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BIVŠI PREDSEDNIK HERBERT HOOVER je sedaj Trumanov de-
legat za proučevanje živilskih potreb evropskega ljudstva. Z njim je
bivši ameriški poslanik pri belgijski vladi Hugh Gibson, predno /,ta se
podala z letalom z New Vorka na pot v Pariz, kjer sta se najprvo usta-
vila in druga iloovrove pot pa je bila k papežu v Rim, od tam pa na
češko, Poljsko itd. V Jugoslavijo ni bil namenjen

Zapiranje poti
Sovjetski uniji
v Sredozemlje

Zmedena poročila iz Teherana. Dvojna mera
v vprašanju okupacij. Graditev novega
"sanitarnega kordona". Borba za olje

Perzijska vlada v Teheranu
je med dvema ognjema in si ni
na jasnem, kako se bi rešila iz
opasnega položaja. Vsled tega
tudi toliko konfuznih vesti iz.
njenih krogov. ♦

Pritisk diplomatov
K predsedniku vlade Ahma-

du Ghavamu prihajajo ameri-
ški, angleški in sovjetski posla-
nik prva dva, da ga bodrita,
naj vztraja v obtožbah proti Ru-
siji, in slednji, da ga pridobi za
sporazum z njo.

Naš državni tajnik Byrnes je
skupno z angleško vladp uspel
pritirati vprašanje Perzije pred
varnostni svet združenih naro-
dov, čemur se Rusija sicer ni ve-
liko protivila, pač pa je v nje-
nem imenu ambasador Gromej-
ko zahteval, da se zadevo odloži
do 10. aprila, čemur pa je Byr-
nes nasprotoval in z njim so po-
tegnili tudi drugi člani, razen
Oskarja Langa, ki zastopa Polj-
sko. Gromejko je vsled tega de-
monstrativno odšel in z njim
ostala sovjetska delegacija.

Perzijski poslanik Hussein
Ala v Washingtonu, ki je popoi
noma pod anglo-ameriškim vpli-
vom, se je pri varnostnem svetu
združenih narodov zelo požuril
z obtožbo proti Rusiji, dočim je
princ Mozaffar Firouz v Tehe-
ranu, o katerem pravijo, da go-
vori v imenu vlade, poročeval-
cem tujezemskega tiska dne 29.
marca dejal, da se je Ala vsled
svoje “sentimentalnosti in pre-
napetega patriotizma” v obtože-
vanju Rusije prenaglil in da za
deva ni tako huda kot bi izglo-
dala iz njegove izjave. To je v
svetovni javnosti in tudi med
člani varnostnega svetna ZN na-
pravilo vtis, da poslanik Husse-
in Ala nima pooblastila od svoje
vlade nastopati proti Rusiji ta-
ko kakor je.

Predrugačeno mnenje
Vsled te zmede sta ameriški

in angleški poslanik spet pritis-
nila na premierja Ahmada Gha-
vana in ta je 30. marca -izjavil,
da ima poslanik Hussein Ala
njegovo popolno zaupanje in da
je bila njegova obtožnica sestav-
ljena po vladnih navodilih. To-
da ta isti premier je nekaj dni
prej dal svetu po ovinkih razu-
meti, da med njim in Rusijo ni
pravzaprav nobenega resnega-
spora in da se bo nesoglasja med
Perzijo in Moskvo vzajemno po-
ravnalo. Vsa ta protislovja do-
kazujejo, da perzijska vlada vs-
led anglo-ameriškega pritiska
ne dela samostojno, kajti kadar

reče kaj spravljivega Moskvi v
prid, že jo oblegajo naši in an-
gleški diplomati za vztrajanje
pri svojih protestih proti Mo-
skvi.

Kršena pogodba
Perzijo so med vojno zasedle

vsaka svoj del angleške, ame-
riške in sovjetske čete. Med
sabo so se pogodile, da jo po
vojni zapuste in potem so dolo-
čili, da to store najpozneje do
2. marca. Toda sovjetska arma-
da je ostala v Perziji tudi po
tem datumu in pod njeno zašči-
to se je perzijski del Azerbaid-
žana oklical za avtonomno de-
želo. Naša in angleška vlada sta
hoteli od Moskve pojasnila, če-
mu je prelomila pogodbo in kaj
namerava v Perziji. Posredno
je to pojasnila že prej, da bi ra-
da na severu koncesije za izrab-
ljanjc oljnih ležišč, ki jih je car-
ska Rusija že imela, a se jim
je Lenin po boljševiški revolu-
ciji odpovedal, pogojno, da jih
perzijska vlada ne sme dati no-
beni drugi deželi ali tuji korpo-
raciji. Tega pa se ni držala. Šele
ko je Sovjetska unija postala
močna, je koncesije ob sovjetski

'Nadaljevanje na 5. strani.)

VValter Reuther, ki je bil dne
27. marca izvoljen na konven-
ciji unije avtnih delavcev (Uni-
ted Automobile VVorkers) v At-
lantic Cityju za predsednika te
do nekaj časa največje ameri-
ške delavske centralne organi-
zacije, je unijski voditelj poseb-
ne sorte. Unijske aktivnosti so
njemu in vsi njegovi rodbini že
v krvi. Star šele 38 let, a je že
znan po vsi deželi kot eden naj-
razumnejših delavskih vodite-
ljev in slovi tudi za veščega po-
znavalca ameriškega industrial-
nega in finančnega sistema.

Zmagal je le z malo večino,
toda zmagal je in na pozorišče
ameriškega unijskega gibanja
je stopila nova osebnost. Wal-
ter Reuther je sicer bil znan že
prej ali nastopal je le kot “pod-
predsednik” UAW, torej kot
oseba, ki je na podrejenem me-
stu. Zato njegove izjave niso
mogle nikoli priti toliko v upo-
štev kot bodo lahko v bodoče.

Reuther je vodil tudi nedavno
končano stavko delavcev pri
General Motors korporaciji.

HUJSKAČEV V NOVO VOJNO VEČ KOT
PA JE ZDRAVO ZA MIR PO SVETU

Bivši pennsylvanski governer George H. Earle, ki
je bil pod Rooseveltovo administracijo tudi že v zve-
zni diplomatični službi, med drugimi na Balkanu, je
za takojšnji napad na Rusiio. Earle, star 55 let, ki se je
vrnil nedavno s svoio 23-letno nevesto iz Carigrada, je
dne 23. marca v intervjuvu v Bostonu dejal, da naj
udarimo na Sovjetsko unijo z atomskimi bombami se-
daj, ko jim mi imamo, ne pa čakati, da jih bo tudi Ru-
sija znala izdelovati.

"Ne dajmo ji še naprej dovoliti mučiti druge na-
rode, ko mi vendar posedujemo silo, s katero lahko
njeno početje ustavimo ..

Vladi v Washingtonu svetuje Rusom ukazati, "naj
se ko hitro mogoče poberejo v svojo deželo." Pravi,
da sta bila Mussolini in Hitler v primeri z "gangster-
jem" Stalinom le pritlikavca, zato pa smo sedaj v več-
jih škripcih kot pa dokler sta onadva rogovilila. Ker
je bil Earle v Evropi in v Mali Aziji, trdi, da ve, kaj
govori. Ugotavlja, da vlada nad ljudstom teror ne
samo v Rusiji, temveč v vseh deželah, ki so pod nje-
nim vplivom, in da ni tam ne svobode tiska, ne svo-
bode bogoslužja. Trdi, da je v koncentracijskih logar-
jih v Rusiji še vedno več kot 15 milijonov ljudi in da se
je o tem prepričal v pomenkih z begunci.

G. H. Earle sedaj ni več kaka posebna veličina v
demokratski stranki ali v ameriški politiki, toda je bo-
gataš. In to je, kar v ameriški politiki res kaj šteje.
(Vir, iz katerega to črpamo, je Earlov intervju v Mc-
Cormickovemu tisku, vključivši Chicago Tribune z dne
22. marca.)

V Columbiji je pred poslanci legislature South
Caroline govorila 21. marca angleška (v Ameriki ro-
jena) aristokratka, milijonarka Lady Nancy Astor, ki
je bila do zadnjih volitev članica angleškega parla-
menta skozi mnogo let. Associated Press jo citira, da
je rekla med drugim: "Rusije se nam ni treba prav nič
bati, ako se ji postavimo po robu," češ, "sedaj se iz-
kaži, če ne blufaš!" Pohvalila je tudi Bevina, kar za
delavsko stranko v Angliji ni dobro.

Earle in Lady.Astor seveda nista edina, ki bi rada
z Rusijo čimprej opravila, da bi potem v miru spala.
Največjo bombo ščuvanja proti nji je vrgel v Ameriki
Winston Churchill. In na kaj drugega vas spominjajo
kartoni in članki o Rusiji v McCormickovemu, Hearsto-
vemu in v večini drugega kapitalističnega tiska, kot
pa na uglajanje poti v novo svetovno vojno? Ljudstvo
nobene dežele si je ne želi, a ljudstvo ie tudi v demo-
kratičnih deželah često zastopano z ljudmi, ki so za
vojno, posebno ker vedo, da njim ne bo treba vanjo.

Rusija pomaga uspostaviti
promet v Romuniji

Rumunija, ki je vsled vojne
in pa poraza v nji veliko pre-
stala, je sedaj deležna v veliki
meri sodelovanja Sovjetske uni-
je, proti kateri je šla v vojno na
strani osišča. Za uspostavitev
železniškega prometa ji je po-
slala 115 lokomotiv in 15,000 to-
vornih vagonov, 5,536 vagonov
pa ji je dala v najem za dobo
pet let.

Seveda, na drugi strani bi la-
hko kdo rekel, da je Rusija po
okupiran ju Rumunije vzela iz
nje veliko lokomotiv in vago-
nov, z motivacijo, da so nem-
ške, ali pa da so bile pokradene
v času nemške-rumunske inva-
zije v Rusijo z ukrajinskih že-
leznic. Vseeno, Rumunija je ze-
lo zadovoljna, čta Je Rusija
sedaj pripravljena pomagati,
kar je dobro za obe deželi in za
vse druge v njeni soseščini.

Italija zna ne samo
prositi za relif, pač
pa ga tudi zlorabljati

Bivši predsednik Hoover, ki
ga je predsednik Truman po-
dal na proučevanje potreb za
relif v Evropi, se je oglasil ta-
koj, ko ie opravil v Parizu, pri
vladi in pri papežu v Rimu in
nd tam poudaril, v kako silnem
pomanjkanju je ljudstvo Italije.
Apeliral je, naj se mu takoj bolj
izdatno pomaga.

Robert Conway, ki je v Ri-
mu poročevalec dnevnika “Nevv
York Times”, pa je svojemu li-
stu nesla! brezžični brzojav, v
katerem ugotavlja, da se v Ita-
liji z relifnimi pošiljkami ne de-
la tako kot bi bilo v korist onih,
ki so najbolj v potrebi.

Z ozirom, da hi vlada na
Hooverja napravila čimvečji u-
činek, mu ie priredila banket,
ki se je sicer vršil v sijajni dvo-
rani, toda ob črnem kruhu in tu-
di druga hrana je bila skrajno
skromna. To naj bi bivšega
ameriškega predsednika uveri-
lo, da niti ministri in imoviti Ita-
lijani sedaj nimajo zadostne
hrane, kaj šele ljudstvo!

Korespondent Conway pravi,
da ie bila to potegavščina, da se
Hooverja potegne za nos se-
veda v prid več relifa Italiji. On
ugotavlja v tem najbolj slovi-
tem ameriškem dnevniku, in v
čikaški Tribuni, da raketirji in
imoviti sloji v Italiji “dobro ži-
ve”. Kupujejo na črni borzi,
kjer je belega kruha, mesa in
drugih živil v izobilju. In kar je
pri tem tragično, po Italiji in
drugje se govori čezdalje glas-
neje, da veliko živeža, ki priha-
ja v Italijo od UNRRA za relif
potrebnim, najde po “ovinkih”
svojo pot k raketirjem, ki ga po-
tem razpečavajo pod roko onim,
ki lahko zanj visoko plačajo.

Omenjeni poročevalec izvaja,
da v Italiji deset odstotkov pre-
bivalcev živi res v velikem po-
manjkanju. Ampak kot povsod,
tako se za take reveže merodaj-
ne oblasti tudi tam najmanj bri-
gajo. Premožni sloji v Italiji pa
o pomanjkanju nič ne vedo, ker
jedo kar se jim zljubi in tudi
srednjemu sloju ne gre slabo.

Italijanska vlada ima sicer na
papirju stroge regulacije in ka-
zni za kršilce, ki pa se jih ne iz-
vaja. Conwayeve ugotovitve je
potrdil major Chas. H. Carroll
iz Nevv Vorka, ki je bil tam v
službi ameriške vlade. Nad 60
odstotkov živeža v Italiji gre na
črno borzo. Ljudje z malimi do-
hodki si ga vsled tega ne more-
jo privoščiti, toda italijanska
vlada v svojih statistikah tega
zla noče priznati, zato so njeni
podatki varljivi, ker jemljejo v
upoštev le tisti živež, ki ga raz-
prodajajo groceristi legalno.

Isti ameriški častnik (major
Carroll) je poročevalcu newyor-
škega “Timesa” dejal: “Italijo

(Nadaljevanje z 2. strani.)

Sprememba v UAW, od katere se veliko pričakuje
Trajala je dolgo in poraženi
predsednik unije avtnih delav-
cev R. J. Thomas mu je na kon-
venciji očital, da jo je zavlekel
po nepotrebnem.

Resnica je, da bi se Reutherja
nihče rajše ne iznebil kot ravna-
telji GM. Tega niso v napadih
na unijo nič skrivali. Prav go-
tovo je, da se v vsaki veliki stav-
ki delajo napake in nedvomno
je tudi Reuther v boju z GM sto-
ril kako potezo, ki ni bila dovolj
preudarjena in je več škodila
kakor koristila. A dejstvo je, da
se industrialni magnati mladega
Reutherja boje bolj kot kogar
koli drugega v veliki množici
unijskih voditeljev.

Ko se je pričela vojna, in že
prej, je VValter Reuther izdelal
načrt za rekonverzijo avtne in-
dustrije v ogromne obrate za
masno produciranje aeroplanov
in tankov. Magnati avtnih kor-
poracij so ga skušali pri tem ig-
norirati, kar jim je uspelo zato,
ker mu tudi predsednik Roose-
velt ni hotel prisluhniti. Pa je
rajše imenoval za preuredbo

avtne industrije v municijske
obrate glavnega načelnika kor-
poracije GM, kateremu je nato
pel slavo ves kapitalistični tisk
po deželi. A ni bilo dolgo, ko je
moral ta sloviti ravnatelj in
magnat poseči po Reutherjevih
načrtih in šele ko se je začelo
avtno industrijo po njih usmer-
jati, je dosegla produkcija letal
in tankov višino, kakršno si je
pokojni Roosevelt zamišljal.

Reutherja so v borbi med
dvema frakcijama v UAVV ogla-
šali za voditelja “desnega kri-
la’’, menda zato, ker je bil proti
njemu “Daily VVorker”, Richart
T. Frankensteen in z njim ves
takozvani komunistični blok.
Dosedanji predsednik unije avt-
nih delavcev, J. R. Thomas, ni
komunist, je na bil Reutherjev
nasprotnik. Kajti Reuther je
človek iniciative in dinamike,
ne avtomat, ki bi le lepo govoril

zmerom eno in isto, in se pri
tem oslanjal na mašino, ki vleče
niti sem in tja od zgoraj.

VValter Reuther je bil član so-
cialistične stranke. Da-li je še

ali ne, nam ni znano. Poročila v
dnevnem tisku so ga označeva-
la za bivšega socialista. Vemo
le, da je socialistične politične
aktivnosti pustil in pa da je na-
sprotoval Frankensteenovi tak-
tiki, po kateri bi se morala uni-
ja ravnati po vetru, kakršen bi
pihal iz Browderjevega, sedaj
Fosterjevega urada v Nevv Vol-
ku. Zato tam Reutherja nimajo
radi. V praksi pa se je izkazal v
medvojnih letih prav gotovo za
veliko bolj levičarskega, za ve-
liko bolj protikapitalističnega,
kot pa so njegovi takozvani “le-
vičarski” nasprotniki.

Ako bo VValter Reuther nada-
ljeval kot dosedaj, bo on ne-
dvomno tudi bodoči predsednik
CIO, dasi letos in morda še par
let na Murrayevo mesto še ne bo
kandidiral. In možno je, ako so-
cialistična vzgoja v njemu 'kaj
pomeni možno je, da bo za-
obrnil s časoma tudi politično
akcijo CIO, ki sedaj podpira le
demokratske in republikanske
kandidate, v samostojno delav-
sko politično akcijo s socialistič-
nim programom.

fKoiiENTAiijij
Zbira in presoja urednik

Dr. Nicholas Murray Butler
je spor med veliko trojico zara-
di Irana označil na kratko, da je
nastal edino zaradi olja. Butler.
star 83 let, že slep, je bil skozi I
dolgo vrsto let predsednik Co-
lumbia univerze v Nev/ Yorku.
Smatran je bil vedno za liberal-
ca in tako je tudi v tem slučaju
poudaril, da je boj zaradi Irana
nastal ne radi kake demokraci-!
je, ali v obrambo ondotnega,
ljudstva, ampak vsled tekme I
med oljnimi interesi za kontro-|
lo nad oljem v Iranu in drugje
na bližnjem vzhodu. Vrh tega
je Butler poudaril, da ima i Ru-
sija pravice do oljnega deleža v
Iranu, ne samo Anglija in Zed.
države, oziroma njune privatne
oljne družbe. Butler je v poli-
tiki republikanec; ni noben “so-
potnik”, čeprav si je upal resni-
co povedati. Ko je govoril v
New Vorku Churchill, so ga po-
vabili, naj ga na banketu on
predstavi, pa je odklonil. On
pač stvari boljše vidi in pojmu-
je kakor pa tisti, ki niso slepi.

Kongresnik De Lacy (demo-
krat iz države Washington) je
na shodu v New Yorku dne 30.
marca dejal, da imajo Zed. dr-
žave že 1,500 atomskih bomb.
Ker vsaka zadostuje za poruše-
nje mesta in za uničenje prebi-
valstva v njemu, je to že ogrom-
na sila. Ni čudno, ker se bivši!
pensylvanski governer Earle ta-
ko navdušuje za takojšnji napad
na Sovjetsko unijo, češ, sedaj
udarimo, ko atomske bombe sa-
mo mi posedujemo! Kadar jih
bodo tudi Rusi imeli, bo prepo-
zno. Je verjetno, da je v Wash-
ingtonu i mnogo drugih, ki ena-
ko razmišljajo kakor Earle, češ, ■da je mir na svetu nemogoč do-
kler bo obstojala komunistična
država. Te halucinacije jih na-
vdajajo vsled strahu za njihna
privatna bogastva.

Diktator Franco je prišel na
krmilo ne samo po zaslugi Hit-
lerja in Mussolinija temveč prav •
toliko vsled lažne nevtralnosti
demokratičnih vlad. Tudi po-
kojnemu Rooseveltu se je takrat

' silno mudilo v proglašenje ne-
-1 vtralnosti in tako povzročil, da
ni dobila španska republika od
tu nobenega materijala, čeprav

i ga jebila pripravljena takoj pla-
čati. Franco je še na krmilu
sedaj edino po zaslugi demo-
kratičnih Zed. držav in demo-
kratične Anglije. Masko jima je
iztrgala Francija. Pristaši Fran-
ca tu in v Angliji, posebno tu,

' vpijejo, da je francoska vlada
I nastopila proti Francu zato, ker

i v nji dominirajo komunisti . .
.

Frederick Kuh, ki je v Lon-
donu poročevalec Marshall Fiel-
dovega tiska, ie politiko posedu-
jočega sloja v Angliji in Zed.
državah glede bodočnosti Špa-
nije dobro razložil. Plutokracija
se boji, da če iberskemu poloto-
ku pomagamo v obnovitev re-

i publike, bo v nji kaj lahko dobil
prvenstvo sovjetski vpliv, kar
ie ena nevarnost, in druga pa,
še večja seveda, da utegne Špa-
nija, če postane republika, uve-
sti socializacijo, oziroma, kot
plutokrati pravijo komuni-
zem. Torej naj ostane Franco
kjer je, in če ne on, pa naj se
Španijo spremeni raj še v mo-
narhijo kot v republiko. V tej
nečedni protidemokratični po-
litiki zelo pomaga ne samo ame-
riška ampak tudi angleška di-
plomacija, čeprav je njen ‘boss’
Ernest Bevin.

Aleksander Rankovič, ki je v
Titovem kabinetu minister no-
tranjih zadev, je skupščini 24.

I marca poročal, da je Draža Mi-
hajlovič ujet. Skrival se je v go-
rah in z njim so zajeli enajst
četnikov, ki so ga varovali. Ran-
kovičevo poročilo je bilo spreje-
to z velikim navdušenjem. Kar
bi človeka zanimalo je, kje je
ostala armada četnikov, o kate-
ri so tisti ameriški časnikarji, ki
Tita nimajo radi, tako navduše-
no pripovedovali in obenem pre-
rokovali za to pomlad civilno
vojno v Jugoslaviji? Eni so po-
ročali, da šteje 75,000 mož, bolj
aptimistični pa so pravili, da
ima Draža okrog četrt milijona
mož pod orožjem. A vse, kar so

(Nadaljevanje na 2. strani.)

"SVOBODNO PODJETNIŠTVO" NAJBOLJ
PRITISKA, DA STRE SVOBODNI TISK

The Hat Worker", ki je velik list, glasilo unije de-
lavcev v industriji moških in ženskih klobukov, pravi
v svoji izdaji z dne 15. marca, da mu je pomanjkanje
papirja eno izdajo skoro zadušilo in je izšla vsled tega
z zamudo. Tiskarna, ki ga tiska, mu obeta za prihod-
njo in nadaljne številke enako nevarnost.

Pri Proletarcu smo jo skusili v malern pri letošnjem
koledarju, ko je bilo zanj do pozne jeseni na razpola-
go šele polovica papirja, in še večje težave smo imeli
z lanskim "Majskim glasom".

Ker je bila med vojno vladna kontrola nad distri-
bucijo papirja časopisju in založniki knjig zelo ostra,
so se mnoge publikacije, ki razpolagajo z milijoni do-
larjev imovine, lotile kupovati papirnice. Tako n. pr.
pripovedujejo, da je lastnik revij "Time" in "Lise" ku-
pil papirnic v vsoti okrog 17 milijonov dolarjev. Po-
prej so papir "svobodno" prodajale, sedaj ga bo za
druge publikacije le, če ga bo lastniku kaj ostalo.

Tudi mnogi veliki dnevniki posedujejo svoje pa-
pirnice, med njimi multimilijonarska čikaŠka "Tri-
buna".

Tako je veliko bogastvo ameriškega kapitalistič-
nega tiska izdajateljem omogočilo njihen monopol
nad tiskano besedo bolj in bolj utrditi. In monopol
vendar ni "free enterprise", čeprav ga vedno po-
udarjajo.

Veliko krivde za to stanje se lahko pripiše tudi
unijam. To je priznal dne 26. marca v Atlantic Cityju
tudi novoizvoljeni predsednik unije avtnih delavcev
(CIO) Walter Reuther, ki je dejal, da se on ne bo boril
samo za zvišanje plač delavcem svoje organizacije,
temveč ob enem tudi za koristi SPLOŠNEGA ameri-
škega ljudstva. Namreč tiste mase, ki je najbolj brez
zaščite. Bilo bi dobro, če se bi po tem pravilu ravnale
tudi unije tiskarskih delavcev. In sploh vse druge uni-
je, pa bo veliko več vzajemnosti, zmagovati bo lag-
Ije in delaski "free enterprise" ne bo toliko v nevar-
nosti pred zadavljenjem kot je sedaj.
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