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“POMAGATI SI MORAŠ”, je dejal mesar Al Reardon v Allstonu.
Mass., ter odšel v Kanado, kjer si je nakupil srn toliko, da je lahko na-
domestil ž njimi drugo meso, ki ga do tedaj ni bilo na trgu.

Oljno polja sedaj
glavni predmet
vojnih nevarnosti

Sredozemlje najbogatejša ležišča petroleja
glavna točka sporov med 'zapadom' in 'vzhodom'.

Zapiranje poti Sovjetski uniji na jug

A ameriških radio forumih, v
tisku in na shodih se veliko raz-
pravlja o organizaciji združenih
narodov, ki ima te dni svoje za-
sedanje v New Yorku, oziroma
priprave v odsekih, da se bi ta
ustanova ne ponesrečila kakor
se je njena prednica liga naro-
dov.

Idealizem in interesi
Ko se zastopniki držav snide-

jo večinoma so se že zbrali
skupaj, bodo vsi znova poudar-
jali gesla o demokraciji, o su-
verenosti in tako dalje. A za ku-
lisami pa se bo kupčevalo, ka-
kor zmerom.

Poročevalec Knightovih dnev-
nikov, John A. Thale, je mili-
jonom čitateljev svojega tiska
poučil namreč ako so njego-
vo poročilo sploh brali, da je
sedaj glavna borba v starem
svetu za oljna polja, ne pa za
demokracijo, civilne svobodšči-
ne in druge take stvari.

Gre se za petrolej, za rude,
za vodna pota in sploh za vse
tisto, kar se lahko zlorabi pri-
vatnemu dobičkarstvu v prid.
Čemu naša sila v Sredozemlju?

Ko je pred nekaj tedni naš
mornarični tajnik poudaril, da
imamo v Sredozemskem morju
našo mornarico v pomoč naši
vnanji politiki, se je povprečen
Američan za to omembo jako
malo zmenil. Kaj njega briga
vnanja politika! Daši ako ga
vprašaš, kaj on misli o izvaja-
njih naših admiralov, genera-
lov, mornaričnega ter vojnega
tajnika, bo navadno dejal, da je
to pač le njihna briga. Ako ga
upozoriš, da nas utegnejo zavle-
či v vojno, ki ne bo našemu ljud-
stvu v nobeno korist, bo zadvo-
mil, češ, da smo imeli v vojnah
najboljše “prosperitete”. In bo
verjel, da bodo tudi v bodoče.
Zato v tej deželi ni tolikšnega
nagnjenja proti vojnam kot v
drugih deželah, kajti po naših
mestih niso lomastili ne sovražni
avijoni, ob naših obrežjih ne
sovražne mornarice in po naših
poljih ne sovražni polki,

V drugih deželah je uničenja,
ki ga še skozi par generacij ne
bo mogoče izbrisati. Nam očita-
jo, da smo kovali profite iz voj-
ne, čeprav smo i drugim deže-
lam pomagali.

V veliki meri nam posebno v

Evropi očitajo, da se pod krinko
demokracije hočemo polastiti le
oljnih polj. Oziroma jih ščititi
našim petrolejskim magnatom
v korist.

To so namreč naši “interesi”
in radi tega jačamo naše sile v
Sredozemlju, ki nadomešča an-
gleško. katera je prej prevlado-
vala na tem kraju sveta.

Čemu ne vzajemnost namesto
kartelov?

Nekateri kritiki ameriške
vnanje politike vprašujejo, če-
mu smo se odtegnili idealizmu
in sedaj samo še pod diplomati-
čno zavitimi maskami skrivamo
naše prave namene.

V Moskvi vprašujejo, kaj ho-
čemo v Perziji, ako nočemo v
nji pomagati nikomur, ki je za
demokracijo? John A. Thale od-
govarja. da je tam gospodarica
naša multimilijonarska oljna
družba Standard Oil. skupno z
angleškim, francoskim ter nizo-
zemskim kapitalom. In kjer je
Standard Oil. tam tudi naš State
Department veliko pomeni.

Omenjeni avtor piše, kako so
oljne družbe naših velesil zasa-
dile svoj vpliv kjerkoli so pe-
trolejski vrelci ampak nikjer
ne v korist ljudstva temveč po-
vsod z razkošnimi dajatvami
glavarjem, knezom, šahom in
drugim trotom, ki drže ljudske
mase v podložnosti. ignoranci in

(Konec na 5. strani.)

Predsednik Truman je minuli
teden v govoru po radiu pri-
znal, da je njegov sistem kon-
trole nad cenami mesnin oma-
gal in da mu ni preostalo dru-
gega kot dovoliti mesni industri-
ji prosto pot.

Upal je. saj tako je govoril v
kampanjske namene da četu-
di bodo cene narasle, bodo prej
ali slej znižane. Ampak čemu
potemtakem je bilo sploh treba
kontrole nad cenami?

Znano je. da mesa v tej deželi
ni še nikdar manjkalo razen
kadar se je dohod v klavnice in
v mesnice umetno zaprlo.

Tako se je dogodilo v minulih
tednih. In gospodinje so morale

"Socialne” reforme
v Braziliji

Brazilija je izmed velikih de-
žel v socialni zakonodaji ena iz-
med najbolj zaostalih in nazad-
njaških na svetu. Daši ima vslcd
svojih prirodnih zakladov in
ogromne površine rodovitne
zemlje nepregledne možnosti za
ustvarjanje blagostanja, je mi-
lijone njenih prebivalcev v po-
manjkanju, brez higijenskih na-
prav ter zdravniške oskrbe.

Daši je sedanja vlada uvedla
zakon, ki določa delavcem ne-
kaj “bonusa” od dobička delo-
dajalcev, en dan počitka v te-
dnu. osemurni delavnik in te-
den plačanih počitnic v letu, so
delavske unije še vedno izven
zakona, to je, na ljubo izkori-
ščevalcem neodvisne delavske
unijo v Braziliji niso dovoljene.

V Braziliji ni še nobene od-
škodninske postave, ne social-

plačati za živež milijone dolar-
jev več kot pa bi, če bi bila vla-
dna kontrola zmožna kontroli-
rati trg in cene.

V teku nekaj dni so se cene
potrebščinam dvignile okrog na-
daljnih deset odstotkov. “Kaj
bomo počeli?” se vprašujejo de-
mokratski politiki, ki so skoro
vsi za inflacijo, a boje se v no-
vemberskih volitvah izgubiti
glasove.

Kaj pa unije?
S stavkami prete. Se namreč

še niso nič naučile, da malen-
kostna zvišanja mezde ne pome-
nijo drugega kot še toliko višje
podražitve življenskih potreb-
ščin.

MEDNARODNO DELAVSKO GIBANJE ŠE
VEDNO V VRTINCIH NEGOTOVOSTI

V Franciji se bodo v novembru vršile prve volitve
v stalni parlament, kot določa nedavno sprejeta nova
ustava.

Tri stranke v Franciji, ki so sedaj v ospredju, so v
borbi za svoje pozicije in nobena izmed njih si ni še
določno na jasnem, kam to je —s katerim blokom.

Vodilna stranka na Francoskem je sedaj klerikal-
na kombinacija, ki se dela za radikalno, a namen ji je
vrniti Francijo staremu redu. Vendar pa je v nji nekaj
klerikalnih politikov, ki bi radi, da bi katoliška cerkev
nasledila kominterno.

Komunistična stranka, ki je v Franciji sedaj druga
najjačja, apelira na socialiste za obnovitev jstare ljud-
ske fronte. Prav tako apelirajo nanje glavarji klerikal-
ne stranke češ, na komuniste se ne morete nikdar
zanesti, saj ste videli, kako so našo državo izdali v
času sovjetskega pakta! w

Sedanja volilna kampanja v Franciji je vroča kot
še kdaj v njeni zgodovini ampak je tudi važnejša kot
še kdaj.

Gre se za socializacijo in kapitalizem, i
Slična borba se vrši v Italiji.
Ministrstvo vnanjih zadev je v nji minuli teden

prevzel levičarski socialist Pietro Nenni. To je zanj v
sedanjih razmerah Italije silno nehvaležno delo. A se
dogaja sedaj, kakor se je po prvi svetovni vojni,, da je
reakcija kaj rada dopustila v najodgovornejše službe
socialiste danes i komuniste češ, le vi lahko rešite
položaj! Ker pa je očitno, da tega v takih okolščinah
ni nihče zmožen, pa reakcija vrže krik na radikalce,
češ, glejte, vse vam obljubijo, pa ko dobe vlado, so pa
slabši kot še katerikoli njihni predniki.

V Angliji je komunistična stranka sklicala prvič v
času svojega obstoja konferenco vseh komunističnih
skupin, kolikor jih obstoja pod imperijem Velike Bri-
tanije. To je podžgalo tudi delavsko stranko v snova-
nje načrtov za obnovitev socialistične delavske inter-
nacionale. Ampak vprašanje v obeh taborih je soro-
dno drug drugemu: namreč glede delavske stranke,
naj h obnavlja internacionalo v korist imperializma,
ali pa se odloči za drugo linijo, ki lahko pomeni po-
polno uničenje Velike Britanije?

Dejstvo je, da je mednarodno delavstvo sedaj mo-
gočnejše kot še kdaj. In prav tako jeresnica, da med-
narodno ni bilo še nikdar slabše organizirano kakor
danes. A veljavo pa ima tako ogromno kot še nikdar
v zgodovini. Da se je bi le znalo tudi poslužiti na vseh
koncih in krajih, pa bi bilo klicev v tretjo svetovno
vojno kmalu konec.

nega zavarovanja, ne socialnega
zdravstva. Vladajo jo le dikta-
torji. ki imajo za ljudske po-
trebe prav malo—a večina njih
nobenega smisla. Poznajo le se-
be in sloj privilegijev, ki ga
ščitijo in on njih.

Cenzura meddržavnih
pisem v Avstriji ukinjena

Anglo-ameriške zasedbene ob-
lasti v Avstriji so dne 5. okto-
bra oznanile, da pisem, ki so po-
šiljana iz raznih držav in gredo
v druge kraje preko Avstrije, ne
bodo več podvržena zavezniški
cenzuri.

Danska izvaža pivo
Oktobra je ministrstvo trgo-

vine v Kopenhagenu oznanilo,
da bo do prihodnjega januarja
izvoženega iz danskih pivovarn
v Zed. države, Južno Ameriko,
v Afriko, Francijo in Belgijo 80
milijonov steklenic piva.

Vladna kontrola nad cenami v polomu
Minuli teden je imela v Chi-

cagu konvencija Ameriška de-
lavska federacija (AFL), ki pa
se je bolj gnjavila z bojem zo-
per Sovjetsko unijo in komuni-
zem, pa proti obnavljanju med-
narodne delavske strokovne in-
ternacionale kot pa .proti eko-
nomskim hibam, ki se zajedajo
v našo deželo in s tem v žepe
vseh, ki so odvisni od zaslužka.

Predstavniki AFL so sicer ro-
bantili proti draginji, toda tako
suhoparno, da se jim je videlo,
da kar se njih tiče, niti ne vedo,
da obstoja, razen v kolikor čita-
jo o podražitvah v tisku in po-
slušajo v radiu. Njihne plače so
dovolj visoke, da takih nadleg

Mirovna konferenca
I bila za Francijo
zelo draga stvar

Francija je imela z mirovno
konferenco, ki se je zaključila

j minuli teden, veliko dohodkov,
a še več stroškov ter na pretek
glavobola. Daši so imeli vsi vo-
dilni državniki iz tujih dežel
svoje straže, jih je morala kaj-
pada še posebej zaščititi franco-
ska vlada. V ta namen jim je do-
ločila nad tisoč svojih najboljših
častnikov tajne službe.

Poleg delegatov se je udele-
žilo mirovne konference 2.100
časnikarjev z vseh krajev sve-
ta, in francoska vlada je morala
tudi njim iti na roko. Ako se jim
bi zamerila, bi jo v svetovnem
tisku obirali, kar bi za njeno bo-

i dočo ekonomijo (ali bolje, turi-
stiko) ne bilo dobro.

Časnikarji so prišli iz 48. dr-
žav. Imeli so zdržema zaposle-
nih 900 telefonskih žic, za stan
jim je bilo danih 2,000 sob in
francoska vlada jim je dala na
razpolago 200 avtov.

Delegatov je bilo na konfe-
renci 1,384,ki so zastopali 21 de-
žel.. Resnična delegacija je štela
le kak ducat do dva delegatov
iz vsake dežele, drugi so bili sve-
tovalci ter veščaki, ki so bili de-
legatom na razpolago s pojas-
nili. statistikami in argumenti.

Francoska vlada je imela s to
konferenco $1,140,000 izrednih
stroškov.

Med časnikarji še je izvršilo
glasovanje o vprašanju, kdo iz-
med delegatov je napravil nanje
najboljši vtis in kdo najslab-
šega.

Večina reporterjev se je izre-
kla. da je izmed vseh najboljše
nastopal francoski predsednik;
BidauH in na drugem mestu — 1
verjemite ali ne Andrej Vi-1i šinski.

Najslabše mnenje pa so odne-
sli o Edvardu Kardelju in na
drugem mestu o predstavniku
avstralske vlade. Oba ; so sma-
trali za “sitneža” in čestokrat za
arogantna v nastopih.

Vzlic temu pa se o Kardelju
lahko reče, da si je upal pove-
dati v brk Angležem in Ameri-
kancem kar je mislil o njih in
pa kako Jugoslavija precenjuje
anglo-ameriški blok. Naravno, I
da se je Kardelj pri tem zame-'
ril najbolj angleškim ter ame-
riškim reporterjem, ki so bili
skupno s kanadskimi ter avstral-
skimi v večini.

KONFERENCA PROSVETNE
MATICE V ZAPADNI PENNI

Društva, klubi in druge orga-
nizacije v zapadni Pennsylva-
niji so vabljene poslati zastop-
nike v nedeljo 27. oktobra v
društveni dom v Bridgevillu.
Pričetek ob 2. popoldne. To zbo-

, rovanje bo po seji federacije
SNPJ.

Potrebno je, da pošljejo za-
stopnike vse pridružene organi-
zacije. Časi so resni zares in je
potrebno da se brigamo za pro-
bleme, ki so nam vsem skupni.
Torej pridite vsi.

Jacob Ambrozich, tajnik.

Rusija vrača vojne ujetnike
Rusija je vrnila v Nemčijo od

začetka avgusta 122,215 vojnih
ujetnikov. Cenijo, da je v Ru-
siji še okrog 300,000 nemških
vojnih ujetnikov.

na sebi ne čutijo.
Zato pa toliko več vpijejo

proti “rdečkarjem”, namesto da
se bi sami poglobili v socialna
vprašanja in s tem preprečili
“komunistično” nevarnost.

In sedaj, ko bodo volitve, bo-
do vsi unijski voditelji le za
“prijatelje”, kakor so bili v vseh
prejšnjih volilnih bojih. Ko pa
so “prijatelji” izvoljeni, pa za-
čno boj proti njim. In to traja
do vsakih naslednjih volitev.
Nekega dne bo ta taktika povz-
ročila ogromen političen in eko-
nomski polom in kaj potem—če
se pomisli, da nimamo na poli-
tičnem polju ničesar kot dve ka-
pitalistični stranki?

rKOMENTARji"!
Zbira in presoja urednik

Mirovna konferenca v Parizu
se je veliko pečala posebno s
“trmoglavostjo” vzhodnega
(sovjetskega i bloka in pa na-
sprotna (sovjetska) stran z “do-
larsko diplomacijo”. Slednji oči-
tek je bolel vse tri glavne ame-
riške delegate. Ampak so si sta-
lišče poslabšali vsled prav tega
kar so hoteli najbolj zanikati.

Zed. države so neoporečno
najbogatejša država na svetu.
Med vojno so producirale, da je
bilo čudo. In s svojim materija-
lom so zalagale ves zavezniški
svet. To mu sedaj iz VZashingto-
na pogostoma očitajo, posebno
Stalinu, češ. dali smo ti v pomoč
vojnega materijala v milijar-
dah vrednosti, sedaj pa taka ne-
hvaležnost! Toda v Rusiji tudi
računajo. Naštevajo ogromno
uničenih polj, mest, opustoše-
nja najbogatejših sovjetskih žit-
nic in pa na kupe übitih. Daši
človeška življenja nimajo kdo
ve kolikšne vrednosti, se jih
vendarle šteje za med vojne iz-
gube. A pri nas je za glavno
pravilo še vedno v veljavi to,
koliko materijala smo komu po-
slali.

Turčija bo dobila od Zed. dr-
žav veliko posojilo, da si bo z
njim modernizirala svojo indu-
strijo. pristanišča in utrdbe. Na-
men je s tem izpodbiti zahteve
Sovjetske unije, ki se nad Tur-
čijo že dolgo gnjavi radi njene-
ga ljubimkanja z zapadnimi si-
lami. Moskva namreč hoče, da
je sedaj že skrajni čas rešiti
vprašanje Dardanel tako kakor
ona hoče. Ako bi ji Turčija ugo-
dila, bi bila s tem pritegnjena v
sovjetski blok. A Zed. države in
Velika Britanija ji ponujata ve-
liko več in Turki so dobri meše-
tarji. Izgloda, da za enkrat bo
morala Sovjetska unija popusti-
ti, dasi tega sedaj še ne name-
rava. Hoče pa preiskusiti, koli-
ko daleč so Zed. države priprav-
ljene riskirati mir. Moskva si ga

želi, toda ne popolnoma na svo-
je stroške.

New Leader v New Yorku lo-
mi v svojih zadnjih par števil-
kah kopja v bran obsojenega za-
grebškega nadškofa Stepinaca
in dopoveduje svojim čitate-
Ijcm, kako zelo se je v času nem-

' ške okupacije potegoval za Žide
ter jih nešteto otel v Italijo. Če
pa bi newyorški čitatelji “New
Leadra” poznali vse plati zvona,
bi razumeli, da jih vara. V Za-
grebu je bila res precejšnja ko-
lonija Židov. Mnogi izmed njih
so bili bogati, pa so si pomagali
naprej. Toda ne nadškof Stcpi-
nac, ne nihče drugi jim ni šel na
roko iz kakšnih človekoljubnih
namenov. Kajti tisti Židje, ki
niso imeli imovine, niso mogli
nikamor. V težavnih vojnih
dneh so pota odprta le takim,
ki imajo napolnjene mošnje. In
še izmed teh se vsi ne prerijejo
skozi.

Konstantin Fotič je pozab-
ljena oseba. Toda New Leader
ga še nevzdržema oglaša in ga
ponuja radio omrežjam v raz-

I krinkavanju Tita ter njegovega■ “krvavega režima”. V tem ozi-
ru je “New Leader” bolj zagri-
zen kot je Hearstov tisk in veli-
ko bolj strupen kakor McCor-
mickov “Chicago Tribune”.

Čchoslovaška je dobila od Ze-
dinjenih držav nad 50 milijo-
nov dolarjev posojila, ki bi ga
nam dobro obrestovala. In za

; vso vsoto si bi morala nakupiti
stvari v naši deželi. S tem poso-
jilom je imela vlada v Pragi že
dolgo veliko preglavic. Naši za-
stopniki namreč nimajo radi ta-
kih dežel, ki se prištevajo v so-
vjetski ali takozvani slovanski
blok. Zato smo dali pod najbolj-
šimi pogoji Angliji par milijard
posojila, Franciji nad milijardo
in dali smo ga deželam v latin-
ski Ameriki, toda Jugoslaviji
smo ga kar že v začetku poga-
janj odklonili, Poljski pa smo ga

(Konec na 5. strani.)

Henry Wa!lace je za resničen ljudski
časopis, a jezanj brez programa

Henry Wallace se je podal v uredniško službo. Na-
peljeval bo reviji New Republic. Ampak ji je povedal
v naprej, da bo urejevanje prevzel le, ako se jorazširi
med delavce, male trgovce in obrtnike ter med far-
marje.

Ta revija je bila doslej le malo razširjena in zaha-
jala le edino med takozvane liberalce ter intelektual-
ne kroge.

Ako bo njeno lastništvo hotelo in moglo ugoditi
Wallecevi zahtevi, bo moralo število naročnikov dvig-
niti za okrog milijon.

V zgodovini te dežele smo ali pa poznamo samo
dva delavska lista, ki sta imela milijon in tudi več cir-
kulacije.

To je bil nekdanji socialistični tednik "Appeal to
Reason" v Girardu, Kans., in pa nesocialistični tednik
železničarskih unij "Labor" v Washingtonu, D. C. Naš
bivši podpredsednik Wallace smatra, da je tu mesto
za še bolj vpliven delavski list, kot je bil omenjeni v
Kansasu, ali pa kot je sedanji "Labor" v zveznem
glavnem mestu. Omenil ni nobenega, ker sedaj samo
za svojega dela reklamo.

Toda koliko bo on za njega storil? Tisti uredniki in
upravniki, ki se morajo razen gradiva brigati tudi za
dohodke, so Wallacea najeli zgolj radi biznisa. Že
v pomladi je bilo poročano, da se bo revija "New Rep-
ublic" združila bržkone z revijo "Nation".

Wallace se je dela lotil, ni pa si še določil pravega
programa. Pravi, da hoče nadaljevati po Roosevelto-
vo. Ampak Roosevelt je Wallacea zavrgel, in da hoče
nadaljevati "New Deal". Tudi tega sedaj ni več.

Vrh tega bo Wallace govoril na shodih demokrat-
ske stranke, v pomoč njenim kandidatom, ki se pote-
gujejo za izvolitev v sedanji kampanji.

Kako more on prisrčno agitirati za politične ma-
šine demokratske stranke, ki so mu ukradle podpred-
sedniško nominacijo ter jo dale Trumanu? Samo to
naj si ljudje, ki kaj razumejo, predočijo, pa jim bo
jasno, da Wallace še niti po vseh teh skušnjah ne ve,
kam spada. Med progresivce na tak način gotovo ne,
četudi izgleda, da je v njihovem taboru.


