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V PRAŠANJE TRSTA REŠENO, toda v smislu kompro-

misa. Ne Italija, ne Jugoslavija ga ne bosta dobili, pač pa se
ga bo po končnem sporazumu velike četvorice spremenilo v
svobodno luko, z zaledjem vred.

Gornjo sliko je nam posodil “THE CHICAGO SUN’’, ki
približno predstavlja, kakšen bo avtonomen Trst. Več o tem
v članku pod to sliko.

Rešitev vprašanja
Julijske krajine
nikomur po volji

Sporazum velike četvorice glede bodočnosti
Trsta še v negotovosti. lzgredi v Italiji
in pretepi na Primorskem. —Kdo je zmagal?

Po dolgih poskusih in priza-
devanjih velike četverice glede
mirovne pogodbe z Italijo je
končno le prišlo do sporazuma

do takega, kakršnega so Slo-
venci tam in tukaj že dolgo pri-
čakovali. To je, da jugoslovan-
skim zahtevam ne bo povsem
ugodeno, niti ne dobi Trsta na-
zaj Italija, čeprav sta bila naš
državni tajnik Byrnes in pa an-
gleški minister vnanjih zadev
Bevin ves čas prerekanj na nje-
ni strani.

Molotov vztrajal do konca
Trst z zaledjem bo po seda-

njem provizoričnem dogovoru
internacionaliziran in pride pod
vrhovno zaščito združenih na-
rodov. V ostalem bo Trst s svo-
jo bližnjo okolico avtonomna
krajina. Ako ne pride v veliki
četvorici do razkola in se mi-
rovna konferenca prične v zna-
menju sporazuma, tedaj je vpra-
šanje Julijske krajine v naprej
rešeno.

Rešeno tako, da sicer ni niko-
mur po volji, posebno ne Byrne-
su in Bevinu. In najmanj kajpa-
da pa Italiji, ki se ji je šlo v tem
boju glede pripadnosti Trsta za
prestidž in interese.

Do zadnjega je državni tajnik
Bvrnes vztrajal, da Trst z vsem
zaledjem mora ostati Italiji. Ju-
goslavija bi dobila le Reko, del
Kranjske (Notranjsko), ki ga je
v prvi vojni dobila Italija, in ne-
kaj vasi na Primorskem.

Sovjetski minister vnanjih za-
dev Molotov je bil prav tako tr-
dovraten v zahtevi, da Trst po
vseh pravicah spada Jugoslavi-
ji. Ker tako ni moglo iti dalje,
ako je bilo prizadetim ministrom
kaj na tem, da se velika četve-
rica ne razbije, je prevladal
predsednik francoske republike
Bidault s predlogom, naj posta-
ne to sporno ozemlje avtonom-
na provinca in odločilno besedo
v nji ter kontrolo nad njo pa naj
ima organizacija združenih na-
rodov.

Praviče zajamčene
Trst s pridruženimi kraji bo

imel v smislu tega dogovora av-

tonomijo po vseh demokratičnih
načelih. Prebivalstvu bodo za-
jamčene jezikovne, verske in po-
litične svobodščine. Menijo, da
bo novo štetje v Trstu z okolico
pokazalo, da živi v njemu (in
pridruženi okolici) približno
300,000 Italijanov ter kakih 100
tisoč Slovencev.

Na podlagi tega sporazuma je
torej za interese Slovenije in
Slovencev, ter Jugoslavije in vse
centralne Evrope ta rešitev vse-
kakor druga najboljša, če se
prve namreč da bi Trst postal
avtonomni del jugoslovanske fe-
derativne republike ni moglo
izvojevati.

Italijani razočarani
V Trstu in okolici je veliko

Italijanov, ki so delovali za pri-
druženjc mesta Jugoslaviji, a
nedvomno je na tisoče tudi ta-
kih, ki so hoteli ostati pod Ita-
lijo. Posebno tisti Italijani, ki so
se priselili v Trst in v druge de-

(Konec na 5. strani.)

Poseben senatni odsek za pre-
iskovanje medvojnih goljufij in
škandalov ima pred sabo slučaj
neke kompanije v Illinoisu, ki
ni nikoli imela več kot 30 delav-
cev, pa je vzlic temu dobila voj-
nih naročil v vsoti skoro 45 mi-
lijonov dolarjev’ Kako se je
moglo uganjati take goljufije na
stroške ljudstva, in čemu sta jih
vojni in mornarični oddelek ter
drugi merodajni vladni uradi
dovolili, to so vprašanja, s ka-
terimi se bavi omenjeni odsek.
Dognal je, da so promoterji ime-
li od vojnega urada prvo naro-
čilo v vsoti $3,000,000, še pre-
dno je bila kompanija ustanov-
ljena in predno je imela kakega
delavca. In še predno je bil kon-
trakt podpisan je dobila v na-
prej en milijon dolarjev’

Tako se je pričelo. Ker je vla-
i da plačevala svoja naročila na
bazi stroškov in k temu doštela

SPREMEMBA NA BOLJE V VNANJI
POLITIKI VELIKE BRITANIJE

Vnanja politika angleške delavske vlade, ki je na
krmilu okrog leto dni, se ni prve mesece od Church-
illove nič razlikovala. Daši je imela delavska stranka
v nji svoj program, nasproten torijskemu, sta ga pri-
čela Attlee in Bevin izvajati šele pred nekaj tedni.

Ko so taboriti med vojno zahtevali med drugim
svobodo za Indijo in liberalno kolonijalno politiko,
jim je Churchill odgovoril, da ni prevzel predsedstva
vlade njegovega veličanstva zato, da bi kumoval raz-
padanju britskega imperija.

Pred nekaj tedni pa je delavska vlada izjavila, da
je dana Indiji v bodoče prosta pot, da se organizira
bodisi v popolnoma neodvisno državo, ali pa da po-
stane dominjon, kakor je n. pr. Kanada in Avstralija.
To je v dolgi zgodovini, od kar je Indija podložnica
Anglije, res radikalna obljuba.

Pot Indije v osvoboditev sicer ne bo lahka in ne
kratka. Kajti med prebivalstvom Indije, ki ga je okrog
400 milijonov, so velike razredne, rasne in verske raz-
like. Toda led je prebit in z dobro voljo obeh strani se
jih bo premagalo.

Druga sprememba angleške politike je nastala v
Egiptu. Daši je Egipt teoretično neodvisna država, je
vendar napol podložen Angliji, ki ima tam na podlagi
pogodbe z egipčansko vlado veliko vojaško, mornari-
čno in letalske baze. Nacionalistično gibanje v Egiptu
se že leta bori proti tej angleški vojaški in politični
nadvladi. Izvršenih je bilo v protest proti Angliji na
egipčanske politike že precej atentatov, namreč na
take, ki so po mnenju nacionalistov preveč lojalni an-
gleškim interesom. Nedavno so se izgredi proti Angliji
v Kairu in Aleksanriji spet obnovili. Med tem je vlada
v Londonu obljubila, da se angleška armada umakne
iz Egipta in sklenjena bo nova pogodba, v kateri bo
Egiptu zagotovljena popolna samostojnost. Churchill
je tej potezi angleške vlade nasprotoval, a mu je Att-
lee odgovoril, da je Egipčanom boljše zaupati kot pa
streljati vanje.

Ob enem je angleška vlada obljubila pozvati svo-
je čete iz Lebanona in Sirije, kamor jih je poslala po
porazu Francije. Iz Perzije pa so že odšle.

Tp so prva znamenja, da je namen sedanje angle-
ške vlade odpraviti politiko podkupovanj in vojaške
sile ter jo v odnošajih z deželami nadomestiti s poli-
tiko vzajemnosti.

Nameni angleške delavske misije
na njeni poti v Moskvo
Delegacija angleške delavske

stranke, ki odpotuje po svojem
sedanjem načrtu v Moskvo 27.
julija, si je dala velike naloge.
Ljudje, ki jo tvorijo, so smatra-
ni v konservativnih krogih za
levičarje. Nihče izmed njih ni
komunist, vsi pa so za tesnejšo
vzajemnost med Sovjetsko uni-
jo in Veliko Britanijo.

Načelnik dcputacije je profe-
sor Harold Laski, ki je bil do
nedavne konvencije delavske
stranke predsednik njene ekse-
kutive, sedaj pa je njen tajnik.
Drugi člani dcputacije (ki so ob
enem vsi člani eksekutive de-
lavske stranke) so Aliče Bacon,
poslanica v angleškem parla-
mentu, Harold Clay, voditelj
unije transportnih delavcev, in
Morgan Phillips, generalni taj-

nik delavske stranke. Vsi so to-
rej v angleškem delavskem gi-
banju važne osebnosti. V Sovj.
uniji nameravajo ostati dva te-
dna.

Poročevalec čikaškega Suna
Frederick Kuh razlaga v depeši
iz Londona (datirana 6. julija),
da je eden izmed namenov dele-
gacije pridobiti sovjetske vodi-
telje vplivati na komunistično
stranko v Angliji, da se razpu-
sti, njeni člani pa naj bi pristo-
pili kot posamezniki v delav-
sko stranko. Mnenje dcputacije
je, da bo na ta način solidarnost
angleškega delavstva zajamče-
na tudi na političnem polju.

Angleška komunistična stran-
ka je že večkrat vprašala za pri-
druženje k delavski stranki.
Vstopila bi vanjo kot celota in

Pomoč Grčiji od
UNRRA velika i
v upoštevanju

UNRRA uposluje v Grčiji
poleg mnogih drugih delavcev
nad 3,000 inženirjev in raznih’
drugih veščakov ter administra-
torjev, ki prejemajo skupno
$200,000 na mesec v dobrih va-
lutah. Ti grški delavci bi brez
UNRRA ne mogli dobiti takih
služb in zaslužka in grška vla-
da pa dobiva s to pomočjo ome-
njeno vsoto dolarjev, ki ji po-
magajo pri naročilih v inozem-
stvu. Poročevalec čikaškc Tri-
bune Clay Govvran piše iz Aten,
da je UNRRA za Gričjo “zlata
majna”.

Izmed omenjenega števila de-
lavcev je 2,600 Grkov, drugi so
večinoma Amerikanci in Angle-
ži. Grki prejemajo povprečno
S9O na mesec, kar je za ameri-
ška ušesa malo, toda v Grčiji po-
meni to 450,000 drahm na me-
sec. Predsednik grške vlade pre-
iema le .350,000 drahm mese-
čno.

Grška vlada je odločila, da se
smatra relifno akcijo (UNRRA)
za rednega delodajalca, zato mo-
ra plačevati ona od vsakega de-
lavca 8 odstotkov plače in dela-|
vec 2 odstotka v sklad za social- '
no zaščito. UNRRA ima s tem
nadaljnih $14,000 stroškov na
mesec.

Importiranim delavcem, kate-
rih ima UNRRA v Grčiji 532, j
plačuje od $2,200 do SIO,OOO na
leto. Poleg tega prejemajo do-
datno $5 na dan za stroške in pa
tri proste obede na dan.

Za vzdrževanje tovornih in
drugih avtov, za popravila itd.
troši povprečno $150,000 na me-
sec.

Proračun UNRRA za obratne
stroške v Grčiji v tretjem četrt-
letju tega leta znaša $1,300,000.
Živila in druge potrebščine, ki'
jih UNRRA deli v Grčiji, v tej
vsoti niso vštete.

ostala v nji tudi potem še celo-
ta torej kot pravimo dr-
žava v državi.

Minula konvencija delavske
stranke v Bournemouthu je ap-
plikacijo komunistov zavrnila s
tolikšno večino, da je komuni-
stični stranki sedaj jasno, da kot
celota ne bo sprejeta. Ima pa
priložnost postati del delavske
stranke, če se zlije z njo v sku-
pno telo. Med konservativnimi
laboriti pa je precej takih, ki
tudi za tako pridružen je niso,
razen ako delavska stranka od-
reče vstop tistim komunistom,
ki so se opozicionalnim labori-
tom najbolj zamerili. Izgloda
pa, da je večina za sprejem ko-
munistov brez pridržka.

Delavska delegacija bo svoje
sovjetske prijatelje ob enem ur-
girala uvesti več demokracije
posebno v pravosodstvu, v zbo-
rovanju in tisku, ker bo ugled
Sovj. uniji v zapadnem svetu
to le utrdilo. In ob enem si bo
prizadevala dobiti med sovjet-
skimi krogi za probleme Velike
Britanije več razumevanja in s
tem za izboljšanje odnošajev
med njima.

Se veliko vojnih škandalov čaka odkritja
še primeren profit, so take
“kompanije” stroške zvišale z
visokimi plačami direktorjev in
njihnim sorodnikom. V tem slu-
čaju so imeli na plačilni listi ne-
kateri tudi svoje žene, ki so do-
bivale po $40,000 na leto in več
ne da bi kaj delale ali sploh kaj
razumele o delu “svoje” družbe.

V svrho, da se kompanija se-
znani s politiki in častniki, ki so
imeli opravka z vojnimi naroči-
li, je priredila v Drake hotelu v
Chicagu banket, ki je stal $16,-
000. Ta izdatek je potem vpi-
sala med “obratne stroške” in
tako je njen banket plačala
zvezna vlada’

O teh in drugih goljufijah se
je že takrat šušljalo, a promo-
terji so imeli politično protekci-
jo in med vojaško birokracijo.

“Direktorji” so si določili po
$12,000 mesečne plače še pre-
den je imela kompanija kakega

delavca razen enega ali dva
klerka. Direktorji in njihni po-
močniki so prejeli od leta 1942
da 1945 $2,384,841 plače in vse
to na vladne stroške.

Ustanovitelji korporacije, ki
se imenuje Erič Basin Metal
Products Co., so bili prej upo-
sleni v vladnih uradih, gl. izmed
njih v FBI. V New Yorku je
je bil vsled goljufij že večkrat
aretiran, toda njegovi zaščitniki
so mu izposlovali oprostitev še
preden je bil obtožen, tako, da
je njegov rekord čist. Eden iz-
med njih je bil svetovalec v de-
lavskem departmentu, tretji v
kongresnem odseku, in vsi so
imeli ‘poznanstva” v uradih, od
kjer so prihajala mastna vojna
naročila.

V aferi je zapleten tudi kon-
gresnik May, demokrat iz Ken-
tuckyja, ki je indorsiral precej
čekov na neko kompanijo v Ky.,

za les, ki ga ni nikoli dostavila.
Vsote za tisti les so znašale $48,-
634.07.

To ni prva preiskava te vrste.
Bilo jih je mnogo še ko je pre-
iskovalnemu senatnemu odseku
predsedoval Harry Truman. In
jih ho še nekaj, predno se bo na
goljufije korporacij pozabilo in
se v senatu ne bodo več brigali
zanje.

Rezultat skoro vsake preiska-
ve dosedaj je bil, da so bile go-
ljufije dognane in razkrite, to-
da obsodbe za zločine so bile
malenkostne. Taki gospodje, ki
so zapravljali pod masko vojne
produkcije ljudske milijone, si
pravočasno poskrbe protekcijo.
In ker lahko potegnejo za sabo
tudi druge v kašo, jih rajše na
podlagi kakih tehnikalij opro-
ste, ali pa kaznujejo le kako
malo ribico, velike pa se izmuz-
nejo.

fKOMENTAiitji’’i
Jugoslavija z obravnavo pro-

ti Mihajloviču svojim kritikom
ne bi mogla ustreči v nobenem
slučaju. Ko je z njo pričela, so
kritiki zavpili, da je njegova
usoda zapečatena, ker obravna-
va bo le farsa. ,Pa so dobili po-
ročevalci nanjo svoboden dostop
in o nji iz Beograda svobodno
poročajo. To je nasprotnike Ju-
goslavije razočaralo. Sedaj so
übrali druge strune. Časnikar
Nat Barrows, ki piše v Knight-
ove dnevnike, je minulo soboto
razlagal, da bo Mihajlovič dobil
prejkone zelo milo kazen, nato
bo skrivoma odveden in tajno
“likvidiran”. Tako se bo Jugo-
slavija javno pokazala napram
njemu za milostno, civilizirano
sodnico, a svoj pravi namen bo
izvršila brez obsodbe. Ljudem,
ki novo Jugoslavijo mrze, je o
nji nemogoče pošteno misliti.

V Rimu je 6. in 7. julija raz-
grajalo par tisoč študentov pred
anglo-ameriškim okupacijskim
uradom v protest proti veliki
četvorici, ker Trst ne bo vrnjen
Italiji. Množica okrog 40.000
pa je bila zbrana na vatikan-
skem trgu in v baziliki sv. Pe-
tra ter vzklikala papežu, ki so
ga prinesli vanjo na zlatem tro-
nu, da proglasi nuno Frances
Xavier Cabrini za svetnico. De-
lovala je med Italijani v Ame-
riki ter zanje in njihovo vero
veliko storila. Umrla je 1. 1917.
Prišla je sem iz Italije ter po-
stala ameriška državljanka. Ta-
ko so Zed. države dobile svojo
prvo katoliško svetnico. Pred
leti so se ameriški katoliški Slo-
venci prizadevali, da bi škofa
Friderika Baraga doletela taka
čast, pa so svoje napore končno
opustili.

Položaj na Eniškem je zelo
napet. Vrše se progoni proti Ži-
dom, nedavno n. pr. v Kielcah,
kjer je bilo 45 übitih. V Rado-
mu so podtalci dne 5. julija übi-
li 16 sovjetskih vojakov. To ni-
sta izjemna slučaja. Poljska se
iz svoje žalostne prošlosti, na-
zadnjaštva in reakcionarstva te-
žko prebija. Plebiscit, ki se je
nedavno vršil v nji, pa dokazu-

je, da ima socialna revolucija
večino poljskega naroda na
svoji strani.

Sumner Wcllcs, ki je bil pod
Rooseveltom precej časa podtaj-
nik državnega departmenta,
pravi, da bi Trst moral ostati
pod Italijo že zaradi tega, ker je
italijanski (po prebivalstvu) in
ker bi to bila podpora miru. Da-
lje jamra, da ako se Italiji vza-
me “južno Istro”, bo Italija iz-
gubila ne samo svojo morsko
bazo Pulj temveč tudi baksit
(ruda), cinober (živo srebro) in
premogovnike. Gospod Welles
je torej v eni sapi za pravično
narodnostno razmejitev in pa da
naj se jugoslovanske kraje zato
podari nazaj Italiji, ker so v
njih prirodni zakladi. Italiji jih
manjka, torej naj se ji pomaga!
Welles je kajne zelo radodaren,
toda na stroške drugih. Ko je
bila pri njemu deputacija SAN-
Sa. je bil še državni podtajnik.
Obljubil ji je, da bo primorsko
vprašanje pravično motril, am-
pak povprečen ameriški politik
pač obljubi vsakemu kar kdo
hoče.

Predsednik grške vlade roja-
list Constantin Tsaldaris je pri-
šel 6. julija v London na posvet
z grškim kraljem in s člani an-
gleške vlade glede bodoče obli-
ke grške vlade. Angleška vlada
insistira glede vprašanja monar-
hije in vrnitve kralja v plebi-
scit, dočim Tsaldaris argumen-
tira, da to le zavlačuje negoto-
vost, v kakršni je Grčija od kar
je bilo republičansko gibanje v
nji s silo zadušeno, oziroma po-
tlačeno v podtalnost. Sedanja
grška vlada smatra, da je naj-
boljše, ako se kralj vrne čim-
prej, plebiscit gor ali dol. Am-
pak bo moral menda le čakati
na plebiscit. Toda če bo volitve
o vprašanju monarhije vodila
sedanja vlada kar je gotovo,
tedaj je rezultat v naprej znan,
čeprav Gowran od čikaške Tri-
bune trdi, da je 54 izmed vsakih
sto Grkov za republiko. To je
dognal s pomočjo svojega “ple-

(Konec na 5. strani.)

NOVO GIBANJE V UNIJAH ZA
ZGRADITEV DELAVSKE STRANKE

Iz "zmage" politične akcije CIO, železničarskih
bratovščin in mnogih unij AFL v predsedniških in kon-
gresnih volitvah leta 1944 so se mnogi člani in tudi
nekateri voditelji naučili, da organizirano delavstvo
s svojo sedanjo taktiko v politiki nikoli ne bo štelo kaj
drugega kot volilce za stari stranki in da v zakonoda-
jah nikoli ne bo imelo delavskega bloka, dokler se ne
odloči poslati vanje svoje poslance.

Tako n. pr. je lokal unije avtnih delavcev (CIO) št.
477 v Chicagu soglasno sprejel resolucijo, v kateri
predlaga ustanovitev vrhovnega delavskega sveta; v
njemu naj bi bile zastopane vse unije CIO, AFL, unije
železničarjev in druge priznane neodvisne unije. Na-
loga tega koncila bi bila zasnovati skupne akcije za
boj proti naklepom reakcionarjev v kongresu in pa
ustanovitev skupne delavske stranke.

Omenjena postojanka ni edina, ki deluje v tem
pravcu. Jih je že precejšnje število, ki so pripravljene ,

na ločitev od taktike podpiranja kandidatov demo-
kratske in republikanske stranke in za udeležbo v po-
litičnih bojih s svojimi kandidati in s svojo stranko.

Seveda, sedanja nesloga med unijami ni nič kaj
prida znamenje, da bodo predlogi, kakšnega ome-
njamo gori, že letos izvedeni. Sicer niso to prvi, kajti
takih poskusov jebilo že mnogo, toda dobro za delav-
stvo je, ker imajo sedaj več opore kakor pa v prostosti.
Letos se je ena konferenca v prid delavske politične
akcije že vršila. Udeležilo se je je mnogo liberalcev,
več unijskih voditeljev in nekaj funkcionarjev sociali-
stične stranke, ki pa so med sabo ugotovili, da njihna
skupina ni še zadostna za ustanovitev nove stranke.
Izvolili pa so odbor , ki deluje zanjo. Res je značilno,
da so Zed. države edina industrialna dežela na svetu,
v kateri je organizirano delavstvo brez zastopstva v
kongresu. Prelom unij s prošlostjo je težaven, a je po-
treben, če hočejo kaj pridobiti zase tudi na političnem,
ne samo na industrialnem polju.
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Zbira in presoja urednik


