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CLEMENT ATTLEE, ko je v svojem govoru v novi organizaciji
združenih narodov apeliral za resnično edinstvo in sodelovanje med de-
želami. Vendar pa je vzlic njegovemu apelu bilo na tem njenem prvem
zborovanju, ki se vrši.v Londonu, že mnogo nesoglasij največ seveda
med Anglijo in Rusijo, ker se njuni imperialistični interesi najbolj
križajo.

Ameriška vlada
predlaga, da Trst
ostane pod Italijo

Podpredsednik jugoslovanske vlade Edvard Kardelj
ožigosal načrt ameriškega državnega oddelka za
razdelitev Primorja.—Velika naklonjenost Rimu

V prejšnji številki na tem me-
stu je bilo porodilo o načrtu ju-
oslovaliske vlade za rešitev
T ’ Tl V pl ca.s<li. i j3.11-

sti so upali, da ga bo velika pe-
terica, ki sedaj v Londonu in na
licu mesta snuje mirovno po-
godbo z Italijo, saj v glavnem
upoštevala.

Naklonjenost italijanskim
zahtevam

Ampak ako so poročila iz Lon-
dona točna, je ameriška politika
sedaj naklonjena Italiji veliko
bolj kot pa ji je bila pod Wilso-
nom v prvi svetovni vojni. Do-
čim je V/ilson takrat pobijal na-
črt za podelitev jugoslovanske-
ga Primorja Italiji, pa se sedaj
naša vlada ogreva, da ostane
krivica, storjena takrat Slove-
niji in Hrvatski, nepopravljena.

Očitno je. da je ameriški dr-
žavni department vezan podpi-
rati Italijo proti Jugoslaviji,
bržkone vsled kakih tajnih do-
govorov.
Prehod Italije iz sovražnice v

“sobojevnico”
Ko so ameriški tajni zaupniki

delovali pri kralju Emanuelu in
Badogliu ter kronprincu Um-
bertu, da vržejo Mussolinija,
smo v tem listu rekli že takrat,
da so jim morali v nagrado kaj
obljubiti. In pa da so bile te ob-
ljube v glavnem to, da bosta an-
gleška in ameriška vlada ščitila
kralja ter njegov tron, in pa da
sc Italije ne bo preveč obrezalo.
Newyorški nadškof Spellman—-
nedavno je bil povišan v kardi-
nala bi mogel o tem veliko
razložiti, kajti bil je on, ki je
takrat zahajal v Rim k sveti
stolici in imel pri tem priložnost
dokazovati Vatikanu, kralju in
njegovim ljudem, koliko boljše
bo za Italijo, ako se odpove du-
čeju in sklene premirje z zavez-
niki. Tako se je tudi zgodilo.

In iz sovražnice je Italija po-
stala v dobrem tednu “sobojev-
nica” na zavezniški strani- Sicer
je prav malo pomagala, toliko
več pa je zahtevala od njih pod-
pore v živežu in drugem blagu.

Ameriški načrt osupnil
Slovence

Načrt ameriške vlade glede
bodoče meje med Italijo in Ju-
goslavijo je osupnil kajpada
najbolj Slovence, ker so največ
prizadeti. Friderick Kuh poro-
ča čikaškemu “Sunu” v depeši
z dne 2. feb. iz Londona, da je
ameriška delegacija predložila
komisiji velike četvorice, ki ku-

je mirovno pogodbo za Italijo,
svoj načrt tajno. A se je o nje-
mu kmalu izvedelo. Glasom te-
ga poročila bi šla no\a mdja ne-
kako sredi Istre in Trst z zaled-
jem bi še ostal pod Italijo. S tem
kajpada tudi Gorica. Ameriški
načrt rešitve tega vprašanja je
predložil komisiji v imenu ame-
riškega državnega tajnika Byr-
nesa James Dunn. V nji so po-
leg Zed. držav zastopane Angli-
ja, Francija in Sovjetska unija.
Načrt, z zemljevidi vred, kakor
jih je izdelal naš državni depart-
ment, je bil predložen komisiji
zadnji četrtek. A že drugi dan
se je glas o njemu raznesel med
vsemi diplomati, ki se interesi-
rajo za zadevo. Kajti v kovanju
mirovne pogodbe z Italijo ie
vprašanje bodočnosti Primorske
eno najvažnejših.

Jugoslovani protestirajo
Ker se v Londonu vrši sedaj

konferenca združenih narodov,
je tam tudi precejšnja jugoslo-
vanska delegacija. Načeljuje ji
podpredsednik vlade Edvard
Kardelj. Frederick Kuh pravi,
da so se nad ameriško sugestijo
zelo zgražali, dasi za enkrat le
“neuradno”. Ampak Kardelj je
v intervjuvu s Kuhom dal razu-
meti, da bo ta “neuradnost” tra-
jala le dokler ameriška delega-
cija svojega predloga javno ne
razglasi. “Za vse jugoslovansko
ljudstvo bo mučno in skrajno

(Konec na 5. strani.)

Po desetih letih je John L.
Levvis z unijo premogarjev U.
M. W. spet v Ameriški delavski
federaciji, od katere se je ločil,
ker ni hotela podvzeti akcije za
organiziranje delavstva v mas-
nih industrijah. Staremu vod-
stvu je napovedal boj in ustano-
vil novo unijsko gibanje, ki se
je razvilo v močno zvezo indu-
strialnih unij. Od nje se je ločil
s svojo unijo vred pred štirimi
leti, kakor je zagrozil v naprej,
da bo storil, ako bo Roosevelt
leta 1940 znova izvoljen. Hotel
je, da bi unije CIO agitirale pro-
ti njemu, a so njeni člani glaso-
vali večinoma zanj, kakor tudi
premogarji. Levvisa, ki se je bil
z Rooseveltom smrtno skregal,
je to togotilo a besedo je držal.
In kakor je prej deloval za CIO

KNJIGA PROSVETNE MATICE IZŠLA

AMERIŠKA VOJAŠKA OBLAST V
NEMČIJI V PODPORO REAKCIJI

V občinskih volitvah meseca januarja v ameriški
zoni Nemčije so dobili veliko večino mandatov kon-
servativni in reakcionarni krogi. Poročevalec Mar-
shal Fieldovega tiska Edd. Johnson piše iz Berlina, da
/e bilo tak rezultat v naprej pričakovati |in da je ame-
riška vojaška uprava takega tudi Pravi, da na
podlagi odredb ameriške oblasti bi bil drugačen izid
nemogoč. Nihče v Nemčiji, razen tistih, ki delujejo za
kulisami, ni želel volitev v tem času.V sovjetski, angle-
ški in francoski zoni okupirane Nemčije se niso dovo-
ljene. A ameriška vojaška uprava jih je v svoji zoni
hotela in izvedla, čeprav so jih ji socialisti in drugi
napredni krogi odsvetovali, češ, sedaj še ni čas zanje.
Johnson poroča, da so proti njim socialisti ne le na-
sprotovali temveč protestirali proti odredbi ameriške
oblasti, ker je hotela volitve ne da bi bili napredni
sloji politično dovolj organizirani in pripravljeni na
kampanjo. )

Vzlic protestom pa je ameriška vojaška oblast vo-
litve odredila, češ, da se bodo Nemci le na ta način
učili demokracije... Ta argument je pretveza, pravi
Johnson, kajti zadaj so bili drugi motivi. Nemci po
njegovem mnenju upravičeno sumijo, da je ameriški
oblasti v Nemčiji, kakor v Avstriji, predvsem zato, da
zmagajo klerikalci in reakcionarni elementi.

Ameriška zona v Nemčiji ie bila zadnja, ki je do-
volila obnovitev političnih strank, dočim so bili kleri-
kalci v nji politično aktivni od početka okupacije. Oni
imajo duhovščino, ki je delovala politično brez ovir,
in lajike, ki so dobili od ameriške oblasti važne poli-
tične službe, dočim so naprednim slojem vzeli vodite-
lje v koncentracijske kempe ali pa so v begunstvu.

Očividno gre ameriškim oblastim predvsem za to,
da se Nemčijo ohrani staremu gospodarskemu redu
in da se v nji ustvari nekako tako demokracijo, kakr-
šno je imela v ponesrečeni vveimarski republiki. Alter-
nativa je socializem ali pa komunizem, ki ga hoče vla-
dajoči sloj Zed. držav preprečiti in zato podpira po-
sredno alipa neposredno rajše reakcijo, bodisi v Nem-
čiji, it ali ji, v Avstriji ali kjerkoli na svetu.

Minuli teden je izšla letošnja
knjiga Prosvetne matice. To je
njen štiriindvajseti zvezek. Vse-
buje povesti in črtice Etbina
Kristana, predgovor in pa opis
o Kristanovem delovanju. V
uvodu pravi pisec o njemu, da
Slovenci nimamo o Etbinu Kri-
stanu nobene večje študije, če-
prav je bil, tako kot literat kot
socialni mislec in politik, da ga
zgodovinar njegove dobe ne bo
mogel zgrešiti. Tako tudi nima-
mo točnega pregleda njegovega
ogromnega dela, ki ga je izvršil
na slovenskem književnem po-
lju delo, ki je deloma shra-
njeno med knjižnimi platnica-
mi, dočim je ostali del raztresen
po neštetih slovenskih revijah,
časnikih in drugih publikacijah
na obeh straneh Atlantskega
oceana.

Pisec podatkov o Kristanu na-
to dostavlja, da so podatki o nje-
mu tudi v tej knjigi skromnejši
kakor bi se smelo pričakovati,
vendar pa so saj glavni zbrani
skupaj.

Vsebina knjige je sledeča:
“Zorka”, ki je povest iz tužnih
dni Slovenije in njene borbe za
svobodo.

Druge povesti v nji so “Sleci
—obleci”, “Jadviga”, “Nevidni
most”, “Nevesta iz starega kra-
ja” in “Plača za dobroto”.

Vsekakor je ta knjiga lep do-
nesek v zbirko ostalih štiriin-
dvajsetih knjig Prosvetne mati-
ce in Smo prepričani, da bo čita-
teljem ugajala.

Te vrstice niso ocena tega
Kristanovega dela ampak le po-
ročilo o knjigi- Razposlana je
bila društvom, ki so v Prosvetni
matici, ta teden.

150,000 domov na leio
Trgovski department pravi,

da 150 ameriških kompanij, ki
se bavijo z izdelovanjem hiš, la-
hko producira 150,000 takih do-
mov na leto. To so hiše, ki so iz-
delane že v tovarnah, a na licu
mesta jih je treba le sestaviti
skupaj.

Veliko divjačine
Vladni urad za prezervacijo

živalstva pravi, da se je divja-
čina pomnožila v vojnih letih
šestkrat bolj kot pa ljudje. Vz-
rok je, ker je bilo manj lovcev
in streliva je manjkalo.

Pomen pridruženja unije premogarjev k AFL
tako je bil po predsedniških vo-
litvah 1. 1940 proti njim.

Po izstopu UMW iz CIO je
pričel Levvis flirtati z eksekuti-
vo AFL za pridruženje svoje
unije k nji, pa mu ni šlo gladko.
Nekateri člani eksekutive so mu
vsled starih sporov odločno na-
sprotovali, a drug vzrok je bil.
ker je hotel pridruženje pod
svojimi pogoji. Zahteval je me-
sto v eksekutivi, toda ker ni bi-
lo nobenega praznega, mu ga
niso mogli dati. Vrh tega so re-
kli, da mora unija UMW razpu-
stiti svoj distrikt 50, predno jo
sprejmejo. Vani je Levvis nabi-
ral člane v kemični industriji in
v raznih drugih strokah in s
tem prišel v navzkrižje z unija-
mi AFL, s katerimi je s svojim
novim distriktom skušal tekmo-

vati.
Tako je ostala UMW sama za-

se štiri leta. Na zadnji seji ekse-
kutive pa je bil Levvis sprejet
in izvoljen v odbor, ker je bilo
mesto 13. podpredsednika pra-
zno. S tem se je AFL povečala
za okrog pol milijona članov in
njen prestidž je postal toliko
večji. Poleg tega je dobila eksc-
kutiva AFL z Levvisom zelo di-
namično osebnost- Morda bo Le-
vvis na prihodnji konvenciji tu-
di kandidat za predsednika AFL
posebno ker o sedanjem pred-
sedniku Wiiliamu Greenu govo-
re. da ne bo več kandidat-

Vrnitev UMW v AFL je pose-
bno neljuba uniji Progressive
Miners, ki ima okrog 25,000 čla-
nov, večinoma v Jlilinoisu. Po
pravilih AFL se bi Levvisove

Amerika zaveznikom
materijalno zelo
veliko pomagala

Predsednik Truman je kon-
gresu dne 31. januarja poročal,
da so znašale lend-leasne dajat-
ve zaveznikom od marca 1941
do oktobra 1945 nad 46 milijard
dolarjev.

Od tega je dobila Anglija s
svojimi dominjcni $30,269,210,-
000, Rusija $10,801,131.000,
Francija blizu poldrugo milijar-
do, Kitaiska $631,509,000, ame-
riške republike $421,467,000,
Nizozemska $162,157,000, Grči-
ja $75.416, Belgija $52,443,000,
Norvežka §34,640,000, Turčija

j $28,063,000, Jugoslavija $25,-
885,000 in razne druge dežele

; $34,284,000.
Vse te dajatve se nanašajo na

municijo, letala, tanke, ladje,
živež za armado, prevažanje za-
vezniških armad v naših ladjah,
popravila itd-

Rekonstrukcija Bjelorusije
hitro napreduje

Mesta in drugi kraji v Bjelo-
rusiji, ki so v minuli vojni silno
trpela, se hitro obnavljajo- Ru-
šena so bila v nemški invaziji,
in pa tudi od rdeče armade, ki
je na svojem umiku podirala
mostove, tovarne in javne na-
prave.

Ogromno škode je vojna po-
| vzročila tudi poljedelstvu, a se-
daj je v Bjelorusiji spet obde-
lane že 70 odstotkov zemlje in
80 odstotkov kmetov ima zopet
govejo živino.

V razrušenem Minsku so elek-
trarne obnovljene in poulična
železnica spet obratuje, enako
v Gomilovu, Borisovu, Gomelu
in v drugih večjih mestih.

Moč atomske bombe
Ameriško vojno poveljstvo je

s sodelovanjem japonskih obla-
sti dognalo, da je bilo od atom-
ske bombe v Hirošimi übitih
78,150 ljudi, 228,395 pa ranje-
nih.

Vračanje naših vojakov
z Japonske

Meseca decembra je bilo po-
slanih iz Japonske 91,017 naših
vojakov.

RODOVNIK
Domišljav francoski plemič

je hotel nekoč spraviti v zadre-
go slavnega romanopisca Ale-
ksandra Durnasa (izgovori Di-
ma), čigar rod je izhajal od neke
Zamorke.

“Vaš gospod oče, general, je
bil vendar Mulat, gospod Du-
mas?”

“Tako je,” je odgovoril Du-
mas.

“In vaš stari oče?” je spraše-
val dalje aristokrat.

’“Je bil Zamorec, gospod grof,”
je Dumas prostodušno odgovo-
ril.

“In vaš praded, če smem vpra-
šati?”

“Je bil opica, dragi gospod,”
je odvrnil Dumas, ki ga je mi-
nulo potrpljenje, “moj rodovnik
se namreč začne tam, kjer se vaš
neha!”

unije sicer ne smelo sprejeti,
ker določajo, da se srne v AFL
sprejeti samo eno unijo iste
stroke. S sprejemom UMW pa
sta v AFL sedaj dve uniji pre-
mogarjev. Toda ker je unija
UMW močna in vplivna, pa tudi
begata, se eksekutiva AFL na
proteste .. unije Progressive
Miners ni hotela ozirati. Ne-
dvombo bo narejen nanjo pri-
tisk za združenje z UMW.

Nekateri prerokujejo, da bo
v kratkem AFL podvzela kam-
panjo za razpust CIO in pridru-
ženje njenih unij k AFL. A ni
verjetno, da pride kmalu do
enotnosti. Bolj možno je, da se
bo spor med tema dvema skupi-
nama še poostril, dasi bi bilo
združenje v resnici potrebno
čimprej.

[KOMENTAIijij
“Zaupajmo Ameriki!” Tako

je bilo vzklikano med vojno tu-
di med nami, posebno z ozirom
na jugoslovansko vprašanje. Da,
zaupajmo ji, toda kateri “Ame-
riki”? Mar tisti Ameriki, ki jo
zastopajo in v veliki meri vodi-
jo južnjaški toriji? Ali oni, ki se
v kongresu trudi spraviti skozi
čim strožje protiunijske zako-
ne? Ali pa taki Ameriki, kakr-
šno zastopa vplivni newyorški
kardinal Spellman?

Peter 11. je Ameriki zelo za-
upal, ker mu je obljubila vrni-
tev na tron. Ampak v vojno pro-
ti Jugoslaviji za ohranitev nje-
govega trona in krone ni hotela
iti in tako ji Peter več ne za-
upa. Veliko zaupanje vanjo je
gojil tudi habsburški Oto- In
imel je tudi veliko razloga za
to, kajti za svoje vladarske am-
bicije ni dobil nikjer toliko po-
tuhe kot v Washingtonu- Am-
pak je tudi neka druga, liberal-
na Amerika, ki sicer še ne odlo-
čuje kajti napredni elementi
v vladi imajo malo besede, so
pa močni v kritiziranju. Oni de-
lujejo za tako Ameriko, v kate-
ri bo tudi “navaden človek” pri-
šel do veljave.

V Jugoslaviji ni svobode ti-
ska in reporterji tujezemskega
tiska nimajo pravice poročati po
svoji vesti. Tako namreč pravi-
jo. Toda poročila, ki jih piše za
Knightove dnevnike Leigh
White, dokazujejo nasprotno.
Težko bi mogel kdo pisati o kaki
deželi na njenem terenu tako
provokativno, kot je storil v se-
riji člankov omenjeni Leigh
White. In te žaljive spise je br-
zojavljal svojemu tisku iz Beo-
grfada, Zagreba in Ljubljane,
ter pred očmi jugoslovanskih
cenzorjev. Ako bi bili njegovi
hujskajoči članki resnični, mor-
da bi mu jih cenzuirrali in nje-
ga izgnali iz Jugoslavije. V iz-
daji čikaških Daily News z dne
31. januarja piše med drugim:

“Daši večina opazovalcev v
Jugoslaviji priznava, da število
Titovih nasprotnikov daleč pre-
sega število njegovih pristašev,
ob enem tudi priznava, da se

opozicija ne bi mogla proti Titu
oglasiti efektivno na miren na-
čin, razen ako bi dobila defeni-
tivno podporo iz inozemstva.’

To jc sugestija za intervenci-
jo in Leigh White ni edini, ki
namiguje nanjo. Mnogi jo kar
odprto zahtevajo. White piše iz
Zagreba, da ako skuša imeti o-
pozicija shod, ga ji razbije OZ-
NA (Titova tajna policija). Nje-
ne voditelje se tira v ječo- In
vzlic zakonu, ki jamči svobodo

• tiska, je bil še vsak opoziciona-
len list v Jugoslaviji zatrt- Ted-
nik “Demokratija”, ki ga je v
Srbiji izdajal Milan Grol, je bil
zadušen s sedmo številko. Obo-

| rožene tolpe komunistov so za-
virale razpečavanje Grolovega
lista v Beogradu s silo. Na časo-
pisnih stojnicah so pograbili vse
izvode “Demokratije” jih polili
z gasolinom in zažgali. (Čemu
treba papir polivati z gasolinom,
posebno v deželi, kjer olja manj-
ka na vseh koncih in krajih, je
uganka.) Ljudi, ki so jih dobili
brati “Demokratijo”, so komu-
nisti pretepli. Druge opozicio-
nalne liste so enako uničevali.”

Uničevanja tiska, kakor ga v
Jugoslaviji opisuje Leigh White,
je bilo na slične in še bolj na na-
silne načine tudi v naših demo-
kratičnih Zed. državah jako ve-
liko. In se lahko dogodi, da ga
bo še. Kajti nasilne tolpe niso
jugoslovanska iznajdbe. Pri nas
v Ameriki so veliko bolj v modi.

Pregovor pravi, da včasih tu-
di slepa kura najde zrno. In ta-
ko se je to saj v malem posre-
čilo tudi žprnalistu Whiteu- V
depeši iz Ljubljane dne 2- feb.
piše, da je Jugoslavija še v sta-
nju civilne vojne. Pravi, da ve-
lja to posebno za Srbijo, kjer si
Titovi uradniki sploh ne upajo
med ljudi brez oboroženega
spremstva. Eden Titovih gene-
ralov je bil nedavno übit, ko je
skušal v centralni Srbiji zadu-
šiti upor Mihajlovičevih četni-
kov. Posamezni Mihajlovičevi
oddelki so v boju s Titovo ob-

' lastjo tudi v Macedoniji in v ne-
katerih krajih v Črni gori. Ra-

(Konec na 5. strani.)

V EVROPI NASTALA ZA KRALJE
IN MONARHISTE SLABA DOBA

V državah, ki so v sovjetski sferi vpliva, nimajo
monarhisti nobene zaščite in dvorjanom je odzvonilo.
Madžarska, ki je bila monarhija z regentom na čelu,
se je dne 1. februarja oklicala za republiko. Prej je to
storila jugoslovanska ustavodajna skupščina in pa
Albanija. Bolgarija je na papirju še monarhija, toda
bo tudi ona postala republika.

Ako ne bi bilo angleške oborožene intervencije, bi
bila tudi Grčija že republika. Toda srd proti grškemu
kralju, ki vedri v Londonu, je tolikšen, da si ga An-
gliji naklonjena grška vlada ne upa poklicati nazaj in
sedanja angleška vlada ga ji tudi več ne usiljuje, kot
ga ji je Churchill. Vendar pa se v Grčiji vprašanje mo-
narhije ali republike zavlačuje in plebiscit o tem obe-
tajo šele čez par let.

Tudi Italija bi se iznebila kralja čim so zavezniki
prišli v Rim, toda angleška in ameriška vojaška oblast
sta to preprečile, češ, da se mora vsaka sprememba
vladnega sistema izvršiti ustavno. Med tem so se mo-
narhisti v Italiji močno organizirali in utrdili. Glavno
oporo imajo v duhovščini in oficirjih. Ampak vzlic
temu bi dvora v Italiji ne bilo več, ako bo bilo od ve-
čine ljudstva odvisno.

V Belgiji imajo spor zaradi kralja Leopolda. On bi
se rad vrni! na prestol, pa mu sedanja vlada ne dovo-
li, Belgijski monarhisti pa so močni in smatrajo, da
njihen dvor še ni v nevarnosti.

V Avstrijo je prišel tipati habsburški Oto, ki se je
tudi nadejal angleške in ameriške podpore v svojih
priza evanjih, da pride na tron. A je sedaj izprevidel,
da ga ljudstvo ne mara, amerika višja družba ("so-
ciety") pa mu ne more pomagati.

Zelo priden v naporih za pridobitev kraljevske
službe jeDon Juan, ki misli, da bi bilo za Španijo edi-
no dobro, ako ji on pride za kralja. Pomaga mu Va-
tikan, ki je deloval tudi za obnovitev habsburške mo-
narhije. Ampak ljudstva so sita starega reda in hočejo
ne samo odpravo kronanih trotov ampak popoln so-
cialni preobrat.
- _-- ■ ■ _


