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NEMŠKI JETNIKI, ki so bili poslani na otok Ciprus (Cypres) so
morali graditi barake, v katere Angleži naseljujejo tiste Žide, ki se sku-
šajo nepostavno priseliti v Palestino. Gornje je prizor takih priseljen-
cev. Bili so primorani nazaj iz palestinskega pristanišča in v spremstvu
angleških bojnih ladij bili izkrcani na Cipresu. Židje po svetu se ču-
dijo, da li je Hitler res premagan. Kar se njih tiče, ni še. Je pa že precej
atežel, ki so Židom dale popolno svobodo. Ena izmed njih je Jugoslavija.

Diplomati zbegani
in graditev miru
v negotovosti

Mirovna pogodba z Italijo. Vatikan brani
krivde duhovnikov. Anglija za ščitenje
Židov v Bolgariji, a ne v Palestini

Mirovna pogodba z Italijo je
deloma pod streho seveda ne
tako, da bi bila pravična in po
volji Jugoslavije. Skrpucana je
v duiiu kompromisa, ki so ga
med anglo-ameriško koalicijo in
“slovanskim” blokom izposlo-
vali Francozi.

Meja ni zasnovana po točno
jezikovni črti in načrt, kot je bil
prvotno odobren, določa Gorico
Italiji.
Kaj naj bo “samostojni” Trst?

Glede Trsta, o katerem je več
na drugem mestu na tej strani,
je bilo prve tedne mirovne kon-
ference v Parizu največ prere-
kanja. Oziroma je bil Trst le
pretveza za mirjenje diplomati-
čne bitke med zapadnimi silami
• Ameriko in Anglijo) ter Sovj.
unijo.

Vsekakor se anglo-ameriška
diplomacija iz prve svetovne
vojne ni veliko naučila. Kajti če
se bi ne bi skušala ustvariti
iz Trsta nov Danzig <Gdansko).
Kot so poudarjali jugoslovanski
diplomati je sedanja rešitev tr-
žaškega problema še veliko slab-
še zansnovana kot pa je bil ta-
kozvani poljski koridor v Gdan-
sko.

Trst ni lahko računal na si-
jajno bodočnost in blagostanje
le, ako bi ga dobila Jugoslavija.
V sedanjem stanju pa bo pred-
met večnih sporov in ljudstvo v
njem s tako uredbo pa nezado-
voljno.

Delegati Sovjetske unije so
predlagali, da naj bo Trst če
že ne sme pod Jugoslavijo, po-
polnoma svobodno mesto. To je,
da naj imajo volilci vso moč do-
ločiti si ustavo Trsta in zaledja
in da naj ima glavar nad me-
stom, ki ga določijo “združeni
narodi”, le pravico vetirati po-
stave, ne pa jih razveljavljati in
ne jih uvajati z dekreti po svoji
volji.

Angleži in Američani so bili
proti temu predlogu. Boje se
slovenske in pa “komunistične”
večine v Trstu, pa bi rajše, da
vlada nad njim ostane v njihnih
rokah.

Cerkev spletkari
V ta nevšečni boj med zavez-

niki se je zelo umešal tudi pa-
pež. On smatra, da je Jugosla-
vija krenila preveč na levo in v
tem stanju da se je znesla po-
sebno nad katoliško duhovščino.
V pomoč pri tem mu je tržaški
nadškof, ki je do padca Musso-
linija zvesto služil fašizmu, a se-

daj se pritožuje, da mu Jugo-
slavija nagaja, ker pretežni del
njegove škofije je v coni “B”, ki
jo upravlja jugoslovanska ar-
mada.

Tudi goriški nadškof se bi la-
hko pritoževal, a je bil za Mus-
solinija tako navdušen in tako
za poitalijančevanje Slovencev,
da jo je po zatonu “dučejeve
slave’’ popihal na varno.

Iz poročil tržaškega škofa, ki
posluje pod anglo-ameriško za-
ščito, je razvidno, da je bilo ne-
kaj duhovnikov v jugoslovanski
coni aretiranih in obtoženih.
Oziroma da nekatere so le za-
prli ne da bi jih česa obdolžili.
Z druge strani meje pa pojasnu-
jejo, da so bili aretirani samo
tisti, ki so obtoženi vojnih zlo-
činov, fašističnega delovanja in
kolaboriranja s sovražniki slo-
venskega naroda.

Papež je zelo v skrbeh tudi
glede nadškofa Stepinaca, ki je
bil radi enakih prestopkov are-
tiran v Zagrebu. (Več o tem je
v Komentarjih v tej številki.)

Italiji nudena milostna pogodba
Kakor stoje stvari sedaj, se

torej nudi Italiji zelo ugodno
mirovno pogodbo, ako se pomi-
sli, da je bila ena največjih trd-
njav osišča, in od sile agresivna
ter izzivalna. Pa tudi okrutna,
dokler je zmagovala.

Zed. države so Italiji še po-
(Konec na 5. strani.)

Mnogi ekonomski veščaki ugi-
bajo, da se pomikamo v nov fi-
nančni krah, a večinoma meni-
jo, da ne bo tako poguben, kot
je bil zadnji. Kajti bančne vlo-
ge za male vlagatelje so zašči-
tene, enako v hranilnih in stav-
binskih društvih in banke so
pod boljšim nadzorstvom kot pa
so bile do leta 1930.

Vendar pa smo vzlic temu v
negotovosti... Kako naj bi bilo
sploh mogoče zaiti v krizo se-
daj, ko nam vsega manjka: av-
tov, železnin, refrigeratorjev,
peči, obleke, obuval, mesnin
itd.?

Nekaj je v našem gospodar-
stvu narobe, kar se pozna naj-
bolj na borzah. Predvsem na
newyorški, ki je sedaj glavna
na svetu.

Halo, delnice padajo od ene-

Kriza v Braziliji
Brazilija jeprirodno silno bo-

gata dežela, toda ena najbolj
revnih izmed večjih “republik”
v latinski Ameriki. Draginja v
nji je neznosna in v avgustu in
septembru so nastali v glavnem
mestu tolikšni nemiri oziro-
ma protesti proti višanju cen,
da je policija nastopila s silo in
izgubljenih je bilo pri tem ne-
kaj življenj izmed onih, ki so
razgrajali proti gladu, pobijali

ga do sedem dolarjev in špeku-
lanti so za milijardo in več na
“izgubi” v teku par ur.

Potem se dogodi kak politični
trik in delnice spet zlezejo kvi-
šku.

Resigniral je VVallace in šle
so še bolj navzgor.

Ampak če kje, se posebno na
borzi v New Vorku pozna, kako
v negotovosti je svet. Vse za-
stonj, nihče ne more špekulan-
tov prepričati, da smo gospo-
darsko. politično, diplomatično
in militaristično na trdnih tleh.

Ko je prošli petek predsednik
Truman odslovil iz svojega ka-
bineta trgovskega tajnika Wal-
lacca, so se cene delnicam ma-
homa dvignile.

A ko je VVallace par dni prej
govoril za spravljivo politiko s

Edvard Kardelj: "Zapadite sile se
žogajo s Trstom v nesrečo mesta"

Tržaško vprašanje je nekako rešeno tako, kot se
je velika četverica v naprej sporazumela. Andrej Vi-
šinski je dejal, da vse nasprotovanje načrtu anglo-
ameriške zveze ni nič pomagalo in tako je i Sovjet-
ska unija pristala v kompromis.

Podpredsednik jugoslovanske vlade Edvard Kar-
delj, ki velja za enega najboljših diplomatov in socio-
logov na pariški mirovni konferenci, je označil poli-
tiko zapadnih sil z ozirom na vprašanje Julijske kra-
jine za prevaro

Dokazoval je v—luči realnosti—kako nesmiselno
je, kar počno. Ampak je bil bob ob steno. Nato je po-
vedal po svoje, kar misli, in časnikarski poročevalci so
ugotovili, da je govoril po pravici in v dobro za ljud-
stvo tistih krajev, ne pa za kake imperialistične in-
terese.

Tako je med drugim ob koncu pogajanj glede mi-
rovne pogodbe z Italijo omenil, da se merodajni dr-
žavniki na koristi ljudstva v Julijski krajini vse pre-
malo ozirajo. V uvidu pa imajo (mislil je angleške in
ameriške diplomate) le kako bi mladi Jugoslaviji na-
stavili čimveč zaprek.

Dejal je, da si anglo-ameriški interesi zasnavljajo
spremeniti Trst v njihovo ekonomsko, politično in vo-
jaško bazo."

V ta namen je Trstu medzavezniška vojaška komi-
sija (anglo-ameriška) že dala veliko posojilo, ki ga je
med drugim deležna ameriška Standard Oil korpora-
cija in razne druge anglo-ameriške družbe.

Trst so si angleški in ameriški diplomati zamislili
za nekak vhod v Jugoslavijo, ne za njen izhod na
morje.

'Ako vam bi bilo res za koristi tržaškega prebival-
stva, bi mu dovolili carinsko unijo z Jugoslavijo in
druge tesne gospodarske zveze z njo, ker mesto je od
nje odvisno in pa seveda od drugih dežel centralne
Evrope, ki podpirajo jugoslovanske težnje glede tega
mesta Toda v Londonu in Washingtonu nočejo o tem
nič sli ati in tudi v Parizu se delajo gluhe "

"Nekega dne bo vam tega žal," je rekel Kardelj
Byrnesu Bevinu in Bedaultu. Reporterji so se čudili,
kako da njegovi mogočni argumenti med temi trmami
niso nič zalegli.

Dalje je Kardelj Američanom in Angležem očital,
da imajo v načrtu spremeniti Trst v njihno kapitalisti-
čno trdnjavo. "Prekupujete banke, tovarne, zemljišča,
sfavbišča sploh vse, kar je naprodaj pod vašo kon-
trolo. In pod to znamko hočete označiti Trst za "svo-
bodno mesto"! Ne dovolite pa, da bi v njemu imeli vo-
dilno, odločujočo besedo prebivalci slovenski, itali-
janski in drugi, ker se vam tu gre za vojno in ekonom-
sko bazo, ne pa za načela, ki ste jih naglašali med
vojno.

Ampak kakor tu Wallace, tako je tudi tam govoril
Kardelj na gluha ušesa. Tržaško vprašanje je ostalo v
bistvu nerešeno vzlic "sporazumu".
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šipe na trgovinah in lučali ka-
menje v policaje. Trgovci so br-
zdi spuščati železne zastore na
izložbena okna in prodajalne za-
klenili, vzlic temu so jih demon-
stranti precej oplenili in razbili.

Tak je gospodarski položaj v
Braziliji. Krivdo zanj se ne mo-
re pripisati ne Rusiji, ne “komu-
nistom”. Vendar pa je bil ko-
munistični poslanec Trifino Cor-
rela vsled teh nemirov aretiran
vzlic svoji poslanski imuniteti.

Strah borzi janov pred novim polomom
Sovjetsko unijo, so padle. In
tako se dogaja že skozi več ted-
nov.

Delnice kajpada niso naš pro-
blem. Gospodinjam so v večini
španska vas. Njih zanima sedaj
posebno to, čemu so toliko mes-
nic zaprli. In pa zakaj ni v ti-
stih, katere so ostale odprte, ta-
kih dobrin, ki jih bi rade kupile
za svoje družine?

Dopovedujejo jim, da je po-
manjkanju kriv OPA. Ljudje
ne verjamejo. Niti ne zaupajo
več vladnim regulacijskim ura-
dom. Delajo pa zmoto, da pod-
pirajo “black market”. A mno-
gokje si drugače sploh pomaga-
ti ne morejo.

“Jesti moraš! Če mi ne proda
mesar v legalni mesnici, je tre-
ba na črno borzo!”

Okupacijske armade
postajajo zlo ne
pa jamstvo za mir

Ko se je propaganda proti
okupacijskim četam Sovjetske
unije najbolj razvila, je revija
“Novi časi” v Moskvi objavila
nekaj statistike o okupacijskih
armadah Velike Britanije in na-
to o ameriških in nizozemskih
ter drugih zasedbenih četah.

“To, kar počne s svojimi ar-
madami v raznih krajih po sve-
tu Velika Britanija, ne obeta
miru nič sigurnosti,” pravijo
“Novi časi”. In isto velja za Ze-
dinjene države.

Gori omenjena revija v Mo-
skvi ugotavlja, da ima Anglija
100,000 mož v Indoneziji, ravno
toliko v Grčiji, 200,000 v arab-
skih deželah, okrog 50,000 v
Perziji (Iranu), 150,000 v Trans-
Jordanu, kakih 80,000 v Palesti-
ni, mnogo tisoč v Indo-Kini, več
sto tisoč v Indiji, na tisoče v
Nemčiji, na Norvežkem, Dan-
skem, Kitajskem itd.

Zed. države imajo veliko ar-
mado v Nemčiji, v Avstriji, Ita-
liji, v severnih deželah, na Ki-
tajskem, Japonskem, v Koreji,
v Julijski krajini (na Primor-
skem), v Franciji in še marsi-
kje.

Ruske čete so v Nemčiji, Av-
striji, v Rumuniji, Madžarski in
nekaj v Bolgariji in pa v Kore-
ji. Od drugod so se skoro vse že
umaknile.

Diplomati teh dežel se prere-
kajo, čemu treba teh okupacij-
skih armad, oziroma v kakšne
namene katera izmed njih zasle-
duje. Moskva trdi ima vzrok
za to da je angleška armada
na Grškem zaščitnica reakcije.
Enako, da je varovala Indonezi-
jo za nizozemske imperialiste in
Indo-Kino za francoske magna-
te. Enako, da Anglija vzdržuje
armado v svojih kolonijah za po-
kroviteljstvo izkoriščevalcev ko-
lonijalnih ljudstev in v Indiji
pa, da jo drži v podjarmljenju.

Od kar se je sedanja angle-
ška vlada odločila dati Indiji
priložnost za samovlado, se je
slika, saj kar se tega velikega
♦eritorija tiče, precej spremeni-
la, drugod pa gre še vedno “po
starem”.

Kritiki n. pr. naši vladi očita-
jo, da čeprav smo dali Filipi-
nom “neodvisnost”, so bolj od-
visni od ekonomske nadvlade
kapitalizma Zed. držav kot še
kdaj. To dokazujejo tudi upori
übožnih filipinskih dninarjev.

Na Kitajskem je močno giba-
nje, ki pritiska na vlado v Wash-
ingtonu, da naj odpokliče našo
armado od tam domov in da naj
nehamo oboroževati in financi-
rati diktatorja Čiang Kaišeka
ter njegove tolpe.

Slovenci na Primorskem bi
radi, da bi naši vojaki—sedaj ko
je vojne vendar že dolgo konec,
odšli in pustili ljudem tam, da
si sami odločijo, kako si žele
urediti svojo bodočnost.

Ampak reakcija v Italiji,
Nemčiji in drugod pa na Wash-
ington apelira, da naj naša ar-
mada ostane v Evropi, sicer se
utegne dogoditi “komunistični”
puč in krščanske civilizacije bi
bilo s tem “konec”.

OPA apelira, ne kupujte ni-
česar, kar vam bi kdo zaračunal
nad dolečenimi cenami!

Ampak čemu ne ustavi črne
borze?

V naši deželi, ki je prežeta z
graftom, se tega ne more.

Inflacija preži na ljudstvo iz-
za vseh vogalov. Nihče ne ve,
koliko bo dolar vreden čez me-
sec ali dva, še manj, da-li mu
bo cena še bolj znižana čez leto
od danes.

Ne v zakonodajah, ne v vladi,
nimamo ljudi, ki bi bili v tel
kritičnih dneh dovoli močni po-
magati urediti naše ekonomsko
življenje tako, da se bi borzija-
ne odpravilo, in s tem njihen
strah, ter da bi ob enem stabili-
zirali produkcijo in distribucijo
ter kupno moč našega dolarja.
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Zbira in presoja urednik

V Montrealu v Kanadi se vrši
zbor edine postojanke, ki je še
ostala iz preminule lige naro-
dov. To je konferenca medna-
rodnega delavskega biroja, ali
kakor ga že označujejo v raznih
jezikih. V nji so zastopane vla-
de, kapitalisti in pa delavske or-
ganizacije. Časnikarji in pa ra-
dio-komentarci, ki so šli tja s
konference združenih narodov,
ki se vrši v Lake Success, N. ¥.,
pravijo, da jezborovanje v Mon-
trealu res vzajemnost, čeprav
je med posameznimi interesi ve-
liko razlik. Priporočajo diplo-
matom, ki so zbrani v Lake Suc-
cess, naj se gredo učiti v Mon-
treal.

Delavska zbornica v Montre-
alu je dobila vzlic vsemu preveč
pohvale. Kajti naj se jo še tako
imenuje za mednarodni delav-
ski urad, v nji vendar prevla-
dujejo v prvi vrsti industrialci,
vlade kapitalističnih sil in pa
taki ljudje, kakršne pošilja tja
AFL. Značilno je, da ustava
mednarodnega delavskega ura-
da pravi, da naj bo iz vsake dr-
žave zastopana v njemu samo
ena delavska organizacija. Tako
ima ta monopol pri nas samo
AFL. CIO, ki je po agresivno-
sti in energijah veliko močnejša
organizacija, je v mednarodnem
delavskem uradu brez besede.
Kriv temu je kajpada tudi Tru-
man. Rad bi dal zastopstvo obe-
ma organizacijama, pa se je
končno zbal in je ostalo po sta-
rem. Zbal se je zato, ker mu je

vodstvo AFL sporočilo, da mo-
ra ostati tako, kot je, ali pa bo
razdor še hujši kakor je že.
Pravijo, da kogar hočejo bogovi
pogubiti, ga udarijo s slepoto.

Vladimir Maček je menda za-
res maček. Mnogi Hrvati mu
očitajo, da je tak zato, ker je
“kranjskega pokolenja”. To ne
drži. On se izdaja za Hrvata, za
Seljaka in za nasprotnika seda-
nje Jugoslavije, ne zato, kar je
“kranjskega rodu” temveč radi
tega, ker je reakcionar. V uri
preizkušnje se je izkazal kaj je.
Ni pobegnil pred Hitlerjem. Ne
pred Mussolinijem. Ne pred Pa-
veličem. Izkotalil se je iz Hr-
vaške šele ko je bila osvobojena.
Ta stari “kranjec” bo baje eden
glavnih pomočnikov v obrambi
zagrebškega nadškofa Stepinca.
Ni dobro, ker se morajo Hrvati
v teh težkih časih ukvarjati s
takimi stvarmi.

V New Vorku je mestni zdrav-
stveni odbor odločil, da ako do-
biš ščurka v kavi, smeš restav-
raciji zanj zaračunati $2. To je
dobro in ni. Kajti ako nočeš pla-
čati kave, prineseš ščurka lahko
s sabo in ga vržeš v izpraznjeno
kupo. Pa pokličeš natakarja,
češ, o, you, itd. Tak raket se to-
rej ne bo obnesel.

V Chicagu je dnevnik “Sun”
podvzel kampanjo za očiščenje
restavracij. Baje je v njih pod-
gan, ščurkov, muh in kaj še se
ve koliko druge golazni toliko,

(Konec na 5. strani.)
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Politični odbori unij v stiski,
Ker nimajo programa, ne stranke

Ako bi Roosevelt in pa Sidney Hillman mogla
vstati iz groba, bi se silno začudila, ko bi uvidela, kaj
se je zgodilo z njuno zmago v predsedniških volitvah
leta 1944. In posebno Hillmanu bi bilo žal za potro-
šene stotisočake delavskega denarja. Takrat—namreč
po volitvah, je sicer poudarjal da je delavstvo zma-
galo, a sedaj bi brez težav spoznal, da je demokratska
stranka prav tako posest reakcije in kapitalizma ka-
kor jerepublikanska.

Pravzaprav je že od zmeraj tako. Le v strašni eko-
nomski krizi, ki je trajala od leta 1929 pa do pričetka
vojne, se je pojavil na iniciativo pokojnega predsed-
nika takozvani "new deal", ne zato da si zgradi nov
socialni red temveč da starega reši.

To se je vladajočemu sloju posrečilo in tako smo
spet tam kakor pred letom 1929 in spet pred novo
"depresijo", kakor smo bili takrat.

Sedaj je političnemu odboru unij CIO, raznim po-
litikom AFL ter železničarskih ter drugih unij znano,
da so bili v zveznem kongresu, ki mu s to jesenjo po-
teče termin, tepeni in da imajo v zvezni administraciji
manj veljave kot pa šekdaj v zadnjih dvanajstih letih.
Toliko bolj na konju pa so lobisti veiekorporacij.

Kaj sedaj, se vprašujejo v političnem odboru unij
CIO? Odgovarjajo si da naj se boj za izvolitev "delav-
skih prijateljev" na demokratski in republikanski listi
nadaljuje. Kar se tiče prihodnjih predsedniških voli-
tev, pa so jako v skrbeh. Harry Truman jih je "razoča-
ral". Mnogim se zdi, da ni bilo prav, ker so na kon-
venciji demokratske stranke leta 1944 zavrgli Wal-
lacea, ki je priznan naprednjak, in pristali agitirati
za Trumana, o katerem so dobro vedeli kaj in kdo je
—namreč da za napredno stvar ne bo mogel storiti
nikoli kaj prida.

Ako bi bil Roosevelt hotel, bi bil ob nastopu v
svojo službo lahko podržavil banke in uvedel razne
druge dalekosežne TRAJNE socialnereforme namesto
da je bil le za skromni relif brezposelnim in za mili-
jardno posojila bankrotiranemu kapitalizmu

A zgodilo se je. Sedaj se trakovi na newyorški bor-
zi spet nervozno premikajo, špekulanti se prepehava-
jo in takozvani ekonomski veščaki pa ugibajo, kdaj se
na nas plaz depresije znova usuje.

Ali je za unije vredno utikati se v politiko take
sorte, ki je oslonjena na "naše stare tradicije", ali po
domače, na profitarstvo? Kako da ni med njimi še
vedno nikogar, ki bi zavrgel to zmotno taktiko in se
izrekel za socializem, ker sedaj je še čas. V polomih
se bo kaj lahko dogodilo, da dobimo fašizem. Unije
bi še posebno morale razumeti to dejstvo in skrbeti,
da se ne bi uresničilo.


