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GORNJA SLIKA predstavlja palačo angleške ambasade v Rimu, ki
so jo pred tednom dni porušili podtalniki, in oblast je nato obdolžila za
zločin najbolj Žide in v drugi vrsti Slovence. Angleži takih incidentov
kajpada niso veseli, a jim je namreč posebno sedanji vladi silno
hudo, ker morajo požirati toliko nezaželjene dedščine, ki so jo dobili od
torijske vlade.

Združeni narodi v
zastoju radi sporov
v "veliki trojici"

Predsednik Truman vabi obe stranki v enotnost
posebno v vnanji politiki. Ali mir, ali pa
taktika izzivanja s posledico nove vojne

Ko so se v New Yorku sešli
zastopniki “združenih narodov”,
je bila volilna kampanja v tej
deželi že skoro zaključena, a
vendar so vsi z napetostjo pri-
čakovali rezultata. Večina nad
izidom ni bila presenečena, ker
ji je ameriško politično vieičie<
znano iz prejšnjih volilnih kam-•
panj. Ampak vseeno, ker je se- |
daj administracija s svojo manj-
šino na eni strani, opozicional-
na stranka pa na drugi, kaj naj
“združeni narodi” pričakujejo
iz te čudne situacije?

Predsednik Truman govoril
Minuli pondeljek je v ta res

neugoden položaj posegel pred-
sednik Truman, ki je javnosti
skozi vir časnikarske konferen-
ce poudarjal, da mu jepredvsem
za dobrobit vse dežele in pa da
naj republikanci razumejo nje-
gove dobre namene ter sodelu-
jejo posebno v vnanji politiki
tako kakor so doslej, ko je bila i
demokratska stranka v večini. 1

Trumanovo stališče je sedaj
težavno, prvič, ker bržkone v
vnanji politiki, kakor jo je za-'
stopal njegov prednik Roosevelt,’
ni nič podkovan, in drugič, ker
ni idealist po naturi, ne politik
s širokim obzorjem, temveč se
vse njegovo znanje nanaša le na
ozke meje, v katerih se je gibal
kot politik krajevne politične
mašine v Missouriju.

Tako jekar tjavendan pohva-
lil govor, ki ga mu je predložil
Henry Wallace, takrat še član
njegovega kabineta, proti politi-
ki, ki jo vodi državni tajnik
James Byrnes.

Stvar je bila velik polom in
zviti diplomati mnogih dežel v
organizaciji “združenih” naro-
dov so se čudili, čemu toliko ne-
soglasja in pa tako malo znanja
o vnanjih zadevah v naši vladi?
Byrnes sedaj glavna osebnost

Po incidentu med Wallaceom
in Byrnesom jepostal vsled Tru-
manovega političnega umika
slednji vodilna osebnost v obsto-
ječi demokratski administraciji.
WdVAW.vrtv.w.wwwAV.

Slavnost 30-letnice
IN KONCERT

"ZARJE"
na Zahvalni dan 28. nov.

v Slov. nar. domu

CLEVELAND, 0.
•.■.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.-.v.*.

Wallace je bil odslovljen, a v
volilni kampanji so ga še upo-
rabljali, seveda brez uspeha,
kajti republikanski plaz je šel
skoro preko vseh demokratov,
razen v južnih državah.

Vendar pa si je Byrnes
; oiiraim svoj vpliv, uocim ga je
Truman saj na videz povsem iz-

| gubil. Vzrok, da je naš državni
tajnik poraz svoje stranke pre-
bil pa je to, ker je njegova vna-
nja politika taka, kakršno mu
odobravajo njegovi demokrat-
ski kolegi iz juga in pa zmago-
vita republikanska stranka.

Obojim se dopade, ker je po-
tegnil v vrtinec boja proti So-
vjetski zvezi Anglijo ali pa
je morda ona njega? Predvsem
Churchill! \

Ni še volje za sporazum
Senator Vandenberg repu-

blikanec iz Michigana, ki je
ameriški delegat na vseh važnih
sestankih pod načelstvom Byr-

■ nesa in ki govori v imenu svoje
stranke, je po izvolitvi republi-
kanske večine v obe kongresni

l zbornici izjavil, da bo deloval
•kot doslej za “mir”, za soglasje

med narodi in za kolektivno var-
nost vseh dežel. In Molotov mu
je čestital na zmagi republikan-
ske stranke, kot se menda za
diplomata spodobi, če hoče biti
včasi tudi vljuden.

Da-li bo Vandenberg mogel
krotiti v svoji večini v zbornici
tiste, ki pa čeprav nenameno-
ma ščujejo v novo vojno in
podpirajo reakcijo kjerkoli jo

(Konec na 4. strani)

Senator Bali iz Minnesote pre-
rokuje, da bo prva naloga nove-
ga kongresa “popraviti” Wag-
nerjev in druge takozvane “de-
lavske” zakone.

Seveda v škodo unijam.
Predvsem gre, da se prepove

zaprto delavnico, ki je v neka-
terih državah z zakoni že od-
pravljena.

Senator Bali je tudi za druge
omejitve proti unijam. On je
močna osebnost, republikanec
in v novem kongresu bo bržko-
ne načelnik senatnega oddelka
za delavske zadeve.

Stremljenje krogov ameriške
trgovske komore in zveze indu-
strialcev je, da se udari po vseh
postavah, ki so bile sprejete v
času, ko je “nevv deal” z Roose-
veltom na čelu rešil ameriški ka-
pitalizem iz zadnje depresije.

Konferenca socialistov v Londonu in
volitve v novi francoski parlament

Velik del Evrope na pragu lakote,
v mrazu in politični negotovosti

Iz Nemčije največ iz Hamburga, ki je v angleški
okupacijski coni, prihajajo obupna poročila o lakoti.
Oblast se boji izgredov. Zdravstveni organi pripove-
dujejo o naraščanju tuberkuloze posebno med otroci.
Umrljivost vsled podhranjenosti narašča med vsem
prebivalstvom.

Tudi v ostali Nemčiji —z izjemo v sovjetski okupa-
cijski coni ki je v poljedelstvu najbolj samostojna—-
je pomanjkanje silno občutno in bo še vse bolj skozi
zimo.

V Franciji se je ekonomska kriza povečala do ta-
kih višin, da preti katastrofa. Inflacija je zavalovela
še bolj kakor po prvi svetovni vojni. Delavci zahtevajo
zvišanje mezde, toda kaj pomaga nekaj frankov po-
viška, ko pa so naslednji dan že brez vrednosti.

Francoska industrija je vsled vojne iz tira in vze-
lo bi milijardo ali dve ameriških dolarjev, predno se
jo bi moglo izpopolniti z modernimi stroji. Slabo, silno
slabo se obeta Franciji. Velik del njenega ljudstva je
v teh okolščinah glasoval za komunistično stranko.

Jugoslavijo je v minulem poletju zadela nesreča
hude suše, ki je uničila velik del žitne setve. Pridelek
koruze n. pr. je 40 odstotkov nižji kot pa je bil v nor-
malnih razmerah. Kmetje so bili že spomladi v stiski
za semena in za vprežno živino. UNRRA je veliko po-
magala in bi skozi to zimo nekako šlo, ako bi elementi
ne nagajali.

Sedaj so kmetje v stiski za krmo, žito in sploh ne
vedo kako se bodo prebili. Koljejo živino, ker je ni s
čem hraniti in ljudstvo v mestih pa živi po odmerkih,
ki so strogo odrejeni.

Ker je bila Jugoslavija v vojni prizadeta sorazmer-
no boli kot katera koli v vojno zapletena dežela, ji je
obnavljanje njenega gospodarstva izredno težavno.
Samo Poljska ima morda enako velike težkoče, in pa
Ukrajina, toda slednja se nadeja lahko saj nekaj po-
moči iz ostale Sovjetske unije. Vlada v Moskvi bi rada
pomagala vsem v prizadeti Evropi, a USSR bo morala
gargii najmanj kakih pet let, predno se postavi na
noge toliko, da bo lahko i drugim v pomoč. Skozi pri-
hajajočo zimo so v stanju pomagati le tiste dežele, po
katerih vojna vihra ni pustošila, torej Zed. države, Ka-
nada, Argentina itd. Ampak denar, določen za UNR-
RA, je pošel.

Da, po svetu je milijone ljudi v največji bedi, a
državniki pa se prepirajo o atomski bombi, o bazah in
drugih takih rečeh, ki povzročajo gorje po svetu, na-
mesto da bi ga odpravili.

V Bournemouthu na Angleš-
kem se je minuli teden vršila
konferenca zastopnikov sociali-
stičnih strank iz osemnajstih dr-
žav. To je bil torej le ožji se-
stanek socialistov iz tiskih de-
žel. ki so Angliji najbližje.

Tajnik delavske stranke Mor-
gan Philips je pojasnil, da je
bil glavni namen sklicateljev u-
krepati, kakšno stališče naj
evropske socialistične stranke
zavzamejo napram obnovljeni
nemški social - demokratski
stranki, ki je v nedavnih volit-
vah v Berlinu ter v mnogih
drugih velikih mestih dobila
presenetljivo veliko glasov. V-

časi so bili nemški ter avstrij-
ski (nemški I socialdemokrati vo-
dilna sila v mednarodnem de-
lavskem gibanju. Karl Marx,
Kautsky in mnogi drugi teore-
tiki svetovnega slovesa so prišli
iz njihnih vrst. Polom weimar-
ske republike in nacizem pa sta
to prvenstvo nemške socialde-
mokracije potlačila in s tem je
bilo za mnogo let tudi vse med-
narodno delavsko gibanje vrže-
no s tira. Socialistična interna-
cionala je razpadla in med voj-
no je bila tudi kominterna raz-
puščena.

Morgan Phillips je časnikar-
jem pojasnil, da se zastopniki

Ali se bodo unije iz 5. nov, kaj. naučile?
Sedaj se ta isti kapitalizem po-
mika v novo krizo. Vsled lakom-
nosti za profiti pa tega ne vidi
in s tem ruši življenski stan-
dard delavstva toliko, da se kri-
za pozna celo že sedaj, ko brez-
poselnosti v pravem pomenu
besede še ni.

Wagnerjev zakon pomeni
predvsem zaščito unij pred ka-
pitalizmom. Sicer v postavi ni
tako rečeno, ampak njen smisel
je, da se naj delodajalcem ne
pusti zavreti ali pa uničiti napo-
re delavcev, ki žele biti organi-
zirani za kolektivna pogajanja
in za pogodbe med unijo, v ka-
tero spadajo, ter med deloda-
jalci.

V južnih državah, kjer repu-
blikanci niso zmagali, se “demo-
krati” vzlic temu vesele, da je
“nevvdealske” zakonodaje konec

in da se bodo morale vse unije
ene kot druge umakniti z

juga. Sedaj so v njih še v med-
sebojni organizacijski tekmi uni-
je AFL in CIO žal, marsikje
bolj med sabo kakor pa zoper
izkoriščevalce.

Drug udarec bi rada zveza in-
dustrialcev napravila na social-
no zavarovanje. Sicer jim je bil
tudi prejšnji kongres, v katerem
je imela večino “demokratska”
stranka, prijateljski, ampak za-
radi bližajočih se volitev se po-
slanci niso upali naravnost uda-
riti. V prihodnjem zasedanju
v nadi da delavci v dveh le-
tih, to je, do predsedniških vo-
litev itak pozabijo, kakor so po-
zabljali vse udarce doslej. A se-
daj jim jih reakcionarci toliko
slabega obetajo, da je čudno,
kako da so predstavniki unij

Ljudje si krčijo pas,
ker njihni dohodki ne
dohajajo višanja cen

Vladni podatki pravijo, da že
sedaj 75 odstotkov ameriškega
ljudstva kupuje vsled podraži-
tev manj mleka, manj masla,
manj mesa in raznih drugih po-
trebščin kot pa jih je med vojno
in še precej mesecev po vojni.

To, pomeni nižanje našega živ-
Ijcnskega standarda.

Stanovanja se starajo nam-
reč hiše, in nove so slabše zgra-
jene, čeprav so modernejše ka-
kor pa prejšnja poslopja. Am-
pak vse to posega po dohodkih
in ljudje si morajo pritrgavati.

Isti vladni viri trdijo, da 60
odstotkov ljudi mora že sedaj
posegati po prihrankih, čeprav
so stalno zaposljeni. ker jim me-
zda za tekoče stroške ne zado-
stuje. To povzroča vedno večji
industrialni nemir, ki pa se pri
nas izraža drugače kot v evrop-
skih deželah. Tu se je masa pri
volitvah 5. novembra izrazila za
krenitev na “desno”, dasi je de-
mokratska stranka prav tako in
marsikje še bolj desničarska,
kakor republikanska.

V Evropi pa ljudstvo spozna-
va, da s kapitalizmom ni mogo-
če več shajati in se je treba na
kak način razporočiti z njim. Po-
maga pa mu kajpada ameriška
vlada, ki se resno trudi za ohra-
nitev sistema kakršen je tu, v
Evropi in v Aziji.

Ameriški standard je bil te-
kom vojne nižan polagoma, dasi
je še vedno visok, ako delaš in
prilično zaslužiš. Toda je padel
po vojni, ko so govorili in pre-
rokovali, da se bo zvišal. Vsaka
stvar je ne le dražja ampak tudi
slabše kvalitete, če ne docela za-
nič in uporabna le za nekaj ted-
nov namesto za leto dni in več,
kakor prej.

Predsednik H. Truman je mi-
nulo soboto pred polnočno uro
oznanil, da je kontrole nad cena-
mi konec razen kar se tiče sta-
narin, sladkorja in riža. “Free
enterpsie” ima torej prosto pot,
da si kupici dobičke, kajti dru-
gega smotra itak nima.

Dolgotrajne stavke so tudi po-
spešile nižanje “standarda”. In
kompanije, ki so se za dobičke,
vladne dajatve in za popuščanje
davkov dovolj preskrbele tudi
v bivšem demokratskem kongre-
su. pa so letos zagotovljene s to-
likšnimi profiti, da je zanje ve-
selje.

socialističnih strank na prej
omenjenem zasedanju niso zbra-
li v namenu obnoviti internacio-
nalo temveč, kot že rečeno, v
glavnem radi Nemčije ter dru-
gih nujnih problemov.

Veliko važnost za delavsko gi-
banje so imele tudi volitve v pr-
vi redni francoski parlament, ki
so se vršile minulo nedeljo.

Iste tri stranke, ki so bile naj-
jačje v provizorični konstituan-
ti, so izšle najjačje tudi iz mi-
nulih volitev. Komunisti so na
prvem mestu in socialisti na tre-
tjem. Vmes je stranka republi-
kanske unije, ki se proglaša za
krščansko socialno. Več o tem
bo v prihodnji številki.

namreč vseh unij tako tiho!
in nobene volje ni še med njimi
za slogo.

Dokler so ljudje zaposleni, ho
še nekam šlo. Ali kaj, kadar se
dogodi spet nova depresija? V
prejšnji, ali bolje, tik po prvi
svetovni vojni je AFL padla v
članstvu za okrog dve tretjini,
dasi ni imela nobene tekme od
kakih industrialnih unij. Sedaj
še raste, ker je vsled svojih stro-
kovnih zvez boljše organizirana
kakor pa CIO. Ali kaj če se spet
ponovi vse tisto kakor po prvi
svetovni vojni? Vse tako izglo-
da. da je tak proces že v teku.
Toda unijski magnati visoko
plačani kajpada se rajše gnja-
vijo v tekmah za pozicije kakor
pa da se bi skupno pobrigali za
boljšo bodočnost delovnega ljud-
stva.
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Zbira in presoja urednik
Na Hrvaškem so imeli v ne-

deljo 10. novembra volitve v
konstituanto. Dr. Jernej Krnje-
vič je dan pred volitvami brzo-
javil našemu državnemu tajni-
ku Byrnesu, da hrvaško ljud-
stvo teh volitev ne bo priznalo,
ker se jih opozicija proti Titu
vsled terorja ni mogla udeležiti.
Ampak narod se jih je le udele-
žil. Zmagala je kajpada osvobo-
dilna fronta, ki pa je v politiki
vse drugačna, kot pa je bila biv-
ša Mačkova - Krnjevičeva hrva-
ška seljačka stranka. Slednja se
je med vojno kompromitirala s
“poglavnikom” Paveličem do-
čim se je “Titova fronta” borila
proti njemu. Dr. Krnjevič v za-
mejstvu še nastopa kot tajnik
omenjene seljačke stranke in
Vladko Maček v Ameriki pa kot
njen glavni vodja. Ampak kot se
stvari razvijajo, bosta morala
ostati brez stranke razen koli-
kor jo imata v zamejstvu.

Senator Wherry (republikanec
iz Nebraske) se je pripravil za
potovanje v Evropo, da se pre-
priča, kako se deli potrebščine,
ki jih pošilja tja UNRRA. Pred-
vsem bi rad vedel, dali se jih v
Rusiji in v Jugoslaviji uporab-
lja v korist ljudstva, ali pa se z
njimi hrani rdečo in Titovo ar-
mado. V Evropi bo 19 dni in po-
toval bo na svoje stroške. Ne-
davno je v Jugoslaviji preisko-
vala delitev relifa posebna vna-
nja komisija in ugotovila, da se
s pošiljatvami UNRRA pravično
ravna. Izgleda, da ji senator
Wherry tega ne verjame.

Na črni borzi v Rimu je ne-
kdo prodal 200 ameriških dolar-
jev za sto deset tisoč lir. Sma-
tral je, da je napravil zelo do-
bro kupčijo. Toda je kmalu uvi-
del, da so njegove lire ponare-
jene. Oblast je hotela izvedeti,
kje jih je dobil in kako. Pa je
priznal, da jih je zamenjal za
ameriške dolarje. Dotičnika so

dobili, mu dolarje vzeli —in
glej, tudi dolarji so bili ponare-
jeni! Oba denarna kupčevalca
sta sedaj pod ključem.

Časnikar William McGaffin
poroča v čikaških Daily News,
da se na Čehoslovaškem giblje
popolnoma svobodno. “Železni
zastor” ga nikjer ne ovira. Vizo
je dobil na češkem konzulatu v
Chicagu v desetih minutah. Na
potovanju po Čehoslovaškem
mu nihče ne sledi. Gre kamor
hoče in piše po svoji volji in svo-
je spise brzojavlja ne da bi mu
po poročilih brodil kak cenzor.
To ga je presenetilo. Pravi, da
ima na Čehoslovaškem več svo-
bode kot jo je imel v marsika-
teri drugi deželi, ki jih je pre-
potoval. To je zanimivo, kajti
po Churchillovo je Čehoslova-
ška onkraj železnega zastora.

Poveljstvo ameriške 88. divi-
zije v Gorici je izdalo dekret, da
ne sme noben časniški poročeva-
lec namreč bodisi ameriški
kot drugi blizu vojaških in-
stalacij in vse kar napišejo, je
podvrženo strogi cenzuri. Vzrok
temu je, ker so iztihotapili v
svet poročilo o dveh tajnih tele-
fonskih žicah iz “komunistične-
ga urada” v Gorici v jugoslovan-
ski vojaški tabor v coni B. Ame-
riško poveljstvo je hotelo, da bi
ta stvar ostala tajna. Kaj se je
zgodilo s “komunisti”, ki so se z
napeljavanjem telefonskih žic
pregrešili proti zavezniški za-
sedbeni oblasti, tega omenjeno
poročilo iz Gorice, datirano 9.
novembra, ne pove.

Volitve v Franciji so izpadle
“levičarsko”, pri nas pa “na de-
sno”. Tukaj republikanci ki
se sicer od demokratske stran-
ke, od kar ni več Roosevelta, in
pa Wallaceja ter njegovih tova-
rišev zraven, nič ne razlikujejo,
v Franciji pa komunisti. Postali
so minulo nedeljo najjačja

(Konec na 5. strani.)

Prijatelji "Proletarca" na delu,
da se prebijemo skozi težave

V tej številki je objavljen izkaz prispevkov v ti-
skovni sklad. Iz njega je razvidno, da naši prijatelji
pravilno razumejo položaj, v katerega so "Proletar-
ca" potisnile povojne razmere in so pripravljeni po-
magati.

Tudi za pridobivanje novih naročnikov so mnogi
na delu. N. pr., minuli teden je pisal upravnici Ani Be-
niger vedno hudomušni "Big" Toni Tomšič iz Kalifor-
nije, ki se je pošalil, da čeprav jo osebno ne pozna, jo
ima vseeno rad in pa ker veruje v naše (ki so i njego-
ve) ideje, dela naprej za skupno stvar.

Nedavno je bil "big" Toni na obisku v Fontani in
dobil tri nove naročnike. Veliko besed je treba, pre-
dno se nove naročnike dobi in Tomšič se s tem ukvarja
že leta in leta vedno z uspehom.

Vzrok, da ga tu omenjamo je, ker opisuje težave
na tej svoji agitaciji in pri takih poslih sploh. Ko je
dobil naročnine, je šel v banko, da pošlje ček. Vozil
se je okrog več minut, da je dobil prostor za "parka-
nje". A v banki pa jevidel pred seboj dolgo vrsto. Ča-
kal je v nji in izprevidel, da bi ga vzelo še precej časa,
predno bi mogel opraviti svoj posel, pa je odšel rajše
na pošto, da bi tam kupil money order. A je spet na-
letel na procesijo čakajočih ljudi. To so agitatorjem si-
cer stare stvari, a je dobro, da jih včasi povemo tudi
čitateljem v nadi, da bi jim šli bolj na roko.

V Fontani, Calif., ki je sicer majhna naselbina,
imamo sedaj po zaslugi naših starih prijateljev 15
naročnikov.

Na seji federacije SNPJ okraja Westmoreland,
Pa., je nabrala Mary E. Fradel sl7, federacija sama
pa je prispevala $lO.

Na seji konference Prosvetne matice v Moori Runu,
Pa., so nabrali v tiskovni sklad s3l. Jacob Ambrožič
je tajnik te krajevne organizacije Prosvetne matice.
Deluje v zapadni Penni, kjer ima ta list že od začetka
veliko somišljenikov.

Kot je bilo poročano že v prejšnji številki, se jeAn-
ton Zornik iz Herminija, Pa., odločil potrošiti nekaj dni
za agitacijo v vzhodnem Ohiu in v drugih naselbinah,
ki jih je obiskal mimogrede.

Več o drugih, ki pomagajo, bo v prihodnji številki.


