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AMERIŠKI VOJAKI so po izpustitvi iz službe spoznali, da delavci
ne žive v takem raju kot se ga jim je predstavljalo v od kapitalističnih
interesov zasnovani propagandi proti unijam med vojno. Gornje je
skupina veteranov na svojem nedavnem pohodu iz Chicaga v Washing-
ton, kjer je zahtevala, da se veteranom dovoli osnovati družbo za pre-
važanje ljudi z avtotaksiji. Doslej je bil to v Chicagu monopol dveh
takih prevozniških družb, ki pa sta obe pod eno in isto kontrolo in last-
ništvom. župan Kelly je po dolgem cincanju veteranom obljubil, da
bodo licence dobili, četudi jim jih je prej mestni svet odrekel.

Zmeda po svetu
dela ve esilam
veliko preglavic

Vprašanje zasedbe Mandžurije in Perzije.
Spletke radi Trsta. Problem prehrane.
Kakšna naj bo bodoča Nemčija in Japonska?

Boj, ki ga je navidezno spra-
vil na svitlo Winston Churchill,
je v resnici med kapitalističnim
zapadom in sovjetsko Rusijo že
stara stvar. Churchill v Fultonu
ni prvič udaril po boljševizmu,
kajti on in njegovi toriji so sku-
pno z ameriškimi, francoskimi
in japonskimi že tik po kdnčani
prvi vojni, in še celo prej, sku-
šali vreči novi režim v Moskvi
z oboroženo intervencijo.

Neposrečene nakane
Daši so imeli takratni zavez-

niki na svoji strani carske belo-
gardiste in jih zalagali z oro-
žjem, je bilo po nekaj mesecih
silovite borbe očitno, da je re-
volucija, zaznamovana v sovjet-
ski zgodovini s 7. novembrom,
zmagala in “beli” pa so se po-
tem potepli po svetu, kolikor jih
je sploh moglo uiti.

Drugi poskus je bil potem
boljševiško Rusijo zajeziti s “sa-
nitarnim kordonom”, kar se je
zapadnim silam posrečilo, a ne
popolnoma. Ko je prišel na kr-
milo Italije Mussolini, je bil baš
Churchill, ki mu je v svojem
govoru v Italiji najbolj čestital,
češ, da jo je otel anarhizma in
komunizma in napravil v nji
red toliko, da celo vlaki priha-
jajo ob času na postaje.

Tudi Hitlerju so zapadne sile
pomagale iz enakega vzroka. In
še danes jih je mnogo, ki se pri-
dušajo nad Rooseveltom, češ, le
čemu ni dovolil firerju prosto
pot na vzhod, pa bi bila Rusija
že davno razbita, namesto da
moramo sedaj poslušati Chur-
chilla, naj se zvežemo proti nji.

Dva ekonomska sistema v
navzkrižju

Temeljni spor, ki ga je Chur-
chill javno spravil na dan, je
pač ta, da se v njemu ne gre
samo med dvema tekmujočima
imperialističnima sistemoma,
ampak tudi med kapitalizmom
in socializacijo. Naj rečemo si-
stemu v USSR socializem, dr-
žavni kapitalizem ali kar si že
bodi, dejstvo je, da ga kapita-
listični svet ne mara in zato tu-
di toliko ruje proti njemu.

Ta borba se bo nadaljevala
predno en ali drug sistem pod-
leže, in v Moskvi so prepričani,

da ne bo njihov, ki bo klecnil.
Menda samo zase enako mislijo
tudi v kapitalističnih deželah in
se tolažijo, da nekaj si bodo ven-
darle rešili in pa da svetovni
ekonomski preobrat lahko še
dolgo odlašajo.

Spornih zadev nešteto
Poleg splošnega svetovnega

gospodarskega vprašanja imajo
velesile na dnevnem redu polno
drugih sporov.

Navidezno so malenkostni. A
ker se tičejo ob enem splošnega
socialnega vprašanja in pa rav-
novesja, so silovito važna. Na
kratko, Churchill je s par bese-
dami dejal, da je treba Rusiji
zastaviti pot in to So mogoče le,
če postaneta Anglija in Zed. dr-
žave skupna militaristična sila.

Naši vladi ni po godu, ker
Moskva toliko deluje, da posta-
ne bodoča Mandžurija ne kitaj-
ska temveč sovjetska ekonom-
ska in politična enota. Državni
tajnik Byrnes je pravijo da
na Trumanov - Churchillov pri-
tisk zahteval, da sovjetska
armada Mandžurijo zapusti in
pa da neha pleniti industrijo, ki

(Nadaljevanje na 3. strani.)

Korporacija General Motors,
ki se ponaša, da je ena izmed
glavnih v deželi in spada med
najbogatejše, z žetvijo ogrom-
nih profitov v času njenega ob-
stoja, se je že v početku stavke
obnašala kot da je njen glavni
namen ne pobotanje z unijo
ampak stavkarje izstradati in
unijo pa v dolgotrajnem izprtju
delavcev diskreditirati ter jo
končno uničiti ali saj toliko osla-
biti, da ne bo yeč nevarna.

V stavki pri G. M., ki je tra-
jala do datuma te Številke lista
že blizu štiri mesece, je direkt-
no prizadetih kakih 175,000 de-
lavcev, indirektno pa okrog
400,000. Naravno, da ako delav-
čeva družina nima skozi štiri
mesece v tej veliki draginji no-
benih dohodkov, in če še pri-
hrankov ni bilo kaj prida, zaga-
zi v težave, iz katerih se ni la-

ANGLEŠKO DELAVSTVO ZAVRNILO
KLIC ZA BOJ PROTI SOVJ. UNIJI

Minuli teden je štiredeset poslancev angleške de-
lavske stranke skupno predlagalo, da naj zbornica
obsodi Churchillov predlog za zvezo med imperijem
Velike Britanije in Zed. državami proti Sovjetski uniji.
Churchill je na shodu v Fultonu, Mo., ki mu je predse-
doval naš predsednik Truman, namreč predlagal, da
naj se anglosaške dežele združijo za "pobijanje ko-
munizma", kar je ob enem povabilo v tretjo svetovno
vojno za obvaroanje kapitalističnega sistema in za
zrušenje "komunizma", kakršnega zastopa USSR.

Proti Churchillovemu pozivu se je oglasil tudi mi-
nistrski predsednik avstralske vlade (laborit) Chifley
z izjavo, da kar se Avstralije tiče, bo že sama govorila
za Avstralijo brez Churchilla in njegovih torijev, koli-
kor jih še ima v Avstraliji.

Tednik "Tribune", ki je v Angliji smatran za enega
najboljše urejevanih delavskih (socialističnih) listov,
je označil Churchillov govor v Fultonu za golo hinav-
ščino. "To, kar Churchill sedaj počne, je poskus, da
bi prodal Anglijo v sužnost kapitalistični Ameriki/
pravi omenjeni list in ugotavlja, da vse kar ta staro-
modni torij (Churchill) hoče, je ohranitev Velike Bri-
tanije za kapitalizem in imperializem, pa magari s
pomočjo zveze z najreakcionarnejšo kapitalistično de-
želo na svetu Zed. državami.

"Privilegiji se mučijo," pravi "Tribune" v Londo-
nu, "da se ohranijo na svojih mestih." In vprašuje, če
se naj zgolj zaradi njih svet znova požene v vojno."

Dejstvo je, da je Churchill pod okriljem naše vlade
predlagal zvezo kapitalizma seveda pod znamko
anglosaške civilizacije proti primitivni Rusiji. Tam
njegove intrige poznajo.

Anglosaško delavstvo ve, da je Churchill mogočna
osebnost, čeprav ga je temeljito porazilo. Sedaj ga je
dvignil ameriški kapitalistični propagandni aparat
obeh strank na tak pedestal, da se bi pokojni Roose-
velt čudil, ako se bi mogel zbuditi.

Kar delavstvo po svetu želi je, da bo delavstvo v
Angiliji, ki je torija Churchilla v zadnjem volilnem
bo) ’ •bilo do tal, razumelo svoje poslanstvo in do
kraja obračunalo s torijsko vnanjo politiko.

HRANA, NAMENJENA JUGOSLAVIJI
GRČIJI IN ČEŠKI, DANA ITALIJI

Iz Washingtona je agencija
Associated Press dne 4. marca
poročala, da je UNNRA obrnila
osem ladij, naložene s 56,000 ton
žita, namenjeno gladnemu ljud-
stvu v pomoč Jugoslaviji, Grčiji
in Cehoslovaško, v Italijo. Vz-
rok, da se je te ladje obrnilo v
italijansko smer je glasom po-
jasnila iz urada UNRRA po-
manjkanje v Italiji, ki je tolik-
šno, da se lahko spremeni v pra-
vo lakoto, če bi se odlagalo z iz-
datnejšo pomočjo.

Vrh tega je sedaj dovoljeno
pošiljati v Italijo iz Amerike pa-
kete v teži ne več kot 25 funtov.
Prvih enajst funtov teže je ca-
rine prosto. Vsak: posamezni
osebi v Italiji se sme iz te dežele
poslati po en tak paket na te-
den. Prvič po sklenitvi premir-
ja z Italijo je sedaj dovoljeno
pošiljati v teh paketih v Italijo
tudi kavo.

Pisma iz Slovenije pričajo,
da naši ljudje prejemajo pake-
te od svojcev v Ameriki jako

redno in so jim v veliko oporo,
kajti mnogih potrebščin tam
sploh za noben denar ne dobiš,
ker jih ni na trgu. Žal, da ni še
dovoljeno pošiljati tja pakete
saj do 25 funtov teže, kakor v
Italijo. Sedaj se sme enemu m
istemu naslovljencu v Jugosla-
viji poslati samo po en paket na
teden do 11 funtov teže. Carine
so prosti, a morajo biti zazna-
movani, da so dar.

Iz Pariza je bilo poročano, da
dobe Francozi iz Zed. držav po-
vprečno 150.000 paketov na me-
sec. Paketi so po 10 funtov teže
in v njih so največ živila.

Ker je pomanjkanje v Evropi
čezdalje občutnejše, je predsed-
nik Truman povabil starega .u-
--pravitelja relifnih akcij v prej-
šnji vojni, bivšega predsednika
Herberta Hooverja, da naj gre
v Evropo in na licu mesta štu-
dira problem prehrane prebi-
valstva.

Silno pomanjkanje živeža je
tudi v Indiji. V nekaterih pro-

Militarizem bo
še dolgo zajemal
z največjo žlico

Z odpravo militarizma tudi
po tej vojni ne bo nič, ker veli-
ka petorica o tem sploh ne go-
vori več, izvzamemo pa iz nje
lahko Francijo, kjer so bili ve-
liki izdatki za oboroževanje
vsled obubožanosti dežele v
zbornici odbiti. Vendar pa ima
tudi današnja Francija že pre-
cejšnjo armado in razmeroma
jako mornarico.

Anglija, ki je obetala demo-
bilizacijo kmalu izvesti, ima
ped orožjem še nad štiri milijo-
ne dve sto tisoč mož. To števi-
lo bo stopnjema znižala na 1,-
100,000 mož, seveda ako ne pri-
de med tem do kakih težkih za-
pletljajev. V fiskalnem letu
1946-47 bo imela stroškov z ar-
mado, letalstvom in mornarico
$4,075,000,000, ali približno eno
milijardo dolarjev več kot pa
išče v Zed. državah posojila za
pošpešenje svoje trgovine in in-
dustrije.

Ministrski predsednik Attlee
je na vprašanje v parlamentu
poslancem odgovoril, da bo An-
glija svojo oboroženo silo zni-
žala kolikor največ mogoče, s
stališča varnosti dežele seveda,
in dostavil, da bi se demobili-
zacija morda hitreje nadaljeva-
la, toda sedaj situacija še ni ta-
ka, da bi naglo razoroževanje
mogli riskirati.

Tudi Zed. države imajo še več
milijonov mož pod orožjem, da-
si je moštvo armade, mornarice
in letalstva že jako znižano.

V Evropi šteje naša armada
še okrog 400,000 mož, 2,500,000
pa ie bilo poslanih domov. Mo-
čne posadke imamo seveda na
Japonskem, in precejšnje na Fi-
lipinih, na Kitajskem, na zase-
denih otokih in v raznih drugih
krajih.

Kolikšna je sovjetska oboro-
žena sila, ni znano. Iz krogov
“inteligenčne službe” v Londo-
nu in Washingtonu bi bilo so-
diti, da šteje sovjetska armada
še kakih sedem milijonov mož,
kar je morda pretirano. Kajti
kot ameriški vojaki, hočejo tudi
ruski domov, da pričnb civilno
življenje znova.

Vse te velike armade, labora-
toriji za vojne iznajdbe in izpo-
polnjevanja starih vojnih sred-
stev stanejo vse te dežele ogro-
mno denarja, kar je ljudstvom
v silno breme. Ampak dokler ne
bo zaupnosti in ustaljenega rav-
novesja po svetu, ni pričakovati
drugega kot nadaljevanje obo-
roževanja in izdatkov.

ZED. DRŽAVE IMELE L. 1945
NAJVIŠJE DOHODKE

Iz podatkov trgovskega de-
partmenta je razvidno, da so
znašali dohodki v tej deželi lan-
sko leto $160.700,000,000, ali
več kot še kdaj.

vincah je tolikšno, da ljudje
umirajo od glada. Zato je vlada
v New Delhi izdala naredbo, da
se ne sme pošiljati iz Indije v
Anglijo nobenega živeža več,
razen čaj.

Zlobna igra magnatov G. M. z unijo in delavci
hko izmotati še dolgo potem ko
delavec spet hodi redno na šiht.
Ampak še težje je, ko ni zaslu-
žka in ne prihrankov, da se bi
plačalo za hrano, stanarino in
druge potrebščine.

To je prva velika dolgotrajna
stavka v tej deželi po vojni, v
kateri je bilo treba organizirati
za potrebne stavkarje in njihne
družine stavkovni sklad, iz ka-
terega se jih podpira. Ampak
ni zadnja. Delavce in odbornike
unij pa je izučila ako jih je

kako brez moči so v stavkah
pri vladnih odborih in merodaj-
nih uradih, h katerim se zate-
kajo po oporo za pravično reši-
tev svojih zahtev.

Kaj briga direktorje G. M.,
ki se lahko kopljejo v denarju,
kako se godi stavkarjem! Še ce-
lo radujejo se, ko jih vidijo v

bedi in potrtosti, češ, prav vam
je, saj ste si to sami nakopali!
Pa naj vam zdaj unija pomaga,
kateri ste zaupali in ji sledili!

S prvotno zahtevo unije za 30
centov poviška na uro ne bo nič;
to je padlo v vodo, ko je Tru-
man odločil za merilo zvišanja
od lOc do 18 j/2C na uro. Unija
je vztrajala potem za 19c povi-
ška in ob enem zahtevala razne
druge koncesije tudi v svrho za-
ščitenja unije, kar pa je družba
odbila. Rekla je, da toliko in to-
liko da IBV2C na uro in ne
več —in unija pa naj da to stav-
karjem na glasovanje. To je
unija odklonila in družbi pred-
lagala, da bo vprašanje dala na
referendum le pod pogojem, ako
bo na glasovnici tudi določba,
da se vse druge sporne točke da
v rešitev posebnemu posredo-

valnemu odboru. To je pa kom-
panija odbila. Končno se je zge-
nilo mesto samo in dalo pred-
sedniku Trumanu razumeti, da
bi moral v tako kritičnih sporih
on posredovati. Kajti škodo od
dolgotrajne stavke nimajo samo
najbolj prizadeti delavci, to je,
stavkarji, ampak vse mesto. Ko-
liko to pomeni, dokazuje kom-
panija sama, ki pravi, da so
stavkarji izgubili samo na me-
zdah okrog 130 milijonov do-
larjev.

Tak je torej naš toliko opeva-
ni “free enterprise”. Tako svo-
boden je, da se lahko par indu-
strialnih magnatov igra z usodo
stotisočev. Taka je pač kapitali-
stična uredba s svojo demokra-
cijo vred in drugače bo šele, ka-
dar si delavstvo namesto seda-
nje izvojuje industrialno demo-
kracijo.

[ijSmmSij
Zbira in presoja urednik

“La Parola” v New' Yorku se|
zgraža nad sovjetsko vlado, ker;
v komisiji velike četvorice, kij
sestavlja mirovno pogodbo zi
Italijo, vztraja pri zahtevi za
$100,000,000 vojne odškodnine.
Plačalo se naj bi jo v obliki stro-.
jev iz industrijskih obratov v|
severni. Italiji. “La Parola” ugo-
tavlja, da so ostale tri članice'
velike četvorice (Zed. države,
Anglija in Francija) proti obre-
menitvi Italije z vojno odškod-
nino, ker bi jo to obubožalo to-
liko, da bi postala rak rana na
telesu Evrope in vsega sveta.
Ampak “La Parola” ima proti
sovjetski zahtevi še en argu-
ment. Pravi, da ko so boljševiki
leta 1917 izvedli revolucijo, so
izjavili, da ker za obveznosti
carske vlade oni niso odgovorni,
jih ne priznajo in jih ne bodo
plačali. Nato “La Parola” vpra-
šuje: “Ako je ta argument dr-
žal za boljševiško Rusijo, čemu
ne bi veljala enaka mera za da-
našnjo Italijo? Mar je sedanja
italijanska vlada odgpvorna za
Mussolinija in njegovo vojno?”
In svečano proglaša, da kakor
niso bili boljševiki krivi cari-
zma in so radi tega zavrgli od-
govornost za njegove obvezno-
sti, tako nima Rusija sedaj pra-
vice zahtevati vojne odškodnine
od one Italije, ki je zavrgla
Mussolinija in proglasila njego-
vo vojno za zločin. Ampak ta
primera ne drži.

Boljševiška revolucija je po-
medla s carizmom do temelja.
V Italiji pa so “strmoglavili” le
“dučeja”, a v ostalem pa je v
nji ostal v veljavi v bistvu ves
stari sistem, kar je urednikom
“La Parole” dobro znano. Dina-
stija je še na tronu, dasi je prav
toliko kriva italijanske vojne
proti zaveznikom kot je bil njen
“duče”. Stari privilegiji še ve-
dno jašejo na hrbtih obubožane-
ga italijanskega ljudstva kot so
pod Mussolinijem in prej pod
drugimi režimi. In cerkev v Ita-
liji je sedaj bogatejša in poli-
tično vplivnejša kot je bila pre-
dno je prišel Mussolini na krmi-
lo. Boljševiki pa so vrgli cerkev,
ki je bila pod masko bogoslužja
le orodje carizma, in vrgli so
plemstvo ter druge privilegira-
ne sloje. Italija pa v tej vojni v

SPOREKIO DEMOKRACIJI BODO
MORDA LE DOSEGLI ZRNJA

Sovjetska vlada je koncem minulega tedna prote-
stirala proti ameriški vladi zaradi njenega kršenja
dogovora velike trojice (med Stalinom, pokojnim
Rooseveltom in Churchillom) glede Bolgarije.

Ameriška vlada ima v Zofiji svojega poslanika in
pa krdelo propagandistov, med njimi enega ameri-
škega Slovenca, ki je s svojo podtalno propagando
napravil mnogo škode in zmešal pamet tudi par na-
prednim rojakom v tej deželi.

Gre se namreč za demokracijo v Bolgariji. Kar je
seveda le pretveza, kajti diplomatična bitka med za-
vezniki je med zapadom in Rusijo, ali, kot so nedavno
izjavili v Rimu, med kapitalizmom in moskovskim ko-
munizmom.

V reviji "Novi čas", ki izhaja v Moskvi, ugotavlja
člankar Boguslavski, da je sovjetska demokracija naj-
popolnejša na svetu. Torej bi s tega stališča bil tudi
Tito v pravem, čeprav jugoslovanska ustava ni po-
vsem točna kopija ustave Unije sovjetskih socialistič-
nih republik.

Naravno, da tu. in v Angliji ne verjamejo v demo-
kracijo sovjetskega vzorca. Ameriško časopisje, ki ga
kontroliraa "free enterprise", trdi, da tam svobode in
demokracije sploh ni.

Ampak ker je tudi v Jugoslaviji ni, kaj neki bi
pisali o nji, če bi se dogajali v nji recimo sledeče
stvari:

Pobijanja piketov, izprtja sto tisoče delavcev, so-
dne prepovedi, izgredi, vojaški protesti, razkrivanja
grafta itd., itd.

Vrh tega je pri nas demokratično, da čikaški žu-
pan poljublja reko kardinalu Strichu, in je demokrati-
čno, da vzlic prosperiteti tu in tam najdejo družino,
ki si jevsled pomanjkanja skrajšala težko pot na Kal-
varijo splinom.

< ~

resnici ni izvršila še nobenega
preobrata, zato je nesmiselno,
ako jo “La Parola” ali kdorkoli
drugi primerja z revolucijo v
Rusiji, ki je iztrebila carizem in
z njim vred ves stari sistem.

Senator Brevvster je v odgo-
vor na Churchillov govor za
zvezo proti Rusiji dejal, da de-
vet desetin sveta ne tvorijo An-
glo-Saksonci, ampak druga ljud-
stva. A bi lahko še dodal, da je
angleški imperij vladal pred to
vojno eni četrtini vsega sveta
v kateri živi več sto milijonov
ljudi, ki so drugih polti in ne-
angleških narodnosti; in ki se
bore že dolgo dobo, da se bi otre-
sli angleškega imperializma. Se-
daj pa naj mu mi (Zed. države)
pomagamo, da ta stari, skozi
dolgo dobo povsem nasilni im-
perij, ohranimo za Anglijo
seveda v imenu ‘demokracije
in krščanstva”. Ali pravilno po-
vedano, v bran izkoriščanja za
privatni profit in za ščitenje pri-
vatne lastnine.

Sovjetska unija je po zmagi
zaveznikov nad Hitlerjem in Ja-
ponsko postala od sile agresiv-
na, nedvomno s stališča, “ali bo-
mo besedo v teh deželah, ki so
sporne, imeli mi, ali pa zapadni
imperialisti!” In tako se je za-
čelo. Do tega je tudi po tej vojni
moralo priti, ker dokler bo na
svetu prevladoval imperializem,
izkoriščanje ljudstva v koloni-
jah za bogataše v Angliji, Fran-
ciji, na Nizozemskem in v Ame-
riki ter drugje, in grabljenje bo-
gastev za privatnike, ne more-
mo pričakovati drugega kot no-
ve oboroževalne tekme in nove
vojne.

Liston M. Oak, ki je upravni
urednik newyorškega “New
Leadra”, pravi v izdaji svbjega
lista z dne 2. marca, da angleški
laboriti žanjejo vihar, ki so ga
toriji sejali. A vendar ta isti L.
M. Oak napeljuje v vsem svo-
jem urejevanju omenjenega li-
sta vodo na mlin angleških to-
rijev in njihnega skoz in skoz
diskreditiranega imperializma,
samo da se združeno udriha po
vnanji politiki Sovjetske unije
in po njenem imperializmu. A
priznava pa, da ima Sovjetska

(Nadaljevanje na 2. strani.)


