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MARSIKAK ODPUŠČEN VOJAK je že skušal obrniti pozornost

javnosti na svoje težave pri iskanju stanovanja s kakšno posebno po-
tezo. Na sliki je veteran F. K. Richardson z ženo in otrookni v Yon-
kersu. Stanovanje, ki ga je imel, mu je bilo pred pol letom odpovedano
m po 6. mesecih se je moral izseliti iz njega. Kam? Pohištvo je zložil
pred hišo, se obkolil z napisi, ki so opozarjali na njegovo težavo, in
čakal, da mu kdo pove za novo stanovanje.

Nečastna igra v
zbornici na račun
vojne tragedije

IZOLACIONISTI IN PRIJATELJI NACIZMA V
TEJ DEŽELI ŠE NE BODO MIROVALI NAPORI
ZA POTVORITEV DEJSTEV. - ROOSEVELTA ŠE
VEDNO SOVRAŽIJO BOLJ KOT KOGARKOLI

Dne 7. decembra je minilo
štiri leta, od kar so bile Zed.
države potegnjene v vojno. (Le-
tošnjega 1. septembra so jo
skončale. skupno z drugimi za-
vezniki z zmago na vseh boji-
ščih. Končno dejanje v nji je
bila kapitulacija Japonske.

Opozicija ruje dalje
Naša dežela se je znašla v kr-

vavem vrtincu z japonskim na-'
padom na ameriško pomorsko
trdnjavo na Pacifiku Pearl Har-
bor. Mornarica in letalstvo na '
Havajih sta bila 7. decembra
1941 na napad povsem nepri- ■pravi jena. Ljudje so se že ta-
krat čudili, kako se je moglo do-
goditi, da je bilo ameriško po-
veljstvo na Havajih za možnost
napada tako brezbrižno, kot da
ga nikdar ne bo. Par admiralov ; ]
in drugih višjih častnikov je bi-
lo pozvanih iz aktivne vojne ;
službe. Ampak iskanje krivcev, i
ki so po mnenju kritikov pred-
sednika Roosevelta povzročili,
da so Japonci svoj napad izvršili
nemoteno in s tolikšnim uspe-
hom. ni nikoli nehalo. In šušlja-
lo se je. da je glavni, ako ne
morda edini krivec Roosevelt
sam. ker je pa vsak način hotel, 1
da se zapletemo v vojno, zato'
da bi Anglijo rešili.

Komisija kongresa ni zado- i
voljila

Vsled neprestanega drezanja
je predsednik končno imenoval i
komisijo, ki naj bi dognala, ali
je bilo pomanjkanje odpora na 11
Havajih proti zavratnemu ja- ’
ponskemu napadu posledica ma- 1
lomarnosti, ali nesporazumov <
med častniki, ali brezbrižnosti v !
merodajnih uradih v Washing- 1
tonu, ali pa morda za napad tu- i
di z ameriške strani nalašč takoj'
urejeno, da bi se ta dežela ho-
češ nočeš znašla v vojni. I

Komisija ni pronašla nič no- :
vega. Ugotovila je, da je bilo v j
poveljstvih na Havajih veliko |
malomarnosti pač zato, ker I
japonskega napada tam ni nihče i i
pričakoval, pa se niso pripravili I
nanj. Ko se je dogodil, j? bilo I.

precej ladij od japonskih bomb
in torped potopljenih, veliko le-
tal popolnbma uničenih in mno-
go ladij ter raznih vojnih na-
prav pa je bilo poškodovanih.

Predsednik Truman je k po-
ročilu komisije dodal, da smo
krivi vsi. ker smo do zadnjega
upali, da sc nam ne bo treba
umešati v vojno. Zato sc je
Rooseveltu na dolgo in široko
pobijalo vsak načrt za boljšo
pripravljenost na obrambo, je
dejal Truman, in ob vsakem ko-
raku je bil napadan, da nas šču-
je v vojno in da izziva osiščne
dežele, dasi bi rade ostale z na-
mi v prijateljstvu.

Sklep za kongresno preiskavo
Opozicija s poročilom komisi-

je ni bila zadovoljna, še manj
pa s Trumanovim tolmačenjem
krivde napada na Pearl Harbor.
pa je dvignila v javnosti tohk-

(Konec na 5. strani.)

V svojem govoru po radiu ši-
rom dežele ie predsednik CIO
Philip Murray dne 1. decembra
obdolžil predsednika Trumana
in zvezno vlado zarote, katere
namen je “oslabiti in končno
uničiti delavske linijske orga-
nizacije.

Naravno, da so časopisi in ko-
mentarci po radiu o Murrayje-
vih izvajanjih veliko razprav-
ljali. Tako strogo obtežilnega
očitka ni izrekel proti demokrat-
ski administraciji v zadnjih 12
letih še noben linijski voditelj,
razen ako vključimo J. L. Lo-
uisa, ki je leta 191(1 nastopil z
vse sorte obdolžitvami proti
Rooseveltu. Toda Lewis je v
svojih političnih nagnjenjih re-
publikanec in je Roosevelta na-
padal tudi kot politik republi-
kanske stranke, ne samo kot ta-
kratni predsednik unij CIO in
kot predsednik unije premogar-
jev.

KATOLIŠKA CERKEV V POLITIKI NE
LE SVETUJE, TEMVEČ UKAZUJE

Argentina je važna dežela. Njen diktator je
polkovnik Juan Peron. Njen napolfašistični režim
je bil med vojno, in že pred vojno, odkrito na strani
Mussolinija in Hitlerja. Podpira španskega dikta-
torja Franka in je y najožjih stikih s hierarhijo in
Vatikanom.

Pod pritiskom Zed. držav in močnih demo-
kratičnih elementov v Argentini se je Peron odločil
razpisati volitve in se priglasili za predsedniškega
kandidata. Proti niemu so se združile pod označbo
demokratske unije vse važnejše stranke v državi.
Med njimi socialistična, ki je bila pred uvedbo dik-
tature zelo močna, in pa komunistična. Ampak
glavne stranke v tej zvezi so stare liberalne in de-
mokratične buržvazne stranke. Vzlic temu so kandi-
dati te demokratične zveze za katoliško cerkev v
Argentini nesprejemljivi.

Katoliško oziroma cerkveno glasilo La Accion
je priobčilo škofijski razglas vernikom, da katoli-
čani ne smejo voliti za kandidate omenjene zveze.
"To ni priporočilo, ampak NAVODILO katoliškim
volilcem," je poudarjeno v škofovskem pismu.

V njemu je pojasnjeno, da katoličanom ni do-
voljeno glasovati za socialistične ali komunistične
kandidate, niti ne za kandidate tistih strank, ki so
s socialistično ali komunistično stranko v zvezi. Ško-
fovsko pismo argentinskim volilcem dalje razlaga,
da katoliška cerkev ne posega v politiko, razen ako
je vera v nevarnosti. Demokratska zveza pa ji je ne-
varna zato, ker so nji socialisti, komunisti in libe-
ralci. Oni so za ločitev cerkve od države, za odpra-
vo veronauka v javnih žolah in za legaliziranje raz-
poroke. Dolžnost cerke je, da se takim nameram
upre! In uprla se ie seveda tako, da posredno in ne-
posredno podpira fašista Perona, kot podpira npr.
Franka v Španiji.

Enako se dogaja v Avstriji, kjer se bivši klero-
fašisti rinejo nazai v vlado, in v Italiji. Tudi v Fran-
ciji postajajo drzni. Med vojno so škofje vseh katoli-
ških cfožel v Evropi podpirali fašizem in podpirajo
ga sedaj pod geslom borbe za vero, Boga in proti
brezboštvu in komunizmu.

AMERIŠKO POSOJILO ANGLIJI IMA
NASPROTNIKE NA OBEH STRANEH

dobro obeh dežel. Kajti ekonom-
ska rekonstrukcija Velike Bri-
tanije bo tudi Zed. državam v
veliko korist. Prvotno sb angle-
ški zastopniki za iskanje ame-
riškega posojila vprašali za pet
do šest milijard kredita. Želeli
so, da naj bo brezobrestno. O
tem predlogu v ameriških kro-
gih niso hoteli slišati. Torej je
angleška vlada vprašala potem
za direktno posojilo in po več
tednih pogajanj je ameriška vla-
da pristala v štiri in pol mili-
jarde kredita Angliji. Z njim so
vezani mnogi pogoji, kje sme
Anglija posojilo zapraviti, v
kakšne namene in kako mora
urediti svojo izvozno trgovino,
da bodo imele od tega i Zed. dr-
žave koristi.

Prvih pet let bo to posojilo
Angliji brezobrestno. Po petih
letih pa bo morala začeti plače-
vati obroke in pa dva odstotka

Odvisni materija!
bo vlada prodala
za slepo ceno

Med vojno je vlada naročila
ogromne količine raznega mate-
rijala, ker je hotela hiti za vsak
slučaj z vsem založena. Kajti
nihče ni mogel točno vedeti,
kdaj bo vojna v resnici konča-
na, pa se je vlada oskrbela z
municijo, živežem in vsake sor-
te drugim blagom kot da bo tra-
jala kdo ve še koliko časa. Pre-
vidnost je bila na mestu, ampak
ko je bilo konflikta konec, ozi-
roma že med vojno, je nastal
problem, kako za odvisni inatc-
rijal, ki stane milijarde dolar-
jev, dobiti čimveč, da bodo iz-
gube toliko manjše.

Pa ne gre, kajti ko je enkrat
blago kupljeno in plačano, po-
stane “second hand”, čeprav je
novo in še ni bilo nikoli rab-
ljeno.

Računajo, da je v vladnih za-
logah tu, v Evropi in v Aziji za
okrog 60 do 100 milijard dolar-
jev vrednosti odvisnega blaga,
za katerega se merodajni vladni
uradi nadejajo dobiti komaj 25
odstotkov. Tisti, ki ga bodo ku-
pili v milijonskih vsotah, pa bo-
do obogateli, kajti prodajali ga
bodo na drobno po veliko višji
ceni kot jo bodo oni plačali. Ve-
liko takih kupčij je bilo že na-
rejenih. N. pr., že lani je nekaj
oseb, ki imajo “notranje zveze”,
kupilo raznega blaga, vredno
stotisočake, za nekaj deset tisoč
dolarjev. Napravili so z njim
do 60 odstotkov profita.

N. pr., vlada je dala zgraditi
v ladjedelnicah ob velikih jeze-
rih mnogo ladij, ki jih sedaj ne
rabi in so naprodaj za dve tre-
tjini manj kot stanejo vlado. La-
dja. ki je recimo stala eden in
četrt milijona, dobiš za $612,-
000. Pravijo, da jih je nekaj ku-
pil lastnik iste ladjedelnice, v
kateri so bile zgrajene. Tako je
napravil dvojen dobiček: takrat,
ko jih je gradil, in sedaj, ko jilj
je kupil.

So pa tudi izgube, katerim se
vlada tudi pri najboljši volji ne
hi mogla izogniti. N. pr., po voj-
ni je uničila že precej no»ah
bombnikov, ki jo stanejo četrt
milijona dolarjev vsaki. Isto ve-
lja za tanke in drugi bojni ma-
terijal, ki ga sedaj več ne rabi
in ga predaja za staro železo.

obresti skozi 50 let.
Nasprotniki Anglije v kon-

gresu so takoj po objavi pogod-
be zapretili, da bodo delovali,
da se posojila ne odobri. Ob
enem v tisku, v radiu in v zbor-
nici smešijo Anglijo, da prihaja
v Washington le še s klobukom
v roki. Tein druge žalitve po-
nosne Angleže zelo dražijo. Tu-
di na Angleškem jih je mnogo,
ki zahtevajo, da se parlament
izreče proti takemu sporazumu.
Kajti kor bo morala Anglija po-
sojilo vrniti, čemu bi ga vzela
pod pogoji, ki jo spreminjajo v
ameriško vazalko? Vendar pa
obe vladi upati, da bo ta finan-
čna transakcija odobrena v obeh
deželah.

Razočaranje, ki bi si ga Murray iahko prihranil
spora. Ko odbor raziskuje, mo-1
rajo delavci s stavko počakati i
najmanj trideset dni. In če od-i
bor med tem časom še ne bo mo-
gel dognati dejstev, na podlagi
katerih bi bila poštena rešitev
mogoča, bi delavci prostovoljno
še ostali na delu.

Philip Murray smatra, da je
to poteza za zavlačevanje, s ka-
terim bi bila samo unija na ško-
di, oziroma delavci, ki bi vsled
mišmašenja postali zagrenjeni
nad vsem. Kompanija pa bi ime-
la koristi od tega.

Edino, kar tudi družbam ni
všeč ie določba v Trumanovem
načrtu, da bi imel tak odbor
pravico zahtevati tudi poslovne
knjige v pregled, bodisi od kom-
panije ko* od unije, in pozvati
na zaslišanje bodisi linijske kot
kompanijske uradnike. Korpo-
racije pač ne žele, da se bi nji-
hne poslovne knjige obešalo na
veliki zvon. To je edini vzrok,

čemu so se nekateri ravnatelji
izrekli proti Trumanovem na-
črtu.

Pri CIO so dognali, da pre-
dno ga ie Truman predložil jav-
nosti, se ie posvetoval z nekate-
rimi industrialnimi magnati, ne
pa s predstavniki unij. Roose-
velt ni tega nikoli storil. In iz-

,prevideli so. da Truman organi-
ziranemu delavstvu sploh ni bil
nikoli naklonjen in da le po sili
zagovarja nekatere načrte za so-
cialno zaščito, ki jih je Roose-
velt propagiral.

To bi bil Murray in odbor po-
litične akcije CIO lahko vedel
že v času nominacijske konven-
cije demokratske stranke in ta-
krat preprečil marsikaj, kar se
danes nad delavstvom maščuje.
Kazati razočaranje nad tem pa
je nesmiselno, kajti demokrat-
ska stranka je sedaj prav taka
kot je bila leta 1944 in prej.

Nekoč Anglija ni iskala poso-
jil v tujih deželah, pač pa je
ona posojevala. Bila je v svojih
dneh naj večji mednarodni ban-
kir. In prva v izvozni trgovini,
prva na morju in vodilna v di-
plomaciji.

Že pred prvo svetovno vojno
je v tej vodilni vlogi pojemala,
še bolj po vojni, v minulem dol-
gotrajnem oboroženem konflik-
tu pa je docela obubožala

Konec vojne jo je dobil v po-
ložaju, ko s svojimi sredstvi ne
more znova pričeti s produkcijo
v velikem za izvoz, razen s po-
močjo posojila, oziroma kredi-
tiv v Zed. državah. Že prej
Churchillova, in potem delavska
vlada sta v Washingtonu izja-
vile, da Anglija veliko posojilo
nujno rabi. Sploh so bila prva
tipanja taka, da naj bi ameriška
vlada dala nekaj milijard ne kot
posojilo, temveč kot podporo v

Philip Murray pa je demo-
krat in zato je njegova izjava
proti Trumanu toliko važnejša.
Kajti Philip Murray je skupno
s Hillmanom in z vsem ostalim
odborom politične akcije CIO
vred 1. 1914 agitiral za Truma-
na in bil ie zanj in za Hillmana
sprejemljiv na podpredsedni-j
škem mestu, potem ko je Roose-
velt javno pokazal, da se za
Henryja Wallacea več ne ogre-
va.

Truman se je linijskim vodi-
teljem. v prvi vrsti voditeljem
CIO. minuli teden posebno za-
meril, ker ie predložil unijam
kvaren načrt za preprečevanje
stavk in za izravnavanje indu-
strialnih sporov.

V splošnem določa, da čim se
kje pokaže tolikšno razprtje
med uniio in delodajalcem, da
sc delavci odločijo za stavko, po-
seže vmes vlada, ki imenuje po-
seben odbor za preiskovanje

- •

Jan Masaryk je vreden sin
svojega velikega očeta. Že v ča-
su anglo-francoskega apizarstva
v Monakovu je pokazal, da za
Čehoslovaško monakovski pakt
ne bo obveljal. Predsednik re-
publike Edvard Beneš je moral
iz dežele in dobil je zavetje v
Londonu. Jan Masaryk pa se je
odločil nadaljevati z borbo, ka-
kor jo je vodil njegov oče proti
Avstro-Ogrski in kajzerjevi
Nemčiji v prejšnji svetovni voj-
ni. Takrat je imel stari Masaryk
veliko podpore. Pomagali so mu
London, Pariz in Washington
in tudi v Rimu so pritrjevali.
Jan Masaryk pa je bil po mo-
nakovskem paktu brez zaslom-
be. Zanašal se je sicer na Mo-
skvo, ki pa je nekaj mesecev
pozneje sklenila pakt prijatelj-
stva s Hitlerjem, tako da je
ostal čisto osamljen. Pa ni ob-
upal, ker je vedel, da tako kot
je bilo tedaj, ne bo moglo dolgo
ostati.

Čehoslovaško v Londonu in
Washingtonu od njenega spora-
zuma s Sovjetsko unijo dalje
nekam pisano gledajo. Češ, kaj
bi imeli dosti opravka z vami,
ko pa ste izročili svojo samostoj-
nost v moskovsko shrambo

Na sestanku s časnikarji dne
4. decembra v Londonu je čeho-
slovaški minister vnanjih zadev,
Jan Masaryk, čutil za potrebo
izpodbiti v zavezniških deželah
nekaj domnev, ki nimajo trdnih
tal in se jih neguje iz zleh na-
menov. “Čehoslovaška je popol-
noma samostojna država,’” je de-
jal, “in to hoče tudi ostati.” Ker
se v zavezniških deželah veliko
piše o sovjetski, nadvladi na Slo-
vaškem in Češkem, in pa da vla-
da v Pragi nima, več samostoj-
nosti, ker mora za vse svoje va-
žne ukrepe iskati odobritve v
Moskvi, je Masaryk vse take go-
vorice označil za insuniacije ter
izjavil, da se Rusija v notranjo
in vnanjo politiko Čehoslova-
ške nič ne vmešava in tudi dru-
ge dežele ne. Če bi to katerakoli
poskušala, jo bi znali v Pragi
odbiti. Ob enem je pojasnil, da
je 90 odstotkov sovjetske arma-
de že odšlo iz Čehoslovaške in
ostalo jo je tam morda še par
tisoč mož.

Kaj je z nacionalizacijo? Jan
Masaryk je reporterjem odgo-
voril, da se jo izvaja po vsi Če-

hoslovaški po zasnovanem načr-
tu državi in s tem ljudstvu v do-
bro. “Dosedaj še ni bilo pretenj,
da nas bodo vnanji kapitalisti
tlačili z reprisalijami vsled na-
cionaliziranja industrije, ampak
če bi kaj takega poskušali, vam
povem, da jih ne bi tolerirali.
Ako nam bi kdo skušal podku-
riti.bi šel še iste noči pred mi-
krofon in bi vsemu svetu pove-
dal na glas o njihovem početju
in pa kaj mislimo o njih.” Za
Čehoslovaško je dobro, da ima
v tako resnih časih toliko spo-
sobnega ministra na enemu naj-
važnejših mest v vladi. Angle-
ščino fino obvlada saj je sin
ameriške matere, in ob enem
več drugih jezikov. V krogih
konferenčnikov združenih naro-
dov, ki zborujejo v Londonu, se
govori, da bi ga izvolili za taj-
nika nove mednarodne organi-
zacije.

Izmed vseh kandidatov za
prestol je postal najbolj pozab-
ljen nadvojvoda Otto habsbur-
ški. S kakšnim trudom se je uve-
ljavljal in uspel toliko, da je bil
v visoki družbi v Washingtonu
že kakor “doma”. “Society” da-
me so ga vabile in mu izposlo-
vale dovoljenje za ustanovitev
avstrijskega batalijona na stro-
ške ameriške vlade. In res sta
State in war department idejo
odobrila in Ottto je dobil “bata-
lijon” za osvoboditev Avstrije
in pa “svobodno” pot na dunaj-
ski tron čim bo Nemčija pora-
žena. Takrat je bilo treba zavi-
hati rokave vsem v tej deželi, ki
so hoteli preprečiti to reakcio-
narno. protidemokratično pote-
zo. Napredne slovenske organi-
zacije s SANSom na čelu so iz-
vršile svoj delež. Infamni Oto-
nov bataljon je bil razpuščen.
A fant še ni obupal. In ne nje-
govi prijatelji. Kakorkoli je bi-
lo one dni, ko se je hitlerizem
po Evropi in tudi že v Nemčiji
rušil na vseh koncih in krajih,
težavno dobiti priložnost za pot
na evropski kontinent, Oton pri
tem ni bil v zadregi. Dobil je
vize, priporočila, letalo in de-
nar. Zanašal se je na zaslombo
cerkve na Portugalskem, v Špa-
niji, na Vatikan, na visoke za-
ščitnike na Angleškem in v
Washingtonu in si predstavljal,
da ne bo dolgo, ko bo na Duna-
ju. Tam je bil zadnjič, ko je bil

(Konec na 5. strani.)

Mnogo načinov za izpodkopavanje
bojevnih delavskih organizacij

Kadar se član zveznega kongresa odloči uda-
riti po liberalcih v vladnih službah, jih bo krstil za
komuniste, ker smatra, da je s to besedo napravil
boljši učinek kot pa bi ga s kakršnimkoli drugim
napadom.

Bivši ameriški poslanik na Kitajskem Patrick
J. Hurley je ob svojem izstopu iz službe zagrmel
kongresu in javnosti, da je to storil, ker ni mogel
več prenaati ruvarenja stalnih višjih ameriških di-
plomatičnih uradnikov državnega departmenta, ki
rušijo etablirano ameriško vnanjo politiko v name-
nu, da bi pomagali kitajskim komunistom proti
kitajski ustavni vladi, in v Perziji ruskim interesom
namesto da bi ameriške ščitili.

Tako se je dogajalo in se dogaja v vseh oddel-
kih zvezne vlade čim se v njih kdo zameri prenape-
tim reakcionarjem.

Sličnih potov se v boju proti organiziranemu
delavstvu poslužujejo delodajalci. Ako se jim za-
meriš, če si v boju za koristi unijskega članstva pre-
agresiven, ti bodo nametali cel pehar očitkov in ob-
dolžitev: zaviraš rekonverzijo, to je preosnovo in-
dustrije iz vojnega obrata v civilno produkcijo. Sa-
botiraš ljudske interese iz gole sebičnosti, da bi člani
tvoje unije imeli nekoliko višjo mezdo. Onemogočaš
odpuščenim vojakom priložnost do zaposlitve v in-
dustriji. In vse to počneš, ker si ali komunist, ali pa
njihno orodje.

In tako je vpitja proti komunistom kot da je
vsa dežela poplavljena z njimi. Bojevne delavske
organizacije se ne plašijo te propagande. Čimhuj-
ša je, bolj se pripravljajo ne le na odpor ampak
tudi na ofenzive.


