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ENO ŽIVLJENJE ZA STOTISOČE. Andor Jaroz je bil v dobi na-
cizma ogrski minister za notranje zadeve. Po padcu nacizma in pora-
rnju Madžarske ga je novi režim obsodil za vojnega zločinca. Žide je

dal Jaroz pomoriti v masah. Bil je obtožen, da je masakriral sto tisoče
ljudi. Njegove zločine je bilo zlahka dokazati in bil je obsojen v smrt.
Slika na de ni ga prikazuje, ko se privezan k stebru zvija v smrtnem
strahu, in na levi pa četa, ki je izvršila smrtno obsodbo.

Nauki iz stavke
železničarjev
dragi za unije

Industrialci s predsednikovim nastopom zelo
zadovoljni., ne pa predstavniki organiziranega
delaviiva. Nobene vladne graje proti družbam

Ko je predsednik' Truman
mlatil v svojem govoru ameri-
škemu ljudstvu v petek 24. ma-
ja po radiu in dan pozneje pred
skupno sejo poslanske in senat-
ne zbornice po dvema človeko-
ma, ki sta ustavila ves železni-
ški obrat, mu je ljudstvo pritr-
jevalo in še bolj ognjevito pa so
mu njegova izvajanja odobrava-
li poslanci in senatorji.

Tolklo se je le po eni strani
Predsednik je s posebno neje-

voljo udarjal po predsedniku
unijo lokomotivnih inženirjev
Alvanevu Johnst-onu in pred-
sedniku unije vlakospremnega
osebja A. P. Whitneyu—češ, da
bi dve ali pa ena oseba nikoli
ne smeli imeti toliko moči, da
bi vrgle vso ekonomsko življe-
nje s tira. Milijone ljudi, ki je
poslušalo predsednikova dva go-
vora. si je predstavljalo, da ima-
ta omenjena dva voditelja nju-
nih unij diktatorsko moč. Res-
nica je, da je za stavko glasovale
98*2 odstotkov strojevodij in
vlakospremnega osebja. Torej
sta vršila le voljo članstva, ki
je hotelo uveljaviti svoje zahte-
ve s stavko, ker jih zlepa ni mo-
glo.

Unijski voditelji Trumanu ze-
lo zameri jo, ker železniških ma-
gnatov v svojih kritikah niti
omenil ni, kakor da jih ni, in s
tem med nepoučeno publiko na-
pravil vtis, kot da spada ves
greh le unijam in tudi pokoro
je vso le njim naložil.

Veter v kongresu proti
delavstvu

Vselej, kadar je Truman v
svojem govoru pred skupno sejo
zveznega kongresa zahteval dra-
stične naredbe proti industrial-
nemu nepokoju in proti onim, ki
proglašajo ali pa ščujejo v stav-
ke'“proti vladi”, je bil deležen
viharnega odobravanja. A čim
je dejal, da je treba tudi proti
draginji kaj ukreniti, kajti stav-
ke so ob enem posledica višanja
cen, in ko je apeliral, naj se vla-
dno kontrolo nad cenami (OPA)
ne le obvaruje temveč se jo oja-
ča, je med poslanci zaploskalo
le nekaj rok. Pač znamenje, ka-
ko močno imajo privatni profi-
tarski interesi posebno poslan-
sko zbornico, pa tudi senat v
svojih pesteh. To je za bodoč-
nost demokratičnega razvoja v
tej deželi jako slabo znamenje.
Kot se stvari razpletajo sedaj,

diši vse preveč po fašizmu, proti
kateremu smo rekli, da se bori-
mo v vojni s Hitlerjem.
“Newdealske” pridobitve gredo

v nič
Ko jeTruman na kongres ape-

liral, naj nemudoma sprejme iz-
jemni zakon, ki bi prepovedal
stavke v podvzet jih, katera pre-
vzame vlada v svoj obrat, je
kongres ploskal skoro soglasno.
Enako, ko je dejal, da se naj
sprejme za kršilce stroge kazni.
In pa, da ima vlada pravico po-
zvati stavkarje v “vojaško slu-
žbo” in jih primorati vrniti se
na delo pod vojaško disciplino.
(Slično naredbo je nekoč šiloma
izvedla tedanja reakcionarna
francoska vlada, ki je stavkujo-
če železničarje proglasila za del
armade in jih poslala na delo
pod oficirsko komando.)

Čim je predsednik končal, je
začela poslanska zbornica z raz-
pravo o njegovem načrtu za uki-
njenje stavk, ki je trajala samo

4O minut. Pri glasovanju je,
bil Trumanov načrt sprejet s 306
proti 13 glasovi, kakih 100 po-
slancev pa ali ni bilo navzočih,
ali pa se niso hoteli udeležiti
glasovanja. Zadeva je bila nato
predložena senatu.

Tako je prvič v zgodovini te
dežele v zbornici sprejet zakon,
ki daje vladi moč delavca pri-

(Nadaljevanje na 5. strani.)

Čim se kje kaj dogodi, n. pr.
stavka, ali cela vrsta stavk, gre
med poslanci in senatorji zvez-
nega kongresa glas: “Nekaj bo
treba ukreniti! Novo postavo po-
trebujemo, ki bo take pojave
prepovedala.” In takoj se dobi
republikanska-demokratska kom
binacija ljuskih zastopnikov, k\
predlože novo postavo. Imajo jih
ponavadi za take slučaje že v
naprej pripravljene.

Ko se je v zadnji predsedni-
ški kampanji odločil CIO za
zgraditev svoje politične akcije

ne za delavsko politično giba-
nje temveč da pomaga k ponov-
ni izvolitvi Roosevelta in s tem
demokratski stranki, so republi-
kanski in razni burbonski de-
mokratski poslanci bili nekaj

"AKO NE BOSTE VOLILI V PRID
CERKVE, BOSTE OB ZAKRAMENTE"

Minulo nedeljo so brali v cerkvah v Italiji okrožnico
škofov, katera roti volilce, da ne smejo glasovati za
'marksistične stranke", ker so sovražne cerkvi. Kdor

se pregreši, mu bodo odvzeti zakramenti, kot cerkvena
poroka, pokop na blagoslovljenem pokopališču in od-
ročene mu bodo razne druge cerkvene ceremonije, ki
jih ie v Italiji nič koliko.

Pij XII. je že pred par tedni urgiral vso katoliško du-
hovščino, da naj podvzame čimvečjo kampanjo za ka-
toliško listo. Posebno ie apeliral, nai pošljejo v tej
kampanji proti "marksistom" in drugim protiklerikal-
nim strankam na agitacijo katoliške žene "od hiše do
hiše."

Volitve dne 2. junija bodo v Italiji torej izredno
vroče. In to bodo ob enem prve splošne volitve v dr-
žavi od kar je "Duče" razbil prejšnji parlament in dal
umoriti socialističnega voditelja Matteottija. Padli so
tudi mnogi drugi, nekaj jih je pobegnilo, ostali pa so
bili vrženi v jetniške logarje. Takrat ni papež nič pro-
testiral, pač pa sklenil z Mussolinijem pogodbo, ki je
bila prva med državo in cerkvijo, od kar je Italija ze-
dinjena.

Sedanje volitve se bodo vršile po vsi Italiji razen v
sporni Julijski krajini, ki je pod upravo deloma anglo-
ameriške in deloma pod upravo jugoslovanske arma-
de. V tem glasovanju se bo odločilo o vprašanju, ali
naj bo Italija v bodoče še mornarhiia, ali pa se jo
spremeni v republiko. In izvoljeni bodo poslanci z na-
logo izdelati novo ustavo. Načelnik sedanje vlade je
klerikalec Alcide de Gasperi. V nji so zastopani tudi
socialisti in komunisti, a glavno besedo ima Gasperi-
jeva skupina.

Strašenje z odvzemom zakramentov je stara pra-
ksa svete stolice. Ker se verni človek ne boji ničesar
bolj kot pekla, "kjer je večni stok in škripanje z zob-
mo", so take grožnje držale. S pojavom svobodomi-
selstva in z razkoli v katoliški cerkvi imajo učinkovi-
tost samo še v najbolj zaostalih katoliških deželah.

Dne 2. junija bodo volitve v konstituanto tudi v
Franciji, kjer je klerikalna stranka druga najjačja
Drugi junij bo torej zgodovinski dan.

ČEMU TOLIKO KONFLIKTNIH IZJAV
MED PERZIJSKIMI DIPLOMATI

Predsednik perzijske vlade
Qavam es-Sultaneh, njegov mi-
nister za informacije (propagan-
do) princ Mozaffar Firouz in
perzijski poslanik pri ameriški
vladi Hussein Ala, ki je ob enem
perzijski delegat v organizaciji
Združenih narodov, so si po-
slednje tedne toliko v konfliktu,
da sploh ne veš, ali je Hussein
Ala več kot pa vlada v Tehera-
nu, ali pa Ala trdi o pritožbi pro-
ti Sovjetski uniji z ozirom na
njeno vojaštvo v Perziji druga-
če kot vlada v Teheranu zato,
ker je to ljubo anglo-ameri.ški
diplomaciji.

Ker se sovjetska armada ni
umaknila ob času kot se je gla-
silo v anglo-ameriški-sovjetski
pogodbi, se je perzijska vlada
na pobudo angleške in ameriške
vlade pritožila varnostnemu sve-
tu Združenih narodov. Stvar se
je najprvo obravnavalo na seji
varnostnega sveta in celotne or-
ganizacije Z. N. v Londonu, in
sedaj je že več tednov na dnev-
nem redu pred varnostnim sve-
tom Z. N. v New Yorku.

Vselej kadar je princ Mozaf-
far Firouz v Teheranu v imenu
svoje vlade izjavil, da so vse ru-
ske čete odšle iz Perzije (Irana),
se oglasi pred varnostnim sve-
tom Z N. poslanik Hussein Ala
z zahtevo, da mora pritožba Per-
zije proti Rusiji ostati na dnev-
nem redu, dokler sovjetske čete
ne odidejo.

Pa se spet oglasi propagandni
minister princ Firouz s pojas-
njevanjem, da je Ala prenapet
sentimentalnež, in pa da sicer
govori le v svojem imenu. Ala
nato odgovarja, da nima od svo-
je vlade nikakih drugih navodil
kot tista, ki mu jih je dala v za-
četku svoje obtožnice proti So-
vjetski uniji.

Da se bi temu storilo konec,
se je nedavno oglasil premier
Qavam es-Saltaneh sam, da per-
zijska vlada pritožbo umakne,
ker je sovjetska vlada izpolnila
svojo obljubo. In radio Moskva
k temu izjavi, da so vse ruske
čete zapustile perziisko ozemlje.

Hussein Ala pa vztraja dalje
pri obtožbah in pritožbah in oči-

Porcije znižane, a
cene so iste, ali
pa še višje ko prej

Vsled namena, da se pošlje
čimveč živeža gladnim v Evro-
po in Azijo, so se pričeli tu od-
merki znova, toda v drugi obli-
ki. Mlini dobe manj žita, pekar-
ne manj moke in prodajalne
manj kruha. Ker pa ga ljudje
menda hočejo toliko kot prej,
;a v prodajalnah prvi dobe, ko
pa je polica prazna, ga za druge
nič ne ostane. Chicago Tribune
poroča, da se ga dobi sedaj na
črni borzi po 30 do 35c štruco.
Postavna cena ji je lic za 18
unčev.

V restavracijah dajejo sedaj
sandviče samo na enem odrezku
kruha. To je udarec posebno za
one, ki težko delajo. A restav-
racije imajo vzlic temu zniža-
nju kruha in drugih porcij pra-
vico računati iste cene kot do-
slej. Ponekod zahtevajo od.OPA
celo zvišanje cen, ker se je po-
dražilo vse, posebno mesnine. V
Freeportu, lil., so lastniki re-
stavracij zapretili, da jih bodo
zaprli, če se njihni zahtevi ne
ugodi najpozneje v 10. dneh.

Delavci nekaterih strok so
debili nekaj poviška, in takoj so
nastale nove podražitve potreb-
ščin, ki so že skoro dozdaj vze-
le ves povišek. Milijone tistih,
ki ga še niso dobili, in pa oni,
ki žive od penzij in prihrankov,
pa s strahom opazujejo, kako se
nakupna moč dolarja vidoma
aja.

V Chicagu so dobili delavci
cestne in nadulične železnice
nekaj poviška. Nadulična želez-
nica se je odločila zvišati vozni-
no z 10 na 12c, ulična pa z 8 na
lOc ali saj na 9c. Če se pomisli,
da se po tem transportnem sred-
stvu prevaža v Chicagu in oko-
lici milijone oseb vsak dan, po-
meni to za družbe nov vir do-
hodkov, kakršnih s svojimi sta- ;
rimi vagoni niso vredne.

Med vojno je oblast radi hra-
njenja gasolina odredila, da se
naj mleko družinam dovaža
vsak drug dan. Sedaj te potre-
be ni več, a družbe so ostale pri
starem, ker jim to povečava do-
bičke. Ob enem so mleko od ta-
krat že parkrat podražili in obe-
tajo novo zvišanje cene tej po-
sebno za übožne ljudi tako po-
trebni hrani.

Tovarne obuval so dobile do-
voljenje zvišati ceno tudi za ta-
ka obuvala, ki se jih je doslej
smatralo za cenene in so name- j
njene delavcem in revnim lju-
dem.

Temu še dolgo ne bo ne konca ;
ne kraja, oziroma dokler ne pri-
de nov polom.

|

Popravek Tomšičevega
naslova

V dopisu “Big” Tonyja v Pro-
letarcu se je dogodila pomota v
naslovu. Pravilen naslov je 2872‘
East 9th St., Oakland 1, Calif.

Ako socializem nima bodočnosti,
čemu se ga plutokracija tako boji?

vidno je, da ga je pri tem naš
državni department vseskozi
podpiral. Perzija je pač dežela
oljnih ležišč in le radi tega tolik-
šno zanimanje zanjo.

Zakoni bi odpora delavcev ne mogli ustaviti
časa osupnjeni, potem pa se za-
vedli in zaključili: “Ker je CIO
pod kontrolo komunistov, ergo,
jc tudi politična akcija CIO ko-
munistično maslo. Treba je pro-
ti temu kaj ukreniti!” In so
ukrepali, kaj bi v tej zadevi. Do-
misliii so se stare torijske posta-
ve v Angliji, ki delavskim uni-
jam prepoveduje prispevati v
sklade političnih strank ali ra-
biti svoj denar v politične na-
mene na kak drug način. CIO je
med tem obetal zbrati kar šest
milijonov dolarjev in prispeva-
le naj bi jih unije in posamezni-
ki. Kongresniki so študirali, če
jim bi bilo to mogoče preprečiti
v okviru že obstoječih zakonov
proti koruptnemu prispevanju
v kampanjske sklade. Toda CIO

se jim je za enkrat izognil. Kon-
čno pa je le padla naredba, ki je
političnemu odboru CIO, kar se
prispevkov iz linijskih blagajen
tiče, zavezala roke. Rer je to
ovira, kakor jc bila slična po-
štava ovira angleškim unijam,
a torijev in Churchilla le ni re-
šila poraza.

John D. Small, ki je admini-
strator vladne ustanove za civil-
no produkcijo, je kongresu pri-
poročil z zakonom prepovedati
stavke saj za nadaljnih šest me-
secev. Eksekutiva AFL je vsled
tega od Trumana zahtevala, da
naj Smalla vsled njegove pri-
stranosti odstavi iz službe. Am-
pak tudi če bi kongres tak za-
kon sprejel, ne bi obveljal, kot
ni tisoče drugih.

John L. Levvis je nekoč, ko je
trajala stavka premogarjev že
precej časa in se je umešala vla-
da vanjo, dejal: “premogarji,
preti vladi ne smemo stavkati!”

Vlada je takrat posegla vmes
edino v korist operatorjev, vz-
lic temu je Levvis podal svojo
bedasto izjavo! Sedaj se tistega
svojega nauka več ne drži. Vlada
ima z njim vsled njegove “tr-
me” mnogo posla. A tudi če bi
ne bilo Levvisa in drugih seda-
njih voditeljev unij, delavstvo
se bi izkoriščanju vseeno upira-
lo pa pod kakim drugim vod-
stvom in zahtevalo enako kot
zdaj izboljšavanje življenskih
razmer. Te naravne pravice jim
niti z milico in zveznim voja-
štvom niso mogli vzeti.

FkomeWarji"!
e

Zbira in presoja urednik
“Am. Domovina” je še vedno

glasilo Slovenske dobrodelne
zveze v Ohiu, čeprav izdaja svo-
je glasilo (“Glas SDZ”) že še-
sto leto. Kajti “A. D.” je ostala
njeno duhovno glasilo, kar je
bilo posebno očividno na njeni
nedavni konvenciji v Lorainu,
O. Resolucija, da naj SDZ pod-
pre Jugoslavijo, kakršna je iz-
šla iz osvobodilne borbe, je do-
bila 37 glasov, ali približno tret-
jino. Večina je s kliko, ki vedri
pred jezo naroda v Rimu, neka-
teri pa v Clevelandu in Lemon-
tu. Nekaj tovarišije imajo tudi
v Londonu in drugje.

Edino upanje teh slovenskih
in drugih takih jugoslovanskih
übežnikov je, da se Zed. države
ter Velika Britanija pripravlja-
jo na vojno z Rusijo. Računajo,
ako se to dogodi —in trdno ve-
ro imajo, da se bo res zgodil tak
spopad, tedaj bo nova zavezni-
ška ofenziva udarila ne samo v
Rusijo ampak takoj tudi v Jugo-
slavijo in Bolgarijo ter ju “os-
vobodila”. Seveda za Petra 11.,
za srbsko čaršijo, škofa Rožma-
na, Miho Kreka, kneza Pavla
in njegovo Olgo. Tako bo spet
vse tako (prijetno zanje) kakor
je bilo pred vojno. A delajo ra-
čun brez krčmarja.

Vcry Rev. C. D. Mclnnis je
v Brooktonu, Mass., predaval v
katoliškem klubu dvajsetega
stoletja (Tvventieth Century
Catholic Club) o položaju in iz-
vajal, ker je Španija nam (Zed.
državam) najbližja, se bodo na-
še čete, ako se dogodi vojna z
Rusijo, izkrcale tudi na špan-
skem obrežju in tedaj nam bo
“španska dobrohotnost še po-
sebno dobrodošla .

. .”

Norman Thomas pravi v Callu
z dne 20. maja, da je iz množe-
čih se poročil jasno, da se vlada
enako brutalno, kakor v Rusiji,
i v Titovi Jugoslaviji in v drugih
lutkarskih državah, ki so pod
sovjetsko sfero. K temu dodaja,
da je poslušal nekega Američa-
na, ki se je nedavno vrnil iz Ju-
goslavije. Tisti Američan trdi,

da Tito ni miru nič manj neva-
ren kot Španija. Kako naj od
vojne izbičana Jugoslavija ogro-
ža svetovni mir, tega Thomas
ni pojasnil, in menda tudi tisti
Američan ne. Ogrožajo pa ga ti-
sti, ki sedaj preže po nji.

Amer, komunisti so bili v dveh
največjih stavkah v zgodovini
dežele brez reklame, kajti ni
ga, ki bi jim mogel očitati, da
so to katastrofo oni povzročili,
ali pa da imajo oni prste zraven.

Gen. Francisco Franco je oz-
načil današnjo Španijo za “mo-
derno demokracijo”. To je ugo-
tovil v svojem govoru rudarjem
v Asturiji. “Stare sorte demo-
kracija je plašč, ki bi Španiji ni-
kakor ne pristojal,” je dejal. Na-
to je navajal hibe zapadne de-
mokracije, in jih res brez teža-
ve našteval. Ni pa res, da le Špa-
nija je danes “prava, resnična
demokracija’’, \ot je poudaril
na koncu svojega govora. Niti ni
res, da Španija ne potrebuje no-
benih več transformacij ali re-
volucij. Kajti baš teh se Franco
najbolj boji.

Tolmačenj, kaj je “prava de-
mokracija”, je sedaj nešteto. In
kmalu ne bo nihče več prav to-
čno vedel, kaj je in kaj ni de-
mokracija. Angleži se ponašajo
z eno najstarejših, modernih
parlamentarnih demokracij. To-
da ljudstvo na Angleškem je še
vedno razdeljeno po kastah, kar
gotovo ni demokratično. Malo je
držav, ki bi imele za svoje
“plemstvo” toliko rešpekta in
različnih titelnov kot baš An-
glija. In ljudstvo tam se deli tu-
di po razredih, kar tudi ni de-
mokratično saj ne v smislu
marksističnega besednjaka. An-
glija ima bogat aristokratski
sloj, veliko plebejskih bogata-
šev, močan srednji razred, nižji
srednji razred in pa kmete ter
proletariat. Demokracija v pred-
vojni Franciji se od angleške ni
posebno razlikovala, razen da je
imela več strank, manj aristo-

(Konec na 5. strani.)

SVOBODA TISKA V ZED. DRŽAVAH
'

BOLJ V FRAZAH KAKOR V RESNICI
Senator Pepper iz Floride je v debati o predlogah

proti unijam v senatu dejal, da je publika o vzrokih
stavk in industrialnih konfliktov povsem napačno po-
učena. "Ako imaš kaj reči zoper delavce, bo tvoja
stvar natisnjena na prvih straneh vsega dnevnega ti-
ska v deželi.“

Izvajal je dalje, da ako hoče senat javnost poučiti,
o čem gre v takih sporih, naj bodo razprave v njemu
oddajane po radiu, da bo ljudstvo čulo obe strani.
Kajti dnevni tisk priobčuje samo bizniško stran.

Tednik "Labor", ki izhaja v VVashingtonu in je po-
litično glasilo vseh železničarskih unij sploh naj-
boljše in najdražje urejevan delavski list v tej deželi,
ugotavlja, da kontrolira dvajset mož 90 odstotkov
ameriškega časopisja. Zbirajo se v New Yorku in oni
sklenejo, kaj boš jutri bral v dnevnem tisku. Ako se
odločijo za kampanjo proti kaki uniji, n. pr. kot se jevršila proti uniji premogarjev in se z njo še nadaljuje,
bo ves "ugledni" ameriški tisk, z velikimi revijami
vred, prinašal kartune in članke, tendenčne novice ter
jeremijade o težkih posledicah, ki jih stavke povzro-
čajo ljudstvu.

Isti velebankirji in časniški magnati poskrbe, da
se začne istočasno propaganda i v radiu in v zveznemkongresu pa hite "ljudski" zastopniki usiljevati pred-
loge, ki so jim jih napisali advokatje velekorporacij.
Seveda, tega ne povedo, a vseeno ni to nobena taj-
nost.

Pred nekaj tedni so isti magnati sklenili podvzeti
propagando proti Sovjetski uniji, ker jim je vsled si- ■

stema, kakršnega širi sedaj proti zapadu in vzhodu
Evrope, trn v peti. Seveda, pri tem se delajo, da poma-
gajo naši vladi, ki pa jo tudi kontrolirajo isti interesi.
Za ščuvanje proti Sovjetski uniji in njenim "satelit-
kam" jim je pretveza zahteva Jugoslavije po Trstu,
ščitenje "neodvisnosti" Perzije pred Rusijo, umešava-
nje Rusije v Mandžurijo itd.

Ameriški tisk je torej last velekapitala in svobode
tiska je v njemu le toliko v kolikor je velebiznisu ko-
ristno.


