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GORNJE JE ENA IZMED SLIK, ki predstavljajo pogrebne sveča-
nosti petih ameriških letalcev, ki so bili übiti v Jugoslaviji. Minuli
teden so bile zaključene na pokopališču Arlington v VVashingtonu. D.
C., in potem lokalno nadaljevane kamor že so odpeljali svojci übite
letalce. Več o tem v komentarjih in v drugih člankih v tej številki.

Zamotanost vnanje
politike naše vlade
ni jamstvo za mir

Predsednik Truman se v diplomaciji slabo izkazal.
Henry Wallace v stiski. Molotov o tržaškem

vprašanju. Utrjpvanje zveze med USA j n Anglijo

V Trumanovi administraciji,
posebno v državnem departmen-
tu ter med našo diplomacijo v
Parizu, z državnim tajnikom
Byrnesom na čelu je nastala
koncem minulega tedna in pa te
dni velika zmeda.
Koliko vnanjih politik imamo?

Povzročil jo je najbolj pred-
sednik Truman, ker je odobril
govor trgovskega tajnika Hen-
ryja Wallecea. Nastopil je dne
12. sept, v Madison Square gar-
dnu v Ncw Yorku pred množi-
co okrog 19,000 ljudmi.

Wallacc je poudarjal, da ako
hočemo mir, je treba s Sovjet-
sko unijo iskati vzajemnosti in
iskrenih sporazumov. Ako pa se
bo naša politika oslanjala na po-
litiko imperializma Velike Bri-
tanije in jo bi urejevali tako, da
bo namenjena ščitenju angle-
ških imperialističnih interesov,
tedaj gremo prav gotovo v tre-
tjo svetovno vojno.

“Čemu ne bi imela naša deže-
la rajše svoje vnanjo politike, ki
bi svetu pomagala v mir?” je
vpraševal Wallace in avdijenca
mu je burno pritrjevala. Toda
ko je izvajal, da je sedanje na-
petosti med zapadom in vzho-
dom tudi ruska politika kriva,
je dobil od avdijence sovražen
odmev.

Ta shod, na katerem sta bila
glavna govornika senator Poper
iz Floride in trgovski tajnik
Wallace, so sklicale organizaci-
je, ki delujejo v politični akciji
v področju CIO.

Vršil se je v namenu poma-
gati kampanji kandidatov de-
mokratsko stranko v New Tor-
ku. torej bistveno no zaradi ka-
ke vnanje politike ali odnošajev
med Zed. državami in Sovjet-
sko unijo.

Toda v Ncw Yorku se za tre-
nja po svetu zanimajo bolj kot
v kateri koli drugi državi ame-
riške unije bodisi bogataški
kot delavski sloji. Zato sta se
oba govornika oba vodilna
člana demokratske stranke
lotila vnanje politike in posre-
dno in neposredno žigosala tisto,
ki jo državni tajnik Byrnes za-
stopa in vodi.

Presenečenje v Parizu
Iz Pariza so časnikarji minu-

lo nedeljo poročali, da so se

ameriški delegati na mirovni!
konferenci čudili ne toliko Wal-
leceu. ker on že itak slovi za
liberalca in za prijatelja Sovj. I
unije, ampak predsedniku Tru-
manu, ker je Wallaccu govor,
odobril. "Ali je s tem zavrgel j
vnanjo politiko svojega držav-
nega tajnika Bvrncsa. kateremu
je zagotovil v mednarodni di-
plomaciji svojo pomoč?

Seveda, izgledalo je, da je to
storil. Ko so začeli deževati v
Belo hišo protesti posebno s
strani ameriške delegacije v Pa-
rizu sc je Truman spomnil,
da je storil jako neroden, nepre-
mišljen korak. Radio komenta-
rec Drew Pearson ga je minulo
nedeljo pozval, da naj si ustano-
vi “brain trust”. Kajti ako se bo 1
oslanjal za nasvete na “gango” !
missourskih “kvartopircev”, ki
si jih je nabral v politične ura-
de v Washingtonu, bo storil še
maršikako polomi jado.

Truman je zadnjo soboto svo-
jo odobritev Wallaccovcga go-
vora preklical z izjavo, da se ga
je napačno razumelo, češ, Wal-
laceu sem odobril le pravico po-1
vedati svoje misli o naši vnanji
politiki, nisem pa njegovih iz-
vajanj odobril. Kajti naša vna-
nja politika ostane nespreme-
njena.

Toda Byrnes sc je vseeno raz-
togotil, kajti škoda njegovemu

(Konec na 5, strani.)

Ekonomski veščaki v službi
CIO so po dolgem raziskovanju
izdali dokumentirano poročilo o
pravem stanju ameriške ekono-
mije. namreč kdo so resnični go-
spodarji ameriškega bogastva.
Poročilo je bilo objavljeno v re-
viji “Economic Outlook”, ki jo
izdaja CIO. Dobilo je mnogo po-
zornosti tudi v dnevnem tisku.

Osem skupin kontrolira 106 iz-
med 250 največjih proizvajal-
nih korporacij v tej deželi. Te
skupine so Morgan.Kuhen Leob,
Rockefeller, Mellon, duPont in
njihove velebanke v Nevv Yor-
ku, Bostonu, Clevelandu in Chi-
cagu. Ta mala skupina kontro-

Boi za Tržič
Tržič je na Primorskem naj-

važnejše ladjegradniško mesto.
Sploh menda edino na vsem Ja-
dranu od Benetk .pa skozi do
konca jugoslovanske obali.

Jugoslovanska delegacija je
na mirovni konferenci v Parizu
argumentirala, da ker Tržič po
vseh prirodnih in narodnostnih
pravih spada Jugoslaviji, naj sc
ga ji dodeli.

V pomoč ji je prišla tudi de-
legacija delavstva iz Tržiča sa-
mega, sestoječa iz Italijanov in
Slovencev, v namenu, da vodil-
ne sile na mirovni konferenci v
Parizu uveri o pravičnosti in
pravilnosti jugoslovanskih za-
htev. “Tržič kot Trst imata bo-
dočnost edino, če bosta pridelje-
na Jugoslaviji,” so rekli delav-
ski zastopniki.

Ampak kot od vsega začet-
ka. imajo Zed. državo in Angli-
ja fiksno idejo, da je treba pod-
pirati Italijo v njenem odporu
proti jugoslovanskim zahtevam
in pa proti boju italijanskega
ljudstva, da se iznebi izpod pri-
vilegijev, ki ga tlačijo.

t

VELIKA ODPUSTLJIVOST ZAVEZNIKOV
ITALIJI V VOJNIH ODŠKODNINAH

Ko je Molotov v imenu sovjetske vlade na mirovni
konferenci zahteval, da ji mora Italija plačati najmanj
$100,000,000 vojne odškodnine, sta Byrnes in Bevin
pomišljala, a končno pristala v njen predlog, pogoj-
no, da se s tem ne obremeni italijanske državne eko-
nomije.

Ob enem sta poudarjala—posebno Byrnes, da naj
se Italiji pusti živeti. Vta namen so ji Zed. države v
prošlih par letih pomagale z živežem, surovinami in
finančno v vrednosti več sto milijonov dolarjev. Ne
bodo pa ji če bi iz naših dajatev drugi
črpali vojno odškodnino od nje.

Jugoslavija je glasom poročil iz Rima in Pariza
predložila Italiji račun za storjeno škodo v vsoti 11 mi-
lijard, Grčija šest milijard, Francija dve milijardi 350
milijonov, Etiopija 775 milijonov, Rusija, kot že ome-
njeno, 100 milijonov, Egipt 47 milijonov, Norveška 20
milijonov, Poljska 10 in Mehiko 4 milijone.

Te vsote Italija ne bi nikdar zmogla plačati, pra-
vijo v VVashingtonu in Londonu, zato naj se jirajše po-
maga k okrevanju namesto ji navezovati uteže na
vrat.

Državni tajnik Byrnes je iz gole formalnosti pred-
ložil poročilo, v katerem podrobno navaja, da imajo
Zed. države pravico tir jati od Italije 20 milijard vojne
odškodnine. Toliko so namreč cenjeni stroški, ki smo
jih imeli na raznih bojiščih v vojni z Italijo. Toda je
takoj dodal, da je to le simboličen račun, kajti naša
vlada od Italije ne zahteva nobene odškodnine.

Isto je storila angleška vlada, ki pravi, da znašajo
njeni vojni stroški z Italijo 11 milijard dolarjev, ane
bo tirjala ničesar od nje.

Glede Jugoslavije je druga stvar. Ona ne samo da
je imela v vojni z Italijo ogromne stroške, ampak se je
morala boriti z Mussolinijevo armado na svoji zemlji.
Fašisti so morili, plenili in požigali. To je bil zločin ita-
lijanske invazijske armade, ki ga nihče ne more zani-
kati. In če je kdo upravičen do vojne odškodnine od

jo to v prvi vrsti Jugoslavija, ker jo sovražnik
lomastil in rušil po njenih krajih.

To da ji bo silno težavno plačati, je resnica. Am-
pak ker je imela Italija denarja za svoj militarizem in
vojne bo menda na kak način tudi zmožna plačati ne-
kaj odškodnine saj tistim deželam, ki so v fašistični
invaziji najbolj trpele.
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Manifestacijski shod
Vseslovanskega kongresa
v New Yorku

Tretji vseslovanski ameriški
kongres, ki sc je pričel ta teden,
bo zaključen v nedeljo 22. sep-
tembra pop. s shodom v Madi-
son Squarc gardnu. Na njemu
nastopijo tudi vnanji zastopniki
slovanskih narodov, mod njimi
sovjetski, jugoslovanski, češki,
slovaški in poljski in bolgarski
delegati.

Kot poroča pripravljalni od-
bor, tvorijo jugoslovansko dele-
gacijo na tem kongresu zastop-
niki vseh republik federativne
Jugoslavije, med njimi Stanko
Škare, Jože Pokorn, Janko Smo-
le, Marijan Stilinovič, Ceda
Minderovič, Dobrosiav Tomaše-
vič. Dobrosiav Rapajič, Nikola
Rupčič, Soso Gavrilski, Niko

j Mličevič, Milan Barsaco in Pla-
žo Markovič.

Ako verujete v poslanstvo
“Proletarca”, priporočajte ga
znancem in prijateljem v naro-
čitev ob vsaki priložnosti.

Kaj s "preseljenci",
ki se v svoje rojstne
kraje nočejo vrniti?

V zavezniških taboriščih v
okupiranih deželah največ v
Nemčiji je okrog 830,000 ta-
kozvanih preseljencev, ki delajo
prizadetim deželam veliko ne-
jevolje. V angleščini jih ozna-
čujejo z “displaced persons”.
Največja skupina med njimi so
Židje, ki nimajo kam iti. Žele v
Palestino, kamor jih ne puste.
Zed. države, kamor bi tudi radi
šli. pa nočejo vseh.

V Nemčiji, v Italiji in v An-
gliji je tudi več sto tisoč Polja-
kov. Med njimi je okrog 150,000
članov poljske zamejne armade,
ki ji poveljuje sovražnik seda-
nje poljske vlade general An-
ders. Drugo poljsko skupino v
Nemčiji tvorijo tisti, ki so jih
Nemci v vojni na Poljskem uje-
li in odvedli v rajh na prisilno
delo.

Isto velja za Jugoslovane v
Nemčiji. Vsi so ali bivši ujetni-
ki večinoma iz Srbije —in
pa delavci, ki so bili odgnani iz
Jugoslavije na prisilno delo. Za
vso to maso skrbi UNRRA, ra-
zen za zamejno poljsko armado,
ki jo vzdržuje Anglija.

Poljska in jugoslovanska vla-
da sta te ljudi iz njunih dežel že
dostikrat vabile domov. A le
malo se jih je odzvalo. Vzrok je
med temi zamejci sovražna pro-
paganda proti poljski in jugoslo-
vanski vladi.

Na nedavni seji relifne admi-
nistracije združenih narodov' v
Lake Success, N. Y., se je jugo-
slovanski delegat Stane Krašo-
vec proti temu stanju pritožil in
obdolžil ameriške in angleške
častnike v begunskih taboriščih,
da pomagajo hujskati, ali pa da
ščuvanje tolerirajo.

Takih pritožb s strani jugo-
slovanske vlade je bilo že
mnogo.

Zadevo je preiskal načelnik
UNRRA Fiorelo La Guardia in
dne 11. septembra na omenje-
nem zborovanju ugotovil, da so
pritožbe poljske in jugoslovan-
ske vlade upravičene. Ljudje,
ki jih je zavezniška vojaška ob-
last postavila za načelnike v ta-
boriščih zamejcev, so reakcio-
narji in sovražniki omenjenih
dveh vlad. La Guardia smatra,

da se bi zamejci lahko vrnili ka-
mor so vabljeni in pomagali k
rekonstrukciji svojih dežel na-
mesto da tvorijo breme za UN-
RRA in povzročajo nemire ter
napetost.

"Delavska politika"
v New Yorku

V državi New York lahko as-
pirant v politične urade kandi-
dira na listah vseh strank, ako
ga odobre. Tako se dogaja, da
obe delavski stranki lena se
imenuje American Labor Par-
ty in druga Liberal Party) do-
sledno nominirata samo kandi-
date bodisi demokratske ali pa
republikanske stranke.

Omenjena American Labor
Party je na svoji nedavni kon-
venciji nominirala za svojega
governerskega kandidata sena-
torja Menda in za zveznega se-
natorja pa bivšega governerja
Lchmana, ki je bil nekaj časa
načelnik UNRRA. Oba pa sta v
resnici kandidata demokratske
stranke

Ameriška ekonomija monopol male skupine
lira dve tretjini imovine 250.
največjih korporacij. Morgano-
vi interesi sami kontrolirajo 15
odstotkov njihne imovine.

Po vojni je postala moč teh
magnatov še večja. Med vojno
je vlada dala zgraditi za stotine
milijone dolarjev novih indu-
strialnih podvzetij in jih opre-
mila. V obratovanje jih je dala
168. izmed 250. največjih kor-
poracij. Sto izmed nejvečjih
korporacij je obratovalo dve
tretjini vladnih podvzetij. Po-
lovico vseh vladnih naprav je
bila pod kontrolo in v obratu
samo petindvajsetih največjih
korporacij.

Ako dobi to vladno industrijo
31 najmogočnejših korporacij,
ki jih kontrolira pet bogataških
familij, bo njihna ekonomska
sila še enkrat večja kakor je bi-
la pred vojno, pravi poročilo.

Senator Morse je dejal, da v
očigled tega ekonomskega raz-
voja bo treba več vladne kon-
trole nad monopoli, ali pa mi-
sliti na podržavljenje (veleindu-
strije).

Monopoli imajo moč omejiti,
produkcijo v svrho navijanja
cen, ustvarjati umetna pomanj-
kanja in si kupičiti nova boga-
stva.

O oblačilni industriji pravi
isto poročilo, da so skladišča pol-
na belih srajc, dočim jih je v tr-
govinah skoro nemogoče dobiti.
Isto velja glede usnja, tekstilnih
izdelkov in raznih živil. To je
igra monopolov v namenu, da
dvigajo cene svojemu blagu.
Ljudske koristi so jim toliko
mar kot lanski sneg.

Tak sistem je svojstvo kapi-
talizma. Z državnimi regulaci-
jami se teh hib in razmer ne bo
odpravilo. To smo videli med
vojno, ko so bile regulacije res
stroge, in še bolj sedaj. In še
slabše pride.
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Zbiru in presoja urednik
Glavni dvoboj na pariški kon-

ferenci (pravijo ji mirovna kon-
ferenca) je bil doslej radi Trsta
in Gorice ter njunega zaledja.
Jugoslovanski delegati Edvard
Kardelj, Aleš Bobier ter Moša
Pijade so dali zastopnikom An-
glije, Zed. držav, Italije in Fran-
cije veliko opraviti. Toda na-
sprotni blok je jačji kakor nji-
hov, gospodarsko in vojaško mo-
gočnejši in zato Jugoslaviji v
njenih zahtevah ni in ne bo ugo-
deno toliko kot je upravičena
ne samo kot zaveznica temveč
tudi s stališča pravice. Pač —v
imperialističnem svetu je bilo
vedno tako.

Ker je že Trst povzročil veli-
ko boja skozi toliko dni, kr.kn
neki se bodo glede bodočnosti
Nemčije domenili, kadar pride
ona na vrsto? Po vseh zname-
njih sodeč veliko težje kot pa
glede Trsta. Namreč ako glede
bodoče Nemčije med veliko če-
tverico sploh kdaj pride do so-
glasja.

Stane Krašovec je na konfe-
renci združenih narodov v New
Yorku zahteval, da naj Zed. dr-
žave vrnejo Jugoslaviji 160 la-
dij. ki jih drže v avstrijskem
delu Donave. Nemci so namreč
na umiku iz Jugoslavije te ladje
odvedli preko Madžarske v Av-
strijo. kjer so padle v posest
ameriškim okupacijskim četam.
Krašovec je dejal, da jih Jugo-
slavija za svoj promet nujno ra-
bi. Nekaj jugoslovanskih urad-
nikov je že šlo tja, da jih bi do-
bili nazaj, a vlada v Beogradu
se pritožuje, da so jih ameriške
okupacijske oblasti vrgle v za-
por in z njimi zelo slabo in pro-
vokativno postopale.

Zastopnik Zed. držav je na
Kraševčevo zahtevo za povrni-
tev jugoslovanskih ladij odgo-
voril naj se na konferenci raz-
pravlja ne samo o njih ampak o
splošnem vprašanju plovbe po
Donavi. Naša vlada namreč za-
hteva, da naj pride promet po
tej važni reki pod mednarodno
kontrolo. Rusija ugovarja. Njen
argument je, da imajo pravico
sklepati o plovbi po Donavi in o
regulacijah prometa po nji le ti-

ste države, skozi katere teče ta
reka. In se res glasi pravilno,
ako se tujim deželam reče, da se
vprašanje Donave njih ne tiče.

Kolonec “Scrutator” v Lon-
donu je na Wallaceva izvajanja
o nagleškem imperializmu med
drugim tole odgovoril: “Ni im-
perializem Velike Britanije, ki
ogroža mir, ampak ruski. Rusija
hoče zasesti Dardanele. Ako se
to zgodi, bo morala Turčija po-
stati njena podložnica. In ako
postane Turčija Rusiji podlo-
žna, se bo isto zgodilo nato z
Grčijo na eni strani (morja) in z
arabskimi deželami na drugi.
Svobodna (zapadna) Evropa bo
s tem zajeta »v sovjetski obroč)
in no bo mogla obstajati.” Torej
me govora o demokraciji ampak
le, kdo naj ima vpliv v Sredo-
zemlju in kdo naj poseduje olj-
ne vrelce ter morske ožine v
njemu.

Ameriški duhovnik Hillis
Duggins iz St. Louisa je v svoji
pridigi dne 15. sept pravil v
Parizu, da ga ameriške verske
organizacije brzojavno urgirajo,
naj pridobi Molotova in druge
visoke diplomate na mirovni
konferenci priti v cerkev ter po-
klekniti pred oltarjem “In vse
se bo pravilno končalo.” Dobri
svečenik menda ne ve, da so bili
državniki in sloviti vojskovedje
večinoma zelo pobožni in veliko
molili, največ za zmage nad “so-
vražnikom”, pa čeprav jim ni
storil nič žalega in so ga često-
krat sami napadli. N. pr. ko je
Mussolini udrl v Etiopijo, so v
Italiji kardinali, škofje in voja-
ški dostojanstveniki molili za
zmago križa in italijanske kul-
ture. Bili so “uslišani”. A kon-
cem konca koliko jim je to
koristilo?

Etiopija zahteva sedaj od Ita-
lije vojno odškodnino. Italijan-
ska vlada je v odgovor argu-
mentirala, da Etiopija ni bila v
svetovni vojni, temveč le v voj-
ni z Italijo, o kateri se na seda-
nji mirovni konferenci ne skle-
pa, ker stvar je bila takrat “za-
ključena”. In vrh tega, Etiopci
bi morali biti Italijanom hvaK-

(Konec na 5. strani.)

TEŽAVE S POŠTNIMI POŠIUATVAMI,
IN VZROKI, KI JIH NI MALO

V tej številki je pismo Viktorja Eržena iz Maribora
o Ljudski tiskarni, ki je dospelo v naš urad vll dneh.
Bilo je registrirano in poslano po zračni pošti. A pre-
jemamo tudi pisma, poslana od tam na enak način,
ki potujejo po več tednov.

Mnogo pisem, ki si jih izmenjujemo rojaki v Ame-
riki s svojci in z drugimi v Jugoslaviji pa se izgubi.
Mednarodni poštni promet je še vedno v velikem ne-
redu in bo nedvomno še precej časa, posebno ako v
mednarodni diplomaciji ne pride do pobotanja.

Še večje težave, kakor s pismi, so s pošiljanjem pa-
ketov. Kradejo jih največ v Franciji in v Italiji. Pa tudi
v Trstu se tatvine na debelo vrše, čeprav je mesto in
pristanišče pod anglo - ameriško vojaško upravo.
Kradnje so bile tolikšne, da se je proti njim pritožil na
zavezniko vojaško oblast sam načelnik UNRRA Fio-
relo La Guardia.

V Italiji mora naše transporte spremljati vojaštvo,
a se vseeno dogaja, da je izginilo s skladišč, ali pa s
ceste, za sto in stotisoče vrednosti našega blaga, na-
menjenega okupacijski armadi in pa za relif.

Tudi tu sem pa tam dobimo pritožbo, da ta ali oni
ne prejema redno Proletarca. Vse take prosimo, da
nam to sporoče na dopisnicah, s pripombami, katerih
številk niso dobili. Najprvo naj se pritožijo pismonoši
ali pa lokalni pošti. Če ne bi pomagalo, naj nam stvar
sporoče, da podvzamemo korake s svoje strani.

Radi takih pritožb, ki so prihajale z bližine Pitts-
burgha, je prišel v kašo razvažalec pošte 18-letni Ed-
win K. Shriver iz VVashingtona, Pa. Vozil jo je v svojem
okraju po deželi. Kadar se mu je zdelo preveč, je zme-
tal proč časopise, revije in razmnožena pisma, zato da
je šiht prej izvršil. Vsega skupaj je na podlagi pre-
iskave vrgel proč okrog pet tisoč komadov. Sedaj je
seveda ob službo in pod poroštvom. In ljudje pošto
odslej redno prejemajo.


