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Ali je sov. unija
za razorožitev
ali le manevrira?

Predlogi za mednarodno kontrolo nad deželami
z ozirom na njihove armade in vojna mehanična
sredstva. Svet bo še dolgo do zob oborožen

Zborovalci združenih narodov
v New Yorku so se zelo začudili,
ko se je načelnik sovjetske dele-
gacije Molotov potegnil za boj
proti militarizmu in podal načrt
za preprečen je nove vojne. In še
bolj, ko je privolil, da bo lahko
komisija varnostnega koncila
združenih narodov razoroževa-
nje v Sovjetski uniji svobodno
nadzirala, pogojno, da v tako
nadzorstvo pristanejo tudi Zed.
države, Anglija, Kanada itd.,
kjer se izdeluje mehanična voj-
na sredstva. Skrivnost Zed.- dr-
žav z atomsko bombo bi šla pri
taki kontroli k vragu.

Pri Proletarcu glede razoro-
ževanja nismo bili nikoli opti-
misti. Kajti dokler bodo obsto-
jali vzroki za vojne, bodo vojne.

Toda na svetu je tudi med
pristaši kapitalizma veliko ljudi,
ki verjamejo, da se vojne lahko
zabrani tudi v sedanji uredbi.

In v Sovjetski uniji sami za-
trjujejo, da je to mogoče, ako so
kapitalistične vlade iskreno za
sporazum. A na drugi strani se-
veda trdijo, da Kremlinu ni za-
upati. Zelo poučen časnikar Do-
nald Bell, ki piše za agencijo
ONA, razlaga to stvar v slede-
čem članku:

Kaj se pravzaprav skriva za
predlogi razorožitve, katere je
Sovjetska unija v novembru ta-
ko nenadoma objavila? To
vprašanje je še danes trd oreh
za vse časnikarje in delegate,
ki se zbirajo pri jezeru Success
in nikakor ne morejo najti za-
dovoljivega odgovora.

Ali je to le nov način so-
vjetske propagande, ki skuša
prepričati svet, da je Sovjet-
ska unija edina zares miro-
ljubna dežela na svetu, ter da
se zahodne velesile pripravlja-
jo na vojno? Ali je vse skupaj
morda celo past, v katero nas
skušajo zavesti? Morda žele
samo to, da bi mi uničili ali pa
zanemarili svojo vojno opremo,
najmodernejšo in najstrašnejšo
na svetu, tako da bi Sovjetska
unija potem čisto avtomatično
postala najsilnejša vojaška dr-
žava na svetu? Ali je morda na
koncu koncev le res, da Molo-
tov svoje predloge resno zami-
šlja, ter da utegne biti naša ge-
neracija prva po dolgih stolet-
jih, katere življenja ne bo za-

strupljalo oboroževanje in si-
gurnost bližajoče se vojne?

Te tri možnosti propa-
gandni manever, past, ali res-
no mišljen predlog razorožitve

so bile v mislih vseh ameri-
ških in britanskih diplomatov
na zasedanju zedinjenih naro-
dov. Negotovost, kaj je pravil-
no in res, je ustvarila pravo
zmešnjavo. Vsak dan so priha-
jali z novimi predlogi, tako da
je prav mogoče, da bo ta zme-
šnjava kriva zavlačevanja ra-
zorožitve ali pa je celo onemo-
gočila. Obenem bo v mnogih
deželah povečala prestiž in u-
gled Sovjetske unije. Le s tem
ustvarjamo mi sami mogočno
propagandno orožje, katerega se
bo mogel Kremlin posluževati
še dolga leta.

Ko je Molotov stavil ta svoj
predlog, je bilo videti, kot da
so Rusi odkrili nekakšno zlato
žilo v pogledu propagande, ter
da bo zadostovalo, se jih pri-
tisne k zidu, da to zlato žilo
izpuste iz rok. Sprejeli smo
torej ta ruski predlog in tudi
njihovo zahtevo glede popiso-
vanja čet, pod pogojem, da Ru-
si dajo tudi inventar svojih čet,

(Konec na 4. strani)

Kjer je John L. Lewis prene-
hal je povzel Philip Murray z iz-
javo, da je CIO pričel kampanjo
za splošno zvišanje mezde.

Ekonomski veščaki v biroju
CIO za statistiko so ugotovili,
da družbe lahko zvišajo mezdo
25 odstotkov ne da bi jim bilo i
pri tem treba dvigniti ceno pro-
duktom. Kajti le ako ne bo ob
vsakem zvišanju mezde vse po-
draženo, bodo priboljški res ko-
ristili.

Ravnatelji raznih korporacij,
med njimi avtnih in jeklarskih
družb, so na omenjeno trditev
rekli, da je nesmiselna. Kajti
ako bodo dvignili mezdo, je na-
ravno, da bodo morali tudi pro-
dukte sorazmerno podražiti.
'» Vendar pa je izjava CIO res-
ničnejša kot pa hočejo ravnate-
lji monopolov priznati. Njihovi
dobički letos so višji kot še kdaj

TEKMA ZA KONTROLIRANJE OLJNIH
POLJ V SREDOZEMLJU

Saudi Arabija je večinoma puščava, toda pod nje-
nim peskom so ogromna oljna ležišča, ki so jih med
minulo vojno dobile v posest ameriške oljne družbe.
Krajina petroleja v Saudi Arabiji, ki so jo dobili ame-
riški interesi, obsega nad četrt milijona akrov. Stan-
dard Oil Co. in ena druga ameriška družba sta potro-
šili za developiranje teh oljnih polj že okrog tri sto mi-
lijonov dolarjev, toda se jima bo investicija stokrat iz-
plačala. Veščaki, ki se pečajo v oljnimi polji, cenijo,
da je pod tem arabskim peskom okrog dvajset mili-
jard berelov petroleja najfinejše kakovosti. Kralj
omenjene države Ibn Saud bo prejemal od tega boga-
stva nekaj odstotkov, ves ostali dobiček pa bo šel
ameriškim družbam.

Ker je treba te ameriške interese ščititi, je udele-
žena zraven tudi naša vlada. Sklenila je s kraljem po-
godbo za ščitenje ameriških investicij in pogodbo pri-
jateljstva med obema deželama.

Dolgo časa je imela prvenstvo za izkoriščanje olj-
nih polj na bližnjem vzhodu Anglija. Potem so angle-
ške družbe prepustile zraven tudi ameriške kompa-
nije, v namenu, da bodo imele s tem boljšo zaščito
pred tekmovalnimi interesi.

Tako n. pr. imajo anglo-ameriški interesi ogromna
oljna polja v Iranu (Perziji). Po vojni je sovjetska vla-
da od iranske vlade v Teheranu zahtevala, da ji iz-
roči oljna polja v severnih predelih dežele, ki so še ne-
dotaknjena. Anglo-ameriške družbe so se tega ruske-
ga pritiska zbale in na pomoč sta jim prišla ameriška
in angleška vlada. Zahtevali sta, da naj sovjetske čete
odidejo iz Irana. To je povzročilo dolg spor na eni
strani med anglo-ameriško zvezo in Rusijo in med
Rusijo in Iranom na drugi, ki še traja. Rusija si priza-
deva, da bi Perzija dobila sovjetski politiki naklo-
njeno vlado, Anglija in Amerika pa podpirati sedanji
režim.

?.vZa ščitenje ameriških interesov in za uveljavljanje
naše vnanje politike imamo v Sredozemlju močno
mornarico, ki je zalagana z oljem iz Saudi Arabije;
in imamo letalske baze. Tako so torej vse ondotne de-
žele pod angleškim in ameriškim vplivom. Toda ker
Rusija znova skuša priti v njih do veljave, je nastal
konflikt. In gre pa se sedaj v prvi vrsti za olje in
premoč.

Ozadje razgovorov med Titom in
Togliattijem o tržaškem vprašanju

1 primorskih Slovencev pozab- I
Ijeno.

Isti poročevalec pravi, da gre
v resnici za to, da Jugoslavija
dobi Gorico in Tržič, kar pome-
ni, da bi Jugoslavija dobila kon-
trolo tudi nad Trstom. Togliat-
tija kritizirajo Italijani, ker je
baje rekel, da imajo v Gorici
Slovenci večino.

Gorica je važna posebno zato, I
ker se v njeni bližini nahajajo
hidroelektrične naprave, iz ka-
terih dobiva Trst svojo elektri-
čno silo. Te naprave bodo vseka-
kor pripadale Jugoslaviji in na
ta način bo ona lahko ekonom-
sko kontrolirala Trst.

Poleg tega pa se je v Trstu
ustanovila nova združena fron-
ta, ki se pripravlja, da izvoli
svoje kandidate v bodočo “trža-
ško skupščino”, v kateri upa do-
biti večino in z njo politično pre-

Ameriški poročevalec Joseph j
E. Evans piše iz Trsta, da je zad-
nje tedne tam nastalo vse mir-
no zato, ker sta imela v Belgra-
du Tito in Togliatti važne raz-
govore.

To dejstvo je vplivalo na pre-
bivalce slovenskega in italijan-
skega porekla, da so prenehali z
demonstracijami, ki so bile prej j
skoraj na dnevnem redu. Tog-
liatti je glavni tajnik komuni-
stične stranke v Italiji in član
rimske vlade.

Poročevalec pravi, da so Trža-
čani ostrmeli, ko so izvedeli, da
namerava Tito odstopiti od za-
hteve po Trstu za Jugoslavijo,
ako slednja dobi Gorico, kljub
temu pa še nadalje zahtevajo
pridružitev Trsta k Jugoslaviji.
“H Lavoratore,” komunistično
glasilo v Trstu, je pojasnjeval,
da to ne pomeni, da bo trpljenje

Predsednik Truman
dal stavbni obrti
prosto pot

Lastniki industrije za stavbni
materijal, stavbiščni trgovci in
stavbinski kontraktorji so na
Trumanovo administracijo že
dolgo pritiskali za ukinjenje
vladnih regulacij, Češ, da so jim
v oviro, ne pa v pospeševanje
gradbene industrije.

Dne 14. decembra je predsed- J
nik oznanil, da je regulacij ko-
nec. Kar jih je še ostalo, so le na
papirju. Wilson Wyatt, ki je bil
vladni direktor za izvajanje kon-
trole nad stavbno industrijo, je
dejal, da je Truman napravil iz
stavhinskega problema velik
‘mišmaš” in da bo to udarec po-

sebno za bivše vojake, ki so se-
daj glavni kupci novih stano-
vanjskih hiš. Dosedaj je bila do-
stropna cena §IO,OOO in že ta je
bila za enodružinske hiše previ-
soka, posebno vsled slabega ma-
teriala, ki ga rabijo kontraktorji
sedaj, ko je kupcev za stanova-
nja več kot pa jih morejo zgra-
diti.

Dosedaj so imeli pri kupova-
nju novih hiš veterani prednost.
V bodoče si jo vsak lahko zgradi.

Dosedaj so veterane pri iska-
nju novih stanovanj oziroma hiš
varovale razne regulacije in tudi
žep jim je bil kolikor toliko pro-
tektiran. V bodoče jih bodo brez-
vestni zemljiščni agentje gulili |
po mili volji.

V novih velikih stanovanjskih
(apartment) hišah bo stanarina
poprečno §BO. to je, za ena sta-
novanja več, za druge manj, da
bo kot že omenjeno, povpre-
čno znašala §BO. Dosedaj je bila
dcstropna cena za taka stanova-
nja ne več kot §BO.

Tako bodo v real estate biz-
nisu nastale še višje inflacijske
cene, kot smo tak proces videli
po prvi svetovni vojni in potem
pa zagazili v polom. Ljudje, ka-
terim je edini cilj dobiček, so
zahtevali pri navijanju cen pro-
sto pot neglede na posledice in
sedaj jo imajo.

Unije v Franciji se jačajo
Francoske delavske unije ima-

jo sedaj 6,359,000 članov. Nara-
sle so v enem letu za 719,000
članov. »

Pred vojno se francosKe unije
niso pečale s politiko kakor se
unije v Angliji, dasi so bile ra-
dikalne, toda sindikalističnih
nazorov. Po minuli vojni pa je
vodstvo zveze francoskih unij
prešlo pod komunistični vpliv in
kontrolo.

moč. Na drugi strani pa si pri-
zadeva italijansko - slovenska
protifašistična zveza pridobiti
gospodarsko premoč s tem, da
dobi kontrolo nad javnimi na-
pravami ter z nakupom poslopij
in zemljišč.

Znano je, da hočeta Anglija in
Amerika iz Trsta napraviti svojo
“kolonijo” proti “komunistične-
mu bloku.” Gotovo je, da slo-
vensko ljudstvo, ki je toliko pre-
trpelo pod fašizmom, ne bo spre-
jelo anglo-ameriške “rešitve” te-
ga vprašanja, ako jih te sile mi-
slijo obdržati v sužnjosti.

CIO v kampanji za splošno zvišanje mezde
prej in na davkih dobe nove
olajšave, torej so dvakrat na do-
bičku. Vsied mehaniziranja in-
dustrije in izpopolnjevanja teh-
nike producira povprečen dela-
vec polovico več kot pa je dokler
strojni sistem v posameznih ob-
ratih še ni bil ena sama ogromna
mašina.

Kako se bo napor CIO za splo-
šno zvišanje mezde posrečil, je
seveda drugo vprašanje. Vladna
kontrola nad cenami je odprav-
ljena. torej ni nikogar, ki bi no-
ve podražitve mogel zabraniti.
In drugič, unije tudi nimajo več
tiste zaščite kot so jo imele ta-
krat, ko je bil “new deal” na vi-
šku. Stavka pri General Motors
korporaciji je bila dolgotrajna
in vsied tega za delavce jako
draga.

Še veliko težji slučaj ima uni-
japri Allis Chalmers v West Al-

lisu pri Milvvaukeeju. Družba
zaposluje običajno enajst tisoč
delavcev. Ko je zahteve unije
odbila in se je pričela stavka, se
je ravnateljstvo družbe odločilo,
da jo zlomi, vodstvo unije pa je
sklenilo vztrajati in zmagati za
vsako ceno. Stavka traja že nad
pol leta. Vodstvo družbe trdi, da
se je več tisoč delavcev vrnilo in
unija pa je skušala obrat pre-
prečiti z masnim piketiranjem.

Kompanija je pozvala oblast,
da protektira tiste, ki so se vr-
nili na delo in druge, ki jih na-
jema. In tako je prišla na lice
mesta westalliška in milwauška
policija ter stotine šerifovih de-
putijev. Ker izgredov vseeno ni
bilo mogoče ustaviti in je bilo
mnogo ljudi pretepenih na obeh
straneh, je šerif apeliral na go-
vernerja, da naj pošlje na lice
mesta vojaštvo.

Te vrste stavke so bile v pro-
šlosti običajna stvar in očividno
je, da jih bomo dobili tudi v bo-
doče.

Ako ne bi bil Lewis stavke
premogarjev preklical, bi se pri-
čeli dogajati prizori kakršni so
pri Allis-Chalmers, tudi v pre-
mogovniških revirjih. Kajti Tru-
manova administracija se je od-
ločila obrat obnoviti neglede na
UMW. To bi pomenilo boje in
marsikje morda tudi zlom stav-
ke, kot se je primerilo v stavkah
premogarjev v prošlosti. To je
vzrok, čemu je Levvis premogar-
jem naročil, naj se vrnejo na
delo.

CIO bo v tej kampanji za zvi-
šanje mezde skušal svoj namen
doseči brez stavk. Bodočnost pa
bo pokazala, če bo svoj cilj mo-
gel mirno uresničiti.

[komentarji!
Zbira in presoja urednik

ne ni všeč, da ji Amerika pošilja
taka darila.

Bivši kralj Peter 11. si je zaže-
lel potovanja v Evropi in se
oglasil v Monte Carlu, kjer so
slovite igralnice. Za krono je
slabo igral in jo izgubil. Morda
bo imel s stavami v Monte Kar-
lu več sreče. Monakovski knez
Louis 11. ie Petru preskrbel naj-
elegantnejši stan in stražo 110
vojakov. Iste dni je prišel v
Monte Karlo tudi 88-letni šved-
ski kralj Gustav. On igra tennis.

Združeni narodi so dobili nov
stalen dom. Začetno vsoto zanj,
§8,500,000, s stavbiščem vred,
jim je ponudil John D. Rocke-
feller. Tako bo nov stalni dom
združenih narodov v New Vorku
in palača bivše lige narodov v
Genevi, ki je ogromno poslopje,
pa bo ostala prazna, dasi je se-
daj last združenih narodov. Va-
njo se niso hoteli seliti, ker bi
jim v nji bil vedno pred očmi
spomin na žalostno življenje po-
kojne lige in na njen še žalost-
nejši konec.

Ameriški vojaki v Nemčiji so
se doslej smeli družiti z nemški-
mi dekleti, niso pa se smeli po-
ročati z njimi. Tak je bil ukaz
vojnega poveljstva. Ker pa so se
mnogi res zaljubili in imajo z
dekleti otroke, so zahtevali, da
se naj dotični odlok ukine. Eden
teh fantov se je obrnil na vlado
v Washingtonu s prošnjo, da bi
se smel poročiti in po odpustu
priti z nevesto domov. Ako pa
tega dovoljenja ne oobi, je za-
pretil, bo pa ostal v Nemčiji in
vprašal za nemško državljen-
stvo. Sedaj mu tega ne bo treba.

Grčija se je pred združenimi
narodi pritožila proti Jugosla-
viji, češ, da podpira upornike—-
menda z orožjem ali kakor že.
Jugoslovanski poslanik Sava N.
Kosanovič je proti obdolžitvi
protestiral in zahteval od var-
nostnega sveta Z. N. uvesti pre-
iskavo. Grški delegat je bil pre-
senečen. Gotovo je pričakoval,
da se bo Jugoslavija preiskave
branila.

V Beogradu je bil med Alba-
; nijo ter Jugoslavijo podpisan
pakt, ki bo te dve deželi zbližal

(Konec na 5. strani.)

Francija ima velike težave s
sestavljanjem nove začasne vla-
de. To nalogo je končno po več
poskusil dobil 74-letni Leon
Blum.Prvi kandidat je bil ko-
munistični vodja Maurice Tho-
res, a ni dobil zadosti glasov. Te-
žava z demokracijo francoskega
modela je, ker ima toliko strank.
Komunisti so najjačja stranka,
ampak samostojno so daleč od
večine. Zato Leon Blum zastopa
stališče, da naj bodo v vladi vse
tri glavne stranke. A take koa-
licije so neučinkovite, ker ne
pride noben program posamez- ■nih strank do veljave. Delati jim I
je torej mogoče samo s kompro-
misi, a Francija bi sedaj potre-
bovala v svoji finančni in gospo-
darski krizi odločno akcijo.

V Nebraski je sedaj “zaprta
delavnica” (closed shop) zakoni-
to prepovedana. Tozadevni do-
datek k ustavi je bil v Nebraski
sprejet 5. novembra in dne 12.
decembra ga je governer Gris-
wold proglasil za veljaven za-
kon. Klavzule v pogodbah z uni-
jami, v katerih je delodajalec
primoran najemati samo člane
unije, je torej postala s tem do-
datkom neveljavna. Namen unij
je zadevo tirati na vrhovno so-
dišče. Kajti če pride tak zakon
povsod v veljavo, bo to za orga-
nizirano delavstvo velik udarec.

Kaplan Gabrovšek pravi v “A.
D.” v pojasnilo na Kuhlove član-
ke glede zadružne zveze, da je
bilo v Sloveniji pred vojno ka-
kih 2000 duhovnikov in med te-
mi jih je dobil Kuhel le kakega
pol tucata, ki so v svojih hranil-
nih in posojilnih zadrugah uga-
njali nerednosti. Stvar je pri-
šla šele sedaj v javnost, ker so
zadruge pod novo upravo. Vse-
eno, g. Gabrovšku je zadeva ja-
ko neljuba, posebno ker v svo-
jem listu toliko piše proti seda-
nju jugoslanski vladi in njenih
metodah. Ampak poneverb ji le
ne more očitati.

Radio Moskva je poročal, da
je ameriška vlada dala iranski
(perzijski) vladi 40 velikih bom-
bnikov. Za vir navaja poročilo
iz lista Rahbar v Teheranu. Ker
je sovjetska vlada s perzijsko
vlado večkrat v sporu, ji bržko-

DELAVSKO IN LIBERALNO POLITIČNO
GIBANJE SEDAJ V TEŽKIH ČASIH

Za progresivno in delavsko politično gibanje v tej
deželi ni bilo še nikoli težjih dni kot so sedaj. Padla je
progresivna stranka v VVisconsinu in delavska v Min-
nesoti. Večina progresivnih članov kongresa je bilo v
prošlih volitvah poraženih. In od Rooseveltovega
"new deala" je ostalo samo še ime. Politična akcija
CIO se jetudi izjalovila.

Socialistična stranka še obstoja a za poseganje v
volilne boje je prešibka. Komunisti navadno indorsi-
rajo kandidate starih dveh strank.

V takem položaju je za človeka, ki bi rad močno
delavsko socialistično gibanje, težavno delati, pose-
bno ker jezanj vse tako nevzpodbudno.

To so eni izmed vzrokov, čemu tudi federacije po-
sameznih narodnosti sedaj le životarijo, bodisi naša,
kot židovska, italijanska in poljska. Vse pa imajo še
glasila in vsa so socialistično urejevana.

JSZ je v minulih letih izgubila precej klubov in
članstva. Tako je tudi z drugimi sličnimi zvezami. Ne-
kaj so opešale vsied staranja priseljencev, še več pa
ker nimajo močne stranke kakor so jo imele nekoč.

S. Klarich nam piše o tem iz Detroita in meni, da
bodo klub št. 114 vsied nezanimanja bržkone opustili.
Težko je dobiti odbornike in člani, so bili med vojno
aktivni največ za SANSa in njegove pomožne akcije.

Vendar pa bi bila velika škoda, ako bi taka posto-
janka kakor je klub št. 114 sedaj izginila. To je bil
eden najbolj delavnih klubov v našem gibanju in pri-
dejo časi, ko bo delavstvo imelo svojo stranko —in to
ne na papirju temveč v resnici.

Naši klubi so lahko vseeno aktivni, predvsem na
prosvetnem polju ter v agitaciji za naš tisk. Tega dela
nikoli ne manjka. Kar potrebujemo je večje število
ljudi, ki bi vršili ta posel. In naloga klubov je, da jih
pridobivajo ter vzpodbujajo k aktivnostim.


