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V EV k()l 1 je še vedno veliko razdejanega in ljudje si pomagajotudi s kuhanjem na prostem. A zima je na pragu, hiše pa so mnogokje
se v ruševinah. Ni gradbenega materijala, ne delavcev. Le bede veliko.
Gornje je slika iz Poljske. Poslala nam jo je UNRRA.

Tudi Poljska bo
še imela težave
radi novih mej

Poljska ugotavlja, da sedanje meje med njo in
Nemčijo drže—naš državni tajnik Byrnes pa smatra,
da Zed. države te razmejitve še niso priznale.

Ko je meseca septembra t. 1.
v Stuttgartu na Nemškem naš
državni tajnik Byrnes poudaril
med drugim, da ameriška vlada
ni priznala sedanje meje med
Nemčijo in Pol jsko in je dal Po-
ljakom ter Moskvi razumeti, da
so se Poljaki pomaknili v Nem-
čijo predaleč proti zapadu, je
završalo celo med tistimi polj-
skimi krogi, ki na vso moč delu-
jejo, da bi zapadne sile pridobili
za vojno proti Sovjetski uniji.

Bvrnes je dejal, da kar se na-
še vlade tiče, bo zahtevala to
vprašanje pravilno in pravično
rešiti na tisti konferenci, ki bo
sklepala o mirovni pogodbi z
Nemčijo. Kdaj se bo pričela, se
ne ve —a bržkone ne še tako
kmalu.

Ampak kar se Sovjetske uni-
je in Poljske tiče, sta njuni vla-
di izjavili, da je meja tam že
urejena. Iz Šlezije in vzhodne
Prusije, ki so ju dobili Poljaki,
je bilo izseljenih že kakih dva
milijona Nemcev v rajh in ne-
kaj Poljakov pa iz Nemčije v
Šlezijo in nad milijon iz poljske-
ga dela Ukrajine, ki ga je v mi-
nuli vojni dobila Sovj. unija.

Ako bodo Zed. države apeli-
rale na nemški nacionalizem s
tem, da je bila meja med Nem-
čijo in Poljsko po krivdi Mo-
skve krivično začrtana, utegne
iz tega nastati težak spor. Molo-
tov je v imenu Moskve izjavil,
da je zanjo razmejitveno vpra-
šanje med Poljsko in Nemčijo
rešeno. To njegovo izjavo so čas-
niški poročevalci razlagali tako,
da če Zed. državam ta rešitev ni
prav, se bodo morale poslužiti
za predrugačenje meje sile, ali
pa bo Byrnes moral ostati le pri
besedah.

Ako preudarimo, koliko spora
povzroča anglo-ameriška politi-
ka radi Trsta, si lahko predsta-
vimo, da bi ga lahko tudi na
vzhodu. Ampak ker je situacija
tam drugačna na Poljskem
in v vzhodnem delu Nemčije ni
anglo-ameriške oborožene sile,
kakor je v Trstu, na Primor-
skem in v Italiji je položaj
torej s tega vidika na vzhodu v
prilog Poljski in Rusiji, dočim
odločuje v Primorju in v Italiji,
kot v Sredozemlju sploh, anglo-
ameriška kombinacija.

Časnikar Donald Bell je gle-
de vprašanja poljskih zapadnih
mej napisal za agencijo ONA

na katero smo naročeni, sledeči
članek:

Ako izjava sovjetskega vna-
njega ministra Molotova glede
poljske zahodne meje ni bila le
taktičen manever, proti-poteza
na nedavno izjavo ameriškega
vnanjega ministra Byrnesa v
Stuttgartu, je zdaj končno ve-
ljavno dognano, da bo Sovjet-
ska'unija branila novo poljsko
mejo ob rekama Odri in Najsi
tako proti Nemcem kot proti
Anglo-Amerikancem, ako bi pri-
šlo do poizkusa, da se del ozem-
lja, ki leži za njo, vrne Nemčiji.

S tem pa je končano tudi raz-
pravljanje o neki baje namera-
vani zvezi Rusov z nemškimi na-
cionalisti za ceno povratka
Šlezije Nemčiji. Že takrat, ko se
je o tem govorilo, je bilo mnogo
strokovnjakov za vzhodne ev-
ropske zadeve in poznavalcev
tamošnjih razmer izredno skep-

(Konec na 5. strani.)

Izmed vseh notranjih proble-
mov te dežele sta živilski in
stavhinski najbolj zavožena.
Oba po krivdi profita lačnih gla-
varjev “svobodnega podjetni-
štva.”

Predsednik unije klavniških
delavcev Ralph Helstein (CIO)
pravi, da je tu čas, ko bi ameri-
ško ljudstvo moralo misliti na
prevzem mesne industrije iz rok
privatnih lastnikov in jo sociali-
zirati, ker le tako bi jo bilo mo-
goče obratovati v interesu kon-
sumentov namesto kot dosedaj,
ko se jo vodi samo s stališča
čimvečjih profitov za privatne
lastnike.

Ralph Helstein je imel z dru-
gimi odborniki unije vred veli-
ko prilike, da je med vojno in
pozneje obratovanje klavniške
in mesne industrije v splošnem
lahko dobro preštudiral. Tako
je prišel do sklepa, da le ako se
jo socializira, bo obratovala ta-
ko, da bo koristno za ljudstvo,
ne pa za malo skupino industial-
nih magnatov, bankirjev in pre-
kupcev.

Socialisti so delovali za tako
rešitev že pred mnogimi leti, ko

Le dva milijona
brezposelnih

Administrator civilne produk-
cije Mr. Small pravi, da bo tre-
ba delavnik podaljšati, ako ho-
čemo industrijski obrat pove-
čati. Sedaj je zaposlenih 58.000,-
000 delavcev in dva milijona pa
brezposelnih.

PREMIER STALIN MENI, DA VOJNI
HUJSKAČI NE BODO USPELI

O Stalinovem intervjuvu z angleškim časnikarjem
Alexandrom Werthom, kateremu je za sovjetsko in
svetovno javnostpovedal svoje misli o položaju, se še
razpravlja. Bilo je potrebno, da je to storil.

Najvažnejša je njegova optimistična izjava, da
vojne ne bo, oziroma je ne pričakuje.

Nikjer ni za vojno (proti Rusiji) toliko hujskanja,
kot v Zed. državah, je dejal Stalin, a smatra, da* ne
bodo uspeli. In res je v naši deželi silno veliko vojnega
vpitja in to ne samo v reakcionarnem tisku, ampak
tudi v zborhicah, v radiu, na shodih, v par veteranskih
organizacijah in tudi v cerkvah.

Stalin se je nekoliko pomudil pri vzrokih. One, ki
kličejo svet pod orožje proti Rusiji, je označil za reak-
cionarje.

Onim v Ameriki in Angliji, ki delujejo za zgraditev
"železnega obroča" okrog Sovjetske unije, jedejal, da
se jim napori ne bodo posrečili.

Na vprašanje o atomski vojni je poročevalcu od-
govoril, da atomske bombe same na sebi vojne ne bi
mogle odločiti. Sedaj so sicer še monopol Zed. držav,
a ne bo dolgo, ko jih bodo imele tudi druge dežele.
Glede ali je mogoče z atomskimi bombami vojno od-
ločiti ali ne, se mnogi s Stalinovim mnenjem ne stri-
njajo.

Na vprašanje, ali je možnost za spravo in sodelo-
vanje med zapadnimi (kapitalističnimi) silami in Sov j.
unijo, je dejal, da po njegovem mnenju je to mogoče,
in da kar se USSR tiče, od nje ne bo zaprek za vza-
jemnost in mir med deželami.

Glede ameriških čet na Kitajskem je odgovoril
istotako na vprašanje, da res tvorijo možnost za ne-
varnost svetovnemu miru. Čiang Kaišek, ki ga podpi-
ramo na Kitajskem ter oborožujemo njegovo armado,
postane lahko opasen miru na svojetskih mejah. In
ako začne Sovj. unija podpirati kitajsko komunistično
armado kakor naša vlada podpira Čiang Kaišekovo,
bo to pomenilo posredno ali pa neposredno vojno ne
le med Kitajci ampak med ameriško in sovjetsko silo
na kitajskih tleh. In potem še marsikje. Izjava, da se
bodo Japonci v prihodnji vojni borili v ameriških uni-
formah, ni tako prazna pretnja kot se komu zdi.

Vseeno Stalin je svetu povedal, da vojne še ne
pričakuje in da si jo svet ne želi. Sovj.:unija prav go-
tovo nima vzroka, da jo bi ona iskala; ker ji je prej-
šnja povzročila preogromno škodo. Zna pa biti tudi
ona "tough", kakor Byrnes in njegova delegacija na
mirovni konferenci v Parizu. Ameriški Henry Wallace
in angleški Anthony Eden svarita, da biti "tough" z
Rusijo ni prava taktika, ki bi vodila v mir in priporo-
čata spremembo. Toda vzrokov za spore je veliko in
bo sprava težko dosegljiva.
'
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Ameriške investicije
v inozemstvu

Ameriške firme so po vojni
investirale samo v Avstraliji
nad $8,000,000. Vsega skupaj je
udeleženih v teh podvzet jih Iv
Avstraliji) na novo 16 ameri-
ških korporacij.

Zelo veliko “našega” (privat-

Dva problema, ki sta najbolj zavožena
je sloviti pisatelj Upton Sinclair
napisal o klavniški industriji (za
predmet si je vzel čikaško, ki je
največja v deželi) knjigo z na-
slovom “Jungle.” Bila je v onih
dneh največja senzacija. In ker
tudi kongresniki ter milijonarji
jedo meso, so sprejeli postave za
vladno kontrolo v klavnicah, da
se je uvedlo v nje snago, higije-
no in pa preprečilo pošiljati na
trg pokvarjene mesnine.

Dalj tiste postave ne sežejo.
Zato lahko klavnice s svojo mo-
čjo za privatni profit svobodno
razpolagajo in kadar se jim zdi,
pa ustvarijo umetno pomanjka-
nje. To so storili tudi v minulih
par tednih in obetajo, da bodo
mesnice po deželi napol prazne
najmanj do prihodnjega febru-
arja.

Kaj je vzrok? Cene so preni-
zke, torej naj se odpravi OPA
saj kar se kontrole nad cenami
mesa tiče! In v mesnicah po de-
želi so dobili lastniki peticije,
na katere se naj odjemalke pod-
pišejo za odpravo OPA, ako no-
čejo biti v vrstah, čakati in po-
tem vseeno oditi iz mesnice pra-
znih rok.

Poljedelski tajnik Anderson
pravi, da ni bilo v tej deželi na
razpolago še nikoli toliko klav-
ne živine kot jo je sedaj. In pri-
delek je bil v splošnem dober,
pa imajo živinorejci krme in se
jim ne mudi z živino na klavni-
ške semnje. Mesarski magnati
pa so zadaj za vso to umetno
uprizorjeno afero. Tednik “La-
bor” v Washingtonu, ki ima o-
bičajno zelo dobre podatke, ugo-
tavlja, da sedanji mesni “black
market” ni v posesti raketirjev
Caponijevega tipa, pač pa pod
kontrolo “legitimnega biznisa”.
K temu dodaja, da je justični
department uvedel preiskavo
vsled zarote namreč vsled
umetno vprizorjenega pomanj-
kanja mesnin že v tri sto kor-
poracijah. Poleg so nad njimi
tudi davčni preiskovalci. A kot
običajno, take preiskave nava-
dno iztaknejo le nekaj malih
krivcev, veliki se izmuznejo
vsled vpliva in zaščite, ki jo
imajo.

Enako škandalozno početje se
uganja v stavbinski industriji.
Realtorji so dali postaviti nešte-
to hišic samo napol, da jih tako

Uspešen kapitalist,
ki v pravičnosti
ni bil uspešen

American Tobacco Company
je velika korporacija. Napelje-
val ji je 62-letni George W. Hill,
ki je pred nekaj tedni v letovi-
šču v Kanadi nagloma umrl.

Pokojni Hill je izžemal naj-
bolj delavce in odjemalce svo-
jih produktov ter delničarje.
Plače je prejemal nad milijon
dolarjev na leto torej nad de-
setkrat več kakor pa predsed-
nik Zed. držav. Poleg' še bonus,
ki mu je donašal nadaljne mili-
jone.

Delavci in delavke v njego-
vih tovarnah so bile najmizer-
nejše plačane. Z unijsko agita-
cijo med njimi je bilo nekaj us-
peha šele ko j£ zavalovel Roose-
veltov “new deal” po deželi.

Magnat Hill si je znal (z de-
narjem ljudstva, seveda) prido-
biti naklonjenost vsega velikega
dnevnega časopisja in pa tistih
magazinv, ki izmajajo v stotiso-
če izvodih. Samo za oglašanje
svojih “Lucky Strike” cigaret je
potrošil v njih in v radiu nad
dvesto milijonov dolarjev. Se-
veda, vsoto so v resnici plačali
njegovi delavci ter kadilci, ka-
kor tudi vse njegove
njegovo milijonsko plačo.

Mnogokrat ga je merodajna
zvezna oblast zaradi zavajalne-
ga, pretiranega oglašanja skuša-
la prijeti, a ni imela sreče, ker
je imel pokojni Hill pač “veli-
ke” zveze.

Tak je naš “free enterprise”.
Ako hoče kdo izmed tistih, ki še
verujejo vanj, poskusiti, kaj to
pomeni, bo zlahka in razočara-
no uvidel, da to, kar se sedaj oz-
načuje za “svobodno podjetni-
štvo”, je v resnici monopol male
skupine magnatov, proti kate-
rim malim ribam ni več mogo-
če uspešno konkurirati. Zato so
mali podjetniki vseh vrst čez>
dalje bolj potiskani med nižji
“srednji razred” ih mnogi pa
med delavstvo, ali kot pravimo
po socialistično, med proleta-
riat.

nega ameriškega) kapitala je bi-
lo poslednje mesece vloženega v
Junžnoafriško Unijo, največ v
zlata in diamantna polja, in pa
v nasade gumija.

Dalje se ves naš kapital trudi
dobiti za svoj privatni monopol
Kitajsko, Filipine pa že ima v
pesteh.

Kadar pride do konfliktov, bo
nam treba te vložbe pred ljud-
stvi prizadetih dežel, ali pa pred
cujimi konkurenčnimi deželami,
braniti pod pretvezo, da se gre
za protektiranje “ameriških in-
teresov”. Resnica kajpada je, da
ima te milijonske vložbe po sve-
tu le mala skupina ljudi —ista
skupina, ki poseduje tudi tukaj-
šnja bogastva.

čim več prodajo sedaj, ko imajo
žetev, a kupci morajo potem
čakati po cele mesece, predno so
dogotovljene saj toliko, da se
morejo seliti vanje. Urad, ki ima
opraviti s preiskovanjem .pri
aplikantih za vladno jamstvo
posojil na take nove hiše, pravi,
da je mnogo tako površno sprav-
ljenih skupaj, s tako slabim ma-
terialom, da posojil sploh odo-
briti ni mogel.

Ampak ker kontraktorji in re-
altorji (zemljiščni špekulanti)
ne grade hiš zato, ker stanovanj
manjka, ampak zaradi svojega
dobička, skušajo iztisniti iz ljud-
stva čimveč za čimslabše blago.
S tem übijajo stavbno industri-
jo, ki bi po vojni morala imeti
največjo nalogo namreč za-
vzeti sc za potrebe ljudstva v
prvi vrsti in šele v drugi za pri-
merne dobičke, namesto da zna-
šajo po 30 do 50 in v nekaterih
krajih celo več odstotkov. A
ker tudi tu ni nobene prave kon-
trole, je pač tako kot je. In ka-
dar se bodo dobičkarji uleteli in
ne bo več trga kot ga je sedaj,
pa pride nova depresija. O tem
ni nobenega dvoma.

fKOMENTARJI")
Zbira in presoja urednik

V New Yorku se je unija pri-
staniških delavcev pred par te-
dni odločila, da ne bo nalagala
na ladje blaga, ki ga je UNRRA
namenila Jugoslaviji, dokler ne
bo popravljen zločin, storjen
nad ameriškimi letalci v Titovi
deželi. Ta unija se imenuje In-
ternational Longshoremen’s As-
sociation ih pripada k AFL. Vo-
di jo irski politik, ki je njen gla-
var in nedvomno je iniciativo za
ta “maščevalni” korak on pod-
vzel. Poslevodeči državni tajnik
Wm. L. Clayton je odboru unije
tolmačil, da spada politika od-
nošajev z drugimi deželami vla-
di, ne kaki posamezni organiza-
ciji in ob enem pojasnil, da je
Jugoslavija pristala “povoljno”
v ameriške zahteve. Tako je od-
bor omenjene unije svojo pre-
poved dne 25. septembra ukinil
in blago se sme na ladje, name-
njene v Jugoslavijo, zopet nala-
gati.

V Francovi Španiji se je do-
dogodilo, da sq bili ameriški le-
talci zbiti na tla že med vojno.
Toda uniji, ki je ustavila poši-
Ijatve v Jugoslavijo, ni prišlo
niti na misel, da jih bi ukinil?
tudi fašistični Španiji. Je pač
razlika s kom si. Jugoslavija je
protiklerikalna, v Španiji pa je
pod vodstvom Franica klerika-
lizem v sedlu.

UNRRA je kupila v Novi Ze-
landiji dva tisoč ton koiijskega
mesa za razdelitev gladnim v
Evropi. Nekaj ga je dala prezer-
virati v kositarne škatlje, dru-
gega pa nasolila. V Zed. drža-
vah so v par bolnišnicah začeli
streči pacijentom s konjskim
mesom, ker govejega ne- morejo
dobiti. Ko so šli potem reporteji
pogledati v dražje - hotele in
boljše restavracije v Philadel-
phii, Washingtonu, v Chicagu,
New Yorku itd., so ugotovili, da
je v njih najboljših mesnin ko-
likor si jih kdo želi, le visoko
plačati jih je treba. To seveda

ni nobeno novo odkritje, ker je
v razredni družbi že od nekdaj
tako.

Dr. Vladimir Maček je repor-
terjem v New Yorku pravil, da
se ljudstvo v Jugoslaviji za Trst
le malo zanima, toliko bolj pa
kipi želje strmoglaviti Tita.
“Ampak na revolucijo sedaj ni
misliti,” je dalje tolmačil Ma-
ček, “ker bi bila v sedanjih raz-
merah, ko so še ruske čete na
Balkanu, samomor.” Ko so ga
vprašali, če je v zvezi z našim
državnim departmentom, je re-
kel, da tega ne bi zdfaikal. Am-
pak ni hotel ali pa ni smel
povedati, v kakšnih “zvezah” je
in kaj mu naši diplomati ob-
ljubljajo, ako sploh kaj. Značil-
no je, da ko je vladal Hrvaško

J “poglavnik” Pavelič, je Maček
z njim kar dobro izhajal. Ii) iz
tega je bilo že takrat sklepati,
da tudi s Hitlerjem in Mussoli-
nijem. katerima je Pavelič slu-
ži]. A sedaj pa je dr. Maček kar
naenkrat velik “demokrat”, sku-
ša z daljave strmoglaviti Tita
in obnoviti “neodvisno” hrvaško
državo, v kakršni so Hrvati ži-
veli pod Paveličem in njegovi-
mi fašističnimi zavezniki.

Sumner Welles, ki je bil pod
Rooseveltom državni podtajnik
in znan vsi diplomaciji po sve-
tu. je dejal v svojem govoru po
radiu, da je ameriški prestidž
po svetu vsled Wallaceovega-
Tnumanovega incidenta, v kate-
rem se je šlo glede naše vnanje
politike, silno trpel. Kajti v
glavnih mestih so prišli v dvom,
kakšna sploh je naša vnanja po-
litika, kakšna bo, če Byrnes re-
signira in kaj sploh so naši pra-
vi nameni v Evropi in v Aziji.
O fl&menih ni težko uganiti, ker
dejstva potrjujejo, da se naše
zasedbene oblasti in naši diplo-
matični zastopniki najrajše dru-
žijo s konservativnimi krogi. To

I ni nič čudnega, kajti čemu se bi
(Konec na 5. strani.)

AMERIŠKI PROGRESIVCI NE VEDO
KAM BI SE SEDAJ OBRNILI

Kongresne volitve so blizu in tako imajo politične
sestanke tudi liberalci in progresivci, ne samo prvaki
demokratske in republikanske stranke.

Na svoji konferenci minulo soboto v Chicagu so
progresivci razpravljali največ o svojih neuspehih in
zmotah. Priznali so, da je bila njihova zmota posebno
to, da so svoje gibanje vedno gradili okrog ene osebe,
ki jim je bila voditelj in simbol. Pred leti n. pr. jim je
bila taka oseba pokojni senator LaFollette. Potem je
postal progresivni "blok" družba "free lance" poli-
tikov, ki so vlekli vsak svojo politiko in ne redkokdaj
nastopili proti torijem enotno.

Šele ko je bil izvoljen za predsednika F. D. Roose-
velt in oznanil "new deal" za svoj program, je prišlo
med progresivce spet nekaj življenja in skupnosti. To-
da ko je začel Roosevelt že par let pred svojo smrtjo
nadomeščati "nevvdealovce" s konservativci in toriji,
in ko jim je končno porinil za podpredsednika Tru-
mana namesto VVallacea, so progresivci znova uvi-
deli, da je graditev gibanja na eno osebo negotova in
zelo riskirana taktika. Sedaj razmotrivajo, ali naj jim
bo v bodoče taka oseba Henry Wallace, ali pa bi bilo
boljše, da se združijo na političnem polju v trdno or-
ganizacijo, s skupnim programom. Le na tak način
ostanejo progresivci trajno gibanje neglede kaj se
zgodi s posamezno osebo.

Milburn P. Akers, ki je bil na njihovi konferenci,
pravi, da je velika hiba ameriških progresivcev i to,
ker se toliko prerekajo o komunzimu. Mnogih je strah
Rusije in boje se, da bodo tukajšnji komunisti kontro-
lirali njihovo miselnost, oziroma da čim postane pro-
gresivec delaven na socialnem in političnem polju,
dobi pečat "komunista" ali pa "sopotnika" na svoje
čelo. Akers je progresivcem dejal, da ako žele pobi-
jati komunizem, bodo uspeli le, če grade demokracijo
za uspešen instrument reševanja socialnih vprašanj
na demokratičnem temelju.

Velika hiba ameriških progresivcev je tudi to, da
so "negativni". Vedo, česa nočejo, ne pa kaj hočejo.
In zato so v zadregi. Časi so resni, a oni se ne morejo
zediniti, ne s kom, ne kam in ne kaj bi.


