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VSLED SNEŽNIH NEVIHT, ledu po cestah in zametov je bilo v
decembru v prizadetih krajih zelo veliko nesreč. Mnogo ljudi je bilo
übitih. Slika predstavlja žensko, ki jo je zadel na zasneženi poti avto.

Morganova črta je
kot da bi bila meja
med sovražniki

Položaj v slovenskem Primorju skrajno
napet. Hujskanje med zavezniškimi vojaki
proti Jugoslaviji in posebno Slovencem

Sedanji položaj v Trstu in v
tistem delu Primorske, ki jepod
zavezniško okupacijsko zono, je
skrajno napet in lahko privede
do resnih posledic.

Tako poroča John ki. Mecklin
dnevniku Chicago Sun iz ,Trsta
z dne 1. januarja. Njegovo po-
ročilo je zakasnelo vsled zavez-
niške cenzure.

Obe strani krive?
Mecklin pravi, da krivda za

spor med jugoslovanskimi in za-
vezniškimi vojaškimi in politič-
nimi oblastmi, ki se nahajajo na
slovenskem ozemlju, deloma le-
ži na Jugoslovanih in deloma na
Angležih in Američanih.

Takozvana Morganova linija,
ki deli okupirano ozemlje od za-
padne Slovenije, je močno za-
stražena na obeh straneh in pa-
trole obeh se “silno grdo gleda-
jo”. Mecklin pravi, da je zavez-
niška vojaška oblast zelo pri-
stranska napram jugoslovan-
skim oblastem, Jugoslovani pa
vračajo milo za drago.

Poročevalec čikaškega Suna
trdi, da je spor zaradi meje, ki
je povzročil, da so vkorakale na
Primorsko zavezniške čete, po-
stal popolnoma podrejeno oziro-
ma pozabljeno vprašanje. On
dolži obe strani, zavezniško in
jugoslovansko, da sta prešli v
fazo odprtega izzivanja, kar la-
hko vsak moment povzroči spo-
pad med oboroženimi silami.

Strah pred Rusijo
Mecklin v svojem poročilu ci-

tira nekega višjega ameriškega
častnika, da je izjavil, da ne
smatra italijansko-jugoslovan-
skega spora za važne vprašanje.
“Glavno vprašanje je, kako bo-
mo obdržali črto med Rusijo in
zapadnim svetom,” je rekel v
razgovoru ameriški častnik-

Ta ameriški častnik je poro-
čevalcu pokazal na zemljevid in
potegnil črto od Trsta do Rokav-
skega zaliva in dostavil: “Ako
se jim (Rusom) posreči, da pri-
dejo v Julijsko Krajino, bodo
eventualno prišli na obalo At-
lantika.”

Ta izjava ameriškega častni-
ka je pač značilna. Da ga poro-
čevalec ne imenuje po imenu,
je rauzmljivo, ker se vojaški po-

veljniki “ne smejo’’ umeševati
v politične zapletljaje. Kljub
temu je oficir povedal resnico,
zakaj so danes na slovenskih
tleh na Primorskem ameriške in
britske čete.

Slovenija le žoga
Predvsem zato, da se ohrani

status quo britskega imperija
ter obenem ustavi “slovanski
val” z vzhoda proti zapadu.
Medtem pa je mala Slovenija
postala le navadna politčna žo-
ga, ki jo igrajo interesi britske-
ga imperija ter oni, ki jim po-
magajo.

Že davno je bilo znano, da se
bi Jugoslavija lahko pobotala z
Italijo glede slovenskega Pri-
morja, ki so ga preteklo pomlad
osvobodili partizani s Trstom
vred.

Čez Slovenijo in skozi Trst vo-
di pot do Jadrana in dalje v Sre-
dozemsko morje. Tam pa je
britska “življenska črta”, ki vo-
di skozi Sueški kanal v Indijo.
Tukaj se križajo interesi vele-
sil. Če Jugoslavija dobi Trst in

(Konec na 5. strani.)

Kolonec Walter Lippmann
prijema predsednika Trumana,
češ, da ima program, ki ga niti
sam ne razume. Kako naj potem
pričakuje od ljudstva, da bi ga
razumelo in podpiralo! Kritika
se tiče nedavnega Trumanove-
ga govora po radiu ameriškemu
ljudstvu, na katerega je apeli-
ral, naj podpre njegov program
za rekonverzijo ali preosnovo
ameriške industrije iz vojnega
obrata v izdelovanje potrebščin
za civilno rabo. Lippmann meni,
da bi moral najprvo biti Tru-
man sam na jasnem kaj hoče in
potem šele ga bo ljudstvo pod-
prlo, če bo njegov program spre-
jemljiv in podan tako, da ga bo
razumelo, ne pa v kompliciranih
obrisih. Njegovo mnenje je, da
kar sc Trumanovega kabineta
tiče, so v njemu v splošnem ra-
zumni, sposobni ljudje. Toda
Trumanove svetovalce v beli hi-

Predloga za zvišan/e
plač kongresnikom
in drugim

Kongresnik Curley, demokrat
iz države Massachusetts, jepred
nekaj tedni predlagal v nižji
zbornici, da se naj plača pred-
sednika Združenih držav zviša
na SIOO,OOO na leto, za njegove
stroške pa naj se dovoli $60,000
na leto. Sedaj predsednikova
letna plača znaša $75,000, za
stroške pa dobi $25.000. Poleg
tega Curleyjev predlog predvi-
deva, da bi bil predsednik prost
dohodninskega davka, ki ga se-
daj plačuje kakor druge osebe

Malo prej pa je senator Dow
ney iz Californije predlagal, da
se plače kongresnikov zvišajo z
SIO,OOO na $15,000 letno, poleg
$2,500 za stroške. Poleg tega je
urgiral zbornico, da dovoli vsa-
kemu $9,000 letno kot nekakšno
“pomoč”. On je tudi za zvišanje
plač članom vlade in zveznim
sodnikom.

V kongresu se že delj časa go-
vori o zvišanju plač kongresni-
kom in drugim višjim vladnim
uradnikom. Nič gotovega pa še
ni, če bodo tein slične predlo-
ge sprejete v tem letu, kajti le-
tos bodo na programu volitve,
zato bodo kongresniki, ki bodo
šli pred volilce za ponovno izvo-
litev, dokaj oprezni, predno kaj

s

IZ POROČILA O NEDEMOKRATIČNI
TAKTIKI ZAVEZNIKOV V ITALIJI
Bil/ so dnevi, ko je bila Italiia iz otopelosti za-

časno vzbujena in upala. To je bilo po Salernu in
padcu Neapla in potem po osvoboditvi severne Ita-
lije lansko pomlad. V tistih dneh pa so se zavezniki
(Angleži in Američani) odločili podpirati bogataše
in privilegije, dvorjane in staromodne, diskreditirane
politike. Zavezniški uradniki so bili vsikdar naklo-
njeni "starim, skušenim, zanesljivim, ustanovljenim
ljudem" in zapostavljali sile, ki delujejo za reforme.
Zavezniška administracija ie bila vedno pripravlje-
na delati izjeme za avtomobile bogatašev in za vile
aristokratov; prvim je dala licence in druge je obva-
rovala rekvizicije. Fašistične simpatije in fašistični
profiti niso bili pod zavezniško administracijo noben-
krat nadlega; ampak biti levičar je pomenilo ob enem
biti osumljenec. Te se je odrivalo.

V ozračju take miselnosti je postalo trebljenje
fašistov v Italiji nemogoče; tudi ako nisi bil levičar
ampak le nefašist, bi brlo največkrat zastonj priča-
kovati kakih prednosti.. Bivši fašisti in trije predfaši-
stični ministrski predsedniki Bonomi, Orlando in
Nitti se oslaniajo na zavezniške uradnike in z upi
jih navdajajo tudi taki obiskovalci, kakor je bankir
Amadeo Giannini iz Kalifornije, ki je na konferenci
s časnikarji v Neaplu odkrito dejal, da dokler ne
dobi Italiia desničarske vlade prej omenjenih treh

starih mož, ne more pričakovati podpore iz Amerike.
Bivši fašisti in omenjeni triie stari možie so se

zvezali z monarhističnim plemstvom in z voditelji
industrije v prizadevanju, da prevzamejo Italijo v
svoje roke. Ako se jim to posreči, bo v Italiji nastala
bržkone civilna vojna.

(Iz članka “Cynicism Wins in Italy” v reviji “Nation’
z dne 5. januarja 1946, ki ga je napisal njen korespondent
Donald Downes v Rimu.)
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j * definitivnega sklenejo”.
Člani poslanske zbornice (kon-

gresniki) so si lam določili po
$2,500 za “stroške” vsako leto-
Senat jim je predlogo odobril,
a ob enem sklenil, da kar se' se-
natorjev tiče, nočejo takega po-
višanja. Tudi šest kongresnikov
se je dobilo, ki te vsote niso ho-
teli vzeti, drugi pa so po svojih
$2,500 poviška “za stroške” hla-
stno posegli.

LaGuardia si službo
izboljšal

Bivši newyorški župan Fiorel-
; lo H- LaGuardia je s 1. januar-
jem nehal biti glavar največje-
ga ameriškega mesta, ker v lan-
skih županskih volitvah ni več
kandidiral. Toda se ne bo vpi-
sal za brezposelnostno podporo,
ker je takoj prevzel službo ko-
mentarea v radiu s plačo SIOO,-
000 na leto, in pisal bo svoje
spomine, kar mu bo tudi prine-
slo veliko denarja. Vrh tega bo
kot bivši župan, torej kot civilni
uslužbenec newyorške občine,
prejemal $10,474 penzije na le-
to. V času svojega županovanja

—in bila je dolga doba je
plačal v občinski penzijski sklad
$77.128. Mož je star 69 let. Ako
umre, bo do svoje smrti preje-
mala isto penzijo njegova žena
in še posebej SIO,OOO čim bo
umrl.

Strašenje z inflacijo, s posledico nove krize
ši pa smatra za nezmožne, da bi
mogli biti predsedniku res v po-
moč.

Tega mnenja je tudi večina
drugih, ki razpravljajo o admi-
nistraciji. Za svetovalce si je
najel večinoma stare prijatelje,
ki o potrebah dežele in raznih
drugih važnih vprašanj nič ali
pa le površno razumejo.

Trumana npr. zelo skrbi so-
cialni nepokoj v deželi in val
stavk. Ni si na jasnem, kaj naj
bo politika določna politika
njegove administracije v tem
zelo delikatnem vprašanju. V
omenjenem govoru je dejal, da
skuša preprečiti inflacijo in ob
enem deflacijo. Omenjeni kolo-
nec pravi, da ni čudno, če ljudje
njegovega govora niso mogli za-
popasti, kajti kako naj človek
deluje za nekaj, kar gre v dve
nasprotne si smeri. Truman je

pri tem nedvomno mislil, da naj
se bi mezdo le nekoliko zvišalo,
pa se držalo rajše cene navzdol.
Toda ni dobil odobravanja ne v
unijah, ne v trgovini in indu-
striji. Delavci na vsak način za-
htevajo znaino zvišanje mezde
in veletrgovci, farmarske zveze
ter industrialci pa zahtevajo
zvišanje cen za svoje produkte,
drugače pravijo, z višanjem
mezde delavcem ne bo nič. Tr-
dovratnost korporacijo G. M. to
dokazuje, istotako jeklarska
korporacija, ki je enostavno iz-
javila, da zahtevam unije je-
klarskih delavcev ne bo ugode-
no, ako se ji ne dovoli zvišati ce-
ne jeklu. In Truman se ji je
udal torej je pripomogel de-
želi v inflacijo, o kateri je v
svojem govoru izjavil, da jo ho
če preprečiti. S podražitvijo je-
kla se bodo podražili vsi pro-

Kje leži krivda
za tako občutno
pomanjkanje oblek?

V minulem letu je bilo nare-
jenih samo 10 milijonov moških
oblek, letos pa pričakujejo, da
bo izdelanih 30 milijonov, po-
trebuje pa se jih 10 milijonov
več. To pomanjkanje oblek se
že dolgo čuti in sedaj, ko se vra-
čajo vojaki v civilno življenje,

I so težave še večje.
Urad administracije za civil-

no produkcijo (Civilian Produc-
tion Administration) je dne 6.
januarja na trgovce z moškimi
oblekami uradno apeliral, naj
odlože del svoje zaloge, kolikor
največ morejo, na razpolago sa-
mo za veterane. Oni so v stiski,
ker vsakdo rabi ob povrnitvi iz
armade obleko ali dve. Isti urad
pravi, da mnogi trgovci to že
vrše. A je dvomljivo, da se bi
vsi mogli ali hoteli ravnati po
navodilu (ne ukazu) omenjene-
ga urada. Kajti trgovec ve, da
če se zameri svojemu stalnemu
odjemalcu, ga prihodnjič ne bo
k njemu. Vendar pa bodo poseb-
no velike trgovine skušale dati
bivšim vojakom pri prodajanju
oblek prednost.

Drugo vprašanje je, čemu
sploh pomanjkanje oblek, po-
sebno sedaj, ko se uniform že
dolgo več ne izdeluje? Armada
jih ima dovolj v zalogi.

Kako to, da je posebno cene-
nih oblek in sukenj že dolgo ta-
ko težko dobiti?

Vzrok saj glavni vzrok, so
dostropne cene. Ta strop pa je
po mnenju lastnikov oblačilne
industrije prenizek. Urad za do-
ločanje tako(vanih dostropnih
cen oblačilnim tovarnam ni ho-
tel dovoliti podražitev te vrste
oblek, ki jih kupujejo ljudje
nizkih plač, in drugi, ki dragih
ne zmorejo, pa jih je oblačilna
industrija enostavno nehala iz-
delovati, oziroma znižala pro-
dukcijo cenenih oblačil in pro-
ducirala drage obleke, take, ki
stanejo od 50 do 100 dolarjev
in več: isto spremembo je izvr- i
šila v produkciji sukenj.

Sicer so tudi druge ovire, to-
da motiv profita je glavni. To-
varnarjem se ne gre za potrebe
ljudi, ampak za čimvečje dobi-
čke. Ko nastanejo slabši časi in
se konkurenca pospeši, pa bo ce-
nenih oblek spet polno na trgu,
ampak tisti, ki jih bi sedaj mor-
da lahko kupili, pozneje vsled
brezposelnosti tudi cenenih ne
bodo zmogli.

Rak zahteva! veliko žrtev
V času vojne je umrlo v Zed

državah na raku 501,419 ljudi, j
torej veliko več kot pa je bilo
naših vojakov in mornarjev v
istem času übitih v vojni. V
slednji je izgubilo življenje 272-
000 vojakov in mornarjev.

Nesreča, ki veliko pomeni
Jajca so sedaj v Franciji veli-

ka redkost in silno draga. Toda
na poti v Pariz se je nekemu
vozniku odprl od*zadaj truk, iz
katerega je popadalo na 17 mil]
dolbi vožnji 13,000 jajc.

dukti, v katerih se rabi železo
in tako bo delavstvo, ki je dobi-
lo zvišanje, sčasoma tam kot je
bilo in ljudje z vedno enakimi
dohodki pa toliko na slabšem.
Vsa znamenja kažejo, da se bo
letos marsikaj še bolj podražilo
in posledica bodo nove stavke,
ljudje bodo v strahu pred in-
flacijo spet špekulirali, kakor
so po prejšnji vojni, češ, denar
ima čezdalje manj vrednosti in
delnice pa se dvigajo, torej čim-
manj se dobi za dolar, toliko vi-
šja je cena delnicam, hišam,
stabiščam in farmam- Tako so
rekli zadnjič in po inflaciji je
prišla deflacija. Nič čudnega ni,
ako niti predsednik ne ve, kako
bi rešil ta problem. On veruje
v “free enterprise” in v njemu
so “inflacije” ter “deflacije” s
svojimi težkimi posledicami ne-
izogibne.

fKOMENTARJI!
e e _ e M

Albanija se je oklicala dne 11.
januarja za republiko in ex-
kralj Zog, ki se je zaveznikom
ponujal za povratek v Tirano,
da zgradi demokracijo v Alba-
niji, je sedaj v svojih upih tam
kakor jugoslovanski Peter, habs-
burški Oto in rumunski ex-kralj
Karl- Slednji bi raj še s svojo
Magdo Lupescu zapravljal na-
kradeni denar v Parizu kot v
Mehiki ali Južni Ameriki, pa
mu francoska vlada ne da do-
voljenja priti tja.

Ex-kralj Zog je prišel za kra-
lja Albancem po zaslugi demo-
kratičnih velesil. Potem ko je
začel Musolini rožljati in mu
francoska in angleška vlada ni-
sta hoteli stopiti na prste, je po-
slal v Tirano zaupnike, ki so Zo-
gu in albanski vladi rekli, da je
čas flirtanja Albanije z Jugosla-
vijo minil, kajti Mussolini jo je
vzel pod svoje varstvo. In ker je
to strategična dežela, bo gradil
ceste v nji, izboljšal njeno go-
spodarstvo in finance, seveda
vse pod italijansko kontrolo. A
kralj Zog je vseeno manipuliral
tako, da je žandarska in vojaška f
oblast v Albaniji ostala v nje-'
govih rokah. S tem Je razpola-
gal več ali manj tudi z Mussoli-
nijevimi posojili. S spretnimi
manipulacijami se mu je posre-
čilo spraviti v banke v inozem-
stvu od Mussolinijevih posojil;
okrog milijon dolarjev. Pokojni
“duče” si je mislil, le počakaj!
In ko so Italijani leta 1938 udr-
li v Albanijo, jo je Zog s svojo
nosečo ženo vred popihal čez
hribe in doline ter prispel sre-
čno v Francijo, kjer je začel
udobno živeti in zajemati iz pri-
goljufanega milijona. Po nem-
ški invaziji v Francijo jo je
übral v London. Ker je zaprav-
ljal, mu je tisti milijon do ma-
lega menda že skopnel, pa se je
domislil, da je on kot nalašč I
ustvarjen za demokratiziranje
Albanije, seveda, če bi mu za-
vezniki kaj plačali zato in mu

| jamčili vrnitev kraljevske slu-
| žbe. Albanci (v anglo-ameri-

' škem tisku trdijo, da so sedaj
pod komunističnim (ruskim)
vodstvom) pa so Zogovim špe-
kulacijam in pričakovanjem na-»
pravili konec, kakor so ga Jugo-
slovani Petrovim nadam in
spletkam.

Kdo je Liston M. Oak? V po-
litiki ne samo nasprotnik tem-
več zagrizen sovražnik Sovjet-
ske unije in s tem tudi “Titove”
Jugoslavije- Mr. Oak je uposlen
v uredništvu New Leadra in
'njegovo delo pri njemu je
“Managing Editor”. Torej ze-
lo važna služba. Vsled njegovih
izbruhov ga je čitatelj Oakove-
ga lista Augustus L. Richards v
izdaji z dne 5. januarja ostro
prijel, češ, kar presenetilo me
je, ko si po radiu postaje WEBC
priznal, da te radosti, ker jebila
konferenca v Londonu (med
Byrnesom, Bevinom in Moloto-
vom) polom in da ti je ljubši
zapadno evropski blok proti Ru-
siji kot pa organizacija združe-
nih narodov. Kako se more pro-
fesionalni liberalec postaviti v
isto vrsto kot Hearst, Patterson,
McCormick, Pegler, Luče, Ran-
kin, Bilbo in pokojni Hitler mi
je nemogoče zapopasti. Ali je
morda to, da si trockist? Ali si
se kdaj družil, posredno ali ne-
posredno, s pristaši Trockija v
njegovem boju s Stalinom?”

Mr. Oak ima na gornje vpra-
šanje v isti številki svojega li-
sta štirikrat daljši odgovor, v
katerem le ponavlja, radi česar
ga A. L. Richards prijema. Ali
tiste Slovence, ki se še ogrevajo
za ta nekdaj socialistični list
(New Leader), bo morda zani-
malo sledeče pojasnilo Mr.
Oaka:

Na tvoje direktno vprašanje
Ti z obžalovanjem pojasnim, da
sem v času borbe med Stalinom
in Trockijem podpiral Stalina.
Od leta 1917 do leta 1935 sem
bil komunist; ampak ko sem sta-
(Nadaljevanaje na 4. strani.)

PROLETAREC, MAJSKI GLAS IN
~'

A. D. KOLEDAR MORAJO IZHAJATI
FRANK ZAITZ

V Proletarcu na tem mestu sem v številki z dne
2. januarja na kratko razložil, kako je pri nas delo
urejeno in čemu smo imeli lani zamudo z Majskim
glasom in sedaj s Koledarjem. Majski glas je zakas-
nel, ker je moral urednik iskati zanj novo tiskarno
prejšnja ga ni mogla sprejeti radi pomankanja de-
lavcev namesto da bi polnil strani. Ako ne bi bilo
omenjene ovire, bi bilo le nekaj dni zamude.

S. Anton Jankovič meni v svojem dopisu v tej
številki, da bi bilo morda umestno opustiti letos
Majski glas. Razumem ga, kajti on je eden onih, ki
s koledarji ali Majskim glasom podpazduho pritiska
na kljuke, ali kot pravimo tu gre z njimi od hiše
do hiše. In dasi ni zamude nič kriv, jih mora ven-
darle "slišati."

Pojasnil sem v omenjeni izdaji (2. januarja) pred-
vsem svoje težave. Uredniki bodo razumeli, da ako
hočeš tednik urejevati tako da bo list dostojen, ne
samo zmetan skupaj tjavendan, ima ena oseba z njim
dovolj dela ves teden. In če imaš zraven urediti
vsako leto še dve drugi publikaciji, si človek lahko
predstavlja, koliko ur in dni in nedelj ter sobot in
večerov časa to vzame.

Na prihodnji seji upravnega odbora moramo o
tem razpravljati ter urediti stvari tako, da ne bo
uredniško delo vseh treh publikacij ležalo samo na
eni osebi, kakor ni pred leti, pa je bilo dela zanjo
še vseeno več ko dovolj.

Razna pojasnila o tem so v Koledarju, o katerem
naj tu na kratko ugotovim, da dvomim, če je imel še
kdaj boljšo vsebino, kot jo ima letošnji. O tem se
boste lahko sami prepričali. Nihče ne bi rajše, da bi
mogli to knjigo že vso razposlati, kot v našem uradu.
A so bile ovire in bodo v bodoče odstranjene, ker
tudi vojnih razmer več ne bo.

Kar se tiče Majskega glasa, bo izšel ob času, kot
do predlanskega leta. To jamčim, kar se uredni-
škega dela tiče. Jankovič, jaz in drugi vršimo te
posle zato, ker verujemo v ideje, ki jih te publikacije
zastopajo in širijo med ljudi. In tako in še boljše
naj bo —in tudi bo —v bodoče!
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