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WINSTON CHURCHILL se vozi po Zed. državah, kamor je prišel
na počitnice, predvsem v toplo Florido, in se raduje.da mu ni treba
imeti nadleg, ki jih imata sedaj polne roke njegov naslednik Clement
Attlee in minister vnanjih zadev Ernest Bevin.

Kdo bo naslednik
fašisma v Španiji
in komu v korist?

Podtalna borba pod masko demokracije v prid
cerkve, plemstva in kapitalizma v Španiji.
Franco vprizoril novo morilno orgijo

Koncem februarja je bilo v
Španiji obsojenih v smrt 14 so-
cialistov in liberalcev, nad 40
pa obsojenih v ječo od pol leta
pa do 12 let.

Med obsojenci v smrt, kate-
rim jebilo življenje vzeto nekaj
dni predno jeFrancija oznanila,
da bo zaprla mejo med sabo in
Španijo, so bili taki, ki so skozi
ves čas vojne sodelovali z za-
vezniki in izpodkopavali Fran-
cov režim.
Demonstracije v Franciji proti

dvoobraznosti '

Dočim je Franco pomagal Hit-
lerju in Musoliniju, so španski
republikanci tvegali vse. in sto-
rili kolikor so mogli, da bi po-
magali Angliji, Zed. državam
ter drugim zavezniškim deže-
lam za poraz fašizma ne samo v
Nemčiji in Italiji, temveč tudi v
Španiji, kjer so borci za demo-
kratično republiko toliko pretr-
peli, ne da bi jim zapadne sile
hotele nuditi pomoč na kakršen-
koli način.

Ko pa se je Franco spet osme-
lil obsojati opozicionalce v smrt,
je zašumelo v Franciji in fran-
coska vlada, v kateri dominira-
jo levičarji, se je zgenila in oz-
nanila svetu, da kar se nje tiče,
smatra Francov španski režim
za povsem “nezaželjen” in za
sovražen demokraciji in za ne-
varen miru v Evropi.

Francosko delavstvo je dalo
tej potezi moralno podporo z de-
monstracijami proti fašistični
španski vladi in ob enem vpra-
ševalo ameriško in angleško vla-
do, čemu ne prekineta diploma-
tičnih odnošajev s poslednjim
ostankom Hitlerjevega-Mussoli-
nijevega osišča v Evropi?

Neučinkovite poteze
Ameriška vlada je sicer že

večkrat namignila, da bi rada
v španski vladi “spremembo”, a
da bi bila pri tem kaj določnega
storila, tega ni hotela. “Ustavite
ji pošiljanje gasolina, žita in
drugih potrebščin, pa bo Fran-
ko avtomatično padel, —” so se
glasili nasveti našemu državne-
mu departmentu, kakor so se
slični nasveti ponavljali drug za
drugim v slučaju Japonske, ka-
teri je ta dežela pošiljala železo,
olje in različen drug vojni ma-
terijal skoro do dneva, ko je bil
vprizorjen napad na Pearl Har-’
bor.

Strah pred “komunizmom”
Ako bomo skušali odpraviti

fašizem v Španiji samo s pobož-
nimi željami našega državpega
departmenta in angleškega mi-
nistrstva zunanjih zadev, bo
Franco sicer nadomeščen, toda
s kom? In to jevprašanje?

Kajti ameriški in angleški ka-
pitalizem se bojjta, da lahko tu-
di Španija pride pod sovjetsko
sfero, če se v nji da proste roke
republikanskim elementom, ki
so nagnjeni na “komunizem” in
streme Španijo urediti v sociali-
stično državo. Zato sta sicer za
nadomestitev Franca z novim
režimom, toda s takim, ki bo va-
roval kapitalistični ekonomski
red, ščitil privilegirane sloje v
Španiji a ob enem igral vlogo
ustavne, demokratične vlada-
vine.

To je vzrok edini vzrok,
čemu je lahko Franco ostal
“caudillo” (vodja) na krmilu dr-
žave tudi po zrušenju osišča. In
čemu smo ga zalagali z materi-
jalom, namesto da bi mu ga od-
rekli in povedali Špancem, da
jim bomo spet pomagali šele ko
se otresejo fašistične vlade in
jo nadomestijo z ljudsko, po-
vsem demokratično obliko.

Kralj “nadomestilo” za
republiko

V Washingtonu in v Londonu
so sedaj določno zato, da se
Franco umakne, ampak ne ka-
kim “ekstremistom” temveč li-
beralnim, monarhističnim kro-

'Nadalievanje na 5. strani.)

Meseca junija poteče naredba
za reguliranje cen. V kongres-
nem odseku, ki ima opraviti s
proračuni, so sklenili, da naj
ima OPA (Office os Priče Ad-
ministration) že do poteka svo-
jega termina za svoje izdatke
polovico manj nakazila kot pa
v prejšnjem letu.

Daši je ameriško veliko časo-
pisje v posesti profitarskih in-
teresov, je vendar pod znamko
svobode tiska priznalo, da se
gre le za -višje cene in da bodo
korporacijam tudi dovoljene,
ali pa bo še bolj prospevala “čr-
na borza” (black market).

Eno izmed najbolj zanimivih
poglavij ameriške politike z dio-
stropnimi cenami je manipuli-
ranje z višanjem cen “pod ro-
ko.” Kadar rečemo kaj o trgo-

Po dolgih prerekanjih so se
zastopniki Anglije, Zed. držav,
Francije in Sov. unije le zedinili
za poset spornega ozemlja, ki
ga hočeta Jugoslavija in Italija,
oziroma, ki ga vlada v Rimu
zahteva zase, kakor ji je bilo
dodeljeno po prejšnji svetovni
vojni.

Na tem mestu v prejšnji šte-
vilki smo poročali o depešah
Fridericka Kuha čikaškemu
“Sunu”, kako v težke nespora-
zume so zagazili glede mirovne
pogodbe z Italijo zastopniki
vlad, ki so si dali pravico sesta-
viti mirovno pogodbo z državo,
ki je bila notorično oportunisti-
čna v sedanji vojni in še bolj
pa v prejšnji. A v obeh slučajih
se je predstavila za zaveznico

vanju “pod roko,” ni potrebno,
da bi bil ta način kupčevanja
že “črna borza.” Ampak je ven-
darle tik nje. - Načelo je, da ti
tovarnarji, farmarji, štacunarji
in razne sorte prekupci nočejo
prodati po cenah, ki jim jih
je določila vlada, ker vedo, da
ako gredo preko vladnih na-
redb, si lahko dobe veliko boljše
dohodke, ne da jih bi bilo sicer
treba na črno borzo.

Eden največjih škandalov v
minulih mesecih je pomanjka-
nje moških oblek. Vsakdo ve,
da je blaga zanje dovolj na raz-
polago. Vsa naročila za nadaljno
izdelovanje vojaških oblek so
bila že pred meseci preklicana.
In skladišča so več kot prepolna
vojaških oblek, torej ni vzroka,
čemu bi sedaj, ko je demobili-

ALI SMO RES ŽE TIK PRED
TRETJO SVETOVNO VOJNO ?

Govor ameriškega državnega tajnika, ki ga je
imel 28. februarja na naslov Rusije, tolmačijo mnogi
za ultimatum Moskvi in za uvodno poglavje v novo
vojno.

Čikaška Tribuna, ki je Sovjetski uniji vseskozi so-
vražna, je Byrnesa zaradi njegovega tona ostro prije-
la, ker ga dolži, da tira demokratska administracija
Zed. države že tretjič v vojno vsakikrat v namenu
oteti imperializem Velike Britanije. Omenjeni list pra-
vi, da smo jo dvakrat rešili nemške nevarnosti, sedaj
pa se pripravljamo na spopad z Rusijo, ker je Angliji
postala ona nevarna.

Tribunin člankar meni, da smo sedaj bližje vojni,
kot pa smo bili leta 1937, ko je pokojni Roosevelt v
svojem govoru v Chicagu priporočil kvaranteno proti
agresorjem. Rusiji je dal Byrnes določno razumeti, da
Zed. države ne bodo trpele agresivnosti in če z njo
(Rusija) ne odneha, je naša dežela pripravljena nasto-
piti z oboroženo silo.

V Moskvi sicer lahko odgovore, da so na konfe-
renci združenih narodov v Londonu bili baš sovjetski
delegati proti agresivnostim. Saj so le oni hoteli, da
naj zborovalci izvolijo komisijo, ki bi preiskala an-
gleške nasilnosti v Indoneziji in bili so oni, ki so An-
glijo obdolžili, da je poslala svojo armado v Grčijo v
podporo reakciji. In podprli so zahtevo Lebanona in
Sirije za odhod angleške in francoske okupacijske ar-
made.

Se predno je bila minula vojna končana, so mnogi
v Zed. državah in v Angliji trdili, da miru ne bo, do-
kler se tudi z Rusijo ne "obračuna". Španski diktator
Franco ves čas trdi, da je glavna nevarnost svetu "ko-
munizem" in Vatikan to misel vztrajno podpira.

"Chicago Tribune" pravi v izdaji z dne 2. marca,
da so v Londonu in v Washingtonu nenadoma spo-
znali, da je v Evropi lakota in posebno v Nemčiji. "Tri-
bune" je sicer Nemčiji zelo naklonjena in ako bi bilo
po njenem, bi ne šli v vojno proti nji in Hitler bi še
lahko gospodoval. Toda to novo spremembo stališča
napram Nemčiji v Washingtonu in Londonu "Tribu-

- ne" tolmači za znamenje, da ie namera ameriške in
angleške vlade Nemčijo obnoviti v močno državo za
zagojzdo med zapadom in Rusijo. V tem mišljenju ni
osamljena, ker to namero v Moskvi Američanom in
Angležem javno predbacivajo.

Eno je jasno iz teh sporov, in to ie, da dokler se ne
odpravi vzrokov, ki porajajo vojne, bo trajen mir ne-
mogoč, čeprav imamo organizacijo "združenih" na-
rodov.

<

ZAVEZNIŠKA MEJNA KOMISIJA ZA
PRIMORSKO ODŠLA NA SVOJE DELO

zaveznikov, čeprav je bila v mi-
nuli vojni ena glavnih osi v osi-
šču proti njim.

To, da Italija svojih kolonij
ne bo dobila nazaj, je skoro go-
tovo. In ako jih bo, bo to zgolj
po zaslugi Rusije, ker smatra,
da če se jih Italiji ne vrne, naj
eno izmed njih dobi Sovjetska
unija za svojo bazo v Sredoze-
mlju.

Najbolj trd oreh glede mirov-
ne pogodbe z Italijo so zahteve
Jugoslavije po slovenskem in
hrvaškem Primorju. Vlada v
Beogradu ga na vsak način hoče
in s propagando ji pomaga naj-
bolj slovenska vlada v Ljublja-
ni in pa ne dosti manj hrvaška
vlada v Zagrebu. Pa čehoslova-
ška v Pragi.

Napori za odpravo vladne kontrole
zacija že toliko časa v teku in
se vojaških uniform več ne iz-
deluje, sukna kar naenkrat to-
liko zmanjkalo, da so prodajal-
ne moških oblačil skoro prazne,
posebno še takozvanih cenenih
oblek.

Pa je prišlo nedavno na dan,
da imajo tovarne, ki izdelujejo
obleke za moške, polne zaloge,
a čakajo, da “dostropne cene”
prenehajo in potem pa vržejo
svoje blago na trg po najvišjih
možnih cenah.

Slično velja za mnoge druge
industrije. Tovarne nogavic,
ženskih in moških spodnijh ob-
lek, pa tovarne otroških oblačil
so na “sedeči stavki,” češ, do-
stropnih cen bo konec in potem
pa pride žetev, dokler bo sploh
mogla trajati. In nato kaj

traja
dalje vzlic zvezi
združenih narodov

Naš državni tajnik in pa ar-
madni tajnik sta v njunem go-
voru 28. feb. rekla, da je naša
dolžnost ohraniti to deželo obo-
roženo za vse možnosti.

Isto je o Rusiji rekel Stalin,
in pa Bevin o Veliki Britaniji.
“Pripravljeni moramo biti na
vse,” to znova in znova pou-
darjajo.
v Byrnes je rekel, da Zed. dr-

žave morajo ostati tudi sedaj,
ko je vojne konec, militaristič-
no tako mogočna sila, da nas bo
vsak agresor upošteval ter se
dvakrat premislil, predno bi šel
v svoje osvajalne eskapade.

Kar pomeni, da naj Zed. dr-
žave ohranijo tudi v mirnem
času jačjo pehotno armado kot
smo jo izven vojnih dni še kdaj
imeli. In pa še večjo mornarico
ter zračno silo. Pa atomske
bombe imamo.

In še celo Anglija bo imela
do konca aprila to leto blizu
pet milijonov mož pod orožjem.
Z razoroževanjem v velikem
prične šele junija. In naravno,
vse to ker pravijo, da se Rusi-
ja kar naprej oborožuje.

Seveda —in to uradno ni bi-
lo pojasnjeno - razoroževanje
se bo pričelo šele ko Angleži
uvidijo, kako se razgiblja poli-
tika v Italiji, kako se obnaša
Titov režim in pa mnogi drugi,
ki predstavnikom angleškega
imperializma niso po volji.

In Sovjetska unija ima glede
razoroževanja slične motive.
Istotako sedaj tudi naša dežela.

SEJA ŠIRŠEGA
ODBORA SANSA

To soboto 9. marca se bo ob
9:30 dop. pričela seja širšega
odbora Slovenskega ameriškega
narodnega sveta. Vršila se bo v
Gračnerjevi (prej Bergerjevi
dvorani) tik poslopja gl. urada
SNPJ na Lavvndale in 27. cesti.

Angleži in Američani so v tem
sporu naklonjeni Italiji pač
zaradi svojih posebnih intere-
sov, saj kar se Angležev tiče,
Američani pa vsled svojega lju-
bimkanja z Vatikanom in pa
vsled sovraštva do “komuni-
stov”. Ampak tudi če Jugosla-
vija ne bi bila “komunistična”,
Anglija in Zed. države drže sku-
paj in tako ima Jugoslavija v
tej bitki med velesilami samo
Rusijo na svoji strani.

Komisija omenjene velike če-
tvorice se je koncem februarja
zedinila obiskati vse kraje na
Primorskem, ki jih ena ali dru-
ga zavezniška vlada smatra
za sporne, in v tem je Rusija
popustila. Kako bo stvar konč-
no izšla, je sedaj nemogoče pre-
rokovati, posebno zato ne, ker
se je velika trojica toliko razšla,
da je sedaj Sovjetska unija či-
sto osamljena. Anglija in Zed.
države pa delujejo skupno, več
ali manj z odobravanjem Fran-
cije in pa Kitajske, ker sta obe
ekonomsko od prvih dve toliko
odvisne, da ne moreta delovati
samostojno.

nad cenami
potem? Se mar ne dogodi isto
kakor po inflaciji v prvi sve-
tovni vojni?

A kaj mar dobičkarjem za
krize, če oni lahko obogate, kri-
za gor ali dol!

Nekateri profitarji se bodo
morda obesili, kot so se zadnjič,
a v splošnem bodo delavci, ki
garajo za kruh, največ na izgu-
bi, dobičkarji pa si bodo že ka-
ko pomagali, npr. z rekonstruk-
cijsko finančno korporacijo, ki
je zvezna ustanova, da bodo u-
dobno in brezdelno živeli tudi
ko industrijski obrati znova
prenehajo.

Tak je naš, namreč naš “ame-
riški način življenja.” Za ene v
razkošju, za druge v skrbeh, kje
bo jutri zaslužka saj za najnuj-|
nejše potrebščine. I

fiKOMiE^TAMjiij
Fran S. Finžgar je eden iz-

med onih redkih slovenskih du-
hovnikov, ki je bil ves čas nem-
ške in italijanske okupacije z
osvobodilno fronto in je v nji še
vedno aktiven vzlic svoji visoki
starosti. V tej številki ima čla-
nek o Trstu. Čudi se, kako se Jai
mogel med zavezniki dobiti kdo,
ki bi Sloveniji odrekal pravico
do tega njenega “okna v svet”.
Pa ni nič čudno, kakor ni bilo v
prvi svetovni vojni, ko se je na i
eni strani govorilo o samoodlo-
čevanju narodov, na drugi pa se
za njihnimi hrbti sklepalo im-
perialistične kupčije.
* Na Bavarskem, ki jepod ame-
riško vojaško oblastjo, izhaja
revija “Istina”. V svojem pod-
naslovu pravi, da je “časopis za
kulturna, politična in socialna
vprašanja jugoslovanske seda-
njosti”. Poleg srbohrvaških ima
tudi slovenske članke. Urejeva-
na je proti “Titovi Jugoslaviji”
in v svoji prvi številki ima en
članek proti njemu tudi v angle- :
ščini. Revijo je nam poslal Jo-
sepr Drašler, kot že mnogo dru-
gih tiskovin iz jugoslovanskih
logarjev v Nemčiji. “Istina” iz-
haja enkrat na mesec. Tiskana
je na dobrem papirju. Vsebuje
tudi mnogo slik, čaršija ima to-
rej v svojih naporih za povrni-
tev Jugoslavije nji veliko pod-
pore.

V Nemčiji ne sme izhajati no-
ben časopis brez dovoljenja oku-
pacijske oblasti. V ruskem oku-
pacijskem delu ni nobenega ju-
goslovanskega čaršijskega lista.
Kajti ni jim mogoče izhajati niti
podtalno, ker je kontrola nad
tiskovnim papirjem jako stroga
in ga dobe edino od vojaške ob-
lasti odobreni listi. In še to lei
v odmerkih. “Istina” na Bavar-
skem sme torej izhajati le z do-
voljenjem vojaških oblasti in s
pomočjo papirja in drugega maj

teriala, ki ga ji one nakazujejo
Ampak kdo vse to plačuje? Kli- i
seji stanejo, papir je tam drag :
in so še razni drugi stroški. Be-1
gunci ponavadi niso bogati, ra- 1

zen kar jih je imovitih übežni-
kov v Londonu in nekaj v Rimu.
Ni čudno, da. se vlada v Beogra-
du jezi nad zavezniki, ker po-
magajo onim Jugoslovanom, ki
rujejo proti nji. Ameriška vo-
jaška oblast se sicer opravičuje,
da dovoljunje sedanji Jugosla-
viji sovražne liste s stališča svo-
bode tiska in demokracije, toda
v Jugoslaviji menijo, da če bi
bil le to resničem motiv, bi do-
bili isto oporo tudi “titovci”,
namesto da se jih šikanira in
pritiska nanje žig komunizma.

Še bolj razkošen list kot je
“Istina” je revija “Jugoslovan-
ska Otadžbina”. Izhaja v jugo-
slovanskem taboru v Monakovu,
ki ga uzdržuje UNRRA. Januar-
ska številka ima platnice v bar-
vah, veliko slik, posebno o “kra-
lju Petru 11. in njegovem prvo-
rojenčku, ter seveda vzpodbud-
ne članke, ki Jugoslovanom obe-
tajo osvoboditev izpod Titovega
terorja. Očividno je, da so sim-
patije ameriških vodilnih oficir-
jev na strani čaršijskih kralje-
vašev, kajti ako ne bi bile, bi se
takih dragih propagandnih re-
vij med begunci v Nemčiji ne
moglo izdajati.

“Caudillo” Franco pravi, da
se vladi Zed. držav in Anglije
čudi, ker skušata Španijo spra-
viti v ”komunistični teror in
kaos ’, dočim on v nji vzdržuje
red in mir. in pa tak ekonomski
sistem, v kakršnega veruje An-
glija in Amerika. In pa cerkev
je zaščitena, dočim je bila pod
republikansko vlado “preganja-
na . Vendar pa so Francovemu
režimu tla že dolgo omajana in
vprašanje je le, kako ga vzdr-
žati pod drugim imenom, kot je
razlagano v članku na prvi stra-
ni v tej številki.

Kardinal Spellman je bil iz-
med novo ustoličenih kardina-
lov v Rimu edini, ki se je javno
pohvalil, da ga je povabil posla-
nik Francove Španije pri pape-
žu na banket in se ga je udele-
žil. Ob enem je sporočil, da ga

(Konec na 5. strani.)

MED VOJNO SO DELAVSTVU VELIKO
OBETALI, DOBILO PA JE BATINE

Časopisi so polni slik iz stavkovnih bojev. Policajina konjih tolčejo po stavkarjih in jih razganjajo. Mar-sikak piket obleži na pločniku ali na cesti v nezavesti.
Niti ženskam se ne prizanaša. Na stotine piketov jebilo že pretepenih in aretiranih. Ako stavkarji mani-festirajo pred tovarnami za svoje pravice z ameriško
zastavo v rokah, jim jo policija iztrga, pa čeprav jetreba pri tem teptati po nji.

Policijski navali na stavkarje v Philadelphiji sopredstavljali cele bitke. Nič boljše se ne godi stavkar-jem drugje.
Korporacija General Motors se je od začetka stav-

ke odločila delavce izstradati in res jih je pripravilaob prihranke. Mnoge družine so vsled večmesečnegabrezdelja v pomanjkanju. General Motors je ena iz-med najmogočnejših korporacij v tej deželi. Niti vlada
ji ne more do živega; sicer tega resno niti ne poskuša,
ker so njeni člani za "naš način življenja", to je za ka-
pitalizem in zato jeoblast v razrednem boju vedno na-klonjena korporacijam. Krepeljci padajo le po glavah
delavcev, ravnatelji pa prejemajo po stotisoče dolar-
jev plače na leto, neglede koliko tednov ali mesecev
traja stavka.

Mnogi veterani se čudijo, kakšna je ta demokra-
cija, o kateri so toliko čuli med vojno in spoznavajo,kako so jih zavajali s propagando proti unijam in de-lavcem, češ, da hočejo le stavkati za večje plače na-
mesto da bi producirali potrebšine za armado, ki se
je tepla s sovražniki.

Čas bi bil, da bi voditelji unij spoznali, da bo v
stavkah vedno le delavstvo tepeno, ker nima nikjer
prave zaščite. V kongresu je brez zaslombe. Sodniki so
s sodnimi prepovedmi proti stavkarjem in unijam v
korist korporacij vedno zelo radodarni. Vse to je zato,ker unijski voditelji podpirajo v volilnih kampanjah
kandidate kapitalističnih strank in korumpiranih po-
litičnih mašin namesto da bi gradili svojo stranko.
Največja zmota je,»ker so unije za boj v prid delavcem
samo na industrialnem polju, politično polje pa pre-
puščajo v kontroliranje sovražnikom organiziranega
delavstva.
«—. •


