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NEMŠKA BEGUNCA, ki sta zaostala nekje v Rusiji, sta se vrnila

šele minulo jesen. Mož na desni je čevlje toliko pokvaril, da se je obul
v cunje.

Velika trojica v
novem naporu za
zgraditev miru

Kitajska, Perzija in Italija glavne točke
dnevnega reda. Atomska bomba povzročila
veliko napetosti. lzhod le v kompromisih

Po polomu svojega sestanka
v Londonu so se ameriški dr-
žavni tajnik Byrnes, angleški
minister zunanjih zadev Ernest
Bevin in sovjetski komisar Vja-
česlav Molotov zedinili še en-
krat poskusiti s konferenco, da
uvidijo, če jim bo mogoče delo-
vati skupno za mir kakor so ,se
skupno borili za zmago v vojni.

Mnogo spornih zadev
Svoj prejšnji sestanek v Lon-

donu so zavozili, ker so prišli
nanj nepripravljeni in se tam
skregali toliko, da za prisrčnost,
iskrenost in zaupanje med njimi
v onih dneh ni bilo več mesta.

Vrh tega še neprestano nami-
gavanje o atomski bombi, ki je
dosedaj le ameriška, angleška in
kanadska skrivnost. V Rusiji so
smatrali, da jih ameriški in an-
gleški politiki in časopisi z na-
migavanjem na silno moč teh
bomb namenova provocirajo in
da jim prete z novo vojno.

Propaganda glede atomske
bombe je bila posebno v ameri-
ški javnosti res izzivalna in v
Rusiji tudi niso poskusili to na-
petost üblažiti.

Ampak končno je predsednik
Truman le izjavil, da se bo kon-
trolo nad to iznajdbo izročilo
organizaciji združenih narodov
čim prične funkcionirati. Angle-
ški premier Attlee mu je sekun-
diral in dodal, da bo skrivnost
produciranja atomske bombe si-
le pojasnjena tudi sovjetski vla-
di. S tem je bila uglajena pot za
sklicanje nove konference saj
kar se kričavo razglašenega
atomskega vprašanja tiče. A je
mnogo drugih, v katerih se po
londonski konferenci še niso ze-
dinili in jih imajo v razpravi na
sedanjem sestanku v Moskvi.

Mnogo nesoglasij radi Azije
Ena najbolj spornih zadev je

vsekakor Kitajska. To ogromno
deželo hočejo Zed. države za
svojo sfero vpliva in za svoj
glavni trg. V ta namen podpira-
jo že dolgo Čiang-Kaišeka in po-
sebno še poslednja leta. Na sto-
tine milijonov dolarjev smo že
potrošili v vzdržavanju njego-
vega režima, pošiljamo mu ma-
terijal, oborožujemo njegovo ar-
mado in na razpolago so mu
ameriški tehnični in finančni
veščaki. A vzlic temu je Čiang-

Kai-šek na šibkih nogah. Vzrok
je, prvič dolgotrajna vojna in
pa koruptna, diktatorska proti-
Ijudska sestava njegovega vlad-
nega aparata.

Daši govorimo o demokraciji,
ki jo priporočamo vsem krajem
na svetu, je naša vlada zanjo na
Kitajskem vzlic milijonskim da-
jatvam prav malo storila. Ne
pod Rooseveltom, ne prej in ne
sedaj pod Trumanom, dasi so se
vse naši predstavniki izjavili za-
njo.

Diktator Čiang-Kai-šek dovo-
ljuje samo eno stranko ki je
stranka privilegijev in nedovze-
tna za razumevanje koristi ki-
tajskih ljudskih množic.

Komunisti edina opozicija
Edina opozicija proti Čiang-

Kai-šeku tvorijo komunisti
takozvani namreč, ker kitajsko
komunistično gibanje ni druge-
ga kot reformističen pokret, ki
ima skoro vso zaslombo med
kmečko maso, kajti industrial-
nega proletariata tam ni. Kitaj-
ski komunisti kontrolirajo velik
del dežele, v katerem živi okrog
sto milijonov ljudi. To je torej
že velika masa. Imajo močno ar-
mado, toda v primeri s Čiang-
Kai-šekovo slabo oborožena.
Slednja je namreč deležna ame-

(Konec na 5. strani.)

Gornji naslov se tiče predsed-
nika korporacije General Mo-
tors. Piše se Charles E. Wilson.
Iz nedavno objavljenega poroči-
la davčnega urada je razvidno,
da je imel leta 1943 $450.000
plače, sedaj pa jo prejema nad
pol milijona. Ni čudno, ako je
odbil predlog unije, naj se pre-
gleda korporacijske knjige in se
iz njih dožene, ali je v stanju
zvišati mezdo delavcem, ne da
bi podražila svoje produkte.

Temu gospodu znaša plača
$159.36 na uro,., računano po
osem ur na dan, $38,253.43 na
mesec ali $1,275.11 na dan. Nje-
mu se to ne zdi preveč in zato
mu je bila vsota povišana pri
General Motors in pri drugih

Slepomišenje s
"prisil jenost jo"

Zveza ameriških zdravnikov
je v kampanji proti predsedni-
kovemu načrtu za obligatno bol-
niško zavarovanje čezdalie bolj
ognjevito. Ker je to mogočna
organizacija in avtoritativna

■ nad zdravniki, bolnišnicami in
i drugimi zdravstvenimi zavodi
v tej deželi, je njena opozicija

i proti ljudskemu zdravstvu, ki
‘ bi bilo pod kontrolo vlade, vse-
,lej zalegla.

Trumanov načrt za “prisilno”
zavarovanje, ki bi ljudstvu v

j slučajih bolezni nudilo “prosto”
bolniško in zdravniško oskrbo,
označujejo za korak v sociali-
zem, v totalitarstvo in za od-
vzemanje civilnih svobodščin.

Sebičneži v ameriški zdravni-
ški komori, ki se boje, da jim bi

[ tak socialen zakon pristrigel pri-
-1 vilegij btezobzirnega izkorišča-
; nja bolnikov, bi radi ljudi pre-
I strašili s trditvami, da so take

POLJSKA GLAVNA ŽOGA V GONJI
ZA ZANETITEV NOVE VOJNE

Podpredsednik poljske vlade Stanislav Mikolaj-
ček se je v intervjuvu s časnikarii dne 12. decembra
v Varšavi potožil nad intrigami, ki jih uganja polj-
ska in svetovna reakcija v namenu, da izzove vojno
med Zed. državami in Anglijo proti Rusiji. "Skozi
zadnjih par tednov je nastal na Poljskem val poli-
tičnih umorov," je dejal Mikolajček, "in cilj mu je
ustvariti toliko napeto situacijo, da bi mir med Zed.
državami in Anglijo s Sovjetsko unijo ne bil nič več
mogoč."

Mikolajček je voditelj poljske kmečke stranke,
zelo zmeren in nasproten komunistom. A vendar se
je v tej tragični uri svoje dežele toliko osmelil, da je
povedal Londonu in Washingtonu v brk, naj nehajo
podpirati poljske reakcionarje, ki rujejo v Ameriki,
na Angleškem in v Rimu.

"Poljska potrebuje mir," je dejal. "Pošljite ji ži-
veža v pomoč, ne provokatorjev!"

Na nesrečo Poljske so skoro vsi ameriški Poljaki
—trdijo, da jih je šest milijonov ped klerikalno
kučmo. Spletkarijo, da je od sile, ne iz ljubezni do
svojega naroda, ampak iz sovraštva do USSP. Udi-
njanj so Vatikanu in kapitalizmu. Silno so si priza-
devali, da bi poljska zamejna vlada v Londonu
ostala priznana. To jim ni uspelo. A dosegli so, da
so napravili na Poljskem ogromno politične zmede
in poljski relif so vrgli s tira. Tu žro molji velikanske
količine blaga, ki se ga je nabralo Poljski v pomoč,
ker ga tukajšnji "Amerikanci" poljskega porekla ne
puste skozi, ker ne priznavajo sedanje poljske vlade
v Varšavi.

Poljska je v tej vojni trpela bržkone boli koi ka-
terakoli dežela na svetu, ker so se skozi njo pomi-
kale milijonske armade—prvič nemške, potem nem-
ške nazaj in za njimi sovjetske. In sedaj se sovjetske
armade vračajo. Milijone ljudi je preseljenih, kar
položaj spravlja še bolj v nered. Poljski reakcionarji
doma, v Angliji, v Parizu, v Nemčiji, v Rimu in v
Ameriki pa rujejo na vse pretege, da bi ustvarili in-
cident, ki bi bil uvod v novo vojno. A k sreči je ame-
riška vlada oprezna in tudi angleška ne kaže no-
bene volje izzivati Moskvo v korist poljskih reakcio-
narjev. Kar Poljska sedaj najbolj potrebuje, je razu-
mevanje njenega položaja, pomoči v žitu in pa de-
mokracijo, toda ne take( ki io ji iz Vatikana po-
nujajo.

“prisiljenosti” pobrane iz “soci-
alizma” in pa da so “totalitar-
ne”

pač z nevednostjo
mase, češ, saj se ne bo domisli-
la, da je svoje otroke primorana
pošiljati v šole, ki se jih vzdržu-
je z davki. In da je nešteto dru-
gih postav zveznih, državnih
in lokalnih, ki nam določajo, kaj
moramo, kaj ne smemo in kaj
smemo. Žal, da jih je med zdrav-
niki jako malo, ki bi bili toliko
socialno čuteči, da se bi ogre-
vali za zavarovanje zdravstva.
Boje se pač, da bi potem manj
zaslužili in pa da bi se ljudi hi-
treje zdravilo kot se jih sedaj.
Po novem bi imel zdravnik
manj dela, če bi bolnika hitre-
je ozdravil. Po sedanjem pa,
čmidalj je bolnik bolan, toliko
več pride zdravniku v žep .

Dobro ie. da ni nihče brez na-
pak, ka'ti če bi kdo bil, ne bi
ime! nobenega prijatelja.

Hazlet.

Pol milijona dolarjev plače na leto ni preveč
družbah, v katerih je on član
direktorija.

Toda da bi delavci imeli višjo
mezdo, to Mr. Wilsonu ne gre v
glavo.

Zatekel sc je na sodišče, da bi
izposloval sodne prepovedi pro-
ti piketom. In piše članke v ča-
sopise. v katerih dokazuje, kako
v napačnem je unija, ker zahte-
va tolikšno povišanje mezde.

Unija avtnih delavcev ima
zelo sposobne odbornike, a ni-
ma pa vpliva, kot ga ima ta naj-
bogatejša korporacija v Ameri-
ki. Vendar pa je zagodla kapi-
talistom s svojimi predlogi gle-
de upogleda v njihne finance to-
liko neprijetnosti, da jih je za-
čelo resno skrbeti.

N. pr., unija je javnosti doka-

ala namreč če hi javnost ho-
'■ la poslušati, da korporacije ža-
njejo profite tu'di če nič ne pro-
ducirajo, ker jim je kongres do-
volil milijarde dolarjev za po-
vojno “rekonstrukcijo”. Dočim
delavci, ki so na stavki, ne dobe
niti centa, pa sc korporaciji usi-
pajo v njeno blagajno milijoni,
ki jih jc dovolil kongres. Tega
darila so deležne vse velike
kompanije in zato je John L.
Lcvvis dejal, da jc sedaj nesmi-
selno stavkati, ker je industrial-
nim magnatom ljubše, da vleče-
jo denar ne da bi kaj producira-
li. Baš sedaj, ko jim plačuje pro-
fite vlada, je zanje pravi čas de-
lavce obubožati in jih potem
vzeti nazaj v službo pod svojimi
pogoji.

Doma večje izgube |
kot pa smo jih
imeli na bojiščih

Od 7. decembra 1941, ko je
nas Japonska potegnila v vojno,
pa do 30. junija letos je bilo übi-
tih v tej deželi 335,000 moških
in žensk, ranjenih in pohablje-
nih pa blizu 34 milijonov.

Bilo je torej štirikrat toliko
übitih na domači fronti kot pa
v armadi. Ampak krik je bil le
o izgubah na bojnih poljih, o

| zgubah na industrialnem boji
j šču pa se je previdno zamolčalo.

V času, od kar še je pričela
vojna v Evropi, pa je bilo übitih

i v tej deželi 485,000 ljudi.

Končni točni podatki
o volitvah v Franciji

V Franciji so se vršile prve
volitve po dolgih letih dne 22.
oktobra. Rezultat je bil takoj
znan, a točne številke so bile
sporočene šele po uradnih po-

i datkih iz vseh krajev Francije
n s Korzike.

Izvoliti je bilo treba v konsti-
tuanto to je, v zbornico, ki
ma nalogo sestaviti za franco-

sko republiko novo ustavo 522
poslancev. Dobili so jih komu-

; nisti in druge njim pridružene
I skupine 142, ljudsko republičan-
! ko gibanje (nova stranka pod

odstvom katoliških politikov)
1 10, socialistična stranka in nji
pridružene skupine 133, repu-
blikanska demokratska unija 26,:
radikalno socialistična stranka
pod vodstvom Herriota (v resni-
ci le “zmerno napredna” stran- j
ka) 19, republikanska ententa
12, demokratska unija uporni-
kov, ki so se borili proti oku-
patorju 10, demokratska ali-
janca 10, združeno gibanje za
francosko renesanco 6, neodvi-
sni radikalci 6 in razne druge
skupine 18.

Glasov so dobili: ljudsko re-
publičansko združenje 4,887,-
000, komunisti 4,886,000, socia-
listi 4,685,000, zmerne stranke
.n razne druge struje 2,905,000
in Herriotovi radikalni sociali-
sti 1,333,000. Pred vojno je bila
slednja stranka ena najjačjih
strank v Franciji. Nadomestila
jo je prej imenovana nova poli-

i lična stranka (ljudsko republi-
kansko gibanje).

Dobrodošla pomoč
Kmalu potem ko je prevzela

i angleško vlado delavska stran-
ka, je delavska stranka Južno-
afriške unije sporočila v Lon-
don, da je pripravljena pomaga-
ti z živili in vprašala, česa v
Angliji najbolj potrebujejo. Iz
urada angleške delavske stran-
ke je bilo delavstvu v dominjo-
nu Južne Afrike pojasnjeno, da
bi radi sira, posušenega sadja,
masla in sadne konzerve. Kar-
koli jim bo delavstvo iz Južno-
afriške unije poslalo, bo razde-
ljeno v Angliji šolam in bolniš-
nicam.

Ho marca bodo vrnjeni
vsi vojni ujetniki

V Zed. državah je še 410,000
vojnih ujetnikov. Vojni tajnik

pravi, da bodo do me-
seca marca vsi vrnjeni v njihne
dežele.

Je tudi še en drug vzrok, če
:nu sc toliko kompanij ogiba
produkciji. Gre se jim zaradi
nove davčne postave, ki stopi v
veljavo 1. januarja. Kakršna je
sedaj, bi morali od svojih od-
visnih profitov plačati visok da-
vek. Po novem pa ga jim ne bo
treba. Zato so šli na “sedečo
stavko”. Kaj bi produricali, če
pa jim ne nese! Po novem letu
pa bo toliko več dobička in te-
daj se bo pričelo! In tudi delav-
ci se bodo že uleteli. Vse je pre-
računano s stališča svetega pro-
fita in izkoriščanja. Ampak tu-
di med delavci se svita. Vedno
več jih je, ki spoznavajo, da za-
hteve za zvišanje mezde niso
dovolj.

KOMENTARJII
Harold Laski je eden izmed

onih Angležev, ki. se v Ameriko
ni prišel laskati. Na priredbi re-
vije Nation v New Yorku je de-
jal. da naš ekonomski sistem
dirja v katastrofo in če se ne
spametujemo, bo ne samo za nas
ampak za ves svet slabo. Vsled
tega je bil v tisku in v kongresu
silno napadan. Pravijo, da ga
tudi nekateri ministri v london-
ski vladi nimajo radi. A gre mu
oriznanje, da govori kakor mi-
sli. In Laski je dozdaj vsaj po-
kazal, da je mislec.

Maršal Žukov se je Američa-
nom toplo zahvalil za podporo,
ki so joRusiji poslali v vredno-
sti 60 milijonov dolarjev. Ame-
riški odbor v pomoč Rusiji ima
v načrtu poslati Rusiji v pomoč
v prihodnjem letu potrebščin
za nadaljnih 25 milijonov dolar-
jev. A nekoga dne se Rusija na-
deja sama pomagati potrebnim
deželam, ker ve, kaj pomoč po-
meni, kadar si v stiski.

Louis B. Mayer je eden naj-
višje plačanih magnatov v Ame-
riki. L. 1943 je zaslužil kot
pripoveduje statistično poročilo
davčnega urada 908,070. To-
b.kšno nlačo prejema že sedem
let. Le nekaj stotin ravnateljev
industrijskih korporacij, film
skih družin rudniških kombina
cij je toliko “srečnih”, da zaslu-
žijo štirikrat več v enem letu
kot na njihen povprečen dela-
vec skozi vse življenje.

Senator Langer iz North Da-
kote je v kongresu rohnel, da če
ne bi bilo Anglije, ne bi bilo ne
prve ne druge svetovne vojne.
Dejal jo, da je Anglija napisala
versajsko pogodbo in potem pa
podpirala Hitlerja, dokler se ji
ni izmuznil iz rok. Nekaj res-
nice je na tem; in ker si je pri-
voščil Anglijo, bi tudi Zed. dr-
žave ne smel izvzeti.

Tri sto tisoč dolarjev na leto
za preživljanje je že precejšnja
vsota. Mrs. Katharine Dexter
McCormick jo je zahtevala iz
imovine svojega umobolnega
moža, kateremu kupičijo dobi-
čke delavci v njegovih tovarnah
poljedelskih strojev (Interna-
tional Harvester Co.) Gospa Ka-
tharine je morala med vojno
shajati z $250,000 na leto, a je
rekla, da je zanjo četrt milijona

na leto premalo. Delala ni še ni-
kdar. Pač pa delajo ženske in
moški podnevi in ponoči, ne da
bi jim prišlo niti na misel, ko-
liko tisočakov na leto bi potre-
bovali za udobno življenje. Sla-
boumni lastnik, ki niti ne ve, da
poseduje multimilijonsko boga-
stvo, in njegova žena, ki smatra,
da le če dobi pol milijona na le-
to, lahko živi svojemu stanu pri-
merno, ne vedo, kaj je garanje
za kruh. Škoda, da se tudi de-
lavci in delavke ne zavedajo te-
ga. Kajti ako bi se, bi tak sistem
odpravili namesto ga podpirali.

Papeža obišče mnogo ljudi.
Dne 1. decembra je bil pri nje-
mu židovski rabi David Prato.
Čemur se v Rimu čudijo je, da
v Vatikanu Judov niso videli
radi in da so le redkokateremu
Izraelcu pustili notri. Kajti ka-
toliška cerkev je Žide vedno oz

ač ?vala za razboj ike, ki so
Kristusa križali.

Rusija se v zmedi ameriške
kitajsko politike drži zelo pre-
udarno Ne se hne mudi izzva-
i bitke temv č so '■-■adržuje kot

da jo tam ničesar oos bno ne
; A vmes pa si pomaga to-
čko. da se Američani čudijo

sur ji
joj

kdajkoli pod ca ji. In če so po-
ročila o sporazumih med njo in
Kitajsko resnična, bosta imeli
;>d tora obe d~ž. 1: koristi.

Wi Mam Gre'n se je potegnil
sa T umana, češ, da ga je Philip
Mu ray od CIO po krivem na-
pad 1 Lmnak Green bi lahko

; -.til to vlogo industrialnim
m ignatom. čemu se spotikati ob
človeka, ki se poteguje za delav-

? Ni verjetno, da Green ra-
cino kako škodljiv je s svojo

vlogo.
V Michiganu,., ki je država

avtne industrije, so oktobra to
leto prejeli delavci 42 odstotkov
manj plače kot v istem mesecu
Tansko leto. In število zaposle-
nih delavcev pa je nižje 24.6 od-
stotkov.

Bordeli v Parizu so ukinjeni,
ker tako je soglasno sklenil pa-
riški mestni svet. Seveda, to po-
meni le legalno ukinjenje pro-
stitucije. A nelegalno bo cvetela

(Konec na 5. strani.)

POTRUDIMO SE PRIDOBITI NAŠEMU
LISTU ČIMVEČ NOVIH NAROČNIKOV

Božič je na pragu in ljudje kupujejo darila
trgovci pravijo—da še nobenkrat toliko kakor letos.
Znamenje, da je vojne res konec, fantje se vračajo
in pomikamo se v "normalne razmere".

Namesto bojišč v Evropi, v Aziji in v Afriki jih
imamo sedaj kar doma.

V velikih dnevnikih priobčujejo gospodarji ame-
riškega velekapitala članke proti uni :am, kar jih
stane stotisoče dolarjev, a vendar brez škode zanje,
ker jev kongresu vse urejeno tako, da si stroške od-
štejejo od davkov in vrh tega so jim dovoljene še
posebne rezerve, da delničarji ne bodo na izgubi
tudi če bi stavke še tako dolgo trajale.

Philip Murray je v teh okolščinah uvidel, da tudi
če so delavci še v tako ogromni večini, so vzlic temu
zapostavljeni, ker tisk in radio ni v njihovih rokah.
<n ne zvezni kongres, ne legislature posameznih
držav.

Slovenski delavci so v Jem oziru vetiko na bolj-
šem. Naš tisk je v pretežni večini urejevan v korist

; ljudstu. In ne malo zasluge zato gre Proletarcu in
| J. S. Z.

Joško Oven je zapisa! v svoji koloni v izdaji z
dne 12. decembra med drugim tole: "Bližamo se
novemu letu. Da to leto ne bo ravno leto miru in
blagostanja, nam prerokujejo indusirialne borbe.
Važno bo tudi radi kongresnih volitev. Vse to nam
jasno pripoveduje, da je nam naše delavsko časo-
pisje potrebnejše ko kdaj prej. Med slovenskimi de-
lavci orje ledino že štirideset let Proletarec, na kate-
rega smo lahko ponosni. Ali to še ni dovolj. V no-
vem letu, katero prihaja moramo podvojiti naše sile,
da dvignemo naš list na najvišjo moralno in finan-
čno podlago v njegovi zgodovini. To lahko napra- *

vimo, če gremo vsi na delo."
In šli bomo.


