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. Mednarodna brigada
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Emil Kleber je po rojstvu

Avstrijec, a je sedaj kanadski
državljan; boril se je z Rusi zo-
per bele invazijske armade in s
Kitajci zoper Japonce. Je mož
srednjih let. zastaven iiY mirne-
ga ponašanja. Nosil je srajco
brez ovratnice, znak, da je v
vojni, ne pa na paradi. Govoril
je francoski, zelo počasi, po vsa-
kem stavku je napravil odmor,
da so mogli prevajalci njegove
besede prevesti.

“Sodrugi iz mednarodne bri-
gade! Nastala je legenda, da so
Marokanei in<fašistovska tujska
legija nepremagljivi. Naša na-
loga je, da to legendo razbije-
mo. Marokance in fašiste bomo
nagnali v beg. Pokazali bomo
prebivalstvu, da se da zmagati.
Ne bomo se umaknili.

Madrid ne sme biti osvojen'
Prosim vas, da dvignete stis-

njene pesti v proletarski po-
zdrav, in mi obljubite, da boste
okope, ki vam bodo odkazani,
držali. Ljudstvo naj zmaga na
vsem svetu! Ils ne passeront
pas! No pasaran! Ne bodo pro-
drli!”

6.
Korakali so po široki Calle de

Atocha (Madridska ul.), sprem-
ljala jih je pojoča množica, ki
jim je klicala v pozdrav. Če so
postali Marokanei legenda, je
postala tudi mednarodna briga-
da legenda. Sedaj je vendar že
prispela in Madrid je bil rešen.
Prebivalstvo, ki je bilo že do-
cela obupano, je dobilo ta dan
več dobrih vesti. Prispelo je pet
tisoč katalonskih miličnikov.
Razen tega se je razvedelo, da
so se ruski bombniki končno
vendarle vrgli zoper Hitlerjeva
in Mussolinijeva letala, ruski
tanki so bili pripravljeni, da za-
ustavijo sovražne tanke, ki so se
vlekli preko vladnih okopov od
Badajoza pa do madridskih
vrat.

Z veseljem in z ljubeznijo so
Madridčani pozdravljali ino-
zemske branitelje, toda slednji
so trčili kmalu tudi ob sovra-
štvo in nevarnost. Na nebu kro-
žijo letala in nenadoma napol-
nita ulico slepeče svetel plamen
in strašen grom, kakor bi prav
v bližini udarila strela. Črni ob-
laki dima —in ko se dim počasi
razkadi, opazi oddelek, kako le-
že na tlaku deli človeških tples,
noga, ki je oblečena še v hlače,
iz katerih bruha curek krvi.
Neki osel je nosil dvoje vreč
melon in sedaj je ves tlak spol-
zel od oslove krvi in rumenih
melon.

“Naprej!” zakličejo častniki
in oddelek odkoraka dalje. Zo-
pet eksplozija, to pot poleg ko-
lone; pročelje neke visoke hiše
se nagne in zgrudi na cesto
opeka in malta, jeklo in les,
železna postelja in napeto natla-
čena zofa. Hitro odskočijo vsi

na stran, da sc izognejo temu
nenadnemu kataraktu.

“Morali so izvedeti, da priha-
ja naša brigada”, je omenil na-
rednik Rudi Mesers in ostali so
mu pritrdili. Slišali so že o “peti
koloni” o fašistovski organi-
zaciji. ki je ostala v mestu in ki
je bila pripravljena, da stopi pri
prvem znaku slabosti v taboru
braniteljev v akcijo.

Nemški in italijanski bomb-
niki so sistematično poizkušali
ustrahovati civilno prebival-
stvo. Tu in tam so bile v tlaku
jame, videl si razbita izložbena
okna, cel blok hiš brez šip. To-
da ljudje so hodili po opravkih,
če se niso ustavili, da bi pozdra-
vili inozemske branitelje. Lju-
dje vzdrže vse, kar morajo vz-
držati, in bi bili prav začudeni,
če bi naprej vedeli, koliko mo-
rajo vzdržati.

Člani brigade niso bili sedaj
več v rdeči Kataloniji. Rdeče in
črne zastave so bile tu redkejše,
zato pa so videli več škrlatno-
rumenih - modrikastih zastav
ljudske republike. Zasebno go-
spodarstvo so pustili tu v miru,
v kolikor ne dela za vojne po-
trebe. Naloga, da se oskrbi mili-
jon ljudi z živili, čeprav so
bombniki dnevno metali na vse
železnice m avtomobilske ceste
bombe, je zahtevala mnogo tru-
da in spretnosti.

Madrid je že ves teden ne-
prestano grmel od topovskega
groma. Ob zapadnem robu me-
sta so se vršili neprestani boji

—in mednarodna brigada se je
bližala tej fronti s hitrostjo še-
stih kilometrov na uro. Z vsa-
kim korakom je postajal hrup
močnejši. Ljudje so jim s ceste
kričali, da se miličniki zopet
umikajo. Na vsakem cestnem
križišču so morali plezati preko
barikad. Povsod so kopali strel-
ske jarke. Gospod Franco bi
zavzetje Madrida moral drago
plačati!

7.
Manzanares teče zapadno od

mesta. Je močno zapeščenjena,
mirna reka razen pomladi.
Otroci spuščajo po njej ladjice
Šest mostov drži preko nje in
tam, kjer teče skozi mesto, je
kanalizirana. Meter visoki zido-
vi iz kamna in cementa uravna-
vajo njen tek. Ti zidovi varuje-
jo mesto pred poplavami in me-
stni očetje so jih radi lepšega
okrasili s travo in cvetlicami
Najbrže pa niso nikoli mislili na
to, da bodo ti zidovi nekoč še v
drugem oziru varovali mesto:
So namreč tako globoki, da tank
ne more preko njih.

Ob notranjem bregu te reke
je dobila mednarodna brigada
svoje postojanke. Tu so bili iz-
kopani jarki, prav dobri jarki,
tako globoki, da se je dalo v
njih stati: vreče, napolnjene s
peskorh, so bile tu naložene,
med vrečami so bile napravlje-
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ne strelne line za puške. Te jar-
ke so izkopale Madridčanke, ki
so pravkar dovrševale svoje de-
lo. Vse prepotene od težkega
garanja so se naslonile na lo-
pate in za hip počivale, da bi po-
zdravile dospele junake. Vsaka
ženska je imela poleg sebe kako
orožje za slučaj, če bi prišli Ma-
rokanci, često samo kuhinjski
nož.

Devet sto mož generala Kle-
berja je prevzelo približno dva
kilometra fronte v severnem
odseku Manzanaresove linije.
Na vsak meter je prišel torej
približno po en mož. Neki čast-
nik na konju je odkazal posa-
meznim oddelkom njihove od-
seke. Ljudje so poskakali v jar-
ke, odložili prtljago in se takoj
postavili k strelnim linam, da bi
pazili na Marokance.

Na drugem bregu reke, on-
stran parka, stoje hiše in takoj
za temi hišami so se bojevali.
Pokali so streli, strojnice so reg-
ljale, hiše so gorele in nad vsem
je visel oblak dima. Krogle so
žvižgajoč letele nad glavami do-
šlecev letele so kakor kobi-
lice.

Iz hiš so prihajale gruče lju-
di, nekateri so tekli, nekateri so
šepali, nekateri so se opirali na
tovariše; bili so to miličniki v
modrih ovecalih in alpargetah
(sandalah). Imeli so rdeče zve-
zde na čepicah in pogosto rdečo
kri na telesu ali obleki, v obraz
so bili umazani od smodnikove-
ga dima in umazanije; njihovi
obrazi so izražali strah. Šepaje
so prebredli nizko reko, zajeli
včasih prgišče vode, da bi si iz-
plaknili usta ali oprali pot iz
oči. Včasi so pridirjali kakor
zblazneli, metali proč puške, po-
skakali preko obrežnega nasipa;
sopli so kakor psi in kričali:
“Los Moros! Mavri!”

Taka panika je nalezljiva.
“Fantje!” je zaklical nared-

nik Rudi Messer. “Prav zato
smo prišli vendar semkaj!” Zde-
lo se je, kakor bi že od mladega
ne delal drugega, kakor pove-
ljeval vojakom. “Ne pozabite
na povelja! Streljajte samo na

■ povelje! Šele, kadar pridejo do
roba obrežnega nasipa in hoče-
jo poskakati raz njega. Ko jih
zagledate, si prižgite cigareto in
jo enkrat potegnite! No pasa-
ran!”

URANIJ NA ČEŠKEM
Poročevalec agencije ONA je

pisal 27. januarja iz Karlovih
Varov na Češkem sledeče:

Po mojem obisku v edinem
rudniku Uranija v Evropi sem
prepričan, da Amerika ne bo
imela dolgo monopola atomske
bombe. Rudnik se nahaja na
Čehoslovaškem v Jachimovu,
nedaleč od nemške meje-

Še meseca septembra je bilo
v rudniku zaposlenih komaj 140
nemških delavcev, dočim jih
zdaj dela preko 200, pod nad-
zorstvom čeških in ruskih inže-
nirjev. Poročila, da so Rusi že
uspeli izdelati svojo lastno
atomsko bombo, niso videti tako
neverjetna od tukaj.

Naj bo torej kakor hoče
dejstvo je, da imajo Rusi pod
svojo kontrolo edini rudnik ura-
nija v Evropi. Na vsem svetu
so znani le trije rudniki tega
obsega. In delo v Jachimovu na-
glo napreduje.

Prebivalstvo Jachimova je
nemško, a mestece je starodav-
no in zgodovinsko. Nekoč je bi-
lo na delu preko 8000 rudarjev,
ki so kopali srebro, katerega pa
je pozneje zmanjkalo, ker se je
rudnik izčrpal. Roentgen je po-
zneje odkril, da dajejo nekatera
ležišča uranijeve rude posebne
žarke- Za njim so francoski
znanstveniki rodbine Curie pri-
dobili iz te rude polonium in ra-
dium.

Nemci so tekom vojne močno
povečali pridobivanje uranija.
Meseca maja lani so tamošnji
nacisti poskusili pognati vse
rudniške naprave v zrak, kar pa
je preprečil star češki rudar Pe-
ter Titi, ki je postal po osvobo-
ditvi prvi župan tega okraja.

RAZGOVORI
(Nadaljevanje z 2. strani.)

volitev v Mehiki. Na svidenje
v nekaj tednih!

Pozor! Ne pozabite veselice
društva Slavije št. 1 SNPJ, ka-
tera bo na pustno soboto 2. mar-
ca v dvorani SNPJ.
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VELIKE DRUŽINE POSTAJAJO V NAŠI DEŽELI ŽE POSEBNOST. Gornje v sredi je Mrs. W. J.
Dabney, stdra 23 let, ki pa ima vzlic svoji mladosti že osem otrok. V sredi sta njena zadnja dvojčka,, in
vsi drugi njeni otroci so dvojčki. Najstarejša sta bila rojena 1937.

KAJ NAJ BO Z NOVO AVSTRIJO IN V
KAK NAMEN SE JE NAJ USTANOVI?

Avstrija je strategično jako
važna dežela- Zavezniki so jo
med vojno pozivali, da se naj
upre, pa bo dobila čimboljše mi-
rovne pogoje. A v resnici ni bilo
v nji nobenega odpora. Sociali-
ste v nji je pobil klerofašistični
puč, kar pa je starih še ostalo,
so jih pognali v koncentracijsko
kempo.

Vendar pa ima Avstrija prav
zaradi svoje lege še važno vlogo.

O nji je napisal Gustav Her-
zog (ONA) sledeči članek:

Kako je v Avstriji?
Vse več in več čujemo tukaj

na Dunaju, v kavarnah, na cesti
in povsod, kjer se zbirajo ljudje,
opazke;- ki izražajo prepričanje;
da je bilo pod Hitlerjem vendar
‘nekoliko bolje’.

To je, čisto na kratko poveda-
no. problem današnjega dneva
na Dunaju, ki se bo iz neznatne
malenkosti razvil v nevarno rak-
rano, ako se v Avstriji ne bo
kmalu nekaj spremenilo. Eden
visokih avstrijskih uradnikov je
nedavno dejal, da bo “mati Av-
strija v teku enega leta bankrot-
ira v materijalnem in mčralnem
pogledu, ako te spremembe ne
pridejo jako kmalu.”

Štirje zdravniki, ki obujajo
tega bolnega otroka Avstrijo

niso istega naziranja glede
metode, katere velja uporablja-
ti. Najraje bi videli, da bi si
otrok sam zopet pomagal na no-
ge- Toda otrok ne kaže nobene
iniciative. Predsednik Renner
in kancler Leopold Figi sta ope-
tovano zahtevala, da je treba
odpraviti demarkacijske linije,
češ, da preprečujejo razvoj rav-
no te iniciative. Kadarkoli je
inozemsko časopisje prineslo
članke svojih korespondentov,
ki so bili posvečeni temu pred-
metu, je zavladalo veliko vese-
lje v avstrijskih krogih. Tudi
ljudje iz naroda, katerih prva
in največja skrb je vprašanje
kako si preskrbeti potrebnih ži-
vil. verjamejo v to in mnogo
razpravljajo o spremembi siste-
ma okupacije.

Vzrok tega splošnega malo-
dušja so ljudje, ki prihajajo iz
bogatih predelov Avstrije, iz
Vorarlberga, Tirolske, Zgornje
Avstrije, ali Štajerske, kjer pri-
delujejo kmetije v visoko leže-
čih dolinah pšenico, mastno mle-
ko in sladki med- Na Dunaju
pripovedujejo sestradanim me-
ščanom, da je pri njih vsega do-
volj, in tudi, da se pri njih na-
cisti še vedno šopirijo in gospo-
darijo.

Stari nacistični gaulajterji, ki
so se pritajili in katerih zavez-
niki niso zasačili, postajajo dan
na dan bolj predrzni in zdaj v
nekaterih krajih svoje propa-
gande nič več ne skrivajo. Čim
nekdo iz njihovega okraja potu-
je na Dunaj, mu naroče, naj do-
bro raztolmači Dunajčanom, ka-
ko dobro gre ljudem v krajih,
katerih zavezniki ne nadzoru-
jejo preveč od blizu-

Ta propaganda o mleku in
medu, ki teče drugje, ima na-
men vzbuditi legendo o tako-
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zvanih ‘boljših časih’ pod Hit-
lerjem.

Ako boste skušali dopovedati
enemu teh hujskačev, da je vsa
sedanja beda in siromašnost le
dedščina po Hitlerju, boste tve-
gali svoje kesti ako pa ste na
varnem, vam uo dal v odgovor
naslednje: “Seveda, seveda.
Morda. Saj se ne pritožujem.
Kar pripovedujem, so le suha
dejstva.”

To je ozadje razmer, v kate-
rih si prizadeva kancler Figi do-
povedati Avstrijcem, da morajo
pokazati zaveznikom svojo do-
bro voljo. Vlada in časopisje ga
podpirata, toda na shodih in se-
stankih, ki niso čisto javnega
značaja, niti vladni uradniki ni-
so optimistični. “Voljo imamo,
toda moči nam manjka.” pravi-
jo- “Prav radi bi izruvali naci-
zem, s koreninami vred, toda
zavezniki nam tega sami ne do-
puste. Priznati pa je treba, da
bi se dogodila prava katastrofa,
ako bi danes odšli.” Tako govo-
re oni, ki so najbolj previdni.

Drugi so bolj ogorčeni in je-
zno naglašajo, da zavezniki

Avstrijcem sicer res očitajo, da
ne nastopajo dovolj odločno pro-
ti nacizmu, obenem pa pri svo-
jih podrejenih uradih drže na
oblasti mnogo nacistov.

Nekaj mojih prijateljev se je
nedavno vrnilo iz Štajerske,
kjer so bili na kratkem potova-
nju. Prinesli so dokaze o tem.
V Gradcu in v Celovcu so doži-
veli prave spopade z nacisti na
cesti. V neki vasi so morali
vprašati za pot do “Landhausa”,
kjer se nahaja sedež lokalne vla-
de. Ženska, na katero so se bili
obrnili, se je zadrla nanje:
“Kmetavs! Pravo ime je “Gau-
haus’ za nas bo vedno ostalo
Gauhaus!” Gauhaus pa je ime.
katero je Hitler uvedel na me-
sto stareea Landhausa.

V vlaku iz Salzburga na Du-
naj je moj bratranec dejal, da
je Goering eden najhujših mo-
rilcev svetovne zgodovine
malo je manjkalo, da ga niso
vrgli iz vlaka. V Salzburgu je
stopila žena izrazitih židovskih
potez v cestno železnico in je
bila pozdravljena z besedami:
“Pa so nam govorili, da so bili
vsi Židje zadušeni. Jih vidite,
že prihajajo nazaj. Tako kma-
lu!”

GRČIJA ŽE SKOZI STO LEJ
POD ANGLEŠKO "ZAŠČITO"

Napisal za ONA DONALD BELL
Liberalno misleči ljudje vse-

povsod po svetu so prepričani,
da je bila ruska pritožba proti
britanski okupaciji Grčije ute-
meljena in bi v pretežni večini
pozdravili 'kot dobrodošlo ne-
pristransko preiskovanje britan-
ske politike v tej deželi. Ampak
te zahteve se na konferenci
združenih narodov ni moglo
uveljaviti.

Trenotno se nahaja na grških
tleh približno 80,000 britanskih
vojakov. To ni videti mnogo, to-
da Grčija je majhna dežela
tako da teh 80.000 do zob obo-
roženih vojakov popolnoma za-
dostuje, da drže kakih 15,000
pristašev levičarskega pokreta
EAM v zaporu in da so prepo-
dili in razpršili 200,000 vojakov
tega gibanja, ki se zdaj skrivajo
po gorah. Zadosti je teh angle-
ških vojakov, da vsilijo grške-
mu narodu nezaželjeno vlado,
ki je pokorna Angliji.

Ako bi Angleži evakuirali
Grčijo, bi se sedanja vlada ne
mogla držati. Verjetno je, da bi
izbruhnili nemiri, toda glede te-
ga je treba pomisliti, da me-
ščanska vojna v tej nesrečni de-
želi ni nikdar prenehala in da
tudi danes, navzlic navzočnosti
angleških vojakov, nikdo ne bi
mogel trditi, da je vse mirno od
Peloponeza pa do macedonske
meje. Druga posledica odhoda
britanskih čet pa bi bila ustano-
novitev narodne vlade take
kot jo narod hoče in ki bi bila
končno le sposobna uvesti mir

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja

WGES, 1360 kilocycles.
Vodi jo George Marchan.
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in red v deželi.
Sedanji grški ministrski pred-

sednik pravi, da je liberalen in
da je njegova stranka pokret
zmerne sredine. V resnici pa je
bolj desničar kot levičar in pred
vsem popolnoma odvisen od
Angležev- Pokret EAM nikakor
ni čisto komunističen. Ameriški
poročevalec Gervasi je obenem
z drugimi ameriškimi časnikar-
ji vprašal britanskega poveljni-
ka generala Scobieja, ki je ta-
krat ‘vladal’'na Grškem, koliko
je komunistov v EAMu. Gene-
ral Scobie jim je odgovoril:
“Manj kot 10 odstotkov” Te
njegove izjave pa njegova last-
na cenzura ni prepustila v svet,
tako da je bila ameriška javnost
vedno napačno informirana o
pravem položaju na Grškem.

Ravnotako napačno je, ako
kdo trdi, da je EAM v zvezi z
maršalom Titom. Zveze s So-
vjetsko unijo so bile vzpostav-
ljene šele nedavno. Delegati po-
kreta EAM so seveda pozdravili
korak Rusije v Londonu, ko je

zahtevala preiskavo britanske
okupacije na Grškem. Toda kri-
vo bi bilo radi tega dolžiti po-
kret, da je orodje v ruskih ro-
kah.

EAM ni nikdar prejela nobe-
nega orožja bodisi od maršala
Tita bodisi od Rusov. Največ in
najmodernejše orožje so dobili
borci tega pokreta od Angležev
samih. Ostalo pa so vzeli Itali-
janom po predaji maršala Ba-
doglia.

Očividno je bila poglavitna
naloga britanskih čet kot je
še danes da zaduši pokret le-
vice, ki jo združuje EAM. Naj-
prej so poskusili priti do cilja
s tem, da postavijo nazaj na pre-
stol kralja Jurija, a pozneje, ko
se je ta načrt izjalovil, se je po-
dal Churchill osebno v Atene,
kjer je potem ustoličil regenta
nadškofa Damaskinosa in ga
podpri z vso vojaško silo Veli-
ke Britanije. Vse grške vlade,
ki so od tedaj sledile druga dru-
gi, so imele le to nalogo, da
potlačijo levico. Nekaj več libe-
ralnosti je nastopilo šele s' se-
danjim ministrskim predsedni-
kom Sophoulisom, ki ni tako po-
polnoma orodje Anglije kot Da-
maskinos, a tudi to še ne pome-
ni mnogo • . . Sophoulis trdi, da
se nahajajo Angleži na Grškem,
ker jih je povabila tja grška
vlada sama. To je nekako tako,
kot da bi angleški kraljevi na-
mestnik v Indiji izjavil, da so
angleške čete tam na zahtevo
kraljevega namestništva... Kdo
bi utegnil reči, da je s tem do-
kazano, da si indijsko ljudstvo
želi angleške okupacije?

Poglavitni cilj politike pokre-
ta EAM je popolna likvidacija
britanskega vojaškega pritiska
na Grčijo. Skozi sto let je bil
vpliv Britanije odločilen v vseh
grških zadevah. Sredi pretekle-
ga stoletja so Angleži prinesli
na Grško nemške predhodnike
sedanjega kralja Jurija. Ponov-
no je narod pregnal te svoje kra-
lje. toda vsakokrat so našli za-
tišje in zaslombo v Londonu in
se vrnili prej ali slej-

Lahko je razumeti nezaupa-
nje grškega naroda napram Ve-
liki Britaniji, ki je spet izkori-
stila težave grške vlade in po-
lom njenih financ, da grško va-
luto popolnoma uklene v angle-
ški blok sterlinga. To ji bo da-
jalo permanentno kontrolo nad
gospodarskim življenjem te de-
žele. Britanska delavska vlada
bi ravnala pametno, ako bi svo-
jo politiko na Grškem temeljito
preustrojila.

Hitler imel načrt za
zasužnjenje Poljakov

Na obravnavi proti nacijskim
kriminalcem v Niirenbergu je
bil prečitan dokument o Hitler-
jevem načrtu za popolno zasuž-
njenje poljskega naroda. Polja-
ke bi se držalo v popolni igno-
ranci in se jih vzgajalo edino za
hlapce. Hitlerjeve note o bodoč-
nosti Poljakov so bile napisane
2- oktobra 1940. V njih je re-
čeno, da morajo imeti Poljaki
samo enega gospodarja Nem-
ce! Vso poljsko inteligenco se
mora uničiti. Poljske duhovni-
ke bi plačevala Nemčija in mi
jim bomo dajali navodila, kaj
naj pridigajo, je pisal Hitler.
Če bi se kak duhovnik ne ravnal
po tem, bomo z njim napravili
nagel konec- Naloga duhovni-
kov je držati Poljake v zabito-
sti. Da, slabo bi bilo za Poljake
in druge slovanske narode, ako
bi Hitler zmagal.
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