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V KONGRESU se veča pritisk za sprejem postave, ki bi prepove-

dala vsako stavko, v kateri so prizadeti splošni ljudski interesi. N. pr.
stavke v elektrarnah in plinarnah, na pouličnih železnicah, v pristani-
ščih. v avtobusnih prometih, v vodovodnih napravah itd. Gornje je
slika iz nedavne stavke pristaniških delavcev v Nevv Tomu, ki velja
az eneg izmed argumentov, čemu je sprejem takega zakona potreben.

Boji v Aziji, v
Afriki in v
Južni Ameriki

CIVILNA VOJNA NA KITAJSKEM. - UMEŠAVANJE
ZED. DRŽAV. - KOLONIJALNA LJUDSTVA ŠE
NISO "ZRELA" ZA SVOBODO. - "REVOLUCIJE"
V JUŽNI AMERIKI. - SVET V POLITIKI SILE

Po prvi svetovni vojni je bila
Kitajska prva, ki je krvavo bor-
bo znova okusila. Najprvo z ja-
ponsko invazijo v Mandžurijo,
nato japonski napad na Šgngaj
in na vse kitajske obmorske pro-
vince.

Ob enem notranja vojna
Istočasno so se posebno na

severnem Kitajskem in na jugu
pa v Kantonu začele grupirati
v centralo skupine, ki so hotele
nadaljevati delo “očeta kitajske
revolucije”, velikega socialistič-
nega misleca Sun-Jat-sena. Kou-
mingtang istranka, ki bi imela
vršiti Sun-Jat-senovo poslan-
stvo), je že mnogo let le “politi-
čna mašina”, ki jo kontrolirajo
najbolj korumpirani politiki.
Načeljuje ji Čiang-Kaišek. o ka-
terem trdijo, da je osebno po-
šten. toda vzlic temu proti iz-
trebljenju reakcionarjev iz ki-
tajske vlade in iz kitajskega po-
litičnega sistema.

Vsled tega ni pristašem kitaj-
ske revolucije preostajalo dru-
gega kot da se organizirajo na
svojo roko in same nadaljujejo,
kjer je Sun-Jat-sen nehal. Na-
zvali so se za komuniste in pod
to znamko se bore še danes.

Čiang-Kaišek jih je hotel u-
gonobiti s silo že pred leti. O
tem je v Proletarcu veliko pisal
Joško Oven.

Kaj so kitajski komunisti?
Bilo bi popolnoma zmotno,

ako bi kdo, ki čita o kitajskih
komunistih, mislil, da so nekaj
takega kot n. pr. newyorški ko-
munisti, ali pa komunisti v Pa-
rizu. Kitajski komunisti ne
predstavljajo gibanje industri-
alnega proletariata, ampak ob-
ubožanega, brezpravnega kmeč-
kega ljudstva. Ako bi bila v ča-
su, ko so se vršili n. pr. kmečki
upori po Slovenskem in Hrva-
škem, v veljavi komunistična
znamka za vsakega upornika kot
je sedaj, pa bi takrat rekli, da
je Matija Gubec glavni vodja
“komunistov”.

Kitajski komunisti torej niso
delavska stranka, kot recimo v
Italiji, ali v Franciji in Angliji,
pač pa kmečka stranka, oziroma
ogromno gibanje ljudstva, ki se
preživlja z obdelovanjem polja.
Bilo je strahovito izkoriščano,
kot je še zmerom po ostali Ki-
tajski.’ Ko se je uprlo z oborože-
no silo, je to gibanje dobilo ob-
last nad teritorijem, ki obsega
okrog devetdeset milijonov lju-
di. Torej več kot pa sta jih imeli

predvojna Francija in Italija
skupaj, in več kot jih ima Ja-
ponska.

Odnošaji z Rusijo
Navadno se smatra vsako ko-

munistično stranko kjerkoli na
svetu za marijoneto moskovske
vnanje politike. O kitajskem ko-
munističnem gibanju tako-
zvanem se tega ne more reči.
Rusija kajpada mu ni nasprot-
na, a pomagala pa mu je silno
malo. Prvič radi tega ne, ker bi
si nakopala še več jeze kapita-
listov vsega sveta, in drugič, ker
ni mogla, tudi ako bi želela. So-
vjetska unija je sama od počet-
ka svoje revolucije tako zapo-
sljena s svojimi problemi in svo-
jimi “petletkami”, da bi rekon-
strukciji kitajskega kmečkega
ljudstva materijalno ne mogla
pomagati. Oborožene interven-
cije pa se je ogibala.

Pred nekaj tedni je Moskva
sklenila pogodbo s Čiang-Kaiše-
kovo, torej s protikomunistično
kitajsko vlado, katero je s tem
priznala za avtoriteto nad vso
Kitajsko, vštevši nad Mandžu-
rijo, ki jo je ob koncu vojne z
Japonsko zasedla ruska arma-
da. Kitajskim komunistom to ni
bilo všeč, a menda razumejo, da
ima v mednarodni politiki So-
vjetska unija predvsem svoje
lastne interese v mislih in radi
tega noče, da bi hodila po ko-
stanj v ogenj za druge.

Ameriška intervencija
Dočim je torej sovjetska vla-

da Čiang-Kaišekovo vlado le
bolj na papirju priznala in ji

(Konec na 5. strani.)

V VVashingtonu so se minuli
pondeljek zbrali predstavniki
unij, industrialcev in zvezne
vlade, da se vzajemno pomeni-
jo, kako ustaviti val stavk in
spraviti deželo v toke mirnega
obrata civilne produkcije. Pred-
sednik Truman je v predpripra-
vah za to posvetovanje pozval k
sebi glavne zastopnike unij ir
industrije ter razne ekonomske
veščake. ki se naj bi v naprej
sporazumeli, da mora biti ta
konferenca uspeh. Toda ni nihče
verjel, da je to izvedljivo, ker si
ekonomski interesi delavcev in
lastnikov industrije nespravlji-
vo nasprotujejo. Zato med nji-
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PROBLEM ŽIDOVSTVA DELA SEDAJ
ANGLIJI NAJVEČ PREGLAVIC

V prvi svetovni vojni je angleški državnik Bal-
four v imenu svoje vlade Židom obljubil spremeniti
Palestino v židovsko državo. Angleška armada jo je
zasedla I. 1919. Prej ie bila pod Turčijo.

Anglija je po vojni izpolnila le del svoje oblju-
be. Dovolila je priseljevanje Židov v to starodavno
biblijsko deželo, toda oblast nad njo je obdržala v
svojih rokah. Med tem ie nastalo med Arabci v Pa-
lestini toliko odpora proti naseljevanju Židov, da
ga je Anglija drastično omejila, posebno še, ker je
začel s propagando proti Angliji ves arabski svet.

Dne 2. nov. to leto ie bila osemindvajseta ob-
letnica Balfourjeve deklaracije. In kot na migljaj so
Arabci v Egiptu vprizorili protižidovsko stavko, ki se
je razvila v nemire, v poboje in v uničevanje židov-
skih in evropskih trgovin posebno v Aleksandriji in
v Kairu. V Jeruzalemu in drugje v Palestini pa so se
dogodili poboji med Židi in Arabci in oboji so se ob
enem tepli z angleškim vojaštvom.

Vzrok tej novi napetosti na bližnjem vzhodu je
v precejšnji meri naš predsednik Truman, ki je angle-
ško vlado urgiral, da naj odpre Palestino nadaljnim
sto tisoč Židom, ki so v Nemčiji še v taborih in ni-
majo kam iti.

Sovraštvo Arabcev do Židov izvira največ radi
vere. Po plemenu so oboji semiti, torej kako "arij-
stvo" ni vzrok spora med njimi. Angleška vlada je
predsedniku Trumanu pojasnila napetost položaja
in mu namignila, da ako Anglija prepusti Palestino
Židom, bo potrebovala v boju z Arabci pomoči. Ali
jo je ameriška vlada pripravljena dati? Tako je pri-
šel vsled svojega "umešavanja" Truman v zadrego,
ker oborožene ameriške intervencije proti Arabcem
Angliji ni mogel obljubiti.

Palestina jemajhna dežela. Sama Židov, ki se bi
iz Evrope preselili vanjo, ne bi mogla preživljati.
Toda Židje v Palestini že od začetka naseljevanja
v njo prejemajo veliko podporo od ameriških Židov
in ti so tudi glavni faktor, ki dela angleški in ame-
riški vladi precej glavobola.

Ako je Hitler res mrtev in bi se mogel za hip
zbuditi, bi se bržkone razveselil, ko bi videl, da je
židovstvo ostalo problem tudi po padcu nacizma.
V teoriji so postali Židie v vsi Evropi spet enako-
pravni, toda imajo težave dobiti nazai svoje prej-
šnje službe in še bolj pa svoja posestva in gotovino,
ki so jim bila zaplenjena. Tako so ostali na cesti in
v bedi. Okrog sto tisoč jih je samo v Nemčiji, ki bi
radi svoje zadnie dneve preživeli v deželi, o kateri
bi lahko rekli, da je njihova. A če bo Arabcem mo-
goče, se jim up ne bo izpolnil. Svet je pač še zelo
primitiven in poln ignorance ter predsodkov.

Prvič po petih letih so v So-
vjetski uniji praznovali obletni-
co boljševiške revolucije v mi-
ru. Praznik je trajal dva dni. In .
glavno, kar je svet pričakoval,
je bil Stalinov govor, o katerem
bo komentirano v prihodnji šte-
vilki.

Rusiji je šlo v prvih mesecih
Hitlerjeve invazije silovito trda
in veliko ljudi v Ameriki, v An-
gliji in drugje je bilo prepriča-
nih, da je Hitler s svojo zavrat-
no potezo z boljševizmom, kar
naj že to pomeni, za zmerom po-
spravil.

Pa ni. Za dne 7. novembra
1941 se je Hitler pripravil za
govor v Moskvi. A ni mogel tja.

Tako je tudi tistega usodnega
dne govoril v Moskvi Stalin. Za
letošnji jubilejni govor je šel
Stalin na dolge počitnice na
Krim, da se ob južnih vodah in
v gozdovih pripravi na besede,
ki jih je čakal ves svet.

Jasno je, kot vsak iskreno so-
cialistični list zmerom poudar-
ja, da stno v borbi med kapita-
lizmom in socializmom. Slednje-
mu je USSR trn v peti, od kar
je nastala.

Ker je še tu, in kapitalizem
tudi, smo skončali vojno za od-
pravo vojne že v drugič, in tudi
že v drugič zmagali za pribori-
tev demokracije, a ob enem ho-
čemo tu prvič v zgodovini upe-

Poskus za omiljenie industrialnih konfliktov
mi še nikoli ni bilo drugega kot
tekma na eni strani za pri-
boljške, na drugi za čimvečje
dobičke.

Stavke so nastale v glavnem
vsled prenehanja vojne indu-
strije. v kateri je bil zaslužek
vsled plače za čas in pol, ali ce-
lo dvojne plače za nadure, v pri-
meri s sedanjimi veliko višji.
Zaradi znižanja mezde se je olj
enem znižala nakupovalna moč
ameriškega ljudstva in to bo
imelo težke posledice, če se pro-
blema pravočasno ne reši.

Trumanov predlog je. da naj
delavstvo vzame 15 odstotkov

zvišanja plače in industrija pa
se obveže, da ho vzlic temu osta-
la pri starih cenah, to je. da iz-
delkov ne bo podražila. Pa je ta-
koj nastalo mrmranje med oni-
mi, ki bi radi cene neovirano
dvigali.

Na drugi strani pa je prijel
Trumana in zvezno administra-
cijo sploh predsednik CIO Phi-
lip Murray, češ, da vlada skriva
podatke pred javnostjo. Med
drugim je omenil poročilo vlad-
nega direktorja za vojno mobi-
lizacijo J. W. Snyderja, ki je
ugotovil, da industrija lahko
zviša delavcem mezde 24 odstot-
kov ne da bi ji bilo treba zviša-

Novi volilni uspehi
delavskih strank v
evropskih deželah

i
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Dne 1. novembra so se vršile
na Angleškem municipalne vo-
litve. v katerih je bila torijska
stranka znova poplavljena z
zmagami delavske stranke. Kon-
servativk so izgubili več sto man-
datov v korist delavske stran-
ke. Celo komunisti so dobili ne-
kaj sedežev in to v enem naj-
bolj konservativnih okrajev v

,Londonu.
j Slabše za delavstvo so izšle

j volitve v danski parlament. So-
-1 cialdemokrati so dobili 48 sede-
• žev, ali 19 manj kot so jih imeli.
Komunisti so izvolili 18 poslan-
cev. Prej so imeli tri. Napredo-
vale so najbolj “zmerne napre-
dne” stranke a konservativne
pa nazadovale. V parlamentu, ki
šteje 148 poslancev, nima nobe-
na stranka večine. Na prvem
mestu so socialdemokrati z ome-
njenim številom sedežev, na
drugem je liberalna kmečka
stranka, ki ima 38 sedežev, kon-
servativna 26, radikalna (v res-
nici protiradikalna) stranka 13,

i komunistična, kot že omenjeno,
! 18, ostali sedeži pa odpadejo na

■ manjše skupine.
O sijajni zmagi levičarskih

strank v Franciji smo poročali
v prejšnji številki.

Na Norvežkem je prejšnjo ko-
alicijsko vlado nadomestil de-
lavski kabinet, ker je dobila de-
lavska stranka v nedavnih vo-
litvah večino v zbornici.

Minulo nedeljo so se vršile
državnozborske volitve na Mad-

. žarskem, O rezultatu bomo ko-
mentirali v prihodnji številki.

PREŠERNOV
KONCERT

Minulo nedeljo se je vršil v
dvorani SNPJ v Chicagu kon-
cert pevskega zbora “France
Prešeren”. Dvorana je bila na-
polnjena, spored dobro izvajan,
upoštevajoč težave, ki so v zve-
zi s takimi prireditvami, in ude-
leženci pa zadovoljni z vsemi
predvajanimi točkami in pa ker
je bila to menda ena prvih slič-
nih priredb med nami v tem me-
stu. od kar je konec vojne.

Več v prihodnji številki.
i ~11 '■ 11 =
Ijati obvezno vojaško službo tu-
di v mirnem času.

V naši deželi je posebno dr-
zna in močna tista klika, ki pro-
pagira, da naj začnemo svetu
narekovati, kaj mi hočemo od
njega, s silo, namesto z argu-
mentiranjem. Mar nimamo se-
daj silnejše mornarice kot jo je
človeštvo še kdaj poznalo? In
pa letalstva, ki mu ni primere?

Pa industrije, ki je zmožna
producirati veliko veliko več
kot pa so naše potrebe?

In vrh tega imamo atomsko
bombo!

V Moskvi razumejo, kot razu-
mejo v Washingtonu, da se gre
v vsem tem vretju in vnetju
med dvema sistemoma: Med
svetostjo izkoriščanja za privat-
ni profit in med nacionalizacijo.
Da bi se le ta spor izvršil raz-
vojno, “mirnim potom”!

ti cene. Kajti dobički so tolik-
šni in davki korporacijam se-
daj znižani, da se ni treba last-
nikom nič bati za profite, ker ne
bodo zmanjšani.

Truman pa se je pritožil nad
industrialci, češ, da s svojimi
predukti mnogi izmed njih no-
čejo na trg, ker čakajo 1. janu-
arja, ko jim od izkupička ne bo
treba več plačati toliko davka.

V takih okolščinah je bila ta
konferenca sklicana in se kon-
čala brez konstruktivnega spo-
razuma. ker boj med razredi se
bo nadaljeval, dokler bodo ob-
stajali.

|KOMENTARJI
V Jugoslaviji so se odločili

volitve v ustavotvorno skupšči-
no ta mesec vseeno izvesti kot
so si jih določili, neglede na ne-
jevoljo v Washingtonu in Lon-
donu. Vladajoča skupina, ki je
o vsem odločila, je ob enem po-
skrbela, da so med kandidati
ljudje vsake sorte bivših pre-
pričanj. Sedaj pa naj jim je le
za domovinsko fronto. Med nji-
mi n. pr. Franc Snoj, ki je še
vedno klerikalec po prepriča-
nju, a vendar smatra, da Koro-
ščeve-Pašičeve-Trumbičeve-Ale-
ksandrove Jugoslavije ne bo več
nazaj, pa je šel rajše domov na-
mesto v Rim. Miha Krek mu je
lahko nevoščljiv, kajti Miha ne
bo smel več v Jugoslavijo, ra-
zen kot spokornik, kar pa ni v
njegovi naturi.

Na Japonskem komunistična
stranka spet deluje. Ljudje se
ji pridružujejo in enako k ob-
novljeni socialistični stranki,
ker pričakujejo čudežev od n ju.
Na papirju veliko obljubljata,
a dati ne moreta ničesar, ker je
japonski militarizem državo za-
pasel in bo morala živeti v mi-
zeriji po zaslugi dvora, svoje
cerkve in svojega kapitalizma.
Socialistična in komunistična
stranka storita lahko sebi dobro,
če v teh okolščinah, in pod Mac-
Arthurjevo okupacijo, Japon-
cem ne obljubita ničesar kot
posledice vojne, ki jih še dolgo
ne bo konec.

Predsednik Truman se je spri-
jaznil z idejo, da je sedaj, res
predsednik, ne pa zgolj po na-
ključju vržen v predsedniško
službo. A je med tem že spoznal,
da to ni samo “titel”, ampak
služba zares.

Kongresnik Cox (demokrat iz
Georgije* je Trumanov govor o
vnanji politiki Zed. držav jako
pohvalil. “Upam,” je dejal, “da
so njegove besede pridjale kaj
železa v žile našega slabokrvne-
ga, brezbarvnega državnega de-
partmenta. prišle niti mi-

nuto prekmalu, kajti milijone
ljudi je začelo premišljevati, da-
li se bo apizanje napram Rusiji
sploh kdaj končalo in če ji bo-
mo sploh kdaj nehali pomagati
v zasužnjevanju ostalega sveta.”
Mož je torej govoril kot je mi-
slil in to ob enem pomeni, da je
veliko drugih, ki bi svoje pre-
pričanje enako izrazili, a so bolj
previdni, pa bolj spletkarski.
Slabo pri vsem tem je to, da
zavezniška obetanja v sodelova-
nje za svetovni mir še nimajo
nikjer prave veljave.

Diktator Franco v Španiji še
upa. da bo svojo državo ohranil
za papizem in izkoriščevalce,
pa je baje po ovinkih obljubil,
da je pripravljen iti v angleški
orbit. Attlee in Beven bosta mo-
rala biti zelo previdna, če noče-
ta, da bosta s Španijo imela še
slabše skušnje kot pa Chamber-
lain in Churchill.

Čemu Franco sploh hoče pod
angleško in ameriško zaščito?
Mar zaradi demokracije, ali za-
to, ker mu je za ščitenje špan-
skih aristokratov, cerkvenih
mogotcev in tujih ter domačih
kapitalistov? Odgovor na to
vam je na dlani!

V Mehiki se delavci potegu-
jejo za minimalno mezdo, ki naj
bi znašala saj $1.40 na dan. To
je malo tudi za takozvani živ-
Ijenski standard v Mehiki. Am-
pak opozicija proti tako razko-
šni zahtevi mehiških težakov je
tam še celo hujša kot pa pri nas
n. pr. proti zahtevam za zviša-
nje mezde jeklarskih in avtnih
delavcev.

Icelandija ni ne produktivna,
ne bogata dežela. Večina ljudi
po svetu niti ne ve. kje je ta
kraj. Po svojem imenu je var-
ljiv, ker “Icelandija” ne pomeni
deželo ledu. Kongresnik Gear-
hart, republikanec iz Californi-
je, smatra, da ker so naše čete
že tam. in ker se je Icelandija
ločila od danske monarhije, pa

(Konec na 5. strani.)

PROPAGANDA PROTI DELAVSTVU
ZASEJALA VELIKO SOVRAŠTVA

Ako gre človek med vojake, bivše vojake in pa
med dijake, spozna, da je bila medvojna propagan-
da proti organiziranemu delavstvu zelo učinkovita.
Daši jim ni na bojiščih in v taborih manjkalo ne mu-
nicije ne drugih potrebščin, so vsled vpitja v časo-
pisju in v radiu vendarle imeli vtis, kot da je unij-
skim delavcem vseeno, kaj se zgodi z vojaki. Zase
zahtevajo kratek delavnik in pa visoko mezdo, a pri
tem niso hoteli prav nič pomisliti, da vojaki v lisič-
jih luknjah, v džunglih in na bojnih ladjah nimajo
nobenih odrejenih ur in ne plače za nadure.

In ti fantje, ki so se pustili zavesti unijam so-
vražni propagandi, so večinoma sinovi rudarjev, fa-
briških in drugih delavcev, o katerih bi po zdravem
presojanju morali vedeti, da jih očetje in matere ne
bodo pustili na cedilu.

Značilno je, da je te vrste gonja proti unijam
preslepila tudi zelo veliko študentov. Pa se zgra-
žajo nad delavci in njihnimi stavkami, pri tem pa
pozabljajo, da so za svoje šolanje in vzdrževanje
odvisni baš od teh delavcev, proti katerim roban-
tijo.

Vzrok, da je toliko ljudi zavedenih v mržnje do
organiziranega delavsiva in njegovega odpora pro-
ti neoviranemu izkoriščanju je, ker so propagandna
sredstva posest velebankirjev in drugih bogatašev.
Lastujejo, ali pa kontrolirajo skoro vsejdnevno časo-
pisje, vse velike revije, radio omrežja in filmsko in-
dustrijo. Ob enem kontrolirajo zvezni kongres in le-
gislature v vseh oseminštiridesetih državah.

Krivda za to stanje pa leži na unijah, predvsem
na AFL. Njeno reakcionarno eksekutivo ne izuče
nobene izkušnje in se rajše gnjavi z "nesvobodni-
mi" ruskimi unijami kot pa da bi storila kaj izdat-
nega proti sovražnikom delavstva v svoji deželi.
Toda med člani AFL se pojavljajo znaki odpora
proti nazadnjaškim voditeljem, kar je dobro zname-
nje. Še boljši znaki za energično delavsko akcijo pa
se kažejo v CIO. Sicer je že silno veliko zamujenega,
a ni še prepozno.


