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SLIKA BEDE Z DUNAJA

Tekma za oljna
ležišča velik
vzrok sporom

Petrolej sedaj večje vrednosti kot pa nekoč
zlato. Perzija v novi vlogi. Obljube, da naj
bodo surovine dostopne vsem, še neuresničene

Ni je surovine, ki bi bilo dan-
danes večje važnosti kot so pe-
trolejski ali oljni vrelci. N. pr.
v Zed. državah. Naša dežela je
že vsa “na kolesih” in žene jih
gasolin in za mazanje je treba
olja. Od Atlantika do Pacifika
so ceste že skoro vse dobro tla-
kovane in milijone ljudi se gib-
lje na njih v avtih, v avtobusih
in v tovornih avtih. Tudi loko-
motivam in ladjam služi*
bolj in bolj za kurivo-

Dva “škandala” radi olja
Po prvi svetovni vojni smo

imeli tajnika notranjih zadev
(pisal se je Fali), ki se je toliko
spozabil, da je dal vladna oljna
ležišča na zapadu v izrabljanje
magnatu oljne družbe. Ta pa mu
je v protuslugo “posodil” pol
milijona dolarjev. Stvar je pri-
šla na dan, Fali je moral'v za-
por in pogodba je bila preklica-
na. toda privatniki so ostali go-
spodarji našega oljnega boga-
stva. Kajti zlate rude sedaj več-
ne iščemo, toliko bolj pa stiku-
jemo, kje bi zasledili nova oljna
ležišča.

Tako smo jih našli ob obrež-
jih pod morskim dnom ob Cali-
forniji in v Texasu. Zvezna vla-
da pod vodstvom notranjega taj-
nika Ickesa si jih je lastila za
svojo posest. Toda v zvezi s pri-
vatnimi interesi, ki so jih hoteli
zase, je bil magnat demokrat-
ske stranko, njen bivši blagaj-
nik, ki je svoji stranki ponudil
stotisočake v kampanjski sklad,
ako vlada odneha od tožbe, s
katerimi si skuša pridobiti ome-
njena oljna ležišča po zvezni
ustavi za svojo posest. Ker je
Ickes spravil to afero na dan,
je moral izstopiti iz vlade- In
kdo ve, če bo mogel njegov na-
slednik ščititi ljudske interese
tako kakor jih je Ickes!

Olje v mednarodni politiki
Kakor v naši domači, tako

igra olje silno važno vlogo v
mednarodni politiki, veliko več-
jo kot pa jo je še kdaj prej “ru-
mena kovina”.

Našim čitateljem je znano, da
je velika diplomatična bitka, ki
sta jo pričeli radi Perzije angle-
ška in ameriška vlada proti so-
vjetski vladi, nastala ne vsled
obrambe kakih ideologičnih na-
čel, ampak zaradi oljnega boga-
stva v omenjeni deželi. Ako bi
bila Perzija samo puščava, pa
nič olja pod njo, .se ne bi radi
nje nihče veliko vzrujal. Ta-
ko pa so tam silno bogati vrelci

"ZARJA"
V CLEVELANDU

priredi koncert v nedeljo
28. aprila. Vršil se bo v

SND na St. Clair Ave.

in z njih so speljane cevi stotine
milj daleč v pristanišča, kjer se
iz njih to olje izteka v ladje
ameriških in angleških oljnih
družb. Enako iz Iraka (Mezopo-
tamije.)

Sovjetskim diplomatom se je
posrečilo vlado v Teheranu pri-
dobiti za preklic pritožbe proti
Rusiji, ker svojih čet ni umak-
nila iz Perzije do datuma, kot je
obljubila, a naša in angleška
vlada vztrajata, da se pritožbe
ne sme črtati iz dnevnega reda.
Med tem zaupni ljudje mešeta-
rijo za zaprtimi vrati, da se do-
menijo, kako bi si oljna boga-
stva v Perziji razdelili tako, da
bi jih bili poleg ameriških in
angleških družb tudi Rusi in
drugi nekoliko deležni-

Udarec, ki je priletel nazaj
Dočim se je precej časa zdelo,

da je v tej aferi perzijska vlada
popolnoma na strani Anglije in
Zed. držav in da je odločno za
to, da se Rusijo pritira pred za-
tožno klop, pa se sedaj stvar za-
obrača. Poslaniki Anglije, Zed.
držav in Sovjetske unije ter nji-
hni zaupniki pa v Teheranu
menda še niso bili nikdar tako
zaposleni kot so sedaj. Kajti gre
se za olje.

Perzijska vlada, ki se je do
nedavno dušala proti Rusiji, pa
je dne 18. aprila vložila novo
pritožbo tokrat proti Angliji
in s tem tudi proti ameriškim
oljnim družbam

V Perzijskem zalivu je otok
Bahrein. Daši je le 27 milj dolg
in 10 milj širok, in je na po-
vršju peščena puščava, ima pod
seboj zaklade olja, ki prinaša
milijone dobička. Toda ne Per-

'Nadalievanje na 5. strani.)

Zvezni urad, ki ima v področ-
ju reguliranje stavbne industri-
je, in pa urad za določanje cen
ugotavljata, da so nepremičnine
(real estate) že v inflaciji. Hiše,
ki so bile, oziroma so vredne
kvečjemu $6,000, se prodajajo
po $9,000 do SIO,OOO- Zvezna
vlada je kongresu predlagala,
naj bi določil dostropne cene tu-
di za stare hiše, ne samo za no-
ve, a med poslanci prevladuje
tendenca, da čimmanj vladne
kontrole, toliko boljše bo za de-
želo. V mislih pa imajo le kori-
sti špekulantov, kajti tudi ve-
čina poslancev je zainteresirana
bolj v kupčije za privatni profit
kot pa v ščitenje splošnih ljud-
skih interesov.

Kakor so se cene nepremič-
nin (v glavnem stanovanjske

Ob velikonočnih praznikih je
papež Pij XII. Italijanom dejal,
da bodo volitve, določene na 2.
junija t. 1., odločilne za Italijo
med življenjem in smrtjo-

Ko je Italija “kapitulirala”, je
bila fašistična stranka edina, ki
je smela obstojati. Potem ni bilo
dolgo časa nobene, pač pa so za-
vezniki (Angleži in Američani)
poskrbeli za ustanovitev uprav-
nih odborov, v katerih naj bi se
dalo zastopstvo tudi levičarskim
skupinam. Slednje pa so se med
tem že same pobrigale za obno-
vitev svojega gibanja na od za-
veznikov dovoljeni legalistični
podlagi.

Zavezniška vojaška vlada je v
minulih tednih prepustila Itali-
janom vso politično oblast razen
v julijski krajini, kjer angleški
in ameriški oficirji še gospoda-
rijo in izdajajo dekrete.

V Italiji je bilo do Mussolini-

DVE VOJNI, INFLACIJA, FAŠIZEM
IN LAKOTA PRODUKT KAPITALIZMA

V dobrih tridesetih letih je kapitalizem povzročil
svetu neizmerno gorja. Zanetil je dve svetovni vojni in
njihne posledice so inflacije, fašizem, lakota, epidemi-
je in druga socialna zla, ki tepejo človeštvo.

Med prvo svetovno vojno je Woodrow VVilson za-
sanjal načrt tako lep, da so se zani navdušili ne le
zmagoviti temveč prav tako tudi nevtralni in pa pora-
ženi narodi. Uveljavilo naj bi ga društvo narodov, ki
se je ustanovilo po vojni; vsak narod bi imel pravico
sam odločati o svoji usodi, vojna se ie vršila pod ge-
slom borbe za odpravo vojne in zavarovati svet za
demokracijo in pravičnost.

Minuli teden je društvo narodov dokončalo v svoji
palači v Genevi svoje poslednje zasedanje. Woodrow
VVilsonov sen je bil polomija. Njegov program so sicer
državniki onih dni v bistvu sprejeli, a ob enem se za-
vzeli obvarovati kapitalizem in imperializem si-
stem, ki temelji na pravici posameznikov izkoriščati
delavno maso in zasužnjevati ljudstva v kolonijah v
prid plutokracije vladajočih dežel.

Kakor VVilson, je bil tudi pokojni Franklin Delano
Roosevelt idealist. Proglasil je svetu evangelij štirih
svobodščin in atlantski čarter. Zasnoval je načrt za
zgraditev organizacije združenih narodov. Bila je
ustanovljena lani v San Franciscu. Pokojna liga ji je na
svoj Veliki petek 19. aprila, ko jeklaverno preminula,
zapustila svojo palačo in arhive. In ob enem ji je za-
pustila sistem, kakršen je njo upropastil. Prevladuje
še po vsem svetu, razen v Sovjetski uniji in odpravlja
se ga sedaj v par drugih deželah.

VVoodrovv Wilson je resnično deloval za svetovno
uredbo, v kateri bi se vojne več ne dogajale. A ob
enem ie imel vero v gospodarski red, v katerem je
mOgoče, da je lahko nekdo multimilijonar, milijoni,
ki delajo zanj, pa so v socialni negotovosti.

FDR je iskreno verjel v program, ki ga je oglašal,
a ob enem je bil prav tako prepričan, da je kapitali-
stični sistem vredno ohraniti, čeprav je tu pa tam
(Roosevelt) mlatil po "ekonomskih rojalistih". In v
njegovi organizaciji združenih narodov so se poja-
vile vse tiste hibe, ki so upropastile ligo in pahnile
svet v novo katastrofo. Vse to ie nam nauk, da pod
kapitalizmom ne more biti drugače kot ie, in če ho-
čemo res organizacijo združenih narodov, ji moramo
dati socialistični temelj.
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V Italiji se bo 2, junija odločilo med
levico in desnico ter o usodi monarhije

jevega vstopa v vlado mnogo
strank. Tudi sedaj jih je že ka-
kih 60, a le tri pridejo v poštev.
Te so socialistična, komunisti-
čna in pa krščansko demokrat-
ska stranka- Slednja je bila ob
ustanovitvi zelo šibka, a si je s
pomočjo duhovščine od časa ka-
pitulacije Italije zelo opomogla.
V nji se združujejo poleg du-
hovščine v glavnem vsi konser-
vativni krogi, med njimi velika
večina tistih, ki so šli prej z
Mussolinijem “čez drn in strn”.

Iz občinskih volitev v Italiji,
ki so se vršile pred par tedni, je
bilo razvidno, da je ljudski sen-
timent v mestih večinoma z le-
vičarji, na deželi pa je uspela
krščansko demokratska stranka

Socialisti in komunisti se na-
dejajo dobiti večino v zbornici,
ki bo štela 573 poslancev, kandi-
datov v njo pa je čez sedem ti-
soč. Volilno oravico ima 28,000,-

Inflacija v nepremičnine najbolj zajedena
hiše) prenapihnile v mestih in
v predmestjih, tako so se čez-
merno dvignile tudi cene far-
mam.

Slično se je dogodilo po prvi
svetovni vojni. Ko je nastala
“depresija”, pa so cene hišam in
farmam mahoma padle. Marsi-
kateri hišni posestnik je spoznal,
da če je na hišo, ki ji je bila
cena ob nakupu SIO,OOO, plačal
recimo že $3,000, je spoznal, da
bi zanjo ne dobil v onih dneh
niti $6,000, pa je nehal plače-
vati obroke. Bodisi, ker jih ni
zmogel, ali pa, ker se mu je zde-
lo preneumno, da bi metal de-
nar stavbinskim in zemljiščnim
špekulantom v žrelo

Enako slabo se je godilo far-
marjem. Na tisoče jih je prišlo
na kant, ker so cene padle kme-

tijam in pridelkom.
Kako za braniti, da se laka ka-

tastrofa več ne dogodi? Truman
je na svoj neprepričevalen na-
čin predlagal regulacije in pa
strogo kontrolo nad prekupci.
Ni mu uspelo. “Free enterprise”
zahteva svobodo v lovu za dobi-
čki, neglede na posledice.

Kjer pa se magnatom to svo-
bodo omejuje, zahtevajo sub-
vencijo. In jo dobe.

Vlada se je resno zavzela za
zgraditev stanovanj, in pred-
nost, da jih dobe, imajo vetera-
ni Za nove stanovanjske zgrad-
be je določila tudi dostropne ce-
ne, ki so sicer delna zaščita, toda
koncem konca kupec teh hiš le
spozna, da smo v inflaciji. Vse
se mu pretirano računa. In če-
stokrat tudi materija], posebno

Lakota po svetu bo
ugonobila milijone,

jim ne pomagamo
Pomanjkanje v najbolj priza-

detih evropskih deželah je ve-
iko večje kot pa so uradniki
JNRRA prvotno pričakovali.
Zelika lakota ie nastala tudi v
aziuh krajih Indije in Kitajske.

Na te dejstva so svet po radiu
poz<;rili dne 19. anrila novi na-
’nik UNRRA, Fiorelo LaGu-

vdia .bivši predsednik Zed. dr-
av Herbert Hoover, ki je bil

slan študirati živilski pro-
lem v Evropi, in pa predsednik

Truman-
Živilska kriza je tako straho-

vita so poudarjali vsi trije,
da je treba takoj podvzeti vse
mogoče korake proti nji. Ako ne
pošljemo v prizadete dežele v
Evropi živil v maju, jim bo tre-
ba poslati rakve v juniju, je re-
kel LaGuardia. Zastopniki UN-
RRA poročajo, da se pomanjka-
nje veča najbolj na Poljskem, v
Grčiji, Italiji in Jugoslaviji

Vsled lakote so ljudje pora-
bili <udi semena in brez semen
pa novih pridelkov letos ne bo.
V7 omenjenih in v mnogih dru-
gih krajih v Evropi je 75 odstot-
kov otrok podhranjenih. Tuber-
kuloza med njimi se širi, ne ra-
stejo, imajo bolne zobe m umi-
rajo.

LaGuardia smatra, da mnoge
dežele, ki imajo živeža v zalo-
gah, premalo pomagajo, pred-
vsem latinska Amerika Na to
dejstvo je papeža opozoril Her-
bert Hoover, ko je bil pri njemu
na obisku, in ga prosil, naj na
katoliške republike v Južni in
centralni Ameriki apelira storiti
več za relif kot pa so dozdaj.

Predsednik Truman je izdal
nove odredbe za prihranitev na
živilih, da jih bo toliko več mo-
goče poslati gladujočim ljud-
stvom, toda listi v Angliji kriti-
zirajo. da bi v tej deželi za relif-
ne dajatve storili lahko več, če
bi posnemali Anglijo, ki je na
živilskih zalogah revna, pa ven-
dar pomaga proporčno veliko
boljše kot pa Zed. države. In
angleški življenški standard je
seda j jako nizek. Da, vojna je
prinesla strašanske posledice in
vzelo ho leta, predno pride svet
spet v normalne toke, če se med
tem ne spusti v novo vojno.

Slaba briga za šolstvo
Angleška kolonija Trinidad

ima pol milijona prebivalcev
(razen angleških priseljencev

I vsi črnci), toda samo eno višjo
j šolo in le 46 ljudskih šol.

()G0 oseb, med njimi 15 milijo-
nov žensk. Naloga te zbornice
bo sestaviti novo ustavo in z njo
vred rešiti vprašanje’, ali naj bo
Italija v bodoče še monarhija ali
pa se jo okliče za republiko. So-
cialisti in komunisti so za odpra-
vo monarhije in z njimi vred
več drugih liberalnih političnih
skupin- Klerikalci pa delujejo
za ohranitev monarhije, češ, ako
se jo odpravi, bo postala Italija
komunistična in zavezniška po-
moč (ameriška in angleška) ji bo

i odročena. Mnogi prerokujejo,
da se bodo volitve mirno izvrši-
le. a nekateri se boje, da bodo
končane v krvi.

les, ni tak, kot bi moral biti za
tisto ceno.

V Zed. državah bi bilo treba
podreti v mestih razpadajoče
pr< dele (slums), a v občinah, v
legislaturah in v kongresu se
vedno, kadar je ta problem v
razpravi, govori, da mora vse■ gradbeno delo biti v področju
privatnega podjetništva- Vlada
sic r lahko pomaga s subvenci-
jami. a drugače pa naj se nikar
ne utika zraven.

Tako se *o vprašanje ki je
za milijone ljudi življenskega
pomena, rešuje ne s stališča
njihnih koristi, njihnega zdrav-
ja in blagostanja, ampak povsem

s stališča požrešnosti privatni-
kov po čimvečjih dobičkih. Red-
ki so ki se krize, ki je nastala
leta 1929, še hočejo spominjati.
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Zbiru in presoju urednik
Mirovne pogodbe z Italijo za-

vezniki bržkone ne bodo skupno
sklenili, čeprav so se prvotno
dogovorili, da ne bo separatnih
mirovnih pogodb. Tako se nami-
guje iz Washingtona. Ako bo
Rusija vztrajala, da zahteva voj-
no odškodnino od Italije, in ako
Jugoslavija ne odneha zahteva-
ti Trst, bodo Zed. države skle-
nile mirovno pogodbo z vlado v
Rimu separatno in isto stori An-
glija z identično pogodbo. In kaj
potem?

Amerika in angleška vlada sta
proti temu, da bi se od Italije
zahtevalo kako vojno odškodni-
no, ker jo smatrati za preubo-
žno in je ne bi zmogla, Amerika
pa ji v tak namen ne bo posoje-
vala. In glede tržaškega vpraša-
nja sta doslej obe vladi pokaza-
le svojo naklonjenost Italiji in
hladnost napram Jugoslaviji.

Ob Morganovi črti (na Pri-
morskem) vlada velika nape-
tost- V tem soglašajo vsi poro-
čevalci. Anglo-ameriška in ju-
goslovanska armada se pisano
gledata in glavni vzrok temu sta
Gorica in Trst. Napram Sloven-
cem onokraj Morganove črte na-
stopajo ameriški in angleški
častniki - slednji baje še bolj
kakor prvi zelo strogo in več-
krat s silo. Vsi prebivalci v Ju-
lijski krajini žele, da se bi vpra-
šanje Trsta rešilo čimprej. Kajti
dokler se to ne zgodi, ljudje ne
vedo pri čem so. Trgovina in
obrt sta zamrli, ker vsakdo ča-
ka, kaj bo iz tega spora.

V Parizu se te dni zberejo
ali pa so že skupaj vnanji mi-
nistri Zed- držav, Anglije, Fran-
cije in Sovjetske unije, da po-
tipljejo, če je med njimi glede
mirovnih pogodb mogoče priti

do soglasnosti. Glede mirovne
pogodbe s Finsko, Ogrsko, Ru-
munijo in Bolgarijo med veliko
četverico menda ni posebnih
razlik. So pa zelo velike, kar se
Italije in Nemčije tiče. Tu se ne
krešejo med sabo samo imperia-
listični nagibi posameznih vlad
ampak tudi ideologične razlike.

Grof Carl Sforza je izjavil, da
ima Italija bodočnost le, ako se
loči od dinastije, ki je do kosti
kompromitirana s fašizmom, in
postane republika. Sforza meni,
da bo to koristno tudi za katoli-
ško cerkev v Italiji. Ampak pa-
pež Pij XII- je nasprotnega mne-
nja. On smatra, da bo mogoče
Italijo obvarovati pod vplivom
cerkve le, ako dinastija ostane.

Iz Moskve je bilo na veliko-
nočno nedeljo od ameriških re-
porterjev poročano, da so bile
cerkve v Sovjetski uniji prvič
po 20. letih spet napolnjene ver-
nikov, kar lahko pomeni, da je

iv nji ena svobodščina, kakršne
je zahteval Roosevelt, več, ali
pa, da so se razmere v “deželi
brezbožništva” že toliko stabi-
lizirale, da je ljudem mogoče
javno moliti ne da jih bi radi
tega kdo zaničeval. V Moskvi
so imeli na Vel. nedeljo tudi ka-
toliško mašo in cerkev je bila
polna. Da-li je bil tudi Jože Sta-
lin pri kaki maši, ni bilo poro-
čano, čeprav o njemu radi po-
udarjajo, da se je učil za maš-
nika.

Cerkev v USSR je sedaj la-
hko svobodna, ker ni več orodje
veleposestniškega plemstva, ca-
rizma in reakcije. Sedaj je uso-
glašena z ekonomsko in socialno
politiko boljševiške revolucije
in zato danes prav tako lahko

(Nadaljevanje na 2. strani.)

STALIŠČE "PROLETARCA" BILO
PRAVILNO V VSEH SLUČAJIH

Tu pa tam se kdo javno oglasi, še več pa se pod-
lalno šušlja, da se je Proletarec spremenil iz sociali-
stičnega v ''scpotniški" list. Oziroma v nekako "ko-
munistično" glasilo. (Eno tako mnenje je izraženo na
drugem mestu v tej številki.)

V resnici je "Proletarec" zastopal v vseh svojih
enoinstiridesetih letih pravilno stališče. Bil je vsezkozi
socialističen in vedno urejevan s stališča odgovorno-
sti, ne pa po vetru.

7 prvi svetovni vojni se je mnogim zameril zaradi
pomoči zaveznikom, ki pa je bila pogojna, namreč v
smislu VVilsonovega programa. Takratna socialistična
stranka pa je bila načelno proti vsakršni vojni in z njo
vred je držala velika skupina članov JSZ, med njimi
vsa hrvatska sekcija, ki pa se je pozneje vsled svojih
zmot razbila in z njo tudi ves njen tisk.

Slovenska sekcija je one dni pod vodstvom Etbina
Kristana zavzela stališče, da ker smo v vojni, bi zgolj
z nasprotovanjem nič ne opravili, zato smo se rajše
odločili za program, kaj dobiti iz nje. Ena izmed te-
meljnih točk v našem takratnem programu je bila za-
hteva za združenje jugoslovanskih narodov, vštevši
Bolgare, v federativno republiko, ki naj se jo zgradi
na temelju socialističnega gospodarsta in politično z
najširšo demokracijo.

V Versaju je zmagala reakcija, ki je privlekla na
dan svoje imperialistične pogodbe in svet zavozila.

V drugi svetovni vojni je bil "Proletarec" z odo-
britvijo JSZ spet za borbo proti reakciji in se glede
Jugoslavije znova zavzel za program bivšega JRZ.
No, sedaj je uveljavljen! Reakcija se trudi na vse krip-
Ije, da bi novi Jugoslaviji zavila vrat in pridobila je
tudi nekaj drugih, ki soglašajo z njo in slednji so še
posebno znašajo nad "Proletarcem", češ, da je postal
sopotniški, da podpira Titov "totalitarni' režim itd. Ko
se je vojna razvijala, so v Jugoslaviji nastale tri smeri:
kvizlingška, kraljevaška in pa osvobodilna fronta.

V Zed. državah se je snoval Slovenski ameriški
narodni svet skupno s klerikalci. Urednik Proletarca
je poudarjal, da s klerikalci ne bo mogoče dolgo de-
lati skupno, če sploh kaj, in res je moralo priti do raz-
poia in ločitve. Proletarec je nato podpiral osvobodil-
no gibanje, z vero, da je to najbližje našim načelom in
pa programu JRZ. Ni nam treba biti žal, če se nas
sedaj z nasprotne strani zmerja, kajti prav to je do-
kaz, da smo na pravi poti.
-


