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PO r NA VISLICE ni prijetna. Ampak naci na gornji sliki J.

Joekel se drži kot da mu je vseeno. Spredaj (na desni) je policaj, kiga vodi v smrt. Joekel je “upravljal” koncentracijski tabor v Terezina,
kjer je bilo na tisoče jetnikov židovske vere šiloma pognanih v smrt’
Sedaj je enaka usoda njega zadela.

Zed. države center
kampanje proti
Sovjetski uniji

Nikjer toliko mržnje proti Rusiji kakor v
tej deželi. Neprevidni diplomati večajo
napetost. lntrigiranje katoliške cerkve

Samuel Grafton piše v čika-
škem “Sunu”, da je govoril z
mnogimi Američani, ki so se vr-'
nili z dolgih potovanj v evrop-1
skih deželah in se -n so'
ob vrnitvi videli pri nas toliko 1
mržnje proti Rusiji. Rekli so
mu, da kaj takega niso priča-'
kovali.

V Angliji manj nasprotstva
Tudi v Angliji je precej proti-

sovjetskega duha, toda niti z da-
leč toliko kot v Zed. državah.
Ni pa ga opaziti v Franciji.

V Angliji se proti Rusiji naj-
več oglaša Churchill, čeprav je
bila pogodba dvajsetletnega pri-
jateljstva z USSR sklenjena ta-
krat ko je bil on premier.

Konservativni toki se jačajo
Nasprotstva do Rusije v Zed.

državah so ideologična, ako jih
je mogoče tako označiti. V ev-
ropskih deželah so v koalicijskih
vladah tudi komunisti, tukaj se
znova deluje, da se komunisti-
čno stranko prepove. V nekate-
rih državah je že sedaj nele-
galna. (

V Evropi naraščajo delavske
stranke, tu so v novembrskih
volitvah progresivci v demo-
kratski in republikanski stranki

izgubili nad polovico mandatov. !
“Nov deal”, ki je bij nekaj let v ,
bojih za Rooseveltov program i
magnetična označba, je sedaj le j
še predmet za zbijanje šale. De- i
mokrati se sedaj te besede ogi-
bajo kolikor največ morejo.

Kajti “new deaF’ je pomenil
Rooseveltu nekak kompromis j
med socializmom in Hoovrovim !
kapitalizmom. Sedaj smo spet I
ekonomsko popolnoma v starem
kapitalizmu, ki pa ga njegovi,
pristaši imenujejo za “free en-
terprise.” To ime lepše zveni. [
Free enterprise je evangelij j
ameriškega kapitalizma. Tukaj-;
šnji posedujoči sloj je razredno
(kapitalistično) zaveden in so-
vraži vse tiste, ki so za sociali-
zacijo ali za podržavljenje bo- 1
gastev.

Slavnost 30-letnice
IN KONCERT

"ZARJE"
na Zahvalni dan 28. nov.

v Slov. nar. domu

CLEVELAND, 0.
v-v.w-w.v.v.v.w.v-w.v.

To je temeljni vzrok sovraštva
proti Rusiji, kajti njen gospo-
darski sistem uspeva in sociali-
zacija se širi tudi v druge evrop-
ska države

Nevaren tekmec
Ameriški kapitalizem smatra

Sovjetsko unijo za nevarno svo-
jemu redu in profitom, zato jo
je zamrzel in to je vzrok, čemu
toliko neprijateljskih člankov in
knjig proti nji, čemu mnogi ko-
mentarci tako strupeno govore
o njej in njenem sistemu.

Evropa se kreta na levo. Tu
smo' šli v zadnjih volitvah še
bolj na desno. Drugod vodijo
unije socialisti in komunisti. Tu-
kaj so pod vodstvom pristašev
kapitalističnega sistema. Izjeme
so redke.

Res ima ta dežela višji živ-
Ijenski standard kot katerakoli
izmed evropskih držav, toda je
bila v vojni proporčno najmanj
prizadeta in njena industrija je
najmodernejša. Toda izgledi so
tu, da se bo življenski standard
nižal čim bo konec sedanje
umetne pro.speritete. In unije so
v razrednem boju, čeprav se te-
ga ne zavedajo. Kajti bore se
proti izkoriščevalcem in za bolj-
še življenske razmere.

So tudi drugi vzroki
Ta dežela je sedaj center ka-

pitalizma, in pa center raznih
takih elementov, ki tudi sovra-
žijo Rusijo dasi iz svojih vz-
rokov.

N. pr. jugoslovanski monarhi-
sti, politični nasprotniki komu-
nistov v delavskih in liberalnih
krogih, katoliška hierarhija, kle-

(Konec na 5. strani.)

Novi kongres bo imel pred
sabo predlogo za odpravo zaprte
delavnice in pa predloge, s kate-
rimi se bi stavke prepovedalo v
vseh takih obratih, ki služijo
ljudskim interesom.

Nekatere posamezne države
že imajo postave, ki zaprto de-
lavnico prepovedujejo. Deloda-
jalec ima v njih zakonito pravi-
co najeti kogarkoli, neglede na
unijo. Ako bo kdaj uveden tak
zakon za vso deželo, bo to za
unije silen udarec.

Senator Bali iz Minnesote ima
načrt zanj že pripravljen in ga
bo predložil čim se novi kon-
gres snide.
. Dalje so pripravljene predlo-

Jačanje opozicije proti vnanji
politiki angleške delavske vlade

Na zadnjem kongresu angleških delavskih unij je
bilo oddanih za resolucijo, v kateri se graja Bevinova
taktiko v vnanji politiki, tretjina glasov. To je Bevina
in Attleeja osupnilo, toda s staro taktiko sta nadalje-
vala.

V novembru pa se je nad petdeset poslancev de-
lavske stranke zavzelo pritirati to vprašanje v parla-
ment s predlogom za nezaupnico Bevinu. Attlee jih je
sicer prijel vsled kršitve discipline in jih pozval, da naj
predlog umaknejo, ali pa odstopijo svoja poslanska
mesta.

Nezadovoljni poslanci niso kaki "sopotniki" ali
"rdečkarji", ampak odgovorni ljudje, večinoma vodi-
telji unij, ki ne morejo razumeti, čemu naj delavska
vlada vodi torijsko vnanjo politiko. Ni čudno, da
Churchill izraza svoje soglašanje z njo ob vsaki priliki.

Predlog upornih poslancev zahteva "bona fide
socialistično vnanjo politiko" in izraža nado, da bo
Attlee to potrebo razumel in izposloval spremembo.

Med seboj si nezadovoljni poslanci pripovedujejo,
da ni Bevinova politika nič drugega kot capljanje za
ameriškim državnim tajnikom Byrnesom, katerega
spremlja v vsakem koraku.

Jasno je, da je torijem Bevinova taktika po volji.
Žele le, da bi bil Bevin v nji bolj samostojen namesto
toliko navezan na Byrnesa.

Poslanci, ki so pedali svojo izjavo proti Bevinu, so
nezadovoljni z večanjem napetosti med zapadom in
Sovjetsko unijo. Smatrajo, da ako se bo to neovirano
nadaljevalo, bo vojna med ameriškim kapitalizmom
in sovjetskim komunizmom neizogibna. Zed. države
si jačajo baze, modernizirajo mornarico ter letalstvo
in izdelujejo atomske bombe. In Churchill vpije, da
ima Rusija na vzhodu armado, ki je pripravljena raz-
liti se po vsi Evropi.

Moskva izvaja, da vse to hujskanje vrše reakcio-
narni in tisti kapitalistični krogi, ki hočejo vojno proti
Rusiji, dasi jo ona ne išče pač pa deluje za mir.

Sosedu, na mirovni konferenci, ki se je vršila v Pa-
rizu, in seda; v New Yorku, dolže za nesoglasja naj-
več Molotova ter ostalo sovjetsko delegacijo. Ampak
je jasno, do nastopa Byrnes zelo odločno in da je če-
stokrat nedostopen za kompromise. Bevin ga pod-
pira.

Omenjeni angleški poslanci smatrajo, da ako bi
Bevin prenehal toliko podpirati Byrnesa proti Rusom,
bi nastalo ozračje mirnejše in ustvarjeni bi bili pogoji
za graditev vzajemnega zaupanja med deželami na-
mesto da se posebno v Zed. državah toliko govori in
piše o neizogibni tretji svetovni vojni. Ni pa verjetno,
da pride v angleški vnanji politiki kmalu do spre-
membe, ker je pregloboko v tori/skih tokih in na ame-
riško toliko navezana, da se ji ne bo zlahka umak-
niti iz nje.

Francoski komunisti povabili socialistično
stranko na posvetovanje za sestavo vlade

Francoska komunistična stran-
ka, ki je sedaj najjačja stranka,
se nadeja mandata za sestavo
nove vlade, ako se ji posreči na-
pravili v ta namen zvezo s socia-
listi in še s kako drugo stranko.
Kajti daso so komunisti dobili
nekaj mandatov več kakor so jih
imeli, so jih socialisti izgubili,
tako da niti oboji skupaj nima-
jo'večine.

Socialistična stranka je na va-
bilo komunistov odgovorila, da
je pripravljena na pogajanja in
ob enem da naj ji komunisti
predlože načrt in program, ki ga
bi izvajali ako dobe vlado.

Tretja stranka, ki bi prišla v
i tej koalicij s komunisti in so-
cialisti v upoštev, je radikalno

: socialistična, dasi ni radikalna,
ne socialistična, temveč le libe-
ralna. Načeljuje ji Eduard Her-
riot, ki je bil že sam predsednik
vlade in enkrat že v takozvani
ljudski fronti s socialisti in ko-
munisti.

Mnogi francoski politiki delu-
jejo, da bi komunisti ne dobili
vlade. To pa je mogoče le, ako
ne dobe drugih v koalicijo z nji-
mi. V tem slučaju bi dobila man-
dat stranka, ki je katoliška in
za socialne reforme. A tudi ona

Živila se podražila
od meseca junija do
sedaj 56 odstotkov

Vladni viri v Washingtonu so
izračunali, da so se živila po-
dražila od 28. junija pa do no-
vembra 56 odstotkov.

Cene drugih potrebščin so se
v isti dobi dvignile 48 odstotkov.

V prvih dnevih, ko je Truman
odpravil kontrolo nad cenami,
so se dvignile povprečno 7 od-
stotkov. Cene industrialnega
materiala so se dvignile nad 12
odstotkov.

Milo je podraženo 50 odstot-
kov.

Ampak vlada tolaži, da bodo
cene po božičnih praznikih zače-
le padati, razen oblekam.

Možno je, da bodo šle nekate-
re stvari navzdol, toda draginja

l v splošnem bo postala še bolj
občutna, ker so industrijalci po-
dražili materijal in s tem bodo
cene v prodajalnah na drobno
še bolj narasle.

: Višanje mezde daleč zaostaja
za višanjem cen potrebščinam,
in obeta se velik industrialni ne-
mir ter val stvak. Vsakemu vi-
šanju plač takoj slede nove po-
dražitve. Le par stvari je še pod
kontrolo OPA, n. pr. stanova-
nja, toda predsednik Truman je
dejal, da bo lastnikom hiš dovo-
ljeno stanarino primerno dvig-
niti.

Nove enostanovanjske hiše so
toliko drage, da vladni urad
FHL mnogim aplikantom poso-
jila odreka. Smatra, da bi pri
svojih sedanjih plačah obrokov
ne zmogli. To se tiče bivših vo-
jakov, ki bi radi stanovanja, a
jih ne dobe pa morajo biti kje
stisnjeni pri sorodnikih ali pa
prijateljih.

. Položaj je sedaj precej sličen
onemu po prejšnji vojni. Kupna
moč dolarja se niža in velik«
ljudi se mora že sedaj posluže-
vati prihrankov, čeprav so zapo-
sleni. Ekonomi se boje, da spet
dobimo depresijo in veliko brez-
poselnost . To so problemi, na
katere sta vlada in kongres prav
malo pripravljena. Smo pač za
“free enterprise” in šele v polo-
mih za kontrolo, ko je že pre-
pozno.

Moncpolsko časopisje
Listi kapitalista Kemsleyja v

Angliji izhajajo v 8,500,000 iz-
vodih dnevno. Urejevani so to-
rijsko, kakor n. pr. Hearstovi,
McCoimickovi in drugi reakcio-
narni časopisi.

bi mogla sestaviti vlado le, če
bi šli socialisti in druge stranke

iz njimi.
V francoski socialistični stran-

mi so mnenja razdeljena. Vod-
stvo stranke ima levičarska
skupina, toda precej poslancev
bi raj še, ako bi šle v vlado spet
vse tri največje francoske stran-
ke. kakor so v nji sedaj.

Komunisti so takoj po volit-
vah izjavili, da so pripravljeni
prevzeti odgovornost vlade in
smatrajo, da ne bo dobro za
Francijo, ako bi jih druga stran-
ka potisnila v opozicijo.

, In za socialiste pa ne bo do-
bro, ako bi šli v koalicijo rajše z
republikanci kot s komunisti.

Želeti je že s stališča sociali-
, stičnega programa, da se sestavi
tako vlado, ki bi delovala zanj.

Pripravljanje novih protidelavskih zakonov
ge za spremembe v takozvani
Wagnerjevi delavski postavi
seveda vse unijam v škodo.

Predlagano bo, da se prepove
stavke v premogovniški in je-
klarski industriji, stavke trans-
portnih delavcev, stavke v elek-
trarnah in plinarnah ter druge
take stavke, ki vržejo industrijo
in promet iz reda.

Sedanji spor med Johnom L.
Louisom in vlado poslanci in li-
sti pridno izrabljajo češ, ne-
odpuslno je, čemu bi smel en
človek pozvati 400,000 ljudi v
stavko in povzročiti neugodje v
neštetih domovih ter težave in
zastoj v industriji. Louis seveda
lahko odgovarja, da ako vlada

in drugi zainteresirani krogi
stavke nočejo, naj ugode pravič-
nim zahtevam premogarske
unije.

Rovi so sedaj pod vladno
upravo. Truman je rudarje po-
zval, da naj ostanejo na svojih
mestih in ob enem se odpeljal
na teden dni oddiha v Florido.
Operatorji, ki so lastniki premo-
govniške industrije kakor so bili
predno jo je prevzela vlada, pra-
vijo, da so Levvisove zahteve za-
nje nesprejemljive. Notranji
tajnik Krug, ki sedaj upravlja
■premogovnike, je imel s pred-
stavniki unije par posvetovanj,
toda lastnikov ne more prisiliti,
da bi sklenili z UMW tako po-

godbo, kakor jo zahteva Levvis.
Velika nada delodajalcev je,

da jim bo mogoče z zakoni de-
lavske strokovne in industrialne
organizacije oslabiti in mnoge
tudi uničiti, posebno v dolgo-
trajnih stavkah. Omenjeni se-
na*or je v intervjuvu s časnikar-
ji glede svojih predlogov dejal,
da je zaprta delavnica najbolj
reakcionarna stvar, ki si jo je
mogoče misliti. In na svoji stra-
ni ima veliko senatorjev in po-
slancev.

Unijam vseh zvez se torej obe-
ta veliko boja. Ako se bodo sku-
pno pripravile nanj, bodo mo-
čne in v stanju preprečiti mar-
sikak naklep proti njim.

Zbira in presoja urednik
“Chicago Tribune” z dne 14.

nov. je priobčila dolg uredniški
članek proti Louisu Adamiču.
Naziva ga za Titovo orodje, za
veteranskega “komunističnega
sopotnika” in udriha po vsebini
njegove knjige “Dinner at the
White House”. Očita mu, da do-
čim so naši fantje umirali na bo-
jiščih, se je on zastonj gostil v
Beli hiši, namesto da se bi po-
nudil službovati v armadi. Ker
izhaja “Tribuna” dnevno v nad
milijon izvodih, je članek za
Adamiča ter njegovo knjigo pre-
cejšnja reklama, čeprav ni bil
napisan v tak namen.

Eksekutiva AFL se je odloči-
la ustanoviti v Nemčiji svoj bi-
ro, v namenu, da bo podpirala
obnavljanje nemških delavskih
unij. A njen pravi namen pri
tem je pobijati radikalizem ter
boj proti Sovjetski zvezi.

William Green ob vsaki pri-
liki trdi, da unije v Rusiji niso
svobodne. Kdo ve, koliko svo-
bode bo ostalo unijam v tej de-
želi, ako bo v prihodnjem kon-
gresu prevladoval v boju proti
njim senator Bali iz Minnesote?
Nedvomno se te nevarnosti za-
veda tudi Green, ker kongres-
nike svari, naj se ne “prenagli-
jo”. In enako jih opozarja John
L. Lewis, ki je v politiki repu-
blikanec in bi se moral zmage
svoje stranke radovati, pa je ni,
kot je razvidno iz članka v gla-
silu UMW, nič kaj vesel.

Javvaharlal Nehru je eden
glavnih sedanjih borcev za osvo-
boditev Indije izpod angleškega
imperializma. V novi indijski
vladi je njen podpredsednik. An-
gleške in ameriške kapitalisti-
čne kroge je nedavno zelo pre-
senetil, ko je v intervjuvu s čas-

nikarji dejal, da je on v marsi-
čem komunističnih nazorov. So-
cialistično literaturo dobro po-
zna. Voditelji kakor je Nehru so
za bodočnost Indije dobro zna-
menje, ker se bore ne samo za
osvoboditev dežele temveč tudi
za nov gospodarski red.

Socialisti in komunisti v Ri-
mu so 12. nov. priredili veliko
manifestacijo na zgodovinski ka-
pitolski grič, kjer so proslav-
ljali zmago ob morju rdečih za-
stav. In v Vatikanu pa so čez-
dalje bolj v skrbeh, ker se
“glavno mesto krščanstva” pre-
tvarja v marksistično posto-
janko.

Angleški kralj je imel v par-
lamentu govor o načrtih vlade,
ki ga mu je napisal njen pred-
sednik Clement Attlee. Govoril
je o socializaciji, o svobodi Indi-
je in o drugih takih stvareh, ka-
kršnih ni nikoli omenjal, dokler
so mu govore loriji pisali.

Iz Rima namigujejo, da bo
papež bržkone imenoval zagreb-
škega nadškofa Stepinaca za
kardinala. Ampak njegovega se-
danjega stanja to ne bo spreme-
nilo.

Ameriški katoliški škofje so
na svojem zborovanju v Wash-
ingtonu izrekli svoje simpatije
nadškofu Stepinacu in pozivali
krščanski svet, da naj deluje za
njegovo osvoboditev izpod Tito-
vega totalitarstva. Imeli so zelo
ostre besede tudi proti Rusiji,
češ, da je ona tista sila, ki drži
svet v svoji napetosti, namesto
da si bi ustvaril trajen mir.
Prcdsedni Truman se priporo-
čilom, da naj resignira, ni udal,
pač pa republikanski večini v

(Konec na 5. strani.)

MNOGO TOLMAČENJ, KAJ JE SVOBODA
TISKA, ZBOROVANJA IN GOVORA

Pisci v Sovjetski uniji trdijo, da je njihov tisk res
svoboden, ker je ljudski. Razlagajo, da se tega ne
more reči o ameriškem časopisju, ker je svojina boga-
tašev in urejevano za njihove privatne interese in za
privatni profit.

Ako se hočejo ameriške unije braniti pred napadi,
si morajo najeti prostor za svoje argumente v kapita-
lističnih monopolskih listih, ker svojih velikih razširje-
nih listov nimajo. Toda v tem imajo kapitalistični inte-
resi pred unijami prednost, ker lahko polnijo s svojo
propagando časopise zastonj. Argumenti unijskih vo-
diteljev so ie včasi in površno omenjeni, ali pa tako,
da se jih bi čimbolj diskreditiralo.

Veliki ameriški tisk je posest malega števila finan-
čnikov ter drugih bogatašev. V volilnih kampanjah je
z reakcionarji. Rooseveltov "new deal" je bil v njemu
silovito napadan, razen prve mesece, ko je bil položaj
tako resen, da se mu niso upali ugovarjati.

O svobodi tiska se veliko piše in govori tudi v An-
gliji. Ampak je delavska vlada vseeno sklenila pogle-
dati za kulise angleškega časopisja. Smatra,da so ve-
liki angleški listi postali monopol par bogatih lastni-
kov, ki narekujejo, kako naj bo urejevano in proti
komu. Torej tako časopisje ne more biti svobodno in
ne izhaja v interesu splošnosti temveč za koristi pri-
vilegijev.

Lastniki v Angliji so proti ukrepu vlade zavpili, da
jim streže po svobodi tiska, a preiskava bo izvršena,
ne ve se pa, če bo kaj koristila.

Ameriški tisk zelo poudarja pomanjkanje svobod-
nih razprav v sovjetskem časopisju. Toda jasno je, da
ker je časopisje v tej deželi posest kapitalistov, piše
zanje in pobija socializem, pa naj bo demokratičen ali
pa sovjetskega modela. Torej se čuje samo eno stran.

Delavstvo v tej deželi ima le malo listov in še to so
večinoma glasila unij. Ako pa hočeš na širše polje,
moraš imeti za ustanovitev dnevnika ali velike revije
stotisočake ali pa tudi več milijonov kapitala. Delav-
stvo takih sredstev nima vzlic velikosti svojih unij. Od-
visno je za sprejemanje novic od bogataškega časo-
pisja in z njim vred kupuje s tem tudi protiunijsko pro-
pagando in strupeno gonjo proti progresivcem.

Kadar bo več razredne zavednosti med delav-
stvom, se bodo razširili saj socialistično usmerjeni ted-
niki in revije, dočim so sedaj navezani le na mal krog
čitateljev.


