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POLJSKA ima strašne spomine na vojno. Gornje je slika begunk
iz Lodze iz lanskega oktobra. In premikanju brezdomcev ni še ne
konca ne kraja.

Velika trojica se
zedinila tudi za
trajen mirposvetu

Napeto ozračje poleglo. Moskva pokazala
sedaj več volje za spravo kot v Londonu.
Veliko vprašanj ostalo nerešenih

Po polomu konference velike
trojice, ki se je vršila v Londo-
nu, je nastalo po svetu tako na-
peto ozračje, kot da smo že pred
pragom tretje svetovne vojne.
Pa so odgovorni državniki ven-j
darle kontrolirali svoje tempe-
ramente, nedvomno vedoč, da
če si ne poiščejo poti v spora-
zum, se jim bo ponudila pot v
pogubo sama od sebe.

Nauki iz izkušeni
Na konferenci v Londonu jej

bil Vjačeslav Molotov edini, ki
je bil menda že na vseh prej-
šnjih sestankih velike trojice,
angleški minister vnanjih zadev
Ernest Bevin menda prvič, in[
naš državni tajnik Byrnes pa
tudi menda prvič, da je imel tu- j
di besedo, kajti na prejšnjih par
sestankih je bil le opazovalec.

Prišli so torej skupaj trije
novi ljudje takorekoč nepriprav-
ljeni in se skregali že kar od za-
četka in potem zdržema naprej.
Ko se je Bevin spozabil in ozna-
čil Molotovo taktiko za slično
Hitlerjevi kar je v običaju,
kajti takih očitkov je bilo že
mnogo, je konferenco skoro raz-
bil in le ker je prosil za oprošče-
nje, so še ostali skupaj, pa niče-
sar sklenili, temveč se le pre-
pričali. da v ničemer ne sogla-
šajo.

Javnost v Zed. državah, na
Angleškem in menda saj če-
mu tudi ne —v Rusiji je zahte-1
vala, da se te tri sile sporazu-
mejo za sodelovanje, kajti le
one so si vzele odgovornost nad
vsem svetom in zato se je mora-
jo tudi zavedati, ne pa uganjati
kaprice.

Trma ni dobra
Na konferenci v Londonu je

bil glasom poročil žurnalistov
najbolj trmast sovjetski komi-
sar Molotov, najbolj izzivalen pa
angleški minister Bevin in naš
državni tajnik Byrnes pa nič di-
plomatičen. Pa sta skupno z Be-
vinom držala proti Molotovu in
tako je šlo dolge dneve. A v ti-
stih urah svojih sestankov so se
toliko naučili, da je bila njihova
nova konferenca, zaključena 29
dec .v Moskvi, uspeh. Trajala
je manj dni, ker so se nanjo v
naprej pripravili in dosegla je
toliko, da je oborožen konflikt
med yeliko trojico upajmo—-
za dolgo odstranjen.

Vzroki še vedno obstoje
Daši so se na konferenci v

Moskvi torej med sabo kaj do-
bro “razumeli” in sta se Bevin
in Byrnes naučila nekaj ruskih

besed, na primer z Molotovega
pritrjevanja “soglašam” in Mo-
lotov pa angleškega “o. k.”, je
vendar Byrnes na koncu sestan-
ka priznal, da kakorkoli ie za-
dovoljeh z rezultatom, zadeve,
ki porajajo nove spore in nova
nesoglasja, nastajajo druga za
drugo.

Tako n. pr. niso po končanem
sestanku povedali nič določnega
o Perziji (Iranu), kjer se gre se-
daj med Rusijo na eni strani in
med Veliko Britanijo in ameri-
škimi interesi na drugi za oljna
polja ne samo v Iranu, temveč
po vsem Sredozemlju.

In dalje je spor radi Darda-
nel, pa ruskih zahtev po turških
ozemljih, in še veliko drugih,
o katerih se niso mogli usogla-
siti.

Vprašanje Azije
Najtežje vprašanje v veliki

trojici je vprašanje Azije, ker
so vse tri interesirane v nji kot
imperialistične dežele. O Rusiji
bi morda kdo tega ne hotel pri-
znati, a je vendar resnica, da
stremi kontrolirati ne samo Vna
njo Mongolijo in mnogo druge-
ga ozemlja, nevštevši Sovjetsko
Sibirijo, ki je po prebivalstvu
in tradicijah ruska posest, am-
pak še posebno Mandžurijo, Ko-
rejo, Darien (Port Arthur) in ra-
da bi imela besedo tudi o bodoč-
nosti Japonske.

Kitajska, ki spada v “veliko
peterico”, na sestanku v Moskvi
ni imela besede in pa tudi Fran-
cija ne. Odločevali so v imenu
treh velesil trije ljudje nad

(Konec na 3. strani.)

V Chicagu so sc unije CIO za-
vzele za boj proti načelnikom
policijskih postaj, ki so znova
začeli s staro metodo proti pike-
tcm. Policaji jih morajo na ukaz
svojih višjih pretepati in če jih
je preveč, namreč piketov, jih
naženejo, češ, da motijo red in
mir. ovirajo delavcem (stavko-
kazom) prihajanje na delo in pa
da Chicago sploh ni mesto stav-
kovnih neredov, kot sta sedaj
n. pr. Detroit in New York.

K županu Kellyju je prišlo
vsled teh okolščin protestirati
nad ducat vodilnih odbornikov
unij CIO v Chicagu, a jim ni dal
nobenega pravega zadoščenja.
Nekateri izmed njih so ga v času

Akcija v pomoč
bednim ofrokom
v Jugoslaviji

V četrtek 20. decembra je bi-
lo formalno naznanjeno, da je
vdova pokojnega predsednika
Roosevelta sprejela častno pred-
sedništvo Ameriškega odbora za
jugoslovansko pomoč ob priliki
časnikarske konference, katera
se je obdržavala v uradnih pro-
storih Ameriškega odbora na
253 East llth Street, New York,
3, N. Y.

Časnikarjem in zbranemu
osebju Odbora je predstavil go.
Roosevelt Mr. Zlatko Balokovič,
predsednik Odborovega sveta
direktorjev. Navzoča je bila tu-
di Balokovičeva soproga, ki je
skupno s svojim soprogom omo-
gočila to, da je ga. Roosevelt
prevzela častno predsedništvo.

S časnikarji je ga. Roosevelt
razpravljala o kampanji za zbi-
ranje živeža za jugoslovansko
deco. Ta kampanja, ki nosi ime
“Baby Food Campaign” se je
pričela s 1. januarjem.

“Je pač kruta ironija,” je de-
jala ga. Roosevelt, “da imajo
Jugoslovani veliko manj hrane
na razpolago kot pa Nemci, ki
so oropali vse okupirane dežele
vsega, kar so mogli odnesti.”
Pojasnila je, da je količina ka-
lorij v Jugoslaviji samo 900 do

zadnje jeklarske stavke v So.
Chicagu, kjer je čikaška policija
pokosila precej delavcev, nazi-
vali za morilca, potem so ga v
času predsedniških volitev po-
vzdigovali za demokrata, ki ver-
jame v demokracijo, sedaj pa
mu znova prete.

Župan jim je dejal, da par pi-
ketov pred vhodi tovarne, kjer
je stavka, zadostuje. Policija
pač ne more dovoliti masnega
piketiranja in s tem zapraviti
ugled našega mesta. To se pra-
vi, kakor je znala policija streti
stavke doslej v imenu reda in
mira, tako jih bo v bodoče.

Tu je torej nov dokaz, kako
po nepotrebnem je odbor CIO

USTVARJANJE SOLIDARNOSTI MED
DELAVSTVOM NI LAHKA STVAR

O odnošajih med delavskimi političnimi stranka-
mi v Evropi sta prišle v svetovni tisk dne 27. dec. dve
poročili. Eno iz Francije se glasi, da je popularne ali
ljudske fronte, ki je bila ustanovljena leta 1936 konec
in socialistična stranka bo v bodoče sodelovala z dru-
gimi ne da bi se vezala s pogodbami z njimi. V prvot-
ni ljudski fronti, ki je vznemirjala kapitaliste ne samo
na Francoskem, ampak po vsem svetu, so bile poleg
socialistične in komunistične tudi Herriotova radikal-
no socialistična stranka in nekaj drugih skupin. Poli-
tično ta razpustitev v Franciji ni napravila nobene ve-
like razlike, ker sedaj še vedno delujejo vse tri glavne
francoske stranke v novi konstituanti dokaj spora-
zumno—namreč komunistična, socialistična in ljudska
republikanska unija. Ampak so to vendar tri stranke,
med njimi dve delavski, ki se med sabo lahko spro in
povzročijo krizo.

Drugo poročilo istega dne je bilo iz Nemčije. Vir
Associated Press. Pravi, da sta se glavna odbora so-
cialdemokratske ter komunistične stranke zedinila za
združenje v eno samo delavsko stranko. Pogajanja so
v teku. Da-li velja ta pobratimija za vso Nemčijo, ali
samo v tistem predelu, ki je pod sovjetsko okupacijo,
je v razmerah, kakršne so v Nemčiji sedaj, težko reči.
Ampak če se pomisli, da ie divjal po prejšnji vojni baš
v Nemčiji med organiziranim delavstvom najsilnejši
boj, morda pa so se tam na obeh straneh kaj naučili?
In raznih Zinovievov ter reakcionarnih socialdemo-
kratov tudi ni več.

Morda bo Nemčija s časoma spet postala vodnica
mednarodnega delavskega gibanja, kakor je bila
precej časa v prostosti, ko je njeno delavsko gibanje
v borbi za proletariat toliko storilci V usodni uri pa je
bilo za svojo nalogo povsem nesposobno.

Tudi od drugod prihajajo glasovi, da volje med de-
lavstvom za bratomorni boj ni pač pa želja po zdru-
žitvi vseh delavskih sil za rešitev Evrope iz strašne
tragedije in za zgraditev svetonega miru na temeljih
mednarodnega socializma.

950 kalorij na osebo dnevno, do-
čim Nemci dobivajo 1300 do
1550 kalorij na osebo.”

Rekla je dalje:
“Še vedno se dobe taki, ki in-

sistirajo, da četudi je pomoč Ev-
ropi numa, je vseeno naša prva
briga, da pomagamo potrebnim
doma v lastni deželi. To je na-
pačno naziranje o stvari,” je de-
jala, “kajti otroci vsepovsod po
svetu so v globokem smislu te-
ga kar nam otrok predstavlja,
otroci nas vseh. Vojna, je doda-
la, nas je naučila, da jp bil do-
brobit naših otrok istoveten z
borbo, ki so jo vodili jugoslo-
vanski in drugi zavezniški otro-
ci z odraslim ljudstvom vred
proti okupatorju, ter tako po-
magali k temu, da so bili naši
lastni otroci varni pred tem
kar je zadevalo njih. Ameriška
pomoč jugoslovanskim otrokom
sedaj lahko pomeni dober zače-
tek graditve prijateljske kola-
boracije za bodočnost.”

Ceneno pošiljanje novic
Razne časniške in brzojavne

agencije v Zed. državah so da-
nes glavni vir za pošiljanje no-
vic po svetu. Warren L. Pierson,
predsednik American Cable &

Radio Corp. je pojasnil aran-
žmo, ki bo omogočila časopisom
in radio postajam po svetu dobi-
vati brzojavne vesti iz Amerike
po eno tretjino centa za besedo.

Vojna imela na
mladino zelo
kvarne posledice

Sodni in policijski uradi so v
skrbeh zaradi naraščajočega va-
la zločinov ne samo pri nas am-
pak še posebno v Evropi, v Af-
riki in Aziji.

Iz urada FBI posnemamo, da
so v naši deželi narasli zločini
med mladino izredno visoko. In
to ne samo v Sodomi in Gomori,
kot sta Chicago in New York,
ampak tudi v malih mestih. In
umori so sedaj dokaj pogosti
tudi na samotnih cestah ter v
oddaljenih kočah na farmah.

Omenjeni zvezni policijski
urad pravi, da tvorijo izmed
vseh morilcev v tej deželi sedaj
15 odstotkov fantje izpod 21 let
starosti. Izmed vseh zalotenih
vlomilcev je bilo 51% izpod 21
let starosti, posiljevalcev 30 od-
stotkov in požigalcev 26 odstot-
kov.

Večina teh mladoletnih fan-
tov (tudi deklet je veliko med
njimi) glasom istega vira ni bila
v stiski, ampak so jih navedli v
zločinska dela vojni nagibi, po-
hlep po pustolovščinah in pa
kdo ve kaj še vse.

Oblasti dolže v mnogih slu-
čajih starše odgovornim, češ,
da pretakajo solze šele kadar so
jim sinovi in hčere pred sodniki
in ječarji, namesto da bi prej
pazili nanje.

Ni pa sicer res, da se bi star-
šem smelo pripisovati vso kriv-
do, ker je vsa družba tako ure-
jena, da je vabljiva “v grehe’’.
To velja posebno za velike voja-
ške centre.

O veliki pokvarjenosti mladi-
ne poročajo tudi iz takih mesi
kot so Berlin, Dunaj in Pariz.
Pa tudi London ni izvzet. Je pač
tako, da vojna propaganda vpli-
va najbolj strupeno na mladina
in ker vsled svoje mladoletnosti
nima prave razsodnosti, je za
razna zla dejanja na podlagi sta-
tistike celo bolj dovzetna kot pa
ljudje, ki so čez 21 let stari.

Raketirstvo advokatov
Sedem železnic, ki operirajo

preko našega kontinenta, je v
zadnji depresiji bankrotiralo ne
da bi že uredile svoje zadeve
vzlic temu, da so delale ves čas
med vojno velik dobiček. Ker
so v bankrotu, jih upravljajo
takozvani “receiverji.” Nastav-
lja jih zvezno sodišče. V teh le-
tih so advokati teh sodnih upra-
viteljev izželi iz njih nad tri
in pol milijona dolarjev. Sko-
ro vos ta denar so dobile štiri
advokatske firme v New Yor-
ku, kar pomeni, da so ti fantje
obogateli na stroške upnikov,
železničarjev in pa potnikov.
Unije železničarjev imenujejo
to izžemanje za škandal, kajti
advokati niso edini, ki zajemajo
od “bankrotiranih” železnic z
veliko žlico. “Namesto da se bi
ta denar potabilo za popravila
prog in zboljšanje vlakov ter
prometa, pa gre v mošnje brez
dna,” je rekel odbornik ene iz-
med bratovščin železničarjev.

Tak je pač “free enterprise”
in naša “receiverska” demokra-
cija kaj se hoče!

So ljudje, ki pripovedujejo,
česar ne vedo; če jim gre po sre-
či, jih imenujemo preroke.
Roda Roda.

Borba na industrialnem bojišču čezdalje večja
za politično akcijo trošil denar
v času, ko bi se lahko zavzel za
“boljše delavske prijatelje”, kot
pa so bili stari politiki, katerim
je v urade vsled vsem svojim
slabim skušnjam znova poma-
gal.

Pred nekaj -leti je bilo v Chi-
cagu v posebni zvezni preiskavi
dognano, da so nekateri načel-
niki tukajšnjih policijskih po-
staj imeli v bankah kar okrog
četrt milijona dolarjev imovi-
ne. dočim so bili v nastopu v
službo brez nje. Pa je rekel na
nekem shodu neki unijski vodi-
telj, da So si toliko denarja na-
brali z razbijanjem stavk. Übi-
ješ industrialni konflikt in in-

dustrialist se te spomni nato s
primernim darilom.

Tako, kot v Chicagu, se do-
gaja sedaj še marsikje in se bo
v čezdalje večji meri mesec za
mesecom. Velikim korporaci-
jam kot so na primer avtna in
jeklarska, pa tekstilna in ra-
zne druge velike industrije, je
na tem, da bi zlomile moč mas-
nih unij, pripadajočih k CIO,
pa tudi onim, ki so pridružene k
AFL, strežejo po življenju. Vsa
voščila o miru v industriji, o so-
delovanju “med delom in kapi-
talom” so bila torej le prazna
pena in to sedaj še veliko bolj
kot pa do lanske jeseni pa od
1941 dalje.

e

Z voščili je končano in tako
smo spet v “normalnih razme-
rah”. Na kak način bodo nor-
malne, pa bomo videli v tem
letu.

Angelo Cerkvenik ima v tej
številki zanimivo pismo, isto ta-
ko Mary Vidmayer. Vredno je,
da vsakdo pazno prečita posebno
Cerkvenikovo pismo. Zlasti
tisti, ki še vedno mislijo, da je
bila v Jugoslaviji tudi nekaka
tretja stran. Če bi bila, morda
bi jo saj Angleži in Američani
podpirali. Pa sta bili samo dve:
za prelom s staro Jugoslavijo in
s tem za iztrebljenje čaršije, in
druga za povratek v čaršijske
razmere. Kdor je mislil, da z na-
sprotovanjem osvobodilni fron-
ti stoji na “sredni poti”, za ne-
kako po svoje zasnovano Jugo-
slavijo, je le sanjal. Zato sta za-
igrala svoj kredit slovenski biv-
ši socialist advokat Celestin Je-
lenc in Srb Živko Topalovič.

Celestina Jelenca je pisec teh
vrstic večkrat obiskal, ko je bil
tam leta 1938. Mož se je požrt-
vovalno trudil, to mu moram
priznati, a je iz stare šole tistih
socialdemokratov, ki se niso niti
iz polomov po prvi svetovni voj-
ni nič naučili. Topalovič pa je
po mišljenju Srb, ki je tudi ve-
liko storil, a v krizi se je moral
odločiti ali s Titom, ali pa s čar-
šijo. Storil je slednje. Škoda ga
je. Z njim sem nekaj malega go-
voril istega leta (1938) v Beo-
gradu po telefonu. Mnenje Etbi-
na Kristana o njemu je bilo na
tem mestu omenjeno že v eni
prejšnjih številk.

Socialisti v Sloveniji so šli z
osvobodilno fronto, ker drugače
bi socialisti ne bili. Nekaj pa se
jih je dalo premotiti klerikal-
cem, namreč tistim klerikalcem
in liberalcem, ki so snovali ne-
kako srednjo linijo, pa so se
znašli v Rožmanovi fronti. Zmo-
te niso mogli, ali pa je ne hoteli
popraviti in so se odloc ; li za beg.

to ni posr čilo in ke;
je 1 iip tam veliko klanja, je na

d jih je padlo nekaj tu
di iz te srednje fronte. Če vsi po
zaslužen ju, ali pa kdo tudi po
nedolžnem, to se bo izvedelo
čez leto, dve ali tri, ko so du-

1 hovi umirijo in si sami prično
, izpraševati vest.

Jugoslavija ne bo taka, kakor
jo zahteva Ameriška domovina,

■ niti ni po okusu Ameriškega Sr-
bobrana, ne srbskega škofa Dio-
nizije. ne Fotiča. Vsi ti bi joradi
utopili v žlici vode. Niti ni meni
ideal. Kajti dežele, z zaostalimi
ljudstvi, z razbito ekonomijo, z

i verskimi razprtijami, z revšči-
no v bajtah, se ne more naslikati
tako, da bi jo bilo mikavno gle-
dati na stenskih koledarjih. No-
va Jugoslavija se šele gradi. In

I če ne bo nepredvidevanih po-
; tresov in drugih šib božjih, bo
; izvozila recimo, takole v eni
i ali dveh generacijah, predno bo

j taka, da bo izgledala mikavna
za tiste, ki nič ne razumejo zgo-
dovine, ne razrednih bojev, ne
imperializma, ne bigotstva, šo-
vinizma in ignorance v masi.

Papež Pij XII. se je odločil
dati večino kardinalskemu kole-
giju članom drugih katoliških
narodov. Ampak italijanski kar-
dinali so še vseeno vlada kato-

: liske cerkve, kakor so bili vsa
i dolga stoletja v prošlosti. A ven-
dar jePij XII. priznal, da je tre-
ba po oporo za Petrovo skalo v
druge dežele, kajti v Rimu je že
zelo omaj-ana.

Leigh Vkhite je poročevalec v
Jugoslaviji za dnevnike, ki jih
izdaja John S. Knight. V Chi-
cagu lastuje dnevnik Daily
News, ima dnevnik v Detroitu,
v Akronu in menda še par dru-
gih. Leigh White je bil v Ljub-
ljani in v vsaki sobi v hotelu je
videl Titovo sliko. In pod njo na-
pis “Naš vodja”. Predno je smel
v hotel, je moral v policijski
urad, da odgovarja na vpraša-
nja. Vse to se njemu zdi totali-
tarno, toda leta 1938 smo mo-
rali vsi v tistem hotelu, kjer sem
v Parizu jaz stanoval, povedati
takorekoč vso svojo zgodovino.
Komu? Policiji. In “naš vodja”,
saj to ni nova fraza. Meni je bilo
vsikdar zoperno, kadar se je po-
kojni Roosevelt s takim zano-
som okliceval, da je “komander-
in-čif”, in to ne samo za armado,
ampak za vse ameriško ljudstvo.
Pa je le bil demokrat. V Jugo-

(Konec na 4. strani.)

PROBLEMI NAŠEGA GIBANJA, K!
SE JIM NE MOREMO SNIT!

FRANK ZAITZ
Potrebno je, da se tu in tam nekoliko pomenimo

i o naših rečeh. N. pr., Koledarja še ni. In glavni
vzrok je pomanjkanje delavcev ne samo drugje, kakr-
šnih rabimo, ampak tudi v našem uradu.

Imamo Proletarca, tednik, ki potrebuje samo pri
uredništvu eno osebo, neglede na upravniške in pa
razne agitacijske posle, ki jih opravljata oba kolikor
zmoreta. Imamo revijo Majski glas, ki je nedvomno
po priznanju drugih najboljša revija te vrste, kar jih
imamo med našim narodom, in imamo Ameriški dru-
žinski koledar, s katerim se ne more po vrednosti vse-
bine in tehnike primerjati noben drug koledar bodisi
tu ali v starem kraju.

Te tri naše glavne publikacije smo dvignili v zad-
njih 20 letih z velikim trudom na najvišjo možno vi-
šino. Seveda, za nadaljne izpopolnitve je še veliko
mesta. Ampak dočim smo pred leti to delo opravljali
v uradu trije stalni nameščenci, in pa še ena začasna
moč, kadar smo imeli v delu koledar in Majski glas,
sva sedaj samo dva in pa kolikor seveda pomagajo
sotrudniki pomagajo veliko sedaj—kot so tudi v
prošlosti.

Urednika vabijo dostikrat na shode, pa se vsled
te obremenjenosti v uradu ne more odzvati, in uprav-
nik je stopil včasi za nekaj dni kam na agitacijo in
shode.

Imeli smo v minulih letih dva pomočnika iz mlajše
generacije, ki pa s plačo, kakršno smo jima mogli nu-
diti, nista izhajala in sta si pomagala k boljšemu za-
služku. Morda se bodo razmere sedaj kako spreme-
nile, da bomo spet v stanju najeti še eno moč, kot smo
jo v prošlosti imeli in če dobimo pravo osebo, bo na-
šemu gibanju in našim dohodkom to izredno velika
pomoč. O tem moramo ne samo razmišljati, temveč
tudi kaj ukreniti.


