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NIKOLAJ NOVIKOV IN ŽENA. Novikov je novi sovjetski amba-
sador pri ameriški vladi. Prej je bil upravnik poslaniških poslov, torej
on v VVashingtonu ni novinec. Nadomestil je Andreja Gromejko, ki je bil
imenovan za stalnega sovjetskega delegata v varnostnem svetu Združe-
nih narodov.

Svoboda, obetana
Indiji, naletela
na velike odpore

Angleške vloge v Indiji znašajo nad milijardo
dolarjev. Podpiranje fevdalnih princev.
Indijski narodni kongres za popolno neodvisnost

Gornji naslov, da se Indija
brani svobode, ki io ji je oblju-
bila sedanja angleška vlada in
v eni ali drugi obliki že nekate-
re prejšnje, ne pomeni, da noče
postati svobodna, ampak, da ne
mara take svobode, ki jo bi
uklepala v odvisnost raznih dru-
gih vezi.

Vprašanje gospodarstva
Ko so v indijskem kongresu,

čigar duhovni vodja je še vedno
mahatma Gandhi, razpravljali o
ponudbi angleške vlade, ki ji
načeljujeta sedaj Atlee in Be-
vin, so priznali, da ni bila še ni-
kdar liberalnejša kakor ta. Kaj-
ti izjavila sta, da je od Indije
same odvisno, ali hoče postati
popolnoma neodvisna od Veli-
ke Britanije, ali pa postati do-
minjon, in s tem del njenega
občestva, kakor so Kanada, Av-
stralija, Nova Zelandija in Ju-
žnoafriška unija. Tudi Irska je
še smatrana za dominjon, če-
prav je politično od Anglije
skoro docela ločena. Ne more
pa biti gospodarsko, ker je An-
glija ekonomsko še vedno dru-
ga najjačja sila na svetu, pred
svetovno vojno št. 1 pa je bila
prva. Sedaj jo Zed. države da-
leč prekašajo.

Indija želi i gospodarske
svobode

To v indijskem kongresu ra-
zumejo in vedo na svoji koži,
da tudi če bi imeli še toliko av-
tonomije, gospodarsko bi ostali
še vedno podložniki Velike Bri-
tanije, oziroma investicij njenih
bogatašev, ki jih imajo v Indiji.
Te znašajo sedaj okrog milijar-
do, toda so se že dostikrat po-
dvojile z dobički, ki jih donaša-
jo Angležem seveda. S po-
močjo kake revolucije, v kakr-
šne pa Gandhi ne verjame
on jih vodi oziroma jih je po
svoje, bi se te investicije lahko
zaplenilo to je, industrijo in
druge naprave, ki jih lastujejo
Angleži. Ampak tudi tak način
bi vrgel gospodarsko življenje
Indije s tira za precejšnje šte-
vilo let.

V gospodarstvu pa se Indijci
ne spoznajo posebno, ker so bili
v tem oziru vedno odvisni od
Angležev. Zato žele od angle-
ške vlade vedeti, kako se bo to
uredilo. Bilo jim je predlagano,
da naj si izberejo začasno vlado,
ki bi bila nekak posvetovalni
organ z viceroyem (angleškim
podkraljem) Indije. Ko so vin-

dijskem kongresu o tem debati-
r. o'< so r,e zbali da bi bili morda
opeharjeni,, ker angleških kup-
čijskih skem ne razumejo, ozi-
roma se jih niso učili, nego jih
le mrzili. Zato so tak provizori-
čen načrt osvoboditve odbili,
sprejeli pa z zadovoljstvom ti-
sto angleško obljubo, ki pravi,
da si Indija lahko sama izbere
kaj hoče biti v bodočnosti.

Kako iti skozi ta most iz od-
visnosti .od Anglije v samostoj-
nost, to pa za deželo s štiri sto
milijoni prebivalcev ni enostav-
na stvar.

Do svobode je mnogo ovir
Prvič Indija ni tako homoge-

na dežela kot se bi zdelo iz pro-
pagande za njeno osvoboditev.
V nji je kakih 80 milijonov mo-
hamedancev, ki čeprav so ena-
kega plemena kakor hindustan-
ci, nočejo biti v taki Indiji, ki
jo bi oni vladali. Zato pripad-
niki Mohamedove vere v osvo-
bojeni Indiji zahtevajo svojo dr-
žavo. Hindustanci se temu upi-
rajo. Kajti muslimani tvorijo
nekak obroč okrog Indije in bi
z njim zaprli Indijce druge ve-
re. Vrh tega je Indija teritori-
jalna celota in bilo bi škoda in
morda poguba za njeno bodoč-
nost, ako se je bi razbilo.

Vzlic temu so mohamedanski
voditelji še vedno zato, da rajše
kot se bi podali hindustanski

(Konec na 5. strani.)

Ker je kongres zanemaril svo-
jo dolžnost, je medvojna kon-
trola nad cenami dne 30. junija
potekla in profitarji triumfira-
jo. Predsednik Truman je pro-
šlo soboto vetiral novi zakon za
kontroliranje cen, ker bi bil ne-
učinkovit in je bil sestavljen ta-
ko, da bi odprl pota inflaciji.
Ker je s potekom OPA reguli-
ranje cen odpadlo, imajo sedaj
prekupci prosto pot draginjo
večati po mili volji. Hišni po-
sestniki labko sedaj svobodno
višajo stanarino. Prekupci, to-
varnarji in veletrgovci so kon-
čno dosegli kar so hoteli.

Predsednik je govoril minulo
soboto ameriškemu ljudstvu po
radiu in apeliral na trgovce, naj
se ravnajo po starih cenah vzlic
izteki) OPA. Dejal je, da se za-

Borneo, ki je bilo prej "privatna"
koloni ja, sedaj pod kronsko upravo

BOJ PROTI LAKOTI PO SVETU
IN PRIPRAVE ZA NOVO VOJNO

Bivši predsednik Herbert Hoover, ki je bil po navo-
dilih predsednika Trumana na potovanju po svetu, da
preuči živilski problem, je dne 28. junija dejal v Otta-
wi v Kanadi, da jerelifno vprašanje rešeno, ker so da-
jatve potrebnim dobro organizirane.

Hoover je bil povsod, menda tudi v Jugoslaviji.
Njegova naloga je bila preučiti potrebe posameznih
dežel in pa kolikšno je pomanjkanje med bednimi ma-
sami posebno v evropskih deželah.

Pravi načelnik UNRRA je prejšnji newyorški župan
Fiorello La Guardia. Njemu se je zelo za malo zdelo,
ker je Truman hotel zasenčiti s Hoovrovo ne-
slavno slavo. Parkrat se je že znesel nad tem. Posebno
pa so na Hoovra jezni v Moskvi.

Vseeno, relifna akcija (UNRRA) je v dobrem za-
mahu in pomoč je nudena vsem. Ne sicer v enaki meri,
kajti nekatere dežele, n. pr. Italija in Grčija, imajo
prednost, zato, ker so v "zapadnem bloku".

Ko je Hoover v Ottavvi izvajal, da je relifno vpra-
šanje domalega rešeno, in da naj se svet ob enem po-
briga, da vojne nič več ne bo, smo imeli v istih dneh
največje priprave za nove eksperimente z atomsko
bombo.

Nekje sredi Parifika je naša vlada imela poskuse,
kako atomska sila deluje na uničevanju ladij. Kajti
Zed. države so predvsem pomorska velesila. S tem se
ponašamo in ob enem tudi, da je atomska bomba naš
monopol.

Prisilno vojaško službo smo obdržali in trošimo
celo sedaj —v mirnem času za militarizem več kot
pa smo še kdaj prej do minule vojne.

V Rusiji menijo, da veljajo vse te priprave nji.
Namreč, to sklepajo iz trditev, da je vojna med za-
padem (z nami) in z vzhodom (z Rusijo) neizogibna.

Prej ali slej mora priti do nje, pravijo preroki, ka-
terim je menda lakota po svetu (posledica vojne) de-
veta briga.

Veliko pa je po svetu posebno v Zed. državah
takih, da naj se v vojno poženemo čim-
prej Češ, sedaj smo še zmožni Rusijo pretepsti po-
zneje, ko bo tudi ona imela atomske bombe, nam
tega morda ne bo mogoče.

UNRRA ima nalogo omiliti lakoto, posledico voj-
ne. Zed, države v tem ogromno pomagajo. Pravzaprav
največ. A ob enem pa trošimo stotine milijonov dolar-
jevv naporih, da izboljšamo naše bojne naprave.

To ni prava pot v mir, ampak pot v povečanje eko-
nomske negotovosti in v podaljševanje lakote po
svetu.
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Imperialistični značaj koloni-
jalno politike je posebno razvi-
den iz nedavne transakcije v
upravi kolonije North Bor-
neo. Bila je pod angleško pro-
tekcijo, toda pod upravo privat-
no družbe British North Borneo
Co. Takih privatnih angleških
kolonij je še nekaj in nekoč je
bila tudi Indija pod upravo an-
gleške trgovske korporacije.

British North Borneo Co. je
dobila za to kolonijo od Anglije
$8.400,000 in bila je prepisana
pod angleško kronsko upravo.
Posest omenjene družbe je bila
65 let. Okrog 270,000 domači-
nov živi na nji. Nihče jih ni ni-
koli vprašal, če so zadovoljni

biti posest angleške družbe, ni-
ti jih ni nihče sedaj vprašal za
dovoljenje napraviti to trans-
akcijo z njihno deželo in njihni-
mi življenji.

Če bi šlo samo za življenja,
tedaj je Anglija plačala British
North Borneo kompaniji $31.11
za vsakega domačina. Ampak
ker je ob enem kupila tudi otok,
je dobila prebivalstvo za maj-
hno vsoto.

Angleške družbe so si prido-
bile slična posestva dostikrat s
podkupninami, s silo ali pa z
obojim. Originalno je prešel
Borneo v posest omenjene dru-
žbe na jako legalen način. Po-
slala je k suluškemu sultanu za-

Profitarji ne poznajo patriotizma
naša na njihen patriotizem in
ne bodo pahnili dežele v infla-
cijo. V resnici ve tudi on, da
taki klici nič ne izdajo. Saj so
ravno tisti krogi, na katere je
apeliral, storili vsa v svoji moči,
da bi kongres ne podaljšal ome-
njenega zakona, in da ne bi
sprejel nobenega novega take-
ga, ki bi bil profitarjem v škodo.

Ako se cene mahoma dvigne-
jo, bomo v večji inflaciji kakor
pa je bila v prvi svetovni vojni.
Vsa zvišana mezda bi bila za-
man, ker se cene potrebščinam
vedno dvigajo bolj in hitreje
kakor pa delavčev zaslužek.

Truman je vsled tega na kon-
gres znova apeliral, da naj
sprejme tak zakon, ki bo infla-
cijo preprečil. Tisti, ki ga je ve-
tiral, bi ji odprl pot. In seveda.

inflacija je neizogibna, ako kon-
gres ne sprejme novo postavo
za kontroliranje cen v živilski
in oblačilni industriji in pa za
kontroliranje stanovanjskega
problema.

Ob enem predsednik preti s
preiskavo, ki bi dognala, kdo je
kriv, da je nastalo tolikšno po-
manjkanje mesnin, obleke, obu-
tve in drugih potrebščin. A vz-
rok je ljudem lahko znan tudi
brez preiskave. Sedanje po-
manjkanje je umetno, ker so
magnati živilskega trga ustva-
rili umetno pomanjkanje, in
enako lastniki oblačilne indu-
strije. Videli so, da kongres za-
kona OPA ne bo podaljšal, pa
so čakali, da mu doba poteče
in potem lahko dvignejo cene.
Nekateri sicer pojasnujejo, da

Nevarnost fašizma
še obstaja v
mnogih deželah

V Parizu je nedavno demon-
striralo 200,000 delavcev proti
tistim elementom,., ki delujejo
za tako ustavo, ki bi služila na-
menom reakcije in bi Francijo
lahko spravila v nevarnost fa-
šizma. Konservativci hočejo, da
naj bi imel predsednik franco-
ske republike veliko eksekutiv-
no moč, dočim je bil v prejšnji
republiki le nekak ornament.
Komunisti in socialisti so pro-
ti. V slučaju, da se konservativ-
cem ustreže, oziroma ako zma-
gajo, bi si izbrali za bodočega
predsednika generala Chas. de
Gaullea. On je močna osebnost
in konservativen. Toda dal je
razumeti, da bi- stopil na čelo
novi republiki, oziroma da pre-
vzame predsedništvo le, ako bi
nova ustava dala predsedniku
napol diktatorsko moč. Ako ho-
če francosko delavstvo tako ne-
varnost preprečiti, bo moralo
biti solidarno in na straži. Kajti
stari privilegirani sloji, ki so
prejšnjo republiko tako nesre-
čno zavozili, potem pa kolabori-
rali z naciji, se spet oglašajo v
javnosti in v politiki postajajo
čezdalje bolj drzni.

Še večja nevarnost obnovitve
fašizma pod eno ali drugo ozna-
čbo obstaja v Italiji. To se je
videlo v izgredih monarhistov
v južni Italiji. Za enkrat še ni-
so odprto za fašizem, toda nji-
hovi nameni vzlic temu niso
skriti. Ako ne bi bili previdni
vatikanski krogi pridobili Um-
berta za umik iz dežele, bi mo-
narhisti izzvali civilno vojno.

Pred kakim tednom so se v
Hamburgu vršile demonstracije
proti Angležem. Okrog 20,000
ljudi je bilo v njih. Peli so sta-
ro nemško nacionalistično him-
no “Nemčija nad vse” in prete-
pli vsakega, ki je ni odkrit po-
slušal.

Na Bavarskem je v važnih
glavnih službah še vse polno
bivših nacijevin reakcionarnih
klerikalcev žal, veliko po za-
slugi ameriških okupacijskih
oblasti.

Kako je v Grčiji, je tudi zna-
no. Sedanja angleška vlada si-
cer trdi, da ne bo dajala monar-
histom nobene potuhe in da
kralju ne bo pomagala nazaj na
prestol. Toda da imajo sedaj
monarhisti vlado v Grčiji, je an-
gleška zasluga, oziroma Chur-
chillova, ki je podvzel proti
“rdečkarjem” oboroženo inter-
vencijo.

Demokracija v Evropi ne bo
imela lahke poti, ker jo branijo
najbolj tiste stranke, ki so ob
enem za socializacijo. Privilegi-
ji pa se socializma boje in v
hran svojih interesov se bodo
tudi v bodoče poslužili vsakega
sredstva.

stopnike, ki so mu ponudili
$5.000 najemnine na leto in go-
stili so ga. Sultan si je namreč
lastil pravico vladarja za Se-
verno Borneo, dasi ga domačini
niso priznali. Toda Angleži so
poskrbeli, da so se premislili in
tako se je pričelo.

Enako in pa drugače še mar-
sikje.

je tolikšno pomanjkanje nastalo
vsled pošiljanja velikih količin
živeža v Evropo in Azijo za re-
lief. A resnica je, da ga gre sedaj
manj tja kakor med vojno. Za-
lagali smo z njim angleško in
rusko armado poleg naše. Vrh
tega so Nemci mnogo naših la-
dij. naloženih z živežem, poto-
pili, zato ga je bilo treba še več
pošiljati.

Inflacija, ako jo kongres ne
prepreči z učinkovito novo po-
stavo, bo trajala, dokler ne bo
trg prenapolnjen z blagom. Ko
se to zgodi, bo nastala brezpo-
selnost in polomi. In iz nasto-
pov kongresne večine je očitno,
da se niso poslanci iz zadnje de-
presije nič naučili. In tudi ljud-
stvo ne, ker si voli take zastop-
nike.

[KoiiiiiEOTAßjil
Zbiru in presoja urednik

Eksekutiva Ameriške legije
se je obrnila na državni odde-
lek z vprašanjem, če ne bi bilo
umestno ustaviti Jugoslaviji po-
moč UNRRA, dokler bo mučila
s svojo sodno obravnavo Dražo
Mihajloviča. Izvršni državni taj-
nik Dean Acheson ji je odgovo-
ril. da ameriška vlada nima te
pravice, ker so to ustanove
združenih narodov. Kajne, ka-
ko interesantno! Namreč zato,
ker eksekutiva Ameriške legije
ni še nikoli slovela za kaj prida
demokratično skupino.

Trst je nedavno imel priliko
videti ameriško in angleško po-
morsko bojno silo. In tisk na
Angleškem in v Ameriki, pa v
Italiji in drugje je močno po-
udaril, da je bila demonstracija
teh ladij namenjena Jugoslavi-
ji, ker toliko vztraja, da Trst z
zaledjem spada po vseh pravi-
cah nji, ne pa Italiji.

V Rusiji bodo znižali cene
življenskih potrebščin 40 od-
stotkov. Tako je oznanil mo-
skovski radio 30. junija. Istega
dne je bilo v ameriškem tisku
poročano, da se bodo cene živil
pri nas zvišale nadaljnih 10 od-
stotkov in stanarina 15 odstot-
kov. Ampak se lahko tolažimo,
da je vseeno prijetnejše živeti
v tej deželi kakor tam pose-
bno dokler ne dobimo nove de-
presije.

Ameriško ljudstvo ima še ve-
dno veliko denarja, čeprav so v
finančnem oddelku zvezne vla-
de iz bančnih podatkov, kuplje-
nih vojnih bondov ter iz drugih
vlog, ki spadajo v likvidno imo-
vino, izračunali, da lastuje 60
odstotkov ljudi le 10 odstotkov
vse gotovine. Ampak ko se je
vršil v New Yorku ‘prize fight’,
o katerem so potem trdili, da je
bil “sake”, je 45,266 ljudi plača-
lo $1,925.564 vstopnine, da so
videli “profesionalni šampijon-
ski” boksarski pretep. Ako je
bil “sake” ali ne, promotorji so
zaslužili, oba boksarja in pa zve-
zna vlada na davku. Poleg teh
dohodkov na vstopnini so pro-
motorji zaslužili tudi s filmi in
drugimi takimi stvarmi, ki se
jih lahko komercializira na ta-
kih pretepih.

Senator Bridges iz N. 11. je v
senatu v napadu na Sovjetsko
unijo dejal, da je njen namen
držati svet v zmedi, kajti čim
večja bo, boljše bo za komuni
stične stranke. Predvojne skuš-
nje v Italiji in Nemčiji so poka
zale drugače.

Chicago Tribuno dokazuje,
da Mihajlovič ni na obravnavi
zato, ker bi izdal Jugoslavijo
Nemcem, pač pa edino radi te-
ga, ker jo je hotel rešiti komu-

nizma. Ob enem v istem član-
ku pravi, da dočim se v Beogra-
du gnjavi Mihajloviča, da je so-
deloval z Nemci, se pa v Nuren-
bergu nemškim pričam zabra-
njuje pripovedovati o kolabora-
torstvu Rusov s Hitlerjem. V
državništvu se že od nekdaj ple-
tejo čudne reči in ni je vlade,
ki ne bi bila v spletkah nič pri-
zadeta.

Državni tajnik Byrncs je na
svoj način dejal, da jetistih dni,
ko se je na diplomatskih konfe-
rencah popuščalo Rusiji konec,
in kar se njega tiče, tega ne bo
več storil. V mislih je imel Trst.
On je odločno proti jugoslovan-
skim zahtevam. Ker jim Rusija
pomaga, se je znesel nad njo in
s tem indirektno nad vlado v
Beogradu in nad Slovenci.

Edvard Kardelj je na sestan-
ku vnanjih ministrov velike če-
tvorice v Parizu dejal, da tudi
ako Rusija odneha pomagati Ju-
goslaviji (glede Primorja', Ju-
goslavija od svojih zahtev ne
odstopi in ne bo priznala nobe-
ne pogodbe zaveznikov z Italijo,
ako bo v nji storjena krivica Ju-
goslaviji in s tem najbolj seve-
da Sloveniji.

Albanija se bo baje pridruži-
la jugoslovanski federativni re-
publiki, kar zanjo ne bo slabo,
saj pravzaprav geografično spa-
da vanjo. A zap. vladam bi bilo
ljubše, če bi ostala sama zase.
Tudi o Bolgariji je že šel glas,
da postane del jugoslovanske fe-
derativne republike. Ameriški
in angleški diplomati so dali na
take govorice razumeti, da Lon-
don in Washington take zdru-
žitve ne bi priznalkajti Bol-
garija je še vedno smatrana za
sovražno, premagano osiščno
državo in bo toliko časa, dokler
se ne sklene z njo skupne mi
ovne pogodbe.

Man Tse-tung, ki velja za ki
tajskeg? komunističnega vodjo,
: e ameriški vladi priporočil, raj
odpokliče svoje čete iz Kitaj-
ske, ker s svojo prisotnostjo raz-
burjajo duhove in pomagajo
eni kitajski struji v boju proti
drugi.

Trst jo za Italijo vprašanje
prestidža in sentimenta. Vse
tranke, vštevši sedaj tudi ko-
nunistično, zahtevajo, da mora
ostati pod Italijo. Slednja zato,
ker radi Trsta noče izgubiti pri-
stašev. Prvotno je bil komuni-
stični vodja Palmiro Tagliatti
zato, da se vprašanje Trsta reši
v duhu jugoslovanskih zahtev
in s potrebno zaščito interesov
tržaškega prebivalstva.

Nova italijanska konstituanta
(Konec na 5. strani.)

AGITACIJA ZA PROLETARCA IN
V DRUGIH AKTIVNOSTIH USPEVA

V tej številki je objavljen izkaz “Agitatorji na de-
lu0

, ki ga priobčujemo vsake štiri tedne. Je zelo dober
posebno zato, ker je v izkazu naročnin veliko novih.

Enako je v tej številki izkaz prispevkov listu v pod-
poro.

Iz obeh seznamov je razvidno, da ima Proletarec
veliko prijateljev, ki so bodisi pripravljeni, da mu pri-
dobivajo naročnike, ali iztirjavati stare; in pa take, ki
mu pomagajo kriti stroške s prispeki v tiskovni sklad.

Ako se pomisli, da ljudje, katerih imena citate v
naših seznamih, ob enem delujejo v podpornih dru-
štvih, v relifni akciji za stari kraj, v SANSu itd., potem
so res vredni vsega priznanja.

V prejšnji številki na tem mestu smo omenili pismo
iz starega kraja o Ameriškem družinskem koledarju.
Prejeli smo od tedaj zanj že precej naročnin.

V tej številki prečitajte članek Katke Zupančičeve
in Joškota Ovna, in pa razno drugo gradivo.

V naslednjih številkah bomo objavili razprave, ti-
kajoče se starega kraja, ameriškega delavskega giba-

nja in pa o akcijah in o položaju med ameriškimi Slo-
venci.

Naročite Proletarca tudi svojcem v starem kraju.
Veseli ga bodo.

k „


