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TUDI NA JAPONSKEM se zavezniška oblast ukvarja z vojnimi
zločinci. Gornje jih je nekaj izmed njih, ki so bili gnani pred sodni stol
v Tokiu januarja t. 1.

Pogoji Jugoslavije
za rešisev spora
glede Primorske

Goriška se naj pridruži Sloveniji, Istra
Hrvaški in Trst pa naj postane avtonomna
edinica v federativni Jugoslaviji

Glavne sile, ki imajo skleniti
mirovno pogodbo z Italijo, so
Zcd. države, Anglija, Sovjetska
unija in Francija. Jugoslavija
kajpada ne spada k tej veliki
četverici, ker je pač majhna dr-
žava, a vendar ima v vprašanju
mirovne pogodbe z deželo, ki jo
je Mussolini upropastil, ,sedaj
pa se skuša rešiti, namreč Ita-
lija se skuša rešiti z zatrdili, da
je pravzaprav zaveznica, ne pa
premagana dežela, veliko be-
sedo-

Tito ne odneha
Zaradi te vere, da so Italijani

sedaj pravzaprav člani združe-
nih narodov, ne pa člani pro-
padlega Mussolinijevega-Hitler-
jevega osišča, je v italijanskem
tisku tam in v Zed. državah ze-
lo veliko propagande proti Ju-
goslaviji, kot da bi bila Jugosla-
vije v vojni proti nam. ne pa
Italija in njen pokojni “duče”.
A predsednik Jugoslavije Tito
ne odneha od zahteve, da se mo-
ra krivico, ki so jo storili zavez-
niki Slovencem in Hrvatom v
prvi svetovni vojni, sedaj po-
praviti.

Sedaj, ko so se posebni dele-
gati omenjenih sil sešli, da pro-
učujejo vprašanje mirovne po-
godbe z Italijo, jim je vlada ju-
goslovanske federativne repu-
blike znova sporočila, da naj se
upošteva prvič, da je bila Italija
v vojni z Jugoslavijo, da -jo je
napadla in povzročila v nji
ogromno škodo, za katero se ji
sedaj ne sme dati odveze, pač
pa Jugoslaviji odškodnino.
Trst naj pride pod Jugoslavijo

O novi poslanici jugoslovan-
ske vlade medzavezniški komi-
siji za sklenitev miru z Italijo
poroča v depeši z dne 26. janu-
arja čikaškemu dnevniku “Sun”
Friderich Kuh med drugim, da
zahteva Jugoslavija slovenske
kraje na Primorskem, ki so jih
zavezniki v prvi svetovni vojni
podarili Italiji. Te se naj pridru-
ži Sloveniji, hrvatske kraje pa
Hrvaški. Trst pa naj vsled svoje
italijanske večine postane avto-
nomna država v federativni Ju-
goslaviji, z vsemi takimi pravi-
cami, kakor jih imajo n. pr. Slo-
venija. Hrvatska ali pa Srbija.

Jugoslovanski memorandum
opisuje vso zgodovino Primor-
ja, podatke o ljudskem štetju,
katera so se vršila pod Avstrijo, 1
ki dokaj točno dasi nehote
dokazujejo jugoslovanski zna-
čaj teh krajev in pa čemu so bili
podarjeni Italiji kot odkupnina,
da je šla v prvi svetovni vojni i
na zavezniško stran namesto z
Avstro-Ogrsko in Nemčijo, s ka-
terimi je imela pogodbo, da bo
na njuni strani. Pa ji nista mo-
gla ponuditi toliko kot Angleži,
in Francozi, kajti nagrade so ji'
nudili na stroške slovenskih in j
hrvatskih ter nemških krajev v
Avstriji in pa nekaj koncesij v
Afriki.
Sistem podkupovanja na delu

Jugoslovanska vlada sedaj
hoče, da se politika te sorte v
zavezniških krogih neha . A bo
imela veliko otepanja, ker kot
dosedanja znamenja pričajo, bi
rada Anglija ostala naklonjena
Italiji na stroške Jugoslovanov,
in Zed. države, pa so toliko na-
klonjene Vatikanu, da to poma-
ga tudi italijanskim težnjam do
ohranitve Trsta in drugih jugo-

(Konec na 6. strani.)

Predsednik unije jeklarskih
delavcev Philip Murray je poro-
čal. da so se magnati, ki kontro-
lirajo ameriško industrijo, odlo-
čili poraziti unije, namreč indu-
strialne unije CIO. potem pa bo-
do tudi z unijami AFL lahko ob-
ravnavali. Dejal je, da so se gla-
varji jeklarskega trusta in pa
“malega jekla” na tajnem se-
stanku v New Yorku zedinili, da
sedaj je čas “übiti CIO” in se
vrniti nazaj v razmere, v kakr-
šnih je gospodoval takrat car je-
klarske industrije velemagnat
Elbert H. Gary. V spomin mase
si je v Indiani zgradil jeklarski
center Gary —a ima jih še
mnogo drugih spomenikov po
deželi. Kajti Mr. Gary je bil
magnat zares, ki so se ga bali v
Beli hiši in v kongresu pa se

KONFERENCA ZDRUŽENIH NARODOV
SVOJE DELO ZELO DOBRO ZAČELA

"Čemu Višinski ne pride?" so se spraševali na
konferenci združenih narodov v Londonu, a odgovor
je bil ugibanje. Višinski je sovjetski podkomisar za
vnanje zadeve in eden najvplivnejših članov režima
USSR. Prišel je na zborovanje v London šele minuli te-
den. Pred njim ga je zastopal Andrej Gromejko, ki je
sovjetski poslanik v Washingtonu. Višinski je bil med
tem v Rumuniji in v Bolgariji ter čakal da vidi, dali
bo anglo-ameriški blok Rusijo skušal povsem izolirati,
ali pa pokazal voljo za spravo.

Dogodilo se je slednje. Angleški in ameriški blok
na konferenci združenih narodov povsem prevladuje-
ta, a sta dokazala, da jima je vendar za mir in za ko-
operacijo. K temu razpoloženju pa so največ pripomo-
gle male dežele in pa Francija, in ob enem zavest
Washingtona, Londona in Moskve, da bi bila največja
tragedija, ako bi nadaljevali svojo politiko tako, da
bi vodila neizogibno v tretjo svetovno vojno.

Sovjetska unija je še vedno uverjena, da ji streže
kapitalistični svet po živfjenju in mu ne zaupa nobe-
nega koraka. Ampak v Washingtonu in v Londonu se
trudijo Moskvo prepričati, da so v resnici za mir, ker bi
z novo vojno tudi kapitalistični sistem nič ne pridobil.

Dejstvo kajpada je, da so vzroki za spore še tukaj
kakor so bili in da kapitalistični sloji še vedno mislijo,
da je vojna proti "komunizmu" torej zoper Rusijo
neizogibna.

Največja zapreka svetovnemu miru pa so neso-
glasja med interesi Velike Britanije in Sovjetske unije.
Rusija bi rada postala sila v Sredozemlju, a Anglija
ga hoče za svoj monopol bolj kot še kdai. Anglija ga
potrebuje za svojo pot v Indijo, pa si ga je podjarmila
na tako imperialistične načine, da tudi angleška de-
lavska vlada v vnanji politiki ne more biti drugega
kot imperialistična.

Rusija pa je po končani vojni dala Angležem, in
s tem tudi Američanom razumeti, da ne bo več dovo-
lila, da bi se ji zapiralo svet. Zato pritiska na Turčijo,
Perzijo, Kitajsko in na škandinavske dežele. Ampak
vzlic temu so se zastopniki organizacije združenih na-
rodov vendarle zedinili, da bi bila blaznost, ako bi
svet pahnili v novo vojno. In zasluga za to gre največ
malim državam, posebno še angleškim dominjonom,
ki so dale veliki trojici razumeti, da ne bo šlo, ako bi
vztrajale, da le one bodo odločevale.

PANSLAVIZEM SOVJETSKE UNIJE
Irving Pflaum, urednik tuje-

zemskih vesti pri čikaškem ta-
blojaem dnevniku Times in
politični člankar ali kolonar, pi-
še v svoji koloni z dne 13. jan.,
da sta dva vzroka, ki kažeta, da
bo Stajin kmalu izvršil to, česar
ruski carji niso mogli izvršiti v
stoletjih, namreč to, da bo zdru-
žil evropske Slovane in da bo
likvidiral turški vpliv in silo.

Omenjeni člankar pravi, da
je to izvedel od neke dobro in-
formirane in zanesljive osebe,
ki specializira o vprašanjih Bal-
kana in Srednjega vzhoda. Sta-
lin je baje pretekli teden kon-
feriral z bolgarskim premier-
jem Georgom Kimono in zunaj-
nim ministrom Petrom« Staj no-
vom. Razgovori so se nanašali
na bolgarski kabinet, ki naj se
reorganizira na podlagi moskov-
skega sporazuma velike trojice.
V kabinet ali vlado naj se vklju-
čita dva člana opozicijske stran-
ke, kar se bo tudi gotovo zgodi-

10, dasi ne bo imelo resnega po-
mena, ampak bo le formalnost,
da se ugodi “koncesijam”.

Temu bo sledilo priznanje
bolgarske vlade od strani Velike
Britanije in Združenih držav,
dostavlja Pflaum, nato pa nade-
Ijuje: “Verjetno je, da bo s tem
korakom Stalin uredil vse po-
trebno, da se Bolgarija progla-
si za republiko in za združitev
s Titovo jugoslovansko republi-
ko, kar bo prvi korak do-združe-
nja Slovanov in končna likvida-
cija turške kontrole Dardanel.”

Pričakuje se, da bi federaci-
jo, ki bi jo tvorili Bolgari, Mace-
donci, Srbi, Hrvati in Slovenci
(vsi vključeni v Jugoslavijo),
podprli vsi ti narodi ali jd pro-
stovoljno sprejeli. Še celo mno-
go srbskih nacionalistov, ki so
uživali prvenstvo v predvojni
Jugoslaviji, bodo sprejeli tako
konfederacijo kar je v resni-
ci prava aspiracija vseh južnih

Kritike na taborite
radi odnošajev s
Sovjetsko unijo

Ko je prevzela vlado Anglije
laboritska stranka, je bilo splo-
šno mnenje, da se bodo odnoša-
ji med Moskvo in Londonom iz-
boljšali. Optimisti so celo upali,
da pride med USSR in Veliko
Britanijo do čimtesnejše zveze.
Kajti angleška delavska vlada
se je izjavila za socializem, pa
bi bilo logično, da bi ti dve de-
želi sodelovali skupaj.

Zvezo z Rusijo, ki velja za
dvajset let, je sklenil že Church-
ill. Ampak on je kot torij in kot
sovražnik komunistov in socia-
listov z Rusijo težko izhajal.
Njegov takratni minister vna-
njih zadev Anthony Eden je
imel več sreče. V sporih med
Stalinom in Churchillom pa je
posredoval pokojni Roosevelt.

Na veliko začudenje politične
svetovne javnosti pa so se odno-
šaji med Anglijo in Rusijo po-
slabšali, od kar je na vladi de-
lavska stranka. Daši tega ni ho-
tela in četudi jo je pred tako
možnostjo svaril predsednik
eksekutive delavske stranke
Harold Laski, se je vendarle do-
godilo, da sta se na prvi konfe-
renci vnanjih ministrov velike
peterice Ernest Bevin in Vjače-
slav Molotov zelo skregala in je
Bevin Molotovu dejal, da se po-
služuje hitlerjanskih metod, Mo-
lotov pa, da je lahko shajal z an-
gleško vlado, dokler je bil v nji
Eden minister vnanjih zadev.

Pozneje je napetost nekoliko
polegla, a ne še toliko, da bi sc
v Angliji s tem precej ne pečali.
Posebno je napetost všeč tori-
jem, ker napeljujejo vodo na
njihne mline- Ampak delajo se,
kot da jim je žal, ker so ga la-

boriti “zavozili”. Associated
Press poroča iz Londona v de-
peši z dne 26. januarja o izjavi,
ki jo je istega dne dal proti la-
boritom član bivše Churchillove
vlade Harold MacMillan. Pravi,
da od kar so laboriti na krmilu,
so se odnošaji med Anglijo in
Sovj. unijo stalno poslabševali
in tudi z Zed. državami so veli-
ko manj intimni kot pa so bili
pod Churchillom. “Dočim so
nam pravili, da se bo prijatelj-
stvo med Anglijo in Rusijo utr-
dilo čim zavladajo laboriti, se je
zgodilo baš nasprotno,” ugotav-
lja omenjeni bivši minister, in
le žal. da njegova ugotovitev ni
iz trte izvita. Niti ni vsa krivda
samo na eni strani.

Slovanov že več generacij, piše
Pflaum.

Omenjeni člankar je mnenja,
da Angleži ne bodo tega “spre-
jeli”, ker se boje za svoje inte-
rese na Grškem in v Turčiji- “Iz-
gleda”, pravi Pflaum, “da je
britska bojazen dobro utemelje-
na, kajti veščak, ki mi je dal te
informacije, verjame, da bo
eventualno pritegnjena v to slo-
vansko federacijo, Turčija pa bo
brcnjena iz Dardanel.”

Zdi se nam, da je Pflauma
njegov “veščak” kaj dobro in-
formiral. Federacija južnih Slo-
vanov je na vidiku in jepotreb-
na, kakor je potrebna tudi širša
federacija vseh evropskih naro-

(Konec na 6. strani.)

Korporacije odločno v akciji za uničenje unij
ravnali no njegovih poveljih.
Garyju ni bil delavec nič dru-
gega ko* kepa mesa, ki se jo naj
izkorišča, dokler se more kaj iz-
tisniti iz nje.

Seveda, tudi on je verjel v
“demokracijo’’, namreč v tako,
v kateri ie on pomenil vse, de-
lavci v njegovem trustu pa nič.
To je pokojni Eugene V. Debs
vedno poudarjal, kar pa so mno-
gi, ki se sedaj prištevajo v New
Yorku in pa nekateri v drugih
krajih k nekakšnim “socialde-
mokratom” pozabili in s svojo
taktiko pomagajo pod krinko
borbe proti totalitarni Rusiji na-
zaj v stari red jeklarskega tru-
sta, kakršen ie bil pod Garyjem.

Go so se Garyjevi nasledniki
zbrali na seji v New Yorku, niso
imeli drugega v mislih kot kako

čimprej uničiti unijo v njiho-
vih obratih- Smatrali so, da jim
to ne bo težko, ker večina linij-
skih voditeljev itak veruje v
njihov “free enterprise”, druge
pa se lahko ožiga s komuniz-
mom, pa bo po njih’
. General Motors Corporation
se ie enako odločila za poraz
unije in ko je stavka končala
svoje deseti teden, so si v glav-
nem uradu magnati, ki preje-
majo po tri sto tisoč do pol mi-
lijona dolarjev na leto plače in
več mencali roke češ, delavci
so že izmučeni vsled brezposel-
nosti, dobili jih bomo nazaj, jim
dali nekaj priboljška in se izne-
bili njihne unije.

Kamorkoli se ozrete, vidite,
da so kompanije zasnovale na-

črte za uničenje organiziranega
delavstva že takrat, ko so na vso
moč vpile, kako patriotični naj
bomo. Namreč med vojno. In
sedaj kakor takrat le one kon-
trolirajo kongres, legislature, še-
rife, sodišča in župane. Pa go
vernerje, kajneda! Čemu to?
Raditega, ker povprečen delavec
uživa samo kapitalistično “du-
ševno” hrano pa robanti proti
stavkam in “komun‘zmu”, dasi
komunistov ni toliko v njih, da
bi sploh kaj pomenili. Ampak
gospodarjem je te vrste dušev-
ni in fizični materijal lahko
imeti pod kontrolo. Saj imajo v
svoji posesti vsa radijska omre-
žja, vse velike časopise in revi-
je in na filmsko industrijo ter
vsa druga propagandna sred-
stva.

fKOMENTAKji"i
Kaj se kuha v “starem kra-

ju?” To je naslov članka, ki ga
ima v tej številki Etbin Kristan.
Naj ga vsakdo prečita. Kajti je
res dober članek, napisan od
človeka, ki se je za ustanovitev
jugoslovanske federativne repu-
blike boril že v prvi svetovni
vojni. In že dolgo prej.

Celestin Jelenc je mnenja, da
Etbin Kristan z ozirom na raz-
voj v Jugoslaviji in na svetovni
položaj ni ohranil “jasne glave”-
O Celestinu je bilo v komentar-
jih nekoliko poročano že v eni
prejšnjih številk, pa je menda
dobro, da se o tem bolj obširno
pomenimo. Naj govori, kako on
čuti in misli, njegovo pismo, ki
ga je poslal Ivanu Molku iz Ri-
ma, kamor je pobegnil. Datira-
no je 19. oktobra lansko leto
(prepis mi je izročil Ivan Mo-
lek sam):

Cenjeni sodrug Moiek!
Pred štirinajstimi dnevi sem

prišel v Rim po dolgih potova-
njih čez Koroško in severno Ita-
lijo. Tudi jaz sem se umaknil
zaradi Titovega režima iz Jugo-
slavije.

Zelo me je razveselilo, ko sem
izvedel, da ste Vi ohranili jasno
glavo in ste takoj spoznali, da
Titovo gibanje, kamor spada tu-
di OF, ni niti narodno, niti so-
cialistično, niti demokratično,
niti osvobodilno gibanje, da ni-
ma nič skupnega z marksizmom,
temveč je boljševiški terorizem,
ki ima svoje osnove v Bakuninu.
Usoda I. internacionale se po-
navlja!

Žal mi je, da sodrug Etbin,
če je res. kakor slišim, ni ohra-
nil tako jasne glave, kakor Vi.
S sodr. Ivanom Mlinarjem sva
mu že za časa okupacije v letu
1942 in 1943 dvakrat pisala v
Ameriko in mu razložila, za kaj
pri nas gre. Ne vem, ali so pisma
prišla do njega, ima pa on do-
volj živi jenskih izkušenj in po-
zna socialistični nauk, da bi bil
lahko tudi sam uvidel, da je to
gibanje daleč stran od demokra-
tičnega socializma. Če sodrugu
Etbinu delam ta očitek, pa to ne
kali mojega osebnega spoštova-
nja do njega in ne moti mojih
lepih spominov nanj, ki segajo
nazaj do jugoslov. konference v
letu 1909-

Vse to bi raje njemu osebno
pisal, ne vem pa njegovega na-
slova in baje tudi ne stanuje več
v Chicagu. Če imate Vi zveze z

njim, mu lahko pošljete to pi-
smo. Sicer pa upam, da je med
tem že sam izpremenil svoje
mnenje ali pa ga bo prej ali slej.

O drugih Vaših znancih Vam
lahko sporočim, da je naš staro-
sta Ivan Mlinar živ in zdrav in
duševno čil. Melhijor Čobal iz
Zagorja se je obesil, ko so ga
Nemci med okupacijo izgnali iz
njegovega doma; kakor je bil
odločen v življenju, je bil odlo-
čen ob svoji smrti. Jože Kopač
uživa zaslužen pokoj v Ljublja-
ni. Ker je opustil politiko, upam,
da ni preganjan. Eržena so
Nemci pregnali iz Maribora v
Srbijo. Med okupacijo nismo
mogli dobiti zveze z njim, ne
dvomim pa, da pravilno presoja
položaj. Štruklja, urednika na-
ših kulturnih časopisov, so ti-
tovci zaprli, ko so zasedli Ljub-
ljano. Od naših nekdanjih sode-
lavcev je odšel v OF edinole
France Svetek. Z njim pa smo
se razšli že v jeseni 1939, ko je
odobraval napad Sovjetske zve-
ze na Finsko.

Predsednik naše socialistične
stranke dr- Živko Topalovič je,
kakor verjetno veste, tudi tukaj
v Rimu.

Prilagam Vam prepis pisma,
ki sva ga s Topalovičem te dni
poslala v imenu socialistične
stranke angleški laburistični
stranki. Iz pisma laiixo razvidi-
te naše mnenje o jugoslovansko-
italijanskem vprašanju, ki je
prav zdaj aktualno.

Dr. Celestin Jelenc.
Jelenčevo pismo dela vtis, kot

da so vsi slovenski socialisti nje-
govega mišljenja, le Franc Sve-
tek se jim je “izneveril”. Fran-
ca Svetka sem videl prvič, ko je
prišel takoj po končani prvi sve-
tovni vojni skupno z ljubljan-
skim županom pokojnim Peri-
čem v Ameriko na mednarodno
delavsko konferenco v Wash-
ington, a v resnici zato, da od-
vedeta Etbina Kristana čimprej
v stari kraj v borbo za program
Jugoslovanskega republičanske-
ga združenja. V ta namen so so-
cialisti v Sloveniji delegirali Et-
bina v ustavodajno skupščino in
njegovi govori v nji so tistim, ki
so jih čitali ali pa slišali, še zna-
ni. Etbin je skozi minulo vojno
ohranil “jasno glavo” in mu za-
radi tega ne bo treba nikamor
pobegniti. Tudi ni bil on še ni-

(Konec na 6. strani.)

AMERIŠKA SVOBODA TISKA IMA
ZA DELAVSTVO LE MALO KORISTI

Unija klavniških delavcev (CIO) se je v posebnem
letaku potožila, da jo jeveliko časopisje javnosti kri-
vično predstavilo in sploh slikalo za sovražnico javne
blaginje. Njen letak je bil izdan predno jevlada vzela
mesarsko industrijo vsled stavke v svoje področje.
Ampak dejstva, ki jih letak navaja, so nespremenje-
na. Vzrok, da je vlada tako hitro posegla v stavko
klavniških delavcev je, ker moramo vsi jesti. Jeklo ih
železna ruda lahko počakata. Tudi z avti se še ne mu-
di. Ampak če zastavka delavstvo v mesni industriji,
nastane kaj hitro pomanjkanje mesa in tega vlada ni
dovolila. Sporno vprašanje med mesarskim trustom
in delavstvom pa je ostalo nerešeno.

Delavci v ameriških klavnicah zaslužijo poprečno
manj kot po S3O na teden. Njihne družine so veliko
večje kot n. pr. družine strojnikov, tiskarjev, električar-
jev itd., ki so plačani bolje kot delavci v mesni indu-
striji. Zato je življenski standard slednjih jako nizek.

Dobički mesnega trusta so se zvišali med vojno
sto odstotkov. Živi jenske potrebščine so se podražile
izpred vojne 50 odstotkov. Ampak plače klavniških
delavcev so ostale nespremenjene.

Toda tista masa, ki čita samo meščanski dnevni
tisk in magazine, ne pozna teh resnic in se ob črtanju
zavajalnih vesti zgraža nad "komunisti", češ, oni so
krivi, da je tako in sploh da je toliko industriainega
nepokoja v deželi.

Delo v klavniški industriji je eno najbolj neprijet-
nih in tudi nezdravih poklicov. Ampak ljudstvo po za-
slugi "svobodnega" ameriškega tiska o tem zelo
malo ve. in ne bo vedelo, dokler si delavstvo ne zgra-
di svojega časopisja..


