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INDUSTRIALNI KONFLIKT je zavalovel po deželi skoro čim jebilo vojne z Japonsko konec. Gornje je slika iz stavke oljnih delavcev

v East Chicagu. Mnogi teh sporov so že poravnani.

Razmere v Italiji
vodijo bržkone
v civilno vojno

KRAVAL V KONSULTI. - LJUDJE SKRILI OROŽJE.
MONARHISTI SPET DOBRO ORGANIZIRANI. -
"MIR IN RED" ODVISEN OD ZAVEZNIKOV. -
ARISTOKRACIJA IN HIERARHIJA V ZVEZI

Lcigh White poroča iz Rima,
da je mnogo ljudi v Italiji pre-
pričanih, da cim se umakne an-
gleška in ameriška armada, je
civilna vojna neizogibna.

Okupacija bo dolgotrajna
Posebno v strahu pred ljud-

stvom so industrialci, veliki
zemljiški posestniki in drugi
privilegirani sloji. Vsi ti žele, da
zavezniška armada ostane v Ita-
liji, ker le ona bo v stanju vz-
državati red in mir. Naobratno
pa italijansko delavstvo sma-
tra, da ni zavezniške armade v
Italiji več treba in da je naj-
boljše, da odide. Deželo bo po-
tem laglje stabilizirati in jo
spraviti v normalne toke. Toda
ako bodo zavezniki poslušali
monarhiste, bogataše in hierar-
hijo, bodo armado v Italiji še
dolgo držali.

Ti krogi trdijo, da čim bi za-
vezniška armada odšla, bi na-
stala s pomočjo Rusije komuni-
stična revolucija. White piše,
da so mnogi bogati Italijani ta-
ko prepričani, da se dogodi, da
skušajo svojo imovino spreme-
niti v tuje valute in da jo pro-
dajajo najrajše Američanom in
Angležem. Namen je dvojen.
Prvič, da dobe tujo valuto, in
drugič ker se nadejajo, da čim-
večje bodo ameriške in angle-
ške vloge v Italiji, bolj bodo na
straži proti komunistom.

Mnogo tajnih organizacij
Vsled Negotovosti, ki vlada v

Italiji, se razni interesi priprav-
ljajo na možen spopad in tako je
nastalo tajno oboroževanje, v
katerem baje vsi tekmujejo. Za-
vezniki so takoj po umiku Nem-
cev iz severne Italije zahtevali
od partizanov in drugih prebi-
valcev, da jim morajo izročiti
vse orožje, toda so ga veliko
skrili.

White poroča, da so za možen
spopad monarhisti najboljše or-
ganizirani. Njihove oborožene
celice tvorijo bivši častniki in
sinovi plemenitašev. Na deželi
se ustanavljajo oborožene celice
med konservativnimi kmeti.
Na čelu tega gibanja so vaški
župniki.

Vloga socialistov
Mnenje je, da bodo s spopa-

dom komunisti prvi pričeli.
Kolikšna je njihova moč je

sedaj težko ugotoviti, volitev pa
še ni bilo. Socialistična stranka

je smatrana za naj večjo ljudsko
stranko v Italiji. Teoretično je
ona za preobrat na demokrati-
čen način, toda razmere v Ita-
liji so take, da nihče ne ve. kdaj
se tu in tam dogode izgredi in
pa kdaj bo med maso v sploš-
nem vzkipelo.
z Dežela je bila v vojni hudo
tepena, njen ponos je splahne]
in razočaranje je veliko na vseh
koncih in krajih.

Proti zaveznikom bi bilo brž-
kone veliko srda, ako bi ljud-
stvo ne bilo tako zelo odvisno
od njih. UNRRA dovaža veliko
hrane in drugih potrebščin in
italijanska industrija je odvis-
na od surovin iz tujih dežel, se-
daj v glavnem od Velike Brita-
nije in Zcd. držav. Ampak vzelo
bo dolgo, predno pride italijan-
ska ekonomija spet v red. To
velja več ali manj pravzaprav
za vse dežele v Evropi.
Poskus s posvetovalno zbornico

V pomirjenje političnega oz-
račja je sedanja vlada poskusila
s posvetovalno zbornico ali
“konsulto ’, v katero je imeno-
vala nad štiri sto članov; zasto-
pane so vse stranke in tudi
plemstvo. Ta konzulta ima pra-
vico le debatirati in dajati vla-
di nasvete, nima pa moči spre-
jemati postav. To pravico bo
imel šele novi parlament, ki bo
izvoljen bržkone v novembru.

V otvoritvenem govoru dne
(Konec na 3. strani.)

V razpravi o predlogi za pre-
prečenje brezposelnosti je sena-
tor Taft iz Ohia dejal, da bi to
pomenilo “totalitarnost”, torej
odpravo demokracije, in zato je
on v ospredju boja proti vlad-
nemu umešavanju v “free en-
terprise”.

Po Tastovem mnenju —in
sekundiralo mu je mnogo dru-
gih senatorjev je mogoče od-
praviti brezposelnost samo s
“totalitarstvom”. A Zed. drža-
ve pa hočejo ostati “demokrati-
čne’’, je dejal Taft, torej naj
k° ng£es zavrže vse načrte, ki
nam hočejo “uriniti komuni-
zem” in uničiti sistem, v kate-
rem je dežela prospevala in bo-

Indokitajsko v naporih, da se bi
osvobila tujega imperializma

MNOGI AMERIŠKI OKUPATORJI BOLJ
ZA STARI RED KOT ZA DEMOKRACIJO

/z Avstrije, Nemčije, Italije itd. prihajajo od za-
četka okupacije poročila, da se mnogi naši višji
častniki in pa ameriški ter angleški člani zavez-
niške vojaške vlade družijo najrajše z bivšimi fa-
šisti in drugimi imovitimi reakcionarji. Ljudstvo
tam se temu čudi, ker smo mu v vojni pravili, da
se borimo za odpravo fašizma in za zgraditev de-
mokracije.

Napredni ameriški žurnalisti so svarili proti tej
čudni vlogi naših oblastnikov v okupiranih krajih,
pa so naleteli večinoma na gluha ušesa. V kongre-
su se ni nihče kaj prida oglasil proti temu podpira-
nju starih privilegijev v okupiranih krajih in tudi
javnost je ostala brezbrižna. A končno se je le
primerilo, da se je dregnilo v to stanje. In kriv tega
je general Patton. Kritiki so ga prijemali, da prote-
žira na Bavarskem notorične nacije in sploh da
podpira v bavarski civilni upravi najreakcionar-
nejše kroge.

Odgovoril jim je, da on ne razume boja proti
nacijem tako, da bi bilo treba vse iztrebiti iz odgo-
vornih služb. Tako se je začela javnost le zanimati
za početje ameriške okupacijske oblasti. Na Bavar-
skem je pod protežijo omenjenega generala poma-
gala v sedlo najbolj zagrizenim sovražnikom civil-
nih svobodščin in socialnih pravic... Nič boljše ni v
tistem delu Avstrije, ki je pod ameriško okupacijsko
oblastjo. Izjava, ki jo je podal v prid nacijev gene-
ral Patton, je bila škandal in zavezniški vrhovni po-
veljnik v Evropi general Eisenhovver ga je pozval
na zagovor. Ampak situacije to ne bo dosti predru-
gačilo. Od angleških aristokratskih častnikov in
konservativnih ameriških poveljnikov in uradnikov
pač ne moremo pričakovati, da bi podpirali levičar-
ske stranke v Evropi. Dogaja se baš obratno. To vi-
dimo v Grčiji, v Italiji, in kot že rečeno na Bavar-
skem itd. A kjer pa so prevzele oblast levičarske
stranke, pa naša in agleška vlada zahtevati, da se
morajo "demokratizirati". In Američani nič ne
*krvajo, da jim ie razkosavanje veleposestev in
delitev zemlje med kmete jako neljubo. Ako doma
niso za socializem, je naravno, da tudi v svojih služ-
bah v Evropi in v Aziji ne bodo delovali zanj.

Francija je Indokitajsko iz-
gubila čim je japonska armada
navalila proti Burmi in na dru-
go angleške posesti. Indokitaj-
ske ne bi mogla braniti, ker je
bila poražena in tako so jo do-
bili v posest Japonci brez boja.

A sedaj, ko so morali Japon-
ci zapustiti vse priropane kra-
je, so Indokitajci smatrali, da
so dobili priložnost za osvobodi-
tev tudi izpod Francije in si
ustanovili provizorično vlado.
Napadli so francoske posadke in
francoske uradnike, toda vmes
so posegli Angleži in udarili po
upornikih. Med tem se žuri v
Indokitajsko nova francoska ar-
mada.

Francija je vzela Indokitaj-
sko za svoj protektorat v drugi
polovici devetnajstega stoletja,
ko je bila v vojni s Kitajsko. In-
dokitajska je zveza petih kra-
ljevin, ki so prej plačevale da-
vek Kitajski. Meri 286,000 kv.
milj in ima štiriindvajset milijo-
nov prebivalcev, med njimi 40
tisoč Francozov. In ta mala sku-

pina je s pomočjo orožja vlada-
la 24 milijonov ljudi.

Franciji je veliko na tem, da
to veliko deželo dobi nazaj, toda
vsled sedanje revolte proti nji
ji morejo pomagati le Angleži,
kar so storili.

V normalnih časih izvaža In-
dokitajska veliko riža, gumija,
premog najboljše kakovosti, ko-
siter in razne druge rude.

Izgleda, da za kolonijalna
ljudstva ne bo še tako kmalu
zasijala doba svobode.

Češka bo podržavila
filmsko industrijo

Čehi, ki so imeli izmed slo-
vanskih narodov pred to vojno
poleg Rusije najbolj razvito
filmsko obrt so sedaj sklenili,
da v bodoče ne bo več privatna
posest, ampak bo podržavljena
in spadala v delokrog naučnega
ministrstva.

Prav tako bo v področju dr-
žave prejemanje ameriških in
drugih filmov za predvajanja v
čehoslovaških kinoteatrih.

Čemu strah pred načrti za odpravo brezposelnosti?
gatela. Kaj zato, če se tu in tam
pjavi kriza, je dejal Taft. Saj
smo še vsako prebredli in po-
tem še bolj prospevali.

Ampak kar je nevarno je to,
da senator Taft in drugi pred-
stavniki posedujočega sloja na-
sprotujejo socialni zakonodaji
s stališča “svobodnega podjet-
ništva, češ, ali moramo biti za
sistem kakršen je, ali pa za “ko-
munizem”. Izvajal je, da samo
v “totalitarni” državi so vsi lju-
dje primorani delati in take u
redbe v Zed. državah nočemo.
A pri tem se je izdal, da je ko-
ristno, če so delavci primorani
službe iskati namesto da bi ime-
li pravico do njih.

Industrialci so njegova izva-
janja odobravali, kajti kaj je
boljšega, kot pa če imaš v ura-
du za najemanje vsak dan gnje-
čo in pa ako tvoji že zaposljeni
delavci vedo, da jih je zunaj ce-
le procesije, ki so jih priprav-
ljene nadomestiti.

S stališča kapitalistov je ta-
ka uredba zaželjiva. Ampak tu-
di to, kar določa sedanji načrt
za takozvano popolno zaposli-
tev vseh ljudi, ki hočejo delati,
je v resnici sestavljeno v prid
privatnega podjetništva. Kajti
vlada pride k zaposljevanju lju-
di na pomoč le, ako privatna
podvzetja ne bi zmogla naloge.
In tedaj bi vlada začela poma-

Cene življenskih
potrebščin se
”znižale“ 0.4%!
Ena izmed “veselih” novic v

minulem tednu je bilo poročilo
delavskega departmenta o zni-
žanju cen življenskih potreb-
ščin od julija do sedaj za štiri
stotinke enega centa. Ker je to
znižanje tako malenkostno, jo
naravno da gospodinje o tem
nič ne vedo.

Isto poročilo pravi, da so sc
cene življenskih potrebščin dvi-
gnile v zadnjih štirih letih, do
letošnjega julija, 31 odstotkov.
Cene živilom so se dvignile od
avgusta 1939 pa do letošnjega
avgusta 50 odstotkov, obleka se
je podražila 46 odstotkov, hi-
šna oprema 45%,.. kurjava in
elektrika 14%, in razne druge
potrebščine 24 odstotkov.

Zelo stabilna pa je ostala v
splošnem stanarina, ki se je
dvignila povprečno le 3.8%.

Tu niso vštete razne druge
podražitve, ki so se dvignile nad
50 odstotkov. N. pr. vstopnice v
gledališča, na veselice, alkohol-
ne pijače itd., ker delavski de-

teh stvari ne smatra
za življenske potrebščine tem-
več za luksus.

Filmska predstava v
dvorani SNPJ

V soboto 6. oktobra bo v dvo-
rani SNPJ v Chicagu predvajan
film o nacijskih grozodejstvih
in film “Vaše delo v Nemčiji”.
Predstava se prične ob 8. zve-
čer. Vstop prost.

Francija potrebna
kreditov in posojil

Na svojem nedavnem posetu
v Washingtonu je predsednik
provizorične francoske vlade ge-
neral Charles de Gaulle pove-
dal predsedniku Trumanu, da
gre Franciji silno slabo in rešiti
jo je mogoče v normalnih (bur-
žvaznih tokih) le s pomočjo ve-
likega ameriškega posojila.
Vprašal je za nad milijardo kre-
dita, a dobil ga je le v vsoti
650 milijonov dolarjev. Niti to
ni malo, ako se Francije ne bo s
tem preveč obremenilo, namreč,
da bi se vsled teh obligacij mo-
rala zavzeti igrati protiljudsko
politiko bodisi na gospodarskem
ali na političnem polju.

Tudi Jugoslavija se
pripravlja na volitve

Vlada v Beogradu zelo delu-
je, da se volitve v ustavodajno
skupščino v Jugoslaviji čimprej
izvrše. Določila jih je na 11.
novembra. Poleg domovinske
fronte je bilo dovoljeno posta-
viti listo kandidatov tudi štirim
“opozicionalnim” strankam a
mnogi vnanji reporterji menijo,
da volitve v Jugoslaviji ne bodo
demokratične, kot namreč vo-
lilne boje razumemo v Zed. dr-
žavah. Je pa možno da bodo ju-
goslovanske volitve vzlic temu
svobodno izvršene in da bo ljud-
stvo izreklo svojo voljo brez
strahu pred policijsko oblastjo.

Proletarec služi edino delavcem
in njihovim bojem za pravice. V za-
meno ne pričakuje drugega kot da

gati privatnim delodajalcem s
subvencijami in kolikor bi to ne
zaleglo, pa bi podvzela javna de-
la na svojo roko, toda pod okri-
ljem privatnih kontraktorjev.
Torej ne bi bilo nobene nevar-
nosti, da bi zašli v “totalitar-
nost”. Kar veleindustrialci žele,
je saj kakih štiri do šest milijo-
nov brezposelnih, ker to jim da-
je možnosti razbijati stavke, dr-
žati mezdo v nižinah in pa ugo-
nabljati unije. Vse to pomeni,
da kongres vrača to deželo v
Hoovrove čase, ko je gledala
prosperiteta izza vsakega ogla,
a namesto nje so nastajali'
“Hoovervilli”.

Sovjetska vnanja
politika stremi
po razumevanju

GLAVNA OVIRA SPOROM V VELIKI TROJICI
JE, KER NE POVEDO TOČNO -SVOJIH NAMENOV.

. MOLOTOV DOBRO BARANTA. - DARDANELE
ŠE PRIDEJO NA DNEVNI RED, ENAKO TRST

“Pravda” v Moskvi je ostro
zavrnila vse one, ki trdijo, da
je sovjetska vlada največ kri-
va, da ne pride v veliki trojici
do boljše zastopnosti. Sovjetska
vlada vse take očitke odločno
zavrača, pravi “Pravda” in po-
udarja, da je Rusija iskreno po-
kazala, da želi mir in sodelova-
nje v Evropi in povsod po svetu.

Pomanjkanje zaupanja
Kolonec Walter Lippmann, ki

velja za dobrega poznavalca
vnanje politike posameznih de-
žel, pravi, da so bile nesoglasij
na konferenci vnanjih mini-
strov velike petorice v Londonu
vse vlade krive, ker druga dru-
go sumijo tajnih namenov.

Rusijo namreč se ni še pre-
pričalo, da zapadne sile ne mi-
slijo več ustanoviti protisovjet-
skega bloka. In zapadne sile ni-
so prepričane, da se Moskva s
svojo kominterno v notranje
zadeve drugih dežel ne bo več
umešavala.

Dokler te tri vodilne zavezni-
ške sile ne bodo druga drugo
prepričale, da so iskreno za slo-
go in sodelovanje, bodo vsako
konferenco med njimi sprem-
ljala nezaupanja in sumničenja
in s tem slabo voljo ter intrige.

Križajoči se interesi
Le naj večji optimist bi mogel

pričakovati, da bo šlo med Mo-
lotovom, Bevinom in Byrnesom
vse gladko. Današnji svet je
pač še vedno imperialističen in
kapitalističen in vsled tega se
interesi med posameznimi deže-
lami križajo kakor so se.

Na konferenci v San Franci-
scu je Molotov govoril med dru-
gim o kolonijah in izrazil nado.
da pride čimprej čas, ko bodo
kolonijalna ljudstva postala

(EMU DOPUŠČATI NADALJEVANJE
FAŠIZMA V ŠPANIJI?

Predsednik angleške delavske stranke Harold J.
Laski je v svojem govoru dne 24. sept, dejal, da je
že skrajni čas, da angleška in ameriška vlada uma-
kneti priznanje fašističnemu režimu v Španiji in po-
magata španskim republikancem, da popravimo
krivico, ki jim je bila storjena vsled zavezniške "ne-
vtralnosti" v civilni vojni.

Ob enem je Angleže in Američane svaril, da bi
ne bila nadomestitev diktatorja Franka z donom
Juanom, ki bi rad prišel v Madrid za kralja, nobena
rešitev za Španijo. Kritiziral je Vatikan, ker si priza-
deva uriniti Juana nazaj na španski prestol in lahko
bi bil dodal, da tudi veliko "odličnih" Angležev in
Američanov deluje za obnovitev monarhije. Špan-
sko republiko so gledali zelo nesimpatično, ker so
se bali, da se pomika v socializem, klerikalizem po
svetu pa jo je napadal in pomagal v civilni vojni
fašistom kolikor je največ mogel.

Ameriška vlada je v minulih tednih sicer par-
krat povedala, da ji Franko ni ljub in slično pravi-
jo sedaj v Londonu. Režim falange je torej obsojen
a išče si naslednika, ki bi obdržal fašizem v Španiji
pod kako drugo znamko. Klerikalizma v Španiji je
republike strah, pa si prizadeva rešiti svojo kožo s
propagiranjem povratka v "ustavno monarhijo."
Don Juan jim pomaga z izjavami, da ako se vrne na
prestol, stori to le pod pogojem, da se Frankov re-
žim nadomesti z "demokratično" vlado. Govori
celo o "štirih svobodščinah", a kaj pomenijo, o tem
nima niti pojma.

Ako bi Amerika in Anglija hotela na fašizem v
Španiji pritisniti politično in gospodarsko, bi bil že
padel takrat kot se je sesul v Nemčiji in v Italiji.
Vzrok, da se tak pritisk ni izvršil, je, ker se kapitali-
zem boji, da ako dobe vlado republikanci, bodo
Španijo spremenili v socialistično republiko.

svobodna in enakopravna v dru-
žbi združenih narodov. Toda po-
stalo je očitno, da nameravajo
vse tiste vlade, ki imajo kolo-
nije, nadaljevati v njih po sta-
rih načinih. Zato se ljudstvo In-
dokitajske brani, da bi prišlo
zopet pod francosko peto. In
upirajo se ljudstva drugih kolo-
nij.

Ko je prišlo na konferenci
vnanjih ministrov na dnevni
red vprašanje miru z Italijo in
njenih kolonij, so Angleži rekli,
da Italija kolonij ne bo dobila
nazaj, ampak da naj pridejo v
varstvo ene izmed zavezniških
dežel, v tem slučaju pod An-
glijo, ker je v njih in v Afriki
sploh najbolj zainteresirana.
Francozi so izrekli željo, da bi
tudi oni radi besedo v vzetih ita-
lijanskih kolonijah, cesar Haile
Selassie je dejal, da bi rada Eti-
opija dve, pa se je k temu ogla-
sil v veliko presenečenje Bevi-
na in Byrnesa še Molotov in de-
jal, da bi eno italijansko kolo-
nijo in kakšno luko v Rdečem
morju Sovjetska unija rada v
varstvo. Argument Angležev na
to Molotovo željo je bil, da če-
mu Rusiji bo kolonija v Afriki,
ker nima tam nikakršnih inte-
resov? Toda ruski delegati so
pojasnili, da jih zelo zanima,
kako se bo uredilo Sredozem-
lje in da želi tudi besedo v vseh x
zadevah, ki se tičejo Sredozem-
skega morja in dežel ob njemu.
Nikjer ni zapisano, da je Sredo-
zemsko morje monopol Angle-
žev in da morajo le oni imeti
v Sredozemlju vse strategične
točke.

Odloženo vprašanje
Iz tega razloga hoče Rusija

kontrolo nad Dardanelami, da
(Konec na 3. strani.)


