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S svetilko ob belem
dnevu...

Starogrška zgodovina nam po-
ve, da je Diogen baje ob belem
dnevu s prižgano svetilko v roki
hodil po Atenah. In na vpraša-
nje, česa išče, je odvrnil, da išče

človeka . . .

Bilo bi dobro, da bi imeli dan-
danes Diogene, ki bi iskali po
svetu predvsem zanesljive čas-
niške poročevalce. Teh je šte-
vilčno več nego dovolj, vsak
večji list jih ima svoje krdelce.

Toda koliko od njih je vest-
nih, vzornih poročevalcev, ta-
kih, ki niso s predsodki obreme-
njeni, ki niso podkupljivi, ki se
ne zadovoljujejo le z eno platjo
zvona, ki niso dovzetni za prihu-
ljeno prišepetavanje zakotnih
‘vsevedcev’? Zlasti pa, koliko od
njih je takih, ki si ne puste
okrajšavati, popravljati ali pa
celo prikrojevati svojih poročil
za ljubega koritca volje?

A čemu še nadalje naštevati
vrline, oziroma vrzeli teh lju-
di? Vsaj bosje -raznih trobil na-
tanko dobro vedo, kaj in koga si
za to važno nalogo najamejo.
Takisto dobro vedo tudi najete
dušice že vnaprej, kaj se od njih
pričakuje-

\Ne smemo pa misliti, da pol-
nijo svoje kolone v listih s sa-
mimi golimi lažmi. Bilo bi to sil-
no nespametno. Kajti resnica je
]e resnica. Predragocena je, da
bi se jo moglo docela obiti in če
le ni v navzkrižju s takimi ali
onakimi cilji doma se je sem-
intja poslužujejo-

Nekateri si jo privoščijo že iz
nekakšne notranje potrebe, da
si vsaj za silo potolažijo vest,
kolikor je je še žive. Drugi pa se
je poslužujejo na redke pri-
like seveda iz gole preračun-
ljivosti: treba si je namreč pri-
dobiti zaupanje ljudi; laž pa
ima, kakor vemo, kratke noge.
A na vsako drobno resničico
znajo nanizati devet debelih la-
ži. In človek, ki se je na drobec
resnice ujel, pogoltne nevede
vseh ostalih devetero debelih
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EVROPA V OBJEMU LAKOTE
Predsednik Truman je odredil, da naj bo naš bel kruh bolj

z otrobi pomešan in da naj nam bo na razpolago manj mesa in
manj raznega drugega blaga, kajti treba je pomagati svetu, ki
strada, predvsem Evropi.

Zares, lakota razsaja v Evropi. In Truman, četudi ni človek
širokega obzorja in ne velik državnik, se je osmelil in napravil
korak, o katerem ve, da se z njim ni priljubil in da njegovi stran-
ki ne bo pridobil glasov.

Ljudje, ki imajo trikrat na dan dovolj jesti, ne vedo, kaj je
lakota. Truman morda tudi ne ve, a so mu dopovedali ljudje, ki
se pečajo z relifnimi akcijami in ga prepričali, da je i naša krivda,
čemu je glad po svetu.

Severna in Južna Amerika nista bili v vojni nič prizadeti,
dasi smo bili v nji skoro vsi namreč vse dežele na tem konti-
nentu. Vsa naša industrija je bila od vojne ne samo nedotaknjena
temveč pospešena kot še nikdar toliko in zgrajenih je bilo za sto-
tine milijonov dolarjev novih tovarn, ki so producirale municijo
in drugo blago v čudežnih množinah za našo deželo in za za-
veznike.

Naša agrikultura je bila od vlade subvencirana in je bilo
živeža zadosti za nas in šlo ga je ladja za ladjo zaveznikom in
mnogo vsled nemških podmornic tudi na morsko dno- Nihče ne
bi mogel zanikati, da materijalno Zed. države skozi ves čas vojne
svojim zaveznikom niso pomagale.

Ko ie bilo klanja konec, je materijalna pomoč iz te dežele
kajpada ponehala ampak tam pa se je vsled preobratov, novih
mej, opustošenja industrije in kmetijstva lakota še povečala in
klici obupni klici na pomoč so postali tako glasni, da se je
predsednik Truman osmelil zares in odredil, da bomo tukaj manj
jedli in da bo manj žita na razpolago za varjenje piva in kuho
žganja kot pa dosedaj.

Na svetu je mnogo dežel, ki lahko veliko pomagajo. N. pr-
Brazilija, Argentina, Kanada itd., torej skoro vse le na tej polobli.
Ampak za relifno akcijo ni nobena toliko organizirana kot USA.

Trumanov ukrep, ki ga ni storil na svojo roko, temveč v po-
svetovanjih z ljudmi, ki položaj razumejo, bo marsikomu neljub.
“Cernu naj mi jemo črn kruh, zato da bodo Evropci belega imeli,’’
se je dusal neki senator, ki nedvomno prav nič ne razume, kaj je
glad. V naši deželi ni bilo skozi ves čas vojne nobenega resnega
pomanjkanja živeža in ga tudi sedaj ne bo. Potrebno je le, da se
varujemo verižništva, ki mu tu pravimo “black market”. Kajti na
svetu je veliko brezvestnih ljudi, ki so tako brez srca, da so pri-
pravljeni kovati bogastva tudi na račun lakote seveda ne
svoje, kajti lakote oni ne poznajo, pač pa le lakomnost-

Čemu zavezniki ne uvedejo sankcij
proti Francovi Španiji ?

Na predlog panamske delegacije je konferenca Združenih
narodov dne 9. februarja sprejela resolucijo, ki v bistvu določa,
da se Španijo ne sprejme v to mednarodno organizacijo dokler ne
ugodi pogojem, sprejetim na konferenci velike četvorice na Jalti
in Potsdamu.

Tudi v našem državnem departmentu so parkrat namignili,
da jim Frankov politični sistem ni ljub in enako mnenje je izre-
kla angleška vlada. Kaj mislijo o Francu v Moskvi tudi ni no-
bena skrivnost-

Ker so torej soglasni med sabo, da je Španija fašistična,
čemu ne store primernih korakov, da vržejo Francov režim? Po-
ročali so. da je francoska vlada že pred tedni potipala v Washing-
tonu in Londonu, če bi bili pripravljeni prekiniti diplomatične
odnošaje s Španijo. Ampak je ostalo pri sugestiji.

Dne 9. februarja je čehoslovaški delegat na konferenci zdru-
ženih narodov dejal, da resolucija panamskega zastopnika ne za-
dostuje in je predlagal, da naj zavezniške vlade priznajo provizo-
rično špansko republikansko vlado v zamejstvu, ki je načeljuje
Jose Giral. Svoj sedež ima v Mehiki. Toda predlog čehoslova-
škega delegata je podprla samo mehiška delegacija. Sicer bi bil
panamski delegat isto predlagal, a mu je bilo to v krogih ameri-
ške diplomacije odsvetovano.

Diktator Franco je strmoglavil demokracijo v Španiji in uve-
del fašizem s pomočjo Hitlerjeve in Mussolinijeve oborožene in-
tervencije. Med vojno ju je podpiral s propagando za osišče, z
materijalom in “prostovoljci”, ki jih je poslal na vzhodno fronto
proti sovjetski armadi- Norčeval se je iz Angležev in jim nepre-
stano pretil, da bo Španija šla v vojno proti njim. To bi bil tudi
storil, pa se je krotil vsled strahu pred Ameriko.

Toda ko je bilo vojne konec, bi ga Amerika in Anglija lahko
spravile s hrbta Španije, ako bi mu ustavile dovoz gasolina, žita
in drugih takih potiebščin, za katere je od nas odvisna. Španski
republikanci trdijo, da bi ameriška vlada Franca sama lahko
vrgla s preklicanjem pošiljanja olja v Španijo-

A ne v Londonu nc v AVashingtonu se niso hoteli odločiti za
tak korak. Angleži imajo v Španiji velike investicije in španske
rude gredo večinoma v Anglijo. Anglija je tudi velika odjemalka
španskega sadja. V Zed. državah pa se niso hoteli ogreti za eko-
nomske sankcije proti Francu vsled bojazni, da bi morda potem
nastala v Španiji nova civilna vojna s posledico komunističnegaprevrata. Pred tako možnostjo je veliko svaril newyorški nadškof
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KAKO SO NAM MED VOJNO PRAVILI, DA BO PO VOJNI VSE IDEALNO DA BO ZAVLADALA
DOBA “NAVADNEGA ČLOVEKA! V Proletarcu nismo nikoli trdili pač pa ljudem dopovedovali, da
dokler bo kapitalistični sistem vladal v naši deželi,bodo policijski krepeljci padali le po delavčevi glavi,
kakor vsa leta doslej. Gornje je prizor iz stavke avtnih delavcev v Los Angelesu, ko so policaji unijskega
stražarja (piketa) do nezavesti pretepli in ga odnesli v svoj avto.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
laži, meneč, da je vse pristno
zrno.

Še veliko škodljivejša, nego
laž sama, je pa včasih takozva-
na napol resnica. In prav teh na-
pol resnic gomazi po časopisju.

Vzemimo na priliko poroče-
valca Leigha Whitea. Uspelo mu
je, da se je zakrpal v Beograd.
Meni in tebi, ki smo čitali poro-
čila o izidu volitev tamkaj, nje-
gova poročila ne bodo škodova-
la, toda za mnogega povprečne-
ga Američana je to edini vir. ki
ga ima do sedaj od ondod- Pa
pojdi in se pritoži White sedi
v Beogradu in njegova beseda
velja.

In ko se bo premaknil kam
drugam, se bo držal zopet bolj
resnice, kakor in če bo kazalo
bosom doma.

K tistim, ki jim vest ni doce-
la olesenela, prištevam Johna
Mecklina, čijega članki žare v
našem čikaškem Soncu (Sun).
To nas tako lepo in dosledno
opominja: “Read the Truth!”—
pa nas zadnje čase pita z ne baš
resničnimi poročili iz torbe ome-
njenega Mecklina.

Ta pridni čmrlj brnda zdaj
gor, zdaj dol po Italiji in se je
dalj časa mudil tudi na Gori-
škem. Tu je bilo treba nabirati
poseben medek, tak, ki bo za an-
gleško-ameriško politično satov-
je primeren. Pa izgleda, da ga
njegovo čmrlje delo na spornem
ozemlju nič posebno ne veseli.
Blatiti mora Jugoslovane, zlasti
slovenske partizane, ki jih malo
ali nič ne pozna pa zagovar-
jati Lahe, ki jih sodeč po nje-
govih člankih iz Rima in tirol-
skega Bočna dobro pozna in
neprikrito mrzi.

Ali se bo našel kedaj kateri,
ki bo pisal resnico takšno, ka-
kršna je?

Earl Browder izključen
Predsednik komunistične

stranke je 6. feb. poročal, da je
poseben odbor eksekutivi pripo-
ročil, naj izključi bivšega gene-
ralnega tajnika Earla Browder-
ja iz komunistične stranke.

sedaj kardinal Spellman, ki ima v ameriških vladnih krogih
velik vpliv in je bil zanje v Španiji na neuradni misiji.

Prejšnja angleška vlada je sicer želela, da bi Franco padel,
toda dala je Špancem razumeti, da ne bo zoper, ako uspostavijo
monarhijo. V Moskvi pa so zaropotali proti papežu, češ, da hoče
Španiji na vsak način usiliti kralja nazaj. In res je bil nedavno
pretendant za prestol don Juan spet na Portugalskem, kjer je
konferiral s španskimi monarhisti in s Francovim poslanikom
pri portugalski vladi-

V odgovor na resolucijo panamskega delegata in drugim kri-
tikom svojega režima je Franco dne 9. februarja dejal, da če ne
bo drugače, se bo Španija zaprla samo vase in vodila politiko izo-
lacije. On trdi, da je ljudstvo z njim. Glavna podpora pa mu je
hierarahija- Ob enem je dejal, da bo Španija ohranila svoj sedanji
sistem, ki ga je on označil za “konservativni kapitalistični red.”
To pojasni, čemu ni kapitalizmu v demokratčnh deželah nič na
tem, da bi pomagali riniti Franca iz vlade.

Odnošaje z USSR je
Ireba izboljšati

Bivši zvezni senator Henry
Cabot Lodge Jr. je v svojem ne-
davnem govoru izvajal, da je
treba odnošaje med Zed drža-
vami in Sovjetsko unijo izbolj-
šati, ako se hočemo ogniti zmedi
po svetu. Dasi to no bo prav ta-
ko lahko, smatra, da je možno
imeti z Rusijo pogodbo, ki bo
omogočala vzajemno delo med
tema dvema glavnima deželama
na svetu.

DR. ROBERT NEUBAUER
JE PREDAVAL V CHICAGU

Prvič v zgodovini obstoja v
Sloveniji zares slovenska orga-
nizacija Rdečega križa, tesno
povezana z Rdečim križem dru-
gih dežel federativne jugoslo-
vanske republike, in prvič so tu
njeni zastopniki, ki se trudijo
dobiti ljudstvu v Sloveniji in
sploh vsi Jugoslaviji v tej deže-
li čimveč najnujnejše pomoči.

Eden predstavnikov jugoslo-
vanskega Rdečega križa je dr.
Robert Neubauer, Slovenec, ki
je v petek 8. februarja preda-
val v dvorani SNPJ na 2657 So.
Lawndale Ave. v Chicagu.

Predvajan je bil tudi zvočni
film “Ljubljana pozdravlja os-
vobojenje.”

Dasi dvorana ni bila polna, je
kolekta v prid otroške bolnice,
ki jo snuje SANS, prinesla $939.

Udeleženci so dr- Neubauerju
sledili z največjim zanimanjem.
Je dober govornik in je v krat-
kem času o razmerah v starem
kraju veliko povedal nato pa
odgovarjal na vprašanja.

TISKOVNI SKLAD
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II IZKAZ
Sharon, Pa. Po $1: Frank Steblaj

in Frank Kramar, skupaj $2. (Iz-
ročil Frank Steblaj.)

Strabane, Pa. Po $1: Joe Zupan-
čič, John Terčelj, Vinko Peternel
in Frank Samsa; po 50c: Toni Ro-
žanc, Louis Humar, Martin Gračar,
Louis Bartol, Frances Bartol, John
Chesnik ml., in Marko Tekavec,
skupaj $7.50. (Poslal Vinko Peter-
nel.)

VVaukegan, 111. Frank Mihevc $2.
(Poslala Anna Mahnich.)

West Frankfort, 111. Frank Jesh
SI.OO.

Milvvaukee, Wis. Po $1: Frank
Gorenshek in Frank Čandek; Frank
Zajc 50c, skupaj $2:50. (Poslal L.
Barborich.)

Latrobe, Pa. Andy Berti $2; po
$1: Frank Zupančič, Alex Skcrly,
Andy Steck, Math. Mavrovich, A.
Bregar, Frank Medved, Josephine
Klopchar, Frank Shuster, Frank
Gradišek, Anton Zornik in John
Fradel; po 50c: August Lovrenc,
Mary Matko in Theresa Matko
Arch, skupaj $14.50. (Nabrala na
seji Westmorelandske fed. SNPJ
Mary E. Fradel.)

Cleveland, O. Ant. Colarič $1.40.
(Poslal John Krebel.)

Chicago, HI. Martin Železnikar
$3.50.

Skupaj $34.40, prejšnji izkaz
$112.11, skupaj $146.51.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Položaj na stavkovnem polju

je prilicno isti kot je bil zadnji
teden. V kongresu se pripravlja
nov proti-delavski zakon, kate-
rega oče Čase, re-
publikanec iz Južne Dakote-
Menda je to najstrožji proti-
stavkovni zakon kar jih je dose-
daj bilo porojenih v kongresu.
V senatu še vedno govoričijo na-
ši senatorji z juga in admini-
stracija pa je imela polne roke
dela, katerega je povzročila no-
minacija Edwina W- Pauleyja,
velikega petrolejskega magnata,
za mornaričnega podtajnika.
Splošno ni sedanji pregled prav
nič razveseljev. Da je mera še
bolj polna je še vedno na delu
Rankinova skupina ter Pearl
Harborjev odbor.

Evropa in demokracija
Na žiborovanju združenih na-

rodov v Londonu je bilo tildi
precej prerekanja. Poglavarja v
debati sta bila Višinski ter Be-
vin. Začelo se jekajpada z vpra-
šanjem Irana. Vsem je bilo zna-
no, da je zadaj za reakcionarno
vlado v Iranu stala Anglija. Vi- ’
šinski je to vprašanje pariral z
obtožbo Anglije, češ, da je njena
armada v Grčiji in v Indoneziji
nevarna miru. Bevin je v dol-
gem govoru obtožil Sovjete ko-
munistične propagande in sku-
šal dokazati, da je angleška ar-
mada na Grškem zato, ker. jo
grška vlada hoče, ter da mesto
proti miru je za vzdrževanje
miru. (Seve, ni pa povedal kak-
šnega miru.) Pač žalostno, da
mora reprezentant delavske vla-
de zagovarjati to, kar danes ve
vse svet zakaj je angleška voj-
ska na Grškem in kdo je povz-
ročil civilno vojno v nji zadnjo
jesen. Mislim, da se stari lisjak
Churchill lahko smeje doli v
Floridi- Angliji se ni treba prav
niv bati socializma, dokler bodo
nji na čelu ti ljudje.

V Franciji je bilo precej spre-
memb zadnje tedne- De Gaulle
je resigniral in na njegovo me-
sto je bil izvoljen socialist Felix
Gouin. Gouin je že star veteran
stranke ter se je v boju z oku-
patorji zelo odlikoval. Bil je
eden od osemdesetih poslancev,
kateri so glasovali proti Pe-
tainovi vladi. Leta 1942 je ušel
iz Francije ter je bil na begu
skozi Španijo ujet ter kak-
šne tri mesece interniran v
Francovem koncentracijskem
taborišču. Pozneje se mu je po-
srečilo priti v Afriko. Njegovr položaj začasnega predsednika
ni ravno preveč razveseljiv. No-
tranji razdori, silno težko finan-
čno stanje, vprašanje armade in
pa konstitucija nove forme vla-
de, katera pride na vrsto to po-
mlad, vse to je nagromadeno na
njegove rame. Poleg tega je še
v ospredju situacija Lebanona
ter Indo-Kine. Ti in drugi pro-
blemi bodo vzeli vse, kar Fran-
cija premore v praktični diplo-
maciji.

V Jugoslaviji se je konstitui-
rala nova vlada. Kot izgleda, so
vse zedinjene dežele v tej repu-
bliki dobro reprezentirane. S tem
še ni rečeno, da je novi republi-
ki zasijalo sonce blagostanja.
Malo je dežel v Evropi, izvzem-
ši mogoče Poljske, da bi imela
toliko neprijateljev in sovražni-
kov kot jih ima ta mlada drža-
va- Ne samo domači izdajalci,
katerim so dali zavetišče za-
vezniki, ampak isti ljudje, za ka-
tere so junaški partizani preli-
vali svojo kri, stoje danes mesto
na njih strani, na strani sovraž-
nikov. Anglija zahteva močno
Italijo, kot da bi močna Italija
pomenila kaj drugega kot reak-
cijo in pa vazalko Anglije-

V Aziji
Kot izgleda, je bil naš posla-

nik Marshall veliko bolj sposo-
ben in bolj previden v svojem
diplomatičnem poslu kot je pa
bil njegov prednik Patrick J.
Hurley. Veliko je pri tem po-
magalo skupno delo in pritisk
na obe strani od ameriške in ru-
ske vlade. Civilna vojna je saj
začasno ustavljena. Obljubljene
reforme v Koumingtangu so za-
čete. Miren razvoj Kitajske je
ogromnega pomena za ves svet,
še posebno danes, ko je že toliko
drugega spora na svetu.

V Indoneziji še ni miru. Kdor
je videl slike tisočev in tisočev
mladih fanatičnih borcev za svo-
bodo njih dežele izpod tristolet-

nega kolonijalnega jarma obo-
rožene s sulicami narejene iz
bambusovega drevja, samo vsa-
ki dvajseti je oborožen s puško,
ve, da ti ljudje ne odnehajo, pa
če preteče še toliko krvi. Skoro
tristo pet deset let so bili Nizo-
zemci gospodarji teh otokov, z
neizmernim prirodnim boga-
stvom. Rezultat je danes, da je
pismenost na Javi in Sumatri
nekako med sedmimi in deveti-
mi procenti. To se reče, da med
sedemdeset milijoni domačinov
samo devet ljudi od sto zna ci-
tati in pisati. Kakšen je bil eko-
nomski položaj domačinov v pri-
meri z ekonomskim položajem
nizozemskih gospodarjev, si la-
hko predstavlja vsak- Ali o tem
več prihodnjič.

Naše gibanje
Predavanja, katera obdržuje-

jo zastopniki jugoslovanskega
Rdečega križa sedaj po Ameri-
ki, bi morali zanimati vsakega
človeka, pa če tudi ni Jugoslo-
van. Dr. Robert Neubauer, kate-
rega sem čul zadnjič na sestan-
ku v hotelu Hamilton v Chica-
gu, je ne samo dober govornik,
ampak ima toliko novic in toli-
ko snovi, katere moraš slišati,
če hočeš razumeti položaj v do-
movini. Pred njegovim govorom
sem imel priliko ogledati več
slik, katere je prinesel s seboj.
Posebno se spominjam par sli-
čic otrok doli iz Like. Prva kaže
malo grupo otrok sedeč okrog
mize. Je neke vrste šola zunaj
na prostem, kajti šole so v veči-
ni vse razbite. Kar me je najbolj
ganilo je slika malčka, kateri se-
di junaško za mizo, ima malo
srajčko na sebi, katera mu sega
do pasu, ali revček nima nobe-
nih hlačk. Na drugi sliki je
trojica otrok, kateri stoje goli
pod drevesom ter čakajo na njih
srajčke, katere jim pere mati
Vsak lastuje samo eno srajčko

Prav je, da je veliko zanima-
nje po vseh naših večjih nasel-
binah. Potreba je velika še po-
sebno na zdravstvenem polju
Članom jugoslovanskega Rdeče-
ga križa 'želim veliko uspeha- Ir>
vem, da ga bodo dobili.

Naš list
Po zadnjih poročilih stalno

napredujemo. V Penni so mi po-
vedali, da je list zelo popularen
Jako je tudi razveseljivo, ko
imamo čimdalje več dopisoval-
cev. Tudi doli iz skrajnega za-
pada slišimo od časa do časa. Ze-
lo rad bi slišal od našega starega
znanca Mike Readinga. Posebno
sedaj, ko že gre proti pomladi,
bi rad videl, da bi se Mike spom-
nil na nas Clarendonhillčane.
Omenil bi, da njegova stara hiša
ni več tako v zelenju in cvetju,
kot je bila takrat, ko je bil on
tukaj. Mislim v poletju.

Vprašanje beguncev
naj bo samostojno

Zastopniki držav Lebanon in
Irak so organizaciji združenih
narodov predlagali, naj se rešu-
je vprašanje židovskih begun-
cev v Evropi separatno’od pale-
stinskega vprašanja, ne pa
združeno, kot sedaj.

Tole mi ne gre
v glavo ?

Kako to, da angleški minister
vnanjih zadev Ernest Bevin ta-
ko odločno vztraja nadaljevati
staro torijsko angleško vnanjo
politiko, to mi nikakor ne gre v
glavo’
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