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SKLAD ZA OBV AROVANJE OTROK (Save the Children
Flind) vzdržuje eno kliniko za otroke in matere tudi v Sarajevu
v Bosni. Deluje pod okriljem UNRRA. Gornje je dr. Eleanor
Singer in bolničarka Vivien Iniber v omenjeni kliniki v Jugo-
slaviji.

Pogajanja za mir
težavna, kakor
je bila vojna

Državni tajnik Byrnes "zadovoljen" z izidom
konference vnanjih ministrov. Sporazumi v
znamenju kompromisov in novih sporov

Naš državni tajnik Byrnes, in
ministri vnanjih zadev Anglije.
Francije in Sovjetske unije (Be-
vin. Bidault in Molotov) so ime-
li sestanek v Parizu skozi štiri
tedne. Zaključili so znjim 12.
julija.

Mir glavni problem
Temeljna točka njihovega

razpravljanja so bile mirovne
pogodbe. Svet mora enkrat iz-
vede' pri čem je in to ne more
hiti prej prodno no bodo miru,
ne pogodbe, z osiščnimi dežela-
mi spravljene pod streho.

Ko se je Byrnes minulo ne-
deljo vrnil v Washington na ob-
isk k Trumanu, je poročeval-
cem dejal, da je z izidom poga-
janj v Parizu zadovoljen, kar
pa je res le v toliko, da je mo-
ral tudi on. kakor drugi, v mar-
sičem odnehati od svojih prej-
šnjih zahtev ter pristati v kom-
promise.

Tako je Molotov odnehal, da
se mora Trst pridružiti Jugosla-
viji in Byrnes ter Bevin pa opu-
stila zahtevo, da se ga vrne Ita-
liji. Kompromis je. kot smo na
tem mestu komentirali že v
prejšnji številki, da se ga spre-
meni v svobodno luko in v av-
tonomno provinco pod okriljem
združenih narodov.

Kardelj odkloni! priznati
sporazum

Po objavi sporazuma glede
primorskega vprašanja (Julij-
ske krajine* in Trsta je izjavil
podpredsednik jugoslovanske
vlade Edvard Kardelj, da Ju-
goslavija v sklep ministrov ve-
like četverice ne bo pristala, ne
ga priznala, ker daje popolno-
ma slovenske kraje Italiji, na-
mesto da bi šli Sloveniji, kateri
po vseh pravicah spadajo.

Toda vzlic temu ugovoru bo
sporazum velike četverice ob-
veljal. dasi z njim ni nihče po-
sebno zadovoljen.

Vprašanje kolonij ostalo
nerešeno

Vprašanje italijanskih kolo-
nij v veliki četvorici ni dobilo
soglasja, pa ga je odložila za
eno leto in če do takrat še ne bo
rešeno, bo izročeno v razsodbo
združenim narodom. Italiji jih
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Vstopnina prosta

vnanji ministri velike četverice
niso hoteli vrniti, dasi jih za-
hteva. Bevin in Byrnes nista ho-
tela ugoditi Molotovu, ki je za-
hteval eno italijansko kolonijo
v Sredozemlju pod upravo So-
vjetske unije in Molotov ne An-
gliji, da jih bi ona prejela v
upravo in varstvo, dasi so jih
zasedle angleške čete.

Vojne odškodnine
Glede vojne odškodnine, ki

jih tirjajo Sovjetska unija. Ju-
goslavija in Grčija od Italije so
se v glavnem sporazumeli tako,
da se Italijo z njimi ne bo obre-
menilo toliko, da bi ji morala
Amerika zdržema pomagati. Ru-
sija ji bo pošiljala surovine, na-
zaj pa bo jemala izdelke, in ob
enem bo skrbela za živež tistim
italijanskim delavcem, ki bodo
producirali zanjo.

Glede vojnih odškodnin, ki
jih zahtevajo od Nemčije, se ni-
so še nič definitivnega dogovo-
rili. Sploh je sedaj, ko je vpra-
šanje mirovne pogodbe z Italijo
domalega rešeno, Nemčija ozi-
roma bodočnost Nemčije glavna
sporna točka.

Bvrnes pravi, da so glede re-
paracij ruske zahteve pretira-
ne. Trdi, da je dobila oziroma
vzela Sovjetska unija v poraže-
nih deželah pod njeno okupaci-
jo materijala in teritorija v
vrednosti 14 milijard dolarjev.
Bvrnes je proti visokim vojnim
odškodninam in Italiji kot že
rečeno, bi vse odpustil, če bi
šlo po njegovem.

Šlezija, ki je bila Nemčiji od-
vzeta, je bila pred vojno cenje-
na v davčni vrednosti nam-
reč za obdavčenje, v vsoti sll,-
500.000.000. v Koenigsbergu z
okolico, ki ga je vzela Rusija.

(Konec na 5. strani.)

Od 3(1. junija, ko je potekla
postava o reguliranju cen (O.
P.A.), pa do 13 julija torej v
dveh tednih, so se glavne po-
trebščine podražile povprečno
22 odstotkov.

V kongresu so sicer minuli te-
den mrcvarili nov zakon za kon-
trolo nad cenami, ker je Tru-
man tistega, s katerim so po-
slanci hoteli nadomestiti med-
vojni OPA, vetiral, a je tudi ta
le zmašilo, sestavljeno v korist
špekulantov in posebnih intere-
sov. Mesni trg v Ameriki n. pr.
kontrolirajo tri velike družbe
in par manjših, ki imajo v Wash-
ingtonu drago plačane ‘lobiste’,
da mešetarijo med zakonoda-
jalci svojim klijentom v korist.
Dalje jih imajo velike žitne dru-

Ameriški poveljnik v Avstri-
ji general Mark W. Clark je ob-
javil dne 13. julija svoje poro-
čilo o živilskem problemu v Av-
striji. Kruha dobe ljudje če
ga je na razpolago, po 300 gra-
mov vsaki, to je po štiri do pet
odrezkov na dan. In kruh je tam
glavna hrana.

Živilski odmerki v Avstriji
znašajo sedaj po 1.250 kalorij na
osebo, ali 800 kalorij manj kot
je potrebni minimum za člove-
ško zdravje.

Najobčutnejše je pomanjka-
nje na Dunaju. Gorata Avstrija
ne pridela dovolj živeža niti v
normalnih razmerah. Majhna
kot je, je sedaj razdeljena v šti-
ri okupacijske zone, kar ovira
poljedeljsko in industrijsko pro-
dukcijo. Veliko kritike je tudi
proti Rusiji, ker odvaža iz Av-
strije nemško imovino. Avstrij-
ska vlada pravi, da veliko teh
strojev in drugega blaga sploh
ni nemška lastnina, ker so ga
Nemci Avstrijcem šiloma vzeli.
Sicer so jim ga plačali, razen

žhe, stavhinska, oblačilna in
druge industrije, ki trošijo v is-
kanju zaščite in večjih profitov
v vvashingtonskih hotelih, klu-
bih in v privatnih uradih stoti-
soče in milijone dolarjev na le-
to. Med noslanci imajo vpliv,
ker prvič te vrste ljudje lahko
prispevajo v kampanjske skla-
de in poskrbe jim veliko za-
stonjske ki v kapi-
talističnem tisku ribari v kal-
nem in slepi nepoučeno maso.

Takozvano navadno ljudstvo
bi moralo biti v kongresu naj-
boljše zastopano, a v resnici je
najslabše. Wall Street in korpo-
racije, ki so povezane z njim je
v ameriških postavodajah glav-
ni faktor, ker je organiziran in
ve kaj hoče. Masa odjemalcev

VPRAŠANJE JAPONSKE DELA MED
ZAVEZNIKI VELIKO NESOGLASJA

Poraženje Japonske je bila skoro povsem ameri-
ška zasluga in zato si naša vlada lasti odločilno be-
sedo o določanju bodočnosti mikadovega cesarstva.
Vrhovno oblast v njemu ima general MacArthur, ki je
velik konservativec in branitelj kapitalističnega eko-
nomskega sistema. Na zahtevo sovjetske in angleške
vlade—in tudi Kitajska se jima je pridružila, je bil kon-
čno ustanovljen za kontrolo nad Japonsko vrhovni
zavezniški svet, v katerem so zastopane tudi Avstra-
lija in Nova Zelandija. Toda spori v njemu nastajajo
največ med ameriškimi in sovjetskimi delegati.

Zed. državam se gre na tem, da ostanejo vlada-
rica na Pacifiku in zato delujejo z vso svojo diploma-
tično in ekonomsko silo, da se Kitajska in Japonska
reorganizirati pod takozvano ameriško sfero vpliva.
S tega vidika MacArthur deluje—tudi če bi sam ne
verjel v tako politiko—za utrditev tistih strank na Ja-
ponskem, ki so za ohranitev monarhije in proti "ko-
munizmu". V ta namen je cenzura na Japonskem se-
daj poostrena, ker MacArthur trdi, da Japonska še ni
zrela za svobodo tiska. Najbolj je pritisnil na komuni-
stični dnevnik in mu dal navodila, kako naj bo ure-
jevan.

Čikaški dnevnik "Sun" z dne 14. julija je priobčil
uredniški članek proti Geo. Atchesonu Jr., ki je ame-
riški delegat v zavezniški kontrolni komisiji na Japon-
skem. Je zagrizen nasprotnik sovjetske politike in na
sejah napram ruskim članom skrajno nestrpen. Ko je
sovjetski delegat predložil načrt svoje vlade za so-
cialne reforme na Japonskem, ga je Atcheson nahru-
lil, da razsipa komunistično propagando.

S sovjetskim zastopnikom je nato potegnil angle-
ški delegat, ki je Atchesonu pojasnil, da je sovjetski
načrt socialne zaščite veliko manj radikalen kakor pa
ga Anglija doma uvaja. Vse, kar je zastopnik Moskve
za Japonsko priporočil je, da naj se delavnik v indu-
striji omeji na 48 ur tedensko, da se uvede brezposel-
nostno zavarovalnino in nekaj drugih takih točk. At-
cheson pa mu je zabrusil, čemu Rusija takega progra-
ma in svobodnih unij najprvo sama ne uvede, name-
sto da svoj "komunizem" Japonski usiljuje!

S takimi nastopi ne bo mogoče ustvariti med Mo-
skvo in VVashingtonom zaupnosti, ampak le sumni-
čenja in še več intrig.

AVSTRIJA NAJBOLJ V POMANJKANJU
Židom, a vzlic temu bi moralo
po mnenju vlade na Dunaju ve-
ljati pravilo, da naj se smatra
za nemško imovino samo tisti
kapital, ki je bil v Avstriji vlo-
žen iz Nemčije.

Dunajčanom, ki so mfiogi že
oslabeli vsled nezadostne hrane,
so bili letos odmerki zvišani za
50 kalorij, kar je toliko kot pol
kavine žličke medu.

Črna borza seveda eksistira in
tisti, ki ima denarja zadosti, ni
v pomanjkanju, četudi si v ta-
kih razmerah tudi bogati ne mo-
rejo vsega privoščiti.

M. W. Fodor poroča z Duna-
ja. da izmed vseh dežel v Evro-
pi, ki jim pomaga UNRRA, do-
biva Avstrija povprečno najni-
žje količine živeža. Omenja, ka-
ko je general Clark naročil za
Avstrijo 1.000 ton pšenice, da
bo v stiski za prvo silo, toda že
ko je bila ladja s tem tovorom
na morju, in več drugih ladij z
živežom UNRRA, namenjene
Avstriji, jim je bilo dano pove-
lje, da ga naj odpeljejo v Ita-

Višanje cen bo privedlo v nove stavke
pa ima vsakih par le! le prilož-
nost voliti za kandidate, ki mu
jih od berejo služabniki privat-
nega kapitala.

V nekaj letih se je mleko po-
dražilo v nekaterih mestih že
100 odstotkov. Maslo je sedaj
okrog 75% funt več kakor pred
OPA. Cene mesnin so se dvig-
nile, obleki in sploh vsemu.

Zelo so kajpada poskočile sta-
narine. Mnogi hišni posestniki
so jih zvišali kar 100% in več
ter oh enim prejšnjim strankam
odpovedali stanovanja. Sicer se
je nakupičilo v stanovanjskih
hišah med strankami in lastniki
med vojno veliko jeze tudi po
krivdi sitnih stanovalcev, a se-
daj je to težak problem, kar ko
si enkrat brez stanovanja, je sil-

Evropa vsled lakote
v nevarnosti pred
epidemijami

Na zborovanju zdravstvenih
avtoritet dne 13. julija v Lon-
donu je zdravniški veščak in so-
ciolog dr. Ernest L. Stebins iz-
vajal, da se tuberkuloza širi po
Evropi kot epidemija in enako
tudi spolne bolezni oboje po-
sledica vojne in povojnih raz-
mer ter pomanjkanja. Dr. Ste-
bins je član zdravstvenega bi-
roja Združenih narodov in de-
laven v Mednarodnem Rdečem
križu.

Poudarjal je, da če se hoče
širjenju teh in drugih bolezni
zajeziti pot, bo treba na zdrav-
stvenem in relifnem polju več
energičnosti, pomoči in vzgoje.
V preteklih par mesecih je pre-
potoval enajst evropskih dežel.
Najslabši je zdravstven položaj
na Poljskem, kjer je umrljivost
na tuberkulozi sedaj petkrat
večja kakor pa je bila pred
vojno.

Spolne bolezni so tudi pose-
gle med maso v vseh prizadetih
deželah. Množe se vsled nesani-
tarnih razmer in bede, ki poga-
nja nešteto žensk med pocestni-
ce in vojakov je mnogo.

Zelo je padlo zdravstvo med
otroci. Nimajo prave nege, ne
hrane. Mednarodni Rdeči križ,
UNRRA in razne druge akcije
pomagajo, toda potrebe so to-
likšne, da jim niso kos. Lokal-
nim oblastim primanjkuje
zdravnikov, opreme, bolnišnic,
zdravil in živeža za bolnike. In
tako se v teh razmerah marsi-
kje stori še manj kot bi lahko
se, ako bi bile merodajne avto-
ritete bolj energične, namesto
da se udajajo pesimizmu.

Češka vlada reprezen-
tativna .

V volitvah v prvi čehoslova-
ški parlament po vojni je izšla
komunistična stranka najjačja
in je naravno, da spada predsed-
ništvo vlade vsled tega nji. Za
premierja je bil imenovan Kle-
ment Gottwald. Star je 49 let.
V vladi imajo komunisti 6 man-
datov. Predsednik republike je
ostal Edvard Beneš, vodja na-
rodne socialistične stranke. Jan
Masaryk. ki je nadstrankar, je
še minister vnanjih zadev. V
vladi so zastopani tudi socialde-
mokrati, kakor v prejšnjem ka-
binetu, kateremu je načeljeval
socialist Ferlingcr.

Veliko mentalno bolnih
V illinoiskih državnih zavo-

dih za mentalno bolne je 41,197
pacijentov, prostora v njih pa je
samo za 33.952. Vsled tega je
nastala v vseh teh bolnicah ve-
lika gnječa, kar prizadeva veli-
ke neprijetnosti za bolnike in za
zdravstveno osebje.

lijo, dasi v nji ni tolikšnega po-
manjkanja kakor v Avstriji. Ta-
ki slučaji so se dogodili že več-
krat prej, n. pr., ko so bile po-
trebščine, kupljene za Jugosla-
vijo, poslane Italiji ali pa Gr-
čiji.

Eno izmed omenjenih ladij so
končno le poslali v Trst in njen
tovor dali Avstriji, a vse druge
so izložili v italijanskih prista-

' niščih.

no ‘cžko iztakniti novega.
Predsednik AFL Wm. Grecn

je nedavno svaril kongresnike
in lastnike ameriške živilske,
oblačilne ter stavbinske indu-
strije. da ako ne ustavijo infla-
cije, bo nastal nov val stavk in
vse ekonomsko življenje dežele
bo vrženo s tira. Vodstvo unij
CIO pa je podvzelo akcijo za
masna piketiranja proti dragi-
nji in kongresu, ki brenka na
citre, kakor Nero, ko je bil Rim
v požaru.

Magnati, ki pravijo, da jim je
za “free enterprise”, pa se to-
lažijo sebe in druge, češ, ka-
dar bo vsega preveč na trgu, pa
bodo cene padle, kakor zadnjič.
Da, in kaj pa posledice, kakr-
šne prinaša tako gospodarstvo!

iKOMENTARJII
Morganova črta na Primor-

skem je najnevarnejša meja iz-
med vseh, kar jih je nastalo po
vojni. Je sicer le začasna, od kar
so se morale na pritisk Anglije
in Zed. držav jugoslovanske če-
te umakniti iz Trsta in Gorice v
del onostran omenjene meje, ki
jo je določil Anglež Morgan. Na
eni strani so ameriški vojaki,
na drugi jugoslovanski, ki se
sovražno gledajo. Ameriški čas-
nikarji so že pred meseci poro-
čali, da naši častniki uče svoje
vojake Jugoslovane mrziti, češ,
da so “komunisti” in že iz tega
razloga nič prida. Nadeli so jim
ime “džugs” (angleška skrajša-
va za “jug”, Jugoslovane). Ra-
dio Belgrad je dne 14. julija po-
ročal, da sta bila dan prej 'ob
Morganovi črti ustreljena od
ameriških čet dva jugoslovanska
vojaka brez vsakega povoda.
Ameriško poveljstvo trdi, da
povod je bil, ker sta vojaka pri-
šla v ameriško (primorsko) zo-
no in izzivala. In da so jima na-
to prišli v pomoč še drugi jugo-
slovanski vojaki, ki so skušali
spraviti ameriške vojake v za-
sedo. To tolmačenje ne zveni
resnično. Bolj verjetno se glasi
vest beogradskega radia. Am-
pak to bi bilo kričanja, ako bi
namesto dveh jugoslovanskih
bila übita dva naša (ameriška)
vojaka! Washington je pač z
Italijo v nekaki zvezi, zato se
pa tudi vso dobo toliko potegu-
je zanjo, čeprav je bila fašisti-
čna, bila v vojni proti nam in
so njene horde lomastile ter
morile po Sloveniji, Dalmaciji
in v Črni gori.

Poljski kardinal Hlond dolži
odgovornim za progone poljske
uradnike židovskega rodu, češ,
da skušajo Poljakom usiliti ne-
kaj (nov vladni sistem) česar ne
marajo. Nedavno je bilo v Kiel-
cah v pregonih okrog 50 Židov
übitih. In par tucatov prej v
drugih krajih. Židje so na Polj-
skem bili domalega iztrebljeni
že med vojno. A ker se kardi-
nala Hlonda tiče, je poljski vla-
di nepojmljivo, kako je mogel
progone sploh opravičevati, na-
mesto da bi apeliral na poljsko

oigotno maso, naj bo krščanska
namesto divjaška.

Draža Mihajlovič se je na ob-
ravnavi, ki ; je bila končana mi-
nuli teden, tudi sam zagovarjal
\r svojem govoru, ki jetrajal pet
jr. Jugoslovanska justica obto-
žencu dovoljuje, da se ob za-
ključku brani tudi sam, ne le,
la ga branijo samo zagovorniki,
<ot je običaj v tej deželi. A so-
iišče ga je spoznalo minuli pon-
ieljek krivim ter ga obsodilo v
>mrt. Mnogi prijatelji Jugosla-
vije so želeli, da bi se nad Mi-
aajlovičem izreklo čimbolj mi-
ostno kazen, ker bi to razoro-
žilo propagandiste, ki proti nji
najbolj zagrizeno hujskajo. Am-
nak obravnava je bila javna,
vsakdo izmed tujezemskih in
iomačih reporterjev ji je smel
prisostvovati in o nji svobodno
poročati, dokumenti so bili
predloženi, priče so lahko svo-
nodno izpovedale, kar so sploh
vedele o zadevi in tako je bila
.a afera zaključena. Toda tisti
Srbi v Ameriki, na Angleškem,
v Nemčiji in v Italiji, ki so proti
I'itovi Jugoslaviji, pravijo, da
ni še prav nič končana, kajti z
norbo bodo nadaljevali, pa tudi
že se bi Dražo Mihajloviča opro-
stilo smrtne kazni.

Iz Rima je bilo pred nekaj
inevi poročano, da je bil nad
maršalom Titom izvršen posku-
sni atentat, ki pa se ni posre-
žil. In da je bil Tito vsled tega
e ranjen namesto übit. A jugo-
slovansko ministrstvo za infor-
macije je to vest označilo za po-
polnoma neresnično, in da je
Pito živ in zdrav na govorniški
turi. V nedeljo 14. julija pa je
oilo iz Trsta poročano, da so čet-
niki ugrabili podpredsednika
jugoslovanske vlade Slovenca
Edvarda Kardelja in da ga bo-
do übili kot talca, če se Draži
Mihajloviču vzame življenje.
Take govorice in vesti imajo
namen vzrujati javnost in vir
imajo v italijanski propagandi
ter njenih pomočnikih v Zed.
državah. Imajo jih v izobilju.

V Aimensu na Francoskem
(Konec na 5. strani.)
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NAŠI AGITATORJI NA DELU TUDI
V POČITNIŠKIH MESECIH

Minuli teden se je oglasil v našem uradu na potu
domov grede v Oakland "Big" Tony Tomšič, ki je do
tega dne prevozil na tej svoji poti že nad 4,500 milj.
Izročil je nekaj naročnin in drugih vsot ter obljubil, da
bo vporabil i v bodoče vsako priložnost za agitacijo.
V petek 12. julija je bil njemu in njegovi soprogi v po-
čast v Centru prirejen prijeten družabni sestanek.

Iz Californije je pisal Mike Reading, ki bi rad Maj-
ski glas. Gotovo je prezrl opis vzrokov, čemu ga letos
ni bilo mogoče izdati.

Upravnica Ann Beniger je bila minuli teden od-
sotna vsled prejšnje aranžme z družino, ki je bila na
počitnicah v Michiganu. Vsa zaostala korespondenca
bo vsled tega rešena ta teden.

V prihodnji številki bodo tudi izkazi in pa Glasovi
iz našega gibanja.

Na zadnjih par shodih in slavnostih v zapadni
Penni so se navzoči spominjali tudi pokojnega s. Jo-
sipa Snoyja. Sej je bil znan v vsaki naselbini in obisko-
val naše priredbe blizu in daleč ter agitiral na njih.
Tajnik kluba št. 11 JSZ v Bridgeportu je sedaj John
Vitez. On je znan društvenik in ako bo deležen dovolj
sodelovanja, bo šlo naše delo v vzhodnem Ohiu in
sosednih naselbinah v W. Virginiji naprej vzlic veliki
izgubi, ki nas je doletela s smrtjo s. Snoyja.

Nekaj dopisov je vsled drugega nujnega dela, ki
se je nabralo vsled sprememb v našem uradu, za-
ostalo. Prosimo, da naj nam prizadeti to oproste, ker
v naslednjih par tednih pride vse na vrsto.

Potopis "Big" Tonyja o njegovi poti iz Californije
na vzhod se prične v prihodnji številki.

Ako svojcem v starem kraju še niste naročili letoš-
njega Am. druž. koledarja, storite to čim prej, ako le
mogoče. Stane $1.60. Poštnino plačamo mi. Pošljite
točen naslov, drugo bo izvršeno v uradu.

In seveda, naročite jim tudi "Proletarca". Stane za
celo leto $3.50, $2 za pol leta.

..

Zbira in presoja urednik


