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Španci imajo prislovico, ki
trdi, da svinje, katere si kupiš
za izposojen denar, vedno kru-
lijo. Smisel je ta, da ljudje, ki
so posojila potrebni, običajno
pristanejo na vse pogoje, ki so
jim stavljeni, ker jim je v prvi
vrsti do tega, da dobe denar. To-
da obenem postanejo neizprosni
sovražniki svojih upnikov, ka-
terim nikdar več ne odpuste
pretrdih pogojev izsiljenih v
trenutku velike potrebe.

Naše zunanje ministrstvo je
izvojevalo veliko zmago nad
Angleži. Posojilo, katero so do-
bili Angleži, je v očeh marsika-
terih kongresnikov prepoceni,
posebno ker je Angliji odpuščen
ves dolg za lend-lease dobave.
Toda jasno je, da boljših pogo-
jev ni bilo mogoče dobiti saj
so pogajanja trajala kar 12 ted-
nov. Ako se nismo hoteli raziti
ne da bi dali posojilo, je bilo tre-
ba pristati na te pogoje.

Ako upoštevamo vse podrob-
nosti določb tega posojila, si mo-
remo izračunati, da plačajo An-
gleži za to posojilo le 1.63 od-
stotkov obresti, dočim mora sa-
ma ameriška administracija pla-
čevati posojila po 1.92 odstot-
kov. Mala razlika je več odteh-
tana z velikimi ugodnostmi, ka-
terere bo uživala ameriška trgo-
vina in pa zaposlitev delavcev
v industrijah, ki bodo delale za
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Kongres brez smisla za socialne
probleme in protidemokratičen

Je čudno, da ker je na krmilu dežele demokratska stranka,
ki ima vlado v rokah in večino v kongresu, pa se je moral pred-
sednik Truman torej ob enem vodja svoje večinske stranke
in njene večine v kongresu obrniti na ljudstvo proti njeni sa-
botažni, reakcionarni, protiljudski politiki in je to javno povedal
po radiu vsemu ljudstvu Zed. držav, —in še drugim po svetu,
ako jim je bila dana prilika, da so ga poslušali. To je storiil 3. ja-
nuarja.

Predsednik Truman ni briljanten govornik, niti ne slovi za
misleca, ne za sociologa, ne za človeka, ki bi bil spreten v držav-
ništvu, v intrigah in sploh ne za politika s širokim obzorjem, ka-
kor ga je imel pokojni Roosevelt. Ali pa n. pr. v času I. svetovne
vojne Woodrow Wilson, ki jebil tudi vodja demokratske stranke.

Ta stranka je torej “vladna stranka”, imenuje se za demo-
kratsko, ni pa demokratična. Njen političen aparat je korumpiran
n tako reakcionaren, da je nepojmljivo, kako se more res kak
lemokrat še navduševati za tako kakršno so si ti
ajbolj reakcionarni elementi, v zavezništvu s plantažniki, vele-

korporacijami in drugimi tolovaji, ki preže po izžemanju ljud-
stva. vzeli v zakup.

Vseeno, predsednik Truman, ki je bil dolgo sam član zvez-
nega senata, se je osmelil in naši zbornici poslancev in senatorjev
dne 3. januarja zalučil, da lenari in da zanemarja vse socialne
predloge. Obdolžil jo je kratkovidnosti in da je nič ne skrbi, kako
se v narodni ekonomiji pripraviti, da se katastrofa, kakršna nas
je doletela leta 1929 in trajala do te vojne in še nekaj dalj, več
ne dogodi-

Reakcionarji v republikanski stranki se norčujejo, pa tudi
bberalni republikanci, vsak seveda s svojega stališča češ
Truman je priznal bankrot “svoje” stranke, ki ima v kongresu
večino, in proti tej “svoji” in “njeni” večini se je v “pomenku
z ljudstvom” obrnil na množice, naj kongresnike in senatorje
pouče, kaj je in kaj ni dobro za deželo.

Truman s stališča “vrhovnega vodje” demokratske stranke
narodu ni slabo govoril. Slabo je le, da se mora tako konservati-
ven človek, kakor je on, kregati s kongresom, o katerem so nam
leta 1944 pravili, da je “triumf demokracije”, pa se je potem iz-
kazalo, kakor smo tu vedno poudarjali, da je zmagala “ena”
stranka znova, seveda pod dvemi imeni, kakor doslej.

Kako bo letos, ko bodo spet kongresne volitve?
Predsednik Truman o tem ni govoril, kajti če bi se osmelil,

bi moral na ljudstvo apelirati, ne samo da naj da sedanjim po-
slancem razumeti svoje zahteve, ampak da naj znjimi prihod-
njega novembra pomete.

Bomo videli, če se je iz teh tako slabih skušenj česa naučila
saj skupina, ki vodi politično akcijo CIO. Ako se ni, bo v jeseni
lahko “zmagala” in potem pa tarnala, da je zvezni kongres znova
protiunijski in protiljudski.

Tito govoril na naslov Italije
zelo ostro in prepričevalno

V Moskvi se jevelika trojica domenila, da je čas začeti skle-
pati mirovne pogodbe saj s takimi deželami, kot so Italija, Fin-
ska, Madžarska, Rumunija in Bolgarija.

Jugoslavija je interesirana posebno kaj bodo pogoji velike
trojice Italiji. Prvič se je v imenu vlade v Beogradu oglasil s
svojo misijo v Londonu podpredsednik Kardelj in potem, pred
moskovsko konferenco, pa sam Tito z dolgim člankom v jugoslo-
\ anskem tisku, v katerem ne igra z diplomatičnimi frazami tem-
več govori naravnost Italiji in zaveznikom.

Gre se v tem sporu za teritorije, ki so jih zavezniki podarili
Laliji za njeno zahrbtnost in Jugoslavija opozarja iste zaveznike,
da se Italija skuša izmuzniti iz kaše, ki jo ji je skuhal fašizem, na
nekako slične načine. In v tem slučaju največ spet na račun Ju-
goslavije.

Zato Tito v svojem članku poudarja, da je Jugoslavija vsak
čas pripravljena živeti v prijateljstvu z Italijo, toda pod takimi
pogoji, pod kakršnimi bo iskrenost in vzajemnost mogoča.

Pa opozarja: Italija si ves čas po Mussolinijevem padcu pri-
zadeva postati odločujoča pri zeleni mizi velike petorice. ali še
rajše, v veliki trojici, kajti ponaša se, da je bila naša sobojevni-
ca v vojni in ji je vsled tega treba to tudi priznati ter jo vzeti
medse, ne pa jo odrivati kot da je bila zaveznikom sovražna de-
žela! Tisto je bil le Mussolini, ne pa Italija, pravijo ministri vRimu in masa jim ploska-

Tito pa jih je v svojem zelo publiciranem članku vprašal:
“Mar je bil res samo Mussolini?” In odgovarja: Kako bi mogelMussolini s peščico kolaboratorjev vladati nad dvajset let tolik-
šno maso ljudi, vprizoriti invazijo v Abesinijo in snovati s Hit-
lerjem in Hirohitom pakt, ki je v zgodovini označen za “osiščeRim-Berlin-Tokio” ?

Predsednik nove Jugoslavije je s tem poudaril, da bi Musso-lini vsega tega ne zmogel brez masne pomoči italijanskega ljud-
stva. Seveda, pri tem pravi, da s tem ne misli italijanskegaproletanjata, ampak le italijansko reakcijo in njene fašistične
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VSI BI RADI DOMOV ČIMPREJ. že nad štiri milijone naših vojakov in mornarjev je odpuščenih.

Gornje je slika fantov, ki so bili poslani iz Japonske in se izkrcali na poti domov v San Franciscu.

ZED. DRŽAVE V BOJU ZA SVETOVNE
TRGE IN S TEM Z VELIKO BRITANIJO
Napisal Donald Bell, poročevalec časniške agencije ONA

izvoz v Anglijo.
Kritika v kongresnih krogih

ne bo toliko obsojala tega, da
smo se odpovedali plačilu za
lend-lease dobave, ker je bilo
znano v naprej, da te dobave ne
bodo plačane, temveč pred
vsem, da smo pristali na ugodne
pogoje posojil državi, ki name-
rava socializirati britansko os-
novno industrijo. Toda ta ugo-
vor ne bo obveljal, ker je zna-
no, da posojilo ne bo moglo biti
uporabljeno za kritje notranjih
potreb, temveč le za financira-
nje mednarodne trgovine in po-
sebno za financiranje ameriške-
ga izvoza v Anglijo.

A čemu je potem smatrati, da
je posojilo zmaga Amerike nad
Veliko Britanijo? Odgovor nam
bo prišel iz angleškega parla-
menta. Britanija je bila bankir
vsega sveta v teku zadnjih 150
let. Težko je bilo torej Angle-
žem prositi posojila v Ameriki.
Posebno težko pa je bilo temu
ošabnemu narodu, odpovedati se
nekaterim pravicam svoje suve-
renosti za ceno tega posojila.
Podpisati so morali finančni
sporazum, zvan Breton Woods,
in se držati zlata kot temelja
vrednosti denarja. Takozvani
blok angleške valute bo moral
biti opuščen. Predsednik Attlee
je moral podpisati dokument, ki
bo silno oslabil sistem posebnih

horde- Brez te podpore bi Mussolini ne mogel vladati Italije ta-
ko brez zaprek kakor jo je.

To je jasno. In tudi tista masa saj pretežni del, ki jo
Tito označuje za italijanski proletariat, mu je aplavdirala, dokler
je verjela njegovim frazam in.se upijanila ob njegovih “zmagah.”

V Italiji ni bilo proti Mussoliniji skoro do njegovega konca
nobene organizirane opozicije več —in strmoglavili so ga nje-
govi tovariši fašisti po načelih intrig mednarodne diplomacije,
v katerih so imeli vodilno vlogo ameriški in angleški agentje s
sodelovanjem Vatikana. Newyorški nadškof, sedaj kardinal Speel-
man, o katerem pravijo, da bo bodoči papež, je imel bržkone v
tistem “puču” veliko opraviti.

Na kratko, Jugoslavija pod Titom in Italija pod sedanjim
premierjem Gasperijem nista v “prisrčnih odnošajih”.

V Rimu demonstrirajo za Trst, ki naj bo pod Italijo. V Ju-
goslaviji, na Češkem, in da, tudi v Trstu, pa se vrše manifesta-
cije za pridruženja vsega jugoslovanskega Primorja kajpada
s Trstom vred, Jugoslaviji.

Drugo sporno vprašanje med Italijo in Jugoslavijo je za-
hteva Titove vlade po vojni odškodnini. Jugoslovanski uradniki
so v spremstvu z zavezniškimi oficirji in časnikarji ter z urad-
niki UNRRA izračunali škodo, ki so jo Italijani v času svoje
okupacije naredili Jugoslaviji. In to le materijalno škodo, ne
tiste, storjena v pobijanju ljudi, kajti take škode se ne more
plačati. Lahko pa bi Italija pomagala popraviti mostove, proge,
ceste, hiše itd., in pa sodelovati pri obnavljanju vasi, ki so bile
požgane.

Tito v istem članku prijema zaveznike to se pravi, wash-
ingtonske in londonske diplomate, ki mu dopovedujejo, da Jugo-
slavija nima pravice zahtevati vojne odškodnine od Italije. Češ,
saj.je sama do kraja revna in vrh tega je naša “sobojevnica.” Ti-
tov članek odgovarja, da so bili Italijani v vojni do konca na
Hitlerjevi strani. Ta očitek sicer oni zavračajo, a je v veliki meri
resničen. K zaveznikom so se začeli nagibati šele ko sta Vati-
kan in Kvirinal spoznala, da je Hitler izgubljen.

Čemu naj torej Jugoslavija plačuje za grehe, ki jih je stori-
la Italija? Jugoslavija se je borila v svojo obrambo in za zmago
zaveznikov, a Italija pa proti njim toliko časa, dokler niso dvorni
in cerkveni glavarji spoznali, da je bolje, ako menja barvo.

Tito v istem članku pravi, da Jugoslavija ne zahteva od
Italije nič nemogočega, a želi pa, da ji povrne saj drobec aa
ogromno škodo, ki jo je naredila v velikem delu Jugoslavije.

Ko se bo sklepalo mirovno pogodbo z Italijo, bosta Amerika
in Anglija z njo, v namenu, da jo ohranita monarhizmu, kapita-
lizmu in cerkvi. Ampak pravičnih zahtev Jugoslavije jima ne bo
lahko ignorirati.

carin v okvirju britanskega car-
stva.

Ti pogoji niso neposredno del
določb posojila, pač pa se naha-
jajo v ameriški beli knjigi, ki
postavlja načela za reorganiza-
cijo svetovne trgovine. Velika
Britanija torej ni več popolno-
ma svobodna, da organizira svo-
je vplivne sfere kot se ji zljubi.
V teh dveh listinah v posojilu
in v predlogih za razširjenje
svetovne trgovine in zaposlitve,
se zrcali propadanje britanske
sile.

Ameriška trgovska politika
pa je s tem našla svojo določeno
smer. Jasno je, da bodo tudi
druge države zahtevale posojila
na podlagi istih ali sličnih pogo-
jev na vsak način predno bo-
do pristali na naše predloge gle-
de svetovne trgovine. Najvaž-
nejša med temi drugimi država-
mi je Sovjetska unija, in to je
našemu zunanjemu ministrstvu
dobro znano. Na prvi pogled ni
videti, da bi omenjeni dve listi-
ni vsebovali določbe, ki bi bile
nesprejemljive za Sovjetsko
unijo. Državni tajnik Byrnes in
njegov pomočnik Vinson sta do-

' volj realista, da vesta, da zuna-
nja trgovina na svetu ni več os-
novana na “svobodnem podjet-
ništvu”, in tega niti ne posku-
šata zahtevati.

Ameriški predlog se opira na
popolnoma pravilno sodbo, da je
lažje trgovati z vladami kot z
mednarodnimi karteli. Vlade so
odgovorne za celokupno gospo-
darstvo svojih narodov, karteli
pa se brigajo le za svoje poseb-
ne koristi. Vlade pozdravljajo
vsako razširjenje mednarodne
trgovine, ker je v zadnji analizi
koristno tudi njihovim naro-
dom.

Attleeju je bilo najbrže te-
žko podpisati to oceno, kajti An-
gleži so najbolj zagovarjali kar-
tele, in Velika Britanija, ki je
najbolj trdno zasidrana v med-
narodni trgovini, ima največ
izgubiti, ako postane popolnoma
svobodna. Amerika pa, ki ima
najsilnejšo industrijo, ima tudi
največji interes na tem, da po-
stane mednarodna trgovina po-
vsod čim bolj svobodna.

Čehi izgnali že dva
milijona Nemcev

Iz Prage poročajo, da so iz
Češke izgnali v Nemčijo že
okrog dva milijona Nemcev, iz-
med njih 50 odstotkov na Ba-
varsko in ostale v razne druge
nemške province. Kar pa se je
Nemcev izkazalo zvestih čeho-
slovaški republiki, v kateri so
imeli vse pravice, bodo še smeli
ostati tam. Ker pa so se Čehi na-
učili, da je Nemcem nevarno za-
upati, bodo oprezni in Nemci na
Češkem, tudi kar jih bo še osta-
lo tam, bržkone ne bodo še dol-
go imeli ali pa dobili takih svo-
bodščin, kot so jih uživali, pre-
dno je Hitler s svojim monakov-
skim paktom udaril po tej naj-
bolj demokratični deželi z odo-
britvijo dveh glavnih demokra-
tičnih sil. To se ne sme pozabi-
ti, pravijo Čehi, zato so zdaj po-
litično vse drugačni kot pa po
prejšnji vojni.

Mnogokrat smo mnenja: to in to
novo spoznanje se ne da spraviti
z dogmo v soglasje

... Ali z religi-
jami je ravno tako kakor s kovčki:
vedno se da še kaj vanje stlačiti.
—Roda Roda.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Že zopet smo v novem letu.

Pač, leta beže. In čudno, čim
starejši postajamo, tem histrej-
še potekajo leta. Ni več tiste po-
časnosti, kot se nam je zdelo ta-
krat, ko smo tako težko čakali
na fantovska leta.

Časopisi in revije prinašajo
ob začetku vsakega novega leta
dolge opise kaj- vse se je dogo-
dilo v pretečenem letu. Veliko
je zgodovinskega in veliko tudi
žalostnega. Ne samo na bojiščih
ter v daljnih deželah, ampak tu-
di tu pri nas se je poleg nekaj
veselih dogodilo tudi še več tra-
gičnih dogodkov.

Tragedija v Pineville, Ky.,
kjer je več kot triindvajset rev-
nih rudarjev izgubilo svoje živ-
ljenje. Tragedija, kakršna se ve-
dno ponavlja- Težko jih je na-
števati, kajti njih število je pre-
veliko. Slike teh nesreč so sko-
ro povsod enake.

Male, skromne naselbine, le-
sene, oguljene hiše, mal vrtič
naslonjen ob griču pa imaš
običajno sliko premogarske va-
sice. Časih, ko je vse dobro, je
malo veselja, ali kadar udari tra-
gedija, katera vedno visi nad
vasico takrat je žalost, kate-
ro je nemogoče popisati.

Ali tragedija se tudi velikih
mest ne izogiba. Pred dobrim
mesecem dni je v Fox River
Grove (mala naselbina blizu
Chicaga) ponoči zgorelo četve-
ro otrok. Mati je silila v gorečo
hišo, da bi jih rešila, pa je bilo
prepozno. Njen mož, kateri je
bil pri vojakih in je že bil na
potu domov je mesto četverih
zdravih otrok najde) štiri rakve

—in napo] mrtvo ženo. Nekaj
podobnega se je nekaj tednov
pozneje zgodilo v bližini Detroi-
ta, kjer se je v ognju zadušilo
pet otrok.

Na božično noč je telefoniral
neki delavec tu v Chicagu na
policijsko postajo, češ, mati je
bolna v St. Louisu, ali on ima
samo 49 centov denarja. Bi mu
li mogli na kakšen način poma-
gati? Vzeli so njegov naslov- Ko
so kakšno uro pozneje potrkali
na njegovav rata, so našli dve
mrzli sobi, skoro nič pohištva,
ženo in dva otroka pa bolne, po-
kriti s cunjami na postelji. Na
peči je bilo pripravljeno za bo-
žično kosilo—pet krompirjev. . .

Mož je povedal, da je delal
med vojno v tovarni, kadar mu
je dopuščalo zdravje, ali zadnje
čase je pa tako obolel, da je bil
nezmožen za delo. Kar je bilo
prihrankov je pobrala bolezen.

Tudi drugače je rekord dru-
žinskih nezgod precejšen. N. pr.,
tu v Chicagu smo prekosili vse
prejšnje rekorde razporok
kajti v preteklem letu smo do-
segli število 19.430. So bila
pač vojna leta.

Po svetu
i Državni tajnik Byrnes se je
povrnil domov in ko to pišem
se pripravil na odhod v London.
Kot je pojasnil v svojem radio-
govoru, je bila ta konferenca
saj deloma uspešna- Rešili so
precejšnje število vprašanj in
druge pa odgodili v bližnjo »bo-
dočnost. Najvažnejše glede
evropskega miru, so odložili za
ne pozneje kot meseca maja.

Glede atomske bombe so skle-
nili, da se v to izbere poseben
odbor, kateri Lo pod okriljem
skupnih narodov. Še posebno je
Byrnes poudarjal v svojem go-
voru, da ni Rusija nikjer za-
htevala nikakega pojasnila gle-
de atomske bombe, ne njenih
tajnosti, in da ni on izdal nika-
kih tajnosti glede izdelovanja
teh bomb.

Glede Japonske je omenil to,
da je pravilno, da imajo ostali
narodi besedo pri upravi te de-
žele. (Glede tega je precej hru-
pa med našimi reakcionarji.) O
Kitajski je omenil to kar smo že
vedeli prej, da vsi zavezniki že-
lijo, da se čim prej pomiri. Ome-
nil je tudi, da se je govorilo tudi
o Iranu, ali so lo vprašanje v
poznejših govorih opustili.

Da smo na jasnem. Svetovni
položaj, še posebno v Aziji, ni
ravno najboljši. Ne samo Indo-
nezija, kjer je odprta revolta,
ampak od Indije do Irana vre in
na stotine milijonov ljudi, kate-
ri žive na najnižji stopnji živ-
Ijenske eksistence, zahtevajo ne
samo politično svobodo, ampak
tudi konec ekonomske sužnosti.
Da. nič kaj dobri časi se ne obe-
tajo za bele gospodarje v Aziji.

Jugoslavija
Kot smo pričakovali, se je do-

godilo- Reakcionarji so se spra-
vili na delo. Nemogoče je bilo
misliti, da bi čaršija kar tako
lepo popustila brez vsakega bo-
ja. V Londonu se roti Peter, da
je še vedno kralj ter da ga na-
rod zahteva. V bosanskih hribih
se baje še vedno skriva silni
Draža Mihajlovič, z armado se-
demdeset tisoč mož, s katero bo
osvobodil domovino pred komu-
nisti in Titom, ter postavil Pe-
tra nazaj na prestol. Tem reak-
cionarjem tudi dobro služi ne-
kaj ameriških časnikarjev, kate-
rim je jugoslovanska vlada do-
volila svoboden vstop. Eden teh
je Leigh White, kateri zadnje
čase pošilja svoje laži iz Bel-
grada, ter menda komaj čaka,
da ga Jugoslovani vržejo ven iz
dežele, tako, da bo lahko igral
mučenika. V enem njegovih
člankov, pisanih v Ljubljani,
pravi, da je dobil Tito novo ime
“Fuherer”. To tolmači na način,
da ga nazivajo v Sloveniji “Naš
vodja”. To veliko odkritje bi la-
hko povedal tistim, kateri še ni-
so nikdar slišali tega izreka. Ko
sem bil sedem let star, sem že
slišal o našem župniku, da je
“duhovni vodja”. Kdo je bil vo-
dja Slovenske ljudske stranke''

Dr. Šušteršič. če je torej
vsak “vodja” der fiihrer, potem
smo jih imeli in jih še imamo
ija tisoče- V nekem drugem član-
ku piše isti človek, da se pri-
pravlja Titova armada s Sovjet-
sko unijo na boj proti zapadni
Evropi in Ameriki. Vse to poši
Ija iz Belgrada. Pa se ljudje ču-
dijo, zakaj se prizadete države
branijo ameriških časnikarskih
poročevalcev.

Pri nas
Novo leto nas je našlo bolj v

skromnem položaju. Vojna leta,
oslabelost ameriške socialistične
stranke in še druge stvari so tu-
di nas oslabile. Ali kot je razvi-
dno iz našega časopisja, se že
obrača na bolje. V tem letu nas
čaka veliko dela, ne samo na
društvenem, ampak na politič-
nem polju. Kot lahko vidi vsak
delavec, da v današnjem boju
za obstanek ni dovolj samo eko-
nomska organizacija v njegovih
unijah ampak mu je absolutno
potrebna tudi močna politična
organizacija.

Ob koncu se zahvaljujem
vsem prijateljem za njih čestit-
ke. posebno še Big Tonetu, doli
v solnčni Californiji, kateri je
eden naših najpridnejših somi-
šljenikov in prijateljev Prole-
tarca. Njemu, njegovi ženi in si-
novom moje naj lepše čestit-
ke k Novemu letu!

Nabiranje obleke
SANSov odbor za nabiranje

obleke naznanja, da se vrši po-
biranje obleke med prvim in
petnajstim januarjem tega leta
Vsak darovalec naj prinese ob-
leko v dobrem stanju in spod-
njo obleko pa očiščeno in opra-
no. Odbor se že v naprej zahva-

-1 ljuje vsem darovalcem in prosi,
naj med temi dnevi prinesejo

| njih darila v Labor Center, 2301
South Lawndale Avenue-

Tole mi ne gre
v glavo?

/z

Ako so slovenski begunci v
Rimu in v Londonu res tako za
demokracijo, kako da se bore
zanjo šele ko je bila Slovenija
osvobojena, dočim so bili pod
Hitlerjevo - Mussolinijevo oku-
pacijo pasivni, mnogi pa so jima
celo pomagali! Ta njihna dvo-
obraznost mi nikakor ne gre v
glavo!
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