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PRIZOR IZ STAVKE JEKLARSKIH DELAVCEV. Slika je iz

Pittsburgha. 7 50,000 delavcev v jeklarski in železolivarski industriji
je bilo na stavki.

Prva konferenca
narodov bila
zrcalo konfliktov

Višinski bitke izgubil, a moralno je veliko
pridobil. lmperializem v defenzivi. Male
dežele povedale svoje. Vzajemnost izvedljiva.

Prve dni konference združe-|
nih narodov, ki se je vršila vi
Londonu, je izgledalo kot da se 1
ne bo mirno končala in včasi so;
je zdelo kot da se bo vsak hip
razbila.

A v resnici je bila zrcalo, v
katerem si videl vse konflikte
m« d deželami in interesi posa-
meznih slojev.

Vprašanje intervencij
Eno najbolj spornih vprašanji

so bile pritožbe proti interven-
cijam. Angleži so poslali v os-
predje perzijsko vlado, ki se je
pritožila proti sovjetski okupa-
cijski armadi na njenem ozem-
lju. Načelnik sovjetske delega-
cije Andrej Višinski je s svo-
jimi pomočniki iz Ukrajine uda-
ril nazaj s protestom proti an-
gleški intervenciji v Indoneziji.

Nato sta proti angleški in
francoski okupacijski 'armadi
vložile protest še sirijska in le-
banonska vlada in Višinski ju
je podprl. S tem je primoral Be-
vina in pa francoskega ministra
vnanjih zadev Bidaulta v defen-
zivo. Ni vzelo dolgo, ko je po-
stalo jasno, da je Višinski zago-
vornik kolonijalnih ljudstev in
pa interesov malih dežel, toda
kadar je bilo treba glasovati, so
bile njihne delegacije skoro vse
z anglo-ameriškim blokom.

Položaj ostane nespremenjen
Glede Grčije ni konferenca

sklenila ničesar razen da je dala
na nekak način zaupnico Angli-
ji in Višinski ni grškega pro-
blema več silil v ospredje, toli-
ko bolj trdovratno pa je vztra-
jal pri zahtevi, da izvoli dru-
štvo združenih narodov komisi-
jo, ki naj preišče angleško na-
silno intervencijo v Indoneziji.
Debate o tem so bile dolge in
burne. Višinski in Bevin sta iz-
rekla drug proti drugemu veli-
ko pikrih besed in včasih sta bi-
la naravnost osebna. Diplomati-
čne finese nista rabila, kar je
bilo dobro, kajti le na ta način
so prišli križajoči se interesi
med Sovjetsko unijo in Veliko
Britanijo na dan taki kot so.
Ameriška delegacija na strani

Anglije
Ameriška delegacija, ki bi la-

hko imela na konferenci vodil-
no vlogo, je priložnost zamudi-
la in večinoma stopicala za An-
gleži. Podprla jih je glede Grči-
je in jih vlekla iz kaše z ozirom
na Indonezijo.

Ko se je šlo o predlogu ukra-
jinskega delegata za preiskavo
oboroženega angleškega vpada
na Javo, je dobil samo dva gla-
sova.

• Toda v debati se je govorilo
o načelu samoodločevanja in v
obrambo kolonijalnih ljudstev

seveda največ s strani sovjet-
ske delegacije toliko, da so

bili predstavniki starega angle-
škega, francoskega in nizozem-
skega imperializma potisnjeni v
defenzivo.
Višinski dosegel svoj namen
Ako je bil namen sovjetskt

delegacije napraviti med kolo-
nijalnimi ljudstvi in med libe-
ralnimi elementi v malih deže
lah vtis, da le ona je na kon-
ferenci združenih narodov bra-
nila njihne pravice, je svoj smo-
ter dosegla. Drugo bo lahko na-
daljevala s propagando, kajti na
večino za svoje stališče v seda-
nji organizaciji združenih na-
rodov ne bi mogla niti misliti.
Še celo tiste vlade, ki so ji na-
klonjene, si ne upajo biti javno
z njo, ker so gospodarsko ali pa
kako drugače odvisne od Angli-
je in Zed. držav.

Mir še na šibkih nogah
Konferenca v Londonu, na ka-

teri je bilo "zastopanih nad pet-
deset držav, je bila uspeh v tem,
ker je dokazala, da je možno
delati skupaj in da je ovire, ki
preprečujejo odkritosrčno vza-
jemnost, mogoče odstraniti. Za-
to so se zborovalci razšli v nadi,
da se v jeseni spet snidejo sku-
paj in med tem pa bo deloval
takozvani varnostni koncil, v
katerem imajo trajno zastop-
stvo Zed. države, Anglija, Fran-
cija, Sovjetska unija in Kitaj-
ska, začasno pa nekaj drugih de-
žel. Začasni glavni stan združe-
nih narodov bo v New Yorku in
prihodnje zborovanje se bo vr-
šilo v tej deželi.

Je pa treba priznati, da vzlic
dobri volji ni še vere v iskre-

(Konec na 4. strani.)

Kongresnik Čase, republika-
nec iz South Dakote, je pred
par tedni spravil skozi nižjo
zbornico sprejem njegove pred-
loge, ki ima namen “preprečiti”
nasilja in nemire v stavkah. Če
pa se dogode, so za unijo v celo-
ti in za posamezne njene člane,
ako so krivi, določene zelo stro-
ge kazni,

Po sprejemu v poslanski zbor-
nici je bila izročena senatu. Se-
natni odsek za delavske zadeve
je pričel z zaslišanji prizadetih,
da mu povedo svoje mnenje.
Dne 11. feb. se je oglasil pred
njim glavni pravnik CIO Lee
Pressman. Odseku je dejal, da
ima Casejeva predloga namen
udariti unije, dočim previdno
molči o zarotah ameriške indu-
strije, ki ignorira tudi vladne
naredhe, ako ji niso všeč ... in
zvezne ter druge postave.

HAROLD ICKES DEŽELI S SVOJO
ODLOČNOSTI VELIKO KORISTIL

TRUMAN "REŠIL" MEZDNO VPRAŠANJEV
PRID DOBIČKARJEV IN ŠPEKULANTOV

Predsednik Truman je skušal rešiti mezdno vpra-
šanje tako, da bi bil volk sit in koza cela. V resnici pa
je ostal ves problem tam kjer je bil pred njegovo od-
ločitvijo, da se sme mezdo zvišati od prejšnje le od
10 do 18 in pol centa na uro, a ob enem pa smejo

kompanije sorazmerno podražiti svoje produkte.
Tisti, ki so pričakovali, da bo Truman rešil in-

dustrialni nemir na nekak čudežen način, so razoča-
rani. Obljubljal je dolgo in javnost je čakala Ko pa
je bil njegov odlok objavljen, je predsednik unije
avtnih delavcev (UAWr CIO) R. J. Thomas dejal, da bi
tako odločitev Truman lahko izvršil v 30 minutah
namesto v trideset dneh.

Prva izmed stavk, ki je bila poravnana na pod-
lagi predsednikove "nove" mezdne lestvice, je bila v
jeklarski industriji. Delavci so dobili 18 in pol centa
povišanja mezde na uro, kar bo znašalo približno
$277,500,000 poviška na leto.

Ob enem smejo jeklarske kompanije podražiti
železo $5 na tono, kar jim bo prineslo 390 milijonov
dolarjev poviška na leto.

S podražitvijo železa se bo sorazmerno podražilo
vse drugo, in to več kot pa bodo znašali poviški mez-
de. Predsednik narodne zveze farmarjev (National
Farmers Union) James G. Patton je označil Trumano-
vo rešitev stavke v jeklarski industriji za podkupnino
jeklarskemu trustu. Pravi, da bo $250,000,000 na
dobičku. Farmarji pa bodo morali poljedelske stroje
in orodje plačevati toliko dražje in naravno tudi
oni zahtevajo, da se cene njihnim pridelkom zviša.

Predsednikova odločitev je ugodno vplivala tu-
di na borzah. Na newyorški borzi so se cene delnic
velikih korporacij dvignile do dvo dolarja. Vse se
tako zdi, kot da se polagoma pomikamo v Hoovrovo
prosperiteto, v tako, ko je bilo obetano vsakemu po
dva avta v garaži in praženega piščanca v vsaki pon-
vi. In potem no potem pa polomi. Vrednost hiš je
bila mahoma znižana za tretjino ali celo za polovico,
delnice so padle mnoge "pod ničlo" in na tisoče
farmarjev ie bilo mahoma ob posestvo. Morda bo-
dori polom ne bo tako grozovit kot je bil leta 1929,
ampak pota vanj so prav taka kakor takrat.

X. '

Harold Ickes je bil notranji
tajnik 13 let. On je bil edini v

i Trumanovem kabinetu, ki je
bil v Rooseveltovi administra-
ciji od začetka. Iz vlade se jo
moral posloviti vsled “boja z
oljem”. Naloga notranjega taj-
nika med drugim je ščititi vlad-
na oljna polja v Wyomingu, Ca-
liforniji in kjer koli drugje jih
še ima v tej deželi za svojo olj-
no rezervo- Poleg teh so velika
oljna ležišča pod morskim dnom
ob obrežju Kalifornije, Louisia-
ne in Texasa. California trdi, da
so njena posest in jih je dala
proti mali odškodnini v izkoriš-
čanje privatnim oljnim druž-
bam. Dosedanji notranji tajnik
Ickes je vztrajal, da so zvezna
posest. Na njegov pritisk je
vlada vložila tožbo, da se sodno
ugotovi, kdo ima pravico do
oljnega zaklada ob morskih ob-
režjih.

Eden izmed oljnih magnatov,
ki deluje, da bi zvezna vlada
odnehala od svoje zahteve, je

multimilijonar Edwin W. Pau-
ley. Predsednik ga je pred ne-
kaj tedni imenoval za mornar-
ničnega podtajnika. Ker pa mo-
ra vsa taka imenovanje potrditi
zvezni senat, je šel Ickes pred
mornarični senatni odsek in mu
dejal, da Pauley v vladi ne bo
zastopal ljudskih ampak privat-
ne oljne interese. Največja sen-
zacija pa je bilo Ickesovo raz-
kritje, kako mu je Pauley ob-
ljubil tri sto tisoč dolarjev v
kampanjski sklad demokratske
stranke, ako vlada opusti svoj
proces za pridobitev omenjenih
podmorskih oljnih ležišč. Denar
bi dali kajpada oljni magnati.
Zase pa bi nagrabili nadaljnc
milijone- Pauley je bil blagaj-
nik demokratske stranke in ve,
da se denar vanjo najlaglje do-
bi pri bogataših, ki lahko dajejo
po tisočakih, ako kaj pričakuje-
jo od tega.

V zvezni vladi je že sedaj
vse preveč takih Pauleyjev. ki
jim je le mar kako svoje družbe

Pravi namen predloge proti "nasiljam"
Par dni prej je pred istim

odsekom predsednik CIO Philip
Murray izvajal, da je namen
Čase je ve predloge sodnikom še
bolj omogočiti izdajati “inžunk-
šne” in pa kompanijam vlagati
tožbe proti unijam ter njihnim
posameznim članom, če bi “kr-
šili” pogodbo s kompanijo. To
bi bile seveda tožbe proti uni-
jam za odškodnino in pa da
kompanije pogodba z njimi nič
več ne veže.

Glavna točka v predlogi po-
leg omenjenih pa je določba o
“nasilnostih”. Čim bi nastali na-
padi in izgredi pred tovarnami
ali drugimi podjetji, v katerih
hi delavci stavkali, bi kompani-
ja imela postavni privilegij ne-
mudoma zahtevati sodno prepo-
ved proti uniji in jo obtožiti ka-
ljenja reda in mira.

Murrav je dejal, da vsak ad-

vokat, ki ima opravka z indu-
strialnimi spori, ve, kako lahko
je vsako gesto delavcev v stav-
kah definirati za kaljenje miru
ali pa za nasilnosti. Vsak uniji
nenaklonjen sodnik lahko odlo-
či, da piketi tvorijo stalno ne-
varnost miru in vsako nadaljno
piketiranje lahko prepove, ali
pa število piketov toliko zmanj-
ša, da so pred velikimi tovar-
nami ali velikimi drugimi pod-
vzetji brez pomena. Kaj pomeni
par piketov pred vhodi podje-
tij, v katerih dela ta tisoče de-
lavcev!

Po Sasejevi predlogi bi sod-
niki imeli v zaduševanju stavk
še več moči, tisti, ki gospodarijo
nad policijo in deputiji, pa so
večinoma itak rajše z delodajal-
ci kot pa s stavkarji-

Značilno je, da predloga ome-
njenega kongresnika govori le o

Fraze o svobodnem
podjetništvu le
slepilo za naivneže

Ena največjih hinavščin v tej
deželi je trditev, da spravljajo
vladne naredbe in regulacije
“svobodno podjetništvo” v po-
gubo- Propagandisti veleindu-
strije in veletrgovine apelirajo
na “mali biznis”, da naj kaj sto-
ri proti vladnemu umešavanju
v obrt in trgovino, kajti če se bo
tako nadaljevalo, bo “free en-
terprise” dokončal.

Resnica je, da “svobodnega
podjetništva” v tej deželi že
dolgo ni, ker je industrija in tr-
govina postala MONOPOL mo-
gočnih finančnikov in drugih
multimilijonarjev. Ena sama ve-
lika verižna trgovina (chain
store) proda več blaga na dan
kot pa sto malih trgovcev v nje-
ni okolici. Dun & Bradstreet, ki
je splošno znana firma za zbi-
ranje statističnih podatkov, ugo-
tavlja, da dve desetinki enega
odstotka ameriških korporacij
faktično lastuje in kontrolira 52
odstotkov delnic vseh velikih
korporacij.

Kaj je ameriški “free enter-
prise” v resnici, dokazujejo sle-
deči podatki:

Tobačna industrija: tri kom-
panije kontrolirajo 80 odstotkov
vsega tobačnega biznisa.

Avtna industrija: tri kompa-
nje kontrolirajo 86 odstotkov
avtne produkcije.

Aluminij: dve kompaniji kon-
trolirata vseh sto odstotkov
produkcije-

Mesna industrija: dve kom-
paniji kontrolirata 47% mesne-
ga biznisa.

Baker: štiri kompanije kon-
trolirajo 78% produkcije in tr-
govine s to kovino.

Železna ruda: štiri kompanije
kontrolirajo 64% produkcije.

Jeklo: tri kompanije kontro-
lirajo 60.5% produkcije. In ta-
ko bi lahko nadaljevali o ste-
klarski industriji, živilski, žitni
pa skozi do konca-

Omenjene industrije pa se še
bolj krčijo v monopol, če si
predstavimo, da so skoro vse
pod kontrolo enih in istih vele-
bankirjev z Wall Streeta in dru-
gih po deželi.

z vladnimi naročili in koncesi-
jami še bolj obogateli. Ickes se
tej politiki izkoriščanja in graf-
ta za privatni profit upre, in
ker je odločen, je tudi uspešen
v tem boju.

S svojim bojem proti imeno-
vanju Pauleyja za mornarične-
ga podtajnika jo opozoril ame-
riško ljudstvo, da se plete za
kulisami nov “Tea-pot dome”,
ki se je pred leti razvil v škan-
dal, radi katerega je moral
takratni notranji tajnik Fali v
zapor. Izdal je namreč ljudske
koristi s tem, da je dal vladna
olj*na polja v izkoriščanje pri-
vatni oljni družbi, njen glavni
magnat Doheny pa mu je v po-
vračilo za dar “posodil” pod mi-
lijona dolarjev-

Ickes je ljudstvo dne 13. feb.
po radiu opozoril, da se taka
“kupčija” znova pripravlja in

stavkarjih, ki so “nevarnost jav-
nemu miru”, nič pa ne omenja
solznih bomb, krepeljcev in
kompanijskih provokatorjev, ki
nete pretepe, zato da se potem
policija lahko požene na stav-
karje.

Sodnik James F. Fielder v
Jersey Cityju je pokazal, da se
lahko stavka uspešno razbija
tudi po starih postavah. Odredil
je. da je masno piketiranje de-
lavcev VVestinghouse Electric
“nezakonito in miru nevarno”,
pa ga je prepovedal. Takih sod-
nijskih odločb, ki stoodstotno
služijo interesom korporacij v
boju proti organiziranemu de-
lavstvu, ie bilo v sedanjih časih
že precej. Vse to nam priča, da
sc pomikamo iz medvojne “de-
mokracije” in patriotizma, in
slednji naj velja samo za delav-
ce nazaj v stare “normalne
razmere”.

1 KOMENTARJI j
Konstantin Fotič je dejal, da

v vsi Jugoslaviji so samo Slo-
venci za Tita, ker jim je oblju-
bil Primorje in Trst. V resnici
ga jim je skozi njegova usta ob-
ljubila Rusija, je dejal Fotič.
Nji je za Slovence toliko kot za
lanski sneg, je dejal, a gre se ji
za Trst, ker ga hoče zase. Kajti
kdor ima v področju Donavo in
Trst, je gospodar osrednje Ev-
rope. Rusija Donavo že ima,
hoče še Trst in z njim slepi Slo-
vence. Tako je to stvar razkla-
dal bivši jugoslovanski amba-
sador Fotič.

Radio CBS je minulo nedeljo
zjutraj poročal iz Londona, da
se je sovjetska vlada pridružila
angleški in ameriški za predlog,
da naj Trst ostane pod Italijo.
Fotiča to bržkone ni zabolelo,
je pa bil to udarec za vsakega
Slovenca. Kako in čemu je Ru-
sija glede Trsta spremenila svo-
je stališče ako in v kolikor
ga je o tem več v prihodnji
številki. Lahko pa si predstavi-
mo, da če ga Anglija in Zed. dr-
žave nočeta dati Jugoslaviji, po-
tem bi tudi ruska podpora ne
mogla spremeniti njunega od-
loka. Pomaga pa lahko saj toli-
ko, da se s Slovenci in Hrvati
ne bo pometalo, in pa, da Trst
postane svobodna luka za Jugo-
slavijo in za vse druge zaledne
države.

Zmote so dopustne, ker je člo-
vek pač več v zmotah kot v čem
drugem. Ampak trditi, da je v
Jugoslaviji samo slovenski na-
rod s sedanjo vlado, je več ka-
kor zmota. Ako bi ne imela Ti-
tova vlada med Hrvati in Srbi
nobene druge opore kot samo

slovenske žandarje, ne bi bilo
današnje Jugoslavije, ne nedav-
nih volitev v skupščino in sploh
ničesar, razen da bi Nedič bil la-
hko še v Beogradu, pa čaršija in
njen kralj Peter s svojo žlahto.
In namesto da se Fotič po Ame-
riki priduša proti Titu, bi tudi
on bil lahko še ambasador, kot
je bil do zmage osvobodilnega
gibanja.

Kongresnica Boolhe Luče je
prestopila v katoliško cerkev.
Nekaj tednov prej je storil isto
newyorški senator Wagner. In
še nekaj prej eden glavnih ured-
nikov newyorškega komunistič-
nega dnevnika Louis Budenz.
To je za katoliško POLITIČNO
cerkev velika pridobitev.

Ustoličenje novih kardinalov
ta teden v Vatikanu je imelo
zgolj političen pomen, čeprav so
bile vse ceremonije strogo reli-
giozne, po starodavnem običa-
ju. Ampak namen Pija XII. je
bil z imenovanjem velike sku-
pine novih kardinalov prozoren.
Gre se med cerkvijo in “brez-
božnim ruskim komunizmom.”

Kardinalski kolegij je bil do
sedaj privilegij Italijanov. Po
ustoličenju novih kardinalov pa
so Italijani prvič v /godovini
rimsko-katoliške cerkve v manj-
šini. In to je sedaj najtrdnejša
internacionala, kar jih obstoja.
Naperjena je proti vsemu, kar
so še kdaj in še zastopajo delav-
ske politične ali pa strokovne
internacionale. Prestopa nje
ameriških politikov v katoliško
cerkev dokazuje, kako energično
deluje in ob enem to pomeni, da
ako pridobiva “spreobrnjence”

(Konec na 4. strani.)

NAŠE GIBANJE IMA VELIKE NALOGE
IN ZA SVOJE DELO POTREBUJE MNOGO
LJUDI

Proletarec je glasnik razredne borbe. Namreč
glasnik borbe delavcev proti izkoriščevalcem. In Še
več. Proletarec je glasilo onih, ki so za odpravo raz-
rednega sistema torej za socializem.

Skozi ves čas med vojno je ta list delavce svaril,
naj nikar ne verjamejo frazam o demokraciji, "štirih
svobodščin" in atlantskem čarterju, kajti bistvo borbe
je med kapitalizmom in socializmom, ne pa za de-
mokracijo ali proti demokraciji. Ta konflikt ima sto-
tero oblik, toda v jedru je enak vsepovsod: na eni
strani združena reakcija, na drugi elementi, ki raz-
vojno ali pa šiloma delujejo za zrušenje starega reda.

Krivdo za letošnji stavkovni val je plutokracija
skušala nekaj časa vzreči na "komuniste." A je mo-
rala v tej propagandi odnehati in začela udarjati kar
direktno po unijah. Žal, da unijski voditelji še sedaj ne
razumejo, da zahteva po zvišanju mezde ni noben
program, in tudi ako se ji ugodi, ni to nikakršna re-
šitev. A polagoma le spoznavajo, da se socialnih
problemov ne more reševati zgolj z zahtevami za zvi-
šanje mezde.

Naš list vrši skozi vsa leta svojega obstoja nalo-
go, ki mu je bila dana ob ustanovitvi in jo bo v bo-
doče. Kako vse drugače bi bilo med ameriškimi
Slovenci, ako ne bi bilo pred več kot štiridesetimi leti
male skupine zavednih delavcev, ki je ustanovila Pro-
letarca, socialistične klube in napredna podporna
društva.

To gibanje moramo ohraniti. To pa nam bo
mogoče le, ako mu pridobimo dotok novih moči. De-
la je veliko in za delo je treba ljudi.

Iz izkaza poslanih naročnin, ki je bil objavljen v
prejšnji številki, je razvidno, da bo Proletarec napre-
doval v številu naročnikov tudi letos. A potrebno bi
bilo, da bi bil ta napredek večji kot je. Izgledi so,
da tudi tiskovni sklad ne bo prezrt. To pričata že
prva dva izkaza, ki sta bila objavljena v tem letu.

Seveda imamo tudi ovire. Prva je premalo de-
lavcev za naloge, ki jih bi imeli vršiti in druga pa
razne zapreke, ki so nastale vsled vojnih razmer.

Družinski koledar je zakasnil največ radi njih,
toda vrednost njegove vsebine je prav tolikšna danes,
in bo čez leto dni, kakor ako bi bil izšel lansko po-
letje.

Majski glas pa bo izšel ob času, to je, najpozneje
sredi aprila. Vse, ki so pripravljeni nadaljevati, va-
bimo, da pomagajo dalje in pridobe tudi somišljeni-
ke za sodelovanje. Mi moramo dalje po začr-
tani poti!


