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DVA ZAKONCA, on star 75 let in žena 60, sta bila izgnana s po-

močjo šerifa iz stanovanja, toda njuni sosedje so znosili pohištvo nazaj
m tako imata začasno spet svoj dom.

Kriza Anglije,
ki jo bo Attlee
težko zmagal

ERNEST BEViN V VLOGI VNAJEGa MINISTRA
NA PRVI PREIZKUŠNJI. - IMPERIALIZEM IN
VELIKA BRITANIJA STA ENO. SPOR MED
VELIKO PETORICO SLABO JAMSTVO ZA MIR

Minuli torek se je angleški
parlament spet sešel in premier
Attlee ter njegov minister vna-
njih zadev Ernest Bevin sta bila
kajpada glavna točka pozorno-
sti Sicer od volitev, v katerih
je dalo angleško ljudstvo vajeti
delavski stranki v roko, ni še
tako daleč, a vendar dovolj, da
je and Attleejevo administraci-
jo več razočaranja kakor pa na-
vdušenja.

Ničvredna dedščina
Kar je delavska stranka dobi-

la. je bankrotirana Anglija, go-
spodarsko izčrpana, potisnjena
izmed prvovrstnih velesil, pa se
trudi ohraniti svoj prejšnji
ugled saj za silo s pomočjo do-
minjonov, ki pa si niso nič več
na čistem, ali naj še ostanejo v
občestvu Velike Britanije, ali
naj se povsem osamosvoje, ka-
kor se je Irska, ali pa se oslone
na Zed. države, kakor sta se v
času minule vojne Avstralija in
Nova Zelandija, pa tudi Ka-
nada.

Problemov na kupe
Delavska stranka je torej do-

bila v svoje področje državo, ki
je nehala biti prvovrstvena ve-
lesila; ki na svetovnem trgu ne
more več gospodariti kakor ne-
koč in ki ni več svetovna poso-
jilnica. ampak toliko bolj pa
dolžnica in predvsem odvisna

od dobrohotnosti Zed. držav.
Ni prijetno prevzeti vlado dr-

žave, ki je bila zgrajena na im-
perializmu, pa se ji sedaj, oziro-
ma že po prejšnji svetovni voj-
ni tla starega reda izpodmikajo.
Ampak ako imperializem zavr-
že, kako naj živi?

Ko je delavska strankci v pro-
šli volilni kampanji zmagala,
smo v tem listu rekli, da kakor
je njen program mikaven, ga
bo mogla izvaiati kvečiemu te
doma, a v ostalem pa bo morala
hočeš nočeš, še dolko nadalje-
vati ss taro vnanjo politiko im-
perializma Velike Britanije.

Angleži namreč žive od im-
perializma. In zapleteni so van,
toliko, da se iz njega ne bi mo-
gli kar tako izmotali, tudi če bi
hoteli. Pokojni Leon Trocki je
pred leti napisal knjigo, v kate-
ri je opisal zaton Velike Brita-
nije. Sicer ni še zašla, in kot je
rekel Churchill, tudi ne bo še,
a Attlee ve, da je prevzel vlado
svoje države v času, ko se ji gre
“biti ali ne biti”. Ali se zruši
vzlic zmagi v vojni, kot se je
poražena Francija, ali pa se bi

(Konec na 5. strani.)
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Tednik Labor prinaša izjave
raznih veščakov o posledicah, ki
jih obeta deželi prihajajoča eko-
nomska kriza. Vsi so edini v
tem, da je velika brezposelnost
neizogibna. Niso pa si na jas-
nem, kolikšna bo in kaj vse se
še lahko drugega pripeti med
tem časom. Ampak če ne bo ka-
kih novih mednarodnih zaplet-
Ijajev, ali kaj drugega poseb-
nega, so vsi prepričani, da do-
bimo novo veliko brezposelnost
in “depresijo”.

N. pr., bivši podpredsednik
Henry A. VVallace, ki je sedaj
tajnik trgovskega departmenta,
je dejal, da so izgledi že v bliž-
nji bodočnosti za znižanje skup-

NEMŠKI FAŠISTI IMAJO V ZED.
DRŽAVAH SE VELIKO; PRIJATELJEV

Kongresnik Jonkman (republikanec iz Michiga-
na) se je v poslanski zbornid pritožil, ker je bil šilo-
ma odstavljen predsednik i bavarske vlade Fritz
Schaefer. Pasti je moral, ker je ameriški general Pat-
ton po neprevidnosti javno priznal, da ni potrebno
počistiti vseh nacijev iz uradnih služb.

S Schaefferjem vred jepadel tudi generalPatton.
Daši izboren poveljnik, se je v vlogi glavarja ameri-
ške vojaške vlade na Bavarskem izkazal za tako ne-
veščega administratorja, da ga je moral vrhovni za-
vezniški komandant general Eisenhower odstaviti.

V tej aferi se je dognalo, da smo na Bavarskem
tudi po padcu Hitlerja vzdržavali nacijski režim, do-
čim so Rusi v svoji okupacijski coni takoj dovolili
ustanovitev protinacijskih strank ter jih pooblastili
ustanoviti civilno vlado.

Ameriški in angleški poveljniki so kajpada ve-
činoma toriji, sovražniki socializma, pa jim ni kaza-
lo drugega kakor da ohranijo na površju take nem-
ške uradnike, ki so nasprotniki socializma.

Omenjeni kongresnik Jonkman je v zbornici po-
udarjal, da se je armada Zed. držav na Bavarskem
in drugje lotila naloge, ki ji ne pripada. Rekel je
namreč, da odstavlja "nasprotnike" komunistov.
Fašist Fritz Schaeffer, odstavljen zaradi svojega fa-
šističnega prepričanja in delovanja, je bil po mne-
nju tega kongresnika vržen iz službe samo raditega,
ker je nasprotnik komunizma.

Jonkman je potoval na stroške naše vlade z
ostalimi tovariši kongresne komisije po Evropi. Trdi,
da Zed. države vse preveč podpirajo komuniste, na-
mesto antikomuniste.

Odstavljeni general Patton /e dobil v ameri-
škem tisku, v radiu in tudi že v filmih nič koliko sla-
vospevov, češ, da je postal žrtev "komunistov", ki
so ga hoteli spraviti s pota.

Razni Jonkmani ne pravijo, ta in ta je fašist, pa
so ga naše oblasti v Nemčiji vrgle iz službe! Ne, am-
pak kar oni trdijo je, da jih je primoran general
t’>e ;hower metati ven zato, ker so "antikomunisti".

Torej je vse tako, kakor v tem listu neutegoma
dokazujemo: Gre se ne za demokracijo združenih
narodov, ampak za ohranitev kapitalizma med nji-
mi na eni strani in za socialno revolucijo na drugi.

Francija se trudi, da se bi otresla
starega reda in pa sramote

V novembru se bodo vršile v
Franciji prve volitve v parla-
ment, od kar je bila poražena v
vojni. Zanje je veliko zanima-
nja raditega, ker hoče svetovna
javnost videti, da-li res piha ve-
ter vse povsod le v levico.

V Franciji to pravilo velja
Reakcionarne stranke v nji iz-
gubljajo. V kolikor se še vzdr-
žujejo, si nadejajo podpore le
iz Washingtona, Londona in Va-
tikana.

’ Dve sto francoskih družin”
takozvanih, je državo zapa-

slo in oteti jo bodo mogli zase
edino s pomočjo ameriške in an-
gleške vlade.

V volitvah v okrajne odbore,
ki so se vršile meseca septem-
bra, je lahko reakcija v Franciji
uvidela, da so ji ure štete. In
enako njeni zavezniki v drugih
deželah.

Socialisti, ki so imeli prej v
teh okrajih 380 mandatov, so
jih dobili v zadnjih volitvah

811. Izšli so torej iz te borbe kot
ntdjjačja stranka v Franciji.
Adppak komunisti, ki so izšli
k®i tretja stranka, so dobilDifc
malo manj glasov kakor socia-
listi. Bili pa so toliko močni, da
so se dvignili s prejšnjih 72 na
328 mandatov. In v številu gla-
sov so ostali le prav malo zadaj
za socialisti, kot je že rečeno.
Skupaj bi torej ti dve stranki
lahko zmagali. A jima ni za ko-
alicijo, ker je država obuboža-
na,. bankrotirana in bržkone bo
odvisna skozi prihodnja leta le
od “kapitalistične demokraci-
je.”

Socialistična stranka v Fran-
ciji bi morda želela prevzeti vla-
do, a se tega boji vsled skušenj,
ki so doletele delavsko stranko
v Angliji. Vzlic temu je posegla
v borbo s trdno namero, da
zmaga v nji.

Kar se tiče francoskih bur-
žvaznih strank, so diskreditira-
ne, ničvredne, a si še upajo priti

Vojna “prosperiteta”
bila v resnici le
težka zadolžitev
Vlada ima izračunano, koliko

imajo vojnih bondov banke in
koliko jih pride povprečno na
posameznike, ki so jih kupili z
odbitki od svoje mezde. Veliko
delavcev te bonde proda ko hi-
tro morejo. To ni težavno. Te-
žko pa jim bo plačati vladni
dolg, ki je njihov dolg, namreč
dclg tistih, ki producirajo bodi-
si v industriji ali na farmah.

Zakladniški oddelek naše vla-
de pravi, da sedaj dolgujemo sa-
memu sebi 263 milijard dolar-
jev.

To se pravi, da pride na vsa-
kega otroka, moškega in žensko
v tej deželi 1,872 dolarjev dolga.

Kdo ga bo plačal? Vsi, ki de-
lajo. Vsi, ki kaj kupujejo. Ako
imate torej za tisoč ali dva tisoč
dolarjev bondov, je to manj,
kot pa znaša dolg, ki odpade na
vašo družino. Plačevali ga boste
do konca dni, in potem še vaši
otroci, ako ne bo med tem ves
dolg preklican, ali pa umetno
izbrisan. Kot je urejeno sedaj,
bo to breme ležalo nad deželo
skozi več generacij.

Ako pride danes na vsako
osebo $1,872 vladnega dolga,
dočim ga je bilo ob pričetku
prve svetovne vojne samo $12.-
36 na osebo, potem si lahko
predočimo, da nas še vedno sta-
nc milijarde tudi sedaj, ko je
oborožen konflikt ponehal. Tre-
ba bo plačevati penzije in razne
druge stroške, ki ne bodo pone-
hali skozi dve generaciji, tudi
če ne pride do tretje svetovne
vojne, ria katero pa se svet že
sedaj pridno pripravlja.

Avstrija v stiskah, ker
zavezniki nočejo priznati
njene vlade

Karl Renner je dejal že pred
tedni Angležem in Američanom,
da mu je nemogoče storiti kaj
prida za Avstrijo, ako Angleži
in Američani ne bodo hoteli pri-
znati njegove vlade. “Seveda so
v nji tudi komunisti”, jim je
dejal, “ampak kaj zato!” Ob
enem je dodal da se bo avstrij-
ska vlada reorganizirala tako,
da bo vsaka stranka v nji pro-
porčno zastopana. To d?o torej
povsem demokratično in popol-
noma po volji zavezniškega vr-
hovnega poveljstva. Saj Karl
Renner tako smatra.

Izseljevanje iz Nemčije
Iz zapadne Nemčije, ki je ve-

činoma pod ameriško okupaci-
jo, je bilo izseljenih v njihne
rojstne dežele v minulem po
letju nad pet milijonov zasuž-
njenih delavcev, ki so garali za
H>tlerjev raj h.

nazaj, v veri, da se bo levičar-
stvo izjalovilo. Tega se boje ce-
lo mnogi socialisti in komunisti,
ker vedo, da se iz mizerije bla-
gostanja ne more ustvariti. Če
dobe vlado, bodo ljudje priča-
kovali kruha, ki pa ga jim ne
moreš dati, ako nimaš moke. A
vseeno, Francija gre na levo.

Razne prerokbe o učinkih nove ekonomske krize
nega zaslužka delavcev v vsoti
osem milijard dolarjev v pri-
meri, kolikor so delavci prine-
sli od svoje plače domov do kon-
čane vojne. V svojih izvajanjih
pravi, da bo to znižanje zaslu-
žka nastalo vsled odprave nad-
urnega dela, vsled ukinjenja
vojnih industrij in s tem vsled
brezposelnosti, zaradi krajših
ur in s tem manjšega zaslužka
in pa vsled prehajanja delavcem
iz visokih v nižje mezde.

Omenjeni list, ki je njegovo
in druge izjave glede tega pro-
blema proučeval, pravi, da je
VVallacejeva prerokba najbolj
konservativna. Vzroki, ki jih je
trgovski tajnik navedel, seveda

niso za nas nič novega. Važno
je to, da je on v poziciji svoje
službe v stanju prilično izraču-
nali, koliko milijard dolarjev
bodo delavci vsled ukinjenja
vojne industrije in raznih dru-
gih vzrokov manj zaslužiji na
leto kakor pa so do konca vojne.

Drug važen vladni urad, “Of-
fice os War Mobilization and
Keconvcrsion’, pa po svojih do-
gnanjih računa, da bo število
brezposelnih že zgodaj v prihod-
njem letu znašalo nad osem mi-
lijonov in da se bo šele v začet-
ku leta 1947 znižalo na kakih
šest milijonov. Isti urad pravi,
da so ta domnevanja bazirana
na najbolj optimističnih predvi-

devanjih ekonomskih razmer,
ki se bodo razvijale v dogledni
dobi.

Tretji urad—“Office os Priče
Administration” pa je še bolj
pesimističen, ker no svojih skuš-
njah in podatkih domneva, da
bo prihodnje le*o najmanj de-
set milijonov delavcev brez
dela.

Obe ti agenciji bazirata svoje
domneve na podlagi tega, da se
bo skupna vsota ameriškega
obratovanja znižala ' z dve sto
milijard dolarjev na leto, koli-
kor ie znašala do konca vojne,
v začetku prihodnjega leta na
160 milijard.

Delavske unije
imajo spet
internacionalo

CITRINE PREDSEDNIK. - UNIJE IZ USSR SE
NISO SILILE V OSPREDJE. - CIO EDINA
ORGANIZACIJA IZ ZED. DRŽAV, KI JE
ZASTOPALA TUKAJŠNJE DELAVSTVO

Vzrok, da je na svetu toliko
zmede, je polomija internacio-
nal. V minuli vojni ni bilo niti
ene, ki bi kaj pomenila. Najbolj
čudno pa je, da se je za obno-
vitev mednarodnega delavskega
gibanja zavzelo drugače dokaj
konservativno angleško unijsko
gibanje. Na njegovo iniciativo
je bilo sklicanih precej sestan-
kov, trije v velikem mednarod-
nem obsegu in rezultat je usta-
novitev nove svetovne zveze
strokovnih unij. Pravi, da šteje
nad 65 milijonov članov.

Delavski kongres v Parizu
Ko so se po prvih treh pri-

pravljalnih sestankih zastopni-
ki delavskih unij iz vseh krajev
sveta končno sešli, da si zgrade
novo internacionalo, je zgleda-
lo jako slabo. Kajti v istih dneh
se je razbila konferenca mini-
strov velike petorice, ki je zbo-
rovala v Londonu

A predstavniki mednarodne-
ga delavstva pa so vzlic tem
oviram pokazali, da razumejo
svoje naloge boljše kakor pa di-
plomati in vsled tega je bil nji-
hen kongres v Parizu uspeh.

Intrige proti sovjetskim
unijam

Glavna ovira popolni solidar-
nosti je bila in je še AFL. Tru-
dila se je, da bi tudi angleške
unije odvrnila od sodelovanja
na pariškem kongresu, in izglo-
dalo je že, da ji bo uspelo. A
kakor je “Sir” Walter Citrine.

DELAVCI POTREBUJEJO SEDAJ ZARES
PRIJATELJEV, POSEBNO V TISKU

V minulih par tednih so časopisi polni člankov
ter plačanih "editorialov", v katerih tarnajo proti
unijam, oziroma zoper stavke. General Motors, For-
dova kompanija, razne oljne družbe itd. apelirajo
na ameriško javnost za sodelovanje v svrho preho-
da iz vojne produkcije v obratovanje za potrebšči-
ne, s kakršnimi smo med vojno prenehali.

Med vojno so isti pisci delavce napadali, češ, da
zadržujejo municijsko produkcijo, bodisi s počas-
nostjo, z izostajanjem z dela, ali pa s stavkami. Se-
daj tolčejo po njih, ker je nastal po deželi val stavk
in še hujši industrialni nemir se obeta. Senator Wi-
ley iz VVisconsina je dejal, da so sedanje stavke nič
drugega kot "veleizdaja" (treason) in sabotaža. Za-
hteval je, da se jih zaduši s prisilno zakonodajo in
da se stavke v bodoče prepove popolnoma. Ako
imajo delavci, organizirani v unijah, kake zahteve,
naj jih predlože merodajni vladni komisiji, ki bo od-
ločila, da-li so upravičene ali ne in izrekla bo svoj
odlok. Ampak delavci morajo ostati pod vsakim
pogojem na delu.

Stavke morajo torej prenehati, čeprav se pona-
šamo, da smo proti "totalitarstvu".

Boji, ki se sedaj dogajajo, so lahko le posledica
napetosti, ki se je med delavsko maso nakopičila v
vojni dobi. A huše šele pride.

V kongresu bo vedno več napadov proti unijam,
v časopisju bodo blatene bolj in bolj in radio bo
brnel hudih besed proti ustavljanju produkcije in
namigavano bo, da se kaj takega niti v Rusiji ne do-
voljuje.

Tisti, ki so prerokovali, da čim bomo fašizem v
Evropi porazili, ga bomo najbrže tukaj dobili, niso
govorili kar tjavendan. Kajti predloge v poslanski
zbornici in v senatu niso naperjene proti delodajal-
cem, ne proti profitom, ne zoper korporacije, ki so
ustanovljene v svrho grabljenja dobičkov za privat-
ne žepe, ampak proti tistim, ki delajo. In če bodo
delavci zahtevali le kak kvoder ali dolar priboljška
na dan, ali krajše ure, ne pa tudi besedo v vladi,
se bo dogodilo, kot se jim je pred leti v Italiji in po-
tem v nemčiji.

predsednik angleških unij, kon-
servativen. je še vseonn toliko
dalekoviden, da ve, kako piha

! veter med delavstvom po Evro-
ji in ostalem svetu.

Zato je vztrajal v svojem
j predlogu za ustanovitev nove
internacionale in v nji tudi us-
pel. Ni bil sicer srečen, kajti so-
vjetske unije so v premoči in
tudi ako bi se AFL odzvala, ne
bi bilo mnogo predrugačeno.

Je pa resnica, da napad na
sovjetske unije od AFL ni us-
pel. Svobodne ali ne, na kongre-
su v Parizu so USSR dodelili
41 glasov, na podlagi, da ima v
unijah nad 27 milijonov članov.
Angleške unije so imele 23 de-
legatov, CIO iz Zed. držav 22,
francoske unije 23 itd.

Večina delavstva v interna-
cionali

Mednarodni delavski kongres
v Parizu je dokazal eno: Bil je
zares mednaroden in mnogo de-
lavskih zastopnikov je poudar-
jalo, da je prišel za delavski
razred čas, da se uveljavi. Zbor
v Parizu bržkone ni bil idealen,
ker smo v neidealni dobi, a do-
kazal je, da se brez delavstva
nikamor ne pride. Na nesrečo je
to le še vse premalo poudaril.

Vodstvo dobro razdeljeno
Vodstvo te nove mednarodne

delavske strokovne internacio-
nale je bilo razdeljeno v smislu
kompromisa. Nihče ni zahteval

(Konec na 3. strani.)


