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AMERIŠKI VOJAKI bodo privedli domov ne samo veliko nevest

pač pa tudi naraščaja. Na tisoče otrok imajo v Angliji, kmalu jih bo več
kot na tisoče tudi v Nemčiji, pa jih je tudi drugje. Kajti “natura je na-
tura”. Gornje je slika iz demonstracije nevest naših fantov, ki so se
oženili v Londonu, žene bi rade prišle sem, pa jim ne dajo viz, ne pro-
stora tako hitro, kakor bi one rade. In svojo pravico dokazujejo z nara-
ščajem.

Reakcija v Italiji
za obnovitev
n v II"močne vlade

VARLJIVA IMENA KONSERVATIVNIH STRANK.
MIŠLJENJE NARODA NEZNANO. - DINASTIJA
UTRJENA. - VLOGA VATIKANA. - STRAH PRED
NEMIRI VSLED DEMORALIZACIJE IN BEDE

Od kar je bil vržen Mussolini,
je imela Italija že štiri vlade.
Dosedanji premier Feruccio Par-
ri je bil v stanju držati svoje
ministre skupaj pet mesecev.
Krizo so povzročili z izstopom iz
nje trije člani konservativnih
strank.

Zavajalne označbe
Glavni dve sta ‘liberalna" in

“krščansko demokratska’’ stran-
ka. V liberalni stranki je zdru-
žena desničarska meščanska ko-
alicija. V nji so monarhisti, in-
dustrialci, bankirji in drugi ele-
menti, ki so imeli pod fašizmom
največ privilegijev in koristi. Ta
in tudi krščansko demokratska
stranka sta proti nadaljevanju
trebljenju fašistov. Za to njuno
stališče se je zavzel dne 15. nov.
tudi papež s prošnjo na vlado,
naj se s “čistko" preneha.

Liberalna stranka je vsled
svojih fašističnih primesi naj-
bolj prizadeta. In naravno, da
se je za svoje bogate člane, ki
so bili vsled sodelovanja z Mus-
solinijem in njegovim fašizmom
zaslišavani pred preiskovalnimi
komisijami, zelo zavzemala.

Krščansko demokratska stran-
ka je politična organizacija ka-
toliške cerkve v Italiji. Njena
glavna zaslomba je na deželi in
grade jo župniki.

Strah pred levico
Ti dve reakcionarni stranki

pravita, da je treba na čelu ita-
lijanske vlade močno osebnost,
ki bo v stanju spravljati državo
v pravi tir. Torej zopet kakega
“Mussolinija", ki bo znal dušiti
opozicijo in ščititi privilegije
pred maso.

Parri je svojim ljudem ob uri
demisije vlade ostro poudaril,
da Italiji preti nevarnost nove-
ga fašizma in da se nahaja v rav-
no tako kritičnih dneh, kot so
bili v času primarširanja Mus-
solinijevih črnih srajc v Rim.

Poleg zastopnikov omenjenih
dveh reakcionarnih strank, ki

pa ju zavezniška vojaška upra-
va smatra za demokratični, so
bile v Parrijevi vladi zastopane
tri levičarske stranke—namreč
socialistična, komunistična in
akcijska stranka. Četrta levičar-
ska stranka republikanska
noče sodelovati v takih koalici-
jah. Zahteva takojšnjo oklicanje
republike in ustanovitev revo-
lucionarne vlade.

Odlašanje z volitvami
Kolikšna je moč katere teh

strank, je brez volitev nemogo-
če ugotoviti. Levica jih bi rada
čimprej, a konservativci naspro-
tujejo, češ. da priprave zanje ni-
so še dovršene in pa da je treba
več stabilizacije. Upajo, da se
medtem še bolj utrdijo, levica
pa diskreditira, ker ne more iz-
vršiti obljub. Pomanjkanje je
brezupno, čeprav UNRRA dova-
ža tja veliko živeža in drugih
potrebščin. Mnogi levičarji dol-
že zavezniške avtoritete v Italiji
pristranosti v korist konserva-
tivcev in tega mnenja so tudi li-
beralni ameriški časnikarji. To
je verjetno, ker konservativni
angleški in ameriški časnikarji
ter drugi okupacijski uradniki
nimajo navade in nagnjenja po-

(Konec na 5. strani.)

Dočim John L. Levvis spreje-
ma povabila na pojedine magna-
tov avtnc industrije, da kujejo
sovražne naklepe proti uniji
avtnih delavcev CIO (vir Drew
Pcarson 25. nov. po radiu), sta
bila v kongresnem odseku odo-
brena dva načrta za oviranje ak-
tivnosti organiziranega delav-
stva in predložena poslancem v
razpravo in sklepanje.

Določata, da unije v volilnih
bojih, bodisi v primarnih ali
končnih volitvah, ne smejo v po-

Ko je predsednik Truman
predložil kongresu načrt za u-
vedbo splošnega socialnega za-
varovanja za zdravniško skrb-
stvo, in konservativnim zdrav-
nikom v naprej odgovoril, da
zavarovanje proti boleznim ni
nikakršen socializem, je bil od
reakcionarjev takoj napaden in
po radiu je govoril zoper njegov
predlog predsednik ameriške
zdravniške zveze dr. Morris
Fishbein. Dejal je med drugim,
da bi tako zavarovanje spreme-
nilo vse ameriške zdravnike v
navadne državne uslužbence in
bolnišnice v državne zavode.

Truman j<? dokazoval, kako
mnogo ameriških fantov je bilo
vsled zdravstvenih hib nespo-
sobnih za vojaško službo, in če
imamo ta problem med mladino,
koliko večji je šele med starej-
šimi ljudmi. A Fishbein meni,
da je v tej deželi dovolj zavo-
dov, kjer te zdravijo zastonj, če
si brez sredstev. Zdravnik naj
bo svoboden in enako bolnišni-
ca, a če bo pa sprejet predsed-
nikov načrt, bo to dolg korak v
socializem, v totalitarnost in re-
gimentacijo in posledica bo fa-
šizem.

Konservativni zdravniki niso
edini nasprotniki socialnega
zdravstva. V kongresu je mnogo
poslancev, ki jim jeveč za kori-

"ŠTIRI SVOBODSCINE" NISO
BILE NAMENJENE KOLONIJAM

Na konferenci odbora protestantskih cerkva, ki
štejejo 27 milijonov pripadnikov, je bilo mnogo
zgražanja nad nasilnostmi, ki jih zmagovite dežele
uganjajo v kolonijah, posebno na Javi in Indokini.
Upornike in čete osvobodilnega gibanja na Javi po-
bijajo kakor muhe. Prebivalstvo je culo o obetanih
štirih svobodščinah ter atlantskem čarterju, in o ob-
ljubah, da dobe tudi kolonije neodvisnost. Toda pri-
dejan je bil pogoj, da se jim jo da šele kadar bodo
"zrela" zanjo.

Nizozemci smatrajo, da prebivalci Jave in Indo-
nezije še niso "zreli", pa so pozvali na pomoč An-
gleže, da jim pomagajo v pobijanju domačinov.
Kajne, včeraj so japonske vojake in častnike slikali
za barbare, sedaj pa zapadni demokraciji pomaga jo
graditi "red in mir" na Javi. In pomagajo Zed. dr-
žve s svojim orožjem, z municijo in z ladjami, ki do-
važajo tja nizozemske čete. Angleži pa so pripeljali
na Javo indijske čete. Tako vsi skupaj naskakujejo
domačine, ki nočejo več ppd nizozemsko oblast in v
podložnost za tuje izkoriščevalce.

Na tisoče jih je že padlo, a premoč v tehniki je
proti njim tolikšna, da ni rešitve zanje. Nemogoče
se je boriti z navadnimi puškami proti tankom,
oklepnim avtom, strojnicam in letalom.

Ako so imperialistične sile res imele kdaj namen
pripraviti domačine v kolonijah za samovlado in
neodvisnost, jim bi dale šole namesto opija in žgane
pijače. Toda jih je vendarle toliko spoznalo, da se
jim dela krivica, pa se upirajo. Kolonije so priro-
pana posest. Dežele, ki si jih laste, nimajo do njih
druge pravice kot to, da so ljudstva' v njih napadli,
jih podjarmili in njihovo zemljo proglasili za posest
kronanih in nekronanih vladarjev.

Vendar pa se kolonijalni sistem ruši. Francozi to
čutijo, enako Angleži, Nizozemci in Američani. Gre-
hi prejšnjih vlad, ki so jih neusmiljeno izkoriščale,
se maščujejo nad sedanjimi vladami, izmed katerih
bi morda ena ali druga bila pri volji dati koncesije
domačinom, toda oni zahtevajo neodvisnost od njih.
In prihaja čas, ko jo bodo tudi dobili, d .si ne brez
borbe in tudi obljube jim jo ne bodo prinesle.

Dr. Fischbein slabo služi svoji deželi
sti privatnih zavarovalnic kot
pa za zdravje ljudstva. Oni si
zdravnike lahko najamejo, če pa
zbole v Washingtonu. se lahko
zdravijo na vladne stroške pri
najboljših zdravnikih.

Njihovi volilci nimajo teh
prednosti, zato morajo vsled po-
manjkanja sredstev zdravje za-
nemarjati.

Tudi mnoge unije se nič kaj
ne ogrevajo za Trumanov pred-
log, ker se pečajo s svojimi za-
varovalninskimi skemami. A v
korist splošnosti bi bilo, če bi bil
tak načrt že davno v veljavi.

Krajšanje distanc
V London se pride sedaj z di-

rektnimi poleti v dvajsetih
urah.

Veliki štirimotorni bombnik
je prispel v direktnem poletu iz
Hokkaido na Japonskem v
Washington, D. C., v 27 urah.
Razdalja znaša 6,554 milj. Iz
Chicaga do Londona je 4,060
milj.

Zbiranje starega papirja
uspelo

V času vojne se je v tej de-
želi nabralo za ponovno upora-
bo 30 milijonov ton starega pa-
pirja.

Toriji obeh strank unijam jako nevarni
litičnih kampanjah trošiti nobe-
nega denarja. S tem se misli u-
gonobiti politično akcijo CIO

Druga določba pravi, da sme-
jo kompanije toži?. unije za od-
škodnino, ako se je stavka do-
godila vzlic pogodbi, da je ne bo,
in je s tem storjena prizadeti
kompaniji škoda. To bi bil nov
vir za advokate, unije pa bi bile
silovito prizadete, ker se bi ko-
lektivna pogajanja zavlačevalo
s sodnimi procesi.

Zelo stroga je določba proti

piketom. Kdor bi oviral v stav-
kah meddržavni promet s piket-
nim linijami, se ga sme kazno-
vati do dvajset let zapora ali z
SIO,OOO globe.

Za odobritev teh in raznih
drugih določb za kontroliranje
unij so se v odseku združili to-
rijski demokrati iz južnih dr-
žav in republikanci, ki v takih
slučajih vedno nastopajo skupaj.
Pravijo, da je treba unijam sto-
piti na prste, ker imajo po seda-
njih postavah preveč zaščite in

PODATKI O ŽRTVAH
VOJNE ŠE DOLGO
NE BODO POPOLNI

V so po njegovih in
drugih podatkih izračunali, da

ije bilo v drugi svetovni vojni
dvaindvajset milijonov šestdeset
tisoč ljudi übitih in 30,400,000
ranjenih.

Pravijo, da so te številke že
prilično tečne, a za sestavo po-
polnih podatkov bo vzelo še
dolgo.

Število ranjenih in übitih je v
tej vojni veliko večje kot v prej-
šnjih. V prvi je bilo übitih 8,-
405,000 liudi in 21,656,100 ra-
njenih.

Prvič od kar imamo takozva-
ne moderne vojne se ni sedaj
nič porajtalo na varnost civil-
nega prebivalstva. Pobijalo se
ga je z bombnimi napadi iz zra-
ka na debelo in ceia mesta so v
razvalinah.

In vendar se že govori o tre-
tji svetovni vojni kot da se la-
hko vsak hip dogodi.

Opozicija v Jugoslaviji
in So. Carolini

Iz uradnih podatkov o volit-
vah 11. novembra v Jugoslaviji
je razvidno, da je dobila vladna
ali osvobodilna fronta za svoje
kandidate 6,725,049 glasov, opo-
zicija pa 707,422 ali deset od-
stotkov. Opozicija sicer ni ho-
tela nominirati svojih kandida-
tov, a vlada je imela za tiste vo-
lilce, ki se bi hoteli izreči proti
vladni listi, posebno skrinjico.
Volilec je posegel s krogljico v
roki v eno ali v drugo skrinjico,
oziroma v obe in spustil kroglji-
co vanjo v katero je hotel.

Naš državni tajnik Byrnes, ki
je imel o jugoslovanskem volil-
nem redu že precej grajalnih
besed, je lahko uvidel, da je v
Jugoslaviji več opozicije kot pa
v njegovi South Carolini, ki jo
je zastopal v zveznem senatu.
Tudi v South Carolini imajo
enostrankarski sistem, ker kdor
kandidira v nji na demokrat-
skem tiketu, je toliko kot če bi
bil že v naprej izvoljen. L. 1936,
ko je bil Byrnes za senatorja
zadnjič izvoljen, je dobila opo-
zicionalna republikanska stran-
ka samo šest desetink enega od-
stotka glasov.

Španci so lahko hvaležni
Na praznik apostolstva mo-

litve v Španiji je Špancem na-
slovil papež Pij XII. govor po
radiu, v katerem jim je dejal,
da so lahko hvaležni, ker jih je
Bog otel grozot druge svetovne
vojne.

Bržkone je papež že pozabil,
da se je svetovna vojna št. 2 pri-
čela pravzaprav v Španiji, kjer
sta Hitler in Mussolini svoje me-
rilne in razdejalrie naprave pr-
vič preizkusila, in da je v tistih
“vajah” špansko ljudstvo trpelo
in umiralo.

Časopisi se draže
Tudi časopisi v St. Louisu so

se podražili. Tedenske izdaje
treh tamošnjih dnevnikov so se-
daj 5c izvod.

Lakota smrt za otroke
Načelnik urada za zdravstvo

v italijanski vladi, dr. Giovanni
A. Canaperia, je v predavanju v
New Yorku dejal, da v Italiji
umrjejo trije izmed vsakih de-
setih otrok predno dopolnijo
deseto leto. Vzrok je pomanj-
kanje živeža.

nič odgovornosti in pa da s stav-
kami motijo industrialni mir in
zavirajo rekonstrukcijo.

V razpravi so govorili tudi o
veteranih, ker jih baje unije iz
zaprtih delavnic odrivajo s tem,
da jih ne sprejmejo za člane.

Očividno je, da reakcionarni
kongresniki ne verjamejo, da bo
kaj s konferenco, katere namen
je ustvariti pogoje za mirno re-
ševanje industrialnih sporov, pa
so za nadaljevanje boja proti
unijam na stare načine.

[KOMENTARjij
Dve in pol milijardi dolarjev

smo izdali za iznajdbo atomskih
bomb in predsednik Truman
pravi, da jih še izdelujemo. A
sedaj, ko se fantje bojišč vra-
čajo in ne dobe stanovanj, se ču-
dijo, čemu imeti toliko denarja
za rušenje hiš in za pobijanje
ljudi, a tako malo za graditev
stanovanj in za zdravstvo ljudi.
Tak je pač kapitalistični svet,
česal’ pa ogromna večina fantov
še ne bo tako kmalu razumela,
ker jo doseza samo kapitalisti-
čna propaganda.

Attlec in Bevin sta podedova-
la toliko Churchillovega močni-
ka in kaše ter žgancev, da bosta
vse to s težavo prebavila. Ako
sploh bosta. Kajti če nekaj te
dedščine ne bosta sproti odme-
tavala stran, se bo torijska stran-
ka veselila, delavski stranki pa
bo čezdalje neprijetnejše vsled
krčev, ki bodo prihajali in že
prihajajo v njene ministre. Pro-
fesor Laski, predsednik stran-
kine eksekutive, se je že osmelil
povedati, da se delavska vlada
s Churchillovo smrdljivo politi-
čno prošlostjo ni dovolj razpo-
ročila. Pokoro pa ne plačuje
Churchill ampak Anglija. In z
njo vred delavska stranka, kate-
ri je ljudstvo z ogromno večino
povedalo, da torijske vlade in
kar je z njo v zvezi nič več ne
mara.

Rooseveltove knjige, v kateri
so zbrani njegovi govori in po-
slanice, se je v Angliji prodalo
desetkrat toliko kot v Zed. dr-
žavah. To je poročal Wm. G.
Hall, ki je tajnik v finančnem
ministrstvu angleške vlade. To
lahko pomeni bodisi da se An-
gleži bolj zanimajo za politiko
kot pa Američani, ali pa, da so
na Roosevelta tukaj pozabili fi-
nančniki, katere je rešil pred
katastrofo, brezposelni, ki jih je
polagoma spravil iz “Hoover-
villeov” in iz lakote in pa “po-
litišni” ter lakaji demokratske
stranke, katerim je preskrbel
nič koliko koritarskih služb.

Sovjetska unija ima predsed-
nika, kot določa njena ustava,
a o njemu se čuje še veliko manj
kot o bivših predsednikih fran-
coske republike, ki tudi niso
imeli nobene druge besede kot
pravico prirejati bankete na dr-

TEKMA, KI VODI NEIZOGIBNO
V TRETJO SVETOVNO VOJNO

Predsednik čikaške univerze, v kateri se je naj-
več storilo za iznajdbo atomske bombe, pravi, da
ga je sedaj groza ob pomisli na to strašno sredstvo.
Kajti naši in angleški militaristi govore o njemu kot
da do nove vojne gotovo pride in da bo v nji zma-
gala tista dežela, ali pa skupina dežel, ki bo v po-
sesti skrivnostne bombe. On ni edini znanstvenik,
ki tarna kako silovito si je svet zmanjšal svojo var-
nost z novimi iznajdbami.

Walter VVinchell, ki pravi, da posluša njegova
razglabljanja po radiu 20 milijonov ljudi, je dne 25.
novembra govoril o morskih in letalskih bazah, ki si
jih Zed. države in Anglija grade križem sveta vza-
jemno, in dodaja, da ni težko uganiti, proti komu.
Rusija se utrjuje na vseh strategičnih točkah, zelo se
je zainteresirala v Perzijo, ker bi prišla rada do mor-
ja v Perzijskem zalivu in zahteva od Turčije svobo-
dno pot skozi Dardanele in kontrolo nad njimi.

Diplomati so s svojimi intrigami napravili po
svetu toliko zmede in bede, da bi kaka nova konfe-
renca "velike trojice" napetih odnošajev ne mogla
več üblažiti. Tudi bi tega nihče izmed nje ne zmogel,
od kar je Roosevelt umrl.

Omenjeni Winchell je ob enem dejal, da so kon-
ference diplomatov zlo in kadar se bo spet vršil kak
velik sestanek državnikov, bo najboljše za svet, če
se vrže nanje atomsko bombo. To se lahko kar tako
reče, toda diplomati današnje dobe so posledica si-
stema. In dokler se ga ne odpravi, bi nastali name-
sto übitih takoj drugi diplomati prav tako slabi.
Kriv zla je imperializem in pa sistem izkoriščanja za
privatni profit. Ker pa vsled Rusije prihaja v nevar-
nost., sta si ti dve obliki vlade v spoprijemu. In ta
borba bo dolga.

žavne stroške, kadar je tja pri-
šel kdo odličnih tujih državni-
kov, predsednikov ali kraljev
na obisk. V Moskvi pa tudi to
nalogo opravljata Molotov in
Stalin. Zato se zdi, da predsed-
nik vrhovnega sovjeta Sovjet-
ske unije Mihael Ivanovič Kali-
nin nima prav nobenega dela.
Pa ga ima, čeprav po sistemu,
kakršen je v sovjetskem reži-
mu, ni v ospredju. Je star revo-
lucionar in 20. novembra je do-
polnil 70 let starosti. Ob tej pri-
liki ga je vlada to se pravi,
Molotov in Stalin, odlikovala z
Leninovim ordenom drugega
reda.

Predsednik Truman je uvidel,
da predsedniška služba, v raz-
merah kot so. res ni lahka. Saj
je zavozil še v prosperiteti, ko
smo imeli po dve kari v vsaki
garaži in pražene piščance v
vsaki ponvi, celo Hoover, o ka-
terem je šel sloves, da je inže-
nir, ne pa politik, in zato da
nam gi;e dobro. In pa da imamo
“Židane srajce”. Pa je nastala
polomijada tedaj (1929) in se na-
daljuje druga za drugo. Kriv pa
ni kak Hoover ali Truman, am-
pak sistem, kateremu služijo in
ga hočejo za vsako ceno ohrani-
ti na površju.

Zahvalni dan je minil in po-
jedlo se je vsega čez mero. To
je prednost te dežele. Naši kraji
niso bili invadirani, nad naša
mesta ni prišlo nobeno sovražno
letalo in naša dežela je taka, da
se lahko v glavnem sama vzdr-
žuje in vrhtega ima še odvišnih
pridelkov in industrijskih iz-
delkov toliko odveč, da često-
krat ne ve, kam z njimi, če ni-
mamo kupcev, ki bi plačali. Za-
to nastajajo krize in bodo vse
dotlej, dokler se bo produciralo
za profitarje, ne pa za splošno
blaginjo. Ampak vseeno, prijet-
nejše jebiti v taki deželi, kot pa
v onih, kjer si niti s cekini ne
moreš pomagati. Je res. Jemo
po trikrat na dan. Ampak koli-
ko je ta dežela kriva, da si je
nagrabila vse svetovno zlato, in
koliko si prizadeva, da naj osta-
ne svet v sistemu, ki povzroča
in je povzročal vsa socialna zla

tudi na to bi bilo dobro po-
misliti. Posebno še na Zahvalni

(Konec na 5. strani.)


