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KOMENTARJI 1
“Domobranci” niso in ne mo-

rejo biti “slovenska narodna
vojska”. James Debevec bi to
lahko razumel in vedel, name-
sto da dopušča v kolonah svo-
jega lista braniti čete, ki so pod
Rupnikovim poveljstvom in z
Rožmanovim blagoslovom pri-
segale zvestobo firerju “Vele-
nemčije”.

Rev. Gabrovšek se kajpada
lahko huduje, ker bo kakor
izgleda, moral v bodoče živeti
bolj od svetih maš kot pa od
politike. Tam je bil politično
velik mož v vlogi tajnika kle-
rikalne Slov, ljudske stranke,

1 in pomenil je veliko tudi v kle-
rikalnih gospodarskih ustano-
vah. Biti le duhovni pomočnik
pri sv. Vidu in pisati v “A. D.”
ni kaj posebno velika šarža.
Ampak živi se. Če pa se bi ti
gospodje tukaj rajše držali
SANSa, namesto da so zakoko-
dakali za “domobranci” in o-
pravičevali njihova izdajstva
nad narodom, bi se sedaj lahko
častno vrnili in morda bi neka-
teri dobili celo svoje stare slu-
žbe nazaj. Tako pa so sedaj
grob njihne SLS prerastle ko-
prive, kakor je pisal Izidor Can-
kar, in celo otroci njenih vodi-
teljev se jih s sramom spomi-
njajo.

Slovenija je v procesu brez-
primerne reformistične in so-
cialne revolucije, s katero se bo
pognala v napredku daleč na-
prej, če jo izvede. Da je le ne
bi kdo povedel nazaj v kak
“moderniziran” klerikalizem.

Pokojni E. V. Debs je učil,
da je rešitev naroda stvar na-
roda samega. V Sloveniji se je
to njegovo načelo sijajno iz-
pričalo. Delavcem v Ameriki je
ta nesmrtni boritelj tlačenih in
izkoriščanih vedno poudarjal:
“Jaz nisem Mojzes, ki vas bi
mogel povesti iz puščave v de-
želo sladke mane. In tudi ako
bi bil. bi se potem dobil kak
drug Mojzes, ki vas bi povedel
nazaj v puščavo.” S terp jim je
predočil resnico, da le razumen
narod, le razumno delavstvo si
lahko kleše pot v svobodo. Ako
mu je dana od zgoraj, je ne bo
dolgo imelo. Kajti kot bi mu jo
kdo od zgoraj poklonil, tako bi
mu jo kdo z vrha prav tako'la-
hko vzel.

Belgijski Leopold je v minu-j
lih tednih pokazal, da se lahko
zelo navdušeno in energično
bori za svoj tron, dočim ni proti
Hitlerju nikoli pokazal kake
ognjevitosti pač pa klecnil pred
njim in se mu podal z vso mo-
gočo brzino. Ako bi belgijsko
ljudstvo hotelo v tem vpraša-
nju pametno ravnati, bi dina-
stijo odslovilo in se oklicalo za
republiko. Čemu treba trošiti
par milijonov dolarjev na leto
za vzdrževanje kralja in njego-
ve žlahte, ko nima ljudstvo ni-

ti vinarja koristi od nje.
Diktator Franco je ‘reorgani-

ziral svojo vlado in Španijo pro-
glasil za monarhijo, toda pre-
tendanta dona Juana, ki vese-
ljači v Švici, ni poklical nazaj.
Franco bi rad sam imel vse vla-
darske posle, pa ga mika postati
i regent v imenu kakega nedo-
raslega otroka iz družin tekme-
cev, ki se potegujejo za to za-
res dobro službo. Naroda kaj-
pada nihče ne vpraša, ali hoče
kralja ali ne. Tudi zavezniki ne
pritiskajo na Franca, da naj bi
to vprašanje demokratično re-
šil, n. pr. z referendumom in
dovolitvijo svobodnih volitev
poslancev v parlament.

Španija ima samo dve alter-
nativi, je dejal lani newyorški
nadškt f Spellman, ki je nekak
neuradni ameriški diplomat.
Ali bo komunistična, ali pa
Francova (to je, klerofašisti-
čna). Cerkev v Španiji se boji
republike, ker bi ljudovlada iz-
vedla socialni preobrat. To je
hotela, pa sta ji načrt prepre-
čila Mussolini in Hitler, pri če-
mer imajo tudi demokratične
dežele, posebno angleška in
ameriška vlada, veliko “zaslu-
ge”.

Alberto Martin Artajo je v
“reorganizirani” Francovi vla-
di minister za vnanje zadeve.
Ker ima Španija z inozemstvom
zelo veliko opravka, posebno z
latinsko Ameriko, pa z vsem
katoliškim svetom, z Anglijo in
Afriko, je to zelo važna služba.
Artajo je bil do tega imenova-
nja vodja katoliške akcije v
Španiji in s tem lajiški glavar
katoliške cerkve v Francovi de-
želi. Pravi, da ker noče mešati
politike s cerkvijo, je izstopil z
vodstva Katoliške akcije in kar-
dinal v Toledu je imenoval Al-
redo Lupeza na njegovo mesto.
Ampak tudi to slepomišenje ne
more skriti resnice, da je “no-
vi” Francov kabinet še bolj fa-
šističen kakor pa je bil.

Svet se je že v prejšnji vojni
naučil resnice, da niso nobene
službe tako nepotrebne, potrat-
ne in škodljive kot tiste, ki jih
imajo “vladarji po milosti bo-
žji”. Zato že popolnoma dis-
kreditirane, razen morda, da je
še kaj spoštovanja do njih v
škandinavskih deželah in naj-
bolj pa na Japonskem, kjer je
mikado smatran za božjega sina
in verskega poglavarja ob
enem. Poleg na Japonskem ima
monarhizem najjačje korenine
še zmerom v Angliji. Drugače
pa se bi radi v Evropi, z more-
bitno izjemo Nizozemske, dvo-
rov čimprej otepli.

De Valera je v parlamentu
označil Irsko za republiko, če-
mur so se mnogi jako čudili. Pa
je nekaj dni pozneje pojasnil,
da je Irska bistveno republika
le na znotraj, na zunaj pa jo za-
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NA LEVI AMERIŠKI VOJAK, na straži proti japonskim vojakom, ki so bili izgnani z nasprotnega
brega in se mu podali.

stopa angleški kralj, kot vse
druge dominjone Velike Brita-
nije. Ampak zastopa jo le teo-
retično. Če bi kraljeva beseda
nad Irsko kaj zalegla, bi ne
mogla ostati nevtralna v prid
Nemčije skozi do konca vojne
v Evropi.

V Madridu so 18. julija pra-
znovali deveto obletnico faši-
stičnega upora, ki je strmogla-
vil republiko in dal Španiji dik-
tatorja Franca za poglavarja.
Ampak to je bilo prvič, da ni
bilo običajnih parad in sveča-
nosti in da Franco ni proslavil
tega dneva. Ampak to še z da-
leč ne pomeni, da je fašizma v
Španiji konec. Je še utrjen in
bo ostal, dokler ga bosta tole-
rirali angleška in ameriška vla-
da. Sploh se mora največ njima
zahvaliti, da je še tam kjer je.

Jugoslavija je končno le do-
bila prestolonaslednika. Kra-
ljici Aleksandri se je 18. julija
rodil v Petrovi vili v Angliji
deček, ki bi po dednem pravu
imel postati kralj Jugoslavije
čim bi mu oče umrl. Ampak ne
izgleda, da bosta kralj Peter in
njegov prestolonaslednik imela
opraviti v Jugoslaviji še kaj
drugega kot prejemati čeke.

Maršal Henri Petain je pri-
pravljen na veliko obravnavo,
v kateri mu misli tožiteljstvd
dokazati, da je izdajalec Fran-
cije. Bila je že parkrat odlože-
na in zdi se, da se je boje toži-
telji bolj kakor pa toženec.
Kajti v svoji obrambi se bo Pe-
tain skliceval na intrige, in če
bodo pričanja smela v javnost,
bodo bolela mnoge v zavezni-
ških deželah bolj kakor pa Pe-
taina, čeprav vsi vedo, da je
kriv.

V Moskvi sprašujejo, čemu
se vladi v Londonu in Washing-
tonu tako malo brigati, da bi
tudi Pierre Laval bil prignan
na zatožno klop vojnih zločin-
cev. Pobegnil je v Španijo, od
kjer ga Francija sicer hoče na-
zaj, a ne dovolj glasno in pa
brez podpore ameriške in an-
gleške vlade. Laval je eden naj-
bolj zvitih diplomatičnih lisja-
kov stare sorte. Ako pride kdaj
pred sodišče, se bo v svojo o-
brambo skliceval največ na an-
gleške in ameriške državnike
in pa na skupno mešetarenje z
njimi, z Mussolinijem in Hit-
lerjem proti “komunistični ne-
varnosti”. To je menda vzrok,
čemu je Laval še zmerom v
Španiji. Živi razkošno in pod
vestno zaščito, da se mu ne mo-
re približati nihče, ki bi mu u-
tegnil storiti kaj žalega. Vlada
v Franciji mu je imovino zaple-
nila, toda Laval ima visoke vlo-
ge v zlatu in v drugih vredno-
tah širom sveta in tudi sijajne
zveze. Kajti on v zavezniških
deželah ni edini, ki je bil ves
čas na Hitlerjevi in Mussolini-
jevi strani ter ruvaril proti
USSR.

V Trstu se je dogodila splo-
šna stavka v protest, kot je bilo
poročano po radiu, proti areti-
ranju komunistov. Kdo so bili
aretiranci in kdo jih je pogra-
bil za roke, v tistem poročilu
ni bilo razjasnjeno. A zdi se, da
Angleži ponavljajo v Trstu in
Gorici nekako isto taktiko kot
jo vodijo v Grčiji, s čemer se
svobodoljubnim elementom go-
tovo ne bodo prikupili.

Kenesaw M. Landis 11. biča
v Chicago Sunu ameriške oku-
patorske oblastnike v Nemčiji,

češ, da vzdržujejo v upravnih
uradih Hitlerjeve fašiste name-
sto da jih bi obtožili za vojne
zločince in obsodili. Za načelni-
ka uprave na Bavarskem je
ameriško poveljstvo imenovalo
Friedricha Schaefferja, ki je bil
s Hitlerjem že v prvem puču
na Bavarskem. Za policijskega
glavarja v Monakovu je naša
oblast imenovala polkovnika
von Seisserja, ki ga protežirajo
nacijski kapitalisti, torej isti
ljudje, ki so od vsega početka
financirali Hitlerjevo gibanje.
Omenjeni časnikar piše, da je
našim oblastnikom priporočil
na visoko mesto ta dva in razne
druge nacije kardinal Faulha-
ber, ki še ni bil nikdar pristaš
demokracije, kot ni bil kardinal
Innitzer na Dunaju, čeprav sta
se kregala s Hitlerjem. Kajti
Hitler je hotel predvsem le ve-
lenemški fašizem, ta dva pa sta
pomagala klerofašizmu. Ker
ljudstvo v Nemčiji pod našo o-
kupacijo nima še nobene bese-
de, si s padcem Hitlerja ni gla-
som teh poročil nič pridobilo,
kajti fašistični sistem na Ba-
varskem deluje zanje. Razlika
je le, da je sedaj za svoje delo
odgovoren ameriški, oziroma
engleški okupacijski oblasti,
prej pa je bil v vojni proti nam.
Ako hočeta ameriška in angle-
ška vlada res demokratično
Nemčijo, naj se prekine vsako
ljubimkanje z naciji, naj se jih
počisti iz političnih uradov in
upravo pa izroči demokratič-
nim strankam, kakršne so ob-
stojale prej, dokler jih ni Hit-
ler zatrl. V sovjetski zoni so že
obnovljene, čemu se jih bi bra-
nili Amerika in Anglija, ko se
vendar ponašati za najbolj de-
mokratični deželi na svetu?

Skrb Angležev
za nadvlado v
Sredozemlju

(Nadaljevanje s 1. strani.)
kanal, ki je tudi pod francosko
kontrolo je sedaj le angleški
prekop. Kajti Anglija je nad
njim začasno morda ab-
solutna vladarica.

Pod vlado Anglije je izhod iz
Sredozemskega v Rdeče morje
in na Atlantik. Aob enem An-
glija hoče pod svojo kontrolo tu-
di vsa obrežja, posebno od kar
je Francija le država “drugega
reda.” Italijo si je že prilično
uredila za svojo sfero, čeprav ni
ta njena pridobitev še nič kaj
trdna. Kajti Anglija podpira v
Italiji stare privilegije. Če bodo
ob volitvah obnje, bo nova Ita-
lija bržkone rajše iskala zaslom-
be v Moskvi kakor pa v Lon-
donu ali v Washingtonu. Sploh
je Italija sedaj trn v peti An-
glije. Pomagala ji je pod Musso-
linijem bolj kot pa ji bi mogla
danes. Kajti takrat si je želela
v nji “protikomunistično” vlado
in prav tako je hoče sedaj, a
izbera jetežja. V tistih letih so
angleški torij i s Churchillom
vred slavili Mussolinija, sedaj
pa morajo ali pomagait preosta-
nkom fašistične reakcije, ali
pa levičarskim strankam. An-
gleški foreign office nič ne skri-
va, da drži s kraljem in Vati-
kanom. Podpira stare privilegije
in v vprašanju Primorske se je
izkazal za naspotnega pravičnim
zahtevavm Jugoslavije.

Politična zmeda v Grčiji
Kakor Italijo,, si Anglija lasti

za svojo sfero vpliva posebno

Gfčijo, kjer pa jo je s svojim
podpiranjem reakcije in rojali-
stov pošteno zavozila. Zato na
Grškem odlaga z volitvami, kaj-
ti če se bi vršile npr. to poletje
in bi bile svobodne, bi zmagala
zveza naprednih ali kot pravi-
jo, “levičarskih” elementov.

Ker se včasi obregne ob an-
gleško politiko v Grčiji tudi
kak moskovski list, je iz tega
sklepati, da sovjetska vlada s si-
tuacijo na Grškem in z angle-
ško politiko v nji ni prav nič za-
dovoljna.

Arabci siti imperializma
Glavni problem Anglije v

Sredozemlju so Arabci. Egipt
npr. se je že dostikrat prizade-
val, da se izkobaca iz angleških
kremljev, a dosedaj je to bilo
še brez uspeha. Pred par meseci
se je na iniciativo egipčanske
vlade vršila v Kairu konferen-
ca zastopnikov arabskih dežel,
toda so Angleži toliko pazili na-
njo, da jim ni storila še nič
škode.

A ker je sedaj Rusija posta-
la tako važna sila, si veliko a-
rabskih voditeljev prizadeva do-
biti njo za zaščitnico. To je Mo-
skvi všeč. Kajti z Anglijo ima
veliko starih navskrižij. In
vrh tega se Rusija prizadeva
priti po tej vojni na bolj svo-
bodna morska pota.

V Črnem morju ji je to mo-
goče skozi turške ožine. In ker
je bila Turčija vse preveč naklo-
njena Hitlerju, ji Moskva tega
ne bo pozabila. Pogodba prija-
teljskega sožitja med USSR in
Turčijo je Moskva pred par me-
seci preklicala in zahteva nov
dogovor, v katerem bo morala
Turčija postati dežela sovjetske
sfere. Anglija pa bi rada to na
kak način preprečila. Diploma-
tična ter ekonomska spletkarje-
nja so dobila radi tega svoj de-
lež časa tudi na konferenci v
Potsdamu. Kako so se sporazu-
meli, to pa bo pokazala šele pri-
hodnjost.

Jugoslavija v
silni potrebi
za živila

(Nadaljevanje s 1. strani.)
živeža, določenega pa ga ji je
bilo od UNRRA 561,720 ton. On
meni, da so tudi Poljska, Čeho-
slovaška, Grčija in Albanija
dobile veliko manj hrane kot
pa jim je bilo obljubljene.

Bivši newyorški governer
Lehman, ki je glavni načelnik
UNRRA, prav tako dobro čuti
potrebe od vojne in razdejanja
prizadetih dežel, kot sovjetski
inženir Sergej čič, a ne moreta
pomagati. Tovornih avtov ni,
zaloge živeža pa leže v prista-
niščih. Razdeljevanje je zelo
slabo organizirano. A Lehman
pravi, da tudi če bi bila promet-
na sredstva veliko boljša kot so,
je lakota tolikšna, da se ji bi s
sedanjimi dajatvami ne moglo
priti do živega.

“Neuradno” on prijema po-
sebno Kanado in južnoameriške
republike, češ, da so dale in da
dajejo le neznaten odstotek od
kvote, ki so jo originalno oblju-
bile prispevati. Pretil je, da bo
resigniral, ako se prizadete vla-
de ne bodo svoje odgovornosti
v skupni relifni akciji bolje za-
vedale.

“Washington daleč od Evrope”
“Ako bednih, ki so onemogli

od glada, ne vidiš, si je njihno

bedo težko predstavljati,” pravi
Sergejčič. “Ampak ako bi lju-
dje, ki opravljajo relifni urad
v Washingtonu, D. C., mogli po-
gledati v Liko, ali v Bosno, bi
razumeli. ..” Dodal je, da bi
videli tudi, s kakšnimi silnimi
napori si ljudje v Jugoslaviji
skušajo pomagati iz pomanjka-
nja. Delajo kolikor jim dopu-
ščajo moči, popravljajo pota in
mostove in poljska dela, ki jih
je prej opravljala živina, izvr-

šujejo sedaj sami, kjer so ob
vole, konje, osle, mule in stroje.

Isti uradnik pravi, da v naj-
bolj prizadetih krajih jedo otro-
ci kvečjemu vsak drug dan in
še tisto je nezadostno. “Narav-
no, da umrljivost v takih raz-
merah naglo narašča,” je pou-
daril. “Vojna je bila svetovna
borba. Naj bo tudi relifna akci-
ja vzajemna vseh združenih na-
rodov,” pravi Sergejčič, “ker to
je naša skupna odgovornost.”

KAJ JE DEMOKRACIJA?
V sedanji vojni se govori o

demokraciji še cplo več kot pa
se je v prejšnji vojni. Tolmači
pa jo le malokdo izmed vlada-
jočih tako kakor bi se jo mora-
lo, ampak večinoma po svojem
okusu.

Eden največjih demokratič-
nih mislecev in graditeljev de-
mokracije je bil pokojni čeho-
slovaški predsednik Tomaž G.
Masaryk.

V eni svojih razprav je de-
mokracijo takole razložil:

Demokracija pomeni dva na-
sprotujoča si pojma, demos
pomeni ljudstvo, kratia pa
vlado. Demokracija je torej vla-
da ljudstva. Važno je pa, na ka-
terem iz teh dveh pojmov leži
naglas in poudarek, ali na ljud-
stvu ali na vladanju. Demokra-
cija torej ne pomeni vladavine,
temveč ljudsko samoupravo.
Pri demokraciji gre samo za
upravo, administracijo, med-
tem ko je zgolj vladanje ves cilj
aristokracije. Nasproti si stoji-
ta torej upravljajoča demokra-
cija in vladajoča aristokracija.

Dandanes zahtevamo v pravi
demokraciji najprej stvarnost
v njeni upravi. Politika ne sme
biti po naših pojmih samo neka
spreminjajoča se umetnost,
temveč v prvi vrsti znanost.
Moderno demokratično gibanje
je z znanostjo organsko zveza-
no, seveda ne z znanostjo uče-
njaških in profesorskih manda-
rinov. Naše geslo bodi: misli-
mo in opazujmo svet s politič-
nega stališča!

Ves političen razvoj ima kon-
cem koncev svoj izvor v nrav-
stvenem presojanju, da je de-
mokracija gibanje proti nasilju.
Kaj pa je aristokracija drugega,
kakor nasilje? Borba proti nji,
to je demokracija.

Pod današnjo demokracijo ra-
zumemo, v nasprotju s podob-
nimi starejšimi nazori, tisto gi-
banje, ki se je razvilo iz velike
francoske revolucije. Z geslom:
svoboda, enakost in bratstvo, je
ta revolucija proglasila suvere-
nost ljudstva nad absolutizmom
in monarhizmom in s tem uza-
konila naravne pravice človeka
in državljana. Ta moderni de-
mokratizem je enostaven in ra-
zumljiv in zgodovinsko uperjen
proti aristokratični oligarhiji.

Demokracija pomeni: ljud-
stvo dvigati, ne se k njemu po-
nižati. Ne smemo se mu laskati
in mu ustrezati s trenutnimi,
kratkovidnimi priboljški po že-
lji mase.

Zlo moramo premagovati z
dobrim. Zavračati moramo vsa-
ko nasilje in sicer dosledno,
drugače ne bomo prišli daleč.
Braniti se smemo, to je potre-
bno in se tudi moramo braniti.

V skrajnem slučaju tudi z žele-
zom, ali, izogibati se moramo
aktivnega nasilja.

Monarhizem je najvišja stop-
nja aristokratizma. Tu gre torej
za razmerje med aristokratiz-
mom in demokratizmom . . .

Demokratizem pozna ne sa-
mo politično enakost, ampak
tudi gospodarsko-socialno, mo-
ralno, religijozno in sploh du-
hovno enakopravnost. Ljudje si
hočejo biti kolikor mogoče ena-
ki. Neka gotova neenakost
po nadarjenosti, administrativ-
nem položaju se razume sa-
ma po sebi. Zahtevamo bratsko,
ne samo pri kruhu, ampak tudi
v pravicah, v izobrazbi, v mo-
rali in religiji. Ne sme biti ari-
stokracije duhovnikov, učenja-
kov, politikov in kapitalistov. Z
eno besedo: demokratizem je
takorekoč religijozni svetovni
nazor, ki se priznava k politi-
čni, gospodarski, duhovni in
nravstveni enakosti.

Zahteve demokracije mora-
mo na vseh poljih uveljavljati
Zmotno je misliti, da se peha-
mo samo za krušnim demokra-
tizmom. Enakost in bratstvo
moramo iskati povsod: v zako-
nih, v religiji, v morali in v
vsem duhovnem življenju.

Zahtevamo demokracijo zna
nosti, nravnosti, religije: zahte
varno vlado ljudstva nad teo
kracijo.

Demokratizem je torej v svo
ji skupnosti nov svetovni nazor
Kdor hoče biti resnični demo-
krat, mora postati nov človek

Angleške izgube v moštvu
večje kot naše

Izgube Anglije in njenih do-
minjonov so znašale od početka
vojne septembra 1939 pa do
konca maja to leto 1,427,634
mož.

Izmed teh je bilo 532,233 übi-
tih ali pa umrlo vsled ran in pa
takih pogrešanih, da se jih šte-
je bed umrle. Torej nad pol
milijona übitih in umrlih.

V prvi svetovni vojni je An-
glija s svojimi dominjoni vred
izgubila nad en milijon mož, to-
rej skoro še enkrat toliko kakor
sedaj.

Prebivalstvo imperija Velike
Britanije znaša 539,870,000 duš.

UNRRA Italiji veliko
pomaga

Iz urada zavezniške relifne
organizacije UNRRA je bilo po-
ročano. da znašajo nadaljne po-
šiljatve največ živila na-
menjene v pomoč übožnim ma-
teram v Italiji petdeset tisoč
ton, in do konca junija pa so
znašale 77,000 ton.
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Največja slovenska
knjigarna v Zed. državah
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