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JOHN L. LEVVIS, ko se je vračal s sodišča v Washingtonu, kjer mu
je bila naložena kazen Slo.ooo globe in uniji pa tri in pol milijona do-
larjev globe. Proti tej kazni je protestiralo vse organizirano ameriško
delavstvo.

Anglo-ameriška
vojna zveza za
mir nevarna igra
Mnogo laboritov proti udinjanju Anglije za orodje
ameriške vojne in vnanje politike. Pakt proti
Sovjetski uniji zanikan z obeh strani

Konni Zilliacus, uporni labo-
rit, je dne 2. dec. v angleškem
parlamentu izjavil odprto, da
sta Anglija in Amerika sklenili
vojaški pakt ali dogovor glede
skupne obrambe proti Rusiji,
ako pride do tretje svetovne
vojne.

Istočasno je londonski Daily
Worker, glasilo angleške komu-
nistične stranke, prinesel vest,
da se Anglija pripravlja na skle-
nitev dalekosežnega vojaškega
pakta z Združenimi državami.
Dalje ta list trdi, da so predstav-
niki angleškega vojnega urada
“uradno” izjavili, da se bo pakt
začel izvajati takoj, čim bo A.
V. Alexandcr prevzel ministr-
stvo obrambe. *

Angleška vlada zanikuje obstoj
pakta

Četudi je vojni urad zanikal
vsako uradno naznanilo o anglo-
ameriškem vojaškem paktu, ni
pa zanikal resničnost takega do-
govora. Uradniki nekaterih dru-
gih vladnih departmentov so ob-
sodili polovično zanikanje voj-
nega urada, kar dela vtis, da tak
dogovor resnično obstoji.

Že prej je bilo uradno potrje-
no, da sta Amerika in Anglija
sklenili dogovor, da se izenači
ali standarizira orožje armad
abeh držav. To je bil tudi glavni
namen obiska ameriškega admi-
rala W. D. Leahyja preteklo po-
mlad v Londonu in maršala
Montgomeryja to jesen v Wash-
ingtonu. To vest je potrdil tudi
liberalni tednik New Statesman
and Nation v Londonu.

Pripravljanja se vrše vzlic
zanikanjani

Tednik Statesman je izjavil,
da se predstavniki obeh držav
mrzlično pripravljajo na skupno
strategijo. T& list dostavlja, “da
je očividno, da taka politika mo-
ra voditi v delitev sveta v dva
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bloka, namesto da se bi delova-
lo za zbližanje med glavnimi si-
lami.” Isti vir trdi, da se zadev-
ni razgovori o izenačenju orožja
med obema državama nadalju-
jejo glede težkega orožja, bojnih
letal in topov.

Laborit Zilliacus je v parla-
mentu izjavil, da ni nobene po-
trebe za sklenitev formalnega
pakta, kajti “ustmeni dogovor
lahko zadostuje.” On je tudi re-
kel, da bodo uporni laboriti v
parlamentu zahtevali, da Bevin
pojasni, če vojaški pakt med
Anglijo in Ameriko resnično ob-
stoji.
Churchill glavni javni propaga-
lor anglo-aineriške vojne zveze

Vojaško zvezo med tema dve-
ma silama je predlagal preteklo
pomlad bivši torijski premier
Winston Churchill v svojem go-

iKonec na 5. strani.)

Očividno se je vlada s sod-
nim nastopom proti UMW zav-
zela za stavkolomno taktiko raj-
se kot pa da bi pomagala spore
poravnati. To je vzrok, čemu se
je Lcvvis minulo soboto podal
rajse kot pa da bi tvegal unijo
premogarje v.

Vsa vladna propaganda je bila
samo proti nji. In predsednik
Truman si je za prošlo nedeljo
zvečer zamislil govor, v katerem
bi pozval premogarje nazaj na
delo neglede na njihovo unijo,
Lcvvis je uvidel, da so šanse pro-
ti njemu in je odnehal.

Ne glede na poravnavo, kakr-
šna bo in kadar že pride do nje,
dejstvo je, da so se ljudje, kii
kontrolirajo ameriške finance in
industrijo, sploh vse gospodar-
stvo, odločili biti “tough” z uni-
jami kakor se je n. pr. naša vla-
da odločila biti “tough” z Ru-
sijo.

A nastopila je namreč vla-
da —v konfliktu z Levvisom še
posebno odločno in brezobzirno,
neglede na posledice, proti uni-
ji UMW.

Dne 5. decembra ji je federal-
ni distriktni sodnik T. Alan
Goldsborough naložil veliko de-
narno kazen v vsoti $3,500,000
na obtožbo “žaljenja sodišča.”

AMERIŠKA VNANJA POLITIKA SEDAJ
NAJREAKCIONARNEJŠA NA SVETU

Bivši predsednik angleške delavske stranke pro-
fesor Harold Laski ugotavlja, da bi svet tudi brez
zmage republikanske stranke vedel, da so Zed. drža-
ve krenile globoko na desno. Ta proces se je pričel
že ko je Roosevelt opešal in pod Trumanom pa je
"new deal" in Rooseveltov idealizem v naši med-
narodni politiki izginil kakor kafra.

V Nemčiji, ki smo jo premagali v namenu, da
jo očistimo nacizma, je sedaj naše armada in noša
okupacijska oblast v spotiko in opozicionalni kon-
gresniki zahtevajo javno preiskavo. Vlada se je bra-
ni in tudi dva vodilna republikanska senatorja sta
proti.

Dejstvo je, da svet tudi brez preiskave ve, da se
Zed. države s svojo politiko v Nemčiji niso obnesle in
da podpiramo nji najbolj reakcionarne kroge. In
pa da smo prinesli v njo duh ameriške korupcije, kar
naši deželi ne dela nobene časti, pač pa sramoto. To
trdijo celo mnogi ameriški demokratski ter republi-
kanski politiki, ki niso radikalci ali kaki "sopotniki".

Na Bavarskem, ki je pod ameriško oblastjo, je
klerikalizem najreakcionarnejše sorte politično sedaj
trdnejši kot še kdaj prej in to samo po zaslugi naših
zasedbenih oblasti.

V Italiji je naša vlada slepo sledila prvotno za-
črtani Churchillovi politiki za ohranitev savojske di-
nastije in vzelo je dolgo, predno se je je italijansko
ljudstvo vzlic temu otreslo. V podporo privilegijem
ter konservativnim strankam v Italiji je naša vlada
potrošila že na milijone dolarjev, dočim nagaja vsa-
ki taki deželi, ki se trudi zgraditi ekonomijo na so-
cialistični podlagi. In skuša jo preprečiti tudi v
Italiji.

Naj v Washingtonu še tako zanikujejo, dejstvo
je, da naša vlada podpira rojaliste v Grčiji, da je ote-
la japonskega cesarja, da podpira potentate v arab-
skih deželah, da pretvarjamo Japonsko za naše sorte
kapitalizem in da je Truman s svojim Taylorjem dal
Vatikanu nove übrizge.

Zed. države so najbogatejša dežela na svetu,
militaristično najjačja in politično najbolj reakcionar-
na. A ves svet tudi ve, da smo politično in ekonomsko
na šibkih nogah in boji se posledic, kadar zagazi v
novo depresijo.

Najbolj v strahu pred njo je Anglija, ki je na
našo ekonomijo posebno vsled trimilijardnega po-
sojila, najbolj navezana. A upa, da se bo možnega
poloma ofe/a s socializacijo in socializacija je v pro-
gramu tudi skoro vseh drugih dežel v Evropi. Samo
tu smo še vedno edino le za "free enterprise" ne-
glede na pretečo ekonomsko polomijo in na nevar-
nost fašizma.

Razporoke v Rusiji
se znatno znižale

Odkar je sovjetska Rusija
sprejela nov zakon glede razpo-
rok leta 1944, se je število raz- j
porok znatno znižalo. Pred spre-

jetjem novega zakona je vsakdo
lahko dobil razporoko s tem, da
je podal spisano izjavo in plačal
majhno pristojbino. Sedaj se re-
šuje vsaka tožba za razporoko
pred sodiščem in sodniki skuša-
jo izravnati nesporazume med

Byrnes za vrnitev
nemških vojnih
ujetnikov domov

Ob kapitulaciji Nemčije je
ameriško vrhovno poveljstvo iz-
ročilo Franciji, Belgiji, Nizozem-
ski in Luksemburgu 674,000
nemških vojnih ujetnikov za pri-
silno delo. Izmed teh jih ima
Francija 620,000. Vsi so primo-
rani delati. 280,000 nemških
ujetnikov je uposlenih na kme-
tijah in 40,000 v premogovnikih.

Belgija jih ima 40,000, Nizo-
zemska 10,000 in Luksenburg
4,000.

Te ujetnike smatra ameriška
vlada za svojo odgovornost, ker
jih je omenjenim državam ona
izročila. Poleg teh ima Francija
mnogo svojih nemških vojnih
ujetnikov. Koliko jih ima Rusi-
ja ni znano, toda so njeni, ker
jih je zajela v svoji invaziji rde-
ča armada.

Tudi Anglija jih ima mnogo—-
med njimi vse tiste, ki so bili
poslani tja iz jetniških taborišč
v Kanadi.

Minuli teden je državni de-
partment objavil poročilo, da je
od Francije že pred več meseci
zahteval, da mora tiste nemške
vojne ujetnike, katere ji je izro-
čila naša armada, poslati domov.

Bivši francoski predsednik
Georges Bidault je v to privolil,
toda je naletel na odpor in tako
so nemški vojni ujetniki po de-
vetih mesecih ameriške zahteve
za njihno oprostitev še vedno v
Franciji. In med tem so vladni
krogi v Parizu iztaknili klavzu-
lo, da ima Francija ujetnike pra-
vico obdržati na račun nemške
vojne odškodnine. Ob enem
francoski listi poudarjajo, da je
Hitlerjeva Nemčija držala v za-
sužnjenju par milijonov fran-
coskih delavcev od poraza Fran-
cije pa do poraženja rajha. In
vzelo je mesece po vojni, predno
so se mogli Francozi vrniti, ker
so bila transportna sredstva v
Nemčiji vsa iz reda.

Francija nemške delavce rabi,
enako Anglija in Sovj. unija,
ker svojih delavcev nimajo do-
volj. Amerika pa smatra za svo-
jo moralno dolžnost vrniti v
Nemčijo saj tiste jetnike, ki jih
je zajela naša armada. In zato
sedanji spor radi tega.

Advokatski kongres
V zvezni poslanski zbornici

tvorijo 56 odstotkov kongresni-
kov advokati, v prejšnjem pa jih
je bilo en odstotek manj. 12 od-
stotkov je biznismanov, v zad-
njem pa jih je bilo 17%.

Ostali sedeži odpadejo na ra-
zne druge poklice.

dvojicami. Razporoko se še la-
hko dobi v slučajih, kjer obe
stranki tako želita.

Načrti in nameni za razbitje delavskih unij
Na podlagi slične obtožbe je na-
ložil kazen Johnu L. L.ewisu v
vsoti $lO,OOO.

Sodnik je poleg tega hitro iz-
dal drugo sodnijsko prepoved
proti Levvisu in uniji. Ako bi
prepoved prezrla, je bil sodnik
pripravljen naložiti dodatne ka-
zni. kakor je sam izjavil.

Dva dni predno je sodnik
Goldsborough naložil denarno
kazen je spoznal Levvisa in ru-
darsko unijo za kriva. Takrat je
Le\vis podal svojo značilno izja-
vo v zagovor unije in sebe. V
izjavi je rekel:

“Zgodovina delavskih prepo-
vedi (injunkcij) pred letom 1932
je žalostna. Kongres je to pri-
znal leta 1914 s tem, da je spre-
jel Claytonov zakon in zopet le-
ta 1943, ko je sprejel Norris-La
Guardijev zakon. Ta zakon v
preprostem jeziku, ki ga lahko
razume vsak inteligenten držav-
ljan, določa, da

“Nima nobeno sodišče Zdru-
ženih držav jurisdikcije izdaja-
ti začasnih ali trajnih injunkcij
v slučajih, ki nastanejo vsled de-
lavskih sporov. .

“Rudarska unija je zapletena
v sporu, ki se nanaša na delavne
pogoje v rovih. Oba gori ome-
njena zakona izrečno omenjata

gotove tradicionalne delavske
aktivnosti katerih ne sme ovi-
rati nobeno sodišče s prepoved-
mi. Rudarska unija je predlaga-
gala pogajanja z vlado že 21. ok-
tobra glede pritožb. Glavna pri-
tožba je naperjena proti okrut-
ne nu delovnemu tednu 54 ur v
rovih. Rudarji morajo delati

devet ur na dan in šest dni v
tednu pod zemljo. Nobena civi-
lizirana država na svetu ne do-
voljuje tako dolgega delovnega
tedna.

“Rudarska unije je zavzela
pravilno stališče z naznanilom,
da je pogodba med njo in vlado
potekla. Spor zaradi delovnih
pogojev ni bil izravnan. O tem
je unija informirala notranjega
tajnika Kruga. Izrek sodišča, da
določbe Clayfonovega in Norris-
La Guardijevega zakona ne ve-
ljajo za federalno vlado, je pač
zadeva, o kateri bodo odločili
odvetniki.

“Nad vsem tem pa je zvezna
ustava, ki je obvezna za vse in
vlada ni nobena izjema. Ta usta-
va jamči rudarjem, kakor tudi
vsem državljanom, svobodo go-
vora, tiska in zborovanja ter za-
ščito pred tlačanstvom.

“To je tradicionalno stališče
ameriškega delavstva. Vaša pre-

poved, gospod sodnik pa odre-
ka rudarjem ustavna jamstva,
katerim pa se rudarji kot držav-
ljani ne bodo odpovedali. Go-
vorim ne le kot predsednik U.
M. W., ampak Uidi kot podpred-
sednik AFL. Jaz ne bom zavrgel
smernic in načel, kajti to bi po-
menilo izdajstvo rudarjev, ki so
dobri državljani in niso odložili
orožja z namenom, da bi izzivali
vlado. Pokazali so le, da se bo-
rijo za svoje pravice kot svobod-
ni državljani.”

Levvis je s svojo dramatično
izjavo napravil silno dober vtis,
četudi je sodnik ostal neomajan,
dasi je molčal. Levvis je ostro
obsodil prizadevanje nekaterih
oblastnikov, da se dežela povrne
k “vladanju s sodnijskimi pre-
povedmi.”

Značilno in pravilno je, da so
rudarske zahteve podprle vse ve-
like delavske unije, tako ADF in
CIO kakor tudi bratovščine že-
lezničarjev.

Situacija je postala tako re-
sna, in unija UMVV je prišla to-
liko v nevarnost, da je Levvis
stavko končal še celo bolj dra-
matično kot pa. jo je pričel. In
izgleda, da je bil to res najboljši
izhod.

[komentarji!
Zbira in presoja urednik

Slovenski narod je v mirovni
pogodbi z Italijo najbolj ogolju-
fan. Krivda kajpada ni njegova.
Hrvati so v tem sporu dobili
mnogo namreč Reko, Zader
in Istro, ter otoke ob dalmatin-
skem obrežju. Vse to je po pra-
vici njihovo. Slovenija pa Po-
stojno, Vipavo ter Idrijo in še
precej drugih vasi po Krasu. In
pa vero, da se bo to vprašanje
nekega poznejšega dne vendarle
rešilo po željah slovenskega na-
roda.

V Beogradu se bo vršil, ali pa
se morda že vrši vseslovanski
kongres. Nima kaj posebnega
sklepati. Njegova naloga je le
poudariti vseslovansko solidar-
nost v naporih proti anglosaške-
mu (ali bolje, proti anglo-ame-
riškemu) bloku. Ameriški Slo-
venci niso tja nikogar poslali,
kar se nekaterim čudno zdi. A
zbrali pa so skoro $150,000 v člo-
vekoljuben namen za otroško
bolnico —in vršili so zaeno po-
litično akcijo v prid SANSove-
ga programa tu, kjer je bila po-
trebna. In vsi, ki so v Sansovem
odboru, so zaposleni ljudje tu-
kaj. Bo pa na mestu, da pošlje-
mo nekega dne, ko bodo sredstva
in pa razmere dovolile, tja de-
putacijo, ne za v parado, ampak
za graditev tesne vzajemnosti
med nami tu in onimi tam v
skupno dobro.

Na Vseslovanski kongres v
Beogradu so za jugoslovanske
delegate oglašani Zlatko Balo-
kovič, ki je itak že več mesecev
v Evropi. In kolikor meni znano,
potujeta z ženo zmerom na svo-
je stroške. Z vzletališča v New
Yorku so odpotovali tja Zorich,
Galeb in Basic v aeroplanu. Iz
Toronta v Kanadi je odšel na
vseslovanski kongres Lambro
Sotiroff, ki zastopa macedonske
organizacije v Kanadi in v USA.
Na parniku “111 de France” pa
so odpotovali na kongres sodnik
(rodom Hrvat) George Buban iz
St. Louisa, Mary Pirinsky, so-
proga tajnika ameriškega vseslo-
vanskega kongresa, in pa Čeh

Joseph Martinek, predstavnik
čehoslovaškega narodnega sveta
v Zed. državah. In šlo je tja še
precej drugih Hrvatov in Srbov.
N. pr. urednik “Narodnega glas-
nika” v Pittsburghu Majnarich,
zastopnik srbskega lista “Slobo-
dna Reč”, ki istotako izhaja v
Pittsburghu in več drugih.

SANS je sedaj v petem letu.
Prihodnje leto bo imel konven-
cijo. Čitajte o tem poročilo taj-
nika Mirka Kuhlja na 5. strani
v tej številki.

“A. D.” v Clevelandu se zgra-
ža nad objavami dokumentov, v
katerih so prizadeti nekateri iz-
med tistih slovenskih duhovni-
kov, ki so se udejstvovali v Slo-
veniji pred vojno v ljudskih hra-
nilnicah in posojilnicah ter v
raznih drugih zadrugah. Bilo je
veliko nerednosti, ki so jih du-
hovni gospodje zakrivali in na-
čelnik te zakrivalne metode pa
je bil duhovni gospod, ki sedaj
kaplanuje pri Sv. Vidu v Cleve-
landu. In kaplan, ki je bil v sta-
rem kraju velik gospod, mož v
močni gospodarski poziciji, ob-
ljublja v “A. D.” pojasnila. Mor-
da so bila že objavljena predno
so bile te naše vrstice natisnjene.
Ampak dokumentov, ki so jih
gospodje v starem kraju ob pad-
cu nacizma in slovenskega kle-
rikalizma pozabili uničiti, mu ne
bo mogoče utajiti. Pisma so tam,
skrbno shranjena in Rev. Ga-
brovšek lahko še tako “pojasnu-
je”—pa vseeno ne bo nič zale-
glo.

Naši premogarji v Libraryju,
Strabanu in drugod po Penni,
ter v West Virginiji, so se repor-
terjem na vprašanja dobro od-
rezali. Nihče izmed slovenskih
rudarjev ni bil citiran proti uni-
ji, ker so na vsak način zanjo.
Čakali so le, da se vrnejo v rove
častno. Čudili pa so se, ko je Le-
wis tako iznenada zapovedal, naj
se 'v pondeljek 9. dec. vrnejo
na delo.

Durango, Colo., je majhna
(Nadaljevanje na 2. strani.)

V AMER. DRUŽ. KOLEDARJU DOBITE
ZA MALO VSOTO BOGATO CITIVO

V prejšnjih par številkah smo na tem mestu pre-
dočili čitateljem nekaj vsebine Ameriškega družin-
skega koledarja za leto 1947. Naj s tem nadalju-
jemo.

Eden najzanimivejših spisov je razprava o staro-
sti. Ali so stari ljudje res modri, kot se je mislilo o
njih, ali pa je pravilnejša domneva v sedanjih dneh,
ko se stare ljudi odriva in iz služb pa se ljudi od-
stavlja že ob 45. letu?

To razpravo je napisal dr. Bogomir Magajna.
Janko N. Rogelj piše o Slovenski narodni čital-

nici v Clevelandu ter njenem jubileju.
"Zdravje prihaja k nam" je naslov članka, ki ga

je napisal Miško Kranjec. Slika zdravstvene razmere
v Sloveniji v "starih časih", ko so svojci poklicali k
bolniku na deželi samo "gospoda", zdravnikov pa
sploh poznali niso. In pa da bo v novi Jugoslaviji
tudi v tem pogledu drugače—namreč boljše.

Zanimiva je tudi razprava o zdravniških recep-
tih, ki jo je napisal Janez Kromar, dalje povest An-
tona Ingoliča in pa razni podatki, na katerih je ta
koledar jako bogat.

Katka Zupančič je v njemu zastopana s pesmijo
"Mračno naše jutro", Anton Slabe s črtico "Boleči
spomini", Tone Seliškar s par pesmami in Anton In-
golič s povestjo "Vrnitev".

Naravno, da je koledar tudi sijajno ilustriran,
večinoma z umetniškimi slikami naših in drugih
artistov.

Cena koledarju je ista kot prejšnja leta, dasi
nam je tiskarna tisk zelo podražila.

Vsega skupaj je v tem letniku nad 60 različnih
spisov. Mnogi izmed njih so zajeti iz borbe slovenske-
ga naroda za osvoboditev.

Naročite koledar tudi svojcem v starem kraju.
Ne pošiljajte listov in knjig v relifnih paketih, ampak
separatno. Pošljite nam vsoto in naslov, drugo iz-
vršimo mi. Koledar stane za v stari kraj $1.65, tu pa
mu je cena $1.50, s poštnino vred.


