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ODBOIt CIO preti, da bo nastal nov val stavk, še hujši, kakor je
bil lanski in pa to pomlad, ako se draginje ne zajezi. In posledica bodo
slični prizori, kakor je na gornji sliki.

Sov. unija in Zed.
države v tekmi za
vpliv v Aziji

Kitajski komunisti se pritožujejo, da pomagamo
Ciang Kaišeku. MacArthur odkrito nasproten
sovjetski politiki na Japonskem

Daši je državni tajnik Byrnes
nedavno v govoru po radiu pra-
vil o nesoglasjih med našo de-
želo in Sovjetsko unijo glede
evropskih vprašanj, so v resnici
v Aziji še veliko večje.

Kitajska neprestano v vojni
Zed. države so se v .aiuuli

vojni odločile spremeniti Paci-
fik v ‘‘ameriško jezero” in spra-
viti Kitajsko in Japonsko pod
svojo sfero vpliva.

Na Kitajskem smo v času voj-
ne z Japonsko potrošili ogromne
vsote. Sploh je vsa Čiang Kai-
šekova armada živela zgolj na
ameriške stroške in bila popol-
noma odvisna od pošiljatev iz
Zcd. držav. V Nanking in v dru-
ga kitajska mesta je naša vla-
da pošiljala svoje najboljše di-
plomate in predsednik Roose-
velt in za njim Truman pa še
posebej svoje osebne zaupnike.
Njihova naloga je bila pripra-
viti koumintang ivladajoča
stranka nacionalistične Čiang
Kaišekove vlade) in kitajske ko-
muniste v sporazum in v skup-
no delo za industrializiranje
Kitajske in za moderniziranje
njenega kmetijstva. Toda dose-
daj še ni bilo uspehov v priza-
devanjih ameriških diplomatov,
dasi je tu pa tam izgledalo, da
so pobotanja dosežena in da bo-
do obveljala.

Toda dokler ne bo volje za
odložitev orožja med spornimi
strujami, bo Kitajska ostala v
civilni vojni.

Boj s komunisti
Kritiki so predsedniku nacio-

nalistične vlade Čiang Kaišeka
med vojno dostikrat očitali, da
se njegova armada z Japonci ni
hotela boriti, da bo tako čim-
boljše pripravljena za eventua-
len ‘‘obračun” s kitajskimi ko-
munisti. To trditev so podprli
tudi mnogi ameriški časnikarji,
diplomati in častniki, ki so bili
na Kitajskem.

Sicer sedanji spopadi med ko-
munisti in nacionalisti niso pr-
vi. Vrše se že mnogo let in iz-
gloda, da se sedaj obe strani
pripravljati na vojno, ki bo več-
ja in hujša kot še katerakoli do-
sedaj v tej prostrani deželi.

Komunisti na Kitajskem kon-
trolirajo obsežen del na severu,
ki ima več prebivalcev kakor pa
n. pr. Japonska. Imajo svojo do-
bro izvežbano, toda zelo slabo
opremljeno armado. V minuli
vojni so ugrabili velike koli-
čine orožja Japoncem, oziroma
so ga jim prepustile ruske rde-
če čete v Mandžuriji. Ampak
komunistična kitajska armada
nima ne letal, ne modernih tan-
kov in topov, dočim so Zed. dr-

žave Čiang Kaišekovo armado
z vsem tem dobro opremile. In
vežbajo jo ameriški častniki.

Protest proti umešavanju
Komunistično vodstvo na Ki-

tajskem se je že dostikrat javno
pritožilo, da se Zed. države u-
mešavajo v kitajski konflikt in
koruptnemu Čiang Kaišekovem
koumintangu odprto pomagajo.
Iz komunističnega glavnega
stana so prišle v minulih mese-
cih pritožbe, da ne samo da za-
lagamo nacionaliste z letali in
orožjem, ampak da naši letalci
izvršujejo tudi bombne napade
na kitajske komunistične čete.
In pa da naše ladje prevažajo
Čiang i Kaišekovo moštvo na
jstrategične kraje v Mandžuriji.

V Washingtonu zanikavajo,
da je sploh kaj resnice v prito-
žbah komunistov, toda v Mo-
skvi sumijo, da jo je veliko.

Nevtralnosti ne bo
Pravda in Izvestja v Moskvi

izražajo bojazen, da je naš na-
men ojačati Čiang Kaišekovo
armado in jo poslati v boj proti
komunistom. Nacionalistična ar-
mada ima našo obleko (unifor-
me) in našo municijo, ne da ji
bi bilo treba kaj plačati. Komu-
nisti nimajo od zunaj nobene
pomoči, toliko več pa drži kitaj-
ska masa z njimi. Vzrok je, ker
so komunisti v svojem predelu
izvedli socialne reforme in raz-
delili mala posestva med kme-
te. Koumintang pa je agrarnim
reformam nasproten.

(Konec na 5. strani.)

Nobenega dvorna ni, da je bil
Sidney Hollman v CIO najmoč-
nejša osebnost in če ne bi bil
Žid, in vrh tega priseljenec (ro-
jen je bil na Litvinskem), bi bil
on na Murrayjevern mestu.

Umrl je nagloma, star blizu
60 let.

Uveljavil se iie z zgraditvijo
unije ACWA, ki je nastala v
sporu levega krila prejšnje kro-
jaške unije s kliko AFL. Sled-
nja je skušala levičarske dele-
gate s svoje konvencije izklju-
čiti, kar se ji je sicer posrečilo,
toda je ob enem izključila samo
sebe. Kajti voditelj “levičar-
jev”, pokojni Sidney Hillman,
je ustanovil neodvisno krojaško
unijo, ki je vrasla v mogočno
organizacijo z okrog 400,000
člani. Pred prvo svetovno voj-
no je bila zelo naklonjena socia-
listični stranki in z njo tudi so-

delovala. V vojni histeriji začasa
VVilsonove administracije pa so
bili socialisti silovito preganja-
ni in unije, ki so bile prej znane
kot pripadnice socialističnega
gibanja, so se mu odmaknile se-
bi v protekcijo.

Vendar pa Sidney Hillman s
tem ni prenehal z delom za sa-
mostojno delavsko politično ak-
cijo.

Umik iz socialističnega giba-
nja je po prvi svetovni vojni iz-
vršil tudi zato, ker so dobili ko-
munisti med delavci oblačilne
industrije veliko pristašev, pa
je hotel svoji uniji prihraniti
borbo med njimi in socialisti,
kar se mu je v veliki meri po-
srečilo. Komunist on ni bil. Pra-
vila unije, ki ji je načeljeval,

: komunistom zabranjujejo aktiv-
nosti ali “vrtanja od znotraj”,
toda drjigače pa je Hillman

Alcide De Gasperi opozarja
zaveznike na obljube Italiji

Ko je bil Mussolini "strmoglavljen" in se je Bado-
glijeva vlada, ki ga je nasledila, proglasila za našo
"sobojevnico", smo v Proletarcu poudarili, da se je ta
sprememba Italije kupčijsko izvršila. In pa da se bo o
tem nekoč izvedelo, kakor se je o tajnih pogodbah z
Italijo v prvi svetovni vojni. Rekli smo, da tedanji nevv-
yorški nadškof, sedaj kardinal Spellman, ni vršil svo-
jih potovanj v Rim brez kakega smotra, in da pokojni
predsednik Roosevelt ni poslal svojega zaupnika k
papežu brez kakih posebnih namenov.

Kajti namen je bil potegniti Italijo iz osišča, ji oteti
dinastijo ter -jo pritegniti v območje "združenih na -

rodov".
Kaj so Italiji takrat Rooseveltovi zaupniki, spora-

zumno s Churchillom obljubili, seveda ni bilo pojas-
njeno, ker bili smo v vojni in tajna diplomacija je bil
v nji še bolj tajna kakor pa takrat, ko je Wilson pred-
lagal, naj se jo odpravi.

V Proletarcu smo one dni trdili, da sta nadškof
Spellman in poslanik Taylor v Rooseveltovem imenu
Italiji med drugim bržkone obljubila, da Primorje s
Trstom ostane Italiji, če se izneveri Hitlerju.

To našo domnevo je dne 18. julija potrdil predsed-
nik italijanske vlade Alcide de Gasperi, ki je odklonil
sporazum velike četverice za internacionalizacijo Trsta
in zahteva, da se ga na mirovni konferenci, ki se pri-
čne dne 29. julija v Parizu, prekliče.

Dejal je, da je Italiia žrtvovala v prvi svetovni
vojni za "osvoboditev" Trsta in Primorske 600,000
življenj, in če ga ji bodo zavezniki sedaj odvzeli, on
dvomi, da bo nova italijanska republika mogla tolik-
šen udarec prenesti. S tem je namignil, da se Italija
kaj lahko spet spremeni v fašistično državo.

Kar jev njegovi izjavi posebno važno, je to:"ltalija
je razočarana nad ameriškimi obljubami, ki so jo pri-
pravile, da se je podala v borbo na zavezniški stra-
ni... Ko so Američani prišli (invadirali) v Italijo, so
nam rekli, da ako jim bomo pomagali in se borili

na njihni strani, bo to na mirovni kon-
ferenci zapomnjeno in upoštevano ...A namesto tega
so nam odrekli Trst, ki je italijansko mesto."

Vendar pa bi Alcide de Gasperi lahko upošteval,
da je storil glede Trsta in slovenskega Primorja naš
državni tajnik Byrnes vse v svoji moči, da bi Julijska
krajina s Trstom vred ostala pod Italijo. Kot smo v tem
listu vedno tolmačili, sta bila pri Rooseveltovemu na-
sledniku Trumanu večkrat nadškof Spellman in Roose-
veltov zasebni poslanik pri papežu, Myron Taylor, in
mu nedvomno z bivšim državnim tajnikom Hullom
vred pojasnila, kakšne so bile obljube ameriške vlade
Italiji v času, ko so se vršila prizadevanja, da se jo iz-
trga iz osišč,

Le zato se je Byrnes toliko prizadeval, da bi Trst s
Primorsko ostal pod Italijo.

De Gasperi ugotavlja, da če se odločbe velike če-
tverice glede bodočnosti Trsta na mirovni konferenci
ne preklie, bo Italija to smatrala za žalitev in za krši-
tev obljub, ki so ji bile dane.

Spor glede Trsta bo torej nadaljevan, kajti tudi
Jugoslavija ni zadovoljna z odlokom vnanjih mini-
strov. "Trst je naš," je rekla množica na manifestaciji
v Beogradu in prav tako v Ljubljani in v Zagrebu. A
zdi se, da bo "rešitev" tega vprašanja, kakor si jo je
velika četvorica zamislila koncem svojih dolgotrajnih
prerekanj, obveljala tudi na mirovni konferenci.

Val zločinov težak
problem za oblasti
in za človeštvo

J. Edgar Hoover, ki je načel-
nik zvezne detektivske službe
(FBI), pravi, da je v tej deželi
približno že šest milijonov pro-
fesionalnih kriminalcev in da se
dogodi kak zločin vsakih 20 se-
kund.

Lani so zločini narasli nad 12
odstotkov in še slabše bo v tem
letu.

Val zločinov zvračajo sociolo-
gi večinoma na vojne posledice.
Velika večina umorov, izvrše-
nih lani in letos, se pripisuje
vojnim veteranom in pa pokvar-
jeni mladeži v starosti od 12. do
20. leta.

Najbolj v ospredju so posil-
stva in ropi, umori pa na tret-
jem mestu.

V Chicagu je na zatožni klopi
visokošolski študent, 17-lesni
William Heirens, ki je obtožen
mnogih ulemov ter treh umo-
rov. Baje je “briljanten” fant,
toda v preiskavah se je dogna-
lo, da je bil zločinskega nagona
že v rani mladosti. Ko je bil pr-
vič zaloten, mu je bilo 13 let. S
pomočjo katoliškega spovedni-
ka in vpliva svojih staršev je bil
poslan v privatno katoliško po-
boljševalnico in na policiji so iz
listin brisali vse zatožbe proti
njemu. Tako je ostal čist, kar se
dokumentov tiče.

Sedaj ga dolže, in tudi sam je
menda priznal, da je pred ne-
kaj meseci umoril v Chicagu
malo deklico, Suzanne Degnan.
Odnesel jo je, kot izvežban vlo-
milec, ponoči s postelje, ko je
spala, jo vlekel v klet bližnje
hiše, jo razrezal ter kose njene-
ga trupla zmetal v odprtine od-
vodnega kanala, od njenih star-
šev pa je zahteval visoko od-
kupnino.

Obenem je glasom čikaških
listov priznal, da je umoril dve
odraščeni dekleti, ko sta spali.

To je le en slučaj, kajti slični
zločini se dogajajo širom deže-
le. Omenjeni Edgar Hoover
smatra, da se bo val zločinstev
do jeseni in v prihodnjem letu
še bolj povečal. Priporoča pose-
bno cerkvam, da naj ga poma-
gajo zajeziti, toda slučaj “Billa”
Heirensa dokazuje, da če si pri
cerkvi “dobro zapisan”, te rajše
ščiti kot pa da te bi izročila ob-
lastim.

Druga neprilika so koruptna
sodišča. Nekje v naši soseščini
so zalotili fanta, ki je izvršil
precej vlomov. Družina, ki ga
je zalotila, je bila brez vpliva.
Njegov oče pa ga ima in fant je
odšel s sodišča oproščen vsake
krivde.

Tudi ameriški filmi niso kaj
prida sredstvo za zajezevanje
zločinov. Mali dečki se potepajo
po ulicah z “umetnimi” revol-
verji v torbah in se igrajo de-
tektive in roparje. Za vežbanje
v tem poslu jim služijo razboj-
niške filmske slike, in v kino
redno zahajajo.

Zed. države veljajo za civili-
zirano deželo. Ampak kar se
zločinov tiče, imajo zelo zelo
slab rekord.

Izguba, ki jo bo v CIO težko nadomestiti
vsled svoje nepristranosti in
strogega izvajanja pravil z obo-
jimi dobro izhajal.

V Nevv Yorku je bil vodilna
osebnost delavske stranke (N.
Y. Labor Party), v kateri imajo

glavni vpliv komunisti,
toda so se ravnali po njegovih
navodilih. Vsled tega so ga na-
sprotniki zmerjali za “sopotni-
ka”, posebno še, ker je njegovi
politiki nasprotna struja pod
vodstvom Davida Dubinskija,
ustanovila konkurenčno stran-
ko (Liberal Party).

Pokojni Hillman je postal v
ameriški javnosti splošno znan
z ustanovitvijo politične akcije
unij CIO. V zadnjih predsedni-
ških volitvah jih je mobiliziral
za ponovno izvolitev Roosevel-
ta in za boj proti reakcionarnim
kongresnikom. Zelo se je priza-
deval, da bi dobil na demokrat-

ski konvenciji podpredsedniško
mesto Henry VVallace namesto
Trumana, pa ga je pokojni Roo-
sevelt pustil na cedilu. A ostal
mu je (Rooseveltu) zvest in de-
loval v kampanji za njegovo iz-
volitev veliko bolj energično
kakor pa odbor demokratske
stranke.

V uniji ACW so Hillmanu, ki
je bil v ameriškem delavskem
gibanju udeležen 36 let, že do-
bili naslednika. Ampak ne še v
politični akciji CIO. On je bil
med spornimi strujami v CIO
posredovalec, kakršnega bo
Murrayju sedaj težko najti. Bil
je vešč politik, z najglobokejim
smislom za razumevanje social-
nih problemov delavskih mno-
žic. In bil je do konca svojih
dni v borbi za delavstvo, za na-
predek in za poštenost v politi-
ki, v državi in v unijah.
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Zbira in presoja urednik
Filipini so od 4. julija dalje

neodvisna republika. Namreč
tako pravi ustava. Toda gospo-
darsko so podložni kapitalizmu
Zed. držav. Komaj dober teden
po proglasu neodvisnosti so se
dogodili veliki izgredi kmečkih
delavcev, ki zahtevajo zboljša-
nje živi jenskih razmer. Nova
vlada pa drži z lastniki posestev
in je upornike razgnala. Ker se
niso hoteli takoj mirno podati,
je bilo precej übitih. Svoboda
Filipinskih otokov je torej eno,
kajti filipinsko delavstvo ljud-
stvo je še nima. Toda z borbo
zanjo nadaljuje.

“Amerikanski Srbobran” v
Pittsburghu je izšel po Mihajlo-
vičevi eksekuciji v žalni obliki.
V nji je prisegel, da se bo bor-
ba “za osvoboditev Srbije” na-
daljevala še z večjo vnemo tam
in v inozemstvu In bo res še ve-
liko intrigiranja, predno bodo
razjarjeni duhovi spoznali, da
federativna jugoslovanska re-
publika ni začasna tvorba.

Poljska je homogena država,
dočim Jugoslavia ni. Toda ima
težje notranje probleme kot pa
Jugoslavija. Vrše se pregoni nad
Židi, boj med političnimi struja-
mi, poboji, napadi na ruske vo-
jake, in vrh vsega intrigirajo
v izčrpani, bedni deželi še tuje
vlade, oziroma njihni agenti ter
“zamejni” Poljaki. Proces za
stabiliziranje Poljske bo dolg
in težak, a vlada trdi, da bo iz-
veden tako kakor je v njenem
načrtu. In pa da ima vzlic vse-
mu večino ljudstva na svoji
strani.

“Stavka konzumentov” proti
draginji bi morda bila uspešna,
ako bi ljudje mogli živeti brez
hrane in obleke. Tako pa se go-
spodinje lahko upirajo višanju
cen le nekaj časa, dočim pre-
kupci lahko čakajo.

Italijanska vlada je v stiskah
za finance, pa bi rada izvedela,
kje držita Emanuelo in Umber-
to svoje dragulje in cekine. Do-
gnala je. da imata glavno “zalo-
go” v Londonu. Emanuelo se
boji, da jo bo Anglija morda iz-
ročila italijanski vladi, zato je
vprašal egipčanskega kralja Fa-
rouka za dovoljenje prenesti jo
v Kairo. Težko, da bo Italija

dobila kaj “prihrankov” bivše
savojske dinastije. Pridobitev
za državno blagajno pa je vsaj
to, da ji ne bo za vzdrževanje
Emanuela, Umberta ter drugih
sorodnikov bivše vladarske hi-
še treba več izdajati na milijone
lir vsako leto.

Chicago Tribune, ki je Rusiji
zelo sovražen list, je objavila
karikaturo, ki predstavlja, kako
je Stalin sam sebe obsodil v
smrt, ker je “kolaboriral” s
Hitlerjem. Smisel slike je, da
ker se je vsled kolaboratorstva
s Hitlerjem Mihajloviča obsodi-
lo v smrt, čemu naj bi bila za
Stalina razlika! Mar ni tudi on
“paktiral” s Hitlerjem? Ta oči-
tek bo ponavljan, dokler ne bo
sovjetska vlada enkrat točno
pojasnila vzroke za sklenitev ti-
stega pakta. Ampak kaj pa mo-
nakovski pakt, ki sta ga s Hit-
lerjem sklenila angleška in fran-
coska vlada? Tisto pa je bilo
zares “kolaboriranje”!

Tržaško vprašanje stane pod
okupacijo že precej življenj. Tu-
di en ameriški vojak je bil übit
in eden ranjen. Čimprej bo mi-
rovna konferenca v Parizu spre-
jela mirovno pogodbo za Italijo
in rešila vprašanje Trsta v in-
teresu onih, katerim po vseh
pravicah spada, toliko prej pre-
neha sedanje nevzdržno stanje

Eduard Daladier je bil pred-
sednik francoske vlade v času
sklepanja monakovskega pakta
in razkosanja Čehoslovaške. Pri
nedavnih volitvah je bil izvo-
ljen v konstituanto. V svojem
zagovoru je Daladier trdil, da
je druge svetovne vojne Rusija
kriva, ker ni leta 1939 rajše
sklenila zveze z Anglijo in Fran-
cijo, namesto da je sklenila pakt
s Hitlerjem. In pa da gre za-
sluga za zmago nad njim
Angliji in Zed. državam. Če to-
rej pride Daladier še kdaj do
moči, Rusiji gotovo ne bo naklo-
njen.

Poljska vlada se trudi progo-
ne proti Židom ustaviti, oziro-
ma jih iztrebiti. Devet krivcev,
ki so jih povzročili v Kielcah.
je bilo obsojenih v smrt. Devet
Poljakov za nad 50 židovskih
življenj.

AKTIVNOSTI ZA PROLETARCA BILE
V MINULIH DNEH ZELO DOBRE

Prejšnji teden je prišel v naš urad naročnik Math
Petek. Je že precej čez osemdeset let, vid mu je opešal
in je dejal, da ne more več brati. A je hotel obnoviti
naročnino za celo leto in prispevati $2 v tiskovni
sklad. Rekli smo mu, da če lista ne bo čital, naj si ga
več ne naroči in pa da naj si da petak nazaj v žep za
druge svoje potrebe.

V agitaciji seveda rajše delujemo za pridobitev
dohodkov v korist lista, kot pa da jih bi odklanjali,
toda ta slučaj je bil izjema.

Toda Math Petek jevztrajal, da list bo plačal in da
ostalo gre v tiskovni sklad in zgodilo se je po njegovi
želji.

V prejšnjem tednu je Proletarec dobil enajst novih
naročnikov, kar jezelo dober rekord. Sedem novih na-
ročnin je poslal Anton Zornik, ki je bil na agitaciji v
Ohiu. Obnovitvene in nove naročnine pa so poslali mi-
nuli teden Jos. Koršič iz Detroita, Marko Tekavc iz
Canonsburga, John Krebel iz Clevelanda, Frank Vol-
kar iz Maple Heightsa, 0., Edvvard Tomsich iz Walsen-
burga in več drugih, ki bodo omenjeni v regularnem
izkazu.

Dobili smo tudi nekaj naročil za pošiljanje Prole-
tarca v stari kraj, in pa za Ameriški družinski koledar,
ki se našim rojakom v starem kraju tistim ki so ga
že imeli priliko čitati, jako dopade.

V ta namen ga imamo še par sto izvodov v zalogi.
Priporočamo vsem, da ga svojcem naroče čim prej.
Stane $1.65. Pošljite vsoto in točen naslov, drugo izvr-
šimo mi. Ako jim želite poslati tudi lanski koledar, ga
imamo še na razpolago. Stane $1.50.

Naša agitacija torej nikoli ne počiva, niti v "po-
čitniških" tednih ne. To pričajo pisma, naročila in ra-
zne druge pošiljatve, ter prispevki v tiskovni sklad.


