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Sanjah so Sepe
sanje...

Iz sodnijskega procesa proti
izdajalcem v starem kraju nas
posebno gane njihovo prizade-
vanje za ustanovitev nekakšne
Podonavske katoliške države, ki
naj bi obsegala Bavarsko. Av-
strijo. Ogrsko in oj! Slove-
nijo. Kajti so te dežele do mozga
katoliške in bi kot enotna drža-
va lahko vsemu svetu služile za
vzor prave medsebojne krščan-
ske ljubezni.

Slovenijo bi iz same gole lju-
bezni prej ali slej snedle, to je
gotovo, kajti Madžari imajo Slo-
vence že od nekdaj radi, takisto
jih ljubijo avstrijski Nemci, in
kako šele so pri srcu Bavarcem,
čijih predniki so pomagali slo-
venskim paganom do vere in v
nebesa. Ljubijo jih tudi sosedje
Lahi, toda ti niso bili vključeni
v zasanjani podonavski raj, kaj-
ti kam z Viktorji Emanueli in
Humberti, ko ima Podonavje
svojega Otona? Bila bi pa kato-
liška Italija katoliški novi drža-
vi samoposebi umevna trdna za-
veznica, ki se kar se zvestobe
in dane besede tiče lahko ve-
dno potrka na svoja junaška pr-
ša. Hrvatsko bi tudi lahko po-
tegnili v zamišljeni katoliški raj
na zemlji, toda tu so imeli že
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Stavke "proti vladi" se različno
razlaga v različnih situacijah

John L. Lewis je pred okrog 27. leti stavko premogarjev
preklical, češ, predsednik Wilson je ukazal, da ne smemo stav-
kati proti vladi. In je nato Lewis to še posebno poudaril. Vladi
se ne smemo na noben način upirati.

Pred nekaj tedni se je John L. Lewis premislil in vladi de-
jal, ne sicer dobesedno, da ona podpira operatorje (premogov-
niške barone) proti premogarjem.

Pa je preklical pogodbo z vlado in med premogarji je za-
sidrano geslo, ki pravi: “Brez pogodbe ne delamo.”

Daši premogovniška industrija sedaj ni toliko važna ka-
kor nekoč, je naš splošen obrat od nje vendar toliko odvisen, da
če kopači ne kopljejo in vagoni črnega diamanta ne vozijo, je
ves industriski aparat prizadet in veliko pa ga je vrženega s
tira.

Tako se je spet začulo vsevprek: “Ne stavkajte proti vladi!”
Značilno je, da AFL (Ameriška delavska federacija), v ka-

teri je včlanjena tudi unija premogarjev, venomer poudarja, da
delavske unije v Sovjetski zvezi niso svobodne, ker “ne smejo
stavkati.”

A ob enem isti patrioti v tej deželi, ki trdijo, da unije v
USSR niso svobodne, zahtevajo postave, nove postave, ki bi
stavke prepovedale v naši deželi.

In je kot že na dlani, da jih bo bodoči kongres v mnogih
industrijah res prepovedal, v drugih pa jih onemogočil, ali pa
oviral toliko, da bodo brezuspešne.

Tak je namen republikanske stranke in demokratska ji bo
pomagala.

Toda da se povrnemo, kaj je “stavka proti vladi”?
V Mehiki so minuli pondeljek stavkali delavci 24 ur nam-

reč vsi delavci zares proti vladi.
Šlo se je zaradi delavcev v oljni industriji, ki je podržav-

ljena. Delavci v nji se pritožujejo, da jim gre slabo, ker se v
deželi naseljuje inflacija, katere njihna mezda ne more do-
hajati.

Vlada jim je obljubila mezdo usoglasiti s toki draginje, pa
je na obljubo pozabila. Kajti mehiška vlada je odvisna vzlic
podržavljenju svojih oljnih ležišč še .vedno od ameriškega in
angleškega kapitalizma, prej pa tudi od japonskega in nem-
škega.

Inženirji, ki jih 'je najela, pa so menda bolj zvesti tujim
privatnim interesom, kakor pa Mehiki, ki jih drago plačuje.

Vendar se vzlic vsemu lahko reče, da so mehiški delavci
na oljrfih poljih v tem slučaju res stavkali “proti vladi.” A samo
v protest, ker so se tega zavedali. Z dela so ostali le 24 ur.

A kaj pa ameriški premogarji? Čemu so oni zastavkali
“proti vladi”?

Baš ta slučaj dokazuje, kako nesmiselno robanti predsed-
nik AFL, Wm. Green, ko pripoveduje, da unije v Sovjetski zvezi
niso svobodne.

A ob enem pa je moral sedaj potrošiti na tisoče dolarjev v
obrambo J. L. Lewisa ter unije UMW, da jo bi advokati obvaro-
vali pred kaznijo in precedenti, ki bi lahko bili poguba i dru-
gim unijam.

Po medvojnem pravu ima predsednik naše republike moč
proglasiti kakršnokoli važno industrijo, v kateri se dogodi stav-
ka, za državno posest.

O ne za državno posest. To je bilo spretno odrejeno.
Posest ostane nedotaknjena. A sme pa se urediti odnošaje
tako, da vlada prevzame upravo (in vse prejšnje upravno osobje
ostane na svojih mestih). Tako se je dvakrat zaporedoma do-
godilo v premogovniški industriji.

John L. Lewis je republikanec, bil je demokrat, lomastil
je sem in tja, a premogarji mu očividno zaupajo, ker ni nikogar
drugega na čelu njihove unije, ki bi kaj pomenil.

Ampak stavka proti vladi!
Ker v Rusiji stavk ni, pravi Wm. Green, da tam ni svobode.
Lewis pa se je uprl vladi, ki jo je prej podpiral, in uprl

se je novemu kongresu, ki je po večini iz njegove (republikan-
ske) stranke.

Kaj, ako se bi Lewis in Green kdaj zavzela za socializiran je
premogovnikov ter drugih prirodnih bogastev? Šele tedaj bi
delavci v rovih, ako bi šli na stavko, lahko rekli, da so se pognali
v boj “proti vladi”. Ampak do tega ne pride. Kajti kdo pa sploh
pogreša “operatorje”, namreč lastnike premogovniške industrije?
A o tej resnici kapitalistični tisk molči kot noč in vpije le o
stavki, “ki je zoper vlado.”

Francija v omotu velike
socialne revolucije

Francija —s kom?
Z zapadnim blokom?
Namreč z Londonom in Washingtonom?
Volilci v Franciji so rekli “ne.”
Niso pa so se povsem odločili, kam in kako.
Milijone volilcev je nedavno spet glasovalo tako, da je ko-

munistična stranka izšla najjačja iz boja, toda vzlic temu ni ve-
činska stranka.

Komunisti so pridobili, toda samo toliko, kolikor so socialisti
izgubili.

Socialistična stranka v Franciji je problem, ki nudi veliko
gradiva za študiranje vsega mednarodnega delavskega gibanja.

Bila je ena izmed najbolj revolucionarnih delavskih strank
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sme njihne oči izdreti ter jih dati slepim v nadomestje. So to čudne, neumljive stvari, ampak človeško
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prestol in vse pripravljeno za
kronanje hrvatskega kralja la-
ške krvi. Ampak o dobrem za-
vezništvu s katoliškim hrvat-
skim kraljestvom ni bilo dvoma.

A kaj se je zgodilo? Rožman-
ov et co. sen kupljen s potoki
bratske krvi se je razblinil v nič.
Mar ni to bridko!? In mar se je
čuditi, da je cerkev Tita in še
več drugih izobčila? Imeti vse
tako lepo na vrvici nanizano
Anglija se ne bi upirala, Ameri-
ka ne bi nič nasprotovala, kot se
da sklepati iz njene politike po-
slednjih časov. Francija bi tudi,
čeprav cagavo, pomigala z rep-
kom pa ti zamahne hudič od
juga in še večji in silnejši od vz-
hoda, in resk! vsega jekonec!—

Zanimivo je to, da niso v svoj
lepi načrt zarisali tudi Čehoslo-
vaške. Najbrž se jim je zdela
prekislo grozdje. Nazadnje se pa
črtež lahko izpopolni kasneje,
ko bo stvar dobila dušo. Tedaj
bi začeli migati, pa vabiti n. pr.
že tako majavo katoliško Slova-
ško v njih blaženi objem.

Češki zgodovinar Palacki se je
nekoč izrazil: “Če bi Avstrije ne
bilo, bi jo morali ustvariti.” Te
slavne besede smo srečavali v
učnih knjigah, jih slišali s šol-
skih in govorniških odrov. Niso
nas pa seznanjali z nadaljnimi
izvajanji Palackega, ne na teh

v Evropi. Bila je prva, ki se je zavzela za “ljudsko fronto.”
Ni pa se obnesla ne ona, ne komunistična stranka v Fran-

ciji, ko je Hitler začel rogoviliti toliko, da sta se ga zbala tedanja
francoska in angleška vlada.

To je bil ob enem udar tudi na delavsko gibanje v Nemčiji.
Socialdemokratska stranka je zatonila, komunistična isto-

tako, čim je Hitler po obema lopnil.
V Franciji se je ljudska fronta še nekako držala tudi v teh

polomijah v delavskem gibanju v Nemčiji, a bilo je očividno, da
je bila tista pobratimija le kar tako, in da ne bo držala.

Letos so imeli v Franciji že osem splošnih volitev. Ni čud-
no, ako se ljudstvo preobilici volilne pravice upira.

Ampak volilni izidi so vseeno značilni.
Francija se razdeljuje med levico, ki ji sedaj načeljujejo

komunisti, in pa med desnico krščansko socialnega gibanja.
V vsakih volitvah socialisti izgube in komunisti pridobe

toda razmerje med desnico in levico je isto.
Socialisti v Franciji so revolucionarna stranka. Teoretično,

kajpada. Istotako komunisti.
Socialisti so bili tik pred vojno veliko bolj revolucionarna

stranka kot pa komunistična. A obe sta bili potlačeni in obe
sta morali v podzemlje.

Voditelj socialistov Leon Blum ni hotel v podzemlje, ne v
pobeg. Nemci so ga ujeli in ga zaklenili. Tako je bil skoz ves
čas ujetništva zaprt od sveta. In nič ni vedel, kaj se godi po
njemu.

Komunistični vodja Maurice Thorez pa je pobegnil že v
prvih dneh celo pred vpoklicom v vojaško službo. Šel je v
Moskvo ter se tam dalje bavil z učenjem o možnostih za socialno
revolucijo v Eropi, ko bo Hitler poražen.

Leon Blum ni imel te priložnosti. In ko je Blum to resnico
o sebi spoznal, se je umaknil iz vodstva. Njegovo stranko so
prevzeli levičarji, ki bi jo radi ohranili, ne da bi postali s komu-
nisti eno telo.

Ampak ker je komunistična stranka v Franciji sedaj
hočeš nočeš prevzela program socialistične stranke čemu
še sploh treba dveh delavskih strank?

Naj bo tu še omenjeno, da so francoski komunisti v glav-
nem le skupina, ki se jepo prvi svetovni vojni ločila od socialisti-
čne stranke.

Ako in če in tako dalje če ti dve skupini sedaj moreta
priti skupaj, bo to preobrat, kateremu Bevin in Byrnes ne bosta
mogla kljubovati. In samo zato se gre. Kapitalizem se igra
s poraženo Francijo. Ampak Francija svoji pogaženosti še zme-
rom slovi za revolucionarno deželo.

izvajanjih utemeljenih njegovih
zahtev po pravičnejšem posto-
panju s Slovani, po svobodšči-
nah, ki jih uživajo Nemci in
Madžari, Slovanom pa so odre-
kane .

.
.

Od 50 milijonov Avstro-ogr-
skega prebivalstva je bila nam-
reč le dobra četrtina Nemcev,
slaba četrtina Ogrov., polovica
pa Slovanov (ostale narodnosti
so štele le mal procent.)

Ali ker so se Slovani delili na
manjše narodno skupine, in ker
niso tvorili sredine, kakor Nem-
ci in Ogri, ampak le obmejek,
sta prvi dve manjšini nele vla-
dali nad večino, ampak jo tudi
tlačili kar najbolj sta mogli. Za-
to so bile zahteve Palackega pač
potrebne in na mestu. Ali ker so
bile za cesarsko-kraljevsko vla-
do le bob ob steno, je Palacki
prekrižal Avstrijo s preroškimi
besedami: “Bili smo preden
je bila Avstrija, in bomo ko
nje več ne bo . . .!”

Vsega tega seveda v naših či-
tankah ni bilo.

Med avstrijskimi Nemci in
Ogri ni bilo navkljub njihove-
mu katoličanstvu nikoli prija-
teljskih vezi. Družila jih je edi-
no bojazen, kajti prvi ko drugi
so se čutili premajhni in presla-
botni spričo številnih Slovanov,
zlasti še, kadar so se spomnili
Rusov za mejo. Zato sta ta dva
neprijateljska naroda bila pri-
morana ščititi drug drugega. “Ti
kontroliraj svoje barbare, mi
bomo pa svoje!” jerekel avstrij-
ski Beust ogrskemu Deaku. Kdo
■so bili “barbari”, vam ni treba

i praviti.
Moglo, in moralo bi se o tej

i stvari napisati veliko več, ako bi
hoteli bivši katoliški podonav-
ski ideal pokazati v polni luči.
S prstom so kazali na “bolnika
ob Donavi” dokler ni na zad-
nje v olajšanje vseh poginil. In

i tega mrliča bi bili radi naši črni
spletkarji zbudili zopet v življe-
nje! Glava bi mu bila prejkone
Bavarska, Avstrija gornji del in
Ogrska spodnji del života, Slo-
venija pa popek!

Sam Bog, da se jim ni posre-j čilo!
. . ——

BARBIČ POJASNUJE
Cleveland, O. V mojem po-

ročilu v Proletarcu z dne 6. no-
vembra sem zapisal, da me je
delegat Progar na 13. redni kon-

i venci ji SNPJ predlagal za glav-
nega tajnika. To sem tam na seji

! v Bridgevillu izrekel za šalo.
Nato mi je pisal, da me ni on
predlagal.

Nekdo me je —in kdorkoli
me jo, ga imam kljub temu rad,
čeprav nisem bil izvoljen na to
veliko mesto v SNPJ. In tudi
Johna Progarja imam rad, ker
je kot član SNPJ moj brat.

Frank Barbič.

Ženske v francoski zbornici
V Franciji so ženske dobile

volilno pravico šele po vojni, to-
da volilne kampanje 10. nov. so
se živo udeležile in izvoljenih je
bilo v parlament 32 žensk, med
njimi 21 komunistk, tri socialist-
ke in devet članic Ijudsko-repu-
blikanskega giba-
nja. X

AMERIŠKA POLITIKA NA KiIAJSKEM
JAKO DRAGA IN NAPAČNO ZASNOVANA

Kitajska je za Zed. države ve-
lik problem. Hočemo jo imeti
pod svojo sfero vpliva gospodar-
sko in politično. Toda podpira-
mo Čiang Kaišeka ter njegov
Koumintang, ki pa se oba vzdr-
žujeta le z našo pomočjo to
je. z našim orožjem, z našim bla-
gom in z našimi posojili, ki so
za nas neiztirljiva.

Člankar Owen Lattimore, ki
piše za novinsko agencijo ONA,
razlaga, da smo na Kitajskem (v

mislih ima namreč naš državni
department) v veliki zadregi, če-
prav morda na prvi pogled ne
izgleda tako.

Nadalje pravi:
Naš položaj je morda prav po-

sebno neroden radi tega, ker je
bila naša politika do gotove me-
re celo uspešna.

V začetni dobi, ko se je odlo-
čila smer naše politike na Ki-
tajskem, je šlo za dvoje stvari
pred vsem drugim. Prvo je bilo,
da smo bili odločni prodreti iz
Šanghaja v severno Kino pre-
dno utegnejo prodreti tja Rusi
iz Mandžurije. Nikdo ne ve, ali
je ta dirka zares obstojala ali
ne, toda dejstvo je, da smo pro-
drli v severno Kino in da Ru-
sov danes ni tam. Dovoz premo-

' ga od tam stražijo še danes ne
morda Kitajci temveč ameriški
marini.

Drugo pa je bilo, da smo že-
leli preprečiti, da bi se Rusi po-
lastili Kine na političen način,
to je s tem, da bi spravili na ob-
last sebi prijazno politično stran-
ko, namreč takozvane kitajske
komuniste. Nikdo ne ve —in
najbrž nikdar ne bo zvedel
ali so Rusi imeli tako namero
ali ne. Ako so jo imeli, jim je
vsekakor spodletelo. Ponovna
povpraševanja v Washingtonu
so dobila vedno isti odgovor,
namreč, da kitajski komunisti
nimajo nobene sovjetske vojaške
opreme, da ni med njimi nobe-
nih sovjetskih vojaških strokov-
njakov in da ne prejemajo pod-
pore ruskih političnih izveden-
cev, ter da ne dobivajo iz So-
vjetske unije nobene denarne
podpore.

Ako smo imeli namen dobiti
v svoje roke več političnega
vpliva kot Rusi, smo tudi uspeli.
Le eno velja pripomniti da
uspeh včasih zahteva težkih ob-
resti. Zapletli smo se nad vse
globoko v kitajsko politiko, v ki-
tajsko strategijo in celo v kitaj-
sko narodno gospodarstvo.

Strategično je naša pozicija v
Kini nekakšen luksus. V slučaju
vojne s Sovjetsko unijo bi nam-
reč igrala Kina le podrejeno vlo-
go. Taka vojna bi se odigravala
mnogo v zraku in na kopnem
pred vsem v Evropi. Henry Wal-
lace in Walter Lippmann, ki v
marsičem nista soglasna, se stri-
njata v tem naziranju, da bi Ru-
si v slučaju vojne zasedli vso
Evropo in tam čakali na naše
bombe. Naše pozicije na Japon-
skem, v Kini in Koreji bi bila
le postranska bojišča. Prodirati
skozi Sibirijo do Urala, bi bilo
težko in dolgotrajno podvzetje.

Naša gospodarska pozicija v
Kini je veliko breme. Odkar se
je končala vojna z Japonsko so
bili naši izdatki za kitajsko me-
ščansko vojno izredno visoki. Za
primer vzemimo angleško poso-
jilo, ali vsoto, katero je želela
Sovjetska unija za obnovo poru-
šenega ozemlja. Angleško poso-
jilo je bilo 4 milijarde dolarjev,
a Sovjetska unija je vprašala za
6 milijard, katere bi bila plača-
jta z razširjenjem trgovskih sti-
kov z Ameriko.

A zdaj primerjajmo te vsote,
ki bi bile posojila, z našimi stro-
ški na Kitajskem. Meseca avgu-
sta je “Nation” cenil stroške na-
še podpore koumintangu na 4
milijarde od konca vojne z
Japonsko pa do takrat. Druge
cenitve so nekoliko manj visoke,
a tudi presegajo vsoto treh mi-
lijard dolarjev.

Ti izdatki ne predstavljajo
produktivnih ali drugače plodo-
nosnih investicij. Z njimi niti
nismo pridobili ničesar trajne-
ga. Naš materijal se v rokah ki-
tajskih vojakov izpridi z never-
jetno brzino. Čim bomo prene-
hali pošiljati opremo in munici-
jo, bodo začele koumintangove
armade dožidljati poraz za po-
razom.

Obdržati sedanji položaj, to
je, sedanjo premoč kuomintan-
ga, ki pa nikakor ne pomeni, da
bo končno veljavno porazil ko-
muniste, bo zahtevalo od nas
najmanj 2 milijardi dolarjev de-

narnih žrtev vsako leto. Komu-
nisti pa bodo mogli najbrže še
leta in leta nadaljevati svoj ge-
rilski odpor in z razdiranjem
prometnih sredstev onemogočiti
ustvaritev zdravih gospodarskih
razmer. Niti gospodarstvo na ko-
lonijalni stopnji izvoz suro-
vin v nepredelanem stanju se ne
more razviti, dokler trajajo se-
danji boji.

Najslabši pa je politični polo-
žaj, kajti sedanje razmere daje-
jo vedno večjo oblast vojaškim
krogom. Naši najboljši prijate-
lji, podjetniški in bančni krogi,
pa so obubožani in čedalje manj
naši prijatelji. Republikanci v
novem kongresu bodo opravili
koristen posel, ako si bodo na-
tančno ogledali, kako posluje na-
ša sedanja politika na Kitaj-
skem.
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OHIO
Piney Fork: Nace žlemberger sl.
Girard: John Kosin $5.00.
Cleveland: John Krebel nabral

$6.50. Prispevali so: Po $1: John
Božič, Mrs. F. Majcen, Frank Tre-
beč, Anton Kukuvac, F. Makarovič,
J. Kozela; Filip Furlan 50c.

J. Mažgon $2.
Kati Jurman $lO.

PENNSVLVANIA:
Herminie: Anton Zornik nabral

$11.50. Prispevali so: Po $1: F.
Ometz, Darragh, J. Bergant, Lis-
bon, 0., M. Tušek. Power Point, 0.,
J. Bogataj, J. Žakelj, Josephine
Staudohar, Girard, 0., John Vad-
nal, Mary Šuštaršič, Barberton, 0.,
Jos. Irman, Akron, 0., Anton Bogo-
lin, Sharon, Pa; po 50c: F. Bogataj,
Power Point, J. škrobut, Girard, F.
Cimerman, Sharon. Mrs. Ant. Zor-
nik $2.00.
ILLINOIS

Waukegan: M. Judnich poslal
$3.75. Darovali so: po $1: Anton
Gosar, J. Špacapan, M. Judnich
$1.25, Mary Lukančič 50c.

Depue: Blas Vilčnek $2.
Virden: Frank Ilersich $2.
La Salle: Anton Udovich $2.50,

Leo Zevnik $1.50.
Springfield: Jos. Ovca $2.25.
Staunton: Anton Ausec sl.
Sheboygan, Wis.: Jack Menhardt

$2, F. Jamnik sl, F. Štih sl, skupaj
$4, poslal F. Štih.

Milwaukee, Wis.: Nabrano na
Konfreenci Prosvetne matice S2O.
(Izročila Angela Zaitz.)

Miami, Fla., Joseph Jereb $5.50.
Las Cruces, New Mexico: Anton

žagar $5.
Gallup, N. Mex.: Mary Marinšek

SI.OO.
Star City, W. Va.: Lavvrence Se-

lak $2.
Detroit, Mich.: Ant. Anžiček sl.

(Poslal J. Koršič.)
Red Lodge, Mont.: Thom. Tau-

cher 50c, K. Erznožnik 60c. (Poslal
K. Erznožnik.)

Skupaj $92.60, prejšnji izkaz sl,-
312.86, skupaj 51,405.46.

OPOMBA: V X. izkazu je bilo
poročano, da je “Big Tony” Tom-
šič nabral $7 ob priliki sestanka s

* prijatelji v Kansasu. Moralo bi se
i glasiti, da sta darovala John Terši-

I nar iz Farlingtona in John Cizerle
iz Girarda vsak po sl, vsota $5 pa
je bil preostanek zabavnega večera.

Tole mi ne gre
v glavo?

Kako to, da je bilo vsled prc-
kinjenja dela v rovih toliko vpi-
tja samo proti uniji premogar-
jev in njenemu predsedniku, a
nobene žal besede ter graje pro-
ti lastnikom premogovniške in-
dustrije, to mi nikakor ne gre v
glavo’ Mar so vsega tega le de-
lavci krivi, milijonarski baroni
premogovnikov pa svetniki?
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