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ŽENE AMERIŠKIH VOJAKOV so dobile pravico, da smejo k svo-

jim možem v inozemstvo. Gornje je slika par izmed njih, in njihnih
otrok, na poti v Nemčijo.

Reakcija v Franciji
porazila načrte za
preuredbo republike

Socialisti in komunisti svojo prvo veliko
bitko za uvedbo socializma izgubili. Sredstva
propagande še pod buržvazno kontrolo

Tretja francoska republika se
je leta 1940 pod Hitlerjevim na-
valom sesula in Francozi so se
vpraševali, kaj je vzrok, da je
njihno državo tako zlahka pora-
zil. Saj je njena armada slovela
“za največjo na svetu’’ in njih-
na obrambna (Maginotova) črta
ob nemški meji za nepremag-
ljivo.

Gniloba buržvazije
Francija je bila vzlic svoji de-

mokraciji že dolgo silno bolna
država. Po prvi svetovni vojni
si je nekaj časa lastila kontrolo
nad Evropo, gradila na vzhodu
“sanitarni kordon” proti Rusiji
in doma pa živela v udobju.
Njen politični sistem je bil oku-
žen vslcd obilice strank, prosti-
tuiranega velikega časopisja,
njenih izdajalskih velebankirjev
in pa njene buržvazije v splo-
šnem, ki se je rajše opajala “s
slavno francosko zgodovino” ka-
kor pa da bi mislila na bodoč-
nost. Tako sta ob njeni meji
zelo veliko po njeni zaslugi, zra-
sla Mussolini ip Hitler.

“Slavna armada” bila hiša
iz kart

Ko je končno Francija vzlic
apizanju morala v vojno, je nje-
na armada počivala ob svoji
“nepremagljivi črti”, dokler ni
Hitler opravil s Poljaki in je ve-
drila z Angleži vred tudi še po
porazu Poljske. Kajti Hitlerju
se ni mudilo in potreboval je v
svoji armadi urediti še to in ono,
predno je udaril. Ko pa je po-
tem potisnil svojo sulico na za-
pad, so Francozi na svoje veliko
presenečenje uvideli, da njihni
generali vsi do zadnjega re-
akcionarji niso niti z daleč
pripravljeni na “tehnično” voj-
no in posledica je bila kapitula-
cija, Petain in Vichy. To je bil
za tako ponosno državo, kakor
je Francija strašen udarec in
neizmerno ponižanje.

Podtalno gibanje rešilo čast
državi

Ko je Francija kapitulirala,
so bile Zed. države prve izmed
sedanjih takozvanih združenih
narodov, ki so poslale tja svoje-
ga poslanika in začele z novim
apizanjem, seveda sedaj v na-
menu. da bi se vlada v Vichyju
Hitlerju preveč ne podala. Po-
tem je Washington nadaljeval z
apizanjem v prid francoskih re-
akcionarnih generalov v Afriki
A med tem pa se je v Franciji
sami ustanovilo gibanje, ki je
bilo naravnost proti fašizmu in
proti francoski reakciji. V nje-
mu niso bili ne plemenitaši, ne
francoska buržvažija, ne fran-
coski kapitalisti, temveč samo
francoski proletariat.

Boril se je sijajno, toda vsled
'Nadalievanje na 5. strani.)

Predsednik Truman ie minu-
lo soboto v svojem poročilu de-
jal. da ie stavka premogarjev
katastrofa za deželo. In načelnik
UNRRA, bivši newyorški župan
LaGuardia pa je že prej poudar-
jal, da bo relifna akcija vsled
pomanjkanja premoga silno tr-
pela.

Stavka se je pričela 1. aprila.
To je prva daljša stavka v ame-
riških premogovnikih, ki traja
po vsi deželi. V prejšnjih so
stavkali premogarji recimo v
par distriktih, v drugih pa so
delali noč in dan. In tako ni ni-
kdar zmanjkalo premoga. Za
stavkarje so zbirali v gotovini,
živež in obleko in ko se je borba
le zavlekla, so organizatorji uni-
je odšli, premogarji pa prekli-
njali.

BORBA PO SVETU JE V RESNICI
SAMO MED "LEVICO IN DESNICO"

Na prvomajskem shodu SP in SDF v Chicagu je
neki mlad fant—član SP—deial, da je borba v Evropi
sedaj le še med socializmom in komunizmom. Ničesar
ni bolj daleč od resnice kot taka trditev. In izrekajo
jih lahko le še kaki prav neizkušeni ljudje, bodisi mla-
di, kakor stari. Toda v Evropi imajo o njih skoroda—-
bi lahko rekli—zaničljivo mnenje. Socialistična stran-
ka v Franciii, v Italiii, delavska stranka na Angle-
škem, v Belqiii, Norveikem itd. so se vse že javno iz-
razile proti medvojnemu stališču Normana Thomasa
ter njegovi skupini. Socialistični stvari v Zec/, državah,
še manj pa drugod po svetu, ni v ničemur koristil, vzlic
svojim dobrim pacifističnim namenom.

V Franciii so se vršile minulo nedeljo volitve ne
med "socializmom in komunizmom", ampak med
"desnico in levico". To so ugotovili in potrjujejo vsi
reporterji ameriškega tiska v Parizu in vsi radio ko-
mentarci.

Enako v Italiji. In povsod na evropskem konti-
nentu.

Naj poroča o Jugoslaviji kdorkoli očitno je, da
se gre v nji samo med levico in desnico. Socialisti in
komunisti v vseh teh deželah delujejo skupno v vsem
in za vse, kar imajo skupnega v svojem programu.
Zato je nastala rečeni ca, da se gre le med "desnico in
levico", med "lest and right".

Enako na Kitajskem. In tudi na Japonskem, v koli-
kor se ne izigrava levičarskega gibanja v korist reak-
cije, to je desnice, ki je od nas, namreč od Zec/, držav
vse preveč protežirana, čeprav ji general MacArthur
tu pa tam zastavi pot.

V Belgiji, na Norvežkem in kjerkoli še drugje je
borba NE med "socializmom in komunizmom", am-
pak med onimi, ki hočejo obvarovati kapitalizem ter
tistimi, ki so odločno zato, da se ga odpravi.

Borba je torej le med "levico" in "desnico", ki pa
sicer še dolgo ne bo končana. Nadaljevala se bo do
konca. Ni drugega izhoda, dokler levica ne zmaga.
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Zidovsko vprašanje dela londonu
IN WASHINGTONU SILNE PREGLAVICE

Pred minulo vojno je bilo v
Evropi okrog šest milijonov Ži-
dov. Sedaj jih je še okrog mili-
jon, ki so skoro vsi brezdomci.
Izmed ostalih pet milijonov jih
je večinoma pokončal Hitler,
mnogim se je posrečilo übežati
v Zed. države, v Mehiko, na Ku-
bo.v Anglijo itd. V raznih tabo-
riščih v angleški in v ameriški
zoni okupirane Evrope jih je
okrog pol milijona. Kam z nji-
mi, to je vprašanje! Vsi žele, da
se jih naj bi poslalo v Palestino
in od tam pa se nadejajo priti
po enih ali drugih ovinkih v
Ameriko. In če ne. pa bo i tam
dobro.

Palestina je glede židovstva
sporna točka že od prve svetov-
ne vojne. Takrat jo je angleška
vlada svečano obljubila Židom,
v povračilo za njihno sodelova-
nje v vojni proti kajzerju. Kajti
Židje v Nemčiji so bili tedaj po-
vsem udomačeni, vplivni in
imeli veliko finančnih zavodov,
industrije ter drugega bogastva
v svojih rokah.

Po prvi (svetoni) vojni se je
angleška vlada v obljubi Židom
premislila in jim dovolila v Pa-
lestino priseljevanje v zelo ome-

jenem številu. Arabce pa je to-
lažila, naj se nič ne boje, kajti
njim bo dovoljeno ohraniti ve-
čino v vsakem slučaju. In. res so
bile izdane naredbe, ki v Pale-
stini dovoljujejo le v ozkem pa-
su Židom kupovati posestva, v
vsi ostali Palestini pa jih smejo
Arabci prodajati edino Arab-
cem. Vzlic tem naredbam pa se
je “sveta dežela” v zadnjih par
desetletjih že jako “požidila”.

Arabcev mohamedanske vere
je v nji približno milijon. Židov
nad pol milijona in kristjanov
125,000.

Palestina je “sveta dežela”
vseh omenjenih treh ver in vse
bi jo rade monopolizirale. An-
gleži so si jovzeli v prejšnji voj-
ni ter jo proglasili za protekto-
rat, dokler je ne bi izročili Ži-
dom v upravo. Ali tiste obljube,
kakor rečeno, niso nikdar izvr-
šili. Palestina je v Sredozemlju
zelo strategična točka. Skoz njo
imajo angleške oljne družbe na-
peljane v pristanišča cevi, po
katerih jim doteka olje iz bliž-
njega vzhoda. Že iz tega razlo-
ga Angležem ni na tem, da bi
Palestino kdaj dali Židom. Drug
enako važen vzrok pa so Arabci.

Stavke so draga
stvar, ampak kdo
jih povzroča?

V Washingtonu so izračunali,
la stane stavka premogarjev
'15,000.000 na dan. Še več pa od

kar so bili tudi delavci na polju
trdega premoga pozvani v stav-
ko. Slednjih je 75,000. Premo-
garji izgube vsak dan na plači

l.‘»00,000, pravi isto poročilo,
dočim bodo znašale druge izgu-
be vsled te stavke več sto na-
laljnih milijonov dolarjev, ako
tavka ne neha do 15. maja

Mnoge izgube so nenadomest-
jive. Najmanj na škodi bodo
»remogovniške družbe, ki pa so
morale prvič v svoji zgodovini
spoznati, da z delavci ne bodo
mogle nikdar postopati tako ka-
kor nekoč. Skebov si več ne upa-
lo pošiljati v jame. In tolovajev,
ki so jih pošiljali na stavkarje
(v Penni “kozake”, drugod šeri-
fe z deputiji, kompanijske “po
liemane”, milico in končno še
zvezno vojaštvo) je za enkrat
konec. Nevarnost seveda je, da
če se naš kapitalizem ne bo mo-
gel ohraniti v sedanji obliki, to
je, demokratično, se bo poslu-
žil fašističnih sredstev še vse
hujše kakor pred leti.

Izgube v stavkah se računa
vedno lamo v denarju. Kar je
bilo v njih življenj izgubljenih,
so bile v kapitalističnem tisku
in v uradih v Washingtonu brez
cene.

Isti vir v VVashingtonu pravi,
da so znašale izgube letos vsled
stavk najdaljša je bila pri
General Morots 5400.000.000
in da so v njih bili delavci naj-
bolj prizadeti. To je lahko res-
nica, ampak bili bi še bolj, če ne
bi imeli tega orožja v svojo
obrambo pred izkoriščevalci.

Delodajalci namigujejo kon-
gresnikom, da je čas misliti na
preprečenje stavk. Namreč, da
sc na j jih hi prepovedalo in spo-
re na se prisilno reševalo. Ker
je oblast v njihnih rokah, bi to
bil za unije popolen poraz. Ma-
gnati dokazujejo s številkami,
da ako delavci ne delajo, ne za-
služijo, torej ne plačajo dohod
ninskega davka zapravijo toliko
manj v trgovinah kar je tudi iz-
guba za vlado na davkih in pro-
dukcija v mnogih sorodnih obra-
tih je ovirana torej nadaljne iz
gube!

Ampak nekega dne se bo ame-
riško delavstvo zavedlo in pre-
vzelo industrijo v svoje roke.
Seveda to bo socializem ampak
drugega izhoda ni, če se hočemo
izogniti stavkam, krizam, depre-
sijam in drugim socialnim zlom.)
=

" ' ==T7—— _r |

Daši so oboji Arabci in Židje,
semitskega pokolenja, pa je med
njimi versko sovraštvo tolikšno,
da drug z drugim ne morejo iz-
hajati.

Ker pa imajo Židje v Zed. dr-
žavah velik vpliv, so izposlova-
li, da se je Anglija odločila ime-
novati skupno z ameriško vlado
komisijo, ki naj preišče, koliko
Židov iz Evrope se lahko izseli
v Palestino. Po dolgem preisko-
vanju je izdala poročilo, v kate-
rem pravi, da se naj jih takoj
dopusti tja najmanj sto tisoč,
toda Palestina naj bo v bodoče

(Konec na 5. strani.)

Premog v Zeci, državah še vedno "velesila"
Sedaj je stavka splošna in

Truman ni pretiraval, ko je de-
jal. da ie katastrofa za deželo.
Ni pa navedel vzrokov, ker pač
skuša biti “nepristranski ’. Vča-
si je delalo v tej deželi v premo-
govnikih okrog 700.000 delav-
cev. Sedaj jih je še kakih 400.-
000. Imajo krajši delavnik ka-
kor nekoč in producirajopa la-
hko več —s pomočjo strojev in
boljše tehnike seveda sedaj
v šestih urah kot pa so pred leti
zmogli v osmih urah z najhuj-
šim garanjem.

Premog ima sedaj konkuren-
te. Naravni plin, oljne vrelce,
elektrarne na vodni pogon. Am-
pak je v ameriški industriji še
vedno toliko važen, da se je nje-
gov pomen v vsej veličini spo-
znalo šele v sedanji krizi. To pa
zato, kot že rečeno, ker je stav-

ka premogarjev splošna.
Ker je zmanjkalo premoga in

ga bo še manjkalo tudi po kon-
čani stavki, so morale železnice
omejiti obrat. V mnogih mestih
so v minulem tednu gledališča,
trgovine pa so smele biti odprte
le ob dnevni svetlobi. Namesto
z vzpenjačami si moral v veli-
kih zgradbah po stopnicah na-
vzgor. In neugodja so se poka-
zala i v neštetih drugih slučajih.

Mar je premog res toliko va-
žen?

Ljudje v mestih, ki premo-
govnika niso še nikoli videli, in
mnogi tudi premoga ne, so uvi-
deli, da ie to bistvena tvarina,
na kateri ameriški industrialni
sistem še vedno sloni, vzlic dru-
gim kurivnim in pogonskim
sredstvom.

Ob enem pa ta neugodja na

ljudsko maso jako slabo vpliva-
jo. Ink njeni nejevolji priliva
olje na ogenj propaganda pose-
dujočega sloja. N. pr., treba si
je predstaviti, da podzemeljske
zaklade ne lastujejo rudarji, ne
država, ampak bogataši. Stavke
so proti njim, a resnica je. da
njih najmanj bole. Prizadeta je
masa drugih ljudi, ki mora v
enem ali drugem obratu delati
za vsakdanji kruh.

Naj zastavkajo operatorji vz-
penjač, strežajke v restavraci-
jah. motorniki pouličnih želez-
nic. železničarji, delavci v vodo-
vodnih napravah, v elektrarnah
itd. povsod čutijo posledice naj-
prvo in v glavnem drugi delav-
ci. Zato se v ameriških unijah
pojavlja gibanje, ki ima za smo-
ter odpraviti VZROKE za stav-
ke.

Vjačeslav Molotov je na kon-
ferenci vnanjih ministrov veli-
ke četvorice, ki zaseda v Pari-
zu, dne 4. maja vprašal našega
državnega tajnika Byrnesa ter
predstavnika angleške vlade Er-
nesta Bevina, čemu hočeta “ka-
znovati Jugoslavijo, ko je bila
vendar naša zaveznica, in na-
graditi Italijo, ki je bila v vojni
proti nam in pustošila posebno
po Sloveniji?” In to je zares
vprašanje.

Jugoslovansko Primorje je
bilo v prejšnji vojni s tajno po-
godbo med zavezniki in vlado v
Rimu podarjeno Italiji v nagra-
do, ker se je izneverila zavezni-
štvu z Avstro-Ogrsko in Nem-
čijo. Kdo ve. morda pa je bila
takrat, ko so Rooseveltovi zaup-
niki izposlovali strmoglavljenje
Mussolinija, dana Rimu slična
ponudba? Namreč spet na račun
jugoslovanskih krajev. Kajti
Italija sama nima moči, da bi si
vzela jugoslovansko Primorje;
dati ga ji moreta edino angleška
in pa ameriška armada.

Državni tajnik Byrnes je Mo-
lotovu odvrnil, da Zed. države
nimajo niti malo namena kazno-
vati Jugoslavijo, ako ji odrekajo
Trst, kajti to je vendar italijan-
sko mesto! Sicer pa dobi Jugo-
slavija Reko in pa precejšen kos
Julijske krajine, s katerim bo
pridobila nad 300.000 prebival-
cev. Na vsak način “je nekaj
zadaj”, sicer se bi ameriška vla-
da toliko ne prizadevala storiti
Sloveniji krivico, kakršne bi ji
pokojni Woodrow Wilson nikoli
ne storil.

Edvard Kardelj je govoril za-
stopnikom velike četvorice pro-
šti petek nad eno uro. Poroče-
valci časniskih agencij AP, UP
in ONA trdijo, da je zahteve Ju-
goslavije po Primorju zelo do-

bro zagovarjal, a prepričal ni
nikogar, ker imajo gospodje di-
plomatje svoja mnenja zasidra-
na v bučah in bil bi čudež, če bi
kdo izmed njih v čem odnehal.
Zanimivo je, ko en poročevalec
omenja, da je vzelo dve uri, pre-
dno so Krdeljev govor prevedli
v angleščino in francoščino. Zna-
čilno zato, ker tisti poročevalec
pravi, da je to pot Krdelj govo-
ril v slovenščini.

V Franciji so socialisti in ko-
munisti svojo bitko za sociali-
zem po ustavni poti za enkrat
izgubili. Pravijo, da bodo še na-
daljevali ustavno. Ampak to je
odvisno tudi od nasprotnikov so-
cializma, ki se radi poslužijo si-
le, kadar jim kdo pristriga privi-
legije..

Italijanski kralj se je sprijaz-
nil z resnico, da on kralj nikdar
več ne bo. Zadostuje mu lahko,
da še vedno po dvorno živi, da
ima po svetu nedotaknjene ban-
čne vloge; in da v Italiji monar-

i histični duh ni zadušen. Prizna-
nje zato gre ne toliko njemu in
ne drugim fašistom v Italiji
temveč ameriški in angleški
vladi.

Kolumbovi vitezi, ki se pona-
jšajo za eno izmed najjačjih ta-

. kozvanih bratskih organizacij v
i Zed. državah, so priobčili v ve-
likih dnevnikih širom dežele
oglase v obrambo španskega fa-
šista Franca. Zeld zanimivo, če
se pomisli, da smo bili v vojni
zato, da fašizem iztrebimo, ka-
kor smo bili v prvi svetovni voj-
ni radi tega, da “napravimo svet
varnim za demokracijo ”

Vodstvo Kolumbovih vitezov
poudarja v oglasih v prid faši-
zmu v Španiji Rooseveltove ob-
ljube Francu, da se Zed. države
ne bodo umešavale v notranje
zadeve Španije, in da bodo spo-

(Nadaljevanje na 2. strani.)

LJUDSKA ZBORNICA, KI PA SO JII
LJUDSKI INTERESI 99. BRIGA

Se nikoli ni bi! ljudski pritisk na zvezni kongress
tolikšen kot v minulih par tednih.,Gre se zaradi kon-
trole nad cenami življenjskih potrebščin. Poročevalec
CBS je minulo nedeljo v razpravi o "lobistih" dejal,da prejemajo poslanci na kupe pisem, v katerih jih
volilci svare pred zmoto, kakršno so v nižji zbornici
izvršili proti OPA.

£«rpak dalj ameriško ljudstvo še ne zna iti.
Ameriški kapitalizem je sijajno organiziran. Ljud-

stvo pa prav nič, razen kolikor je delavstvo združeno
v unijah. Kandidate mu postavijo privatni interesi. Do
zadnjih predsedniških volitev so jih oni tudi financi-
rali. To se pravi, plačali so jim volilno kampanjo. De-
lavstvo se je zavzelo za volilni boj in ga pod svojo fir-
mo financiralo v veliki obliki samo dvakrat. Prvič
leta 1924, ko je skušalo izvoliti za predsednika Ro-
berta LaFolletta, in pa leta 1944, ko je posegel v vo-
lilni boj CIO. Toda ne v prid kakega res delavskega
gibanja, ampak za izvolitev Roosevelta ter takih po-
slancev, ki bi njega podpirali. Bil je izvoljen in CIO
si je lastil glavno zaslugo za zmago. Roosevelt je umrl
in CIO je spoznal, da imamo sedaj Trumana in pa
tako reakcionaren kongres kot še malokdaj. V njemu
ne dominirajo poslanci in senatorji, ampak "lobisti",
ki se mešajo med njimi. Zveza industrialcev, trgovska
komora, velebankirji in druge multimilijonarske sku-
pine imajo v VVashingtonu politične mešetarje (lobi-
ste), ki so plačani veliko boljše kot pa poslanci. In
imajo denarja tudi zanje (za poslance), ako so pri vo-
lji glasovati tako, kakor prija privatnim interesom.

Naša demokracija je kapitalistična demokracija.
PRVA BRIGA ji je ščitenje kapitalizma. Tako je bilo
tudi ko je Roosevelt prevzel vlado. Brezposelni so do-
bili WPA, kapitalist pa subvencije. In ravnatelji njih-
nih korporacij so lahko vlekli tudi skozi vsa leta de-
presije od $50,000 do $500,000 na leto plače. Zaje-
mali so po tisočakih z veliko žlico celo ravnatelji ban-
krotiranih korporacij in to tudi še potem ko jih je
Roosevelt opozoril, "da smo v veliki ekonomski krizi."

Ameriški kapitalizem je znova v negotovosti, a za
dobički toliko požrešen, da se ne zaveda posledic. In
z njim drvi v pogubo zvezni kongres in vse legislature.
Katastrofa v takem razmerju je neizogibna. Ljudstvo
pa je postalo brezbrižno, ker je izgubilo vero v kapita-
listično demokracijo, svoje pa si ne zna še ustvariti.
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Zbira in presoja urednik


