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BEDNIM NA DUNAJU precej pomaga Ameriški Rdeči križ. Gornje

je zaloga živeža, ki jim je bil poslan iz Amerike.

Diplomati končno
le pokazali nekaj
volje za enotnost

Tržaško vprašanje "rešeno". Romunija dobila trajno
levičarsko vlado.—Lakota in pomanjkanje kuriva
širom Evrope. Veto in problem razorožitve velesil

Na konferenci delegatov zdru-
ženih narodov ter na sestanku
ministrov vnanjih zadev velike
četverice so v minulem tednu
vendar pokazali nekaj volje za
sporazum. In sicer sta napravila
največ koncesij Molotov in Vi-
šinski.

Tajni sestanek z Byrnesom
Uvod v to spremembo je bil

tajni sestanek, ki ga je želel Mo-
lotov z Byrnesom. Zaprla sta se
v Byrnesovi sobi v hotelu in re-
šetala.

Na mirovni konferenci v Pa-
rizu so tudi imeli nekaj tajnih
sestankov. Največkrat sta bila
skupaj Byrnes in Bevin ter od-
bijala vse ruske zehteve posebno
glede vprašanja Trsta oziroma
njegove internacionalizacije,
meje med Italijo in Jugoslavijo
ter glede vojnih odškodnin, ki
naj jih plača Italija.

Tudi Byrnes popustil
Prvotno je Byrnes zahteval,

da mora okupacijska armada od-
iti iz Trsta čim prične njegova
nova mednarodna uprava funk-
cionirati. Byrnes in Bevin pa sta
zahtevala, da naj ostane tam to-
liko časa, dokler ne bo vojno po-
veljstvo okupacijske armade
prepričano, da je mir v Trstu
zagotovljen.

Kot je bilo poročano, so popu-
stili glede zasedbene armade vsi
trije in njihov sedanji domenek
je, da naj imajo v mednarodni
coni po pet tisoč vojakov Angli-
ja, Zed. države in Jugoslavija.
Ko bo governer mednarodne co-
ne, ki ga imenuje varnostni svet
združenih narodov ugotovil, da
tega vojaštva v varovanje miru
ni več treba, bodo odšle čete
vseh treh dežel hkrati iz Trsta.

Ko postane položaj v Trstu
umirjen, bo governer odredil vo-
litve v tržaško skupščino. Njena
naloga bo s svojim odborom vred
upravljati mesto, toda za svoje
sklepe bo odgovorna governer-
ju, ki jih sme tudi jrazveljaviti.
Tudi policija bo morala biti od-
govorna governerju v prvi vrsti
in v slučaju nemirov ali za varo-
vanje reda in mira izpolnjevati
njegova povelja.

Predno bo izvoljena redna
skupščina, bo moral governer
imenovati provizorično upravo
mesta, toda prej ko bo imeno-
vanja izvršil, se bo moral gla-
som sporazuma posvetovati z
italijansko in jugoslovansko vla-
do, da ne bo frikcij, to je, da
bodo nominiranci sprejemljivi
za obe omenjeni vladi, ker sta

glede tržaškega problema naj-
bolj prizadeti.

Grčiji ugodeno
Glede italijanskih vojnih od-

škodnin je Grčija zahtevala, da
mora dobiti tolikšno kot Jugo-
slavija. Toda vlada v Beogradu
je izvajala, da je škoda, ki jo je
povzročila Italija v Jugoslaviji,
veliko večja kakor pa v Grčiji.
Molotov je podprl jugoslovan-
sko zahtevo, da mora biti od-
škodnina Jugoslaviji saj kakih
50 .milijonov dolarjev višja ka-
kor pa Grčiji. Ker sta Byrnes in
Molotov podpirala glede odškod-
nine grško vlado, je končno tu-
di Molotov pristal, da naj obe
dobita enako odškodnino.
Sumničenja v Molotove poteze

Ker je Molotov toliko popu-
stil, so razni kolonci in politiki
začeli takoj sumničiti, da ima
pri tem tajne namene. Walter
Winchell n. pr. smatra, da se v
Moskvi in v Beogradu nadejajo
v prihodnjih volitvah v Italiji
komunistične-socialistične zma-
ge. Pa bosta potem Tito in ita-
lijanski komunistični voditelj
Palmiro Togliatti vprašanje Tr-
sta in Gorice po svoje rešila
seveda z blagoslovom glavarjev
v Kremlinu.

Tito, kot znano, je Italiji že
pred tedni predlagal, da naj se
glede Julijske krajine med sabo
pobotata namesto da se bi v
njun spor umešavale druge sile.

Predlog za razorožitev
Zelo je Molotov presenetil zbo-

(Konec na 5. strani.)

V mnogih premogovniških re-
virjih so se kompanije zavzele
uveljaviti točko v pogodbi med
njimi in unijo, ki določa globo
od $1 do $3 na dan na vsakega
premogarja, ki izostane neupra-
vičeno z dela.

To jih bi že v prvih 10. dneh
stavke stalo do osem milijonov
dolarjev.

Klavzula o teh globah pa je
napaka unije, oziroma Levviso-
va, ker se je zbal neavtorizira-
nih stavk, kakršne se često do-
gajajo. Pa. je baje sam predlagal
take kazni, da bi ustvaril s tem
boljšo disciplino v uniji. V eni
ali drugi majni so postale raz-
mere neznosne, pa so rudarji za-
stavkali. V raznih slučajih so ta-
ke neodobrene stavke nastale

Na Poljskem sta se socialisti-
čna ter komunistična stranka
združile (vir: United Press, de-
peša iz Varšave 29. novembra*.
Je pa skupina socialistov, ki še
drži z emigranti v Londonu in
dva izmed njih, ki sta bila celo
v sedanji poljski vladi, sta bila
omenjenega dne aretirana.

Velika večina poljskih vodil-

LJUDSTVA KOLONIJ BODO IMELA
ZA OSVOBODITEV SE VELIKO BOJA

Na svetu je stotine milijonov ljudi, ki so poda-
niki tujega imperializma in brez pravic. Njihova
dolžnost je le delati za tuje gospodarje. So nezašči-
teni in mnogokje žive v popolnoma suženjskih raz-
merah.

Ob postanku sedanje organizacije združenih
narodov je načelnik Sovjetske delegacije poudaril,
da je to en problem, ki ga svet mora rešiti, če res ve-
ruje v pravičnost in civilizacijo.

Ampak ni dobil opore.
Države, ki posedujejo kolonije širom sveta, se

upirajo vsakemu predlogu za odpravo tlačanstva v
njih, ali da se jim bi dovolilo samovlado, ali se jih s
pomočjo nadzorstva Združenih narodov varovalo ga-
rati za tujce in v suženjskih razmerah.

Po prvi svetovni vojni je bila Nemčija ob vse
kolonije. Toda nobena ni bila vrnjena ljudstvu, ki v
njih živi. Teoretično so postale mandat zveze narodov,
a v upravo pa so bile dane Angliji, Japonski in par
drugim deželam.

Sedaj je japonska ob vse kolonijalne posesti in
istotako Italija. Italijanske kolonije je prevzela za-
časno (?) Anglija in japonske posesti po Pacifiku pa
Zed. države.

Indonezija se je skušala osvoboditi izpod nizo-
zemskega imperializma z uporom in z oklicanjem za
republiko, toda oborožena moč "zapadne demokra-
cije" je domačine napadla, v namenu, da se Nizo-
zemski to bogato otočje obvaruje. V teh prizadeva-
njih so pomagale materialno tudi Zed. države in
Anglija pa z armado. Okrog 40 milijonov domači-
nov se čudi, čemu bi morali ostati pod malo Nizozem-
sko ter ji kupičiti bogastva, sami pa naj žive kot tla-
čani za bori vsakdanji kruh.

Organizacija združenih narodov si sedaj usta-
navlja poseben odsek, ki bi imel nalogo brige za
upravo nad kolonijami, ki so bile vzete sovražniku in
nad onimi, ki jih je dobila za svoj mandat zveza na-
rodov po prvi svetovni vojni. Takih dežel in velikih
otokov je sedaj okrog 70. Načelnik kitajske delega-
cije je predlagal, naj bi ta odsek imel saj pravico
zahtevati podatke od držav, ki so dobile mandate
nad kolonijami, katere so prej špadale drugim dr-
žavam. In potem tudi o kolonijah, ki so njihova last.
Toda kitajski predlog je bil poražen z enim glasom
večine.

Kako so glasovali: V prid kolonijalnih ljudstev
so glasovale Kitajska, Sovjetska unija, Argentina,
Brazilija, Kuba, Egipt, Indija, Filipini in Poljska. No-
bena teh dežel nima kolonij.

Proti kitajskemu predlogu pa so glasovale Av-
stralija, Belgija, Danska, Francija, Nizozemska, Nova
Zelandija, Norvežka, Južnoafriške unija, Anglija in
Zed. države. Vse te so demokratične dežele, vse ima-
jo kolonije, razen Norvežka, in vse so za nadvlado
posedujočega belopoltnega plemena nad drugopolt-
nimi rasami.

POSKUSI ZA ENOTNO MARKSISTIČNO
DELAVSKO POLITIČNO GIBANJE

| nih socialistov je že od početka
j sovjetske invazije proti zapadu
j— na Nemčijo, sodelovala s polj-

I sko delavsko stranko, ki je ko-
munistična po svoji orientaciji.

Ob enem so socialisti dobili v
poljski vladi dva nadaljna mi-
nistra. Portfelj je dobil tajnik
poljske socialistične stranke Jo-
sip Cijrankcvič, socialist profe-

Boj samo proti uniji, a nič zoper
vsled spora med lokalnimi od-
borniki, ali pa tudi iz lahkomi-
selnosti.

Sedaj pa je ta točka operator-
jem prav prišla proti stavkar-
jem v splošnem. Kajti Levvis jo
ni avtoriziral temveč le dejal,
da unija z delodajalci nima več
nobene pogodbe. In če je ni, pra-
vijo premogarji ako ni kon-
trakta z družbami, ne delamo.

Stavka sicer ni tako popolna
kot se glasi v listih in v radiu,
kajti veliko rovov še obratuje.
Ampak kar producirajo, ne ho
moglo preprečiti zastoja v dru-
gih industrijah, ki so odvisne od
premoga.

Deloma se to histerijo uganja
nalašč —v podporo tistim kon-
gresnikom in senatorjem, ki obe-

tajo rešiti deželo pred stavkarji
čim se novi kongres snide. A
dejstvo vendar je, da zaloge pre-
moga skozi zimo ne bi mogle
zadoščati in zato so omejitve v
obratovanjih industrije neizo-
gibne.

Operatorji kot se imenuje
lastnike rovov so na konju.
Za svoje izgube bodo dobili po-
puste na davkih in pa povrači-
la med vojno plačanih davkov.
Vrh tega se nadejajo, da se je
Lcwis v svoji taktiki zmotil in
da sc bo z unijo premogarjev la-
hko zgodilo po tej vojni nekaj
sličnega kot se je po prvi sve-
tovni vojni. Namreč da bo iz-
gubila priznanje posebno v juž-
nih državah, da se jo bo oslabilo
drugod in premogarje pa izstra-

Svobodno višanje
cen podražilo
potrebščine 50%

“Odpravite kontrolo nad ce-
nami, pa bo vsega dovolj na tr-
gu in namesto draginje bodo na-
stale pocenitve.”

In čudno milijone gospo-
dinj je verjelo tem trditvam.
Mnoge so se celo podpisavale v
prodajalnah verižnikov na peti-
cije, da zahtevajo odpravo OPA.

Sicer je bila kontrola nad ce-
nami od muh, ker v vladi prva-
čijo ljudje, ki so finančno zain-
teresirani v raznih biznisih in sc
bolj brigajo za svoje in svojih
prijateljev profite kakor pa za
ljudske koristi.

Vladni statistični biro poroča,
da so cene devetdesetih različ-
nih življenskih potrebščin nara-
sle od meseca junija letos po-
prečno 50 odstotkov. In da so se
v oktobru dvignile 20 odstotkov.

Raziskovalna urada CIO in
AFL pa trdita, da so vladne ce-
nitve podražitev prenizke, kajti
v neštetih krajih so se cene dvi-
gnile 100 odstotkov in več.

In višanjam še ni konca. Ker
stotisoče delavcev za kljubova-
nje draginji ne zasluži dovolj, si
morajo pritrgovati tu in tam,
da je saj za najnujnejše. To
udarja posebno takozvani “luk-
sus”, pa oblačilno industrijo in
to so prvi koraki v depresijo.

In ko bo kriza spet tu, morda
bomo zopet imeli takega pred-
sednika, ki bo rajše rešil z za-
časnimi strogimj regulacijami
“free enterprise” kakor pa na-
vadnega človeka.

Vladni potroški za
civilne naprave

Vladni potroški v tem fiskal-
nem letu bodo za javne naprave
okrog $250,000,000. Tu so vštete
razne javne gradnje, reguliranje
rek, gradnja nasipov itd.

sor Stanislav Lesinški pa je bil
imenovan za pomožnega mini-
stra vnanjih zadev.

Predsednik Poljske vlade je
socialist Osubka Moravski in
enako je tudi delavski portfel j v
področju veteranskega poljske-
ga socialista, ki je imel enako
pozicijo že v poljski zamejni vla-
di v Londonu.

V eni prejšnjih številk smo
poročali o zedinjenju socialisti-
čne in komunstične stranke v
Italiji za skupen program. Sicer
so na delu močne spletkarske
sile, da bi sporazum razbile, po-
sebno vsled vprašanja bodočno-
sti Julijske krajine.

Na Francoskem so socialisti
pred odločitvijo, ali so za koali-
cijo s komunisti, ali pa se bodo
njihne vrste še bolj zredčile.

V Rumuniji so po minulih vo-
litvah dobili največ mandatov v
vladi socialdemokrati in komu-
nisti štiri, ostali pa pripadajo
drugim koalicijskim strankam.

Očividno je, da je želja evrop-
skega proletariata solidarnost in
pa agresivnost v boju proti re-
akciji.

V sovjetski okupacijski coni v
Nemčiji sta se komunistična in
socialistična stranka združile v
stranko socialističnega zedinje-
nja, toda prve volitve so poka-
zale, da med maso nista dobili
toliko zaupanja in glasov kot sta
pričakovali.

operatorje
dalo vsled neporavnanih stavk,
z izprtji in s preračunanimi od-
slovitvami. Namreč, sedaj bi
družbe zaprle rove tu, da bi ru-
darje oplašile, potem drugje in
vrnile se bi stare razmere.

Kazni, ki jih zahtevajo v de-
narju od premogarjev, bodo šle
sicer v blagajno unije, toda pre-
mogarji pa bi trpeli že na itak
nevisokem življenskem standar-
du in ni verjetno, da ne bi to
koncem konca uniji najbolj ško-
dilo, operatorjem pa bi njena
oslabitev koristila. Kajti dnevni
tisk oglaša stavko za zločin proti
vsi deželi in pa tistim državam,
ki so sedaj najbolj odvisne od
našega kuriva. Lastnike pa pre-
vidno izpušča iz graje.Kajti vra-
na vrani oči ne izkljuje.

iIKOMENTARMI
Zbira in presoja urednik

Milvvauški “Ctfjzor” z dne 15.
nov. poroča, da bo prenehal. V
decembru izide njegova zadnja
številka. Njegovi naročniki bodo
potem dobivali po eno številko
na teden “Ameriške domovine”
iz Clevelanda z milwauško pri-
logo. Tako sta letos prenehala
dva slovenska lista, oba katoli-
ško usmerjena. Stautov “Obzor”
je bil poleg tega še klerikalno
zagrizen in urejevan napram no-
vi Jugoslaviji prav tako sovra-
žno kot “A. D.”.

Rado Staut bi milwauški na-
selbini lahko veliko koristil, ako
bi nadaljeval po potih pokojne-
ga Franka Novaka, od katerega
je kupil tiskarno in list. Toda
Staut se je rajše oprijel'nazad-
njaških ljudi in si predstavil, da
bo z njihno pomočjo postal abso-
luten boss nad naselbino. Zane-
til je med milwauškimi Slovenci
hud boj, pričel intrigirati v JPZ
Sloga, podvzel akcijo za zgradi-
tev slovenskega doma, ki se je
končala s polomom in dosegel
je, da je v tej naselbini, ki je
pred njegovo naselitvijo slovela
vsled svojega družabništva, za-
sejal kupe sovraštva med ljudi.
Ker pa hoče svoj list sedaj na-
domestiti s clevelandsko “A.
D.”, je to dokaz, da ga niso nje-
gove dosedanje skušnje nič iz-
pametovale.

Slovaški kvizling Tiso je šel
2. dec. pred sodišče čehoslovaške
republike, da se zagovarja za
svoje grehe, ki pa so tolikšni, da
so neodpustljivi in neizbrisni.
Kajti svoj’narod je prodal Hit-
lerju in bi izginil s češkim na-
rodom vred, ako bi osišče zma-
galo. Ob padcu nacizma je Tiso
zbežal. Tisti, ki so ga varovali,
so ga poslali nazaj na Slovaško
šele ko je vlada v Bratislavi ob-
ljubila, da ne bo zahtevala smrt-
ne kazni zanj. Tiso je namreč
duhovnik, ne samo kvizling.

Vatikan je osredotočil vso svo-

jo propagando v boju proti ko-
munizmu namreč proti so-
vjetski vladi in komunističnim
ter drugim delavskim strankam
na evropskem kontinentu. Am-
pak kot pričajo volilni izidi,
njegovi apeli na vernike ne za-
ležejo toliko kot nekoč. In nje-
govi ljudje, ki so gradili klero-
fašizem, so sedaj brez služb, ra-
zen diktatorja Franca na Špan-
skem. A tudi njegov režim je na
trhlih nogah. Slovaški Tiso, hr-
vatski Pavelič, avstrijski Doll-
fuss in Sušnik, italijanski Viktor
Emanuel, francoska Laval in Pe-
tain, Rupnik in Rožman v Slo-
veniji, nadškof Stepinac in dru-
gi taki, ki so gradili klerofaši-
zem, pa so le spomin na to ža-
lostno poglavje evropske zgodo-
vine.

Poročevalec čikaške Tribune
je potoval dva tedna po Polj-
skem in nato šel v Berlin, od
kjer je svojemu listu poslal vr-
sto člankov o komunističnem te-
rorju v tej nesrečni deželi. So-
vjetska armada še vedno ropa in
stroje ter drugo izvaža v Rusi-
jo. Pripoveduje, da je govoril s
kmeti in delavci, s trgovci in du-
hovniki in vsi so mu zagotovili,
da ni na Poljskem nihče zado-
voljen in da se sedanja poljska
vlada drži na vodstvu samo s
pomočjo svoje tajne policije ter
ruske armade. Vsak Poljak ve-
ruje, da je vojna med Rusijo in
Zed. državami neizogibna in že-
le si jo čimprej. “Samo Zed. dr-
žave nas lahko osvobode,” so mu
rekli. “Kdaj boste udarili?” Do-
stavlja, da so Poljaki prepriča-

| ni, da bo Rusija tepena, če pride
•do vojne. Ampak “Tribuna” v
j editorialu Poljakom javlja, da če
tudi z njimi simpatizira, Zed.
države radi njih ne bodo šle v
vojno. Bi bila predraga. In do-
stavlja, da bi šlo Poljski veliko
boljše, ako ne bi pokojni Roose-
velt Stalinu pritrdil v vsem, kar

(Konec na 5. strani.)

AMERIŠKI DRUŽINSKI KOLEDAR
ZAHTEVA VELIKO SPISOV IN DELA

Urediti Ameriški družinski koledar ni enostavno,
ker ni pratika, temveč knjiga z raznoliko vsebino.
Ako prosimo sotrudnike, pošljite nam gradivo v po-
letju, obljubijo, a večinoma so dela lote šele v jeseni.

Iz starega kraja se tudi ne dobi stvari tako na-
glo kot pred vojno. Prometne zveze med deželami
po svetu so še vedno nenormalne in bodo še precej
časa.

Vendar pa smo gradivo zbrali in se trudimo, da
bo vzlic oviram knjiga poslana ko hitro mogoče.

Izmed spisov, ki vas bodo zanimali, naj našte-
jemo na tem omejenem mestu sledeče: Joško Oven
piše o Mehiki jako interesantna stvar; Anton Gar-
den o slikarju Bogdaniču v Minnesoti; Frank Zaitz o
spremembah v slovenskem tisku v Ameriki in razne
druge podatke; Rudolf Potočnik iz Detroita o čebelar-
stvu> John Žigman iz Strabane o obisku v Slavini na
Primorskem; John Shular iz Kansasa o "kolekturi"
ki jesatira o biri v starem kraju izborno povedana;
Fred A. Vider je priredil podatke o šestih slovenskih
podpornih organizacijah v tej deželi; Andrew Vidrich
iz Johnstowna obuja spomine na svojo mladost;
Albina L. Furlan iz Waukegana ima lepo črtico z
naslovom "Planinke in zvezde"; Janko Zega je za-
stopan s spisom "V ravni črti"; poleg teh je v kole-
darju več drugih tukajšnjih sotrudnikov.

In seveda mnogi iz starega kraja. B. Traven
piše o newyorškem veleindustrialcu, ki je skušal še
bolj obogateti s košaricami, ki jih izdelujejo Indijanci
v Mehiki, pa ga je filozofsko poučil, da se ne pusti
izrabljati; Oton Zupančič je zastopan s člankom "Naš
jezik v novi dobi"; Karl Grabeišek-Gaber ima črti-
co o bunkerjih; Ferdo Godina o Fritzu in lopati; Cene
Hafner ima povest "Ženica"; Juš Kozak povest
"Maska"; France Malenšek opisuje likvidacijski
transport iz Buchenwalda; Bogomil Fatur vstajo;
Makso Šnuderl talce; France Filipič opisuje Mauthau-
sen; Bogomir Magajna piše o Velikem Brdu in vrh
tega ima v koledarju več drugih stvari; Andrej Budal
ima povest iz Primorskega, z naslovom "Utrjen dom."

To naj bo vse za enkrat, o ostali vsebini pa bo v
prihodnji številki.


