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\ OR( > A NIZ A( IJI ZDRUŽENIH NARODOV7 je bila ustanovljena
posebna komisija za človečanske pravice (Commission on Human
Kights), ki ji načeljuje Eleanor Roosevelt. Drugi člani od leve na desno
'■o. dr. ( . L. Hsia (Kitajska). K. C. Neogy (India), Henri Laudier (Fran-
cija) in Nikolaj Krukov (Sovjetska unija).

V Parizu obnavljajo
"versaillski" mir in
vzroke za novo vojno

General de Gaulle predlaga zvezo Francije in
Anglije v protiutež tekmi med Zed. državami
in Sovjetsko unijo. Napetost glede Nemčije

Dočim je bila mirovna kon-
ferenca po prvi svetovni vojni
spremljana z Wilsonovim idea-
lizmom, ga na tej, ki se je pri-
čela ta teden v Parizu, sploh ni.
\ Versaju so bile zastopane sa-
mo vlade kapitalističnih in fev-
dalnih dežel. Sedaj je tudi So-
vjetska unija zraven. In konfe-
rence so se udeležili ne samo
lani vlade v Moskvi, temveč

tudi vnanji ministri Ukrajine,
Bjelo-Rusije, Litvinske, Estoni-
je in Latve.

Byrnes ima glavno vlogo
Najvažnejšo vlogo na tem

zborovanju ima naš državni taj-
nik Bvrnes. Zed. države so si
namreč nadele nalogo nekake
pokroviteljice nad svetom. Za-
htevamo. kako se naj uredi bo-
doča Madžarska, pod naše var-
stvo smo si vzeli Italijo, zabav-
ljamo “Titovi” Jugoslaviji, po-
magamo Vatikanu finančno in
diplomatično-—sploh je ves naš
vladni aparat urejen tako, da se
bori za obvarovanje kapitaliz-
ma proti sistemu, kakršnega
širi Kremlin.

Vendar pa je Bvrnes dejal,
da ne bo ugovarjal, ker so pri-
šli v Moskvo tudi diplomati
prej omenjenih dežel, čeprav
vlada Zed. držav' ni nikoli pri-
znala pridruženja (oziroma os-
vojitve) Litvinske, Latve in Es-
tonske k Sovj. uniji. Na konfe-
renci bo itak odločeval anglo-
ameriški blok in Sovj. unija,
oziroma njen “blok” se bo mo-
ral zadovoljiti le s kompromisi,
ali pa oditi praznih rok.

Italija gnavna točka
Glede mirovne pogodbe z Ita-

lijo se je velika četvorica (An-
glija, Rusija, Francija in Zed.
države) že sporazumela, toda
ne toliko, da bi zaleglo. Kajti
italijanska vlada je iz ust svo-
jega premierja Alcide de Ga-
sperija izjavila, da Trst mora
ostati pod Italijo, ali pa bodo
nemiri in italijanska republika
pride v nevarnost. Torej če je
zaveznikom kaj na tem, da po-
stane Italija “demokratična”,
naj je ne oropajo krajev, ki so
njeni.

Seveda, Alcide de Gasperi bo
popustil, ampak za enkrat se
zanaša, da ima v Washingtonu
tako mogočne prijatelje, da la-
hko vztraja pri svoji trmi toli-
ko časa, da uvidi, kaj Anglija
in Francija nameravati.

Posebno je Rimu všeč, ker je
naša vlada poslala tja svojega
poslanika “Jimmyja” Dunna.
On je strasten zagovornik pri-
vilegijev, sovražnik socialnega
napredka in bil je v državnem
departmentu vseskozi naspro-
ten, da bi Trst Jugoslavija do-
bila. Trdi, da spada Italiji. Ob

enem se trudi, da jo ohrani sta-
remu redu.
Tudi druga stran je odločna
Ker se je Byrnes po parte-

denskih prerekanjih na konfe-
renci velike četverice že odlo-
čil. da naj postane Trst medna-
roden, avtonomen, pod pokro-
viteljstvom združenih narodov,
ni verjetno, da bo svoje mne-
nje sedaj premenil, vzlic silovi-
temu pritisku Italije in Italija-
nov v Ameriki ter hujskanja
proti Jugoslaviji.

Kajti vlada v Beogradu ne
drži rok križem. Izjavila je, da
ji rešitev velike četverice v tr-
žaškem vprašanju ni prav nič
po godu in da od svojih zahtev
ne odneha. Sovj. unija je ne-
dvomno pristala v internacio-
nalizacijo Trsta zato, ker bi
drugače tudi Zed. države do
konca vztrajale, da se ga mora
dati Italiji.

Francija v novih vlogah
Ta spor med USSR in USA

je bil za enkrat rešen s posre-
dovanjem predsednika franco-
ske vlade Bidaulta. Ampak
Francija je v velikih težavah.
Prvič, bila je poražena in če-
prav je v veliki četvorici ena-
kovredna. se vendar zaveda, da
ni. Glavno besedo imajo Zed.
države in Sovj. unija, Anglija

ki še velja za velesilo in
zmagovalko pa se je toliko

(Konec na 5. strani.)

Ameriško ljudstvo je izgubi-
lo od poteka starega zakona
OPA dne 30. junija, pa do spre-
jetja nove postave za regulira-
nje cen milijone dolarjev. Ko
so se v senatu in poslanski zbor-
nici vršile razprave za prepre-
čenje inflacije, sc je še posebno
pokazalo, kako mogočen vpliv
imajo v ameriški postavodaji
privatni interesi in delavski
razred pa najmanj.

Vzrok, da je kongres zakon
za ponovno reguliranje cen živ-
Ijenskih potrebščin sploh spre-
jel, je bil pritisk, ki so ga nanj
napravile gospodinje. In letos so
volitve. Drugače pa bi poslanci
rajše do kraja poslušali in übo-
gali tiste, ki jim poskrbe za re-
klamo, za nominacije, ki pri-
spevajo za njihne kampanjske
stroške in tudi na božična dari-
la ne pozabijo.

Predsednik- Truman je sam
javno priznal, da nova postava,
ki ima namen preprečiti infla-
cijo, ni to, kar bi morala biti.
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Jugoslavija sedaj poleg Rusije v
Zedinjenih državah najbolj napadana

Socialna revolucija v Jugoslaviji, ki se je v glav-
nem izvršila že med vojno, ima po svetu veliko sovraž-
nikov. Obravnava proti Mihajloviču in Nedičevim lju-
dem, ki so služili Hitlerju, je bila javna, toda v propa-
gandi reakcije je bila opisovana kakor da so obto-
ženci nedolžni in prosekutorji pa histerične pošasti,
željne nedolžne krvi...

Veliko ščuvanja proti Jugoslaviji se vrši zaradi
njene tesne zveze s Sovjetsko unijo. Ni je namreč de-
žele v vsi Evropi, ki bi bila z Moskvo v bolj prisrčnih
odnošajih kot je Jugoslavija.

Ampak Jugoslavija se bo morala v svetovnem ti-
sku in v svetovni javnosti boljše potruditi odbijati so-
vražno propagando kakor se jedoslej.

Dne 27. julija je napadel Titov režim v zveznem
kongresu vodja poslancev demokratske stranke Mc-
Cormack. Zahteval je, v imenu svoje stranke, ki je ve-
činska (in republikanska ji v vseh njenih reakcionar-
nih potezah pomaga), da naj naša vlada posreduje
v pomoč preganjanim katoliškim duhovnikom v Ju-
goslaviji.

Trdil je, da je bilo že mnogo umorjenih in kajpada
delal vtis, da v Jugoslaviji divja teror proti duhovšči-
ni, da je cerkev zatirana in da se muči vse znane anti-
komuniste.

Jugoslovansko ministrstvo za informacije je na ta
ščuvanja odgovorilo, da je bilo res nekaj duhovnikov
obsojenih v smrt, ampak ne zato ker so bili duhovniki,
pač pa zaradi svojih medvojnih zločinov. Bodisi, da so
kolaborirali s Hitlerjem in Mussolinijem, ali jima izro-
čevali člane osvobodilne borbe, ali pa vršili druga iz-
dajalska dejanja.

Čemu bi jugoslovanska vlada ne mogla enkrat
ameriški in drugi javnosti določno pojasniti, da je n.
pr. bila skoro vsa višja katoliška duhovščina na Hrvat-
skem in v Bosni udinjana "poglavniku" Paveliču?

In pa, da je velik del duhovščine na Slovenskem,
s škofom Rožmanom na čelu, služil Mussoliniju, in po-
tem, ko je bil "strmoglavljen", pa Hitlerju.

R ;’ je skrajni čas, da Hrvati in Slovenc« s tako "du-
hovščino" obračunajo in to so storili saj do neke meje
v svoji borbi za osvobojenje.

< ,

Cerkev in država
na Poljskem

Varšava.—ONA—lzjavo kar-
dinala Hlodna, ki je dejal, da so
židovski člani sedanje poljske
vlade odgovorni za nedavne po-
grome, si nekateri tolmačijo ta-
ko, da pričakujejo, da bo cer-
kev sama prelomila sedanje raz-
merje napram državi, ki je sli-
čno nekakšnemu oboroženemu
premirju.

Poljska vlada je strogo odde-
lila cerkev od države, obenem
pa je skrbno gledala na to, da
nobena cerkvena imetja, ki so
na Poljskem izredno obširna,
niso bila vključena v agrarno
reformo. Med nižjimi duhovni
jih je najti precej, ki odkrito
nastopajo proti vladi, toda višji
krogi cerkvene oblasti so do-
zdaj le podali izjave, da so pro-

ti režimu, sicer pa le gledali na
to, da niso imeli nobenih odno-
šajev z državno oblastjo.

Nevtralni krogi trde, da je to
negativno držanje povzročilo
dvoje prvič izoliralo je cer-
kev in zmanjšalo njen vpliv na
brzo tekoče politične dogodke,
drugič pa je izpostavilo cerkev
še očitkom, ker je njeno mol-
čanje v mnogih slučajih navi-
dezno podpiralo fašistične in
antisemitične elemente v de-
želi.

Po vsem videzu bo morala to-
rej cerkev ali prilagoditi svoj
obstoj režimu, ki je usmerjen
za prijateljstvo Rusiji, ter se po
svetiti izključno verskemu de-
lovanju ki je popolnoma svo-
bodno ali pa nadaljevati svo-
jo sedanjo politiko pritajene

I opozicije.

Kongresniki si
zvišali plačo
50 odstotkov

Dne 25. julija so kongresniki
z 229 proti 61 glasovom spre-
jeli pos*avo, s kateri so si povi-
šali plačo z SIO,OOO na $12,500
na leto in ob enem pa so si do-
ločili še posebej $2,500 na leto
za “stroške”. Slednja vsota je
vsled tega prosta dohodninske-
ga davka.

Kongresniki in senatorji ima-
jo poleg plače tudi razne druge
ugodnosti. Kadar potujejo, jim
stroške plača zvezna vlada. In
ob praznikih (n. pr. o Božiču)
jim je dovoljeno računati potne
stroške tudi ako ostanejo v
Washingtonu.

Njihove žene imajo lahko za-
stonjsko bolniško oskrbo v naj-
boljših bolnišnicah v glavnem
mes‘u. Obiskujejo najslovitejše
zdravnike (na vladne stroške),
ki običajno računajo drugim
zemljanom za operacije po ti-
soč dolarjev in več.

Senatorji in kongresniki so
po novem upravičeni do še ene-
ga privatnega tajnika. In seve-
da. vlada jim plačuje tudi na-
jemnino. Za tajnike, oziroma
tajnice, imajo mnogi najete svo-
je žene, hčere, ali pa sinove, da
tako ostane ves denar družini.

Samo na sebi bi to ne bilo
slabo, ako bi imeli zbornico, ki
bi res imela kaj smisla za ljud-
ske koristi. Ampka, kot je re-
kla ob sprejetju omenjene po-
stave neka kongresnica, “upam,
da bo zvišanje plače izboljšalo
tudi kvaliteto poslancev.”

Če se pomisli, da so jim stro-
ški že itak plačani, pa so si vz-
lic temu dodali še posebej na-
daljnih $2,500 za “izdatke”,
davka prosto vsoto seveda, je
jasno, da so se pri tem držali
pregovora, ki pravi, da je Bog
sebi najprvo ustvaril brado, po-'
tem šele drugim. Malo je delav-
cev, ki povprečno zaslužijo po
$2,500 na leto in od vsega za-
služka morajo plačati davek.
Značilno je. da dočim si ga po-
slanci (ljudski zastopniki) zni-
žujejo. ga drugim neprestano
zvišujejo.

Naj bo še dodano, da so si po-
slanci določili tudi penzije, do
katerih bodo upravičeni po
šestletnem službovanju v kon-
gresu in ako so 62 let stari.

Koliko je protititovcev
v inozemstvu?

Računajo, da je v taboriščih
v Nemčiji in Avstriji (Koro-
škem) okrog 40.000 Srbov, ki no-
čejo domov “pod Tita”, in pa
slovenskih ter drugih beguncev,
ki so bežali pred osvobodilno
vojsko s Hitlerjevo armado
vred.

V Italiji jih je baje 25.000.
nekaj v Londonu, v Parizu in v
Ameriki.

Ako socializem nima bodoč-
nosti. čemu se ga plutokracija
tako boji?

Nova postava proti navijanju cen le zmašilo
Ampak od reakcionarnega kon-
gresa je bilo to vse, kar je mo-
gel iztisniti. Ako bi jo bil zno-
va vetiral, bi cene še bolj ma-
homa švignile navzgor, pa je
smatral, da je boljše saj nekaj
kontrole nad živilskim in obla-
čilnim trgom kot nič, in pa nad
stanarinami. V teku par tednov
je bilo po odpravi OPA odpove-
dano stanovanje tisoče druži-
nom in tisočem pa podraženo—-
v mnogih slučajih 10(1 odstot-
kov in tudi več. ....

Ljudstvo je postalo zbegano
in kongresniki ter senatorji so
spoznali, da so za svoje delo od-
govorni še komu drugemu kot
pa le magnatom trgovske ko-
more in zvezi industrialcev.

Tako se bo torej kontrola nad
cenami nadaljevala za določeno
dobo. V koliko bo efektivna, pa
je drugo vprašanje. Črna borza
bo obstojala dalje, ker naši za-
koni proti nji niso ostri, oziro-
ma jih sploh ni. V Sovjetski
uniji je bilo nedavno obsojenih

nekaj oseb na dvajsetletni za-
por. ker so “preskrbeli” stano-
vanje nekaterim družinam za
podkupnine. Kakor pri nas, ta-
ko manjka stanovanj tudi v So-
vjetski uniji, posebno v onih
krajih, kjer so se vršile bitke in
je vse porušeno.Pri nas nima-
mo te nadlege, a tudi postav ne,
ki bi raketirje poslale v ječo
namesto da se šopirijo v Wash-
ingtonu.

Predsednik unije Progressive
Miners, ki je sedaj neodvisna

John Marchiando, je nedav-
no naslovil apel vsem organiza-
cijam Ameriške delavske fede-
racije, CIO in železničarskim
bratovščinam, da naj se v na-
mene. ki so vsem skupni, zdru-
žijo za skupen boj.

Poudaril jim je. da če bi de-
lavstvo pred kongresno zborni-
co nastopalo enotno, bi si noben
poslanec ne upal tvegati svoje-
ga mandata s tem, da bi služil
nasprotnikom delavstva in pro-
fitarjem. Dosegel s svojim kli-

cem seveda ne bo veliko, ker
večina linijskih voditeljev nima
nobene prave delavske zaved-
nosti in v politiki se mešajo
med služabnike privatnih inte-
resov. Ampak podrezal je ven-
darle.

Oglasil se je znova tudi Phi-
lip Randolph, voditelj unije
pullmanskih porterjev, ki si z
večjo skupino drugih odborni-
kov raznih unij in socialistov
prizadeva ustanoviti “tretjo”
stranko. Nastopila naj bi proti
republikanski in demokratski
stranki v prihodnjih predsedni-
ških volitvah, ki bodo 1. 1948.
Da-li bo uspel, je odvisno, kaj
bo storil odbor politične akcije
CIO. Pod pokojnim Hillmanom
se je držal v politiki taktike
AFL namreč, da naj delavci
glasujejo za svoje “prijatelje”
in “kaznujejo” sovražnike. To
je kvarna taktika. Kar delav-
stvo v zakonodajah res potre-
buje, je SVOJE zastopnike, ne
pa “prijateljev” v kapitalistič-
nih strankah.
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William Heirens je obtožen
treh umorov in tucat ulomov.
Nešteto kolon je že bilo napisa-
nih o njemu. Da je visokošolski
študent, sila briljanten, pa spri-
jen že od zgodnjih svojih dni.
Dnevniki v Chcagu se skozi mi-
nule teden kar kosajo med sa-
bo, kdo bo iztaknil kaj čimbolj
“senzacionalnega” o tem fantu.
Ampak ko so v Georgiji belo-
poltneži linčali štiri črnce, je
šlo isto časopisje mimo tega do-
godka le s kratkimi poročili.

Pokojni Roosevelt je propa-
giral štiri svobodščine za vse
ljudi po vsem svetu. Pomenile
naj bi osvoboditev izpod lako-
te, prosto veroizpovedanje, os-
voboditev izpod strahu in pa
politično svobodo. Črncem v
Zed. državah pa dogodek v Ge-
orgiji priča, da nimajo niti ene
teh svobodščin. saj v južnih dr-
žavah ne, ker tudi v njihnih
cerkvah strašijo značilne tri
črke KKK. Sploh so se ple-
menska sovraštva po vojni v tej
deželi jako povečala.

“Odbor za rasno toleranco”,
ki ima svoj glavni urad v Chi-
cagu, se je obrnil na župane
vseh večjih mest, in na vse go-
vernerje z apelom, naj kaj sto-
re za iztrebitev antisemitske in
proti-zamorske gonje, kajti če
tega pravočasno ne store, bo
plemenska histerija v tej deže-
li zadivjala nekega dne toliko,
da bo Hitlerjeva, ki je vzruja-
vala ves svet, v primeri z njo
komaj senca.

Nat A. Barrows opisuje v
Knightovih dnevnikih Trst za
“živec nove vojne nevarnosti”
in vzrok kajpada je “Titova”
Jugoslavija. Mr. Barrows ne-
dvomno ve, da ima Jugoslavija
slabo opremljeno armado, da ni
nikomur nevarna in pa da si vsi I
kraji Jugoslavije ne žele niče-
sar bolj kakor miru. Radi bi ob-
novili mostove preko svojih
rek, si popravili hiše, si gradili
nove, popravili tunele itd., to-
rej ni časa, da bi zanetili novo
vojno. Seveda, glede Trsta so

zelo provocirani in ako vprizar-
jajo protidemonstracije, je to le
dokaz, da vzlic vojni in kljub
vsemu hudemu imajo še vedno
toliko samoponosa, da to vidijo
tudi naši (ameriški) častniki in
reporterji onostran Morganove
črte. Oziroma imajo Jugoslova-
ni sedaj več ponosa kot še kdaj
prej v svoji zgodovini. In zato
jih je nemogoče zapostavljati
ali ignorirati.

Sava N. Kosanovič je repor-
terjem v Washingtonu dejal, da
Jugoslavija ne bo nikoli odo-
brila take mirovne pogodbe, v
kateri ji bi bil Trst odrečen.
Ampak ob enem je spretno po-
jasnilš da Jugoslavija radi Tr-
sta ne bo izzvala vojne, ker se
nadeja pravične rešitve, prej
ali slej.

Kardinal Hlond, ki je skušal
opravičiti progone v Kielcah na
Poljskem (nad 50 Židov je bilo
v njih übitih), je v ameriškem
tisku slabo opravil. Le v naj-
bolj antisemitskih, reakcionar-
nih listih, je dobil nekaj opore
Vsi drugi so ga opozorili, da jc
njegovo stališče v navzkrižju z
izjavami papeža Pija XII., ki se
je proti plemenski in rasni hi-
steriji že dostikrat oglasil Ali
pa je morda to storil le radi
“apizanja”? Težko, da si bi kar-
dinal Hlond, ki je papežev ose
oni prijatelj, unal govoriti dr
gače kakor on misli.

Okupacijsk? čete povzro j
glavobol poveljstvom in doi
činskim oblastim. Dogajajo
pretepi, posilstva, d kleta rod<
in nima kdo skrbeti za preživ-
ljanje njihnih otrok, a vse to bi
še šlo, če ne bi bilo übojev Ru-
ski vojaki na Poljskem niso več
varni. Poročajo, da je bilo v
enem mesecu nad dvajset übi-
tih, na Primorskem eden ame-
riški vojak in drugi pa težko ra-
njen in dva jugoslovanska vo-
jaka pa so Američani übili. Tu-
di v Italiji so v nevarnosti, v
Franciji se spopadajo in kaj la
hko se dogodi, da se bodo ne

(Konec na 5. strani.)

NAŠE DELO ZA ŠIRJENJE LISTA NE
BO PRENEHALO - POROK SO DOKAZI

Joško Oven priporoča v tej številki v svoji redni
koloni čitateljern, naj naroče Proletarca svojcem v Ju-
goslaiji in pa da potrebuje list novih naročnikov tudi
v tej deželi.

V prejšnji številki na tem mestu smo omenili, da so
bili naši agitatorji pri tem delu zelo pridni. V tej izdaji
je objavljen izkaz od njih poslanih naročnin, ki priča,
da vzlic počitniški dobi niso počivali. Na vrhu jeAnton
Zornik, ki je bil na potovanju, takoj za njim je John
Krebel in potem Louis Barborich v Milvvaukeeju. Pa
Martin Judnič itd. Vsa imena so v izkazu.

Dalje je v tej številki izkaz prispevkov v tiskovni
sklad, ki je tudi dokaz, da se število Proletarčevih pri-
jateljev množi. Najboljše je v njemu v tej številki za-
stopana Pennsylvania.

Piknik v prid Proletarca, ki se je vršil 20. julija v
Willow Springsu, je dobro uspel. Več o njem bo po-
ročal tajnik.

V mnogih naselbinah, posebno v velikih mestih,
so naši naročniki jako raztrešeni. N. pr. v Chicagu in
Detroitu. Ako zastopnik nima avtomobila, se mora
posluževati drugih transportnih sredstev in čestokrat
se pripeti, da zamudi par ur samo na vožnji, naroč-
nika pa ni doma in tako potroši morda pol dneva brez
da bi dosegel svoj namen. Zato zelo priporočamo, da
naj nam bodo taki naročniki na uslugo s tem, da na-
ročnino sami obnove. Tudi ako zastopnik provizijo
vzame, je na izgubi. Prvič, ker mora trošiti svoj čas in
pa stroške ima zraven. Z direktnim obnavljanjem na-
ročnine pa imajo zastopniki več časa za pridobivanje
novih naročnikov in tako je to v prid njim in listu.

Ne prezrite poslati svojcem v starem kraju letošnji
Družinski koledar. Vsi, ki so ga dosedaj prejeli, so po-
šiljateljem prav tako hvaležni zanj kakor za pakete.
Iz prvega izvedo, kaj smo za osvoboditev Jugoslavije
tu delali med vojno, paketi pa jim donašajo potreb-
ščine, za katere bo Jugoslavija še dolgo v stiski, vzlic
silnim naporom, da se čimprej postavi na noge in osa-
mosvoji od miloščinskih in drugih relifnih dajatev.
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Zbira in presoja urednik


