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ANGLEŠKE NEVESTE, ki so se poročile z našimi fanti, bodo
kmalu vse v Ameriki. Čakati so morale, da pridejo za svojimi možmi,
mnogo mesecev, a končno je vlada le dobila prostor zanje. Gornje so
neveste naših fantov, ki so se z njimi poročili na Angleškem.

Angleški imperij
ima po svetu
veliko otepanja

Sovjetska unija z Anglijo v tekmi za
vpliv v Sredozemlju. Besedni spopadi na
konferenci združenih narodov v Londonu

Medtem, ko se Win«?ton Chur-j
chil sedaj zabava po •Alenki.'
ima njegov naslednik Clement
Attlee s svojim vnanjim mini-j
strom Bevinom polne roke o-j
pravka s sovjetsko diplomacijo,
vsled nemirov v Palestini in v
Egiptu, Indoneziji, Indokini, v
Indiji in pa celo vrsto domačih
problemov.

Obtožbe in protiobtožbe
Perzija (Iran) je eden izmed

mnogih problemov, ki dela An-
gliji velike skrbi- Perzija je bila
dolgo popolnoma pod angleškim
vplivom in njeni oljni vrelci so
angleški monopol. Vsa ta leta
je imelo zelo koruptno vlado in
njeno ljudstvo je übožno ter ne
vedno. Ampak menda na rusko
pobudo je nastalo nekako demo-
kratično gibanje (Angleži pra-
vijo, da je komunistično pod za-J
vodljivo označbo), ki zahteva re-
forme in pa prijateljstvo z Ru-,
sijo.

Med vojno so Perzijo zasedle,
angleške, ameriške in ruske če-
te. V sovjetskem delu se je do-
godil proti vladi v Teheranu
upor in Perzija bi ga bila rada
zadušila, toda sovjetsko povelj-
stvo njenih čet ni pustilo tja.

Na konferenci združenih na-
rodov je perzijska vlada vsled
tega obtožila Sovj. unijo ume-
šavanja v njene notranje zadeve
z oboroženo silo.

To je takoj povzročilo nape-
tost med delegati. Sovjetska vla-
da je v odgovor obdolžila Angli-
jo, da je prisotnost njenega vo-
jaštva v Grčiji nevarno miru,
kar je raztogotilo Bevina in be-i
sede so švigale sem in tja, do-
kler se ni ta spor zaradi Grči-
je pomiril

Toda Rusi so nato prišli z ob-
tožbo proti Angliji radi njene
intervencije na Javi in zahte-
vali, da organizacija združenih
narodov pošlje tja komisijo, ki I
bi preiskala zadevo.

Višinski je Angležem očital, i
da so z intervencijo na Javi kr-1
šili načelo atlantskega čarterja
in z dobro oboroženo armado na-
padli domačine, ki se bore skoro.
praznih rok. Obtožnico proti|
Angliji je predložil ukrajinski;
delegat Dmitri Manuilski. Nizo-
zemski delegat Van Kleffens je
Manuilskija vprašal, kaj bi sto- i
rili ukrajinski vojaki na dan-1
skem otoku Bornholm, ako se bi
našli v sličnem položaju kakor!

so se angleški in nizozemski v
Indoneziji. Odgovoril je, da se
njegovi vojaki bore za svojo de-
želo, ne pa za interese Shell Oil
kompanije.

Napetost ne bo polegla
Ozadje teh prerekanj ima svo-

je vzroke v želji Moskve po več-
jem vplivu v Sredozemlju in na
bližnjem vzhodu. V teh krajih
je imela doslej glavno besedo
Anglija, ker teče tu skozi njena
‘življenska žila" v Indijo in pa

velika oljna polja in druga bo-
gastva ima tam.

Rusija pa se smatra za ogra-
jeno, da ne more ne iz Črnega
morja, če ji Turčija zapre Dar-
danele in ne v Perzijski zaliv.
Zato želi v Perziji sebi prijatelj-
sko vlado, ki bi ji odprla pot v
njeno mor je.

Anglija bi rada pred ruskimi
zahtevami ščitila tudi Turčijo.
Sporne dežele so tudi Siri ja, Le-
banon in Irak. Njihni zastopniki
so na konferenci združenih na-
rodov zahtevali, da francoske in
angleške čete odidejo iz njih.

V Egiptu so se dogodili veliki
nemiri, v katerih so demon-
stranti zahtevali, da angleške
čete odidejo iz Egipta.

Palestina je polna žerjavice
vsled bojev med Židi in Arabci
in Židje tam so ob enem v boju
z Angleži, ker ne puste neome-
jenega naseljevanja evropskih
Židov v sveto deželo

(Konec na 5. strani.)

Predsednik CIO Philip Mur-
ray je nedavno izjavil, da ni
predsednik Truman pokazal \

sedanjih industrialnih konflik-
tih nič odločnosti in kongres se
tudi ni pobrigal, da hi bil storil
kaj konstruktivnega. Bavil se je
zgolj s predlogami proti unijam
namesto da bi posegel v položaj
kot ie in skušal odpraviti vzro-
ke, ki podaljšujejo stavke.

Murray je pri tem omenil
Trumanov govor in pa njegov
načrt za imenovanje odborov,
ki bi nepristransko presodili za-
hteve unij in v koliko bi bili de-,
lodajalci zmožni zvišati mezdo
ne da bi pri tem dvigali cene
produktom. Ko je tak predsed-|

Predsednik Truman je nedav-
no odredil, da bo v bodoče v
belem kruhu manj bele moke,
znižal je porabo žita pivovar-
nam in likerski industriji ter
apeliral na ljudstvo, naj si kaj
živeža pri trga, da bomo mogli
pomagati ljudstvu v tistih de-
želah, ki mu preti omaganje in
pogin vsled lakote-

“Američani so v splošnem
itak predebeli,” je dejal, “pa jim
bi nekoliko shujšanja le kori-
stilo.”

Ljudem v prizadetih deželah
bo treba pomagati več kot do-
slej, da bodo mogli prestati do
prihodnje letine, ko bo poljelel-
stvo v njih spet prišlo k sebi.
Truman pravi, da ako ne pride
zadostna pomoč, bo pomrlo do
poletja vsled pomanjkanja žive-

nikov od borzaslišavai ravnate-
lje korporacije General Motors,
so bili zelo arogantni in odkrito
pokazali, da ie njim za uničenje
unije avtnih delavcev, ne za
spravo z njo- Ko je odbor po
raziskovanjih na obeh straneh
priporočil zvišanje mezde 19c
na uro, ie kompanija to rešitev
absolutno odklonila, ker je sma-
trala, da bi bil dobiček potem
prenizek.

Mnenje Philipa Murrayja je,
da bi bil moral v tem slučaju
napraviti odločne korake pred-
sednik Truman, kajti odbor je
on imenoval in zvišanje je pred-
lagal šele ko se je prepričal, da
ga je družba zmožna utrpeti.

AMERIKA MENI, DA ITALIJA VOJNE
ODŠKODNINE NE Bi MOGLA PLAČATI

Grčija je zavezniški komisiji v Londonu, ki sestav-
lja mirovno pogodbo z Italijo, sporočila, da zahteva
od nje tri milijarde dolarjev vojne odškodnine v bla-
gu. V memorandumu, ki ga je predložila komisiji, na-
števa škodo, ki jo je Italija s svojo vojno napravila
Grčiji in smatra, da je do tolikšne odškodnine upra-
vičena.

Poročilo iz Londona pravi, da tudi Jugoslavija za-
hteva tolikšno odškodnino in tudi Rusija je vprašala
zanjo.

Član grškega ministrstva za vnanje zadeve je
ameriškim časnikarjem dejal, da Grki ne morejo razu-
meti, čemu so Zed. države napram Italiji tako popust-
ljive in jo zalagajo že s posojili, dočim Grki niso do-
bili za rekonstrukcijo še nobenega posojila v Ame-
riki. Edino podporo, ki so jo bili deležni, jim je poslala
UNRRA. Angleži so Grčiji nedavno obljubili $40,000,-
000 posojila, Jugoslavija pa ni dobila proporčno niti
od UNRRA toliko kot Grčija, posojila pa sploh ne, ker
finančniki ne soglašajo z ekonomskimi reformami
Titove vlade, namreč s podržavi jenjem rudnikov in
industrije.

Italija bi tolikšne vojne odškodnine v gotovini res
ne mogla plačati, razen ako bi dobila dovolj visoka
posojila, kar se ne zgodi Lahko pa bi v teku let pla-
čala odškodnino s svojimi produkti, kar mora izvršiti
n. pr. Finska in Rumunija. Vendar pa ker ima pora-
ženci Italija v ameriški vladi močno podporo, jo an-
gleški in ameriški zastopniki v komisiji ne bodo obre-
menili z vojno odškodnino, vsaj niti z daleč ne s tolik-
šno kot jo zahtevati Jugoslavija in Grčija. Stališče
ameriške in angleške vlade je, da je treba Italiji čim-
prej pomagati na noge.

Tudi nemškega dela Avstrije, ki ga je dobila v na-
grado po prvi svetovni vojni, ne mislijo vrniti Avstriji,
čeprav ga zahteva. Italijanska vlada v odgovor na
avstrijsko zahtevo pojasnjuje, da ji je iz strategičnih
ozirov meja med Avstrijo potrebna taka kakor je bila
dosedaj posebno vsled Brennerskega prelaza. Neki
poročevalec Marshall Fieldovega tiska piše iz Londo-
na, da so zavezniki (Američani in Angleži) glede meje
med Avstrijo in Italijo naklonjeni italijanskemu argu-
mentu, četudi žrtvujejo s tem kraje, ki so nemški po
prebivalstvu. Vzrok baje ie, ker bi Američani in An-
gleži radi močno Italiio s tako mejo, ki jo bo lahko
branila. In drugi vzrok pa strah pred Rusijo. Zapadne
dežele menda računajo, da ostane Italija pod angle-
ško sfero in nasprotna sovjetski ekspanziji. Politika
velesil se torej nadaljuje po starih potih

AKCIJA ZA OMILJENJE LAKOTE
V EVROPI IN AZIJI

ža, strehe in kuriva okrog 15
milijonov ljudi.

Posebno je v deželah, v kate-
rih je pomanjkanje naj večje,
umrljivost velika med otroci.
Na Ogrskem umre vsled podhra-
njenosti vsak četrti novorojen-
ček. In tudi kar jih ostane, so
vsled nezadostne nege slabotni,
kar je za sedanji in za bodoče
rodove jako slabo.

V neki veliki provinci v Indi-
ji je lakota tolikšna, da se pre-
bivalstvo vsled umiranja naglo-
ma krči. Indija je bila tudi lani
vsled pomanjkanja zelo priza-
deta. Ob enem je Truman ape-
liral na druge dežele, ki bi la-
hko pomagale, da naj preiščejo,

I koliko od svojih zalog bi še la-
: hko poslale-

1 Izmed evropskih dežel živi

Cincanje vlade v poravnavanjih stavk
Ako bi pri vsakem zvišanju

mezde šle tudi cene navzgor, bi
ne bili delavci nič na dobičku.
Prej ko ne na izgubi, kajti do-
kler ni vlada regulirala cen, so
se čestokrat dvignile bolj kakor
plače- To po je pot v inflacijo.
Delavci morajo naprej in naprej
zahtevati večji zaslužek in dru-
žbe pa navijajo cene.

Stavke so stale lani 35 milijo-
nov šihtov, leta 1944 pa samo l
nekaj nad osem milijonov de-j
lavnih dni. Letos ako se in-
dustrialnih sporov mirno ne po-
ravna, bo še več šihtov izgublje-
nih. Časopisi sicer navajajo šte-
vilke, koliko so delavci vsled
stavke na izgubi, n. pr. pri Ge-j

Sov j. unija hoče v
produkciji doseči
Zed. države

Joseph Stalin ie v volilnem
govoru dne 9. feb. oznanil na-
črt za novo petletko, ki določa
veliko zvišanje produkcije že-
leza in jekla, premoga, izboljša-
nja v kolektivizaciji poljedel-
stva. zgraditev novih elektrarn
in reguliranje rek itd- Dalje so
v načrtu postavke za pospeše-
nje rekonstrukcije v od vojne
cpustošenih krajih, izboljšanje
in povečanje prometnega siste-
ma itd., “ker sovjetska unija
mora biti na vse pripravljena,”
je rekel Stalin.

Posebno je poudaril potrebo
po zvišanju življenjskega stan-
darda, ki je med vojno jako pa-
del.

Cilj nove petletke je v pro-
dukciji dobiti Zed. države, ki so
med vojno pokazale brezprimer-
no silo svoje industrije. Stalin
misli, da bo Rusija v stanju do-
seči višino ameriške produkci-
je v kakih petnajstih letih. Mor-
da bo vzelo tudi dalj, ampak cilj
je postavljen in bo dosežen, je
dejal. Z ozirom na volitve v vr-
hovni svet, ki so se vršile minu-
- 5o nedeljo, je govoril tudi o mi-
nuli vojni in njenih posledicah-
Rekel je, da je'obe svetovni voj-
ni povzročil monopolistični ka-
pitalizem. ki se v svojem razvo-

, ju ne more urediti tako, da bi
bile surovine, prirodno bogastva
sploh in pa trgi pravilno razde-
ljeni.

Dejal je, da bi bilo mogoče
vojno katastrofo odvrniti, če se
bi surovine in trge razdelilo saj
periodično med dežele na pod-
lagi njihnih ekonomskih potreb,
in če se bi znale vlade usogla-
sili za vzajemnost torej na
mirne načine.

lusi dosegli med vojno
že visoko produkcijo

Premier Josef Stalin je dne
9. feb- prvič povedal javnosti o
višini ruske vojne produkcije
med vojno. Izdelala je 40.000

i aeroplanov na leto in 20,000 ko-
madov artilerije. V zadnjih treh
letih vojne je izdelala povpre-
čno 30,000 tankov na leto in 450
tisoč strojnih pušk.

(Ameriška industrija je izde-
-1 lala v petih letih povprečno 59,-
400 aeroplanov na leto.)

Visok zvezni dolg
Vsota dolga zvezne vlade je

narasla že na $287.296,835,000.

najboljše Danska, kjer je pro-
dukcija živeža in mlečnih izdel-
kov zelo znanstveno organizira-
na. In pa od vojne je bila le

: malo prizadeta. Glenn Williams
poroča iz Londona, da tudi v
Belgiji že dobro izhajajo, in se-
veda, na Švedske/n.

Zelo v pomanjkanju pa je Av-
strija, ki bo dobila pomoč od
UNRRA šele v marcu- V Bolga-
riji je pomanjkanje živeža jako
občutno ne samo za ljudi, am-
pak tudi za živino.

O Jugoslaviji pravi isti poro-
čevalec. da v nji ni katastrofal-
nega pomanjkanja, ker je UNR-
Ra tja živež ob času poslala in
pa ker je vlada v svoji energič-
nosti poskrbela za pravilno di-
stribucijo potrebščin predno je
začelo promet ovirati zimsko
vreme.

neral Motors, in pri tem delajo
vtis, da so tega unije krive, ne
pa delodajalci.

Delavci ne stavkajo iz zaba-
ve. Ni prijetno biti v piketnih
linijah v dežju in mrazu in pri-
hajati domov brez plače v žepu.
Toda dokler bodd stavke glavno
sredstvo, da si delavci izvojuje-
jo zboljšanje svojih razmer, se
jih bodo posluževali. Koliko
boljše bi bilo za vse prizadete,
če bi administracija in kongres
ustvarila sistem, v katerem bi
se spore za delavstvo pravično
reševalo ne da bi jim bilo treba
v stavke. Ampak izgleda, da se
v kapitalističnem sistemu to ne
more zgoditi.

[KOMEI\I;ABi.iiI
Dr. Joseph Tiso, ki je bil slo-

vaški kvizling pod Hitlerjevo
zaščito, je v času sovjetske in-
vazije pobegnil v Rim pod pa-
peževo varstvo. Čehoslovaški ju-
stični minister dr. Prokop Drti-
na je v Vatikanu že dolgo v “ne-
uradnih” pogajanjih, da Tiso
vrnejo v Prago. Ker je Tiso ka-
toliški duhovnik, se Vatikan po-
mišlja in bo bržkone zahteval
zagotovilo, da se Tiso ne obsodi
v smrt- To je glasom poročila iz
Niirenberga edina ovira, čemu
Tiso še ni prišel v pest češki ju-
stici.

Na Češkem in Slovaškem sod-
nikom sicer še ni treba premi-
šljevati, kaj početi s časom. Mi-
nister pravosodja omenjeni dr.
Prokop Drtina pravi, da je v ta
borih 10,000 jetnikov, ki so ko
laborirali z okupatorji in gesta
■pu izdajali svoje rojake- Vseh
teh 10,00 jetnikov čaka, da pri
dejo pred sodišče. Te čistke sc
vrše tudi v drugih deželah in jih
še dolgo ne bo konec. Veliko
krivcev pa je pobegnilo, največ
v ameriško in angleško okupa
cijsko zono. Angleži obljubljajo
da bodo svoje vrnili vladam de-
žel, iz katerih so pobegnili.

Srbski kvizling general Milan
Nedič ni hotel čakati obravnave,
pa si je v zaporu v Beogradu
sam vzel življenje s skokom iz
tretjega nadstropja. Iz Srbije je
pobegnil v ameriško okupacij-
sko zono v Avstriji. Zadnji me-
sec so ga Američani izročili T
tovi oblasti- Kar je čudno je to
V kakšnem zaporu je bil, č
okna nimajo rešetk?

Ameriški Židje ustanavljaj!
relifni sklad v vsoti 100 milijo
nov dolarjev. Pomagali bodo iz
njega Židom v Evropi, kjer jih
živi v bedi in večinoma brez do
ma še kakih poldrug milijon
Velik del vsote bo porabljene za
razne naprave v Palestini. To je
največji sklad, ki ga je v tej de-
želi še kdaj skušal kdo zbrati s
privatno akcijo.

“Triglav”, ki pravi, da je gla-
silo slovenske demokratske mla-
dine v. Veliki Britaniji, pravi v
svojem drugem letu v 1. števil-
ki v članku o Novem letu med
drugim tole:

“Da-li ste ob prihodu Novega
leta pomislili na to, da se naše-
mu narodu preteklo leto še ni
končalo in da še vedno traja oni
grozni odlomek njegove čiste,
junaške zgodovine?

“Da, tam še novega leta ni in
ga ne bo, vse do takrat, dokler
ne bo s prihodom Novega leta
posvetilo Finžgarjevo gorko
Svobodno sonce Iztoka . . . Bra-
tje in sestre, še trdnejše stojte
na braniku Domovine v Novem
letu, v drugem •. . tretjem ...

in vse do takrat, ko bomo s sne-
žnobelimi planinkami ponosnih
triglavskih vrhov okrasili sliko
našega ljubljenega kralja, in ko
bo na Triglavu zopet plapolala
naša neomadeževana trobojni-
ca . ..”

Pisatelj in duhovnik Finžgar,
ki ga “Triglav” omenja, je po-
magal po svojih močeh v osvo-
»odilni borbi in je torej zadovo-
ljen s to Jugoslavijo, katero
•‘Triglav” označuje za državo
terorja, tolovajstva in nesreče.

Liga narodov bo nekaj časa
spet zaživela. S svojim posled-
njim zborovanjem prične 8. apr.
v Ženevi, da zastopniki nji pri-
iruženih držav odločijo, kako
se naj jo razpusti in kaj storiti
z njeno ogromno palačo in nje-
nimi arhivi. Svoje zadnje zboro-
vanje je imela 14. decembra
1939. Upajmo, da bo organizaci-
ja združenih narodov boljše vr-
šila svojo mirovno nalogo kot pa
jo je liga-

Švedska je bila prošena, da bi
vzela v zavetje tisoč židovskih
)trok, ki bi prišli tja iz Poljske,
ia je odklonila. Odgovorila je,
la morajo njeni zastopniki v
Varšavi proučiti, ako postoji ta-
ca potreba, in kaj potem s temi
itrocmi: Ali bi ostali stalno na
Švedskem ali se jih bi poslalo
kam drugam? Židje v Evropi so
res v težavah, ker tudi v zavez-
niških in nevtralnih deželah ni-
so dobrodošli.

Prečitajte v tej številki poro-
dilo Josipa Drašlerja o Sloven-
cih in Srbih v Nemčiji, ki se
vsled sovraštva do Titove osvo-
bodilne fronte nočejo vrniti, in
pa Kristanov članek o novi ju-

(Konec na 5. strani.)
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NACIJSKA IDEOLOGIJA V NEMČIJI
$E DOLGO NE BO IZTREBLJENA

V Nemčijo je bila poslana komisija unijskih vodi-
teljev, da prouči obnavljanje unijskega gibanja in raz-
mere med delavci ter o tem poroča zavezniškemu od-
boru za kontroliranje Nemčije.

Eden izmed ameriških članov te komisije je Sidney
Hillman, predsednik unije ACW in podpredsednik nove
mednarodne strokovne internacionale. "Kar se tiče de-
mokratičnega sentimenta med nemškim delavstvom,
sem jako skeptičen," je rekel Hillman. To pomeni, da
kakega močnega demokratičnega gibanja, kakršno se
je v Nemčiji skušalo uveljaviti po prvi svetovni vojni,
še dolgo ne bo. Tudi ni skušenih, demokratično preže-
tih oditeljev, ker so jih iztrebile koncentracijske kempe.

V ruskem delu okupirane Nemčije daje sovjetska
oblast prednost komunistom, ki so dobili mnogo važ-
nih uradov, in na drugem mestu sccial-demokratom.
Glavni časopisi v ruskem delu pripadajo omenjenima
skupinama. V ameriški zoni—posebno na Bavarskem,
se celo social-demokrati pritožujejo, da so odrivani, za-
ščite, služb in koncesij pa so deležni bivši naciji in kle-
rikalci. Ker je bilo proti temu veliko pritožb, je ameri-
ška vojaška oblast obljubila izvesti "čistko". V angle-
škem delu ni dosti bolje.

Hillman je dejal, da je dobil med delavci nasprot-
nike nacizma, a ne toliko, da bi bilo razveseljivo za
demokracijo

Nepojmljivo je, koliko delavcev je mišljenja, da jim
pod nacizmom ni bilo sile in da so s Hitlerjem dobro
izhajali. To je seveda posledica nacijske propagande,
ki je Nemce uverila, da je zavel s prihodom Hitlerja v
"tretjem rajhu red in mir", da je nacizem odpravil brez-
poselnost, pomel z židovstvom in z versajsko pogodbo
in obnovil med Nemci vero vase in samoponos.

Nedvomno je med Nemci proti zaveznikom sedaj
še več sovraštva kot pa ga je bilo po prejšnji vojni, po-
sebno proti Rusom in Angležem. In zato tudi toliko
manj navdušenja za demokracijo.


