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MESA JE V IZOBILJU, so rekli prekupci, čini je predsednik Tru-man izjavil, da kontrole nad mesnimi cenami ne more več vzdrževati

Bevinova vnanja
politika deležna
mnogo kritike

Kongres angleških delavskih unij v vprašanju
dosedanje taktike delavske vlade razdvojen;
resolucia proti nji dobila veliko glasov

Kongres angleških delavskih
unij (British Trades Union Con-
gress), ki se je vršil koncem ok
tobra v Brightonu, se je samo
po sebi umevno največ pečal
z uspehi in neuspehi delavske
vlade, in z vnanjo politiko, ki jo
vodi Ernest Bevin.

Opozicija bila zelo glasna
Kritiki so vladino politiko

ostro prijemali posebno glede
Španije in Nemčije in v njenih
odnošajih z Rusijo, Zedinjenimi
državami in Grčijo.

Nezaupnica odklonjena
Predložili so resolucijo s kate-

ro bi delavski kongres izrazil
svoje nezadovoljstvo z doseda-
njim delom delavske vlade v
mednarodnih odnošajih. Ako bi
bila sprejeta, bi to v bistvu po-
menilo nezaupnico, česar pa še
ni pričakovati, ker to bi bil uda-
rec ne samo za Attleejev kabi-
net temveč za vso delavsko
stranko v Angliji. Zato so proti
resoluciji glasovali tudi mnogi
taki delegati, ki jim dosedanje
delo njihove vlade ni všeč, a ji
hočejo dati priložnost zmote po-
praviti.

Vzlic temu pa je bil Bevin in
drugi člani vlade nad rezulta-
tom presenečen. Pač niso pri-
čakovali, da toliko organizira-
nega delavstva v Angliji ne odo-
brava njihne taktike v medna-
rodni politiki in zahtevajo spre-
membo takoj. V zvezi angle-
ških unij glasujejo delegati na
kongresu na podlagi števila čla-
nov, ki ga zastopajo. Tako je re-
solucija, ki graja vlado, bila od-
klonjena s 3,557,000 glasovi, za-
njo pa jih je bilo oddanih 2,444,-
000. Na podlagi tega je okrog 40
odstotkov strokovno organizi-
ranih delavcev v Angliji z dose-
danjo taktiko vlade povsem ne-
zadovoljnih.

Churchill zadovoljen
Iste dni je govoril na shodih

in tudi v parlamentu vodja opo-
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zicije Winston Churchill, ki na-
čeljuje torijski stranki.. Daši je
izrekel proti vladi veliko kriti-
ke. je pa posebno pohvalil njeno
vnanjo politiko in s tem seveda
ministra Bevina, ki jo vodi.

Torej če so zadovoljni s tako
taktiko toriji, je naravno, da de-
lavstvu ne more biti všeč.. Be-
vin in Attlee pa sta iz razprav
in glasovanja na kongresu an-
gleških unij spoznala, da jima
bo treba voditi bolj delavsko po-
litiko kakor sta jo doslej, ako
nočeta proti sebi izzvati med
članstvom unij še več opozicije.

Vprašanje Španije
Daši je Bevin pričakoval kri-

tike proti svoji politiki največ
glede Španije, vendar ni mislil,
da bo baš to vprašanje izzvalo
toliko opozicije. Jasno je, da bi
angleška in ameriška vlada fa-
šizem v Španiji lahko že vrgle,
pa je odpor proti temu med kon-
servativci v demokratičnih de-
želah tolikšen, da se proti Fran-
cu le govori, ob enem pa so ne-
katere zavezniške vlade z njim
v boljših diplomatičnih in eko-
nomskih stikih kot pa n. pr. z
Rusijo in ostalim takozvanim
slovanskim blokom.

Tudi na sedanjem zborovanju
združenih narodov v New Yor-
ku so nekatere vlade zopet pri-
nesle v ospredje zahtevo, da se
fašizem v Španiji odpravi in se
ji da priliko za zgraditev demo-
kratične vlade. Ni pa pričako-

(Konec na 5. strani.)

Na konvenciji Ameriške legi-
je je Paul 11. Griffith svaril ve-
terane, da naj ne kupujejo hiš,
ki so vredne le po $4,000 in za-
silno zmašene skupaj, a računa-
jo pa jim zanje SIO.OOO in več.
Ako bodo ljudje hiše previsoko
plačali, jih bodo stotisoči izgu-
bili, kakor so jih v krizi po prvi
svetovni vojni. Grajal je za to
“nečedno resnico” zemljiščne
prekupce, stavbenike ter politi-
ke. ki jim je več za profite in
moč kakor pa za potrebe ljud-
stva. Zato so vladni načrti za re-
šitev stanovanjskega problema
polom, ie rekel Griffith.

V Ameriški legiji se malokdaj
dogodi, da bi kdo povedal kaj
konstruktivnega, z razzumeva-
njem tekočih socialnih vprašanj.

Nedelja 27. oktobra je bila za
Italijo zgodovinski dan. Kajti
socialisti in komunisti so se po
dolgih pogajanjih sporazumeli,
da bodo delali za skupen pro-
gram odslej enotno v dobrobit
Italije ter za vzajemnost med
narodi.

Iz poročila United Press 4z
Rima posnemamo o tem spora-
zumu, da sta obe stranki skle-
nile pozabiti na prošle nespora-
zume med sabo in v bodoče sku-
pno delovati, da dobite vlado
Italije in uvedeta socializem v
nji. Volitve v novi parlament se
bodo vršile spomladi in ako do-
bita večino, dobi Italija popol-
noma socialistično-komunistično
vlado.

Socialistični vodja Pietro
Nenni, ki je v sedanji vladi mi-
nister vnanjih zadev, je že leta
deloval za zbližanje s komuni-
sti. On je šel celo dalj in bil za
direktno združenje obeh strank.

Nasprotno socialistično strujo
je vodil Giuseppe Saragat. On je
bil za popoln prelom s komuni-
sti. Pozneje je v tem na pritisk
delavstva popustil in posledica
je omenjeni kompromis.

ZBOROVANJE ZASTOPNIKOV ZDRUŽENIH
NARODOV IN VPRAŠANJA PRED NJIMI

Poskus z novo ligo narodov (sedaj organizacija
združenih narodov) je še vedno daleč od uspeha.
Mnogi državniki imajo res voljo preurediti svet na te-
melju vzajemnosti, toda vzrokov, ki jih ovirajo v teh
naporih, je v izobilju.

Prvič sta tu dva različna sistema, ki trkata drug ob
drugega. To je en vzrok čemu toliko napetosti med
zapadom in vzhodom. Drugi je, ker se ameriška in an-
gleška vlada obnašata hote ali nehote kot da
njima pripada glavna in odločujoča beseda povsod
na svetu. Sovjetska vlada pa bi rada, da bi bil njen
vpliv enak njunemu in s tem tudi njena veljava. Zato
iz sovjetskih krogov prihajajo očitki, da Zed. države
streme zavladati nad vsem svetom, kakor je prej po-
skušala Nemčija, in Američani ter Angleži pa isto oči-
tajo Rusom.

Potem so tu imperialistične ambicije, pa ako še
tako zatrjujejo, da jih nimajo več.

Vijayala Pandit, zastopnica Indije na sedanji kon-
ferenci druženih narodov, je dne 25. oktobra imela
sijajen govor proti imperializmu, v katerem je rekla
med drugim, da je to najhujše zlo, pa bilo kjerkoli na
svetu se ga izvaja. In zastopniki Indije pač vedo iz iz-
kušenj, kajti imperializem tlači njihovo deželo toliko
kot katerikoli drugo. Ko je govornica končala, ji je
ploskala delegacija 51 dežel in zastopnik Anglije,
Philip Noel-Baker pa ji je čestital ter segel v roko. Pač
značilno, kajti bili so časi, ko bi od Angleža kaj take-
ga težko pričakovali in od torijev pa sploh ne.

Govoriti o imperialimu na takih zborovanjih je
pač učinkovitejše kot kje na kakem shodu ali v parla-
mentu kake posamezne dežele. Toda predno bo im-
perializem odpravljen, bo vzelo še dolgo. Sedaj ga
imperialistične dežele šele "poboljšujejo".

Zborovalci imajo pred sabo poleg pritožb nešteto
drugih vprašanj med njimi tudi kaj storiti s Fran-
covo Španijo oziroma s Francovim fašizmom v Špa-
niji. Tu bo še precej intrigiranja. A najtežji problem pa
je bodočnost Nemčije,ker si radi nje vodilne štiri sile
niso edine. Ako rešijo to vprašanje vzajemno, jim bo
tudi vse drugo delo lažje.

Socialisti in komunisti v Italiji sklenili
delati skupno za svoj prodram

Program za skupno delo obeh
strank določa med drugim:

1. Popolno iztrebljenje vseh
znakov fašizma v Italiji.

2. Konsolidacija demokrati-
čne republike in ljudske svo-
bode.

3. Industrialne reforme, so-
cializacija monopolskih indu-
strij, bank in javnih naprav, in
ustanovitev delavskih - ravna-
teljskih odborov pri upravi ti-
stih obratov, ki ne bodo nacio-
nalizirani.

4. Agrarne reforme. Likvidi-
ranje veleposestev, ki se jih raz-
deli med kmete in obdeluje na
zadružni podlagi. Splošno nego-
vanje kmečkih kooperativ po vsi
Italiji.

5. Zvišanje plač vsem delav-
cem v Italiji.

6. Socialna zakonodaja za
ščitenje osebne svobode in člo-
veške dostojanstvenosti delav-
cev, jamčenje zadostnega zaslu-
žka za preživljanje, uvedba so-
cialnega zdravstva, izboljšanje
šolstva in upokojnin za stare de-
lavce.

7. Zadostno obdavčenje po-
kmetov. Temeljite druge dav-

Nebrzdana požrešnost po dobičkarstvu
Večinoma govorniki na njenih
konvencijah udrihajo po “rdeči”
nevarnosti. Ampak ta njen novi
predsednik je bil saj v tem slu-
čaju izjema.

Oblačilna industrija je še tudi
iz reda, dasi je blaga v skladi-
ščih v izobilju in na bombažnem
trgu so prišli špekulanti v krizo.
Boje se ogromnih izgub, ako vr-
žejo nakupičene zaloge na trg.
Nagromadile so se jim. ker niso
hoteli dati stvari na prodaj do-
kler je vlada cene regulirala
češ. enkrat bo kontrola le šla,
pa bodo potem cene toliko višje!

Ampak proti kartelom ni pro-
testov, razen kaj malega,, kot
zadnjič, ko ni bilo mesa in po-
tem. ko se je “nadstropno” po-
dražil.

Predsednik unije premogar-
jev John L. Lcwis je vladi spo-
ročil, da jim je treba mezdo zvi-
šati, Jiajti sedanja ob tej dragi-
nji ne zadostuje. Enake zahteve
imajo na delodajalce mnoge
druge unije, ali pa se priprav-
ljajo nanje.

Delavski department pravi,
da so sc mezde, odkar je vojna
končana, zvišale povprečno od
11 do 14c na uro.

To bi ne bilo slabo, ako bi to
zvišanje krilo tudi podražitev
življenskih potrebščin. Toda te
so narasle v isti dobi od 33 do 62
odstotkov.

Skoro vse jestvine so šle v ce-
nah navzgor, nekatere tudi 100
odstotkov. Mleko, maslo, meso,
obleke in sploh vse se draži.

Še en problem za
to deželo: širjenje
spolnih bolezni

Walter Winchell je prošlo ne-
deljo skušal dramatizirati sedaj
še malo oglašano socialno nevar-
nost, namreč naglo širjenje spol-
nih bolezni. V New Yorku so v
prvi polovici tega leta narasle
29 odstotkov. Omenil je, da je
to zlo enako veliko tudi v manj-
ših mestih sploh v velikih in
malih širom dežele. Opozarjal
je javnost, da je to problem,
proti kateremu je treba kaj sto-
riti, ako hočemo dobro ljudstvu
in deželi.

Neki velik čikaški dnevnik je
objavil dolg uvodnik, v katerem
je argumentiral, da je škodlji-
vo, ker se še vedno smatra, da
so spolne bolezni nekaj, o čemer
se ne sme govoriti. Opozarjal je
posebno cerkvene kroge in liste,
ker ta problem ali ignorirajo, ali
pa ga omenjajo kot zlo, o kate-
rem je boljše, da se nič ne reče.

Širjenje spolnih bolezni celo
sedaj, ko je vojne konec, poraja
drugo vprašanje: Kaj se je zgo-
dilo z moralnostjo našega ljud-
stva.? Nekaj je narobe, in to se-
daj ugibajo največ med štirimi
scenami. Veseljačenje, ponoče-
vanje, “nočni klubi”, avtomobi-
li, ceneni hoteli, kamor zahajajo
mladi in tudi starejši ljudje po
spolno naslado filmi, vse to
po svoje pomaga, da se je to na-
pol bordelsko življenje toliko
razpaslo.

Tudi po raznih “tavernah” se
ponujajo “punce”, poleg pa je
po mestu polno bordelov, pa če
so jih mestni očetje še tako pre-
povedali in “odpravili”.

Winchell je ta problem ime-
noval za “great danger” in to
tudi je. A izgleda, da si avtori-
tete ne morejo pomagati. Obsta-
jajo sicer posebni zavodi za
zdravljenje spolno bolnih, a
mnogi si dolgo ne upajo k zdrav-
nikom in s tem postaja stvar še
hujša. Mnogi menijo, da bi v
tem oziru lahko cerkve pomaga-
le z vzgojo, pa jih ne mika v
cerkvah naravnost govoriti o ta-
kih stvareh.

Negotovost v Julijski
krajini

Bilo je poročano, da se je ne-
davno mudil po vojaških oprav-
kih na Primorskem ameriški
vrhovni poveljnik gen. Eisen-
howcr. Vsi njegovi obiski so bili
izvršeni tajno in med ljudmi je
šla govorica, da se gre morda za
vojaška ojačenja, dokler trža-,
ško vprašanje ne bo povsem re-
šeno.

Giacomo Matteotti ni
pozabljen

Pred 22. leti.je dal Mussolini
zavratno umoriti velikega socia-
lističnega voditelja Giacomo
Matteottija. Osem fašistov, ki so
sodelovali pri umoru, gre pri-
hodnjega 11. decembra pred so-
dišče. Ampak glavni krivci so
že dobili zasluženo kazen, njim
na čelu nekdaj “nesmrtni” duče.

sedujočih v korist delavcev in
čne reforme.

8. Uvedba vnanje politike
miru na temelju kolektivne za-
ščite in varnosti.

Reči, ki si jih včasi dobil za
nikel, n. pr. hamburger sandvič
in hrenovke, so sedaj dajm, kvo-
der in več. Mleko v restavraci-
jah je še enkrat dražje kot pa je
bilo pred vojno, A najhujše je,
ker navijanju cen ne bo še kon-
ca. In čim delavci dobe nekaj
povišanja, že morajo plačati za
vsako stvar več kot pa znaša
priboljšek k njihovi mezdi.
Predsednik Truman se je sicer
trudil živilski trg in mezde sta-
bilizirati, ampak uredba, ki jo
naši politiki označujejo za “free
enterprise”, je taka, da je to v
nji nemogoče.

Zato nihče ne ve, kaj nam pri-
nese čas čez mesec ali dva in
niti ne, kolikšen bo prihodnji
polom in kdaj pride.

Zbirci in presoja urednik
Edvartl Kardelj je v posebni

izjavi na naslov Vatikana vpra-
šal papeža Pija XII., čemu ni
med minulo svetovno vojno raj-
še izobčil iz katoliške cerkve
nacije, ki so lomastili po njim
nasprotnim duhovnikom in jih
precej tudi pokončali; in to brez
vsake obravnave. Niti ni papež
ničesar storil proti Mussoliniju,
ki je tudi udaril po socialno mi-
slečih, demokratično delujočih
duhovnikih.. Pij XII. je udaril s
taktiko izobčenja iz cerkve šele
v Jugoslaviji, zato ker je sodi-
šče v Zagrebu obsodilo nadškofa
Stepinaca na 16 let zaporne ka-
zni ob trdem prisilnem delu.
Sodniki so navzočim tujim čas-
nikarjem rekli, da lahko obte-
žilni materijal proti nadškofu
sami pregledajo, da ne bo med
njimi nobenega dvoma. Seveda
se te prilike niso poslužili, ker
bi se v državah zapadne demo-
kracije ne dobilo nobenega veli-
kega časopisa, ki bi hotel pri-
znati, da tudi nadškof lahko gre-
ši in da je tudi on lahko izdaja-
lec, spletkar in sovražnik na-
roda. t

Izobčenje iz cerkve je za ver-
nika največja in tudi najstraš-
nejša, najsramotnejša kazen. Ne
sicer več toliko v dandanašnji
“prosvitljeni” dobi, a bila je v
prošlosti. Te kazni rimsko-kato-
liške cerkve so različne. Lahko
pomeni odpoved maš, zakramen-
tov, zaprtje cerkva, dokler se
grešniki ne spreobrnejo. V slu-
čaju Jugoslavije je papež ne-
davno kaznoval z odvzemom za-
kramentov ter cerkvenih pravic
vsem tistim, ki so imeli kaj od-
govornega opravka v obravnavi
in obsodbi proti nadškofu Stepi-
nacu. Ker so sodniki, ki so ga
poslali v zapor, in državni tožil-
ci ter večina tistih, ki je pričala
proti njemu, katoliške vere, je
kazen po starem papežkem pra-
vu res grozovita, ako namreč
verjameš, da greš po smrti ali
v nebesa, ali pa za kakih dvajset
let najprvo v vice, da si dušo
očistiš ali pa naravnost v večni
ogenj, “kjer je jok in škripanje
z zobmi”.. .Upajmo, da je v Ju-
goslaviji čezdalje manj toliko
nevednih, ki bi še verjeli v take
kazni. Saj na duhovnikih vidi-
jo, da se jih oni sami nič ne bo-
je, ker vedo, da biblijskega pe-

kla ni in da ga ljudem slikajo
le za strašilo.

Očitki o “dolarski diplomaci-
ji” ki so bili naši vladi zaluče-
vani na mirovni konferenci v
Parizu, so dobili odmev. Že pred
letom je bilo obljubljeno ameri-
ško posojilo Poljski, sedaj odpo-
vedano. češ, da se ne ravna po
obljubah demokratiziranja svo-
jega vladnega sistema. Nedavno
je doletela enaka kazen Čehoslo-
vaško, ki pa je nato dobila pre-
cej milijonov kredita v Brazi-
liji. Minister vnanjih zadev Jan
Masaryk je nato argumentiral,
da če je katera dežela na svetu
demokratična, je to njegova. In
pa da želi doživeti dan, ko bo
lahko nemoteno potoval iz ene
v drugo deželo in ko bodo brez
mržnje živele druga tik druge.
Jan je sin očeta čehoslovake re-
publike, ki je nastala v borbi na-
roda po prvi svetovni vojni.
Je eden izmed prvenstvenih dr-
žavnikov sedanjih dni. Njegova
mati je bila Američanka in že
iz teh najbolj družinskih vezi je
navezan tudi na Zed. države, ki
so mu nad vse drage. Saj je v
njih preživel veliko svojih dni.
Seveda, sedaj so v Pragi in v
Bratislavi tudi komunisti zasto-
pani v vladi in Čehoslovaška je
s Sovjetsko unijo v tesnih odno-
šajih, čeprav morda niso med
n jima vsi od kraja iskreni... Kaj-
ti Čehoslovaška je bila kakor
n. pr. .stara Slovenija, pod za-
padnim vplivom in z Rusijo pa
jo je vezal v prošlosti le pansla-
vizem. A sedaj so med njima i
drugi stiki, ki postajajo močnej-
ši, ne rahlejši.

The Chicago Sun z dne 25. ok-
tobra komentira posojilo, ki ga
je naša vlada Čehoslovaški iz
političnih ne iz ekonomskih
razlogov odklonila -in pravi
med drugim: “To nas spominja
na bankirja, pred katerim je se-
de] trgovec, ki je prišel vprašati
za posojilo. Bankir ga predirlji-
vo gleda.. Ugotovil je, da bi bilo
posojilo sicer popolnoma varno.
Ampak ta trgovec se mu ni zdel
zanesljiv, radi svojega prepriča-
nja, pa ga je vprašal: “Ali te ni-
sem videl ploskati govorniku,
ko je udrihal po bankirjih?” Se-
ve trgovec je zanikal, da ni

(Konec na 5. strani.)

VELIKA DRAGINJA DELA TEŽAVE
TUDI NAŠEMU "PROLETARCU"

Iz tiskarne smo nedavno prejeli pismo, v katerem
na obvešča, da je morala vsled splošne draginje ceno
za tiskanje "Proletarca" zopet zvišati. O tem smo po-
ročali na tem mestu že v eni prejšnjih številk. Ta nova
podražitev okrog $36 tedensko, je za nas zelo težko
breme. Tiskarna nam sicer pojasnuje, da je bila v to
primorana, ker so se vse tiskarske potrebščine zelo po-
dražile in plače tiskarjev so bile zvišane. Sedaj je nji-
hna unija vprašala za novo zvišanje plač.

Tolikšnih cen nismo plačevali niti v prvi vojni, ne
med minulo vojno, ampak ne izgleda, da bodo šle
kdaj navzdol saj ne še v dogledni dobi..

Še celo bogataška čikaška Tribuna jamra v uvod-
niku, da jo sedaj stane tona papirja SBS ali dvakrat
toliko kot pred dobrimi desetimi leti. In ona ima svoje
papirnice.

Mnogi listi so zvišali cene oglasov, skoro vsi an-
gleški listi pa tudi naročnino mnogi v zadnjih štirih
letih več kot 100 odstotkov.

Potrebno je, da čitatelje o takih stvareh večkrat
obvestimo, ker list jenjihov in oni ga vzdržujejo. Kako
bomo zmagovali te višje stroške, je vprašanje. Sicer
to ni prvič, ko smo imeli pri listu težave in krize. Tudi
leta 1919, pokončani vojni, smo imeli problem vsled
naglega naraščanja cene v tiskarni —in pa seveda v
krizi, dasi nas je takrat tisk stal znatno manj.

Največ bi pomagalo, ako bi dobili več novih na-
ročnikov in treba se bo bolj potruditi pri zbiranju v
tiskovni sklad. Oglasi, ki jih objavljamo minule te-
dne, so nam tudi precej pomagali.

Zanašamo se, da bomo s skupnimi močmi poskr-
beli, da list ne zagazi v dolg in s tem v nevarnost ob-
stoja, kajti našemu delavstvu je potreben kakor je
bil. Zato ga moramo obvarovati.


