postala dekla vnanje politike
Moskve, ki se menja po baro-
metru interesov, ki jih zastopa
v imenu Rusije Josef Stalin.
Francija pa ima svoje interese
in zato taka stranka, kot je so-
cialistična, ki se nadeja dobiti
pri prihodnjih volitvah večino
v državi, ne more postati le pri-
vesek kake tuje države v korist
politike katerekoli tuje vlade.

(Konec na 6. strani)

Naši agitatorji na delu, bodisi
za naročnine kot v tiskovni sklad

V tej številki sta o naših aktivnostih dva izkaza
in pa upravnikovo poročilo na 3. strani (Glasovi iz
našega gibanja).

Seznam "Agitatorji na delu" priča, da so dobili
v štirih tednih 200 naročnin, izmed njih precej no-
vih, v prejšnjem izkazu (priobčujemo jih vsake štiri
tedne) pa 184.. Ako pomislimo, da so to poletni te-
dni in da so biili do nedavna vsi naši ljudje v indu-
striji in kjer že čez mero zaposleni, je to zelo zelo
dober rezultat.

Ampak predlagane načrtne kampanje, da bi po-
skušal vsakdo, ki mu je kaj za Proletarca, dobiti saj
enega novega naročnika do konca tega leta, se še
ni pričelo izvajati. Delajo največ v tem oziru še ve-
dno le naši znani agitatorji—moški in ženske, kot
doslej. A upamo, da se bo to kmalu spremenilo, se-
veda za list na boljše.

Dalje je v tej številki seznam prispevateljev v ti-
skovni sklad, ki skrbe, da se krijejo stroški lista, ker
redni dohodki mu niso še nikoli zadostovali.

Precej je v tej številki tudi oglasov. Povečana je
vsled tega na 8 strani.

Naš namen je, da jo izdamo na 8. straneh tudi
prihodnji teden, da se nadomesti številko, ki je v te-
dnu, ko je bila vojna končana, izostala. Vzroki so
pojasnjeni v listnici uredništva v tej številki.

Težav je bilo veliko in jih bo še, a naloge, ki jih
ima ta list vršiti med našim delavstvom, so tudi ve-
like. Z njimi bo nadaljeval. Kajti vojne "prosperi-
tete" je konec in treba se bo spet sprijazniti z res-
nico, da smo v "normalnih" razmerah. Milijonom
se obeta brezposelnost, znižanje mezde, preseljeva-
nje za delom iz kraja v kraj, stavke in pogrebnim
pa nezadostne podpore. Ni čudno, da je celo Philip
Murray ameriškemu "free enterprise" zapretil z za-
htevo za socializacijo, ako bodo delavci spet primo-
rani ostati na cesti, kot so bili v "zadnji" krizi.


