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Zadnjega 4. julija so prvič v
zgodovini praznovali osvoboje-
nje tudi Filipinski otoki. Bili so
pod vlado Zed. držav dolgo do-
bo, prej pod Španijo in pa pod
domačimi fevdalnimi mogotci.

Ampak 4. julija letos so Zed.
države izpolnile obljubo in jim
dale neodvisnost.

Toda le politično. Ekonomsko
in še v marsičem pa nova fili-
pinska republika ostane podlož-
nica Zed. držav.

O tem je napisal poročevalec
časniške agencije ONA Malcolm
Hobbs sledeči članek:

Ameriška kolonijalna politi-
ka je prišla na Filipinih do svo-
jega zaključka 4. julija, ko je
bila vlada izročena ondotnemu
ljudstvu. Tako se je na lep na-
čin končala naša 44-letna poli-
tika, ki je dominirala Filipine.

Na žalost pa je ameriški kon-
gres prav v zadnjem trenutku
osedlal filipinsko samostojnost
z nekaterimi gospodarskimi
predpogoji, ki utegnejo čisto po
nepotrebnem uničiti plodove 44-
letnega truda in dobre volje ter
spremeniti tradicionalno filipin-
sko prijateljstvo napram Zed.
državam v odkrito sovraštvo.

V objasnitev ozadja tega
vprašanja naj sledi nekaj zgo-
dovinskih podatkov: Leta 1898
so se Filipinci uprli svojim
španskim gospodarjem in pro-
glasili svojo neodvisnost. Izde-
lali so ustavo, ki je bila krojena
po ameriškem vzorcu in zapro-
sili Zed. države, da prizna nji-
hovo republiko. Naša vlada pa
je mesto tega, po odklonitvi te
prošnje, odkupila celokupno fi-
lipinsko ozemlje in plačala Špa-
niji zanj 20,000,000 dolarjev.
Odpor Filipincev je bil žilav
trajalo je tri dolga leta, predno
je uspelo ameriškim silam udu-
šitj vstajo.

Demokratična stranka je v
svoji platformi leta 1900 odlo-
čno nastopila proti tej politiki,
katero je označila kot ne-ame-
riško. Od takrat naprej se je po-
ložaj polagoma spreminjal in
boljšal. Res je, da je tekel raz-
voj Filipinskega otočja po obi-
čajnih potih kolonijalne uprave,
ter da smo tam iskali pred vsem
le surovin. Toda obenem so Ze-
dinjene države močno dvignile
blagostanje ljudstva, organizi-
rale šolstvo, bolnice, promet
itd. A leta 1934 so Zed. države
Filipincem obljubile končno sa-
mostojnost za 4. julij t. 1.

To obljubo smo izpolnili v če-
trtek 4. julija, toda izpolnili smo
jo z nekaterimi pridržki, katere
je kongres odobril tekom zad-
njih dveh mesecev. Troje važ-
nih zakonov je bilo sprejetih v
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Čehoslovaška postaja socialistična
na "miren, demokratičen način"

Države v tako zvani ruski sferi vpliva se spreminjajo v sme-
reh socializiranja z največjo možno naglico.

Veliko hitreje n. pr, kot pa Anglija pod delavsko vlado in
Francija, v kateri sta zastopani v vladi socialistična in komuni-
stična stranka.

Joseph Martinek, ki je znan mnogim čitateljem Proletarca,
je nedavno dejal, da postaja Čehoslovaška najvzornejša država
takozvanega demokratičnega socializma. Kajti volitve v nji so
se izvršile res demokratično. Nihče v zapadnih državah se ne bi
mogel pritoževati, da je nad Čehoslovaško “železni zastor”, ka-
kršnega je oglašal Winston Churchill v svojih govorih v Ame-
riki, češ, da zastira vso Evropo “od Stetina do Trsta.”

V resnici ta zastor ni toliko neprodiren, da se ne bi videlo
skozi.

Vsi vemo, kaj se godi v Jugoslaviji, v Albaniji, Bolgariji in
v drugih deželah, ki spadajo pod sovjetsko sfero.

Na obravnavi proti Draži Mihajloviču in drugim obtožen-
cem, ki se vrši v Beogradu, imajo zastopniki vnanjega tiska in
radia svoboden dostop.

V Bolgariji se volitve ne vrše po našem načinu, a vzlic temu
vsi lahko vemo, da so po sedanjem sistemu, po izjavi važnega
uradnika v našem state departmentu, vendar toliko svobodne
kot v naši sosedni Mehiki.

Na Čehoslovaškem pa se demokracijo še izvaja po zapadnem
modelu. Ko so se nedavno vršile volitve v nji, so se jih udeležile
različne stranke in lomastile v kampanji druga po drugi kot je
običaj v deželah zapadne demokracije.

Zmagala pa ni buržvazija in ne naše sorte “free enterprise”,
to je, monopolističen kapitalizem sedaj drugega pač ni
temveč socializem. Ali, če hočemo ustreči ljudem okrog “New
Leadra’, demokratični socializem.

Oni trdijo, da je Čehoslovaška le lutka, da volitve sploh niso
bile demokratične in da je bilo vse tisto le komedija, zasnovana
v Moskvi. '

Od zagrizencev, ki propagirajo demokracijo le s sovraštvom
do Sovj. unije in do drugih dežel, ki so z njo v zvezi, ni pričako-
vati ničesar pravičnega.

Zato pa tudi Čehoslovaški ne priznajo, da je sedaj edina in-
dustrializirana dežela na svetu, ki se spreminja v socialistično
urejeno, demokratično državo.

Ampak tako je. In Joseph Martinek, ki je še tajnik Čehoslo-
vaškega narodnega koncila, je v pravem.

Tudi Jugoslavija je v toxih socializacije, toda ni še industri-
alizirana in vzelo bo časa, prodno bo. Čehoslovaška ji bo pri tem
lahko v veliko pomoč.

Po enem letu vojne prva resna
mirovna konferenca

Vzelo je veliki četverici (Angliji, Rusiji, Franciji in Zed.
državami dolge mesece prerekanja, predno se je zedinila za skli-
canje prve mirovne konference po minuli vojni.

Zares, čas je že, toda razlike med spornimi zmagovitimi de-
želami so tolikšne, da mir niti med njimi ni enostavna stvar. Ozi-
roma sedaj med njimi težja kakor pa z deželami, ki so bile te-
pene v vojni.

Enoindvajset držav je povabljenih, da pošljejo zastopnike
na mirovno konferenco, ki se prične koncem julija v Parizu.

Glavne seveda bodo še vedno iste, ki že skozi vso povojno
dobo odločujejo o usodi sveta namreč predstavniki takozvane
velike četverice. Ampak na mirovni konferenci, ki bo skupna,
bodo imele besedo tudi vlade malih dežel.

Povabljene so na graditev miru Avstralija, Brazilija, Bel-
&ija, Bjelo-Rusija, Kanada, Kitajska, Čehoslovaška, Etiopija,
Francija. Velika Britanija. Grčija, Indija, Nizozemska, Nova Ze-
landija, Norvežka, Poljska, Ukrajina, Jugoslavija, Južnoafriška
Unija in Zed. države.

V glavnem bodo načrti za mir do omenjenega dne že izde-
lani v veliki četverici, ali pa miru sploh ne bo, če ga te sporne
dežele med sabo najprvo ne sklenejo.

Z ozirom na Italijo so se v glavnem sporazumele, ne pa še
glede Nemčije.

Nemčija pa je glavno vprašanje, to se pravi, največji in naj-
težji vprašaj.

Rajh je vzlic vsemu, kakor so ga oskubili, še vedno velika,
za vse možnosti odprta dežela, ki ima ambiciozno, naduto, evrop-
skemu miru in svetu vsled svojega poraza zaveznikom sovražno
ljudstvo. Nemški narod je kljub pomanjkanju fizično še vedno
krepkejši kot katerokoli drugi v Evropi. Živel je skoro do konca
vojne na stroške okupiranih narodov ter s pomočjo zasužnjenih
delavcev. Sedaj tudi Nemcem ne gre dobro. A imajo veliko sim-
patij med Američani in Angleži. In pa sami si znajo pomagati.

Kaj naj toi;ej postane bodoči nemški rajh, ki je sedaj raz-
deljen med štiri velesile v štiri upravne edinice?

To je za zaveznike za enkrat trši oreh kakor pa je bila mi-
rovna pogodba z Italijo. S slednjo bi lahko že davno opravili, če
ne bi bil nastal spor zaradi bodoče pripadnosti Trsta. Ampak kaj
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V PROLETARCU 3. julija je bilo poročano, da sta se zastopnika Jugoslovanskega Rdečega
križa poslovila iz Zed. držav, ker sta svojo misijo tu dovršila in ju dežela tam potrebuje. Dr. Neubauer je
veščak v bojih proti tuberkulozi, Nada Kraigher pa vešča bolničarka. Učila se je tega poklica ne samo v
šolah temveč še posebno v osvobodilni borbi. Na sliki prvi od leve so dr. Neubauer, gospa Balokovič in
njen soprog, Nada Kraigher in Gajo Ratkovič.

FILIPINI OSVOBOJENI - IN KAJ
NAJ POČNO SEDAJ...

zadnjih par mesecih, ki se ti-
čejo Filipinov.

Odobren je bil zakon za trgo-
vinsko pogodbo z Ameriko, ki
'naj bi bil pomagal deželi preko
težav obnove in prehoda iz od-
visnosti v neodvisnost. V resni-
si pa je s tem le pridržano Ame-
riki nekaj predpravic in sicer
za dobo polnih 28 let. Minister
Byrnes je dejal o nekaterih teh
določb, da kršijo filipinsko ne-
odvisnost.

Ta zakon daje na primer
Amerikancem popolno enako-
pravnost v pogledu izkoriščanja
naravnih zakladov, in to navz-
lic temu, da pravi filipinska u-
stava, da mora biti 60% kapi-
tala vsakega podjetja v filipin-
skih rokah. Filipinci bodo mo-
rali torej celo spremeniti svojo
ustavo, da zadoste tej zahtevi.

Zakon o tej trgovski pogodbi
je bil sprejet na zahtevo ameri-
škega visokega komisarja Paul
V. McNuttta, ki je izjavil v se-
natu naslednje: “Danes še da-
jemo zakone kot suverena dr-
žava. Po 4. juliju pa ne bo več
suverena država, temveč le še
tuja sila.” Leta 1945 je bil Mc-
Nutt celo predložil, da se pre-
loži na pozneje proklamacijo ne-
odvisnosti.

Zakon za rehabilitacijo Fili-
pinov je priznal otočju za $380,-
000,000 manj kot znesek, na ka-
terega cenijo vojno škodo. Po-
misliti je treba, da je bila ve-
čina porušenja povzročena v bo-
jih, katere so Filipinci vodili
proti Japoncem. V tem zakonu
je rečeno, da zneski, ki presega-
jo SSOO ne bodo izplačani tako
dolgo, da prizna filipinskavla-
da pogoje trgovske pogodbe in
jo podpiše.

Dalje je pričakovati, da bo
kongres odobril zakon o naših
posestvih na Filipinih. Tu gre
za vojaške baze, ki naj postane-
jo avtomatično naša last me-
sto pogajanj, kot je to določeno
v izjavi neodvisnosti iz J.eta
1934. Zakon bi dal Zed. drža-
vam tudi pravico, da si prisvo-
je še dodatnih vojaških baz
kar je imenoval bivši filipinski
predsednik Sergio Osmena “uni-
čenje filipinske neodvisnosti”.

Ti predpogoji in pridržki, za-
htevani v zadnjem trenutku,
zvene skrajno neprijazno in
ogrožajo našo dobro ime kot ko-
lonijalnih upraviteljev. Posle-
dica je, da se poraja v Filipinih
sovražnost napram Amerikan-
cem, katerega tekom 40 let
sploh poznali nismo.

Bilo bi pač zelo žalostno, ako
bi uničili svoje dolgoletno pri-
jateljstvo s Filipinci baš v tre-
nutku, ko jim dajemo njihovo
neodvisnost nazaj.

z Nemčijo? Naravno Sovjetska unija deluje, da se jo usmeri
v toke socializma, kakršnega ona neguje.

Prav tako očitno je, da jo bi Zed. države rade obvarovale za
kapitalizem svoje sorte. Angležem bi bilo ljubo, če bi v Nemčiji
nadvladala kaka taka stranka, ki bi se oslonila v vnanji politiki
na Veliko Britanijo. Francoze pa skrbi, kaj, ako se Nemčija spet
opomore in začne po Franciji znova udrihati.

Sicer je treba skleniti mirovne pogodbe tudi z Bolgarijo,
Rumunijo in Madžarsko. Italijanska je menda do malega pod
streho toda resničen problem je rajh. In pa kakšnemu eko-
nomskemu sistemu se naj ga izroči.

Jeruzalemski mufti
v Egiptu

Ko je egipčanski kralj Farouk
sprejel v svojo zaščito jeruza-
lemskega muftija El Husseini-
ja je to storil pred vsem iz raz-
loga, ker se je hotel maščevati
nad Angleži za njihovo nasto-
panje tekom vojne, ko je bila
bojna linija pri El Alameinu.

Takrat so angleški tanki ob-
kolili kraljevo palačo in prisi-
lili kralja, da imenuje novega
zunanjega ministra Nahas
pašo, ki je bil eden redkih egip-
čanskih politikov, ki se niso s
poželjivostjo in upanjem ozira-
li v smeri Rommelovih armad.
Farouk se je takrat moral po-
dati, a je baje izjavil, da An-
gležem tega ne bo nikdar od-
pustil.

Tukajšnji opazovalci pričaku-
jejo, da angleška vlada ne bo
poskusila nobenih posebno od-
ločnih korakov v zadevi mufti-
ja, da ne bi pokvarila poteka
anglo-egipčanskih pogajanj, ki
so največje važnosti. Toda ne-
kaj bo morala storiti že radi te-
ga, ker je navzočnost muftija
nevarna skoro tako nevarna
v Egiptu kot bi bila v Palestini,
in tudi radi tega, ker je angle-
ški prestidž le prizadet.

To pa je v tistih krajih veli-
ke važnosti. Britanija je doži-
vela v arabskem svetu težek
udarec.

Indija še ne bo "neodvisna"
Ko je Anglija zagotovila In-

diji, da si lahko izbere dvoje:
ali postane dominijon, ali pa
povsem neodvisna, se je glasilo
skoro nevrjetno. Kajti bilo je
prvič, da ji je angleška vlada
dala tako ponudbo.

Medtem so mohamedanci, ki
jih je v Indiji kakih 80 milijo-
nov, zahtevali, da hočejo drža-
vo zase. Toda njihne krajine so
toliko raztresene, da bi to kva
rilo celoto prostrane (indijske)
dežele ter njeno ekonomijo.

Prevladujoča vera v Indiji je
hindustanska, in vere so v pri-
mitivnih deželah glavna ovira
vzajemnosti.

Tako se je dogodilo, da ne
muslimani, ne hindi nočejo
“svobode” in angleška vlada bo
še kontrolirala Indijo in njenih
400 milijinov prebivalcev.

Seznam priredb
slovenskih organi-
zacij v Chicagu
Klub št. 1 JSZ.—Piknik v korist

“Proletarca” na Keglovem vrtu v
soboto 20. julija (to je tretjo soboto
v juliju).

Pev. zbor France Prešeren.
Piknik v nedeljo 28. julija pri Ke-
glu v Willow Springsu.

“Pioneer" št. 599 SNPJ. Pik-
nik v soboto 3. avgusta v Pilsen
parku, 26th st. & Albany Ave.

Organizacije v Chicagu in oko-
lici, ki žele imeti svoje priredbe oz-
načene v tem seznamu, naj nam
sporoče podatke, enako tudi po-
pravke v slučaju pomot.)

Pišite po novo knjigo “Slo-
vensko-anienška kuharica” v
Proletarčevo knjigarno. Cena
$5.00. Naročite si jo še danes.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Ko to pišem, je četrtega ju-

lija, praznik ameriške neodvis-
nosti. Pomemben dan za vse dr-
žavljane, na katerega se lahko
saj enkrat v letu spominjajo ti-
stih borcev, katerih delo je ded-
ičina nas vseh, ki živimo v tej
deželi. Ni njihna krivda, če še
danes obstoja krivica, socialna
in razredna neenakost .

. . Oni so
nam dali podlago in možnost
napraviti raj v tej deželi. Ima
vse, kar potrebuje človek na
tem svetu. Zed. države so na-
oravile silne korake na industri-
alnem, ekonomskem in kultur-
nem polju. Za mlado deželo, s
komaj malo več kot poldrugim
stoletjem zgodovine in neodvis-
nosti, si lahko obeta še sijajno
bodočnost. Kakšna bo to pa
je odvisno od nas vseh.

Procesija dogodkov
V minulih dneh se je dogodi-

lo precej stvari, ki bodo imele
lahko usodne posledice ne sa-
mo na to deželo temveč tudi na
ves ostali svet. Pri tem ne mi-
slim samo na eksplozijo atom-
ske bombe na otoku Bikini, kaj-
ti tisti eksperiment je bil pred
vsem le trošenje denarja; niti
ne le na zaključke velike četve-
rice v Parizu; toliko več pa mi-
slim na dramatični konec urada
za določanje cen (OPA), ki je
preminul 30. junija.

OPA je držal pod kontrolo
cene še prilično dobro. Stanari-
na je bila za milijone ljudi pod
varstvom za stanovalce. Toda
pritiski proti kontroli so bili to-
likšni, da je kongres svojo nalo-
go zgrešil in sprejel nekak za-
kon, ki ga je Truman moral ve-
tirati. Ako bi ga bil podpisal, bi
bila zmešnjava še večja kot je.
Po radiu je Truman pojasnil
ljudem svoje stališče, in pa da
mu nikakor ni všeč, ker zborni-
ca noče kooperirati z njim ljud-
stvu v korist.

Seveda, publiki njegova sva-
rila niso pomagala. Niti ne nje-
gova druga svarila. Klici na pa-
triotizem. pa čeprav jih pred-
sednik izreče, ne zaležejo nič,
ako se gre proti profitom.

Industrialni magnati, polje-
delci, prekupci, trgovci, vsi mi-
slijo na dobičke. Saj so baš ti
elementi bili v ozadju za uniče-
nje kontrole nad cenami in za
odpravo OPA. Oni zahtevajo
prosto pot za višanje cen, pa naj
si bo že glede živeža, stanarine
ali oblačil. Vsi tisti, ki mislijo,
da je kakšna razlika med ame-
riškimi, kitajskimi ali turškimi
oderuhi, se zelo motijo.

Takozvana prosta trgovina
pomeni v današnjih časih infla-
cijo in kakšne posledice prina-
ša, to je lahko znano vsem, ki
so*jo tu ali kjer že občutili.

O sestanku v Parizu
Pravzaprav ni še povsem ja-

sno, a vendar je že ugotovljeno,
da je Trst za Slovenijo izgub-
ljen. A tudi za Italijo, v kolikor
mi je sedaj, ko to pišem, znano.
Kriva temu je angleško-ameri-
ška diplomacija. Jugoslavija ji
ni bila še nikoli dosti pri srcu.
Nji je zgolj za trgovske intere-
se. Veliko vlogo v teh spletkah
(proti Jugoslaviji) je igral Vati-
kan.

Kompromis (internacionaliza-
cija Trsta in okolice) ne bo sicer
nikogar zadovoljil, kakor se ni
slična stvar posrečila z Danzin-
gom (Gdanskem). Nastane la-
hko le še večja zmešnjava, a to
naše diplomate ne zanima. Za-
nje velja pregovor, da se niso
“ničesar naučili in ničesar poza-
bili.”

☆ ☆ ☆
V Trstu so bili minuli teden

veliki nemiri. Italijanski faši-
sti so razbijali slovenske ter ita-
lijanske komunistične ter druge
urade in zavode, in potem so
Slovenci ter njihni pristaši uda-
rili nazaj. V pomirjevanje jepo-
segla zavezniška policija ter
njeno vojaštvo, ki pa običajno
protektira italijanske pobaline.
Ranjenih je bilo v teh pretepih
precej in na podlagi prvih po-
ročil je bil eden übit.

Seveda, človek iz naših me-
ščanskih časopisov ne more do-
biti jasne slike. Ali eno le la-
hko ugotovimo, namreč, da za-
vezniška (anglo-ameriška) voj-
ska ni na strani Slovencev.

Iz našega mesta
Mogoče bo koga zanimalo, da

imamo tu v Chicagu poleg Ca-
ponijev in njemu sorodnih tudi

lepe reči. N. pr. krasne parke,
zoologični vrt v Brookfieldu in
v Lincoln Parku, akvarije, knji-
žnice, univerze, muzeje, kateri
se štejejo med prvenstvene v tej
deželi in veliko drugih zanimi-
vosti.

Čikaški Art Institute ima eno
največjih zbirk umetnin franco-
skih modernih slikarjev. Kadar
pridete v naše mesto, obiščite ta
zavod (Art Institute). V njemu
boste videli umotvore prvih ve-
likih impresionistov kot so
Edvard Manet, Claude Monet
Čežana, August Benoir itd. Vsa
zgodovina francoske upodab-
ljajoče umetnosti, posebno še iz-
pred zadnjih let, je tukaj pred
vami. Videli boste ne samo fran-
coska imena ampak tudi imena
italijanskih, nemških, židovskih,
ruskih, ameriških, španskih in
drugih imen, katera vsa izhaja-
jo iz pariškega Mont-Parnassa.

☆ -ii ☆
Poleg periodičnih umetniških

razstav (ko to pišem je v Art In-
I stitutu razstava slik v takozva-
nih vodenih barvah) vidite raz-
postavljenje slik raznih moj-
strov. Zelo zanimiva je zbirka

j ameriških slikarjev. Še posebno
skupina slik, ki predstavlja živ-
Ijene Johna Browna. Te so delo
mladega zamorca Jacoba Law-
renca. Vrh tega so tu stalne raz-
stave, kot n. pr. Chester Dale
Collection.

V tej zbirki slik jih je precej-
I šnje število od slavnega špan-
i skega umetnika Pablo Picasso.
Predstavljajo različne periode
njegovega udejstvovanja v upo-
dabljajoči umetnosti. A videli
boste slike tudi drugih slovitih
umetnikov, kot so Andre De-
rain, Charles Dufresne, Ferdi-
nand Leger, Marie Laurencin,

I Henri Matisse, Amedo Modi-
gliani, Murice de Vlaminck,
Maurice Utrillo itd.

Naše gibanje
Sedaj je sezona piknikov. Po-

■ leg raznih drugih razgovorov je
prav, da nanese pomenek tudi
na Proletarca. Naši pikniki so
sicer navadno zelo mirne pri-
redbe. Nekoliko balincanja, ča-
sih vrček piva pri baru in pa
kakšna pesem, kadar so ljudje
bolj dobre volje.

Ali agitator ne sme izgubiti
nobene prilike, kadar zahteva
njegova socialistična dolžnost,
da je na delu. Ena glavnih na-
ših nalog je obdržati naše časo-
pisje, kajti to so važni, zgodo-
vinski časi. Biti moramo aktiv-
ni ne samo na delavskem polju
v tej deželi ampak pomagati tu-
di našim bratom, sestram, oče-
tom in materam v stari domo-
vini. In vrh vsega moramo tol-
mačiti socialistično misel tudi
tistim ljudem, ki je še ne zapo-
padejo. In takih je veliko med
našim ljudstvom. Vsi pa so po-
trebni prebujenja.

Zato, sodrugi, dajmo izrabiti
vsako priložnost za naš list ter

!za vse druge naše akcije. Naj
i nas nikar ne straši, da nas je
malo po številu. Zavedajmo se,
da ni nobene napredne akcije

(Konec na 3. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo ?

Kako to, da so sedaj tisti, ki
se toliko zgražajo nad Titom,
pozabili, da so ga med vojno
hvalili tudi v angleškem parla-
mentu in v ameriškem kongre-
su? Med njimi sam Churchill in
njegov sin, ki je bil dolgo v Ti-
tovi družbi. Mer niso vsi ti lju-
dje že takrat vedeli, da je bil
Tito konnmist?
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