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Rimsko slavlje
Zadnje dni se jena odru splo-

šne javnosti razmahnil Vatikan.
Kakšen prizor bi to bil in

kakšna zadrega, ako bi pred te
oškrlatane in omitrane cerkve-
ne ‘prince’ stopil tisti, čijega na-
sledniki in namestniki pravijo
da so?! Kaj bi mu na primer
odgovorili, če bi jih vprašal, če-
mu vsa ta bleščeča maškarada?
Cernu so jim po deset in več vat-
lov dolge vlečke, Ko je po svetu
na milijone bosih in nagih siro-
makov? Čemu dragocene veze-
nine, čipke, zlato in dragulji,
kamor se ozreš, ko se ljudstva
mučijo za skorjo kruha? Kako
si upajo zbirati vdovine novči-
če, pa jih izdajati za tako niče-
vo šaro? Kako si upajo odpreti
usta in klicati pekel nad posvet-
no nečimernost, ako pa dajejo
sami vzgled zvrhane nečimer-
nosti? Kako si upajo poveliče-
vati in priporočati zadovoljnost
z malim, pa skromnost in übo-
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Špijonaža tradicionalno sredstvo
imperializma in oboroževalne tekme

Rusija si prizadeva izvedeti skrivnosti produciranja atomske
bombe. Sedaj so baje znane samo znanstvenikom v Zed. državah,
v Angliji in v Kanadi namreč tistim, ki so delali na tej naj-
večji iznajdbi sedanjega časa.

Z atomsko bombo se v ameriški diplomaciji veliko rožlja in
Rusiji je to neljubo, ker smatra, da so vse bombastične pretnje
z atomsko bombo nji naslovljene, čeprav po ovinkih.

Atomska energija je sicer znana tudi sovjetskim znanstveni-
kom Molotov in Stalin sta imela v njunih govorih v tem prav,
a ameriški znanstveniki trdijo, da je način produciranja atomske
bombe še vedno samo ameriška tajnost. Predno je bila dovršena,
je nas to stalo namreč ameriško vlado dve milijardi dolar-
jev. To je ogromno denarja.

Pravijo, da od kar je bila vržnena na Hirošimo prva atomska
bomba, pa do sedaj, je ta iznajdba že toliko izpopolnjena, da je
njena eksplozivna sila veliko večja kot takrat. Baje je z eno samo
sedaj mogoče razrušiti že pol milijonsko mesto in pokončati vse,
kar je živega v njemu.

Ker ameriška vlada te skrivnosti ne izda, a poznajo jo neka-
teri tudi v Kanadi in na Angleškem, ki so delali na nji, so se so-
vjetski agenti lotili izvedeti njene tajnosti v Kanadi. Sovjetski
vojaški ataše pri kanadski vladi pa pri tem ni bil zadosti previden
in tako je stvar bušnila v javnost. Precej Kanadčanov, ki so de-
lali na atomski bombi in povedali ruskim agentom kar vedo o nji,
je bilo aretiranih. Nastal je mednarodni škandal in v časopisju
je veliko pisanja radi tega.

“Pravda” v Moskvi pravi, da je kanadski premier Mackenzie
King dvignil o tem toliko krika zato, da bi odvrnil pozornost sve-
tovne javnosti on “škandaloznega” Bevinovega zagaženja v kašo.
Ob enem je vladi v Moskvi vzlic temu neprijetno, ker špijoni so
kaj vredni le, dokler se jih ne izsledi in ako svoje delo z uspehom
vrše.

Zgražanja v ameriškem in kanadskem tisku proti sovjetskim
agentom v Kanadi pa so zgolj hinavščina. Kajti špijonaža je va-

žen oddelek vsake vlade velikih dežel, predvsem imperialističnih
velesil. Vzrok, da smo se v tej deželi toliko žurili, in toliko po-
trošili v naporih sprostiti atomsko energijo je, ker so naši špijoni
v Nemčiji med vojno mrzlično sporočali, da so nemški znanstve-
niki že blizu razvozljanja te sile in da imajo v procesu še razne
druge iznajdbe, ki utegnejo odločiti vojno Nemčiji v korist. Naši
špijoni v Hitlerjevem rajhu so bili spretni in tako gre v glavnem
njim zasluga, da smo nemške veščake mi prehiteli.

Špijonstvo ni lep poklic, toda je izmed vseh najdražje pla-
čan. Ker nočemo, da bi ga označevali s tako besedo, ki je psovka
ob enem. se ga v anglosaških deželah označuje z “inteligence
Service”. In res je treba pri tem poslu veliko “inteligence”, drz-
nosti in zvitosti.

Joseph E. Davies, ki je bil pred leti ameriški poslanik v
Moskvi, je dejal, da Rusiji nič ne zameri, ako si prizadeva izve-
deti skrivnosti produciranja atomskih bomb. “Mi bi storili isto
ako bi jih ona iznašla in nam ne bi hotela zaupati načina, po ka-
terem se jih izdeljuje.”

To je razumljivo. Vsaka dežela si prizadeva obvarovati v
prvi vrsti pred nevarnostmi samo sebe.’ln Rusija ve, da dokler
bodo atomske bombe ameriški monopol, ji bo to zmerom nevar-
no. Kajti ameriške baze zo tik ob sovjetskih mejah in z njih do
Moskve in drugih ruskih mest ni daleč.

Kar je pri tem še vredno poudariti je to, da tekmujoče vele-
sile in druge države še nič ne verjamejo, da je bila svetovna
vojna št. 11. res zadnja, pa se pripravljajo na tretjo. Špijonske
službe imajo v teh pripravah zelo zelo važno vlogo. In imele jo
bodo dokler ne zavlada med deželami vera v vzajemnost namesto
da kujejo načrte kako uničiti druga drugo.

Kardinalski zbor dobil v ameriškem
tisku izredno veliko reklame

Ceremonije v Rimu, z ustoličenjem novih kardinalov, so
končane. In tudi šunder o njih v tisku in v radiu, ter v filmih
je ponehal.

Ameriških časnikarjev, časniških in filmskih fotografov je
prišlo več sto v Rim, ki so polnili s svojimi poročili zrak in pa ne-
šteto kolon v dnevnem tisku.

Ustoličenje kardinalov je bila pompozna stvar, tako pom-
pozna, razkošna in izven sodobnosti, da te mora spominjati samo
na “temni srednji vek”.

Novoimenovani kardinali so prišli v Rim po rdeče klobuke
večinoma z letali. Največ z ameriškimi letali, ki jim jih je dala
na razpolago naša armada in mornarica. Newyorški nadškof
Spellman sedaj kardinal, si je najel v enem najelegantnejših
hotelov v Rimu zase in za svoje spremstvo ter sorodnike 40 sob.
Slično so se postavili drugi novi kardinali iz Amerike ter njihni
spremljevalci. In ker vedo, da je v Italiji pomanjkanje, so poslali
že par tednov pred ustoličenjem v Italijo posebno ladjo živil ter
drugih potrebščin, da ne bi obremenjevali nizkih italijanskih
zalog.

Vse ceremonije so se vršile v dragih oblačilih; vse je bilo
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BIVŠI MADŽARSKI PREMIER LASZLO DE BARDOSV, ki je bil vsled službovanja Hitlerju in fa-

šizmu obsojen v smrt, je šel pogumno pred strelce. Predno so spustili vanj salvo, je zaklical, “Bog obva-
ruj Madžarsko pred temi banditi! - ’ Laszlo je smatral vsako socialno reformo, posebno še parceliranje
veleposestev med kmete, za “komunizem’’ in banditstvo. Po prejšnji vojni je Bog take klice madžarskih
velikašev “uslišal", a sedaj pa so se morala tudi nebela sprijazniti z dejstvom, da je fevdalizma na Ogr-
skem konec. .

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
štvo, ako pa se sami obdajajo z
lišpom, kot si ga morejo omi-
sliti le še indski maharadže? Ti
slednji so vsaj toliko pošteni, da
s svojih pozlačenih stolov ne ka-
žejo v oblake, češ, tam je cilj!
tu doli je le dolina solz in poko-
re in odpovedavanja...

Sicer se pa jim ni bati, da bi
jih kdo motil. Kajti jim je na
podlagi svetega pisma zagotov-
ljeno. da ne bo ‘sina človekove-
ga' do sodnega dne na zemljo.
Dotlej pa miške lahko brez skr-
bi plešejo . . . Tako upajo.

Utegne pa se zgoditi, čeprav
ne še v tem stoletju, da se bo za-
čelo svitati v glavah onih, ki si
dandanes še zmerom v potu svo-
jega obraza služijo svoj kruh, in
ki se zategadelj ne morejo raz-
gledati, ne morejo razmisliti.
Ali ko si bodo butaro vsakda-
njih skrbi, ki jih danes še pri-
tiska na možgane, olajšali, bodo
oni zahtevali odgovor.

Takrat bo dvoobraznosti in

okinčano z zlatom in srebrom, Z dragulji, diamanti in drugimi
dragimi kamni.

Biblija pripoveduje, da ko je Bog poslal svojega sina na svet,
da odreši človeštvo, sta njegova mati in rednik jezdila na oslu.
Bežala sta in se skrivala tei' živela v revščini. Toda njegov na-
mestnik na zemlji pa je obdan z biseri in s pompom kot ga ne
pozna noben dvor več na svetu.

Ljudje imajo radi sij, ki jim slepi oči in pamet in zato je bilo
celo v ameriškem in v angleškem tisku, ki je večinoma posest
protestantov, toliko hrupa o novih “princih - ’ rimske cerkve, kot
da se je dogodilo bogve kolikšno čudo.

A vzrok je drugi: Pij XII. je svoj kardinalski zbor razširil
izven Italije kot še nikdar doslej s prozornim namenom, utrditi
svojo hierarhijo in njen politični vpliv v “sveti vojni” proti so-
cializmu in Rusiji.

Od kar sta Hitler in Mussolini propadla, je hierarhija svoje
politično gibanje preustrojila na podlagi demokratičnih gesel in
“socialnega” krščanstva.

Prej je sedela na plotu, v kolikor ni fašizma “proti komuni-
zmu” direktno podpirala. Ni jeenciklike, ki bi bila napisana proti
osišču, ali proti Hitlerju, Mussoliniju, Hirohitu in Francu. Pod-
pirala je klerofašista Paveliča na Hrvaškem, monsignorja Tiso
na slovaškem, klerofašiste na Bavarkem, v Avstriji, v Slove-
niji itd. A po vojni pa so se morali stari prvaki kajpada vsled
svoje povezanosti z osiščno politiko “umakniti” in nasledile so jih
nove katoliške stranke. In to stranke, ki imajo za sabo vso orga-
nizirano silo hierarhije in s tem zaslombo med tisto maso, med
najnevednejšo maso, kateri je “gospodova” besocla s prižnice ah
pa iz spovednice navodilo in ukaz, po katerem s<S |a treba zvesto
ravnati.

Ta politična cerkev, z verno, nevedno maso svoji strani,
je danes politično znova močna, bodisi v Italiji, v iflfamčiji, v Bel-
giji, v Avstriji in na Madžarskem. In bila bi močna tudi v Slo-
veniji, na Hrvaškem in Čehoslovaškem, ako bi novi pokret ne
sklenil s politiko cerkve obračunati in ji dovoliti le bogoslužje.

Cerkev, ki je v Rimu znova demonstrirala svoj starodavni
pomp, se zanaša na pomoč privilegijev, katerim služi. In ako svo-
bodomiselni elementi v prizadetih deželah še mislijo na borbo
proti nazadnjaštvu in srednjeveški temi, se bodo morali pripra-
viti boljše kot pa so bili dosedaj pripravljeni. Politični klerikali-
zem se sicer sedaj postavlja za branilca demokratičnih načel,
ampak prav tako lahko bo ob prvi priliki spet za fašizem, kakor jel
bil ob prihodu Mussolinija v Italiji, potem v Avstriji, na Slova-
škem, Madžarskem, v Beckovi Poljski, v latinski Ameriki in
drugje.

Ceremonije v Rimu niso bile samo v “večjo- čast in slavo bo-
žjo” temveč za družabni red privilegijev, ki prospevajo na račun
ljudske ignorance in bede.

dvojnih mer konec.
Sploh je bilo to rimsko slav-

lje nekakšna skrbno preračunje-
na svatovščina. zlasti kar se
Amerike tiče. Nehote me spo-
minja na neko drugo slavnost,
takozvano ‘poroko Evrope z Azi-
jo’ za časa Aleksandra Mace-
donskega.
Aleksander se je bil namreč po

svojem posrečenem vojnem po-
hodu v Azijo oženil z eno od Da-
rijevih hčera (dasi je bil že ože-
njen z Roksano). Z njim vred se
je oženilo devetdeset njegovih
generalov ter tisočero njegovih
vojakov. Vsi so si vzeli za žene
Perzijke. To velikopoteznost so
imenovali ‘poroka Evrope z
Azijo’. Ali vkljub temu se je
Aleksandrovo kraljestvo kaj hi-
tro po njegovi smrti razbilo.

Rimskega papeštva ne bo ta-
ko kmalu konec. Stoji skoro že
dva tisoč let.Zavrtalo se je bilo
v stari pomehkuženi paganski
Rim in pospešilo njegov razpad.
Okoristilo se je z dediščino rim-
skih cezarjev ter se je nalezlo
i njihovega imperializma. Ko so
na Rim navalila divja german-
ska plemena in ga premagala,
se je rimski škof takoj povezal
z zmagovitimi vojevodji. Ali je
rimski škof kar je papež
v tem pogledu kaj drugačen od
papeža onega časa?!

Že prav zgodaj so si cerkveni
poglavarji postavili za cilj enot-
nost posvetne in cerkvene obla-
sti. In če bi bili v svojem po-
hlepu vsaj nekoliko zmernejši,
bi bili nemara uspeli. Saj so do-
segli, da so se razni močni po-
svetni knezi papežu podrejali,
jemali od njega dežele v fevd in
tako dalje. Svoj višek pa so do-
segli v srednjem veku, ko so po-
leg poglavarja cerkve postali
tudi absolutni monarhi v svoji
državi in je njihova moč in ob-
last ne osvetlila, pač pa za-
temnila vso Evropo! Posledica
so bili razkoli in narodi so se
oddahnili.

Toda Rim se ni podal. S svojo
| politiko se je le potuhnil in pre-

i vidnejše spletkaril vse do po-
I slednjih časov.

Zadnja vojna je bila za pape-
ža pa se naj že imenuje Pij
ta ali ta velika šola. Spoznal
je moč Rusije in Amerike. Spo-
znal tudi, da bi brez njiju prav
gotovo vkljub podpisanim kon-
kordatom z Mussolinijem in Hit-
lerjem njegova skala hudo tr-
pela, če bi sploh obstala. Spo-
znal je dalje, da si bo moral po-
iskati močne, zaslombe zunaj
Evrope. In tako je počastil
Ameriko —s štirimi kardinali.
Poleg je celo dal namigniti, da
utegne biti prihodnji poglavar
cerkve Američan . .

.

Kaj hočete več?

Japonci imeli žalostno
obletnico

Dne 11. feb- so Japonci praz-
novali 2.606. obletnico ustano-|
vitve japonskega cesarstva. To-
da letos je bil praznovan brez
parad, brez svečanosti in v ve-
liki potrtosti.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Za naše časnikarje so nastali

pravi medeni tedni. Z vstoliče-
njem novih kardinalov v Rimu
ter z lovljenjem ameriških in
kanadskih vohunov, kateri so
baje prodali gotove tajnosti ru-
skim boljševikom, tajnosti se
menda tičejo atomske sile
imajo v resnici dobre čase. V
Rim so naši meščanski časopisi
in revije natrpali toliko svojih
poročevalcev in fotografov, da
se njim Rimljani smejejo. Češ,
“protestanti ste, pa se vam gre
za take ceremonije, za katere se
v Rimu le malokdo briga. Mi
smo se takih reči naveličali za
časa Mussolinija.”

Že več kot mesec dni traja ta
spretna katoliška propaganda v
tej deželi, katera je s pomočjo
senzacionalnih buržvaznih časo-
pisov, revij in radija dosegla
vse plasti ameriške javnosti. V
dolgih člankih opisujejo razni
najeti poročevalci kaj da bodo
prečastiti gospodje kardinali je-
dli, delali in kakšna bo obleka
teh eminenc. List Chicago Daily
News je objavil članek, v kate-
rem je bilo opisano oblačilo teh
gospodov. Kardinalska obleka,
katera je v večini iz svile, stane
čez pet tisoč dolarjev za posa-
meznika, nevključivši rokavic,
dragocenih prstanov in druge
zlatnine. Pač, precej se je spre-
menilo od Kristovih časov, ka-
teri je vsa dolga leta nosil isto
suknjo, ter umrl, kot pravijo v
sv. pismu gol na križu. Pri-
znati je treba svetemu očetu v
Rimu, da je zelo spreten diplo-
mat. Ve, kako dobiti brezplačno
propagando, ter s prodajanjem
rdečiji klobukov ameriškim ško-
fom tudi precej denarja.

Propaganda proti Rusiji stal-
no narašča. Najprvo se trdi, da
glede atomske sile ni nobenih
tajnosti, da je lomljenje atomov
znano učenjakom menda po
vsem svetu. Ta tajnost, katera
ni tajnost in je vendarle velika
tajnost je znana samo gotovim
ljudem v Zed. državah in kot je
oficijelno izjavil državni tajnik
Byrnes, je tajnost, kako napra-
viti atomsko bombo, izključno
last Zed. držav. Niti Anglija, ne
Kanada, ne lastujeta te skriv-
nosti. Je v resnici težko pove-
dati in pojasniti zakaj love te
ljudi v Kanadi.

Da je vohunstvo, kajpada pod
lepšim imenom v splošni rabi,
to je menda jasno vsem. Naša
država vzdržuje ogromno špi-
jonsko organizacijo, isto tudi
druge države, vključivši Rusijo.
Znano je tudi kako so se vse za-
vezniške države teple, katera
bo dobila in zajela več nemških
znanstvenikov, ki so se pečali z
vojaškimi iznajdbami. Kajpada,
te uključujejo tudi atomska
raziskavanja.

Znano je, da je naša vlada
pripeljala v to deželo več sto-
tin takih ljudi. Pri tem ni bilo
vprašanje, ali so bili naciji ali
ne. Isto se je delalo na angleški
ter na ruski strani. Vprašanje
nastane: Kje je tista zaupnost
in bratstvo, o kateri se je to-
liko govorilo med vojno? V tej
deželi se že skoro eno leto vrši
odprta propaganda proti Rusiji
tei’ se brez ovinkov namigava
z neizogibno vojno. Vsak ruski
industrialni ali diplomatični ko-
rak se tu smatra za izziv, dočim
naši kongresniki in senatorji
govore stvari, katere so glede
Rusije v resnici izzivalne. Pri-
znati je treba, da smo v povoj-
nem času ter da so taki časi ve-
dno polni stvari, katere so ne-
varne in razburljive. Toda de-
lati en standard zase ter nekaj
čisto drugega za druge—le ni
prav. Mi vemo, da tudi v Rusiji
ni vse dobro in da je mogoče
tudi tam malo preveč rožljanja
s sabljo. Ali pomisliti je treba
današnji in pa prejšnji rekord
kapitalističnih držav od ruske
revolucije dalje. Pomisliti je
treba silovito tajno in odprto
propagando proti komunizmu,
katero vrši ne samo katoliška
cerkev ampak vsa svetovna re-
akcija. In s tem se misli Rusijo.
Ustaviti ekspanzijo sovjetov s
silo če je treba to je njih na-
črt.

Da Rusija ne počiva vkljub
velikanskemu delu povojne re-
konstrukcije, je dokaz Stalinov
govor, v katerem je pojasnil
prejšnji in sedanji položaj ka-
pitalistične ekonomije ter ob
enem delo> katerega rusko ljud-

stvo mora izvršiti, da si zavaru-
je svojo državo. Mnogim ameri-
škim državnikom se je to zdelo
rožlajnje s sabljo, ali tega rož-
ljanja je bilo že preveč tudi v
tej deželi, še posebno z atom-
sko bombo.

Po svetu
Zborovanje zedinjenih naro-

dov v Londonu se je končalo
brez posebnih zaključkov. Vso
stvar bodo menda ponovili pri-
hodnjo pomlad. Stvari so kot
so bile. Rusi in Angleži so še
vedno v Iranu, Angleži na Gr-
škem. v Indoneziji, Egiptu in
Lebanonu. Rusi v Mandžuriji
ter Francozi v Lebanonu in v
Indo-Kini. Govorilo se je mno-
go o svobodi kolonijalnih poda-
nikov ali naredilo se ni ničesar.

Jugoslavija je oficijelno pro-
testirala po ruskem zastopniku
Višinskemu glede poljske An-
dersove armade, katera je v bli-
žini jugoslovanske meje, ter ka-
tere namen je streti komunizem
v Jugoslaviji. Bevin je proti te-
mu protestiral, češ, da to m
resnica. Mogoče da ni. Ali ne-
kaj čudnega je, da Anglija pla-
čuje in hrani veliko Poljsko ar-
mado, katera šteje več kot sto
tisoč oboroženih mož in katera
stalno narašča. Da je to fašisti-
čna armada, o tem ni govora. Ta
armada, v kateri je precej ju-
goslovanskih reakcionarjev, je
nastanjena v bližini jugoslovan
ske meje. Zakaj?

Pri nas
Predsednika Trumana formu-

la glede povišanja plač in cen
je bila objavljena. Delo se je
začelo na jeklenem polju, ali
verjemite mi, da ljudje, kateri
lastujejo železo, ne bodo izgu-
bili svojih profitov. Povišanje
cen pri toni železa odpravi vsa
ko nevarnost glede tega.

V senatu so končno s svojim
"filibustrom” zmagali senatorji
z juga glede zakona enakoprav-
ne zaposljenosti. To senatu go-
tovo ni v ponos. Veliko hrupa je
napravil s svojo resignacijo taj-
nik notranjih zadev Harold
Ickes, kateri je pošteno opral
administracijo v Washingtonu
vključivši predsednika Truma-
na.

Naše gibanje
Ameriški družinski koledar

je izšel. Upamo, da bodo sodru
gi in naši prijatelji po deželi ra-
zumeli letošnje težave pri te;
publikaciji. Ta knjiga je letos
posebno lična in bogata. Mislim
da ne bo posebnih težav pri raz-
pečavi. Apeliramo na vse naše
somišljenike, kateri težko čaka-
jo na to knjigo, da storijo vse
mogoče, da se v najkrjašme ča-
su razproda.

Ta kolona bo za nekaj časa
prenehala. Njen pisec se je zo-
pet pripravil na dolgo, dasi lepo
pot v Mehiko. Na tej poti bom
ogledal stvari, katerih nisem vi-
del na prejšnjih posetih v to de-
želo. Obiskal bom tudi naše lju-
di v Mexico Cityju, kateri tako
pridno delajo za naše brate v
stari domovini. Skušal bom pri-
ti v stik z raznimi delavskimi
voditelji v Mehiki, še posebno
letos, ko je leto predsedniških

(Konec na 3. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo?
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Le kako so mogli delavci
sploh kdaj verjeti, da nastane
po vojni doba “navadnega člo-
veka”, to mi nikakor ne gre v
glavo! Mar ne vedo, da v dru-
žbi. v kateri vladajo industrial-
ni in finančni knezi, bo navaden
človek zmerom le navadna para!
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