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Delavske stranke v Evropi dobile nalogo
uvesti socializem, ne oreti stari red!

Francoski socialistični vodja Leon Blum je po volitvah v
novo francosko zbornico dejal, da ima njegova stranka veliko
prijateljev, skoro da nekoliko preveč . . . ‘ Kajti mi (socialistična

stranka v Franciji) nismo v borbi zato, da bi rešili buržvazijo in
njen kapitalizem."

Bo dobro za Evropo in ves svet, ako se bo njeno delavsko giba-
nje spominjalo zmot, ki jih je storilo po prvi svetovni vojni. Ena
glavnih je bila bratomorna borba med staro socialistično in novo
komunistično internacionalo, vmes med njima po so stale razne
druge delavske (socialistične ali pa napol komunistične) stranke,
ki so želele slogo in se v ta namen združile v nekako svojo po-
sebno mednarodno zvezo, v takozvano “poltretjo internacionalo”,
s sedežem na Dunaju, ki pa vsled prevelikega razkola med “dru-
go” in “tretjo” naloge ni zmogla. Koristi od tega je imela reak-
cija pred vsem v Nemčiji, kjer zavezniki takrat niso hoteli dati
vveimarski republiki nobene resne podpore, a zahtevali pa so od
nje, da mora ščititi njen prejšnji ekonomski sistem privatnega
lastništva in starega nemškega kapitalizma.

Socialdemokrati so imeli lep program, toda versaillska (“mi-
rovna”) konferenca je imela svojega. Ko so v Nemčiji prevzeli
vlado, so bili brez moči. Zato so se morali vseskozi ravnati po na-
vodilih zmagovitih kapitalističnih držav.

Komunisti na drugi strani so igrali vlogo takratne vnanje
politike Sovjetske unije, oziroma njene kominterne, in v tej bra-
tomorni borbi sta obe delavski stranki v Nemčiji toliko zavozile,
da je Hitler prišel na krmilo brez posebnih naporov.

Posledice te katastrofalne politike delavskih strank v Evropi
so tako ogromne, da jih bodo čutile še mnoge naslednje genera-
cije, tudi ako med tem ne pride do tretje svetovne vojne, ki je
že v povojih.

Leon Blum je v pravem, ko buržvazijo svari, da socialisti
niso v borbi zato, da bi reševali “buržvazni kapitalizem.”

A na drugi strani socialisti očitajo francoskim komunistom,
ker so v minulih državnozborskih volitvah med drugim operirali
z geslom, da le komunisti lahko otmo srednji razred.

Delavci v Angliji, v Belgiji, na Norvežkem, Finskem in
drugje, kjer so imeli priložnost v volitvah izraziti svojo voljo,
so na glasovnicah določno povedali, da so za odpravo starega
reda.

Kaj sedaj? Ker jim delavske stranke obljubljajo socializem,
so s tem dobile ustavno pravico, da ga izvedejo. Ampak iti v pre-
vrate sedaj, ko je vse gospodarstvo s tira, ko kmetje nimajo ne
dovolj delavcev, ne strojev, no gnojil, ko je industrija kot poko-
pališče. ni tako enostavna stvar kot se jo lahko olepša v mani-
festih. v resolucijah in člankih.

Vzelo bo dolgo, predno postane Evropa spet “normalna”.
Ampak ne več normalna v starem pomenu besede. Njeno eko-
nomijo je kapitalizem zafural do kraja in zato bo morala začeti
od kraja—sedaj v socializem, namesto v kapitalizem.

To je naloga vseh delavskih strank na tem obubožanem,
izkrvavljenem kontinentu—socialističnih, komunističnih, ali ka-
kor že se imenujejo. In čim bolj odločno se bodo lotile tega po-
slanstva, neglede na zamere v kapitalističnih centrih, v nadško-
fijah ali kjer že, toliko prej bo po svetu lahko dobila veljavo
pravica in nastane konec za tiste, ki le žanjejo ne da bi delali.

Tudi predsednik Truman se potožil
nad zveznim kongresom

A ameriški javnosti je zavalovelo vprašanje, kaj bo izid
'azrednega boja, ki ga sicer odgovorni unijski voditelji, člani
vlade in predstavniki trgovske komore ter zveze industrialcev
zakrivajo s frazami, da to ni pravzaprav nič hudega in da se bo
vse dobro izteklo.

Resnica je. da kot stoje stvari sedaj, se nagloma bližamo
slični ali pa še hujši krizi, kakršno smo imeli od leta 1929 dalje.
Pokojni Roosevelt je začel proti nji boj, na način, da je otel
sistem, kateri edini je bil kriv, da je moralo na milijone ljudi v
tej deželi v pomanjkanje, in da so stotisoči izgubili hiše, farme
in vloge v bankah.

Vse odredbe za otmitev “navadnega človeka” iz krize so bile
le zasilne. Pomagalo se mu je z malenkostnim relifom, a übošči-
ne se ni niti skušalo odpraviti. Toliko bolj pa je vlada skrbela re-šiti velebizns in s tem naš takozvani “free enterprise” predpolnim skrahiranjem.

Šele v vojni so dobili tudi ‘ navadni človeki” priložnost do
zaslužka, ki je bil seveda veliko višji kot pa prej pri WPA Intako smo dobili v vojni, kar je drug čuden pojavA smo pač tako situirani, da je bilo to mogoče, dočim so drugev vojno zapletene dežele gladovale in trpele.

Cim pa je bilo vojne konec je šla tudi naša umetna prosperi-teta k vragu in delavstvo širom dežele protestira, stavka, preti inopozarja na problem, ki je še težji kot pa ko je Herbert Hoovernehal obetati pražene piške v vsaki ponvi in po dva avta v vsakigaraži.
lorej je sedaj naloga zveznega kongresa, da kaj ukrene.

Ameriško dnevno časopisje je
pravzaprav brez izjeme usmer-
jeno predvsem da “lovi dobi-
ček”. Ne morem se iznebiti vti-
ska, ki se me je prijel takoj prvi
teden po mojem prihodu v to
deželo. Zdelo -se mi je, da so
oglasi takorekoč “glavna rihta”,
ki nam jo v listih servirajo, vse
drugo so pa samo priboljški. Če
jih presojamo s tega stališča, ni-
so listi tako neznansko poceni,
kakor sc na prvi mah zdi. Na
primer ob sobotah, ko si jih pri-
nesemo domov poln naročaj, ka-
kor drv. Res niso stali nad štiri-
deset ali kvečjemu petdeset
rjavcev, ali ko odbereš vse ono,
kar je komaj pogleda vredno, ti
ostane prav malo za tvoj drobiž.

Razvažalec “Tribune” pridir-
ja ob sobotnih večerih najpoz-
neje. Morali bi videti, kolika
jata ljudi ga potrpežljivo čaka,
in koliko zavojev jih pusti le na
tem vogalu. Če prideš v nedeljo
zjutraj, prideš najčeščo zaman.
Vse razprodano. Taisto je tudi
z ostalimi listi. Ni čuda, da smo
ljudje tako izborno poučeni o
vsem . . .

Pa mi je oni dan šinilo v gla-
vo vprašanje, kaj bi se neki zgo-
dilo, če bi nas recimo Tribuna
presenetila s takimle pisanjem:

Spričo vseobče zmešnjave po
vsem širnem svetu smo pretre-
sali večne vrednote, kot so: res-
nica, enakost, pravičnost, svobo-
da, bratstvo, in prišli smo do
spoznanja, da ne bomo nikdai’
prijadrali v varni pristan sreče
in miru, ako si ne bomo urav-
nali naših misli in hotenj, naših
besed in dejanj po pravcu gor-
njih vrednot. Zato kar začnimo,
vsak od svojega kraja. Nova do-
ba kliče po reformah tako v za-
sebnem, kot v javnem življenju,
kajti ozkosrčnost nima več v
njej mesta.

Pometimo z vsem, kar je bilo
in si preuredimo naše politično
in ekonomsko gospodarstvo ta-
ko. da bo služilo vsem in vsa-
kemu poedincu naše dežele. Na
zunaj pa delujmo za mir. Svet
je potreben miru, mi tudi. Če-
mu torej spletkarcnja? Če se
n. pr. Balkan oklepa Rusije ter
si išče zaslombe v nji, smo tega
v prvi vrsti krivi mi sami, ki
jim vsiljujemo stare režime, s
tem stari stalež balkanskega iz-
koriščanja in siromaštva. Ako
jim ne znamo, ne moremo ali
nočemo pomagati kvišku, tedaj
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DAN OBRAČUNA JE PRIŠEL! Tako je reklo zavezniško vojno poveljstvo, ko je začelo preiskovati
nacijska zločinstva v Bergen-Belsenu. Tu je bil eden izmed nacijskih morilnih logarjev, kjer so uničevali
jetnike v masah s plinom. Nagnali so jih v dvorane in jetniki so vedeli, kaj jih čaka. Pri polni zavesti
so trepetali v zadnjih trenutkih življenja. Tisti, katere so pustili še zunaj, pa so morali pokopavati one,
kar je od njih še ostalo. Okostja so na tovornem avtu, od katerega je videti le vrhnji obroč. A eno
okostje pa je za pričo tik za tistim, katerim je bilo ukazano to žalostno pokopavanje žrtev svojega rodu.

IVERI
vsaj roke kolikor mogoče proč
od njihovih zadev! Saj ni ni na-
ša demokracija brezhibna . . .

Imamo denarja in prirpdnega
bogastva v izobilju. V to dvoje
smo se prek ušes zatelebali in
pri tem pozabili, da vsi naši ku-
pi dolarjev ne morejo nuditi lač-
nemu detetu ni ene žličice mle-
ka, ako ni krave in farmarja,
ki kravo oskrbuje. Položi še to-
likšno z zlatniki napolnjeno vre-
čo na zemljo, pod katero so cele
skale najdragocenejše rude
niti za pest vrednosti ti je ne
spravi na površje ako ni de-
lavskih rok. Prvim pionirjem so
bili žepi prazni. Ne denar, am-
pak glava in roke so postavile
prva bivališča, potegnile prvo
brazdo, izgladile prvo cesto.

V ruskih zauralskih in kazan-
skih divjinah in pustinjah so
zrastla mesta in neštete velikan-
ske tovarne navzlic temu, da
smo mogočni denarniki zapad-
nega sveta na trdo zadrgnili
svoje mošnje dobro vedoč, da
ima od vojne in od notranje re-
volucije opešana Rusija le malo
za svoj razvoj potrebnega kapi-
tala na roki. Čakali smo samo
ure, da se nam vrže pred noge
proseč pomoči. Ali namesto, da
bi razpadla, kot smo pričakovali
in si na tihem želeli, se je še tes-
neje med sabo povezala in ko je
napočil nujen trenotek, je odgr-
nila toliko svoje moči, da je
ostrmel ves svet. Ostrmeli smo
tudi mi. In kakor nam je bila
njena ogromna sila v olajšanje,
smo se le čutili moralno okrca-
ne in obrcane. Vse na skrivoma
so nas zapekla tolikanj poudar-
jana podcenjevanja in smeše-
nja, kajti “medved” se je vse
brez nas in navkljub našim po-
lenom naučil veliko veliko več,
nego le “hoditi po dveh”. Nele
teoretično, ampak praktično
nam je pokazal razliko med de-
lom in kapitalom. Dokazal nam
je tudi, da je kapital sicer jako
dobro došlo menjalno sredstvo,
brez katerega je gospodarstvo
otežavljeno, ni pa treba ka-
pitalistov. Izmislil si je sistem,
ki nima z našim sistemom nič
skupnega in je uspel!

Tu pridemo do jedra. Kakor
je Tribuna doslej bila dosledna
zagovornica kapitalističnega si-
stema ter poudarjala le njegove
dobre strani, tako bo odslej raz-
galjala njegove hibe. Treba bo
našemu dobičkarstvu postaviti

Pa se poslanci med sabo prerekajo in ker večina, ki jo tvori-
jo južnjaški in drugi reakcionarni demokrati ter republikanci
nimajo namena ničesar resnega ukreniti za preprečenje nove de-
presije, so se lotili kampanje proti unijam, kot da so unije social-
no zlo, ne pa sistem, ki je zidan na izkoriščanju človeka za pri-
vatni profit.

Stvar je postala toliko resna, da je naslovil par pikrih pšic
na poslansko in senatno zbornico v svojem zadnjem govoru na
narod tudi predsednik Truman, čeprav ni radikalec in ako tudi
mu ne more nihče očitati, da mu roji po glavi socialistična mi-
selnost.

On je za zvišanje mezde ne sicer toliko kot jo delavci za-
htevajo, ampak recimo kakih 10 do 15 odstotkov, pogojno, da
kompanije ne bodo zvišale cen svojih produktov. To na v kapita-
lističnem svetu ne gre.

Predsednik CIO Philip Murray pravi, da bi morda šlo, ako
bi bil Truman bolj odločen. Ampak tudi če bi bil, ne bi nič prida
dosegel. Kajti profitarju je za čimvečje dobičke, ne pa za splošne
koristi ameriškega ljudstva. In ker so v kongresu dobička željni
krogi veliko boljše zastopani kakor pa interesi splošne ameriške
publike, je naravno, da imajo v njemu le oni odločujoči vpliv.

dno in pokrov. Čim prej se s to
mislijo sprijaznimo, tem bolje
bo za nas vse, tem manj se nam
bo bati komunističnih idej.

Ali ne bojte se, da bi čikaška
Tribuna kdaj kaj podobnega za-
pisala. Tudi bi bilo za mnoge,
ki trpe na komunističnih in dru-
gih krčih; naravnost katastro-
falno, ako ne bi našli v njej pre-
potrebnega tešila . . .

KONCERT PEVSKEGA
ZBORA "ZARJE"

Cleveland. O.
Sedaj, ko je svetovnega kla-

nja konec, smo se nekoliko o-
hladili in bomo lažje nadaljevali
z našim kulturnim delom. Zarja
je spet dobila nazaj nekaj do-
brih pevcev, ki so služili strica
Sama in upamo, da se bodo
kmalu še ostali vrnili. Kakor iz-
gleda, bomo dobili vse žive in
zdrave nazaj. Zato nam je mo-
goče, da bomo spet lahko prire-;
dili naš običajni jesenski kon-
cert in spevoigro “Povodnji
mož” v četrtek na Zahvalni dan
22. novembra v avditoriju Slov
nar. doma na St. Clair A ve. Pri-
četek ob 4. popoldne, zvečer pa
bo ples. Igral bo Johnny Peco-
nov orkester. Vstopnina h kon-
certu je 75c, ki je veljavna tudi
za ples. Vstopnina samo na ples
je 60c. Vstopnice so že v pred-
prodaji in se dobe pri pevcih in
pevkah Zarje, v starem poslop-
ju Slov. nar. doma in tudi pri
Jos. Durnu v njegovi trgovini
na Waterloo Rd., jih lahko do-
bite.

Kakor je razvidno iz pevskih
vaj, bo program zelo bogat. Ob-
segal bo več lepih pesmi in tudi
partizanskih bo nekaj vmes. V
drugem delu pa bo vprizorjena
spevoigra “Povodnji mož”, v ka- i
teri je veliko humorja in lepega ,
petja; posebno še ga bo predva-
jal kvartet, v katerem nastopi-
jo Frank Kokal, Tony Perušek,
Jennie Perušek in Dortka Ske-
del. Ti bodo tudi igrali. Nadalj-
ne podrobnosti o koncertu bodo
naznanjene pozneje.

Vse prijatelje in simpatičarje
Zarje opozarjamo že sedaj, da
si rezervirajo Zahvalni dan za
ta koncert, da se bodo v družbi
svojih prijateljev in znancev ve-
selo zabavali in s tem tudi pri-
pomogli Zarji do gmotnega in
moralnega uspeha.

Za publicijski odbor.
J. Krebel.
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NAŠIM FANTOM na Japonskem
ni prav nič dolg čas. Za to skrbi ja-
ponska vlada, ki jim je poskrbela
plesišča in razna druga zabavišča
ter velike ženske družbe.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Ne vem, kakšno vreme je dru-

god na deželi ali pri nas je,
ko to'pišem, prve dni v novem-
bru, kot da se je povrnilo po-
letje. Zadaj na vrtu cveto kri-
zanteme. Vsako jutro, predno
grem na delo, si ponovno ogle-
dam to lepo cvetje, katero te
opominja, da zima ni več daleč.

Po svetu
Nič razveseljivega. Komaj

poleže kriza v enem kraju, že se
pokaže kje drugje v še bolj ob-
širni formi. Azija je danes naj-
nevarnejša točka. Ne samo ko-
lonijalni imperiji Nizozemske,
Anglije in Francije, ampak Ki-
tajska. v kateri je naša zuna-
nja politika silno nevarno za-
pletena, in katera lahko prinese
zelo usodne posledice, če se v
kratkem ne obrne. Kot izgleda,
stoji ta nesrečna dežela zopet
pred civilno vojno. Oziroma je
sedaj že v nji.

Kdor je v zadnjih desetih le-
tih le količkaj sledil politične-
mu razvoju Kitajske ve, da je
miren razvoj v nji mogoč edino,
če se izvedejo naravnost revo-
lucionarne spremembe. Ne sa-
mo politično, kar končno ne pri-
nese kruha, ampak globoke, ko-
renite izpremembe v agrarnem,
ekonomskem in državnem si-
stemu.

Kitajska je ogromna dežela.
Nje civilizacija po starosti da-
leko presega tudi najstarejšo
evropsko civilizacijo. Ali o tem
ne bomo govorili tukaj. Današ-
nja Kitajska je posledica iner-
tije tiste starosti, katera je o-
hranila vse slabosti nekdanje
veličine ter izgubila vse dobroto
nekdanjega konfucionizma. Raz-
kosana na province, katerim
vladajo razni vojaški mogotci.
(war lords), zemlja oddeljena
na velikanska veleposestva, ka-
terih lastniki žive odsotni v več-
jih mestih, bogati trgovci, dr-
žavni uradniki in politiki ka-
teri žive v izobilju in korupciji.
Na drugi strani milijoni in mi-
lijoni übogih kmetov, ki so brez
zemlje in odvisni od oderuških
veleposestnikov. Nič ni čudne-
ga, če umrje eden ali dva mili-
jona ljudi v tej agrarni deželi
vsako leto za lakoto. Ne samo
to. Primitivnost obdelave zem-
lje, katera se obdeluje še na isti
način kot se je za časa Konfu-
cija pred več kot dva tisoč pet
sto leti, nepoznanje umetnega
gnojenja zemlje, ter visoke cene
za najem te zemlje dela mogo-
čen zajez vsakemu napredku.
To je bil položaj Kitajske pred
Sun-Jatsenovo revolucijo ter je

j v večini še danes.
Komunisti in Čiang-Kajšek
V Proletarcu sem pred leti

! precej pisal o zgodovini kitaj-
iškega revolucionarnega gibanja.
Ne vem v koliko je vas tisto za-
nimalo. Ali v bližnji bodočnosti

jse bo precej slišalo o tej stvari*
Veliko knjig je že bilo napisa-
nih o tem predmetu. Lahko bi
jih naštel kakšnih pol ducata.

Le škoda, da zunanji svet ni ra-
zumel in še danes ne razume ve-
likosti in nevarnosti te borbe.

Kitajski komunisti, katerih
centralna vlada je v Jenanu,
štejejo nekako med osemdeset
in devetdeset milijonov ljudi.
Njih sistem ni ne komunističen
in ne kolektivističen, kot je na
primer v gotovi meri ruski, am-
pak je v najširši meri agraren,
ker je zemlja razdeljena malim
kmetom in je vsak košček obde-
lan v kolikor je to mogoče na
moderen progresiven način. Te
dežele, kamor so bili komunisti-

I čne vojske potisnjene, so bile
že od nekdaj kot zelo ne-
rodovitne, v splošnem puščave.
Časnikarski poročevalci, kate-
rim je po silnem pritisku zuna-
njih velesil Kajšekova vlada
dovolila vstop skozi njih oble-
galni obroč, so bili začudeni po
rodovitnosti in splošni obdelavi
te zemlje. Niti eden teh poroče-
valcev ni imel slabe besede o
Jenanski vladi. Ali Koumingta-
novi reakcionarji s Kajšekom
na čelu si ne dajo strgati vajeti,
iz ust kitajskega ljudstva. Tu ni
vprašanje komunizma ali soci-
alizma. Tu je vprašanje eman-
cipacije tristomilijonskega ljud-
stva, katero živi v srednjeve-
škem fevdalizmu. Tu je vpraša-
nje agrarnih reform, razlastitev
veleposestev, strganje moči vo-
jaških magnatov, kateri izsesa-
vajo ljudsko kri že tisočletja.l

Brez toh reform je demokracija
prazna fraza in mir nemogoč.

Ves čas, ko je bil Kouming-
tang v vojni z Japonci, je imela
Kajšekova vlada svojo najbolj-
šo armado v oblegalnem obroču
kitajskih sovjetskih dežel. Štele
so več milijonov dobro oboro-
ženih mož. Pokojni predsednik
Roosevelt se je veliko trudil, da
bi prišlo med tema frakcijama
do sporazuma. V gotovi meri jc
on simpatiziral z Jenanom. Ge-
neral Stilwell, kateri je imel do-
bro besedo za jenanske komu-
nistične eete, je bil na pritisk
generalissima Kajšeka odpokli-
can. General P. Hurley. ki sedaj
zastopa našo vlado na Kitaj-
skem, je na Kajšekovi strani.
Isto tako tudi naš državni dc-
partment.

Zaključek vojne z Japonsko
je že tako kritične razmere še
poslabšal. Vprašanje je nastalo:
komu naj Japonci izroče orožje

ali komunističnim armadam,
katere so v bližini in se aktual-
no borile z Japonci, ali naj ča-
kajo na naša letala ter ladje, da
pripeljejo Kajšekove nacionali-
stične čete iz severnih provinc?

Kajšek je zahteval, da se mo-
ra vse orožje izročiti njim, kaj-
ti on reprezentira edino ustav-
no vlado na Kitajskem, kar je
po velikosti dežel, katere spa-
dajo k sovjetom, zelo dvomlji-
vo. Temu je sledil razgovor med
njegovo vlado in komunisti, ka-
teri pa, kot izgleda ni imel us-
peha. Več o tem prihodnjič.

Pri nas
Govor predsednika Trumana

je bil zelo obširno priobčen in
deloma v našem meščanskem
časopisju tudi kritiziran. Koliko
vpliva bo imel za pomirjenje
duhov, še posebno delodajalcev,
bomo videli v prihodnjih ted-
nih. Nekaj je gotovo: boj za po-
višanje plač je tukaj. Kot izgle-
da, je delavstvo pripravljeno.

Kdor misli, da se delodajal-
cem tresejo hlače, naj samo pre-
čita dolgo kolono ogromnih pro-
fitov, katere so žele že tako bo-
gate korporacije med vojno. Da.
veleindustrija je pripravljena
na boj! Kot izgleda, ga v neka-

-1 terih krogih še pozdravljajo.
Kdor misli, da bodo lepe besede
in apeli na patriotizem spreo-
brnili tc ljudi in da bodo kar ta-
ko sami od sebe iz golega člove-
koljubja povišali delavske pla-
če, se krvavo moti. Industrija
hoče velik delavski trg, katere-
ga prinese samo brezdelje.

*

Kovice iz starega kraja
Poslednje čase prihajajo pi-

sma iz starega kraja bolj pogo-
sto. Vsa, katera sem še dosedaj
čital v naših listih, pišejo o ve-
likem pomanjkanju in o pre-
šlem trpljenju pri nas. Jaz do
danes nisem še ničesar čul od
mojih ljudi. Čitam pa, še po-
sebno iz uradnih italijanskih
poročil o bojih, kateri so se vr-
šili okrog Sv. Križa, Čateža,
Šmartna, Mokronoga. Trebnje-
ga itd. Kdor ve, kako so se po-
našali italijanski črnosrajčniki,
ve, da ni veliko dobrega ostalo
za njimi. Eno vemo vsi. Dolenj-

i ska je silno trpela. Želel bi pa,
'Nadalievanje na 5. strani.?

Tole mi ne gre
v glavo?

Kako da toliko ljudi še sedaj
ne razume, da se borba po svetu
ne vrši zaradi demokracije, am-
pak med posedujočimi in nepo-
sedujočimi, med izkoriščevalciin izkoriščano maso, to mi nika-
kor ne gre v glavo!
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