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AMERIŠKI VOJAKI SE RADI ŽENIJO, kar dokazujejo mnogo-brojm prihodi njihnih nevest iz Anglije, Avstralije in Francije. Gornjeje skupina nevest naših fantov, ki so se v času svojega bivanja v Italijiporočili z ondotnimi dekleti. Vsa ta dekleta so velik socialni in družin-ski problem, ker se je mnogo ženinov med tem že “razporočilo”, češ, daso se “prenaglili”. Mrs. Eleanor Roosevelt je nedavno izjavila, da se bivojaških porok v inozemstvu v tolikih množinah sploh ne smelo dopu-stiti, ker pomenijo za večino parov nič drugega kot zakonsko nesrečo.

Nesoglasja med
velesilami bo
možno izravnati

Mandžurija še vedno ne bo stabilizirana.
Zborovanje varnostnega koncila ZN v Nev/
Yorku. Sov. armada odhaja iz Perzije

Četudi je izgledal mednaro-
dni položaj v minulih nekaj ted-
nih skrajno napet in je bilo go-
voric nič koliko o tretji svetov-
ni vojni, kakor da je že na pra-
gu, so se duhovi vendarle toliko
umirili, da se je s pretnjami pre-
nehalo in se zadeve rešuje spet
po diplomatičnih potih.

Churchill odšel ...
Winston Churchill se je vrnil

v Anglijo. Ako bi svojih par go-
vorov proti Sovj. uniji izustil na
Angleškem, bi nič ne pomenili.
Zato je prišel sem, se potrudil
za reklamo in jo res dobil tojiko
kot še noben politik, ki hi več
na krmilu svoje države. Ni ču-
dno, ako so v Moskvi prisluhni-
li, ko se je Churchillu dalo pri-
ložnost priti v Ameriko, kjer je
bil sprejet z velikim pompom,
in je potem bil njegov nastop
posebno v Fultonu, Mo., oglašan
kot za enega največjih svetov-
nih dogodkov teh dni. Kajti
sam predsednik najmogočnejše
države na svetu ga je spremil
tisoč milj od Washingtona, da v
zakotnem missouriškem meste-
cu, kjer o Sovjetski uniji nihče
nič ne ve, udarja po nji in vabi
Zed. države v zvezo za anglo-
saško kontrolo nad svetom. Tru-
man je menda že spoznal, da ga
je s svojim nastopom polomil in
Attlee in Bevin sta poskrbela z
izjavami, ki pričajo, da Chur-
chill v svojem hujskanju proti
USSR v Zed. državah ni zasto-
pal nikogar razen sebe in morda
svojo poraženo torijsko stranko.

Sovj. unija za spravljivost
Vzlic Churchillovim provoka-

cijam, na katere v Moskvi niso
molčali, pa je Stalin koncem mi-
nulega tedna zastopniku ameri-
ške časniške agencije AP izja-
vil, da je Sovjetski uniji edino
za mir, za vzajemnost in v ta
namen je za utrjevanje organi-
zacije združenih narodov, ka-
kor je bila od začetka.

Seveda, vzrokov za spore lepe
izjave ne zbrišejo s površja. Am-
pak ker so se državniki v Wash-
ingtonu, v Londonu in v Moskvi
že precej pomirili, je možno, da
se bo nehalo pretiti z oboroženo
silo, z atomsko bombo in z re-
prisalijami ter se bodo raj še

TA ŠTEVILKA
je izšla

POVEČANA
na osem strani.

med sabo pomenili, kako živeti
drug z drugim vzajemno ne da
bi se kregali na vsakem sestan-
ku, ali pa grozili drug drugemu
v propagandah in vzrujavali
svet, ki rabi oddiha od strašne
vojne in bi rad v miru obnav-
ljal, kar mu je bilo porušenega
in se izkopal iz pomanjkanja, v
katerem trpi kot že dolgo dobo
ne toliko. Oziroma še nikdar v
tolikšnem svetovnem obsegu ka-
kor sedaj.

Homatije na Kitajskem
Ker je svet tudi po tej vojni

ostal v večini imperialistično u-
rejen, in ima na sebi še vse hibe
imperializma in kapitalizma, je
kajpada težko najti bazo, s ka-
tere se bi državniki mogli osre-
dotočiti za delo v prid vsega sve-
ta namesto da bi ruvarili v pro-
tektiranje interesov posameznih
dežel in privilegijev.

N. pr., interesi velesil se kri-
žajo še vedno posebno na Kitaj-
skem sedaj v glavnem med
Zed. državami in Sovj. unijo.
Prve smatrajo Kitajsko za svo-
jo varovanko, Moskva pa sumi,
da ako.se vladi v Washingtonu
posreči reorganizirati to ogrom-
no deželo za kapitalizem pod
ameriško zaščito, bo Sovjetska
unija ste strani v stalni nevar-
nosti.

Ker pa je na Kitajskem na-
stalo mogočno ljudsko gibanje,
ki se bori proti staremu redu,
ima sovjetska vnanja politika v

'Nadalievanje na 5. strani.)

Kaj vse so politiki obetali
med vojno “navadnemu člove-
ku’’’ Socialno zaščito, varnost
pred draginjo, in pa postave, ki
ga bodo varovale pred pijav-
kami.

Dogaja pa se ravno naobrat-
no. Za nas to ni razočaranje,
ker v sistemu, kakršen je, so
obljube le obljube.

Unije so po dolgem trudu, z
dolgotrajnimi stavkami in z
ogromnimi stroški izvojevale
nekaj poviška mezde svojim
članom nekako toliko kot je
končno rekel predsednik Tru-
man, da se jih naj zviša, namreč
do 18 in pol centa na uro. Ob
enem je dovolil “kontrolirano”
žvišanje cen produktom in po-
sledica je da so višje cene že
sedaj nadvagale zvišanje mezde.
Prav kot socialisti ljudem ve-

ČEMU PREDSTAVLJATI SAMO SOVJETSKO
UNIJO ZA IMPERIALISTIČNO DEŽELO?

Ofenziva anglo-ameriške diplomacije proti So-
vjetski uniji v bran Perzije pod znamko borbe proti
sovjetski ekspanziji v tuje dežele poraja vprašanje,
kdo izmed "velike petorice" sploh nima za sabo y/eks-_.
panzivne", to je, imperialistične zgodovine?

Pred prvo svetovno vojno je carska Rusija posedo-
vala vso Poljsko, razen Galicije in Poznanja v Nem-
čiji. Imela je vse baltiške dežele (Litvinsko, Latvo in Es-
tonsko). Finska je bila carska posest. Pa Besarabija.

.Srbija in Črnagora sta bili pod carsko sfero vpliva,
največkrat tudi Bolgarija. V Perziji (sedanjem Iranu)
so bili carski imperialistični interesi mogočno zajez-
deni in še dalje v vse dežele na Bližnjem vzhodu.

Port Arthur je bila glavna mornarična baza carske
bojne mornarice v Aziji. V Mandžuriji je carska Ru-
sija nadvladala obe glavni železnici. Koreja je bila
pod njeno zaščito. Ves otok Sakhalin je bil njen in
sploh je bila carska Rusija v onih dneh svojega impe-
rializma na višku.

Ko so v civilni vojni zmagali boljševiki, je Lenin
dal svobodo Finski brez oklevanja. Odpovedal se je
ambicijam carističnega imperializma v Mandžuriji in
v Perziji. Na pritisk kajzerske zmage je prepustil Ukra-
jinopod vpliv cesarski Nemčiji. Turčiji je moral prepu-
stiti precejšnje dele. Gružija, rojstna dežela Stalina
silno bogata na olju in drugih zakladih, je postala
"samostojna".

Angleži so one dni udirali v novo proglašeno So-
vjetsko republiko z oboroženo silo skozi Iran, Ameri-
čani iz Arhangela in tam okrog, Japonci in Čehi so po-
bijali revolucijo v Sibiriji, Francozi so pomagali z vpa-
di od kjer so mogli, in tako so združeno uspeli ogra-
diti tisto Rusijo, ki se je otresla carizma do tal, s sani-
tarnim kordonom.

Vse, kar si je sedanja Sovjetska unija pridobila na-
za dosedaj, je še vedno manj, kot pa je izgubila v le-
tih 1917-22.

V Washingtonu in Londonu to vedo. Vedo tudi, da
je Anglija še vedno bolj imperialistična kot pa je Ru-
sija še kdaj bila, in da še sedaj pobija njeno vojaštvo
domačine v Indoneziji.

Vsi vemo, da so se Zed. države počele z revolucijo
(sedaj smo seveda proti revolucijam) in da so se širile
največ po imperialističnih nagibih. Čemu sedaj toliko
svetohlinstva le proti enemu imperializmau namesto
proti imperializmu sploh?

Novi sovjetski parlament odobril načrte
za petletko in druge vladne predloge

Nedavno izvoljeni vrhovni so-
vjet ali parlament, ki je pričel
z zasedanjem v prvi polovici
marca, po svetu ni dobil mnogo
pozornosti, ker je bila ta obr-
njena zgolj na spore med zavez-
niki radi Perzije, Mandžurije,
tržaškega vprašanja in prej pa
je kapitalistični tisk posebno v
Zed. državah pisal s kričečimi
naslovi in s slikami po cele stra-
ni o ustoličenju novih kardina-
lov v Rimu. >

O novem parlamentu Sovj.
unije se je večina listov obrega-
la, da to sploh parlament ni, ne-
go velika skupščina delegatov
ene stranke, ki so prišli v Mo-
skvo ploskati in potrditi vse, kar
jim predloži vlada.

O načrtu nove petletke, ki do-
loča ogromno povečanje pro-
dukcije in razne reforme v šol-

stvu, znanosti in gospodarstvu,
je poročal Nikolaj Voznensen-
ski. Zbornica ga je odobrila z
velikim navdušenjem.

Predsednik presidiuma, ki je
ob enem predsednik Sovjetske
unije, Mihail Ivanovič Kalinin.
je vsled starosti in bolehnosti
odstopil in za novega predsedni-
ka je bil izvoljen. Nikolai Miha-
lovič Švernik. Rojen je bil leta
1888 in postal aktiven v sociali
stičnem gibanju v carski Rusiji
že v mladosti. Od 1. 1930 do 1944
je bil glavni tajnik vsesovjet-
ske zveze delavskih strokovnih
unij. Bil je že v mnogih drugih
odgovornih službah.

Kalinin, eden izmed original-
nih boljševikov, ki so ustanav-
ljali Sovjetsko unijo, jebil pred
sednik 27 let, torej skoro od za-
četka.

Birokracija v Evropi
še vedno brez smisla
za ljudske koristi

G< rhji naslov sc v glavnem
nanaša ra Francijo, a je položaj
v večini dežel v Evropi enak kot
v Franciji. List “Aurore” v Pa-
rizu v izdaji z dne 19. marca na-
števa, kako je v skladišču v New
Vcrku bilo uničenih 480 ton ob-
leke. nabrane med ameriškim
Prebivalstvom v pomoč Franci-
ji, vsled vlage in razjedene od
ood an in moljev.

Isti list ugotavlja, da mini-
strstvo za rekonstrukcijo Fran-
ci;?. ki mu načeljujc Francis
Billcuix, in pa ministrstvo za
javno zdravstvo pod načelstvom
Henri Lonchambrona zanemar-
jata vse njune naloge in da se
niti ne brigata za potrebno raz-
delitev potrebščin, ki leže in se
kvarijo v skladiščih. Tako je
bilo uničenih vsled zanemarja-
nja dolžnosti veliko zaloge riža,
medu, leče, biskutov in drugih
živil, ki so jih potem pometali
v odvodne kanale. In promet je
pod vodstvom nesposobnih, le-
nih birokratov, ves iz reda ter
silovito potraten.

Časopis “Franc-Tireur” za-
hteva popolno reformacijo v mi-
nistrstvu za prehrano, oziroma,
da se ga odpravi in ministra
Henryja Lonchambrona odsta-
vi. Pravi, da samo njegova ad-
ministracija uposluje 25,000 bi-
rokratov, ima za urade 19 stavb
in plače ter njeni drugi stroški
znašajo $25.000,000 na leto.
“Franc-Tireur” navaja, da je
bilo vsled brezbrižnosti te biro-
kracije uničenih v prevlažnih
skladiščih 13,000 ton sladkorja
in na 800 ton ameriških prezerv,
ki so gnile na pomolih v Mar-
seillesu. Vse to blago so potem
“zdompali” v morje... Pokvar-
jenega ie bilo vsled zanemarje-
nosti tudi 52,000 ton kave. Fran-
coska nakupovalna komisija v
New Yorku šteje po virih, ki jih
navajata omenjena in drugi li-
sti, par sto oseb. Žive v dragih
hotelih, kupujejo kar tja ven-
dan, ne da bi se kaj brigali, kak-
šne kakovosti so živila, ki so jih
nakupili, in pa kdaj in kako bo-
do poslana v Francijo. N. pr.
mesa so nakupili po fotografič-
nih posnetkih, kakršne vidite v
barvanih reklamah v raznih
ameriških revijah.

“Franc-Tireur” piše, da se
merodajne nakupovalne oblasti
trudijo dohiti v Francijo v ne-
pokvarjenem stanju le taka ži-
vila ki si iih morejo privoščiti
samo bogataši in pa bogati tujci
v Parizu.

Eden izmed sklepov poslan-
cev je, da se bo svet ljudskih
komisarjev v bodoče imenoval
ministrski svet, kakor drugod v
Evropi. Za premierja je bil zno-
va odobren Josef Stalin in Mo-
lotov bo še minister za vnanje
zadeve.

Govorov in poročil je bilo na
tem zasedanju novega parla-
menta mnogo, a debat, kakršne
so v običaju v parlamentih za-
padne demokracije ni bilo.

Naraščanje inflacijetepe posebno "navadne ljudi''
dno dopovedujemo.

V bistvu to pomeni znižava-
nje nakupne moči dolarja. Go-
spodinja pravi: “Včasi sem do-
bila mesa in kosti za juho za to-
liko in toliko centov, sedaj pa
je dolar premalo!”

Ne samo, da se vse draži, vz-
lic “kontroli’’ in “dostropnim”
cenam, ampak tudi čimdalje več
slabega blaga po visokih cenah
je na trgu! Plačaj, ali pa bodi
brez njega! In “črna borza”
ta čezdalje bolj uspeva! In to
vedno bolj “postavno”!

Statistična biroja AFL in CIO
za proučavanje cen pravita, da
so od le*a 1939 narasle povpre-
čno 50 odstotkov. Kar pomeni,
da je dolar danes vreden v pri-
meri s takratnim samo še 50c.
Ker pa se bo višanje cen nada-

ljevalo in ker je očividno, da je
zvezna oblast v reguliranju cen
izgubila kontrolo, je tu res ne-
varnost inflacije, ki lahko zni-
ža nakupno vrednost dolarja s
100 centov na 25c ali še manj.

V kongresu delujejo “lobisti”
špekulantov, agenti stavbne in-
dustrije, mesne, oblačilne in vse
sorte drugih industrij z največ-
jo muio. da se vso kontrolo zve-
zne vlade nad produkcijo in ce-
nami ukine in se naj vse to pre-
misli v uravnavanje privatnim
lastnikom na podlagi načela, da
naj se cene menjanjo sistemati-
čno po starem pravi'n, ki se ga
v angleščini označuje s “supplics
and demands”. Če je zahtev po
blagu več kot pa tistega blaga
na trgu, je draginja. In če pa
blaga več, je pa poceni. To vodi

i v nove ekonomske polome.
Silen udarec ie to nižanje na-

kupne vrednosti dolarja poseb-
no za stare ljudi, ki so odvisni
cd prihrankov in pokojnin. In
na vsaka zavarovalnina je toli-
ko manj vredna, v kolikor je
nakupna vrednost dolarja zni-
žana.

Tako smo torej “srečno” pri-
i jadrali iz vojne in iz zadnje de-
presije nazaj v “stare dobre ča-
se”, kakršni so bili pod Hardin-

I gem, Coclidgem in Hoovrom, le
da bo no sedanjih kriza ka-
dar nastane, in nastala bo prav
gotovo še hujša kakor pa je
bda “zadnja” depresija. In v
nji bodo prizadeti tudi tisti, ki
imajo “real estatc”, kakor so
bili v prejšnji oziroma v “zad-
nji” krizi.

[KOMENTARji"!
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Zbira in presoja urednik
Vojne ni še konce. Kajti ko so

ameriški protestanti in liberalci
pokojnega predsednika Roose-
velta kritizirali, čemu je poslal
prvič v zgodovini te dežele urad-
nega poslanika k papežu, da sc
tam kot ameriški neuradni am-
basador stalno naseli, je odgo-
voril, da je to storil zaradi voj-
nih nujnosti. To se pravi, zato,
da bo nekdo naših med vatikan-
sko diplomacijo, ki bo o nji za-
upno poročal v VVashington, kdj
in kako. Tam so bili one dni za-
čno poslanik Japonske, pa za-
stopnika Hitlerja in Mussolini-
ja, kitajski poslanik, ambasador
fašistične Španije, vichyske
Francije in sploh še cela arma-
da drugih intrigantov, poslana
tja od svojih vlad od vsepovsod
po svetu. Roosevelt si je izbral
za svojega osebnega poslanika
pri papežu bogataša Myrona
Tylorja, protestanta po veri,
bivšega predsednika jeklarske-
ga trusta, ki naj bi zastopal “na-
še interese” pri Sveti stolici. Ve-
liko ljudi v tej deželi je takrat
to postopanje predsednika, ki se
je po veri tudi prišteval med
protestante, kritiziralo. Pa si la-
hko predstavimo, kaj jim je od
vrnil v pojasnilo, kadar so sc
oglasili pri njemu. N. pr.,prav
po pravici jim je lahko dejal, da
je bil Vatikan one dni poleg
Stockholma in Lisbone glavno
torišče mednarodne diplomaci-
je. (Lahko bi bil dodal, da je bil
tudi glavno gnezdo intrig.) Bilo
bi škoda, če bi Zed. države ne
bile zastopane v nji. In ker po
ustavi nimamo pravice pošiljati
uradnega poslanca k papežu,
ker je le predstavnik cerkve, se
je Roosevelt temu izognil poč
izgovorom vojnih nujnosti, češ.
da je Taylor le njegov osebni
delegat ne pa zastopnik ameri-
ške vlade.

Predsednik Truman je poslal
Taylorja nedavno nazaj v Vati-
kan v enako službo, kot mu jo
je dal Roosevelt, čeprav je voj-
ne že precej mesecev konec. Ni
pa še kajpada mednarodnim in-
trigam nikjer videti konca. Ko
je Taylor iz Vatikana odšel, je
pustil tam svoj štab. Torej v
resnici nismo bili obenkrat, od-
kar se je Roosevelt odločil za
zastopnika v Vatikanu, tam brez
zastopstva. Vprašanje je: Ali

smo zastopani v Vatikanu zara-
di obrambe vere —in KATERE
vere ali pa samo vsled POLI-
TIČNIH razlogov!

Kardinal S peliman v New
Yorku slovi za enega naših glav-
nih klerikov, ki ima v držav-
nem departmentu—ali pa ga je
mel -nič koliko vpliva. In ob
?nem slovi za prijatelja klerofa-
šizma in za sovražnika “komu-
nizmu". Vzrok, da to označbo
devamo v narekvaj je, ker je
tem ljudem “komunizem” vse,
kar je proti staremu redu in za
napredek. “Komunist” ali pa
“sopotnik” jim je vsakdo, bodisi
v zveznih uradih, v kongresu ali
pa med navadnimi ljudmi, ki
delujejo za socialni preobrat
pa bodisi še tako po demokra-
tičnih načelih.

Hcnry Wallace je proti vojni
z Rusijo in je to odločno pouda-
ri]. A ob enem je dal vladujo-
čim v Moskvi razumeti, da je
treba volje za spravljivost tudi
na njihovi strani. Ako se v Mo-
skvi prenaglijo, bodo morali tu-
di prijatelji Sovj. unije, kot so
Wallace, Ickes, senator Pepper
n vsi drugi proti njim, namreč
če nastane vojna med kapita-
lizmom in boljševizmom. To bo
katastrofa. Je dobro, da bi Wal~
'ace to še bolj poudaril, kot pa
je v svojem nedavnem govoru.

Civilno vojno med dvema
ekonomskima sistemoma ne bo
mogoče zaključiti s premirjem
in trajnim mirom, a lahko se jo
nadaljuje tako, kot svetujejo
mnogi pristaši ameriškega kapi-
talizma: Tekfiiujmo z Rusijo, da
uvidimo, ali naša gospodarska
uredba lahko boljše služi ljud-
stvu in miru, ali sovjetska? Žal,
da nihče ne verjame v “mirno
tekmo” med sistemoma, ki sta
si nasprotna s temelja, in vrh
tega so tu še silni sporni impe-
rialistični in pa politični motivi.
Miru v takih okolščinah ne bi
mogel nihče zavarovati, niti an-
glo-ameriška zveza.

Unijatska cerkev v Ukrajini,
ki je pripadala rimsko-katoliški
cerkvi in se podvrgla avtoriteti
rimskega papeža že leta 1596,
se je ločila od Rima in se pri-
družila nazaj pravoslavju. Še
težji udarec rimski cerkvi pa se

(Nadaljevanje na 2. strani.)

NAŠEMU GIBANJU SE OBETA NA VSEH
POLJIH CEZDALJE VEČ AKTIVNOSTI

Naš letošnji Ameriški družinski koledar je zares
knjiga, ne koledar, in to mnenje ima dokaz v naroči*
hh in pa v mnenjih onih, ki ga razpečavajo.

Takczvana "zamuda" torej sploh ni bila zamuda,
če upoštevamo, da je bilo treba na gradivo čakati do
konca Seta, ker smo hoteli knjigo napolniti s prvovrst-
nim čtivom.

Pri tem je treba upoštevati silno slabe poštne zve-
ze med nami in starini krajem, ki se še niso izboljšale,
posebno kar se tiskovin tiče.

Majski letos ne bo izšel. Vzrokov je mnogo,
in bodo pojasnjeni v zapisniku prihodnje seje uprav-
nega odbora. Glavni je, da vsled zamude s Koledar-
jem ni bilo časa pripraviti kampanje zanj. Drugi je,
da moramo že sedaj plačevati za Proletarca na šestih
straneh v tiskarni po nekaj ur na teden za delo tiskar-
jev čas in pol, torej bi potemtakem ne bilo mogoče iz-
dati Majskega glasa v teh okolščinah za ceno, kakr-
šno bi mi zmogli. V tiskarni SNPJ, kjer smo tiskali
Majski glas do lani, od kar smo se z njim izselili iz Na-
rodne tiskarne, so prav tako v stiski za delavce. Poleg
je še vedno tu kriza pri dobavah tiskovnega papirja
menda še težja, kakor lani. Urednik je obljubil, da bo
Majski glas izšel sredi aprila in res je dobil že mnogo
gradiva zanj. A upravnik je še vedno zaposlen z raz-
pošiljanjem koledarja, z listom in oglasi.

Prav gotovo je, da bo šlo naše delo dalje kot od
karata list izhaja. Storjeni so koraki, da pospešimo
naše aktivnosti na prosvetnem polju. Potrebno bo
eksekutivo JSZ izpopolniti, da bo mogla čimuspešnej-
še delovati do prihodnjega zbora JSZ in Prosvetne
matice. Seznami pod naslovoma “Agitatorji na delu"
in "Tiskovnega sklada" pa ritim dokazujejo, da je
Proletarec bil in je na pravi poti.

v . /


