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V STAVKI PRI WESTERN ELECTRIC CO. v Kearnejju. N. J., je

bilo mnogo stavkovnih stražnikov (piketov) toliko pretepenih od poli-
cije, da so jih nezavestne odvažali v bolnišnice. Gornje je eden izmed
takih prizorov.

Jugoslavija na delu
za moderniziranje
poljedelstva

Preseljevanje kmetov iz obubožanih krajev v
Vojvodino. UNRRA veliko pomaga, aše več
bo treba, predno se dežela skoplje na noge

Dolgo so trdili, da jugoslo-
vanska vlada ne dovoli poroče-
valcev tujezemskega tiska v de-
želo, in kolikor pa jih sme tja,
morajo pisati tako, kakor je Ti-
tu všeč. Dejstvo je, da so repor-
terji inozemskih . časopisov v
Jugoslavijo dopuščeni in da
smejo iz nje poročati kar jim
drago, a pogoj je, da so za poro-
čila odgovorni. ,

Pisci brez simpatij za
Jugoslavijo

Večina poročevalcev pošilja
iz Belgrada, Ljubljane in Zagre-
ba zelo tendenčna, eni narav-
nost neprijateljska razmotriva-
nja. Le redko kdo je kaj poslal
z razumevanjem razmer, skozi
kakršne je ondotno ljudstvo šlo
ne samo med vojno, pa skozi ci-
vilno vojno, kar je borba med
partizani in kvizlingi v resnici
bila, ampak tudi pod režimi, ki
so se vrstili drug za drugim po
ustanovitvi Jugoslavije.

To pač izvira iz tega, ker po-
sebno ameriški in angleški re-
porterji, ki so pošiljani po sve-
tu, zastopajo zgolj kapitalistični
tisk, Jugoslavija pa se je v par-
tizanskem preobratu odločila
ustvariti v svojih mejah kolek-
tivni, zadružni gospodarski si-
stem.

Izjema v pravilu
Tudi skrajno protisovjetska

Tribuna je poslala poročevalca
v Jugoslavijo. In dasi piše od
tam svoje stvari s stališča Tri-
buninega lastnika, ki jenasprot-
nik današnje Jugoslavije, je vz-
lic temu bolj objektiven kot pa
je n. pr. bil poročevalec čika-
ških “Daily News”, ki ni imel o
Jugoslaviji skoro nobene sim-
patične besede. Še celo “Chica-
go Sun” je imel tam samo enega
reporterja, ki je pisal o naporih
jugoslovanskega ljudstva z ra-
zumevanjem (bil je to M. W.
Fodor), a njegov naslednik pa je
imel predsodke in je zato udar-
jal le na eno plat zvona.

Agrarne reforme
“Tribunin” poročevalec se je

potrudil iti med narod, v arhi-
ve, v statistike, v zgodovino de-
žele, 4n priznal, da ker je Jugo-
slavija zgolj agrarna država, se
je sedanja vlada zavzela kme-
tijstvo v nji modernizirati in
mehanizirati: To je v deželi s
tako primitivnim poljedelstvom,

kot je bilo v skoro vseh prede-
lih nekdanje Srbije, Črnegore in
po mnogih krajih Hrvaške, te-
žavna naloga. Saj se je še celo
v Sloveniji, kjer se je narod po-
našal z zapadno kulturo, kmet
držal starodavnih običajev in le
s težavo je prodiralo med slo-
venske poljedelce spoznanje
da kar je bilo dobro “za sta-
rega očeta” ni vselej dobro v
času menjajočih se razmer tudi
za vnuka. Nova vlada se je zav-
zela te stare nazore izkoreniniti,
kar pa je naletelo na veliko ne-
zadovoljstva, kajti od narave
konservativnemu kmečkemu
človeku ni ničesar bolj zoprno
kot “novotarije”, ki mu jih usi-
Ijujejo “mestni škrici”.

Problem Vojvodine
Ena izmed najbolj plodovitih

krajin v Jugoslaviji sta Vojvodi-
na in Slavonija. To so že davno
spoznali Nemci. Selili so se tja
in prevzemali zemljo od doma-
činov s tem, da so jim zanjo pla-
čali navidezno visoko vsoto, ki
je zadostovala, da se je naiven
seljak s svoje bogatije lahko iz-

'Nadalievanje na 5. strani.)

V tej deželi smo imeli že mno-
go stavk. V marsikateri je bilo
precej človeških žrtev. Nekate-
rim so unije, če so se po stavkah
še ohranile, postavile spomeni-
ke, a je mnogo grobov, na kate-
rih ni nobenega znamenja, da v
njih leže tisti, ki so dali življe-
nje v borbi ne za prevrat, am-
pak v zahtevah za nekoliko pri-
boljškov v borbi za obstanek.

Med vojno so pravili, da je ta-
kih borb konec, ker dobili smo
“new deal” in pa postave ima-
mo. ki delodajalcem, sodnikom,
šerifom in governerjem zabra-
njujejo uporabljati sodne pre-
povedi, patrone, jetniške celice,
količke in razna druga nasilna
sredstva v korist tistih, ki so za-
radi lakomnosti po čimvečjih
profitih pripravljeni storiti kar-
koli. da vzdrže svoj izkoriščeval-
ni sistem.

V zadnjih osmih mesecih se
je v tej deželi dogodilo izredno
mnogo stavk. Marsikaka je bila

Vloge tujih dežel in posa-
meznikov znašajo v USA
14 milijard dolarjev

Zvezni blagajniški depart-
ment ima v svojem nedavnem
poročilu podatke o vlogah in in-
vesticijah, ki jih imajo tuje de-
žele in posamezniki v tej deželi.
Skupno znašajo okrog 14 mili-

CHURCHILL ZA SVOJ PREDLOG
V ANGLIJI NI DOBIL ZASLOMBE

Angleški minister vnanih zadev Ernest Bevin je
dejal, da Winston Churchill za svoj predlog (za zvezo
med Anglijo in Zed. državami proti Rusiji) ni dobil
navdahnjenja in ne odobritve angleške delavske vla-
de. Izjavil je, da Churchill nastopa v Ameriki edino
kot privatna oseba, ne v imenu Anglije.

Dalje je Bevin poudaril, da predlog angleške de-
lavske vlade za podaljšanje pogodbe prijateljstva
med Anglijo in Sovjetsko unijo z dvajset na petdeset
let še drži. Angleški delavski vladi je iskreno na tem,
da se ustvarijo med Anglijo in Sovj. unijo čimbolj pri-
srčni odnošaji, kajti mir bo mogoče graditi le na teme-
lju vzajemnosti.

Churchillov predlog je končno odbil tudi naš dr-
žavni tajnik Byrnes z izjavo, da Zed. države ne name-
ravajo skleniti nikakršne zveze ne z Rusijo proti An-
gliji ne z Anglijo proti Rusiji.

Vzrok, da je Churchill napravil toliko vzrujenja s
svojimi napadi na sovjetsko vlado ter njeno politiko
je dejstvo, da se je njegovim nastopom v Fultonu, Mo.,
v legislaturi države Virginia in v New Yorku dalo po
zaslugi ameriških oblastnikov ne samo uraden, am-
pak tudi demonstrativno pompozen značaj. Pozabili
so namreč, da Churchill ni več predsednik vlade in pa
da je bila stranka, katero on predstavlja, v volilnem
boju temeljito poražena.

Winston Churchill si je dobil zgodovinski sloves
vsled svoje neupogljivosti, ko je bil na krmilu An-
glije v tragičnih vojnih letih, posebno v onih dneh, ko
je po porazu Francije ostala osamljena v vojni z Nem-
čijo. A ne sme se prezreti dejstva, da je Churchill ne
samo velik državnik in politik, ampak da je on tudi
neupogljiv sovražnik socializma. V zadnjem volilnem
boju v Angliji je storil vse kar je zmogel, da bi delav-
ski stranki preprečil zmago. In naravno, da i komu-
niste strupeno sovraži. Boljševiška revolucija mu je
bila trn v peti. Churchill je bil leta 1919-20 eden glav-
nih propagatorjev in organizatorjev oborožene inter-
vencije zaveznikov v Sovjetski uniji. Njegovi trije go-
vori v Zed. državah pričajo, da je sovjetskemu režimu
in njegovemu ekonomskemu sistemu še prav tako ne-
prijateljski kakor je bil.

Predsednik odbora angleške delavske stranke Ha-
rold J. Laski našteva v članku z dne 15. marca, da je
Churchill v prvi vrsti torij in vrh tega še zelo staromo-
den, nedovzeten za napredek. Slavil je Mussolinija do
časa, ko je "zasadil Franciji nož v hrbet". Prizadeval
si ie na vse kriplje spraviti reakcionarnega grškega
kralja nazaj na prestol. Podpiral je Franca vse dotlej,
dokler ni njegov fašizem v minuli vojni začel postajati
nevaren "tradicionalni" Britaniji in po vojni ni storil
ničesar proti njemu, razen da je izrekel nekaj grajal-
nih besed, ki niso imele nobenega učinke*

Churchillovo demokracijo je torej treba razumeti
tako, da jo le v Rusiji ne vidi, ne pa v Španiji, na Por-
tugalskem in v Grčiji in tudi v Italiji mu ni bilo zanjo.

jard dolarjev. Na prvem mestu
je Anglija, ki ima tu, skupno z
njenimi posameznimi bogataši,
vključivši vloge dežel njenega
imperija, $5,355,000,000 imovi-
ne ali 42 odstotkov od skupne
vsote tujezemskih vlog. Vsa ta
imovina se nanaša na vloge v
zlatu, v delnicah, ki jih imajo
tujci v ameriških korporacijah,

Nauki iz stavk, ki si jih je vredno zapomniti
zadušena z brutalno silo, kakor
v “starih časih”. Sodniki so br-
zeli s sodnimi prepovedmi proti
piketiranju, zavedajoč se, da
jim to ob “božičnih praznikih”
ne bo pozabljeno. Piketi nam-
reč ne morejo igrati Miklavža,
a delodajalec pa lahko, posebno
če so mu “ljudski zastopniki”
kaj “prihranili”.

Ko je nastopil “new deal” in
je bilo sprejetih nekaj socialnih
zakonov, med njimi postava, ki
delavcfcm jamči pravico biti v
uniji in pa pravico kolektivnega
pogajanja, so mnogi smatrali,
da je staromodne borbe konec
in da za stavke sploh ne bo več
potrebe.

Že med vojno se je izkazalo,
kar bi moralo biti vsakemu ra-
zumnemu delavcu jasno, da kjer
so vzroki za spore, se bodo do-
gajali. In tako je bilo nekaj ma-
lih stavkovnih prask že med
vojno. Po vojni so nam re-
kli, pa jih ne bo. Čemu tudi, ko

pa imamo “nevv deal” in smo
vstopili v “dobo navadnega člo-'
veka!”

Minuli teden je bila poravna-
na stavka delavcev pri G. M.
Nad 175,000 delavcev je bilo di-
rektno prizadetih, par stotisoč
ljudi pa indirektno. Oziroma še
veliko več.Unija avtnih delav-
cev trdi, da je zmagala. Kompa-
nijski ravnatelji pravijo, da je
odvisno, kako si odborniki unije
tolmačijo “zmago”. Ravnatelji
so namreč prepričani, da so bili
delavci tepeni, unija pa je zma-
gala le v toliko, da ni bila uni-
čena, dasi se je korporacija pri-
zadevala, da jo zruši in übije.
Ravnatelji sedaj pripovedujejo,
da so mezdo zvišali le IBV2 cen-
ta na uro, ali skoro toliko kot
so bili pripravljeni dati od vse-
ga začetka. Stavka je trajala
113 dni in podpredsednik kor-
poracije General Motors trdi, da
so delavci “zapasli” v tem času

Oljni zakladi glavni
vzrok spora s Sov.
unijo radi Perzije

Sovjetski tisk je v polemiki o
perzijskem vprašanju opozoril
na dejstvo, da se je Sovjetska
unija leta 1921 v pogodbi s per-
zijsko (iransko) vlado odpoveda-
la interesom, ki jih je imela
carska Rusija v perzijskih oljnih
ležiščih, pod pogojem, da jih
(Perzija) ne bo dala v izrablja-
nje nobeni drugi državi. Te do-
ločbe pa se perzijska vlada ni
držala in dala dotična oljna le-
žišča trem ameriškim oljnim
družbam in eni angleški. An-
gleži so imeli razna druga oljna
polja v Perziji in Iraku že prej.
Ker pa je dobilo v zadnjih letih
olje še veliko večjo važnost, so
Angleži oljno produkcijo na
Bližnjem vzhodu in v Sredozem-
lju zelo povečali in modernizi-
rali. Od kar se je ameriškim olj-
nim korporacijam s pomočjo
ameriške vlade posrečilo dobiti
v najem oljna polja v Saudi
Arabiji, ki so baje ogromna, so
Angleži dobili tekmeca, ki jim
ni bil ljub. Nesoglasje se je po-
ravnalo s tem, da so povabile
zraven tudi glavno angleško
oljno družbo.

Star običaj je, da kapitalisti-
čne družbe, ki imajo Koncesije
v tujih deželah, zelo pazijo, da
imajo v njih sebi naklonjene
vlade. Sredstva so jim pri tem
postranska stvar. Vse take vla-
de so navadno skrajno korupt-
ne in reakcionarne. Koristi ma-
se so v takih deželah ignorirane.
Če se ljudstvo upre, dajo tuje
družbe reakcionarjem vso po-
moč, da ostanejo na krmilu. Če
ni šlo drugače, so poklicali na
pomoč še svoje vlade, ki so s
primerno intervencijo potlači-
le “bandite” in napravile “mir
in red” v deželi. Tako so angle-
ški interesi poskrbeli, da imajo
Iran, Irak, Egipt, Grčija, Tur-
čija itd. Angliji “prijateljske
vlade”, ameriški kapitalizem pa
je enUko uspel v latinski Ame-
riki. na Kitajskem in izgleda, da
bo v bodoče tudi na Japonskem.

Štrene pa meša sedaj Rusija,
ki tudi deluje za ustvaritev nji
prijateljskih režimov. V Iranu
ali Perziji želi koncesije na olj-
nih poljih, dalje v Teheranu ta-
ko vlado, ki bo prijazna Sovjet-
ski uniji in pa železnico od Per-
zijskega zaliva do Kaspiškega
morja, ki so jo med vojno zgra-
dili Američani. Ker je ta pro-
ga strategično važna, in gre pre-
ko dveh velikih oljnih ležišč, ki
jih lastujejo Angleži, je razum-
ljivo, da je med križajočimi se
interesi moralo priti do kon-
flikta.

V 13 urah v London
Z aeroplanom se pride iz New

Yorka v London sedaj že lahko
v manj kot trinajst urah.

in pa v raznih bančnih, zavaro-
valninskih, tovarniških, trgov-
skih ter rudniških podvzetjih.

150 milijonov dolarjev mezde,
ki je z malenkostnim zvišanjem
ne bodo mogli leta in leta nado-
mestiti. Unija odgovarja, da če
že ni uspela v svoji prvotni za- i
htevi za 30c zvišanja mezde na
uro, je dobila pa razne druge
koncesije. Kompanija pravi:
“Bomo videli!”

Slično kot s to dolgotrajno
ie mnogih drugih.

In nauk vseh je, da so silno dra-
ge za delavce, dočim kompani-
jam ne povzročajo posebne ško-
de. One jo saj lahko nadome-
stijo, a za delavce pa to ne ve-
lja.
. Ker unijski delavci sami pri-
znavajo, da so stavke zares dra-
ga stvar in naporna za delavce,
ali se ne bi mogli pri tem na-
učiti dobiti politična sredstva s
katerimi bi delodajalce primo-
rali priznati pravične zahteve
delavcev brez stavk, namesto
ustavljati obratovanje? O tem
je vredno razmišljati.
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Zbira in presoja urednik
Diplomacija je najbolj zvija-

čna stvar na svetu. Čim so mi-
nistri vnanjih zadev Anglije,
Francije in Zed. držav Španiji
rekli, da bi bilo zelo pravično,
pravilno in demokratično, akp
bi Francisco Franca nadomesti-
la s kako bolj ljudsko vlado -
in ko je zatem začelo vršeti pro-
ti fašizmu v Španiji, pa je za-
grmel Churchill proti Rusiji. In
Španija s svojim fašizmom je
bila mahoma pozabljena. In na-
mesto Franca je sddaj Stalin
smatran za svetovnega tolovaja.

V Kanadi so aretirali komu-
nističnega. poslanca, češ, da je
v zvezi s špijonažo, ki je iskala
skrivnosti produčiranja atom-
ske bpmbe, da jih sporoči v Mo-
svo. A le čemu naj se bi sovjet-
ski špljoni koncentrirali na Ka-
nado, ko vendar vsi verno, da je
sprivnost atomske bombe —po
Trumanovi lastni izjavi zgolj
naša posest, to mi nikakor ne
gre v glavo! Tako se bi izrazil v
tem listu mož pod bremenom
vprašanja, ki je težji, kakor pa
ga on more doumeti.

Josef Stalin je v nedavnem
intervjuvu v Moskvi dal Angli-
ji razumeti, da mu ni všeč, ker
britanski medvojni premier se-
daj rogovili v Zed. drž. v naka-
nah za zlom Sovjetske unije.
Da-li je Stalin s svojimi odgovo-
ri proti Churchillu kaj prida do-
segel, je odvisno od .tega, kaj
imata Truman in Byrnes v mi-
slih. Lahko nas. s Churchillom
vred zapleteta v vojno, a še lag-
Ije pa lahko kaj storita za mir.
ki ga nedvomno tudi Rusija želi,
ne le Anglija in Zed. države.

Sovjetska unija ima za svojo
varnost nekoliko več upraviče-
nih zahtev kot pa recimo USA.
Tako je namignil Stalin v svo-
jem intervjuvu minuli teden, ko
je ugotovil, da je Sovjetska uni-
ja izgubila v vojni sedem mili-
jonov življenj. Dodal je, da so
to večje izgube kot pa angleške

in ameriške skupaj. Ampak se
ne prerekajo zato, kdo je pustil
na bojiščih več mrličev. Gre se
za povsem druge stvari, za take,
radi kakršnih vojne nastajajo.

Slovenci so se zavzeli za pri-
dobitev Trsta in Primorja v
Slovenijo s toliko mujo, da se
angleški in ameriški korespon-
denti kar čudijo! Le od kje za-
jema ta mali narod tolikšno od-
ločnost, tolikšno silo in brezpri-
merno odpornost! Stari in mla-
di angleški večinoma aristo-
kratski oficirji, ki poveljujejo
tam, in njihni ameriški pomoč-
niki, se izgovarjajo, da jim de-
lajo preglavice “Titovi sloven-
ski in italijanski komunisti”. To
je kajpada iz trte izvito. Sloven-
ski narod hoče iskrenost Zed.
držav in Velike Britanije sedaj
preiskusiti vse drugače kot pa
ko so na konferenci v Versail-
lesu govorili zanj zgolj pred-
stavniki Šuštaršičeve-Krekove-
Koroščeve Slovenske ljudske
stranke.

Primorski Slovenci z vso osta-
lo Jugoslavijo vred vedo, da se
jim od zapadne demokracije
ker se primorskega vprašanja
tiče ne obeta nič dobrega. Za-
to so odločni, kar je angleškim
in ameriškim vojaškim pogla-
varjem, ki sedaj vladajo v on-
dotnih krajih, jako neljubo. Pa
se opravičujejo, da so na oni
strani Morganove črte le “ko-
munisti” in da je sploh vsa ta
neljuba zadeva le komunistična
intriga. A sami pri sebi vedo, da
se gre za atlantski čarter, ki so
ga nekoč kdaj je že bilo? ob-
ljubili, in pa štiri svobodščine,
ki so pač pokopane s pokojnim
Rooseveltom vred, žal, nema-
lo po njegovi krivdi.

Mussolini je trgal slovensko
zastavo, kar je razumljivo. Ni
pa primorskim Slovencem um-
ljivo, čemu sedaj isto počne za-
vezniška vojaška oblast, ki jo

(Nadaljevanje na 2. strani.)

PROGRESIVCI VSEH VRST SEDAJ
ZELO V STISKI ZA STRANKO

Liberalci in pa voditelji unij v odboru za politično
akcijo CIO, ki so mislili, kako sijajno so zmagali leta
1944, so prišli v zadrego, ker ne vedo, kakšno taktiko
zavzeti, da bi napravili iz sedanjega reakcionarnega
kongresa napredno zbornico.

Odbor politične akcije CIO že zbira v kampanjski
sklad in za kvoto si je določil kar pet milijonov dolar-
jev. Obljublja, da bo iz njega pomagal financirati
agitacijo za progresivne kandidate ne glede kateri
stranki pripadajo. V zadnjem volilnem boju se jeosre-
dotočil na demokratsko stranko—pač zato, ker je bil
Roosevelt njen glavni predstavnik. A po njegovi smrti
prihaja največ vpitja proti organiziranemu delavstvu
baš iz vrst poslancev demokratske stranke in republi-
kanci jim pomagajo.

Voditelji obeh strank se pripravljajo tudi že za pri-
hodnje predsedniške volitve in tu so liberalci še po-
sebnov zadregi. Dokler je bil Roosevelt predsednik,
jim jebilo lahko. Za Trumana pa se ne ogrevajo in on
bo skoro gotovo prihodnji predsedniški kandidat de-
mokratske stranke. Truman je po svojih nagnjenjih
konservativec in intelektualno jako šibek. Vzrok, da
skuša igrati vlogo progresivca je, ker je bil izvoljen na
podlagi Rooseveltovega programa in je po Roosevel-
tovi smrti obljubil nadaljevati njegovo delo. Toda nje-
gova administracija je izgubila ves "newdealski" zna-
čaj in v nji je iz newdealskih vrst samo še Henry Wal-
lace. Harry keks, ki je bil tajnik notranjih zadev, pa
že udriha po nji. O predsedniku Trumanu pravi, da se
ne more za ničesar dovolj odločiti, zato je za voditelja
nesposoben in v svojo administracijo pa nabira medi-
okre. Torej če bo Truman predsedniški kandidat, ga
Ickes ne bo podpiral, razen če bo republikanska stran-
ka nominirala še "slabšega" kandidata kot je Tru-
man.

Nesreča ameriških liberalcev je, ker smatrajo, da
morajo nekoga "podpirati", namesto da se bi odločili
zgraditi svojo stranko. Izgleda, da jih niti težke skuš-
nje zadnjih par let še niso izpametovale. In zelo slab
vzgled jim je dala progresivna stranka v Wisconsinu,
ki je je sedaj konec.


