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IZ IZRAZA na obrazu tega Japonca bi bilo sklepati, da se ne po-
čuti dobro pod ameriško okupacijo, bržkone ker je tudi obtožen zlo-
činov. Toda njegovemu cesarju, ki je prav gotovo večji zločinec kakor
on, se pa še vedno dobro godi.

Italija problem
za ves svet in

i za samo zase
Zavezniško poveljstvo ne služi načelom
demokracije. Utrjevanje italijanske
rekacije. Primorski dnevnik kaznovan

Italija je poleg Perzije. Ki-
tajske in Japonske nedvomno
na konferenci velike trojice v
Moskvi najtežji problem. Teža-
ven radi tega tudi, ker se je po
preračunanem načrtu
ameriške in svetovne reakcije
znova utrjuje za kroge, ki. so
krivi njenega propada, njenega
fašizma in vojne in bi spadali
med vojne zločince namesto
med demokrate v svoji novi “kr-
ščansko demokratski stranki”,
kateri načeljuje Alcide de Gaš-
per i.

Prvi klerikalec predsednik
vlade

Gasperi je prvi klerikalni vo-
ditelj, ki je postal predsednik
italijanske vlade, od kar se je
osvobodila izpod papeštva in je
Sveti oče postal takozvan jetnik
v večnem mestu. Mussolini je
odpravil jetništvo, papež pa je
v isti pogodbi dobil oprostitev
iz izoliranja italijanskega kleri-
kalizma.

Kako je prišlo, da so po toli-
kem času zavezniške okupacije
v Italiji dobili baš klerikalci to-
likšno moč, je znano. Od vsega
začetka so v zavezniškem vrhov-
nem poveljstvu odločevali v
Italiji taki Angleži in Američa-
ni, ki verujejo samo v stari red
in v demokracijo pod kapitaliz-
mom, kakršen je na Angleškem
in v Ameriki. A ker je v Italiji
doigral, ni v nji več mesta zanj.
Namreč je deželo zavozil že v
prejšnji vojni in po vojni ga je
rešil Mussolini. Sedaj bi angle-
ški in ameriški kapitalizem rada
otela Italijo nazaj za družabni
red njune sorte, pa ne gre. Tam
pač ni niti najmanjših pogojev
več za družabno uredbo, Kakor
jo še poznamo v od sila bogatih
Zed. državah.

Kaj naj bo Italija?
V kapitalističnem in klerikal-

nem svetu sta o bodočnosti Ita-
lije samo dve mnenji. Ali pa,
ako hočete, pravzaprav eno.
Pravijo: Italiji ohranimo kra-
lja. jamčimo ji njeno cerkev. !
protežirajmo papeža, garanti-
rajmo ljudem njihne imovine.

pa bo ostala to povsem krščan-
ska in seveda s tem tudi demo-
kratična država, v smislu klero-
fašistične ideologije.

Ako torej hočemo, da se Ita-
lija kreta po sličnih potih ka-
kor se je pod Mussolinijem in
prej, je potrebno, prvič, zavirati
vsa levičarska stremljenja, ki
ga predstavljajo socialistična
stranka pod vodstvom Pietra
Nennija, komunistična pod vod-
stvom Togliattija in pa takozva-
na akcijska stranka. Poleg teh
je še precej drugih levičarskih
struj, ki so proti vsakršni spravi
s tistimi sloji v Italiji, ki so bili
mora za njeno obubožano ljud-
stvo.

Nesreča je, da zavezniško vr-
hovno poveljstavo ne razločuje
v teh trenjih drugega kot vpra-
šanje, ali si za socializem, ozi-
roma, kakor sedaj pravijo, za
komunizem, ali pa si za krščan-
stvo in demokracijo, torej za ne-
kako približno uredbo, ki nam
tu v Zed. državah nudi izobilje.
Visoki zavezniški oficirji in vi-
soki zavezniški civilni uradniki
zavezniške vojaške vlade v Ita-
liji so iz tiste demokratične šo-
le, ki verujejo, da kapitalizem,
izkoriščanje, ki je dovoljeno pri-
vilegijem, in pa tiste male svo-

(Konec na 4. strani.)

Staro leto se poslavlja v zgo-
dovino v znamenju poskusov
ustvariti mir po svetu in ob
enem v znamenju strahovitega
razrednega boja, ki divja pose-
bno v Zed. državah in drugod
pa je kapitalizem že toliko oma-
gal, da je pripravljen bodisi v
kompromise, ali pa je že kapi-
tuliral. Npr. na Čehoslovaškem.
V Franciji ne kaže več rog in v
Jugoslaviji so tuji kapitalisti ob
svdje privilegije, domačih pa se
je novi režim kar na kratko iz-
nebil z določbo, da so vso pravi-
co do imovine izgubili vsled svo-

ČEMU V KONGRESU TOLIKO VPITJA
0 POSOJILU NASE VLADE ANGLIJI?

Po dolgotrajnih pogajanjih med ameriško in an-
gleško vlado je bil narejen sporazum, da ameriška
vlada nakloni Angliji približno štiri in pol milijarde
posojila, ker je tako tesno združena v našem eko-
nomskem omrežju, da moramo v tej krizi bodisi z*
njo, ali pa trpeti z njo vred posledice polomov. An-
glija je bila dolgo dobo prvenstvena komercialna
sila in njen denar je veljal tudi v papirju kot čisto
zlato kjerkoli na svetu. Veljavo še vedno ima in An-
glija smatra, namreč trgovska, bankirska in indu-
strijska Anglija, da če jo sedaj, ko je v vojni obubo-
žala kot še nikdar doslej, puste Zed. države na ce-
dilu, bo to nam prav tako ali pa še bolj v škodo ka-
kor nji. In potem kaj potem pač preobrati in
"komunizem".

Kongresnik Celler iz New Yorka se je izrekel
proti posojilu iz razloga, ker to ni pomoč drugemu
kot Veliki Britaniji. Kongresnik Knutson iz Minne-
sote je dejal, da je zoper/raditega, ker to (posojilo)
ni drugega kot pomoč v financiranju socializacije
Anglije.

Kongresnik Celler iz New Yorka je dalje dejal,
do bi to posojilo "pomagalo" prokleto veliko socia-
lizmu doma (v Zed. državah) in imperializmu v ino-
zemstvu."

Tako gredo ti očitki od tam in od tukaj, dasi se
gre razmeroma za malenkostno vsoto. Štiri in pol
milijarde kredita dobi Anglija v tej deželi ne po-
sojila v zlatu, pač pa kredit. In za ta kredit mora
urediti svoje gospodarstvo tako, da bo kupovala tu-
kaj in ob enem v svoji mednarodni trgovini vsikdar
upoštevala, da se Zed. držav ne sme izrivati vzlic
njenim privilegijem v nobeni deželi na svetu.
Anglija je "nam" dolžna že iz prve svetovne vojne

okrog šest milijard. Jih ne bo nikdar plačala. To je
jasno. A te bo, namreč, ako ji posojilo damo na tak
način, da si bo iz vojne opomogla in mogla na med-
narodnem trgu napraviti toliko dobička, da bo zmo-
gla obligacije.

Ameriška posojila Angliji bodo glasom tega
sporazuma vrnjena in ob enem zavirala program
delavske vlade za socializacijo. Zato bo "sociali-
zem", kot po vseh znamenjih izg leda, prišel tja ve-
liko pozneje kot pa je domneval prvak socializma
Karl Marx.

Težave Švedske
z begunci

Na Švedskem je bilo meseca
novembra še zmerom okrog
125,000 beguncev, več tisoč pa
se jih je do tedaj že vrnilo, po-
sebno Norvežani in Danci. Naj-
več težav ji delajo begunci iz •
Poljske, baltiških dežel, iz Ru-
sije in Nemčije. To so večinoma
taki ljudje, ki so kolaborirali s
Hitlerjem ali na licu mesta ru-
varili proti Rusiji, ali pa se ak-
tivno borili proti nji v Hitlerje-
vi armadi. Sovjetska vlada je v
drugi polovici tega leta rekla
švedski vladi, naj ji te begunce
vrne, ker jih ima na podlagi Imednarodnega vojnega prava
pravico zahtevati. Vlada v
Stockholmu je v to pristala in
beguncem sporočila, naj se pri-
pravijo na odhod, kajti ruske la-
dje že čakajo nanje. Begunci pa
so protestirali, da v Rusijo ni-
kakor ne, in začeli so pretiti z
masnim samomorom in drugi
pa z gladovno stavko. Nekateri
so pretnjo res izvršili, mnogi pa j
si le skušali vzeti življenje. Ker
se napram Rusiji čutijo krivim ( j

je naravno, da ji ne bi prišli
radi v pest.

Na Švedskem je tudi nad tri-
deset tisoč finskih otrok, ki so
pod oskrbo švedskih dobrodel-
nih zavodov in švedske vlade.

Beguncev iz baltiških dežel je
na Švedskem 27,000, poljskih

(državljanov je 15,000, dalje je
tam še 7,000 beguncev iz Dan-
ske, 4,400 iz Norvežke in 6,700
iz Finske.

Velik deficit tudi po vojni
V prihodnjem fiskalnem letu,

ki se prične 1. julija in bo kon-
čano 30. junija 1947. bodo zna-

[šali stroški zvezne vlade 50 mi-
lijard dolarjev, dohodkov pa
predvideva le 30 milijard. Defi-
cita bo torej 20 milijard.

Še večji deficit bo v tekočem
fiskalnem letu, toda se nanaša
še vedno na visoke vojne izdat-
ke, dočim bo naslednje fiskal-
no leto že vse “v mirnem času”.

Časniški papir podražen
OPA je dovolil podražitev ča-

sniškega papirja za $6 na tono.
Dozdaj mu je bila cena s6l
tona.

POMOČ SLOVENIJI
PRIHAJA V ČIM
VEČJI MERI

Ameriški odbor za jugoslo-
vansko pomoč (The American
?ommittee for Vugoslav Relief)
'e dne 17. decembra po brzojav-
lem obvestilu iz Jugoslavije
poročil, da je dospelo v Ljub-
jano 491,421 funtov relifnega
naterijala. Ves ta tovor je do-
spel v neimenovano Jugoslovan-
ko luko s parnikom “Albert P.
'yderVključuje obleko vseh
rst, šivalne stroje, razne medi-
mo, konzervirana živila za
troke, milo, semena itd.
To je bila tretja pošiljatev

menjenega pomožnega odbora
v Jugoslavijo v letu 1945. Jugo-
■lovanski Rdeči križ je poročal,
ia so dospele tja v redu in nepo-
varjene, kar gre v priznanje

vsem, ki so imeli opravka v tem
hvalevrednem relifnem delu.

Tudi privatne pošiljke že pri-
hajajo v slovenske in v druge
kraje v Jugoslaviji, kar priča-
jo zahvalna in pohvalna pisma
za dano pomoč. Nad poštnimi
oešiljatvami ima kontrolo naša
dežela le dokler se jih ne izloži
v kakem evropskem pristanišču
■n potem pa kajpada morajo po
mednarodnem poštnem zakonu
prevzeti kontrolo in odgovor-
nost zanje poštne uprave vseh
onih dežel, po katerih se premi-
kajo, predno jim je doseči cilj,
to je, naslov osebe, ali družine,
kateri je vsebina poslana.

Vsi v slovenskih lokalnih re-
'ifnih odborih v Ameriki se tru-
dijo, da se nabere pomoči po-
trebnim čimveč. In nadaljni ura-
di, katerim načeljuje omenjeni
Ameriški odbor za jugoslovan-
sko pomoč, pa se v svojem pod-
ročju prizadevajo, da pride vse
nabrano blago, in vse nakuplje-
no blago* na naslovljeno mesto.

Ta naloga ni lahka, ker so
i prometna sredstva skrajno sla-

ba ker je pomanjkanje v Ev-
ropi tolikšno, da so mnogokje
skušnjave večje kot pa vera v
poštenje. Tatvine torej bodo,
oziroma so bile, a oblasti na licu
mesta obljubljajo, da bo poštni
in drugi tovorni promet čezda-
ije bolj nemoten. In nam v za-
doščenje je, da je vse tu nabra-
no blago res dospelo k onim, ka-
terim je bilo namenjeno.

''Čistko" v Italiji
nemogoče izvesti

Namen prejšnje vlade v Itali-
ii pod vodstvom Ferruccija Par-
rija je bil izvesti popolno “čist-
ko” to je, pomesti s fašisti iz
javnih uradov. Vršila naj bi se
do konca marca 1946, potem b‘
postavili piko. Toda ko so začeli
sestavljati sezname, so uvideli,

; da so sodelovali z Mussolinijem
vsi imoviteži, višja duhovščina
in nešteto drugih ljudi, tako da
bi bilo treba pomesti vse te ti-
toče in stotisoče ljudi v morje,
in še ne bi bila čistka končana.
Prizadeti, ki so sedaj združeni v

' liberalni in krščanski demokrat-
ski stranki, so se namenu Par-
rijeve vlade uprli in poskrbeli,
da je moral resignirati. Novi re-
žim je v 4-okah klerikalca Alci-
dc Gasperija, voditelja takozva-
ne krščansko demokratske
stranke.

Človek z znanjem, a brez e-
nergije, je kakor lepo oprem-
ljena hiša, a brez stanovalcev.

John Sterling.

Unijam ne obeta "Novo leto" drugega kot boje
jega sodelovanja z okupatorji.

Na Angleškem se veliko pre-
rekajo zastran socializacije, ki
jo je delavska stranka obljubila
uvesti v času volilne kampanje
v veliko večji meri kakor pa jo
je sedaj, ko je vlada popolnoma
v njenih rokah. Toda ker ne so-
glaša z revolucionarnimi princi-
pi, in pa ker je ves ekonomski
ustroj imperija Velike Britanije
odvisen za svoj obstanek od svo-
je imperialistične uredbe, si se-
danja delavska vlada ne upa
dalj kot kolikor smatra, da je
po razvojni poti možno doseči
v sedanjem okviru anglosaške

demokratične miselnosti in eko-
nomije. Zato je delavska vlada
mnoge razočarala, toda ne tistih,
ki si niso od nje mogli pričako-
vati drugega kakor je v takih
okoliščinah zmožna doseči.

Kajti predno bo Anglija, ki je
sedaj pa naj to prizna ali ne,
le nekaka satelitka ameriškega
kapitalizma zmogla kaj izdat-
nega doseči za socializem, bo
morala imeti v ta namen socia-
listično oporo v Zed. državah.
Take moči pa sedaj v tej deželi
ni še. Pravzaprav je še nikdar
ni bilo tako malo, kot jo je se-
daj. Kajti načelno socialistično

gibanje, pa naj bo pod zmernimi
ali radikalnimi označbami je
zrušeno in socialistične ideje
uveljavljajo seveda v kolikor
jih od leta 1932 dalje ljudje,
ki se prištevajo k pristašem ka-
pitalizma, a ob enem so za nekak
“ncw deal ’, drugi pa se na sho-
dih dušajo za “navadnega člo-
veka”, na za “free enterprise”
ob enem. Posledica vsega tega
je da v Zed. državah to leto za-
ključujemo z okrog pol milijona
delavcev, ki so na stavkah. In še
hujše bo v “srečnem in veselem
novem letu” 1946.

FKOMENTARJIF
Ameriški Srbi, oziroma fljih-

ni voditelji s škofom Dionizijem
a čelu, so poslali veliki trojici

ia njeno konferenco v Moskvi
kabel, s katerim so znova podre-
zali “v Titovo Jugoslavijo”. V
svoji poslanici protestirajo pro-
ti kršitvi jaltskega dogovora in
urgirajo Byrnesa ter Bevina, naj
Zed. države in Anglija Titove 1
vlade nikar ne. priznajo. Poleg
Dionizija je podpisal protest
proti Titu predsednik Srpskog
Narodnog Saveza L. C. Kristo*ser (Kristoforovič) in Mile Ra-
dakovič, predsednik Srpske Na-
rodne Obrane. Pravijo, da go-
vore v imenu 90 odstotkov ame i
riških Srbov. Poslali so v Mo-i
skvo pravzaprav tri brzojave:)
dva Byrnesu in Bevinu, in ene-;
ga Molotovu z apelom, naj Titu
naroči spoštovati v Jugoslaviji
demokratične svobodščine. ka-
kor jih je velika trojica oblju-
bila v svojem dogovoru na Jalti.
Takih in sličnih protestov in
apelov proti Titovemu režimu
so voditelji ameriških Srbov že
veliko poslali, največ v Wash-1
ington in London. Dosedaj niso ;
z njimi še nič dosegli in ne iz-
gleda, da bodo v bodoče imeli
več sreče.

Chicago Tribune daje prva-j
kom ameriškega srbstva v njih-
ni propagandi proti federativnij
jugoslovanski republiki precej j
prostora. In tudi nekaj drugih,
listov jim pomaga širom dežele, j
Mož z vprašanjem bi dejal, “le
čemu niso vsi ti ljudje bili ena-,
ko energični tudi v boju proti,
Hitlerju in Musoliniju, to mi ni-]
kakor ne gre v glavo!”

McCormickov dnevnik poro-
ča v isti številki (dne 18. dec.)]
o zboru zastopnikov ameriških
Hrvatov v Chicagu, na katerem
so s posebno resolucijo obsodili
grozotne razmere, ki jih je Ti-
tov režim s svojimi komunistič-
nimi ustvaril na Hr-|
vatskem. Zbora so se udeležili
predstavniki Hrvatske Katoli- 1
ške Zajednice, člani “mnogih”
društev Hrvatske bratske za-

PROLETAREC STOPA IZ SVOJEGA
Štiridesetega v "novo leto"

Zares je čudno, kako smo mogli tako važen ju-
bilej, kot je bil štiridesetletnica Proletarca, spustiti
mimo brez potrkavanja in slavnosti.

Ampak ker ta list ni bil ustanovljen za take stva-
ri, je bil prav v letu svojega štiridesetletnega jubi-
leja še toliko bolj zaposlen v naporih za naloge, ka-
terim je posvečen od dneva ustanovitve, ki je ne-
kako v decembru 1905 in njegova prva številka je
izšla v januarju 1906.

Treba se je bilo v tem letu, kakor v vseh prej-
šnjih, a posebno še v izrednih časih, kakor so seda-
nji, truditi, kako usmeriti list, da bo dosegel višek
svojih namenov, da bo koristil do skrajnosti svojih
smotrov.

To je list storil v težkih letih druge svetovne voj-
ne, kakor v letih prve svetovne vojne in v vseh
vmesnih letih, od kar izhaja.

Stopamo v leto 1946, ki nam obeta velike so-
cialne potrese, silovit razredni boj v Zed. državah,
in pa strašno intrig s strani reakcije za zanetitev
tretje svetovne vojne. Pravzaprav vojna niti konča-
na ni bila vzlic nemški in japonski kapitulaciji, in
oborožeanje se nadaljuje. Sicer drugače kot nekoč,
ampak s pogubnejšimi učinki.

Pri Proletarcu in v JSZ smo si prizadevali poma-
gati našim smotrom po svojih najboljših močeh. Ker
je med nami demokracija, so jo nekateri razumeli
drugače kot drugi in nastali so neprijetni incidenti,
a ne taki, ki bi mogli Proletarca postavljati v slabo
luč. Kljuboval je nasprotovanjam uspešno tudi na
znotraj, ne samo proti vnanjim sovražnikom. Neka-
teri ljudje, ki so nam bili načelno zmerom blizu, si-
cer niso nameravali hudega, a dogodilo se je, da so
se v svojih nazorih v tolmačenju demokracije zmo-
tili in pri tem tudi zgrešili mednarodna socialistična
načela, ki temelje na principih razrednega boja, ne
na formah take demokracije, ki jo po svojem okusu
buržvazija, kapitalizem in pa cerkev priznava.

Ko s prihodnjo številko stopi Proletarec v svoje
enoinštirideseto leto, mu bo to v ponos, in vsem,
ki so delali ali pa še delajo zanj in bodo nadaljevali.

jednice in predstavniki hrvat-
skih katoliških župnij torej
isti ljudje, ki so do japonskega
napada na Pearl Harbor delo-
vali za osiščnega agenta Paveli-
ča ter njegovo “Nezavisno Hr-
vatsko Državo”. In ker govore
o terorju, kdo pa more sploh biti
večij terorist in večja beštija
kot je bil “poglavnik” Ante Pa-
velič in njegovi “ustaši”?

Hitlerja smo porazili, ne pa
še fašizma in fašistov. Kajti ti
rujejo in vrtajo dalje v imenu
cerkve med Hrvati, v imenu
borbe za “osvoboditev Srbije iz-
pod Tita” med Srbi in med Slo-
venci v imenu kampanje za po-
moč beguncev, ki so po skrahi-
ranju Hitlerja in njegovega raj-
ha bežali iz Ljubljane in drugih
slovenskih krajev v Italijo, na
Koroško in kjer so že mogli do-
biti zavetja pred jezo naroda,
ki so ga izdajali sovražniku.
Zborovalci v Hrvatskem domu
na 96. cesti se bi zgražali, ako
jim bi kdo rekel, da so fašisti.
Ampak vendar so delali za raz-
bojnika Paveliča ter šli za njim
čez drn in strn, dokler jih ni
vstop te dežele opomnil, da od-
slej, to je, od decembra 1941 da-
lje, pomagati fašistom ni več
varno. In naši katoliški rojaki bi
prisegli na vse prste, da jim na-
gnjenje k fašizmu niti v misel
ne pride. Pri tem seveda ne ve-
do, da se v imenu vere navdu-
šujejo za ljudi, ki so bili Hitler-
jevi služabniki in delali zanj, da
mu zasužnijo slovenski narod,
ki ga je veliki “firer” potem
stopnjema pretapljal v “nemški
življenski prostor”. Ali bi nam
hotela Liga katoliških Sloven-
cev v Ameriki enkrat določno
pojasniti, čemu so ljudje, za ka-
tere nabira milodare, pobegnili
iz Slovenije šele ko je v nji Hit-
ler izgubil vso veljavo, ne pa
pred Hitlerjem? Torej, četudi
se ti ljudje še tako dušajo, da
niso fašisti, vendar lomijo kopja
in zbirajo v pomoč onim, ki so
delovali za Hitlerja in njegov

(Konec na 5. strani.)


