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RAZDELJEVANJE KRUHA je ena največjih nalog zaveznikov,
kar jih imajo sedaj v Evropi. Gornje je prizor, ko ga dele Židom v
Berlinu.

Vatikan v naporih
za utrditev moči
in vpliva po svetu

Glavni vir dohodkov rimske cerkve
sedaj Severna in Južna Amerika.
Iz fašizma v "demokratiziranje''

Papež Pij XII. je tik pred bo-
žičem imenoval 32 novih kardi-
nalov. med temi štiri v Združe-
nih državah, tako da ima Ame-
rika sedaj pet kardinalov. Pred
tem imenovanjem jo bil v Ame-
riki le eden kardinal, namreč
kardinal Dennis Dougherty v
Philadelphiji.

Z novim imenovanjem je šte-
vilo kardinalov naraslo na 70,
kar je po cerkvenem zakonu
dovoljeno, več pa ne.

Novi ameriški kardinali so:
newyorški nadškof Francis J.
Spellman, o katerem trdijo, da
bo bodoči papež, dalje čikaški
nadškof Samuel A. Stritch. šent-
lojški nadškof John Glennon in
detroitski nadškof Edward
Mooney-

Poleg te kardinalske petori-
ce. sta še dva druga v Severni
Ameriki, namreč novi kardinal
za angleško govoreče province
v Kanadi in pa dosedanji kardi-
nal v Quebecu, Kanada, za fran-
cosko govoreče katolike.

Južna Amerika je imela do
tega imenovanja samo enega
kardinalskega “princa”, sedaj
pa jih bo imela šest. Azijo je pa-
pež “blagoslovil” z enim kardi-
nalom, ki jc prvi Kitajec, da ga
je “doletela ta čast” in obenem
“ves” katoliški Daljni vzhod.
Turška Armenija je dobila ene-
ga, Nemčija je dobila tri nove
in Francija enega novega kardi-
nala.

Kardinalski kolegij se zbere v
Rimu dne 18. feb. Prvič po več
stoletjih bo kolegij imel 28 ita-
lijanskih kardinalov, druge na-
rodnosti pa 42. Kljub temu bo-
do Italijani kot narodnost naj-
bolj zastopani v tej višji obla-
sti katoliške hierarhije.

Zakaj in čemu se je “sveti
oče" odločil, da “/.demokratizi-
ra” svoj kardinalski štab? Mar
je res postal tako “liberalen”?

Uradna katoliška cerkev se je
vedno znala prilagoditi razme-
ram in zahtevam časa. Pri tem
vselej odločuje Petrov novčič;
kjer je izgled. da se bo v Rim
stekalo največ bogastva, tja se
ozre oko “svetega očeta’. Papež
je namreč v praksi materialist,
ne pa v teoriji, v njegovih inci-
klikah in pastirskih pismih.

Šestletna vojna je marsikaj
spremenila, pa so se spremenili
tudi papeževi dohodki, ki so v
nekaterih evropskih deželah po-
polnoma usahnili. Na primer vir
dohodkov na Poljskem in mno-
gih drugih državah Evrope. Pa-
pež je bil torej prisiljen, da je
podelil rdeče kardinalske kape
tistim pastirjem, ki pasejo svoje
ovce na boljših pašnikih.

Znano jc, da je papež odprto

podpiral klerofašizem v Avstriji
in Španiji, na Portugalskem in
Poljskem ter nacizem v Nemči-
ji. da ne omenjamo njegove sli-
čne podpore v drugih manjših
državah. To je bilo logično, kaj-
ti njegova “država” je tudi to-
talitarska, kakor je diktatorična
tudi sestava katoliške cerkve
same. Demokracija je katoliški
cerkvi španska vas.

Kakor hitro je papež videl,
da bije fašizmu zadnja ura, je
hitro obrnil plašč po vetru in
začel peti o demokraciji, da se
mora demokracija “pravilno ra-
zumeti”. Pa je “sveti oče” obso-
dil totalitarianizem. četudi ni to
prav rad storil, kajti njegov zve-
sti sluga krvnik Franco v Ma-
dridu je dete njegovega priza-
devanja.

Središče svetovne sile se je
tako rekoč preselilo iz Evrope.
Na Poljskem ima papež dva kar-
dinala, enega na Češkem in že
omenjenega v Armeniji, kar naj
bi tvorilo zadnje njegove šanse
proti sovjetom.

Papež ni le duhovni poglavar
rimske cerkve, temveč je hkrati
tudi posvetni glavar države. Kot
tak se ne briga le za rešenje duš,
ampak se aktivno vmešava v po-
litične zadeve.

Papež dobro ve. da je svetov-
na posvetna sila sedaj koncen-
trirana v “protestantskih” Zdru-
ženih državah in ameriški pro-
testantski veljaki imajo velik
vpliv v Južni Ameriki, zato je
razvil svoj kardinalski aparat
na ta dva kontinenta-

Skratka: V Evropi papež in
njegova cerkev naglo zgublja
tla; napredek levičarskih struj
tam bo pa ta tla še bolj zrah-
ljal. Zato kaže njegova smer v
Novi svet, ki bo morda njegova
zadnja opora . . .

Plinske bombe (solznice) so za
razbijanje stavk spet v modi.
Od kar je vojne konec, se jih je
prvič poslužila proti stavkarjem
policija v Los Angelesu in tudi
policija v drugih mestih se je
dobro založila z njimi.

Razganjanje piketov s količki
in batinami je stara metoda, ki
se jo v sedanjih stavkah pridno
uporablja. Tudi sodniki so kom
panijam spet na uslugo, kadar
zahtevajo “inžunkšne” proti
stavkarjem.

Velike korporacije so se že
med vojno odločile zlomiti unije
ob prvi priložnosti. V kongresu
so si poskrbele dobiti povračila

Dolga povest iz bojev uporni-
kov proti okupatorjem na Slo-
venskem v minuli vojni, ki jo je
napisal za letošnji koledar Et-
bin Kristan, je mojstersko za-
snovana in zajeta iz srca od člo-
veka, ki to borbo razume in ki
je vzlic svojim letom ostal revo-
lucionar kakor je bil v mladosti.

Napisana je realistično s sta-
lišča razmer, kakršne so v on-
dotnih krajih rasnično bile. Že
samo ta povest je vredna, da si
koledar vsakdo kupi.

Katka Zupančič pa ima v tem
koledarju povest iz življenja
naših ljudi v Ameriki. Vsakdo,
ki jo bo čital, bo lahko priznal,
da je to eno izmed najlepših del.
ki jih je Katka že podala čitate-
Ijem. Sploh je to biser v tem
koledarju. Slika revno vdovo, ki
se preživlja s pranjem; ima
hčerko edinko, ki jo je izšolala.
Dekle doraste, se zaljubi v fan-
ta, o katerem smatra, da je iz
zelo imovite družine kjer je
vse v sijaju, pa fantu dopovedu-
je, da ima mater, ki je z Dunaja
doma,- rafinirana dama itd. A

od davkov v znesku poldruge
milijarde, torej imajo dohodke
tudi če ne obratujejo- N. pr.,
vodstvo korporacije General
Motors je pred dobrim tednom
izjavilo, da pogodba med unijo
avtnih delavcev in njo več ne
velja in da take kakor je bila
ne bo nikdar obnovila. Z dru-
gimi besedami, ravnatelji te naj-
večje korporacije so se odločili
zbiti unijo s tem, da delavce iz-
stradajo. Ob enem jim pripove-
dujejo, da so delavci v desetih
tednih stavke izgubili na plači
že okrog osemdeset milijonov
dolarjev, ki si jih tudi z zviša-
njem mezde ne bodo mogli ni-

KLIC PERZIJE NA POMOČ PROTI
SOVJETSKEMU IMPERIALIZMU

Iranska (perzijska) delegacija se je na konfe-
renci združenih narodov v Londonu pritožila proti
Sovjetski uniji, ker se umešava v njene notranje za-
deve in s svojo armado podpihuje uporniška gibanja
in levičarsko demokratično stranko. To je za Anglijo
in Zed. države zelo neprijetna zadeva. In seveda
tudi za Rusijo.

Iran je veljal doslej za državo pod angleško
sfero. Vlada v Teheranu se je gibala po navodilih
iz Londona in iranska oljna polja so monopol Angli-
je in pa ameriške Standard Oil kompanije. Rusija
smatra, da če že morajo iranske petrolejske vrelce
kontrolirati vnanji interesi, ima ona do njih saj toliko
pravice kakor angleški in ameriški kapitalisti. Vrh
tega je Iran soseda Sovjetske unije in sedanja takti-
ka Moskve je, da hoče imeti ob mejah USSR sebi pri-
jateljske vlade. Sloj, ki je sedaj na krmilu v Iranu,
pa se ne smatra za naklonjenega Moskvi in ne nje-
nemu gospodarskemu in političnemu sistemu. V
kremlinu so se zavzeli pridobiti Iran pod svoj vpliv
in v ta namen negujejo v njemu stranko, ki se ozna-
čujejo za demokratično, a vlada v Teheranu trdi, da
je demokratična znamka te stranke le slepilo, kajti
v resnici ie komunistična in dekla Moskve. Dejstvo
je, da ima ta stranka v Iranu veliko pristašev in da
res deluje za demokratiziranje države. Ako in kadar
dobi vlado ona v svoje roke, postane Iran Rusiji
prijateljska dežela in pride pod njeno zaščito. Anglo-
ameriške oljne družbe delujejo, da se to ne zgodi.

Perzijo ali Iran so v minuli vojni zasedle angle-
ške, ameriške in sovjetske čete sporazumno z dolo-
čbo, da se iz nje umaknejo ko bo konec Hitlerja. Do-
govorili so se, da se to zgodi najpozneje meseca
marca to leto. V ruski zoni Perzije se je pred nekaj
tedni dogodil upor proti sedanji vladi v Teheranu,
z zahtevo, da se tisti del, ki ie tudi bogat na oljnih
vrelcih, pridruži sovjetski republiki Azerbajidžan.
Iranska vlada je hotela upor zadušiti s silo, toda so-
vjetska armada ji ni dovolila, da bi poslala vojaštvo
nad upornike, češ, da bi to pomenilo civilno vojno in
pa krivico nad ljudstvom, ki je upravičeno dobiti
saj avtonomijo, če že ne združenje z Azerbajidžanom.
Izgleda, da v tem sporu Moskva ne bo odnehala in
da Perzija ne bo več dolgo posest angleškega im-
perializma.
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DVA SPISA, KI STA SAMA VREDNA
VEČ KOT PA JE CENA KOLEDARJA

v resnici o nji rajše ne govori-
Doma pa se muči in mati se ču-
di, čemu je postala takšna? De-
kleta je sram kaj, če njen
fant nekega dne pride na obisk
in vidi to revščino in to njeno
izgarano mater! In res pride. Si-
cer pa boste i to povest brali v
Koledarju čim ga dobite v roke.

Zelo lepa je pesem, napisana
za sodobnost in bodočnost, ki je
na tretji strani, in pa Seliškar-
jeva, Oton Župančičeva ter ra-
zne druge pesmi, ki so bile po-
rojene v minuli borbi za osvo-
boditev slovenskega naroda iz-
pod okupatorjev in starih spon.

Joško Oven opisuje težave
obrtniških vajencev, ki so se
učili pri brezvestnih mojstrih,
Anton Garden opisuje spomine
iz svojih dni, Jos. Chesarek ima
daljši spis o bratih Vertinih,
Anton Shular ima spis o oderu-
hih. J. N. Rogelj informativni
članek “Koliko nas je”, Marya
Omahen Mohar piše o svojem
dedku, in o slovenski zadrugi v
Waukeganu-North Chicagu piše
Albina L. Furlan; John Žigman

Vračanje v "dobre stare čase" in razmere
koli nadomestiti. Da bi ugodili
zahtevi za 30 odstotkov zviša-
nja, o tem ni pri vodstvu G. M.
niti govora.

Zaradi stavke pri G. M. je v
avtnem mestu zelo prizadeta tu-
di trgovina in kompanijska pro-
paganda ščuje trgovce proti uni-
ji, češ, ona je kriva, da boste
stržili nad 100 milijonov dolar-
jev manj kot pa bi, če se bi ob-
ratovanja ne prekinilo.

Predsednik Truman je skušal
val stavk ustaviti ali ga saj ome-
jiti s pomočjo takozvanih razis-
kovalnih odborov, ki naj bi ne-
pristransko. ugotovili,., koliko
kompanije lahko mezdo zvišajo

Jugoslavija imela
v minuli vojni •

ogromne izgube
Pred kratkim je Mitar Bakič.

tajnik prezidija zvezne vlade
Jugoslavije; izjavil, da je Jugo-
slavija v vojni izgubila 10 od-
stotkov svojega prebivalstva in
čez 60 odstotkov svojega narod-
nega bogastva. Njeno gospodar-
sko življenje je bilo popolnoma
ustavljeno in njen narodni do-
hodek se ie znižal za 70 odstot-
kov.

“Naša največja izguba je bila
v življenjih,” je izjavil Bakič.
'Zgulili smo 1,685,000 ljudi, od
katerih ie bilo nad 75% ustre-
ženih ali pa so zgubili svoja živ-
ljenja v fašističnih taboriščih
in krematorijih. Zgubili smo čez
90,000 izurjenih industrijskih
delavcev in rudarjev, ter 40,000
izobražencev.”

V Jugoslaviji je 425,000 ra-
njenih in pohabljenih. Bilo je
čez 170,000 vojnih ujetnikov,
320,000 internirancev in okrog
270,000 ljudi je bilo izgnanih
ter odpeljanih v sužnost. Po-
vprečna starost übitih in pogre-
šanih je bila 22 let starosti. Ta
slika predstavlja ogromno eko-
nomsko škodo, ki jo je Jugosla-
vija utrpela v drugi svetovni
vojni.

Na drugem mestu je izguba
narodnega bogastva. Jugoslavi-
ja ie agrikulturna država in nje-
no kmetijstvo je bilo najbolj
prizadeto. Čez 15 milijonov sad-
nega drevja in okrog 84,000
hektarjev vinogradov je bilo
uničenih, ali četrtina predvoj-
nega števila. Dve tretjini konj
je bilo pobitih, medtem ko je
bilo okrog 60% druge živine
uničene, drobnice pa še več.

Poleg tega je bilo brezmala
vse kmetijsko orodje uničeno,
poškodovano ali pokradeno in
odpeljano, in sicer 1,530 trak-
torjev, 2,485 parnih strojev, 12,-
800 mlatilnih strojev,. 380,000
plugov, 8,200 raznih kmetijskih
strojev in 485,00 kmetijskih vo-
zov.

To je ogromna cena v življe-
njih in blagu, ki jo je Jugosla-
vija plačala v štiriletni vojni.

Zed. države imajo v tujini
veliko uslužbencev

Zed. države imajo v inozem-
stvu med 760,000 do 850,000 ci-
vilnih uslužbencev, kar stane
davkoplačevalce okrog eno mi-
lijardo sedem sto milijonov do-
larjev-

ima črtico o svojem očetu, John
Goršek obuja spomine na dneve
pred. 35 leti, Frank Česen je za-
stopan s satiro, Janko Zega opi-
suje sestanke staršev, ki so ime-
li sinove in hčere v armadi
zelo lepa stvar iz življenja lju-
di. ki se prej niti na enem bloku
niso poznali, vojna pa jih je se-
znanila in spravila na družabne
sestanke, da so drug drugemu
povedali, kje so njihovi sinovi
in kaj pišejo z dežel, v katere so
bili poslani, in z bojišč. Anton
Slabe ima v tem koledarju čr-
tico “Pot v novo življenje” in F.
A. Vider članek “Kali za novo
vojno”. Poleg teh je zastopanih
več drugih naših tukajšnjih so-
trudnikov, ostali spisi pa so iz
starega kraja, ki jih navedemo
v prihodnji številki. Čim dobi-
mo koledar iz knjigoveznice, ga
nemudoma razpošljemo.

ne da bi ob enem podražile svo-
je produkte. Toda ravnateljstva
se niti po predsednikovih željah
nočejo ravnati in odklanjajo
njegovo spravljivost.

Že med vojno so prerokova-
li, da čim preneha municijska
industrija, bo čas ugoden za u-
gcnobitev industrialnih unij in
s tem za nemoteno izkoriščanje
delavcev ter kupičenje profitov.
Ker imajo korporacije občinske
uprave, policijo in sploh vse po-
litične urade na svoji strani, je
borba za unije res naporna, ka-
kor je bila v “dobrih starih ča-
sih”. Ampak to je šele začetek,
le uvod v borbo, ki prihaja.

fKOMENTABJII
Joseph Drašler poroča o jugo-

slovanskem taboru v ameriški
okupacijski zoni v Nemčiji, v
katerem je okrog 70 Slovencev
ter tisoč Srbov. Z živežem jih
oskrbuje ameriška vojaška ob-
last, v zameno pa izkladajo ra-
zen tovor za ameriško vojaštvo.
Teh 70 Slovencev in tisoč Srbov
se noče vrniti v Jugoslavijo. V
Nemčijo so bili izseljeni na pri-
silno delo pod Hitlerjem. V ta-
boru izdajajo svoj list “Rodo-
ljub”- V podnaslovu pravi, da je
to glasilo “kraljevskih jugoslo-
vanskih častnikov, podčastni-
kov in vojakov.” članki so pro-
ti Titu in njegovi vladi, večino-
ma prevedeni iz ameriškega in
angleškega tiska. List vzklika
živijo kralju Petru 11. in DražJ
Mihajloviču. Ni čudno, ako se
te vrste ljudje nočejo vrniti.
Ampak ameriška armada jih tu-
di ne bo imela za zmerom na
brigi.

V Nemčiji je tudi veliko Po-
ljakov in Rusov, ki nočejo na-
zaj. Največ jih je v ameriškem
delu. Nemcem in naši vojaški
oblasti so v veliko nadlogo. Po-
ročajo, da je med njimi mnogo
zločinskih tipov, ki so strah pre-
bivalstva. Ameriška komanda
bi se teh nezaželjenih ljudi rada
iznebila in jih sili nazaj na Polj-
sko, oziroma v Rusijo. Ko so
jim rekli, da jih bodo šiloma po-
slali, če nočejo prostovoljno od-
iti, so zagrozili z masnim samo-
morom. Ko so minuli teden
ameriški vojaki hoteli okrog
300 Rusov primorati v vlak, jih
je deset izmed njih res izvršilo
samomor, drugi pa so se spustili
z našimi vojaki v pretep To je
posledica propagande belogar-
distov in drugih sovražnikov se-
danje poljske vlade in Sovjet-
ske unije.

V Ameriko pride v prihodnjih
par mesecih 60,000 nevest iz Ev-
rope, Avstralije in Nove Zelan-
dije, ki so se poročile z našimi
vojaki. Nekaj tisoč jih je že pri-
šlo. Mnogih se je lotilo domoto-
žje. Nekaj Avstralk se je vrnilo
ne da bi hotele čakati razporo-

ke. Nedvomno se bo veliko teh
zakonov prej ali slej enako kon-
čalo. Isto se je dogodilo po prej-
šnji vojni.

V Koreji so se dogodili veliki
nemiri baje največ proti Ru-
iii. Financirajo jih desničarski

’'rog :, ki hi radi, da postane Ko-
•c:a takoj samostojna in da se
'dado ri :m izroči, predno se ko-
munistično gibanje “preveč raz-
i?sc”. Dogovor med Rusijo in

Zed. državami določa, da bo Ko-
reja pod zavezniško upravo pet
let. Menijo, da bo vzelo toliko
•asa, predno se korejsko ljud-
stvo nauči demokracije in se us-
posobi za samovlado- Ampak
skoro gotovo bo treba korejski
problem prej rešiti. Ovira je,
ker bi sovjetska vlada rada Ko-
rejo v svojo “sfero vpliva”, Zed.
države pa nasprotujejo.

Kcreja ima 25 milijonov pre-
bivalcev. Izmed teh jih je 17
milijonov pod ameriško kontro-
lo. osem pa pod sovjetsko arma-
do. To delitve za deželo niso do-
bre in je razumljivo, čemu bi
Korejci radi, da tuje čete čim-
prej odidejo.

Ameriški vojaki na Filipinih,
v Nemčiji in v Franciji so vlado
v Washingtonu in ameriško vr-
hovno poveljstvo z demonstraci-
'ami opozorili, da hočejo domov.
General Eisenhower jim je ob-
ljubil. da se to zgodi, ob enem
pa je nadaljne demonstracije
prepovedal. Protesti naših fan-
tov dokazujejo pred vsem to, da
vojaščina med ameriškim ljud-
stvom ni priljubljen poklic. Po-
sebno ne v mirnem času.

Argentinski diktator Peron
je svoje vrste Zašist, ki si išče
zaslombo med maso, posebno
med delavstvom. In ne brez us-
oeha. Ko so ga tekmeci skušali
zpodriniti, so se dogodile nje-

mu v pomoč velike stavke, v
povračilo pa je delodajalcem
ukazal delavcem zvišati mezdo
n jim plačati počitnice in bo-

nus- Proti temu odloku pa so in-
dustrialci zastavkali. Demokra-

(Koned na 5. strani.)

UNIJE BREZ SVOJE POLITIČNE
STRANKE NE BODO USPELE

Dočim stotisoče delavcev stavka v borbi za
zboljšanje življenskih razmer, se politične mašine
demokratske in republikanske stranke pripravljajo
na primarne volitve, ki se bodo vršile aprila to leto.
Nominirale bosta kandidate v kongres in v razne
druge politične urade.

linijskim voditeljem je sedaj lahko popolnoma
jasno, da je sedanji kongres organiziranemu delav-
stvu sovražen in da ne bo prihodnji, ki bo izvoljen
meseca novembra, nič boljši, ako bodo unije delovale
le za izvolitev "prijateljev" namesto da se bi podale
v volilni boj s svojimi kandidati.

Seveda, dokler bodo voditelji unij zaeno s ka-
pitalističnimi politiki vred trdili, da so za "free enter-
prise" in za "naš (ameriški) način življenja", bo izid
volitev v zvezni kongres tak kakor pred dvemi leti.

Kaj pomaga štirinajst milijonov organiziranih
delavcev, če pa v politiki glasujejo za sistem, proti
kateremu na industrialnem polju stavkajo? Ta dvoj-
na nelagična taktika stane delavstvo ogromnih na-
porov in žrtev. V industriji stavkajo proti izkorišče-
valcem a v politiki pa podpirajo njihen sistem! Ne
morejo zapopasti, da je že skrajni čas izreči se za so-
cializem in dati slovo obema strankama ameriških
kapitalistov in privilegijev. Kaj koristi unijam trošiti
denar v kampanji za demokratske in republikanske
kandidate, ko pa jih po volitvah puste na cedilu,
kot se je zgodilo leta 1944 in že po vsakih prejšnjih
volitvah!

Dokler ne bo v zveznem kongresu močne sku-
pine takih poslancev, ki jih ne bo sram priznati, da so
za socializacijo in s tem za socializem, bomo imeli-
industrialne konflikte ne da bi delavstvo vzlic stav-
kam kaj prida doseglo v njih.

Zlo sedanje uredbe je pohlep po profitih in do-
bički pa se kujejo le z izkoriščanjem onih, ki jih s svo-
jim delom kupičijo privatnim lastnikom. To zlo je
treba odpraviti, toda to se ne bo zgodilo, dokler bo-
do delavci metali svoje glasove proč v prid kandida-
tov, ki služijo priviligijem namesto splošnemu blagru.


