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Trkanje na vrata...
Sprejem Argentine v krog

Združenih narodov je povzročil
že mnogo glavobola, in par se
jih je z hudo zardelimi uhlji ta-
koj nato umaknilo s svojih stol-
cev. Je pač še več takih bolj ali
manj iskrenih, a na žalost slabo
poučenih gorečnežev in še več
takih, ki so bodisi fanatično za-
slepljeni, ali pa toliko stremu-
ški, da jih ni sram zavedoma
prodajati in širiti svojo pri-
stransko politično robo pod
znamko širokogrudnosti in člo-
večanstva.

In če bi šlo po želji teh, bi
zgoraj imenovana družina ime-
la že več članov, pa tudi več,
morda še resnih prepirov, ki bi
utegnili voditi do usodnih raz-
prtij.

Dvigajo se glasovi zlasti v
prilog nevtralnih narodov. Ti so
skozi vso to dolgotrajno strašno
borbo nele stali ob strani,
ampak so se nekateri od njih na
račun prelite krvi zaveznikov
okoristili in opomogli. Ne vem
po kakšnem pravu bi torej sme-
li glasovati in soodločati o uso-
di te ali one od vojne razdrapa-
ne, skoro uničene dežele? Po
kakšnem pravu bi smeli sood-
ločati o usodi narodov, ki so se
po nepopisnih naporih komaj
komaj še rešili iz modernega pe-
kla, katerega so ti ‘nedolžni ne-
vtralni’ narodi z delom svojih
rok in glav pomagali pridno ku-
riti? In kolikor se njih tiče, bi
ga pridno pomagali kuriti še da-
nes. Kajti s tem delom so si slu-
žili svoj kruh. Ampak tega nji-
hovega kruha se je poleg potnih
srag držala tudi kri; srage so bi-
le njihove —a čigava je bila
kri?

Kri, to jebila cena za njihovo
nevtralnost. In cena je bila vi-
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Bloki na konferenci organizacije
združenih narodov v Londonu

Konferenca združenih narodov v Londonu se je pričela sicer
z manjšim navdušenjem kot pa pokojna liga narodov, a držav-
niki menijo, da tudi bolj realistično- Namreč, da so se iz zmot
prejšnje mednarodne uredbe precej naučili.

Vendar pa so se tudi na tem zborovanju pojavile enake hibe,
kakršne so pokopale pokojno ligo. Razlike na sedanji so pravza-
prav še veliko večje kakor pa so bile takrat.

Ali pa morda ne če se vzame v upoštev, da je bivša liga
mela za enega svojih glavnih smotrov ograditi Sovjetsko unijo
na vzhodu in na zapadu, da se bi nikamor ne mogla ganiti.

Že na pripravljalni konferenci v San Franciscu so ji znova
zastavljali pot. V Londonu spet tako dasi veliko tudi po krivdi
nerodnih potez sovjetskih diplomatov. Zabili so si v glavo, da
snujeta anglo-ameriški blok proti nji nov “cordon sanitaire” pa
jima priliva olje na ogenj. Ne namenoma, ampak v bojazni pred
njim.

Ko se je šlo za izvolitev glavnega tajnika organizacije zdru-
ženih narodov, so si Angleži izbrali za svojega kandidata belgij-
skega ministra vnanjih zadev Spaaka. Sovjetska delegacija se je
odločila postaviti za kandidata norvežkega ministra vnanjih za-
dev in ga je tudi predlagala. Oba sta laborita stare šole, torej
kar se prepričanja tiče, sta oba člana delavskega gibanja. A v di-
plomaciji no, to pa je kajneda druga stvar.

Dasi je ameriška delegacija bila za sovjetskega kandidata,
je angleški zmagal s par glasovi večine-

Tako je bila črta potegnjena in sovjetski blok jeznova zasu-
mil, da se pletejo intrige proti njemu, oziroma po življenju USSR.

Arabski blok se je ob tej priliki pohvalil, da je s svojimi pe-
rimi glasovi premagal sovjetsko in ameriško skupino v prid
Angležev.

Ampak Arabci jutri lahko prav tako naglo presedljajo v “so-
vjetski blok”. Posebno sedaj, ko se toliko intrigira zaradi židov-
kega problema in Palestine.

Predsednik eksekutive angleške delavske stranke Harold
aski svari Anglijo, naj ne zaide v protisovjetsko omrežje. Dasi

a. ni komunist le laborit, o sebi pravi, da je mednarodni socia-
list z vero v demokracijo vendar razume, da ako hoče delavska
stranka naprej, ne sme zaiti z zarotniško zvezo proti Rusiji. Ako
hoče uvesti socializem v Angliji, si ustvariti sodelovanje v Indiji
in si pomagati kjerkoli na svetu po demokratičnih, socialističnih
metodah, mora dati slovo kolaboriranju s kapitalizmom kjerkoli

svetu, bodisi z domačim in še posebno s plutokracijo Zed.
držav.

Laski je dejal, da skuša torijska (Churchillova) stranka po-
gnati delavsko stranko v odločitev med Zed. državami in Sovjet-
sko unijo. Ali si za eno, ali za drugo, je stališče torijev, kajti z
obema ne moreš biti.

To ni res, pravi Laski. Anglija je lahko vzajemno z Zed-
državami v vsem, kar utegne koristiti Zed. državam in občestvu
Tdikc Britan je, in ob enem v najožjem sodelovanju s Sovjetsko

zvezo.
Res, da se interesi imperialistične Anglije z Unijo sovjetskih

socialističnih republik jako križajo, a so premostljivi, ako jih ho-
četa vladi v Londonu in v Moskvi usoglasiti s stališča mednarod-
nega socializma. To je glavno. In čim se odločita za tako sodelo-
vanje, pa bo svetovni mir zagotovljen in pa tudi pot v socializem
ne bo nič več toliko ovirana kakor je bila doslej.

Kmečke reforme v deželah,, ki so pod
pokroviteljstvom Sovjetske unije

Ena prvih brig v deželah, ki jih je okupirala sovjetska arma-
da, je bila zemljiška reforma. V Prusiji in v ostalem delu Nem-
čije, ki je pod rusko okupacijo, je bila zemlja veleposestnikom
vzeta in razdeljena med dninarje in kajžarje.

Enako na Poljskem, na Madžarskem in Čehoslovaškem. In
kajpada v Jugoslaviji.

V Srbiji sami ni bilo veleposestev toliko, da bi pomenila kak
poseben socialen problem za kmete, a bilo jih je na Hrvatskem
m tudi v Sloveniji precej večinoma v cerkveni posesti.

Pastirsko pismo jugoslovanskih škofov, spuščeno v svetovno
javnost lansko jesen, je bilo iznorito baš zato, ker je cerkev na
Hrvatskem, v Sloveniji, v Bosni in Hercegovini, izgubila last-
ninsko pravico do njiv in travnikov, gozdov in gospodarskih po-
slopij. Sedanja jugoslovanska vlada jim je pustila le toliko zem-
lje, kolikor jo duhovniki ih menihi morejo sami obdelovati in se
preživljati ob nji.

V Vatikanu se počutijo zaradi teh razdelitev silno nesrečnim,
a so menda uvideli, da Zed. države in Anglija ne bodo šle v vojno
proti Rusiji v bran cerkvene imovine, pa so se lotili nove taktike

—z imenovanjem novih kardinalov v Severni in Južni Ameriki
;snovati novo politično moč in pa dohodke Iz teh krajev v nadome-
stilo za one, ki jih iz evropskih dežel nič več ne bo.

Velikanska samostanska in škofijska posestva v Sloveniji je
danja vlada zaplenila in jih dala tistim, ki orjejo, sejejo in so

doslej želi za druge, v bodoče pa bodo zase.
Pri rokah imamo besedilo o.kmečki reformi na Slovenskem,
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AMERIŠKA DELEGACIJA ima v novo osnovani organizaciji združenih narodov, ki zboruje v Lon-
donu, važno vlogo. To je dobro za nas in za ves svet, kot bi bilo dobro za ligo narodov, če ji bi ne pokazali
takrat hrbta in jo zavrgli. Na sliki so vodilni člani naše delegacije senator Connally, senator Vandenberg,
Edward Stettinius Jr., in Eleanor Roosevelt.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
soka- Plačali so jo pa tisti, ki so
se borili za svoje odrešenje.

Ne dolgo tega se je dvignil
nekdo za Švedsko. Da ga ni raz-
loga, je piskal, zakaj bi ta skoz
in skoz demokratski narod ne
sprejeli v organizacijo Združe-
nih narodov. Navzlic svoji ne-
vtralnosti da so Švedi veliko tr-
peli. Morali so biti oboroženi in
pripravljeni za vsak slučaj, in v
boj primorani bi se bili to se
razume postavili na stran za-
veznikov. Saj je njihovo srce
zmerom le zanje utripalo in le
razmere so jih prisilile, da so
ostali z Nemci v trgovskih zve-
zah .. . Kakšne in kolikšnega
obsega so bile te zveze, tega se-
veda ni povedal.

Objasnil pa jih je Joachim
Jeosten v marčni izdaji ‘lnter-
national Digesta’ in sicer pod
pomembnim naslovom: “Swe-
den: Arsenal os World War III’
. . - . Sodim, da je člankar Nor-
vežan, ali Danec ter kot tak
Švedom ne baš prijazen. Toda
zadnjim bo vendale težko raz-
ložiti, komu so služile velikan-
ske tovarne in orožarne, deloma
švedske, deloma nemške na
švedskih tleh zgrajene. Stare in
nove, mnoge postavljene med
vojno na skritih gozdnatih kra-
jih, vse so delale do zadnjega s
polno paro. Težko bo razložiti,
kam so se pomikale dolge kače
vlakov, polnih vojnega orodja
in streliva . . .

Svoje tipalke je zgibala tudi
Portugalska, češ, mar ni ona
tvegala veliko, ko je dala svoje
Azorske otoke zaveznikom na
razpolago? In mar ni ona tako-
rekoč mati Brazilije? Da, da.
Toda ima ta portugalska majka
za svojim hrbtom politično grdo
zamaščeno malho, ki smrdi, ko
je še zadrgnjena, nikar če pride

objavljeno v “Mladini” lanskega 31. avgusta, ki pravi o novi dobi
za slovenskega kmeta med drugim sledeče:

“Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji bo rešil vprašanje,
ki ga kraljevska Jugoslavija ni mogla rešiti desetletja. Po tem
zakonu bo dobil zemljo tisti, ki jo obdeluje to je kmet. Kmet
se jeboril za resnično ljudsko državo, ki mu bo dala njegove pra-
vice, ki mu bo dala zemljo in omogočila znosno življenje. Ta za-
kon je dokazal, da kmet sedaj ne bo prevaran, kakor je bil veliko-
krat v predvojnem času.

S tem zakonom bodo odvzeta zemljiška posestva, ki jih ima-
jo v posesti cerkve, samostani, razne verske organizacije. Vsa ta
posestva so odvzeta brez vsakega odplačila. Nadalje bo odvzet
višek zemlje posestnikom, ki jo imajo preveč in onim, ki imajo
zemljo pa se ne ukvarjajo z obdelavo zemlje in ni njihov poklic
poljedelstvo. Ravno tako bodo odvzeta vsa posestva, ki so ostala
brez lastnika in pravega naslednika- Nadalje se odvzame vsa po-
sestva in vsa imetja državljanom nemškega rajha in osebam nem-
ške narodnosti, kakor tudi vsa imovina, ki je zaplenjena po od-
loku AVNOJa iz novembra 1944. Zemljo dobijo v prvi vrsti po-
ljedelci borci NOV in POJ in invalidi iz NO borbe.

Ta zakon jezadel vse izkoriščevalce, vse tiste, ki so živeli na
račun delavnega kmetskega ljudstva. Sedaj bo lastnik zemlje
tisti, ki jo obdeluje , ne pa veleposestnik, ki je dajal najemnikom
drobtinice, jih pustil stradati itd., sam pa je iz dela najemnikov
in dninarjev služil milijonske vsote. Kmet sedaj lastnik zem-
lje bo svojo zemljo raje obdeloval in bo dvignil produkcijo na
svoji zemlji. Kmet danes čuti, da je današnja država njegova
država. Te pravice mu je dala ljudska oblast, nova država, za ka-
tero se je boril, za katero je mnogokrat žrtvoval vse svoje pre-
moženje. Nova Jugoslavija kmeta ne bo razočarala.”

Od kar je bilo gornje prvič objavljeno, so se obljubljene
kmečke reforme na Slovenskem že izvršile. In vrh tega tudi in-
dustrialne. Slovenija je sedaj prvič v zgodovini posest naroda,
ki živi in dela v nji.

na dan vse, kar je v nji. Treba
je pomisliti, da so se za sivim
plaščem nevtralnosti gnezdili
spletkarji in vohuni ter so imeli
svoje mreže razpeljane po vsem
svetu.

Tudi Italija si je že našla apo-
stole, ki trkajo na vrata Združe-
nih narodov. Kajti je bila Itali-
ja od fašistov grdo potegnjena
... S staro rimsko-pagansko, in
z novo, skoro dvatisočletno kr-
ščansko kulturo prepojena pa
se ji naj vstop med Združene
narode odreče? Opustošeni kra-
ji po Grčiji in Jugoslaviji, poru-
šene vasi, požgani domovi in
grobovi vse to je bilo le du-
čejevo de10... In mar ni tudi
nje same potegnil v revščino in
sramoto?

Njen ponos je ranjen. V Ver-
saju jebila ena od velike četve-
rice! Pozabi se naj, kar je bilo
vmes, saj si je lepo poslinila
lase in kaj je treba več. Da bi
brižni njeni apostoli vzeli v ro-
ke štrigelj, namesto da jo bo-
žajo in ji dajejo potuho, pa ji
izpod poslinjenih las izgrebli fa-
šistične grinte, to jim ni na mi-
sel ne pride. Kajti je v Italiji
Rim, in v Rimu Vatikan, ki je
prav od teh grint dobil svojo sa-
mostojnost . . .

VSI NA SHOD
V PITTSBURGH!

Pittsburgh, Pa. V nedeljo
27. januarja bo v Slovenskem
domu na 57. cesti in Butler St.
v tem mestu velih shod v pomoč
Sloveniji, na katerem bo glavni
govornik dr. Slavko Zore, član
jugoslovanskega poslaništva v
Washingtonu.

Poleg njega nastopi več dru-
gih govornikov, med njimi Jo-
ško Oven. Predvajane bodo tudi
filmske slike torej bo spored
zares zanimiv. Potrudimo se vsi
v zapadni Penni, da to nedeljo
napolnimo Slovenski avditorij
na Butlerju do zadnjega koti-
čka— M. R. K.

PRIDITE NA SEJO
DRUŽABNEGA KLUBA SDC

Chicago, 111. To soboto 26.
januarja se vrši letna seja Dru-
žabnega kluba Slovenski center.
Na dnevnem redu bodo poroči-
la odbornikov o poslovanju in
aktivnostih v minulem letu, o
načrtih za v bodoče in pa volit-
ve odbora. Po seji bo zabava.
Navzočim bo postreženo s krva-
vicami in zeljem. Imeli bomo
tudi godbo. Vsi člani in članice
so vabljeni, da se tega zborova-
nja gotovo udeleže. Postrežba
bo prosta.

OBČNI ZBOR SDC
Chicago, UL V četrtek dne

31. januarja se bo vršila letna
seja delničarjev Slovenskega de-
lavskega centra. Na dnevnem
redu so volitve v direktorij, po-
ročila in pa sklepanje o prede-
lavi poslopja. Potrebno je, da se
te seje udeleže vsi delničarji in
pooblaščenci. Ker ima klub št. 1
JSZ v tej ustanovi 164 delnic, so
vsi člani in članice kluba upra-
vičeni do zastopstva in glasova-
nja na seji. Torej pridite gotovo!

V prirodi so snovi in sile, ka-
terih se človek lahko posluži.
Denarja hi v prirodi. O tem je
vredno razmišljati. Etbin
Kristan.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Menda ga ni človeka, kateri

bi danes trdil, da ni naša indu-
strialna stavba v zelo resnem in
kritičnem stanju. Seveda, mne-
nja so različna, ali eno je goto-
vo nekaj se mora ukreniti in
to v zelo kratkem času. Kon-
gres, ki je zopet v zasedanju
ima glede stavk svoje mnenje,
seve zelo naklonjeno delodajal-
cem in v škodo delavcev. Dalje
je tu takozvano “javno mnenje”
splošne publike, o kateri bur-
žvaziio časopisje vedno gode, da
je odločno proti stavkarjem.

Kajpada, so izjeme tudi med
njimi, ali redko, zelo redko do-
biš pametno, pošteno besedo iz-
pregovorjeno v prid zahtev de-
lavcev. Mesto tega gledaš v na-
šem meščanskem časopisju la
hko vsak dan velikanske celo-
stranske oglase raznih velein-
dustrij alnih podjetij, katere v
kričavem stavku ponavljajo že
stokrat ponovljene neresnice,
kako so oni v pravem in pa de-
lavske unije v nepravem ter
kako tirajo iste ves naš ameriški
sistem v—> socializem. Ali vse
to še ni dovolj. Moskva ima zo-
pet svoje grešne prste zraven.
Kaj pa je po njih mnenju CIO?
Komunizem —in nič drugega-
Ergo Moskva! To je logika,
katero ponavlja krnelova Tribu-
na, in je odprto mnenje raznih
senatorjev doli z juga. Nič se ne
omenja ogromnih profitov, ka-
tere so želi patriotični veleindu-
strialci med vojno, dočim je mo-
ralo delavstvo ostati pri plačah,
katere so jim bile zamrznjene.
Vprašanje nastane, kdo je žrt-
voval več za zmago in poraz fa-
šizma, ali delavstvo, katero je
ostalo pri svojih odmerjenih
plačah, kljub že takrat narašča-
joči draginji ali velike korpo-

, racije, katere niso storile niče-
sar, če ni prineslo milijone pro-
fita?

General Motors
To je avtonomna država v dr-

žavi. saj tako izgleda zadnje ča-
se. Na predsednika Trumana na-
mig naj pokažejo svoje knjige
preiskovalnemu odboru, je bil
njih aroganten odgovor Ne'
Avtomobilska unija je sprejela
predloženi nasvet odbora za pro-
učavanje faktov, kateri sugerira
sedemnajst in pol odstotka po-
viška, kar je proti unijski zahte-
vi trideset odstotkov v resnici
velik kompromis. Odgovor mo-
gotcev pri General Motors je bil
zopet NE! Zakaj se niso ho-

! teli javnosti kazati za take kot
so je umevno. S tem bi potr-
dili to kar stavkujoče delavstvo
trdi, da lahko zvišajo plače tri-
deset odstotkov brez da zvišajo
cene odjemalcem. In pa, da bodo
kljub temu imeli več dobička
kot so ga imeli leta 1939. Geor-

‘ ge Soule je v reviji New Repub-
I lic objavil par člankov pod ime-
nom “Profits by the Billion”, v
katerih dokaže s številkami in
fakti, da lahko zvišajo plače in
kljub temu bo njih profit pri
polni produkciji štirikrat tako
velik kot je bil v najboljšem
predvojnim letom. In petdeset
odstotkov večji kot je bil v nji-
hovem najboljšem vojnem letu.
Tu so označene ogromne števil-
ke vojnih profitov, kateri so ve-
likanski kljub obdavčenju. Tu
so omenjene železnice, zveze
raznih kemičnih industrij, Gen-
eral Electric, General Motors
itd. Nevštevši malih so samo
velike korporacije v vojnih le-
tih (odračunjeno znesek delni-
čarjem, kateri je znašal v letu
1944 $4.5 bilijona ter ogrom-
nem obdavčenju) spravile čiste-
ga dohodka vsako leto čez en bi-
lijon dolarjev. In ob zaključku
vojne razpolagajo s $4-925 mili-
joni. Male korporacije tu niso
vštete. In če mislite, da niso bili
odgovorni funkcionarji pri Gen-
eral Motors ter drugih korpora-
cijah dostojno plačani, samo po-
glejte tele številke: Charles E
Winson $459.041, Ormond E.
Hunt $359,519, Albert Bradley
$350,432, John T. Smith $306,-
310, Donaldson Brown $306,310,
Charles F. Kettering $306,117.
Torej ta šestorica je prejela sa-
mo v plačah in bonusih $2,054,-
086 v enem letu.

Eno je, kar jasno stoji iz te
slike to je, da delodajalci mi-
slijo, da je sedaj njih čas in nji-
hova najboljša prilika streti de-
lavske unije, prvič zato, ker so
sedaj v izbornem finančnem po-
ložaju. drugič, ker mislijo, da

bo publika, katera želi in hoče
nove avtomobile, peči, refrige-
ratotje, radije itd. na njih stra-
ni in proti stavkujočemu delav-
stvu; tretjič ker je reakcio-
narna večina v kongresu in se-
natu na njih strani in komaj ča-
ka na priliko ustvarjanja proti-
delavskih zakonov. Korporacije
so bogate, meščansko časopisje
je v večini njihova last, časa
imajo tudi dovolj saj njim
nobeden ne krade trga; ta bo po-
čakal dokler po njih mnenju
delavstvo ne podleže in pridejo
nazaj dobri stari časi- Za dose-
go tega cilja jim ni nobena de-
magogija prenizka.

Organizirano delavstvo, kate-
ro je politično šibko, brez več-
jega časopisja in skoro brez za-
stopstva v zbornicah, ima težak
boj na rokah. Prepričan sem,
da se jim ne bo posrečil ta njih
cilj. Ali nevarnost je tu, katera
nas uči, da ni dovolj biti organi-
ziran strokovno, ampak moraš
imeti močno politično ozadje. In
demokratska in republikanska
stranka nista to ozadje. Upaj-
mo, da bo delavstvo v tem boju
to izprevidelo.

Pri nas
Velika rudniška eksplozija v

Welchu, W. Va., je zahtevala
spet petnajst žrtev. Imela bi la-
hko še strahofnejše posledice,
da ni na čuden način učinek
eksplozije šel kvišku namesto
po ostalih rovih, kjer je delalo
več kot 252 rudarjev. Vsi so se
srečno rešili. Sedaj kajpada ugi-
bajo, kaj so bili vzroki eksplozi-
je. Eno je gotovo —in to je,
varnostne uredbe niso bile to
kar bi morale biti- In kaj je člo-
veško življenje, če si morejo
družbe prihraniti par dolarjev?
Pa se še dobijo ljudje, kateri za-
vidajo borno plačo, ki jo dobi-
vajo premogarji.

Tu v Chicagu še vedno iščejo
morilca, kateri je na tako zve-
rinski način razrezal malo Su-
zano Degner. Razpisane je tudi
precej nagrade, če se kateremu
posreči dobiti ali objaviti zločin-
ca. Znaša nad s3o,ooo.Tukaj je
tudi središče velike stavke de-
lavcev klavniške industrije. Nje-
ne posledice bomo občutili vsi.
Kot izgleda bo kmalu veliko po-
manjkanje mesa.

Naše gibanje
To pomlad bo zopet precej

prireditev sedaj ko so razmere
malo bolj normalne. Med temi
bo na pustno soboto dne 2. mar-
ca plesna zabava društva “Sla-
vija” št. 1 SNPJ. To je najsta-
rejše društvo v naši jednoti in
priznati mu je treba, da je tudi
zelo napredno. Na to veselico,
katere podrobnosti bodo nazna-
njene prihodnjič, vabimo vse
naše člane in prijatelje- Istotako
bo imela prireditev v bližnji bo-
dočnosti postojanka št. 25 SAN-
Sa, na zapadni strani. Tudi tu-
kaj bo zelo zanimiv spored, o
katerem bomo v kratkem več
poročali.

Antisemitizem? . . . Da da, go-
tovo . . . Toda to gibanje bo spo-
sobno za življenje šele takrat, ko
ga kak prebrisan Žid prevzame.
Roda Roda.

Tole mi ne gre
v glavo?

Ako smo res tako demokrati-
čna dežela kakor poudarjamo,
le kako to, da padajo policijski
količki vedno le po stavkarjih,
nikoli pa ne po delodajalcih, ki
stavke povzročajo, to mi nika-
kor ne gre v glavo!
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