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SKORO ČETRTINA DELAVSKE STRANKE
V ANGLIJI PROTI BEVINOVI POLITIKI

O vprašanju, ali so protesti
proti zunanji politiki ministra
Bevina pametni in upravičeni,;
je mnogo razpravljanja in malo
edinosti. Kar pa je najbolj va-
žno, je to, kaj se skriva za temi
protesti in kaj pomenijo. Skoro
četrtina angleške delavske stran-
ke je nastopila proti tej politiki
in zahteva sprememb.

Razlog, katerega navaja ta
del delavske stranke, je. da mo-
ra zasledovati socialistična vla-
da socialistično politiko ne le v
notranjosti dežele temveč tudi
na zunaj, ter da je radi tega lo-
gično, da zunanja politika pod
Attleejem ne more biti ista kot
pod Winston Churchillom.

Mnenje teh članov stranke je,
da sta notranja in zunanja poli-j
tika dežele tako povezani in za-
pleteni med seboj, da jih nobena
vlada ne more ločiti, ter da bo
posledica nedoslednosti v tem
pogledu le splošna zmešnjava.
Radevolje priznavajo, da je bil
prvobitni Churchillov cilj v voj-
ni zmaga, obenem pa so prepri-
čani, da je bil njegov drugi cilj
ta, da ojači vse protiruske sile,
ter da zgradi smernice bodoče
britanske politike na najtesnej-
šem sodelovanju z Zedinjenimi
državami Amerike.

Trditev, da je britanska poli-,
tika posvečena ciljem in name-
nom zedinjenih narodov, je po
njihovem mnenju prazna. Stvar
tudi ne bi mogla biti urejena na
podlagi popolnega preokreta in
nikakor ne bi postala boljša, ako ;
bi se Velika Britanija začela na-
slanjati na Sovjetsko unijo me-
sto na Ameriko. Kar hočejo je
to. da bi Britanija dosledno in
smotreno zasledovala svojo last-
no. angleško politiko čisto po so-
cialističnih smernicah. Prav po-
sebno so jih v tem naziranju utr-
dile ameriške volitve.

Nesmiselno je govoriti o raz-
doru v delavski stranki, ali o di-
sciplinarnih odredbah proti “u-
--pornikom”. Gre namreč za nače-
lo. o katerem smo odločali o pri-
liki splošnih volitev. To načelo
je bilo tudi na pošten način upo-
števano v razmerju z Indijo in
Egiptom. Kjer je šla ta politika
s svojega tira, so bili za to me-
rodajni globoki vzroki.

Prvi je mešanica strahu in ne-
jevolje napram Rusiji. Spomini
Bevina na komunistične posku-
se razbijanja njegove poslovne
unije so trdovratni in skrajno
trpki. Drugi je nesposobnost
uradov, s katerimi mora delati
zunanji minister. Eden najbolj
neverjetnih primerov te težave
je britanska ambasada v Varša-
vi. katere člani žive še vedno ne-
kje Metternichovi dobi.

Strah in sovražnost do Sovjet-
ske unije sta rodila politično
orientacijo, ki je bila največja
Churchillova želja in cilj. Po
mojem naziranju se je postavi-
la Velika Britanija tako odločno
na stran Amerike le zato, ker je
napačno razumela ruske cilje in
stremljenja. Prepričan sem, da
je prvobitni cilj Rusije varnost,
ker je le na ta način mogoče pri-
hraniti ruskemu ljudstvu nadalj-
nih 15 ali 20 let trpljenja in po-
manjkanja.

Nobena dežela ne bi mogla do-
prinesti k temu toliko kot Ve-
lika Britanija, namreč, da bi se
Rusija počutila varno. Treba bi
bilo le, da se nehata oba naroda
drug drugega obsojati, ter da se
posvetita reševanju najvažnej-
ših problemov, ki ju ločijo, kot
na primer vprašanje Dardanel.
Medsebojno razumevanje bi mo-
glo dovesti do zadovoljivega spo-
razuma v dveh tednih.

Treba bi bilo seveda, da tudi
Sovjetska unija neha s svojo
propagando proti Angliji ter da
spremeni svoje ambasade v tu-
jih deželah v bolj prijateljske
centre občevanja, v katerih je
lahko dobiti zaželjene informa-
cije. Ako bi kazali sovjetski di-
plomati le drobec one prožnosti,
o kateri razpravlja Stalin, bi de-
bate ne bile slične vedno le raz-
govorom v melodrami in prija-
teljski kritiki ne bi bili slikani
kot neizprpsni sovražniki. Rusi
imajo v Veliki Britaniji mnogo
iskrenih prijateljev, ki streme
za iskrenim sporazumom.

Največji problem anglo-ame-
riških odnošajev leži v globo-
kem prepričanju socialistov, da
so smernice ameriške zunanje 4
politike neskladne s socialistič-
nimi idejami. Dejanska neodvis-
nost generalov in admiralov na-

ga ljudstva je vznemirjajoča.
Isto velja o politiki generala
MacArthurja na Japonskem. In
nadaljevanje proizvajanja atom-
skih bomb. In podpiranje deka-
dentne reakcije v Evropi.
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(Nadaljevanje s 1. strani.)
ne samo politično temveč tudi
ekonomsko. Sklenili sta carin-
sko unijo, kar pomeni, da blago,
izmeni avano med njima, ne bo '
podvrženo carini. Dalje Jugosla-
vija v pogodbi obljublja Albani-
ji vso možno pomoč, da si bo go-
spodarsko čimprej opomogla.
Nekega dne bo slična pogodba
sklenjena tudi z Bolgarijo in

i morda tudi z Rumunijo. Z Bol-
garijo bi bilo tako sodelovanje
bržkone že v teku, toda ker je
bila v vojni na strani osišča, se
jo v zavezniškem svetu smatra
za sovražniško deželo saj toliko
časa, da bo z njo sklenjena mi-
rovna pogodba.

V Angliji ženijo princezo Eli-
zabeto. Stara je že dvajset let.
Govorica pripoveduje, da se bo
poročila z grškim princem Fili-
pom. Elizabeta je prestolona-
jslednica, ker angleška kraljeva

' dvojica nima nobenega sina. Ta-
ko imajo angleški ministri poleg
drugih problemov vedno kako
skrb tudi s člani dvora.

Chicago Tribune priobčuje
članke in kartune v obrambo
Francovega režima in njegove
Španije, češ, da je ljudstvo z
njim in da ni Španija miru prav
nič nevarna. Toliko bolj pa lo-
masti po Rusiji in če bi bilo po
njenem, bi morali združeni na-
rodi nastopiti proti Stalinu ne
pa zoper Franca.

V Kairu v Egiptu je policija
aretirala pet “rdečkarjev”, med
njimi židovskega milijonarja
Henryja Curiela in jih obtožila
"komunističnih aktivnosti”. Ta

milijonar je bela vrana. Običaj
je, da so bogataši najrajše aktiv-
ni le proti komunistom in sploh
proti vsem, ki so za odpravo iz-
koriščanja ter za podružabljenje
bogastev.

denco proti visokim ameriškim
politikom obeh strank, ki so ime-
li pred vojno zveze s Hitlerjem.
Te dokumente so po vojni ame-
r ški raziskovalci našli v arhivih
I itlerjevega ministrstva za vna-
nje zadeve, toda State depart-
ment z njimi ni hotel v javnost

pač znamenje, kako konser-
vativen je postal. Rogge sedaj
javnost svari, da je vpitje proti
komunistom v naši deželi zava-
janje, pesek v oči. zato da ne bi
opazili fašistov, ki dobro orga-
nizirani rujejo širom dežele.
Ampak ker je govoril po pravici,
je bil vržen iz vlade.

Indija za bližanje
s Sovjetsko unijo

Ko je delavska vlada Anglije
napravila smel korak, da je In-
diji rekla sedaj imate neod-
visnost! Svojo besedo držimo,
Lahko, če tako želite —in mi bi
radi tako postane Indija do-
minjon v občestvu Velike Brita-
nije. Ako ne, se lahko ločite od 1
nas popolnoma.

Seveda, to se laglje reče kakor
zgodi. Kajti Indija je tako mo-
čno ukoreninjena v ekonom-
skem sistemu britskega imperi-
ja. da ne bi mogla kar tako iti
ven iz njega ter se proglasiti za
neodvisno.

Vseeno, prilika ji je dana, da
se izmota najprvo saj iz politič-
nih klešč angleškega imperiali-
zma.

Ena prvih brig nove indijske
i vlade, ki pa je sicer še daleč od
označbe ‘‘suverena vlada”, je :
bila, da si Indija napravi ožje
stike s Sovjetsko unijo. Pogaja-
nja v ta namen so se že vršila
med sovjetskim vnanjim mini-,
strom Molotovom in predstavni-
kom Indije, ki sta imela sestan-
ke ob priliki konference združe-
nih narodov v Nev/ Yorku.

Na čelu indijske delegacije, ki
se je pogajala za sklenitev diplo-
matičnih odnošajev med USSR
in Indijo, je Krišna P. S. Menon.

Podpredsednik indijske vlade
ter glavni vodja indijske kon-
gresne stranke pa je Jawahar-
lal Nehru.

Poročevalcem ameriških ter
angleških časopisov, se je zazde-
lo potrebno Nehruja vprašati,
kaj misli o Rusiji in komuniz-
mu. Za angleške interese je to
važno, kajti Angleži ne bi radi
zapustili nobene trgovske pri-

Grant W. Oaks, ki je predsed-
nik unije v industriji poljedel-
skih strojev, je na shodu tolma-
čil, da so milijoni oddali svoje
glasove minulega novembra re-
publikanski stranki radi malo-
brižnega, površnega predsedni-
ka Trumana in pa ker se demo-
kratska stranka ni hotela pre-
urediti v progresivno politično
silo. Ako je temu tako, kaj so
volilci s to spremembo prido-
bili?

O. John Rogge je bil v justič-
nem departmentu pomožni ge-
neralni pravnik, dokler ni pri-
šel v javnost z obdolžitvijo. da
je njegov predstojnik skril evi-

SEDAJ
LAHKO DOBITE UDOBNO

OLAJŠAVO BOLEČIN VSLED

RHEUMATISM
& ARTHRITIS

Počutili se boste zopet kot prej! Ne
pustite, da vas bolečine revmati-
zma ali protina premagajo! Lahko
dobite hitro olajšavo s TRINERJE-
VO STOP-GO METODO, najnoVej-
ši povojni izdelek JOSEPH TRI-
NERJEVE KORPORACIJE, izdelo-
valcev Trinerjevega Grenkega Vi-
na, ki so prejeli najvišjo nagrado za
ameriško vodilno želodčno in lahko
odvajalno sredstvo. TRINERJEVA
STOP-GO METODA se lahko jem-
lje: sestoji iz tega, da vzamete vsak
dan eno GO tableto in dve STOP
tableti po vsakem obedu. To nudi
hitro oljašavo bolečin vsled revma-
tizma ali protina. Vsaka GO tableta
ie namenjena kot dietno nadome-
stilo in daje sledeče proporcije od-
raslim kot najnižje potrebe: Vita-
min D, 5-krat: Vitamin 81, več ko
I'2-krat; in Vitamin C, 2 1/2-krat.
Pazite na STOP-GO znamenje na
zeleni in rmeni škatljici! TRINER-
JEVA STOP-GO METODA se pro-
daja z garancijo povrnitve denarja.
Ako vaš lekarnar nima tega povoj-
nega izdelka v svoji zalogi, izpolni-
te spodnjo formo in jo pošljite na:

TRINER’S STOP-GO METHOD
Dept. 41, Box 1093, Chicago 90, 111.
Cenjeni:

Pošljite mi škatlico TRINERJE- I
VE STOP-GO METODE, zakar pri- ;
lagam $2.00.
Ime ’
Naslov
Pošta Država

ložnosti za nadaljne stike s to
tako zelo obljudeno deželo, z
“Indijo-Koromandijo”. In nji-
hova lastnina v Indiji sega v sto-
tine milijonov dolarjev. Nehru
jim je odgovoril, da je za čim
širšo ljudsko Indijo, s socializa-
cijo za ljudstvo in pa “da veruje
v marsikaj, kar uči komunizem”.

Angleški delavski vladi to ne
bi smelo biti neljubo, ker je v
volilni kampanji sama izjavlja-
la, da je za socializem in ga je
Angliji tudi obljubila. Socializa-
cijo po malem že izvaja in Indiji
pa je dala v politiki prosto pot.
V ekonomiji pa to ne gre kar
tako. To se vidi v pogajanjih
med Anglijo in Egiptom.

Anglija ne misli Indiji poda-
riti kaj drugega kot politično
svobodo. Z bogastvi Angležev v
Indiji pa bodo morali Indijci sa-
mi opraviti seveda po željah
Anglije zlepa, in s primernimi
odškodninami, ako jih nova in-
dijska vlada prevzame, ali pa
zgrda. A bo vzelo še dolgo, pro-
dno se Indija samo sebe uredi
tako kakor njen kongres želi,
oziroma tako, da bo za njeno
ljudstvo koristno.

Advokati v senatu
Zvezni senat ima 96 članov. 64

izmed njih je advokatskega po-
klica.

Louis Adamič je avtor mno-
gih knjig. Naročite si jih iz Pro-
letarcev© knjigarne.

Vsa zgodovina je laž. Sir
Robert VValpole.
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TRIJE MOŽJE S TREH KONTINENTOV
Satira iz "Pavlihe" v Ljubljani

Prišli so, vidite, trije možje s
treh različnih kontinentov. S
kontinenta Avstralije, s konti-
nenta Afrike, s kontinenta Ame-
rike. Prišli so in so se znašli na
četrtem kontinentu. Na konti-
nentu Evrope. Pa niso prišli kar
tako, temveč jih je nujen posel
zgnal vkup: Pomagati je potre-
ba pri rojstvu svetovnega miru.
In vzeli so možje s treh konti-
nentov vsak svojo babiško tor-
bo in šli pomagat k porodu. Kaj-
ti zavedali so se svoje velevažne
vloge pri tern naravnem proce-
su. Brez njih, bogme, ne bi pri-
šlo do poroda, temveč bi nasto-
pil kvečjemu kak piškav splav.

In ko so se srečali trije možje
s treh kontinentov na četrtem
kontinentu in so se vljudno po-
zdravili med seboj:

How do you do?
Hov/ do you do?
How do you do?

Kajti, dasi so bili s treh raz-
ličnih kontinentov, so vendarle
govorili isti jezik.

In potlej so precej pričeli z
zdravniškim posvetom, kako in
kaj bodo doprinesli k uspešne-
mu porodu. In so bili trije vel-
možje v teh rečeh resnično do-
ma, kot se reče. Vsa stvar, vse
njihove naloge in vsi zapleti so
jim bili na dlani in se je njihov
pogovor razvijal takole:

Komu pripada Trst, gentle-
men ?

ltaliji vendar, my dear.
Saj leži v srcu Italije, tik ob
Pragi.

No, mister, ne ob Pragi.
Praga je glavno mesto Poljske
in leži ob Dnjepru. Ves, yes, my
old boy. A Trst leži pri Neaplu,
da skoro v predmestju. A Nea-
pel, my brother os Africa, je
glavno mesto Italije. ’ Tako pri-
pada Trst brez dvoma Italiji. To
je pravično, yes correct. ,

Toda, my man, mi nikakor
ne smemo prezreti dejstva, da.
so Angleži, yes, my English
brothers, izkopali ob Trstu Sue-
ški prekop, Suez Canal, ki veže
nom. Torej gre Trst Angležem,

to bi bilo correct.
Ali kvečjemu, če bi bil

Kaspiško morje s Tihim ocea-
Trst internacionalen.

lnternacionalen?
Yes, tako kot Indija. S po-

polno svobodo, Indian liberty.
A vse drugo, kar je tam

okrog, naj gre Italiji.
Da, v zameno za Trst. Busi-

ness.
A Tito, pravijo, se upira

temu predlogu. •

Good heavens, bog nebe-
ški, kaj se to tiče Tita, predsed-
nika češke republike.

Ves, yes, Čehi naj žive
tam, kjer jim je domovina ob
Dardanelah. No. my brothers?

Ves!
Yes!
Ves!

In ko so tako do dobra razjas-
nili vso stvar, so se pozdravili

! za slovo: :

Goodbye!
Goodbye!
Goodbye!

In dasi so bili s treh različnih
kontinentov, so govorili isti je-
zik.

Berlinski župan ima
težko nalogo

■ Pri mestnih volitvah, ki so se
vršile v Berlinu dne 20. oktobra,
je bil izvoljen za župana Otto
Ostrowski, kandidat stranke so-
cialnih demokratov. On je sedaj
naj višji nemški uradnik na o-
zemlju, ki ga kontrolirajo vse
štiri okupacijske sile.

Poznavalci položaja v Nemči-
ji trdijo, karkoli se zgodi v raz-
nih okupacijskih conah, da se
bo bodočnost Nemčije odločila v
Berlinu.

Ostrowski je zmagal s precej-
šnjo večino. Njegova naloga je,
da sedaj strne tri ostale giavn_
nasprotne si stranke za sodelo-
vanje, kar pa ne bo lahka stvar.
Ta naloga zahteva previdnost,
poštenost in faktičnost. Kartu-
nisti ga slikajo kot kuharja, ki
hodi po napeti žici in skuša me-

tati štruce kruha med vse enako.
Novi berlinski župan Ostro\v-

ski je star 63 let in govori glad-
ko francoščino in dobro obvlada
tudi angleščino, ki se je je na-
učil še pred prvo svetovno voj-
no na Angleškem. ‘‘Kar Berlin
potrebuje,” je rekel Ostrowski.
‘‘je skupnost in pravica.” Ljud-
stvo se ne bo veliko zmenilo za
žrtve, ako bo vedelo, da se stva-
ri, ki so na razpolago, delijo po-
šteno.”

Ostrowski je začel svojo poli-
tično karijero v socialni revo-
luciji leta 1918 v Berlinu. Do

Opazovalci, ki iz bližine mo-
trijo politični razvoj v Italiji, po-
ročajo, da je “levičarski blok”
v Italiji pridobil na svoji moči
zato, ker so se italijanski socia-
listi odločili za skupno akcijo s
komunisti. To so pokazale zad-
nje volitve v glavnih mestih.

Isti opazovalci pa trdijo, da
bo ta kombinacija socialistov in
komunistov povzročila uničenje
soc. stranke kot take, češ, da jo
bo komunistična stranka eno-
stavna absorbirala. Možnost, da
pride do tega, je v tem, ker je
baje Pietro Nenni, predsednik
soc. stranke in prvi socialistični
zunanji minister v zgodovini Ita-
lije, dokaj naklonjen združenju
s komunisti.

Nasprotniki takega zbližanja
in skupnega nastopa obeh levi-
čarskih strank se zelo jezijo in
mečejo senco na Nennija, češ.
da je njegova politična karijera
precej pisana. Svoječasno da je
bil urednik soc. dnevnika Avan-
ti, nato “nekaj let” član fašisti-
čne stranke v Bologni, nakar da
se je vrnil v soc. stranko, potem
pa so ga fašisti aretirali in leta
1926 izgnali v tujino.

O Nenniju se ve, da je bil na-
sprotnik fašizma in da je bil

! član eksekutive H. Internacio-
nale. Poročila pravijo, da je bil
politični komisar Garibaldijeve
brigade za časa španske civilne
vojne, pozneje ga sta višijska
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leta 1933, ko je Hitler dobil ob-
last, jebil Ostrowski župan ene-
ga izmed 20 berlinskih distrik-
tov. Hitler ga je dal zapreti, na-
kar je pobegnil v tujino. Ko so
ruske armade udrlo v Nemčijo,
je Ostrowski pomagal sovjet-
skim silam pri čiščenju nacijev
na dotičnein ozemlju.

Novega župana so najbolj pod-
pirale britske oblasti, dočim so
bile ameriške oblast' hladne na-
pram njemu, sovjetske pa so mu
odprto nasprotovale zato, ker je
bil proti stranki socialistične
enotnosti.

SOCIALISTIČNI VODJA PIETRO NENNI ZA
SODELOVANJE S KOMUNIST! V ITALIJI

vlada in gestapo vrgla v ječo. To
izpričuje, da ni bil “fašist”, sicer
ne bi prišel v nacijski zapors

Ko se je po vojni Nenni vrnil
v Italijo, jepostal načelnik pro-
tifašistične “čistke”, ki ni očisti-
la nikogar. Resnica pa je, da se
je v soc. stranki vedno boril za
zbližan je s komunisti, kar je
končno prineslo levičarskemu
bloku volilno zmago, namreč
zmago proti domači in zavezni-
ški reakciji ter proti vatikanski
hierarhiji.

Zmaga levičarjev v Italiji pri
zadnjih lokalnih volitvah se sma-
tra za zmago Nennijeve politike
in njegovih smernic v soc. stran-
ki. Poleg njega so vsi člani ekse-
kutive soc. stranke podpirali
skupno akcijo s komunisti.

Ruske univerze bodo
podaljšale učno
dobo

V. Kaftanov, minister višje-
šolske vzgoje v Rusiji, je nazna-
nil. da bodo ruske univerze z no-

j vim semestrom začele poduk na
, aodlagi petletnega šolanja. Do-

I sedaj je bil v veljavi štiriletni
termin. V Rusiji je 31 univerz z
več ko 60,000- dijaki. Moskovska
univerza ima 8.000 dijakov, kar
je največje število izmed vseh
ostalih sovjetskih vseučilišč.
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