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Ko je dobila na Angleškem
vlado delavska stranka v roke, |
so nekateri španski demokrati:
in socialisti upali, da bo Fran-1
covemu režimu kmalu konec. A
so se morali kmalu spoprijazni-
ti z resnico,

, da je delavska vla-
da takozvana —v resnici pri-'
vezana tako močno na torijsko
imperialistično politiko, da ji še i
celo bolj zvesto sledi kakor pa
ji je Churchill in druge prej-
šnje torijske vlade.

Žurnalist Donald Bell, ki piše
za časniško agencijo ONA, ima
o tem vprašanju sledeči članek:

Čeravno je bilo.v mednarod-
nih diplomatičnih krogih mnogo i
govora o Francovi Španiji, je
angleški minister za.zunanje za-
deve Bevin o tej zadevi vztraj-
no molčal in je o priliki nedav-
ne tiskovne konfgerence le orne-
nil, da velike tri velesile ne na-|
meravajo začeti pogajanj glede
Španije, ter da se bodo vršila to-
zadevna pogajanja le potom di-1
plomatičnih zvez, Minister Be-
vin je v objasnilo dejal, da je {
svet tako poln težav, da ne ve-
lja izzivati novih prerekanj prej
dno niso urejeni sedanji spori, j

Minister Bevin torej ne misli i
več, da je«problem fašizma na
Španskem velevažna stvar
kljub temu, da je še pred ko-
maj par meseci podpisal komu- 1
nike iz Potsdama. Takrat so ve-|
liki trije odločili, da je Francov:
režim prava nevarnost za ves
svet in izjavili, da je nemogoče j
povabiti Španijo v društvo na-!
rodov, dokler se ne znebi svoje-1
ga sedanjega režima- S poudar-
kom je tozadevna izjava velikih
treh naglašala, da sta Hitler in
Mussolini pomagala generalu
Francu na oblast. Dogodki, ki
so sledili, nikakor niso razbre-
menili Francove vlade niti opra-
vičili njenega držanja tekom
vojne.

Winston Churchill je objavil
pismo, s katerim je zavrnil
Francovo ponudbo, naj se An-
glija pridruži skupni fronti pro-
ti Sovjetski uniji. Dokumenti,:
kate so zavezniki razkrili v ar-
hivih nacistične stranke v Nem-
čiji, so razodeli, da je bil Fran-
co leta 1940 pripravljen napo-
vedati vojno Veliki Britaniji.
Poleg tega pa je bilo najdenih
tudi mnogo dokazov za to, da
nudi Španija azil mnogim naci-
stičnim mogotcem in da nemška
industrija dominira mnoge pa-
noge španske narodne indu-
strije.

Navzlic vsemu temu Bevin ni
več mnenja, da je Francova
Španija mednarodni problem.
Kako si to razložiti?

Vsakomur je jasno, da bo
španska zadeva rešena šele, ka-
dar bo diktatura odpravljena in
republika obnovljena. Večina i
angleških delavskih prvakov to j
dobro ve in tudi Bevinu bi bila
republika na Španskem najbrže
ljubša. Toda Bevin je danes
mnogo manj prvak angleških
poslovnih unij kot zunanji mi-
nister britanskega carstva.

Angleška politika skozi zad-
njih 150 let je bila posvečena
stremljenju za popolno nadvla-
do v Sredozemlju. Danes, ko je
Italija na tleh, Francija pa tako
slabotna kot morda še nikdar v
svoji dolgi zgodovini, je videti
ko da bo Angležem uspelo ures-
ničiti te stare sanje. Ostvarjene
bodo, ako bo le mogoče zapreti |
Rusiji pot iz Črnega.morja, ako |
ostane Grčija pod angleškim!
nadzorstvom, ako bo Palestina!
pod kontrolo slabotne in notra-1
nje razprte arabske lige in kon-!
čno, ako bo Španija tudi nadalje j
slabotna država, odvisna od do-
bre volej in protekcije s strani
Velike Britanije.

Bog ve, kaj bi se zgodilo, ako
pride do liberalne revolucije v
tej deželi! Anarhisti, komunisti,
socialisti in katoliški demokrati
bi bile najbrže najmočnejše
stranke, ki bi izšle iz revolucije-
Verjetno je, da bi se dve ali pa
celi tri stranke levice zedinile in
sklenile koalicijo, ki bi sicer ne-
dvomno ne prišla pod vpliv Ru-
sije ali komunistov, ki pa bi vse-
kakor podpirala politiko latin-
skega sredozemskega bloka. An-
gleški načrti za ustanovitev ta-
kozvanega zahodnega bloka s
tem še ne bi bile onemogočene,
toda upanja na popolno nadvla-
do v Sredozemlju bi splavale
dokončno po vodi.

Tudi notranje ravnovesje sil

v bloku zahodnih držav bi se v
slučaju latinskega sredozemske-
ga bloka popolnoma spremeni-
le, kajti Britanija ne bi nika-
kor mogla upati na to, da bi
imela edini odločilni glas v taki
skupini držav.

Stoletja in stoletja je bila tra-
dicija angleške zunanje politike,
da mora biti Španija slabotna in
odrezana od drugih latinskih de-
žel. Torej lahko rečemo, da an-
gleško zunanje ministrstvo manj
misli na fašizem v Španiji kot
na to, da mora Španija ostati
slabotna in izolirana. V seda-
njem svetovnem položaju je
oboje tesno povezano in se ne
da ločiti.

Najljubše bi bilo najbrže an-
gleški vladi, ako bi se španska
politika “nekoliko” spremenila.
Ako bi Franco odšel in prepu-;
stil svoje mesto don Juanu, ki
bi bil sedanji dedič španskega
kraljevskega prestola, bi bilo z
angleškega vidika vse v redu
Španija bi ostala notranje raz-
deljena, sprta in slabotna. Za
ves ostali svet pa bi bilo slabo.

AKTIVNOSTI V POMOČ
JUGOSLAVIJI

San Francisco, Calif. Do-
bro znan predstavnik plavalne-
ga športa Charles Sava prireja
s sodelovanjem American Com-
mittee for Yugoslav Relief velik
Water Festival v soboto 2. fe-
bruarja v Plunge Clubu,
775 Lombard St. Pričetek ob B.'
uri zvečer.

Nastopili bodo znani tekmo-:
valci plavanja, med temi Ann ’
Curtis, Marion Pontaeq, Sugar
Sahner, Patsy Sinclair, Frank
Magnigan in pa naša jugoslo-
vanska “Champion Diver” He-
len Crlenkovič-Morgan.

Prebitek te prireditve je na-
menjen Rdečemu križu Jugo-
slavije. Vstopnice se dobijo pri
Am. Comm. for Yug. Relief, 135
Stockton St., Room 701.

Humanitarno društvo Sveti
Vlaho (sv. Blaž) prireja veliko
proslavo v nedeljo 10. februar-
ja v Scottisch Rite Auditoriumu,
Van Ness & Sutter St. Program
prične ob 2. popoldne, na kate-1
rem bo med drugimi nastopila
naša slovenska pevka Anna Fa-
bian-Judnič. Vprizorjene bodo
na odru “Tri ptičice” in več dru-
gih lepih točk- Ples se prične ob
8. zvečer.

Pri tej prireditvi sodeluje 18
društev, med temi Izobraževal-
ni' in dramski klub “Slovenija”
ter društvo “Tabor Slovanov”.
Dobiček je namenjen otrokom v
Jugoslaviji, kateri so v minuli
vojni ostali brez staršev.

Zastopniki Jugoslovanskega
Rdečega križa, dr. Neubaur, Na-
da Kraigher in Gajo Radkovič
pridejo v San Francisco v sredo
27. februarja 1946. American
Committee for Yugoslav Relief
prireja ob tej priliki velik shod
v Scottisch Rite Auditoriumu,
Van Ness & Sutter St. ob 8. zve- j
čer. O daljših pripravah bo spo-;
ročeno pozneje.

Kampanja nabiranja hrane za!
otroke v Jugoslaviji je pričela
v San Franciscu po iniciativi i
American Committee for Yugo-j
slav Relief. Apelira se na vse i
naše sotrudnike in društva, da!
sodelujejo v tej kampanji.

M. S., poročevalec.

Kdo bo prevažal pošto
prvega jazreda?

Doslej so vso ameriško pošto
prvega razreda prevažale in še
prevažajo železnice, katerim
plačuje zvezna poštna uprava
nad 24 milijonov dolarjev let-

i no. Sedaj bi rade ta redni do-
hodek s prevažanjem pošte do-
bile ameriške aeroplanske dru-
žbe. Ako hočeš poslati pismo z
letalom sedaj, je poštnina višja
kot pa za pisma prvega razreda,
ki jih prevažajo železnice. A če
bi dobile aeroplanske družbe
vso pošto prvega razreda, potem
bi višja poštnina za pošiljanje v
letalih odpadla. Železnice se bo-
je nevarnosti, da bodo res ob te
milijone dohodkov, pa delujejo
na vse kriplje, da pošta prvega
razreda ostane njihov monopol.

“Pes laja, karavana pa gre svojo
pot.” Meni se pa zdi vloga satirič-
nega psa hvaležnejša, kakor pa vlo-
ga patriotične kamele.--Roda Roda.

Volitve v Belgiji
Belgija bo imela prve volitve

po vojni, oziroma od kar je voj-
na nastala, dne 17. februarja.
Ena glavnih vprašanj v volilni
kampanji je vprašanje povrnit-
ve kralja Leopolda na belgijski
tron. Sedanja vlada ga ne pusti
nazaj, dočim bivša katoliška
(klerikalna) stranka, ki si je po
vojni ime prekrstila v “krščan-
sko socialistično stranko”, delu-
je za njegovo vrnitev in za ob-
varovanje monarhije. Ta zava-
jalna stranka, s svojim “krščan-
skim socializmom”, ob enem ze-
lo napada sedanji “levičarski
diktatorski režim” vsled njego-
vega preganjanja industrialcev.

Daši so v belgijski vladi so-
cialisti in komunisti zastopani,
ni niti z daleč res, da bi bila to
kaka “levičarska diktatura”. V
kolikor so kapitalisti preganja-
ni, je to radi tega, ker so doti-
čni bogataši svoje tovarne upo-
slili ,>v prid nemške armade in
na vsi liniji kolaborirali (sode-
lovali) s Hitlerjevo Nemčijo-

Katera stranka bo izšla naj-
jačja iz volilnega boja, se sedaj
le ugiba. Dejstvo je, da se je
klerikalno politično gibanje pod
direktivami Vatikana po vojni
jak oojačalo, kar so pokazale vo-
litve v Avstriji, na Madžarskem
in v Franciji. Po programu in
imenu so sedaj “radikalne”, a
dejansko pa služijo staremu re-
du, kakor pred vojno pod stari-
mi imeni.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

koli tak, da bi pred kom bežal.
Franca Svetka sem videl v

drugič, ko je bil upravitelj ljub-
ljanskega “nebotičnika”. Bilo
je to v njegovem uradu 1- 1.938.
Slutil je vojno in mi zagotav-
ljal, da so simpatije slovenskega
organiziranega delavstva z Ru-
sijo. Ni se navduševal za sloven-
ske komuniste in je smatral, da
kar je bilo med njimi slabega,
se je izčistilo v borbah samo od
sebe. Drugo se bo uredilo, ka-
dar dozori čas, je dejal. Franc
Svetek ima v sedanji Jugosla-
viji zelo važno mesto. O Erženu
Jelenc potrjuje, da so ga Nemci
izgnali in izgnali so mnogo dru-
gih socialistov. Slovenski socia-
listični intelektualci —in med
njimi je nad pol ducata sotrud-
nikov Am. druž. koledarja
so rajše “pobegnili” v hoste ka-
kor pa v Rim .

.
.

Dr. Slavko Zore je bil v Slo-
venskem delavskem centru v
Chicagu že mesece nazaj vpra-
šan, kako so se v partizanski
borbi zadržali slovenski sociali-
sti. Večinoma so šli med parti-
zane, med komuniste, je odvr-
nil- O Živku Topaloviču pa je
pojasnil Sava Kosanovič: “Sta-
ra dobričina . . .” Živku se je za-
zdelo, da mora biti z režimom
in Draža Mihajlovič mu je po-
delil odličen titel borca “v šu-
mah in gorah" Jugoslavije za
kralja in njegovo demokracijo.
S tem je svojo revolucionarno

ČEMU SE ANGLIJI NIC NE MUDI
PORAZITI FAŠIZEM V ŠPANIJI ?
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CELICE V NUERENBERGU, kjer imajo zavezniki nacijske vojne zločince priprte. Pri vsaki celici je
zavezniški vojak na straži.

karijero skončal in si za zme-
rom pokvaril svoj stari sloves.

Angelo Cerkvenik je o Cele-
stinu Jelencu med drugim tole
zapisal (v Proletarcu z dne 2.
januarja 1946)::

“.
. . Ne morem razumeti niti

ultrariontanih klerikalcev (če-
prav vejm. da jih boli agrarna
reforma), če so res pošteni lju-
dje, ob pomisli pa, da je n. pr
Dr. Jelenc z belogardisti in
nemškimi nacisti vred pobegnil
pred ljudsko armado svojega
lastnega ljudstva (in vedeti je
treba, da je ljudstvo vedno de-
mokratično!), mi naravnost pa-
met obstane! Saj ni nihče zahte-
val od njega, naj bi se bil šel bo-
riti v gore, ne, niti tega ni za-
hteval nihče, naj bi bil aktivist
Osvobodilne fronte- Toda ljud-
stvo ima pravico zahtevati, da si
z njim, najmanj pa, da nisi pro-
ti njemu in da borcem pravično
priznaš, da je njihova borba po-
trebna, še več, da je neobhodna,
da je poštena, človeška! Kq sem
se vrnil v Ljubljano (zdaj sem
spet na svojem starem mestu),
pa so mi povedali, da je Jelenc
pobegnil, svojim ušesom nisem
mogel verjeti. Pozneje sem se-
veda doumel, da je bilo to ma-
slo Dr. Topaloviča, ki je bil de-
sna roka Draže Mihajloviča, ki
je, kakor veste, bil naravnost
krvnih vseh resnično demokra-
tično usmerjenih elementov. Ži-
vel sem med vojno v Srbiji in
dobro vem, kaj so Dražimovci
uganjali v krajih, kjer so oni in
Nemci ter Nadič imeli oblast
Sodelovanje med Dražo, Nedi-
čem in Nemci je bila tako očit-
no, da je to mogel v Srbiji vsak
bedak videti. Žal je bilo še ne-
kaj tovarišev , ki so sodelovali
pred vojno v marksističnem kul-
turnem in strokovnem gibanju,
pa se niso kdo ve kako dobro ob-
nesli. Je pa mnogo takšnih, ki
jim je treba izreči vse prizna-
nje, posebno še preprostim de-
lavcem.”

Jasno je, ko enkrat to dvoje
mnenj prečitate, da je Jelenc iz-
gubil razsodnost, ne pa Etbin
Kristan, zato je pobegnil ne
pred Hitlerjem, temveč pred
svojim lastnim ljudstvom. Cer-
kvenik in drugi, ki so se borili
proti fašizmu, so pa lahko ostali
doma, da grade novo državo.

Pogoji Jugoslavije
za rešitev spora
glede Primorske

(Nadaljevanje s 1. strani.)
slovanskih krajev pod svojo ob-
lastjo.

Ne more pa se zanikati, da so
jugoslovanske zahteve popolno-
ma v soglasju z atlantskim čar-
terjem, in da ima Jugoslavija
tudi vso moralno pravico zahte-
vati odškodnino od Italije, dasi
jene bo dobila. Ameriška in an-
gleška vlada sta se namreč od-
ločili, da je Italija ne bi mogla
plačati. Rusija vztraja, da to si-
cer ne drži in jo zahteva, men-
da nalašč, da nagaja reakcionar-
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nim potezam ameriške in angle-
ške diplomacije.
London in Washington v stiski

Vlada v Londonu ve, čemu je
dobila Italija po prejšnji vojni
jugoslovansko Primorje in Trst,
potem pa si je vzela s trikom še
Reko. To je le predobro vedel
tudi ameriški predsednik Wil-
son in se za pravične zahteve
Slovencev in Hrvatov zelo pote-
goval. Od kar pa je ameriška
vlada—in to posebno pod Roose-
veltom, začela ljubimkati z Va-
tikanom se v spletke proti Mus-
soliniju posluževala rajše raz-
nih cerkvenih glavarjev, n. pr,
nadškofa sedaj kardinala Spell-
mana, kot pa Slovencev, se vla-
da v Belgradu od washingtonske
diplomacije ne more nadejati
kaj prida opore; rajše nasproto-
vanja, kajti saj dosedaj je bilo
tako. Isto velja glede angleške
vnanje politike.

Ampak Jugoslavija ima na
svoji strani Sovjetsko unijo,
podpira jo v zahtevi za pravično
rešitev primorskega vprašanja
na vsi črti Čehoslovaška, in
sploh vse druge dežele, ki sedaj
spadajo v takozvano sovjetsko
sfero.

Treba je tudi priznati da
neglede na sovražno propagan-
do proti Jugoslaviji v ameri-
škem tisku vsi ti propagandi-
sti vendarle omenjajo, da so Slo-
venci in Hrvati na Primorskem
za Jugoslavijo in Tita in pa da
imajo o anglo-ameriški politiki

v Italiji upravičeno sovražno
mnenje-

Kako bo primorsko vprašanje
končno rešeno, je sedaj seveda
nemogoče točno ugotoviti. Ve-
mo pa, da Jugoslavija v svojih
zahtevah ni odnehala niti za las
in da je dala zaveznikom tak na-
črt, ki ga morajo sprejeti, če so
res za atlantski čarter, “štiri
svobodščine” in za demokracijo.

/

Prosvetna matica
V fond Prosvetne matice so vpla-

čala društva, klubi JSZ in druge
organizacije v septembru, oktobru,
novembru in decembru 1945 kgt
sledi:
Številka in kraj društva Vsota
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Panslavizem Sovjetske
unije

(Nadaljevanje s 1. strani.)

dov, končno pa vseh narodov
sveta. Turčija je bila že v bal-
kanski vojni in po prvi svetovni
vojni potisnjena z Balkana, le
z britsko pomočjo si je ohranila
zadnjo ped zemlje na evropski
celini ob Dardanelski ožini, s ka-
tero so britski imperialistični
interesi držali Rusijo zaprto v
Črnem morju.

Skrajni čas je. ria se vrata
Dardanelske ožine odpro Rusiji
in vsem, ki težijo na to ožino za
plovbo v svet po Sredozemskem
morju.

Slavo velikih mož je vedno
treba presojati, s kakšnimi sred-
stvi so si jo pridobili. Rochc-
foncauld.

O
II

čemu naj si mladenič napenja oči?
Zdaj je novih žarnic v izobilju . . .

Opremite svoj dom z boljšo razsvetljavo,
ki ga bo naredila udobnega in varnega \ l

J)« \

Zamenjajte zgorele žarnice za nove, ki vam
bodo dale dovolj in dobre razsvetljave
—P° ceh hiši. Udenite jih vsepovsod.

Zgorele žarnice prinesite v najbližjo Public
(I \ , t 'L- - - Service prodajalno ‘ali pa na njene

J pooblaščene zastopnike. Zamenjajte jih!
Nabavite si dovolj novih za vse potrebe,

~ Denite novo žarnico v vašo obedno sobo,

J v shrambo, na stopnišča in v podstrešje.

J (( i klet, in imejte jih vedno nekaj na

, i
“razpoiaso ’

J j ~ VMCY zgorele žarnice (označene “S. P.”

_

os N- L” ali “Renewal Service”) je lahko zame-
\ njati brezplačno; druge pa proti malemu na-

/ / plačilu.
?

PUBLIC SERVICE COMPANV OF NORTHERN ILLINOIS
žarnice vseh velikosti zdaj lahko dobite v bližnji

Public Service prodajalni ali pri (
.

pooblaščenih zastopnikih
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