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SLIKA IZ DIPLOM \( IJE. ’Na levi je Dean Acheson, ki je poleg'
bvrnesa in ( lavtona v našem državnem departmentu ena izmed naj-
važnejših osebnosti. Drugi na sliki so senator Vandenberg in senator
Barkley (drugi z. desne).

Borba za Julijsko
krajino po krivdi
zapadnih sil

Jugoslavija predložila mirovni konferenci v
Parizu veliko dokazilnega gradiva o upravi-
čenosti svojih zahtev glede Primorske

V vročih polemikah glede ju-
goslovanskih zahtev po Primor-
skem je padla marsikaka bese-
da, kakršnih se med diplomati
stare šole na konferencah obi-
čajno ne rabi. Ampak na tem
zboru v Parizu so med drugimi
tudi taki ljudje, ki so se učili
več v šoli skušenj kot pa v uni-
verzah. Nekateri izmed njih so
b’li \ minuli vojni tudi* v-iti" ivi
borbi proti okupatorjem, pred
vojno pa so bili vsled svojega
prepričanja v ječi.

Kardelj in Pijade
Dva izmed takih, ki na pari-

ški konferenci vzbujata veliko
pozornosti, sta jugoslovanska
delegata Edvard Kardelj in Mo-
še Pijade.

Borita se proti anglo-ameri-
skemu bloku za zahteve Jugo-
slavije. ki jih ima glede Primor-
ske, Makedonije in Koroške.

Oba sta bila pod staro kra-
ljevsko vlado v zaporu in oba se
označuje za komunista. Toda sta
spretna diplomata. Pijade je že
star človek- Kardelj je mlad,
energičen in vztrajen. V svojih
argumentih na konferenci drug
drugega izpopolnjujeta in v po-
moč so jima tudi drugi vešči
dani jugoslovanske delegacije.

Sporčki radi Trsta
Naj večji spori na mirovni

konferenci so bili dosedaj radi
Trsta in ostale Julijske krajine.
Italijanske zahteve brani naj-
odločnejše naš državni tajnik
Byrnes. Pomaga mu kajpada z
vso svojo močjo angleška diplo-
macija. Italijanski delegat Iva-
noe Bonomi in premier de Gas-
peri sta konferenci očitala, da se
z Italijo ravna kot da je še ve-
dno sovražnica, dočim je bila v
resnici skozi mnogo mesecev na-
ša zaveznica in v vojni s Hitler-
jem. Vrh tega so Italijani sami
strmoglavili Mussolinija, ne pa
vnanje sile.

Premier de Gasperi je k temu
poudaril, da so zavezniki (ne-

dvomno Američani, ki jih je tja
pošiljal predsednik Roosevelt, v
prvi vrsti sedanjega newyorške-
ga kardinala Spellmana) oblju-
bili Italiji zelo veliko za njen
umik iz osišča, a da se sedaj te-
ga več ne spominjajo. (Kardinal
Spellman se, pa tudi naš držav-
ni department, sicer se ne bi to-
liko potegovala za Italijo.)

Višinskijeva izjava
Zahteve Jugoslavije so vse-

skozi podpirale ukrajinska, be-
loruska, čehoslovaška in poljska
delegacija, V imenu ruske dele-
gacije je podkomisar Višinski
dejal, da sovjetska vlada smatra
jugoslovanske zahteve za pravi-
čne in se jim bi moralo ugoditi-
Zato je vztrajala, da Trst mora

postati provinca v Jugoslaviji.
Toda politični razlogi so sovjet-
sko delegacijo primorali pristati
v Kompromis. Namreč, da Trst
s svojim bližnjim zaledjem po-
stane mednarodna luka pod
upravo združenih narodov.

V diplomaciji se dogaja, je
tolmačil Višinski, da včasi dve
in dve niso štiri, ampak pet. To-
rej, da so v nji logični sklepi če-
stokrat nemogoči, pa je treba
popustiti nekaj tam, nekaj tu.

“Rusija prav nič ne dvomi v
upravičenost jugoslovanskih za-
htev, toda v interesu skupnosti
in sodelovanja z drugimi (vla-
dami) je pristala v predlog za
internacionalizacijo Trsta.”

Jugoslavija pogodbe ne bo
priznala

Dasi Jugoslavija pri sklepa-
nju pogodbe z Italijo nima nič
več veljave kot druge udeleže-
ne male dežele, je v tem vpra-
šanju vendar najbolj interesira-
na in najbolj prizadeta. Odločil-
no besedo ima kajpada le velika
četvorica. Ampak Edvard Kar-
delj je dejal, da Jugoslavija ne
bo podpisala kar ji bi drugi po-
nudili pred nos. Ako ne dobi
meje, ki jo ona predlaga, in ako
tržaško vprašanje ne bo rešeno
tako, da bi bilo v korist Trsta in
Jugoslavije, ter drugih dežel v
zaledju, katerim služi Trst za
pristanišče, tedaj take pogodbe
sploh priznala ne bo in se bo v
naprej bojevala za svoje pra-
vice-

Jugoslavija je pripravljena
sprejeti kompromisni predlog
glede internacionalizacije Trsta,

(Konec na 5. strani.)

V začetku tega tedna je spet
kar hipoma “zmanjkalo” mesa.
V klavnicah v Chicagu in dru-
gje je bilo tisoče delavcev od-
slovljenih, mnogo mesnic sploh
ni odprlo vrat in časopisi so po-
ročali, da je glavni, oziroma edi-
ni vzrok temu stanju obnovitev
kontrole nad cenami. OPA ob-
ljublja storiti potrebne korake,
da se to “sabotažo” ustavi. A tr-
govski krogi na drugi strani tr-
dijo, da je OPA polomijada, da
so živinorejci proti vladni kon-
troli cen in da živine ne bo na
trg, dokler kontrola ne odpade.

Kajti čim je prvotni medvoj-
ni zakon, s katerim je bil usta-
novljen OPA odpadel, pa je bilo
živine v par dneh vse polno na
klavniških semnjih in mesa je
bilo za vse v izobilju. Sedaj se
ga bo dobilo najlaglje na “čr-

Ali je progresivnega
Wisconsina konec?

Ko je v minulih primarnih vo-
litvah senator Robert LaFollet-
te nominacijo izgubil, so mnogi
liberalni komentatorji pojamra-
li, da se tudi Wisconsin pomika
v čezdalje bolj konservativne
toke. “Le kako so mogli volilci
zavreči tako naprednega moža,
kakor je ‘Bob’,” so vpraševali.

Brata Robert in Philip LaFol-
lette sta si tega največ sama
kriva, in njuno politično ter dru-
go sorodstvo. Glavna napaka pa
je bila, ko sta hotela biti le La
Follette, ne pa več napredna
(progresivna) stranka. Ko se je
Bob odločil za njeno razpustitev
in za povrnitev v republikansko
stranko, je bilo to dejanje v res-

nem trgu”, ki mu vladne avto-
ritete niso kos-

Razumljivo je, da žele živino-
rejci in drugi farmarji čim več
za svoje blago. Toda oni niso
glavni vzrok raznih pomanj-
kanj, temveč tisti, ki kupčujejo
na debelo, torej razni prekupci
ter industrialci. Le oni so krivi,
da je mesna industrija prišla
preračunano s tira. Njim so ljud-
ske koristi deveta briga. V po-
žrešnosti za profiti si niti pred-
staviti ne morejo, da tirajo de-
želo v inflacijo, v kateri bo mi-
lijone ljudi trpelo in le malo pa
jih obogatelo v nji.

Mesna industrija seveda ni
edina, ki ustvarja umetna po-
manjkanja. N. Pr. lastniki tek-
stilnih tovarn so ustvarili umet-
no pomanjkanje oblek, perila,
brisač itd- še predno je vojna

VOLITVE 0 VPRAŠANJU KRALJA
V GRČIJI IN BOLGARIJI

Grčija je vsled vojne in pa intrigiranjazunanjih sil
ena najbolj razoranih dežel v Evropi. Ako ne bi bilo v
nji angleške oborožene intervencije, bi imela republi-
kansko vlado in nov socialni red. Tako pa je v nji zme-
da, nemiri, poboji, teror in kralja so ji usilili nazaj.

Še ko je bil na čelu Anglije Churchill, se je odločil,
da Grčija mora ostati v sferi Velike Britanije za vsako
ceno. Ker med grškim ljudstvom ni imel zaslombe, niti
je ni iskal, je naravno, da je po starem običaju angle-
škega imperializma podpiral najreakcionarnejše kro-
ge, to je, privilegije in rojaliste. V namenu, da napravi
v Grčiji "red in mir", jeposlal v njo svojo armado in ob
enem poskrbel, da se je v Atenah utaborila konserva-
tivna vlada. Proti združeni republikanski opoziciji je
nastopila s silo. Ko jerazpredla svoj politični aparat po
vsi deželi, je uvedla volitve v parlament. "Zmagali" so
kajpada monarhisti.

Nova rojalistična vlada je izvedla 1. sept, "plebi-
scit" o vprašanju, ali naj bo Grčija republika, ali pa
ostane monarhija. Volitve so se vršile v znamenju na-
silja, izgredov in pobojev. Zmagala je kajpada vlada
in ugotovila, da se je ljudstvo izreklo za monarhijo z
dvetretjinsko večino.

Übežni kralj George 11. Hohenzolern, ki vedri v An-
gliji, je s tem dobil od grškega naroda "povabilo", da
se vrne na prestol. Vlada mu je takoj nakazala visoko
"plačo", dasi ni v stiski za sredstva, ker si jih jedovolj
preskrbel in ima vloge v raznih krajih po svetu.

Zavajalna propaganda v Angliji in Ameriki je izid
volitev v Grčiji tolmačila za "zmago demokracije".
Bolj "zmerni krogi" pa so rekli, da je imel grški narod
dve izberi: maniše in večje zlo. Pa se je izrekel za
"manjše zlo". Ako bi glasoval za republiko, bi dobili
komunisti prvenstvo. Tako namreč razlagajo v Ame-
riki, v Angliji, v Parizu in Rimu. Zato so se izrekli rajše
za kralja in s tem za konservativno vlado, ki jo pod-
pirajo Velika Britanija ter Zed. države. Taka Grčija je
jez,ki brani Sovj. uniji v Sredozemlje.

"Plebiscit" v Grčiji je bil torej zmaga reakcije. In
uspela je s pomočjo angleške in ameriške vnanje po-
litike.Kralj George jevladal diktatorsko. Velja za fa-
šista in to tudi je. Njegov povratek je staremu redu
jamstvo, da bo Grčija ostala varna za privilegije in
varnostna točka zapadnega imperializma.

V Bolgariji je bil izid drugačen. Volitve o vpraša-
nju oblike vlade so se vršile 8. septembra, ljudstvo se
je izreklo za republiko in šestletni kralj Simeon je s
tem izgubil svoj titel.
'

niči že pred leti izvršeno. Pro-
ces je bil sicer počasen, a uso-
den.

Tako je Wisconsin, ki je v po-
deželju slovel zaradi svoje pro-
gresivne stranke, v mestih pa
vsled socialistične, postal kon-
čno prav to kar je n. pr. Ohio,
Penna in druge konservativne
države.

Še večje napake v politiki, ka-
kor jih je Bob, je delal njegov
brat Philip. Ko je izgubil gover-
nersko službo, se je med vojno
vpisal v armado in bil prideljen
Arthurjevemu štabu. Od tam je
flirtal z McCormickovimi repu-
blikanci in pozabljal na stare
tradicije naprednega gibanja v
Wisconsinu. Ljudje so uvideli,
da politišni so koncem konca le
to kar so, da v oportunizmu ni-

Seja širšega odbora
SANSa bo v soboto

•

12. okt. v Chicagu
Eksekutiva SANSa, ki je zbo-

rovala v soboto 7. sep*., je skle-
nila sklicati sejo širšega odbora
na dne 12. oktobra. Vršila se bo
v Chicagu.

Na seji zadnjo soboto so bila
podana mnoga poročila in raz-
prave pa so se tikale o sodob-
nih tukajšnjih naših problemih,
o tržaškem vprašanju, naši lite-
raturi itd.

Eksekutiva bo seji širšega od-
bora predlagala, naj se skliče
konvencijo SANSa v prvi polo-
vici prihodnjega leta. Do takrat
je upati, da se bo mednarodni
položaj že prilično razčistil in si
bo SANS na konvenciji svoje
bodoče delo toliko laglje začr-
tal.

Tajnik Mirko G. Kuhel je med
drugim poročal, da je bilo v
skladu za otroško bolnico do 31.
avgusta nabranega $132,621.41
in upa, da bo kvota (določena je
bila na $150,900) do konca sep-
tembra izpolnjena.

Predsednik SANSa Etbin Kri-
stan je poročal o raznem delu,
ki ga vrši ta organizacija, o de-
putacijah v VVashington, ki so
šle tja, da bi vplivale za pravič-
no rešitev primorskega vpraša-
nja, o delovanju ZOJSA itd.

Obširno poročilo o vsem tem
in pa o delu v uradu je podal
tudi tajnik Kuhel. Ob enem je
pojasnil, da v SANSovem ura-
du ni več nameščen, ker je ves
svoj uradni čas posvetil blagaj-
niški službi v SNPJ, za SANS
pa dela le ob prostem času- Prej
je delal v njemu pol tedna in
prvotno stalno. Stalni namešče-
nec v uradu SANSa pa je že
dolgo Frank Smith.

SANSova delegata na vseslo-
vanskem kongresu v Nevv Yor-
ku bosta predsednik in tajnik.

Seje eksekutive so se udele-
žili Kristan, Kuhel, Rogelj,
Cainkar, Krapenc, Vider, Jur-
jovec. Zupan in Zaitz, ter Frank
Smith.

Mnogo mornarjev
v zdraviliščih

V zdraviliščih ameriške bojne
mornarice se zdravi 32,600 mož,
ki so bili ranjeni v minuli vojni,

majo kaj dosti prepričanja, če-
prav so pošteni, pa so se začeli
oprijemati drugih, novih poli-
tikov.

S porazom LaFolletta v repu-
blikanski stranki se nadeja de-
mokratska stranka pridobiti nje-
gove pristaše pri prihodnjih vo-
litvah. Gre se za mandat gover-
nerja, za katerega se poteguje
na demokratski listi bivši mil-
wauški župan Hoan in pa za se-
natorsko mesto. In seveda za
vse kongresnike.

Da-li bo Wisconsin še kdaj
tako izrazito napredna država,
kakor je bil v času starega La
Folletta in potem še par let po
njegovi smrti, je vprašanje- Se-
daj ni še nič znakov, da to v
kratkem zopet postane.

Umetna pomankanja, ker se gre za profit
minila in še bolj pa ko je je bilo
konec. Rekli so, da so njim do-
ločene dostropne cene prenizke,
torej se jim ne izplača izdelo-
vati blaga, s katerim imajo “iz-
gubo”. Resnica je, da izkazujejo
njihove knjige velike dobičke.
In druga resnica je, da so kvali-
teto blaga poslabšali toliko, da
je vzlic takozvanim dostropnim
cenam že s tem podraženo.

V obutveni industriji je ena-
ko stanje. Ameriška trgovška
komora in pa zveza industrial-
cev bi v to stanje lahko posegla,
toda jima je prav tako temeljni
smoter le še več dobička in pa
čimmanj vladne kontrole.

Na drugi strani se draginji
upira delavstvo z zahtevami za
zvišanje mezde. Stavka pomor-
skih in pristaniških delavcev, ki
je nastala v začetku tega tedna,

je spravila z ravnotežja ogromen
del našega prometa in povz-
ročila veliko škode. Lahko bi iz-
ostala, kajti bilo je v naprej
znano, da mezde bodo povišane,
čeprav so lastniki parobrodnih
družb trdili, da se ne bodo po-
dali.

Za zvišanje mezde vprašuje-
jo tudi vse druge stroke delav-
cev. “Ob tej draginji s sedanji-
mi dohodki ne moremo shaja-
ti,” pravijo gospodinje in vrh
tega jih jezi, ker morajo vsled
umetno nastalih pomanjkanj
potrebščin tekati iz prodajalne
v prodajalno, predno dobe to
kar iščejo. Zvezni kongres, ki
mu to leto poteče termin, pa ni
proti temu ožemanju ničesar
storil, temveč ga je celo podprl.
Posledice plačuje vse ljudstvo,
razen dobičkarjev, ki jih tudi
ni malo.
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Zbira in presoja urednik
“Amerikanski Slovenec” je

botra znova spremenil. Ni ga
slovenskega lista v tej deželi, ki
bi to tolikokrat storil. Sedaj ga
je prevzela KSKJ. In vselej, ka-
dar spremeni gospodarja, vzkli-
kne, prenehal sem, a dal sem
dušo novemu telesu. Torej je to
nekaj takega, kakor uči hindu-
stanska vera.

Ivan Jerič, ki je izdajal gori
omenjeni list, pravi v poslovilni
številki z dne 3. septembra med
drugim: “Z Bogom, ‘Amerikan-
ski Slovenec!’ Ostani vitez
junak! Hodi junaško naprej.”

Morda tega članka ni pisal
on, ampak kdorkoli ga je, mu je
bilo hudo. Mogoče pa, da ne,
kajti KSKJ je plačala le za ti-
tel lista, tiskarna pa je ostala
prejšnjemu lastniku. Dejal je,
da je tudi naprodaj, domačim
ljudem, ako se zavzamejo, ali pa
jo bo dobil korkoli, ki jo bo pri
volji kupiti.

“Ameriška Domovina” je s to
spremembo postala vodilno kle-
rikalno glasilo v Ameriki. Prav-
zaprav drugega sedaj več tu ni,
razen nabožne revije “Ave Ma-
ria”. A Lemont in pa največji
slovenski dnevnik na St. Clair
Ave. si lahko sežeta skupaj, ker
med njima ni konkurence. Saj
je ni bilo tudi med njima in Je-
ričevim listom. A za “železno
steno” se je ruvarilo in se še in
se še bo. Kajti dasi je “Amer,
domovina” postala sedaj neopo-
rečno klerikalno glasilo, ima
vendar tudi med katoličani “slo-
venskega porekla” toliko na-
sprotnikov, da ji lahko izdatno
nagajajo. In tudi ji- Kajti i med
onimi, ki redno hodijo ob nede-
ljah v cerkev, jeprecej takih, ki
smatrajo, da se gospodje Ga-
brovški in drugi taki zanimajo
zgolj za politiko namesto za ve-
ro in cerkev.

Ivan Jerič je bitko izgubil,
prvič, ker je preveč poslušal
svoje bližnje sorodnike in jim
sledil, v drugič, ker ni hotel
ivigniti vsebinskega nivoja svo-
jega lista, in tretjič, ker je bilo
vse preveč bizniško, ne da bi
res bilo trgovsko. Ob enem se je

zameril, ker ni pravočasno uda-
ril po SANSu. Tega ni storil,
bodisi ker je uvidgl, da tudi ako
bi je bil to tedaj že monopol
clevelandske “Ameriške domo-
vine” in bi “Am. Slovencu” go-
spodarsko tak skok več ne kori-
stil. In drugič, ker ni po vzgledu

I starokrajskih naprednih sloven-
skih katoličanov übral na stru-
ne takozvanega krščanskega so-
cializma. Tam so uspeli, dasi je
cerkev stare sorte izgubila ne
samo politično moč temveč tudi
imovino, titelne, tiskarne itd.

Uvodnik v poslednji številki
“Am. Slovenca” (dne 3- sept.)
potožuje med vrsticami in na-
vaja tudi direktno vzroke, radi
katerih je bil list potisnjen ob
steno. Po njegovem mnenju ga
je vpropastilo ne samo pomanj-
kanje delavcev v tiskarni in v
uradu, ne samo sitnosti, ki jih
je bilo treba prenašati s takimi
stvarmi, ampak tudi to, da list
ni kokodakal po navodilih go-
spodov iz farovža sv. Vida in
Lemonta. Jerič je fant čudne
sorte. Bil je dober “biznisman”
dokler je šlo, a slab ko so mu
nametali polen pod noge. Go-
spodarsko menda ni na škodi.
Lista se je iznebil in nekaj je za
njegovo ime le dobil. In v zavest
mu je, da to ni bila prva spre-
memba v lastništvu lista, oziro-
ma njegovega titelna, ki se po-
naša, da je najstarejši slovenski
časopis v tej deželi (in sedaj,
vsled sprememb v starem kraju
bržkone povsod). Prenehal je 55
let po ustanovitvi-

V župniji sv. Štefana vedo, da
je Ivanu Jeriču odzvonilo čim
se je slovenska duhovščina od-
ločila podpirati politiko škofa
Rožmana in pa Miho Kreka v
Rimu, ali kjer že sta sedaj. Je-
rič, zaposljen s svojimi posli, je
od kraja sledil svojemu svaku
Kazimirju in drugim visokim
katoliškim glavam, ki so se ta-
krat navdušile za SANS ozi-
roma saj ob njegovi ustanovitvi.
In pa za relifno akcijo. Kar iz-
nenada pa je spoznal, da je ostal
v “no men’s land”, kjer je bil

(Konec na 5. strani.)
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SKORO VSE AMERIŠKO ČASOPISJE
V POSESTI BOGATAŠEV

Veliko ameriško časopisje in revije kontrolira mala
skupina ljudi, ki mu narekuje, kako naj bo urejevano.
N. pr., skozi že precej tednov je v dnevnemtisku propa-
ganda proti Sovjetski uniji jako pospešena. V najbolj
zagrizenih, kot so n. pr. Hearstovi listi, se odkrito ščuje
v novo vojno. In zaradi razmeroma malega incidenta
se je udarjalo po Jugoslaviji kot da je izvršila ogromen
zločin.

Pravimo, da je tisk v tej deželi svoboden, zato ker
lahko uredniki tudi predsednika napadajo. A ljudstvo,
ogromna večina ljudstva ne ve, da je vse veliko časo-
pisje posest vladajočega razreda. Oziroma, da kontro-
lira urejevanje velikih dnevnikov in revij kakih sto
oseb. Ali po naše, ameriško časopisje je kapitalistično
in piše le za koristi svojega razreda.

Ob enem je čezdalje bolj koncentrirano. Leta 1910
je bilo v tej deželi 2,600 dnevnikov, ki so izhajali v 24,-
200,000 izvodih. Sedaj jih je le še 1,748, toda njihna
cirkulacija je narasla na 48,400,000 izvodov. Nekateri
imajo ogromen kapital in uposlujejo po več tisoč ljudi.
Dobičke jim donašajo oglasi. A tudi naročnino so jako
zvišali, večinoma okrog 50 in mnogi celo 100 odstot-
kov.

Ker se tiskovni stroški stalno višajo, imajo s tem te-
žave letakozvani neodvisni (liberalni) in delavski listi,
ker so odvisni od naročnikov, dočim bogataški tisk
vzdržujejo oglaševalci, masa pa ga kajpada kupuje
in čita.

Uredniki unijskih glasil tu pa tam razpravljajo,
da-li ne bi bilo mogoče v velikih industrialnih centrih
ustanoviti delavske dnevnike. A ko zadenejo na vpra-
šanje financ, vidijo, da bi bili stroški ogromni, ki jih bi
niti velke unije ne zmogle. Saj so bili poskusi z delav-
skimi dnevniki že večkrat storjeni ampak oglasov so
dobili premalo, in v obsegu s kapitalističnimi listi niso
mogli konkurirati, kar je pomenilo, da tudi naročnikov
niso mogli dobiti toliko kot bi bilo potrebno. Vse to se
nad delavstvom jako maščuje.
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