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VILE IN GRAŠČINA pokojnega ameriškega finančnega carja J.
Picrponta Morgana, ki je eno najkrasnejših posestev v New Yorku, je
vzelo v najem sovjetsko poslaništvo v Ameriki za svojo trgovsko komi-
sijo. V kapitalističnem tisku je bilo veliko krika radi tega, češ, “ruski
proletariat” se je polakomnil najrazkošnejše graščine v tej deželi. Pla-
čeval bo $15,000 najemnine na leto. Ampak kapitalistični listi pozab-
ljajo, da so v Sovjetski uniji vse palače, v katerih so se do leta 1917
zabavali carji in njihni aristokratski tovariši, sedaj posest države.
Mnoge so spremenjene v zdravilišča za otroke delavcev.

Mir težje doseči
v diplomaciji kot
pa na bojiščih

KONFLIKT MED ANGLEŠKIMI IN SOVJETSKIMI
INTERESI. - STARA UMEŠAVANJA NA BALKANU.
- ČEMU ZAHTEVA ZA INTERNACIONALIZIRALE
REČNE PLOVBE V EVROPI? - DVOJNE MERE

Konferenca ministrov vna-
njih zadev velike trojice v Lon-
donu je že takoj od poaetka, ko
se je pred dvema tednoma pri-
čela, naletela na tolikšna neso-
glasja med predstavniki zasto-
panih vlad, da so med sabo ta
nesporazum sklenili skriti s taj-
nostjo. Pa ni držalo. Tudi če so
se še tako zaprli med štiri ste-
ne, spori med vladami'predro še
tako tajno, na debelo sezidano
zbirališče.

Dva proti enemu
V spošnem se je zborovanje

vnanjih ministrov v Londonu
vršilo od prvega dne v zname-
nju dva proti enemu.

Ameriški državni tajnik Byr-
nes in angleški minister vna-
njih zadev Ernest Bevin sta bi-
la navadno skupnega mišljenja
m zagovarjala identičen načrt
ali predlog. Komisar vnanjih
zadev Sovjetske unije Vjačeslav
Molotov pa je poudarjal svoje
stališče. Zastopnika francoske
in kitajske vlade, ki imata v ve-
liki potorici teoretično enako-
pravnost s prvimi tremi, pa sta
v zadregi, kajti v praksi sta na
konferenci v Londonu le malo
pomenila.

Angleška vlada trdi, da ji je
za sporazum in za sodelovanje
z USSR in enako zatrjuje Byr-
nes v imenu ameriške vlade.
Molotov ugotavlja, da je njego-
va dežela za ustvaritev vzajem-
nosti med vsemi deželami in s
tem za svetovni mir.

Toda ko pa se taki možje za-
čno meniti o pogodbah med de-
želami, o začrtavanju mej, o
vprašanjih svetovne trgovine,
prirodnih zakladov, o svobodi
oceanov, a plovbi po rekah in
morjih, pa nastane med njimi
toliko križajočih se interesov,
da postanejo zagotovila o želji
po vzajemnosti le prazna pena.

Trenja za Sredozemlje
Eden izmed najtrših orehov

na konferenci v Londonu je
vprašanje Sredozemlja. Tu so
se imperialistični interesi že od
nekdaj spoprijemali. Tu skozi
gre takozvana angleška življen-
ska žila, ki vodi v Indijo. Tu je
hotel spremeniti “duče” žalost-
nega slovesa Sredozemsko mor-
je v “italijansko jezero”. Fran-

cija pa je stremela, da bi bila
na njemu ona vodilna gospoda-
rica. Zraven se je umešavala
Španija s svojimi ambicijami,
pa so diplomati v tej tekmi za
svoje imperializme spletkarili
vse križem, posebno pa v bal-
kanskih, v arabskih deželah in
sploh kjerkoli so mogli kaj do-
seči drug proti drugemu.

Moskva v novi vlogi
Tako je bilo do te vojne. A

ko je osišče v Evropi propadlo,
je nastalo med zavezniki vpra-
šanje, kakšen naj bo mir. Pa so
se vršile konference tu in tam,
vse z namenom, da se da miru
tak temelj, na katerem se zgrad-
ba miru ne bo sesula kakor se
je po prvi svetovni vojni.

V teh novih prizadevanjih za
preureditev evropske državne
in ekonomske tvorbe je udele--
žena sedaj tudi Sovjetska uni-
ja. In pa Zed. države imajo na
vseh teh sestankih odločujočo
besedo. Sovjetska unija, ki je
bila skozi nad dvajset let v sve-
tu zelo izolirana, hoče sedaj v
njemu besedo, ki bo obveljala.
Radi tega se stari nasprotujoči
se interesi med Veliko Britani-
jo in Rusijo prišli tako v ospre-
dje.

Rusija- si je že pod carjem
prizadevala dobiti kontrolo nad
Dardanelami in ker je bila Tur-
čija v prvi svetovni vojni s kaj-

(Konec na 5. strani.)

Ohljubc za socialno zaščito sc
je v vladi in v kongresu tako
zanemarilo, da je predsednik
CIO Philip Murray dejal, da pa-
de krivda za to ohladitev na-
pram organiziranemu delavstvu
posebno na zvezni) administra-
cijo. Torej na predsednika Tru-
mana, ki sicer napiše na papir
lepa priporočila, da jih listi ob-
javijo in klerki v kongresu pre-
čitajo, in pri tem ostane.

V minulih par tednih se je
šlo v poslanski zbornici o vpra-
šanju ohranitve posredovalnic
za službe, ki poslujejo sedaj pod
zvezno jurisdikcijo. A kongres-
niki, ki se bolj brigajo za svoje

Dajatve koncesij odpuščenim vojakom
v škodo unij je obojim v kvar

MOSKVA SUMU, DA SE SNUJE PROTI
NJI NOV "SANITARNI KORDON"

Gornji naslov je pravzaprav neprimeren, kajti
Moskva ne sumi, temveč ve, da je v kapitalističnem
svetu veliko vplivnih ljudi, ki bi radi z njo čimprej
obračunali, diplomatično in z orožjem. Posebno do-
kler je atomska bomba posest Zed. držav in s tem
torej za enkrat le naša skrivnost.

Zelo je dregnil v to napeto razmerje med zapad
nim kapitalizmom in Sovjetsko unijo angleški feld-
maršal Sir Henry Maitland Wilson, ki je načelnik
angleške vojaške komisije v Washingtonu.

Njegov intervju s poročevalcem nekega lista v
Philadelphiji je zelo vznemiril ne le našo, ampak še
bolj angleško vlado, kajti ta vplivni angleški vojni
magnat je v tistem pomenku Trumanovo admini-
stracijo obdolžil zanemarjanja njenih dolžnosti, ker
z redčenjem svojih armad v Evropi in Aziji prepušča
Sovjetski uniji "vodilno in odločujočo vlogo".

Njegovo mnenje torej je, da naj naša armada
ostane v Evropi in v Aziji v celoti.

Med vrsticami se to razume čisto natančno, da
naj bo tam toliko časa, da "obračuna" z rdečo ar-
mado. Saj imamo sedaj le mi atomske bombe, torej
ne bo posebnih težav!

Angleški foreign office, ki mu sedaj načeljuje Er-
nest Bevin, je izjavil, da ni za besede omenjenega
feldmaršala nič odgovoren in pa da je pozvan na
zagovor v London.

Ampak v Moskvi vendarle smatrajo, da je mož
tako drzno govoril zato, ker ima v privilegiranih
slojih Anglije silno oporo in le raditega se je toliko
osmelil1

,
da je javno, na svojem visokem vojaško di-

plomatičnem mestu Zed. države pozval, naj se spu-
ste v konflikt z Rusijo, namesto da redčijo svojo
armado.

Po vrnitvi iz Washingtona pa se je oglasil v Pa-
rizu general de Gaulee z načrtom za zasnovanje za-
padneevropskega bloka. V Moskvi so mu takoj od-
govorili, da razumejo, kam piha veter. In pa, da ako
bo skušal organizirati nov "sanitarni kordon" proti
Sovjetski uniji, bo prišla Evropa in z njo vred ves
ostali svet v enako politično in ekonomsko zmedo,
kakor po prejšnji vojni. Posledice takega stanja pa
bodo še bolj strahovite.

Moskovska diplomacija v teh homatijah ni brez
napak. A priznati je treba, da je v tekmi s kapita-
listično diplomacijo v defenzivi. Dva svetovna eko-
nomska sistema sta v spoprijemu za kontrolo nad
Evropo, Azijo in Afriko. Ako se ne sporazumeta za
miren razvoj iz kapitalizma v socializem, bo rezultat
ne le nova svetovna vojna, ampak svetovna civilna
vojna.

Ena največjih potez tistih, ki
žele sedaj vsled končane vojne
uničiti unije, je v naredbah, da
naj imajo odpuščeni vojaki pri
najemanju v službe prednost
neglede kakšne so pogodbe med
unijo in delodajalci.

Zadnja naredba te vrste, iz-
dana od naborne komisije, tol-
mači razne vojne in naborne za-
kone tako, da čim se vojak vrne
in je odpuščen iz službe, ima
vse pravice do dela, kjer je bil
prej zaposlen, pa tudi če mora
potem kdo izmed drugih, ki je
v isti službi dalj zaposlen, biti
odpuščen. To pomeni, da ker
boss ne potrebuje recimo več
kot pet delavcev pri nekem

stroju, jih lahko vseh pet odslo-
vi neglede na njihne starostne
pravice, neoziraje se na pogod-
bo z unijo, in jih nadomesti z
odpuščenimi vojaki.

Slične odloke je izreklo že tu-
di par sodišč.

Pravilno bi bilo, da bi mero-
dajne oblasti poskrbele za vse
delavce* enako, kajti prosperi-
teta dežele je odvisna od tega,
če nudimo vsem, ki hočejo de-
lati, priložnost do zaslužka. A
nesreča je, da koristolovski in-
teresi tega ne razumejo. Mika
jih le izvabiti v deželo razme-
re, v katerih bo boss delavca
lahko poljubno zmerjal, ga pri-
ganjal do skrajnosti in ga od-

Očitki proti vladi, da je "hladna" napram delavstvu
imovite prijatelje delodajalce
kakor za delavce, so mnenja, da
ta ustanova ni več potrebna, to-
rej naj jo prevzamejo posame-
zne države, ako jo hočejo. Tega
so se zelo razveselili tisti rake-
tirji, ki obratujejo privatne po-
sredovalnice za službe in izže-
majo brezposelne delavce s pro-
dajanjem služb ne v prid de-
lavcev, ampak v korist izkori-
ščevalcev ter bossov, ki pri tem
čestokrat “postrani zaslužijo”.

Dočim je pokojni Roosevelt
včasi proti “menjalcem v tem-
plju” in “ekonomskim rojali-
stom”, ter proti torijem v zvez-
nem kongresu precej zaropotal

in jih bičal posebno v govorih
po radiu, pa se Truman zadovo-
lji le s ponovitvijo obljub za
ekonomsko preuredbo dežele v
prid tistih, ki so odvisni za vsak-
danji kruh od dela v industriji,
v majnah in na farmah. Murray
se torej nad tem upravičeno
zgraža, a lahko bi bil vedel že
v lanski volilni kampanji, da
agitira on in ves politični odbor
CIO v glavnem za stranko, ki
veruje ne v socialno zaščito za
delavstvo, ampak le v obvaro-
vanje sistema, ki mu sedaj pra-
vijo “free enterprise”. To v
glavnem pomeni, da naj ima de-
lodajalec zaščito oblasti, ki si

Zastopniki delavstva
iz 56 dežel snujejo
novo internacionalo
V torek 25. septembra so se

zbrali v Parizu zastopniki de-
lavskih unij iz šestinpetdesetih
dežel v namenu, da na razvali-
nib prejšnjih internacional
zgrade novo mednarodno delav-
sko organizacijo.

Poročajo, da so se na ta zgo-
dovinski zbor sešli ljudje, ki
zastopajo okrog sto milijonov
organiziranega delavstva. Pred
sabo imajo velikansko, toda zgo-
dovinsko nujno nalogo, ustano-
vitev nove mednarodne delav-
ske zveze. Vse prejšnje so bile
v dveh svetovnih vojnah uniče-
ne. Ako delavstvo noče več fa-
šizma, ako mu je na tem, da
svet ne bo več pognan v novo
svetovno klanje, tedaj je odpo-
moč temu le, ako si zgradi novo
velesilo, ki bo jačja, kakor pa je
sedanja “velika petorica”, ki se
ne more v ničemur prav prida
sporazumeti. Delavstvo po sve-
tu pa ima enake interese in ena-
ke želje. Hoče čimvišji življen-
ski standard, mir in pa socialno
zaščito.

Edina velika organizacija, ki
v Parizu na tem kongresu ni za-
stopana, je Ameriška delavska
federacija (AFL). Vzrok je, ker
so unije sovjetskega delavstva
zraven. Njih pa eksekutiva A.
F. L. ne pripoznava za svobo-
dne unije, ampak za orodje dik-
tatorske vlade. Toda ameriško
delavstvo na tem kongresu ni
brez predstavnikov, ker so pri-
šli tja delegati unij CIO.

Delo, ki ga ima ta zbor v Pa-
rizu, ni lahko. V napotje so mu
intrige diplomatov, pritiski re-
akcionarnih vlad, propaganda
AFL proti sovjetskim unijam,
in pa veliko starih ran, ki so
bile zajedene v mednarodnem
delavskem gibanju, oziroma v
njegovih bojih skozi zadnjih £5
let, je še nezaceljenih. Toda že
to, da je ta kongres mogoč, je
uspeh. Torej se lahko nadeja-
mo, da bo toliko pogrešano med-
narodno delavsko gibanje spet
zaživelo in tudi kaj štelo, ne sa-
mo protestiralo in prejemalo
drobtine namesto pravic.

SEJA KLUBA ŠT. 1 JSZ
Chicago, 111. V petek 28.

septembra bo redna seja kluba
št. 1 JSZ. Na dnevnem redu bo-
do poročila in mnoge druge va-
žne stvari.

Ameriški jetniki na
Japonskem zopet svobodni

V japonskih logarjih je bilo
ob času japonske kapitulacije
16,700 ameriških vojnih ujet-
nikov, ki so sedaj že doma, ali
pa na poti domov.

slovil po mili volji. In plačal pa
mu za garanje kolikor se mu bo
zdelo.

Ena nejvečjih napak unij je,
ker se niso nikoli potrudile, da
bi pomenile v Ameriški legiji
kaj drugega kot da pošiljajo na
njene konvencije le pozdrave.
Kajti ameriška legija je mono-
pol delodajalskih interesov, in
to se bo nad delavstvom po se-
danji vojni zelo maščevalo.

prizadeva izmozgati iz delavče-
vih rok in uma čimveč profita
za svoj lastni blagor.

Iz tega razloga je pobijan v
kongresu vsak predlog, ki ima
namen izboljšati obstoječe so-
cialne zakone ali pa v sprejem
nove. In sedaj, ko je po deželi
nastalo toliko stavk, in pa spo-
rov v unijah samih, so branite-
lji izkoriščanja za privatni pro-
fit še toliko glasnejši. Ako uni-
je hočejo, da se to spremeni, se
morajo odločiti za svojo politi-
čno akcijo, ne pa agitirati za
kandidate, ki so jim prijazni sa-
mo nekaj tednov pred volitva-
mi.

Dvorjanom se po
vsem svetu še
vedno dobro godi

NOBEN KRALJ NI V POMANJKANJU. - MILIJONE
DOLARJEV ZA TROTE. - JAPONSKI CESAR SILNO
BOGAT. - RUMUNSKI MIKE IN DEMOKRACIJA. -
HOMATI JE RADI DVORA V BELGIJI

Daši so dinastije povsem pro-
tidemokratične ustanove, stebri
fevdalizma, izkoriščanja, nazad-
njaštva in reakcije, si takozva-
na zapadna demokracija vseeno
prizadeva, da jih obvaruje.

Dvornim hišam ni sile

Gorostasno je, da n. pr. mla-
di jugoslovanski kralj Peter za-
pravlja stotisočake ljudskega
denarja, ne da bi še kdaj delal,
ali še kdaj pokazal kake sposob-
nosti, ali pa bojevitost, razen
za svoje koritarske zadeve.

Lumparija je, da bivši ru-
munski kralj Karl še vedno ve-
seljači po svetu v dvornem si-
jaju, dočim je ljudstvo vseh teh
dežel, ki so jih ali jih še vlada-
jo troti, v bedi.

Madžarska je do poraza redi-
la regenta Horthyja in njegovo
žlahto. In prav gotovo se ji tu-
di sedaj godi boljše kot pa kme-
tom in dčlavcem, ki so garali
zanjo.

O bivšem jugoslovanskem re-
gentu knezu Pavlu, ki je proda-
jal svojo deželo Mussoliniju in
Hitlerju, in ki je sklenil proslu-
li konkordat z Vatikanom, se le
redkokdaj čuje. Toda če kdo mi-
sli, da živi sedaj Pavle s svojo
žlato kje v pomanjkanju, je v
zmoti. Angleži so mu dali pri-
liko pobegniti takrat kakor Pe-
tru, oziroma so ga kar vzeli s
sabo, da bi ga Hitler ne mogel
več izrabljati za svojo politiko.
Dali so mu vilo in toliko svobo-
de, da je nastalo vsled tega ne-
kaj kritike, potem pa ga odve-
dli bolj stran “od ljudi”, toda
še vedno na dvorec, kjer lahko
uživa dobrine življenja, ne da
bi se mu bilo treba brigati za
dohodke ali pa delati.

NEKAJ 0 TEŽAVAH, KI SMO JIH
IMELI VSLED VOJNIH RAZMER

Skozi prejšnjih nekaj tednov je v listu precej
oglasov in par čitateljev je nam sporočilo, da so s
tem nezadovoljni. Lahko bi dobili te oglase že pred
meseci, pa je upravnik smatral, da je boljše, ako jih
ne vzamemo. Ampak ker so med tem tiskovni in
drugi stroški venomer rasli, je treba vendar pogle-
dati, kje dobiti kaj novih dohodkov.

Ne pričakujemo, da bodo te vrste oglasi še kaj
dolgo prihajali, ampak dokler so nam ponujani, je
dobro za list, da jih ne odklanja, ker mu to zmanj-
šuje borbo za obstanek. Ako se bogataški listi opi-
rajo toliko na oglase, čemu se jih bi proletarski
branili!

Izgledalo je že, da nam bo treba v kako drugo
tiskarno in to baš v času, ko so tiskarne, kot vsa
druga podvzetja v deželi polna sporov med delava
in lastniki. Vrh tega uniji v Chicagu v tistih tiskar-
nah, ki pridejo v poštev za slovenske tiskovine, ni
bilo na tem, da bi dovolila najemati vajence, ki se
bi učili postavljati gradivo v našem jeziku. Tako
jim sedaj te vrste delavcev zelo primanjkuje.

Vsled obilice oglasov v tej številki je moralo iz-
ostati precej gradiva, med njimi dopisov. Temu od
časa do časa odpomoremo s povečanjem lista na
osem strani.

V splošnem so čitatelji saj tako nam pišejo za-
stopniki —z vsebino lista in njegovimi Smernicami
zadovoljni in veseli jih, ker je list v težkih vojnih
časih odločno vztrajal na stališču borbe tistih, ki ho-
čejo nov svet, v katerem socialna pravičnost ne bo
fraza ampak dejstvo. Namreč tak svet, v katerem
bodo imeli svoj "življenski prostor0 ne samo veliki
narodi, ampak vsi ljudje in s tem tudi mali narodi,
kakršen je n. pr. naš slovenski. V minuli vojni je
dokazal z borbo, s trpljenjem in s krvjo, da si ga je
zaslužil.

Škandal s savojsko dinastijo
Ena izmed napačnih potez za-

padne demokracije je proteži-
ranje savojske dinastije v Itali-
ji, ker ona spada med vojne zlo-
čince prvega reda in pa ker ni
drugega kakor uš na telesu ita-
lijanskega naroda. Vojvoda
Spoleto, ki je bil pod Paveli-
čem določen za hrvatskega kra-
lja, živi še vedno v največjem
razkošju in razuzdanosti, do-
čim italijanski proletariat de-
monstrira za večji grižljaj kru-
ha. In koliko druge dvorne na-
vlake in vatikanskega pompa je
v Italiji! Dokler se tega zla v
nji ne odpravi, ne bo demokra-
cije v nji, kajti samo to, da sme-
jo ljudje na vsakih par let iti na
volišče, še ni demokracija. De-
mokracija mora biti socialna,
ali pa je ni.

Italijanski dvor bi padel že v
prvih tednih zavezniške invazi-
je, ako bi ga ne obvarovalo pred
strmoglavljenjem ameriško-an-
gleško vrhovno poveljstvo v Ita-
liji. In z dvorom vred bi šli v
prepad stari privilegiji, sedaj
pa so se s pomočjo zapadnih sil
znova ojačili in upajo, da bo Ita-
lija še ostala molzna krava za-
nje.

Rumunski Mihael nagaja
Moskvi

Eno najsmešnejših poglavij v
igri z dvori v minuli vojni se
je dogodilo v Bukarešti. Ko je
Churchill zahteval, da mora biti
po sovjetski okupaciji Rumuni-
je vsaka nova vlada “legalna”,
sta si Stalin in Molotov umisli-
la, pa dajva midva dobiti mla-
dega kralja Mihaela, ki je Pe-
trov bratranec, na svojo stran.
In sta ga res. Vse je podpisal,
kar sta hotela in tako je bila

na 5. strani.)


