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OTROK BREZ STARŠEV IN DOMA je v Evropi nešteto. Gornja

slika predstavlja tri izmed njih. Zanje skrbi Ameriški Rdeči križ.

Mirovne pogodbe
za zaveznike
najtrši oreh

Konferenca vnanjih ministrov v Parizu.
Vprašanje kontrole nad plovbo po Donavi.
Napetost ob italijansko-jugoslovanski meji

Dne 1. maja se bo pričela v
Parizu mirovna konferenca, ozi-
roma se bi imela pričeti, pa ni
zanjo še nič pripravljenega, ker
med Zed državami, Rusijo, An-
glijo in Francijo ni še nikakega
točnega sporazuma. Enaindvaj-
set držav bi imelo biti zastopa-
nih na tej mirovni konferenci.
Hoteli so za delegate sicer na-
jeti, a povabila jim še niso bila
poslana.

Nov poskus za sporazum
Ameriški državni tajnik Byr-

nes je predlagal, naj se zberejo
25. aprila v Parizu najprvo mi-
nistri vnanjih zadev omenjenih
držav, da uvidijo, če se bodo v
stanju zediniti glede mirovnih
pogodb. Vse vlade so se odzva-
le, kar pa seveda še ni jamstvo,
da se bodo do 1. maja tudi zedi-
nile glede pogodb, ki naj jih bi
predložile v odobritev drugim
zavezniškim deželam v Evropi.

Pogodbe s petimi deželami

Namen konference v Parizu
je sprejeti mirovne pogodbe z
Italijo, Madžarsko, Rumunijo,
Bolgarijo in Finsko In pa raz-
pravljati ter sklepati o načrtu
glede bodočnosti Nemčije.

S Finsko sta bili v vojni samo
Rusija in Anglija. Kar se So-
vjetske unije tiče, je pogodba s
Finsko že sklenjena stvar, vojna
odškodnina je tudi bila določe-
na in odnošaji med Moskvo in
Helsinki so zmerni. Finska se
je udala v resnico, da je Rusija
v vojni zmagala in da je ona
njena soseda, s katero bo v bo-
doče najboljše živeti v prijatelj-
skih odnošajih.

Tudi glede pogodbe z Bolga-
rijo ima Rusija določno stališče.
Kajti prejšnji pronemški, pro-
nacijski režim je iztrebljen in
novi pa je v zvezi s Sovjetsko
unijo.

Nesporazumi med Moskvo in
Londonom

Angleški in ameriški vladi se
zdi, da se je Bolgarija na Rusi-
jo preveč navezala, in da Mo-
skva z Bolgarijo ravna kot da
sploh ni bila v vojni proti zavez-
nikom. Byrnes in Bevin držita
glede bodočnosti Bolgarije z Gr-
čijo. Slednja zahteva od nje več
vojne odškodnine in pa da naj
ostane pod zavezniško vojaško
in politično kontrolo. Sedanja
bolgarska vlada odgovarja, da

se je dežela ločila od elementov,
ki so io vladali v prošlosti in da
je fašistični vpliv čisto odprav-
ljen, ter da novo vlado tvorijo
elementi, ki so bili proti naciz-
mu in zaveznikom vedno prija-
teljski. Kar se tiče Grčije, pravi
bolgarska vlada, da ji je vojno
odškodnino plačala kolikoi’ je
mogla, toda ima do Grčije teri-
torijalne tirjatve, a tudi grška
vlada jih ima v Bolgariji. Spor
je v glavnem radi krajev ob
Egejskem morju.
Zahteve za demokratiziranje

Bolgarije
Med Grčijo in Bolgarijo ne bo

še prijateljstva, vsekakor ne do-
kler bo slednja imela monarhi-
stično vlado, ki je poslušna An-
gliji- Za sporazum z Bolgarijo in
z Jugoslavijo pa so levičarski
krogi v Grčiji, ki pa v vladi niso
zastopani in ne v novem grškem
parlamentu.

Kar se tiče notranje uredbe v
sedanji Bolgariji, pa je napram
nji posebno kritična ameriška
vlada. Državni tajnik Byrnes je
že dostikrat poudaril, da bolgar-
ske vlade ne bodo priznali, ako
ne dobe v nji zastopstva tudi
opozicionalne stranke. Res je
domovinska fronta že večkrat
poskusila ustanoviti režim, v ka-
terem bi bila zastopana opozici-
ja. Tvorita jo v glavnem dve
stranki obe prijateljski An-
gliji, dočim je vladujoča kombi-

'Nadaljevanje na 5. strani.)

Minulo soboto je bilo poroča-
no, da polovica družin v Chica-
gu ni dobila v prodajalnah obi-
čajnih mesnin za prehrano v ne-
deljo in da so pač morale vzeti
kar so še pač mesarji imeli na-
prodaj Reporterji raznih listov
pa spet “investigirajo” na svojo
roko, da izvedo, kako je mogoče,
da bi mesnin v tej deželi kar hi-
poma zmanjkalo. Pa so dognali,
da kot se je v času prohibicije
izdelovanje alkoholnih pijač
spremenilo v ‘•podtalno”, ali po
ameriško, v “butlegarsko” obrt,
tako se je sedaj “reorganizirala”
posebno mesna industrija. Sta-
re, velike klavnice “počivajo”,
kot nekoč v času prohibicije pi-
vovarne in tovarne žganja. To-

Na Japonskem so se 9. aprila
vršile volitve poslancev v par-
lament, v katerih so imele prvič
v zgodovini japonske države tu-
di ženske volilno pravico.

Volitve so bile aranžirane pod
nadzorstvom generala Mac-Ar-
thurja, ki je poskrbel, da so bile
demokratične v ameriškem smi-
slu te besede. Udeležila se jih je
tudi socialdemokratska stranka
in dobila veliko glasov, ter ko-
munistična- Ampak zmagale so
konservativne stranke, kakor je
bilo že v naprej določeno. Gene-
ral MacArthur pač ne verjame
v socialno revolucijo, zato delu-
je, da se Japonsko obvaruje za
kapitalizem in da se bi v bodo-

da nastale so druge, kakor so se-
daj nastale nove klavnice, ki ob-
ratujejo s pomočjo “politične”
protekcije, *o je grafta in so
vrgle ves mesni trg s tira.

Mesna obrt ni edina, ki se je
izmuznila izpod vladnih regula-
cij. Polom nastaja i v mlinski
obrti, na žitnem trgu in sploh v
vsi živilski industriji. V Zed. dr-
žavah namreč obrt prehrane res
lahko prištevamo med vele-in-
dustrije Kontrolira jo mala sku-
pina velebankirjev v zvezi z žit-
nimi in mesarskimi tvrdkami,
ki imajo v področju tudi sadni
trg, razprodajo sočivja in sploh
vse, kar prihaja na mizo iz tr-
govin.

Pokojni Roosevelt je ob nasto-

ŠPANSKI FAŠIZEM IMA PO SVETU
ŠE OGROMNO ZASLOMBE - ČEMU ?

Španija je postala fašistična s pomočjo Mussolini-
jeve in Hitlerjeve intervencije. Demokratične sile so
španski republiki odrekle pomoč pod izjavo nevtral-
nosti in "neumešavanja" v notranje zadeve drugih
dežel.

Španska republika, ki je nastala po demokratičnih
pravilih, je bila vsled osamljenosti poražena in poga-
žena. Nekaj pomoči ji je dala v civilni vojni Sov. unija,
pa ie klerofašistična propaganda, v katero so se vjeli
tudi mnogi delavski krogi, tisto malenkost (podpore)
uporabila v napadih na špansko republiko tako uspe-
šno, da se je Španijo pod republikansko vlado ogla-
šalo že za "komunistično" deželo, ki pleni, mori du-
hovnike, posiljuje nune in uvaja najstrahovitejši
teror."

Kakor se je demokratičnim deželam mudilo pro-
glasiti "nevtralnost" v španski civilni vojni, ki ni bila
samo civilna ampak ob enem zunanja intervencija fa-
šistične Italije in Nemčije ter Vatikana, tako se jim je
po porazu republike MUDILO PRIZNATI fašista Franca
za legalnega, "USTAVNEGA" glavarja Španije.

Cerkvena bogastva v Španiji so bila s tem rešena*
in borci španske republike pa ali pobiti, ujeti, ali pa
stradali v übežništvu v Franciji, potem pa kamor še so
mogli uteči.

Franco je med vojno ves čas pomagal Hitlerju in
Mussoliniju kolikor si je upal tvegati. V propagandi
je tolkel po Angliji in Zed. državah ter jima je klical
pogin in prerokoval zmago Hitlerju.

Nekateri v zavezniških deželah se vsega tega še
spominjajo. Smatrajo, da če smo res zoper fašizem,
tedaj lahko vržemo še ta zadnji njegov ostanek z eko-
nomskimi sankcijami proti Francu. Ni mu treba več
pošiljati olja ter drugih potrebščin, pa bo po njemu.

Namesto tega sta Washington in London izrazila
voljo, naj Španci sami na "miren način" odstra-
nijo Franca. O fašizmu v Španiji pa več ne govore.
Kajti če se ga odstrani, mar ni nevarnost, da postane
Šponjia skoz in skoz levičarska republika, ki se bi oslo-
nila na Sovj. unijo namesto na kapitalistični zapad?

Poljski predstavnik v varnostnem svetu združenih
narodov, Oscar Lange, pa je dregnil v to nevzdržno
situacijo z obtožbo proti Francu. Takoj je bil v reak-
cionarnem ameriškem in angleškem tisku označen za
"orodje Sovjetske unije". V Londonu, v Washingtonu
in v Vatikanu se prizadevajo, da se zadeva glede Špa-
nije ne razvije tako, da bi republikanci prišli nazaj v
Madrid. Strah jih je pred socialnim preobratom v
Španiji. In boje se povečanja sovjetskega vpliva. Zato
so za status quo. In zato je Španija lahko še zmerom
fašistična.

< .

Ženske dobile volilno pravico v mnogih
državah v Evropi in na Japonskem

če razvijala pod okriljem kapi-
talistične demokracije. Ženske
so se v teh volitvah poslužile
volilne pravice v zelo velikem
številu, a glasovale so v večini
pač tako kakor moški za kon-
servativne stranke in kandidate.

Prvič so dobile po tej vojni
volilno pravico ženske tudi v
Franciji, v Jugoslaviji in v raz-
nih drugih deželah. V Franciji
so delavske žene glasovale v ve-
liki večini za kandidate sociali-
stične in komunistične stranke,
na kmetih pa za klerikalno
stranko. Ker bodo v Franciji v
kratkem nove volitve v parla-
ment na podlagi nove ustave, se
posebno klerikalci in drugi kon-

Živilski trg že skoro ves v rokah verižnikov
pu v službo poudaril, da bo iz-
gnal menjalce iz templja, ali kot
je on dejal, ekonomske rojali-
ste, na jih je potem s ponesreče-
nimi regulacijami, ki jih je oz-
načil za “new deal”, utrdil in so
sedaj v obema strankama veliko
jačji kakor pa ko je on prevzel
vlado.

Čemu naj bi bilo na tisoče in
tisoč mesnic hipoma brez mesa,
ko vendar vemo, da je živine v
izobilju! Reporterji pa pripove-
dujejo, da imaš najboljših vrst
mesa v restavracijah na izbiro.
Seveda ne v tak'h, v katere de-
lavci prihajajo.

Nedavno je resigniral iz slu-
žbe OPA (iz urada za določanje
cen)- v Waukeganu nekdo zato.

Ko ie prišel Herbert Hoover
v Rim. da prouči živilsko krizo
v italiii in dan pozneje poročal,
da ii ie pomoč skrajno nujna, se
je oglasila kopa reporterjev
ameriških listov s poročili, da je
vredno Italiji pomagati le, če bi
vlada v Rimu kaj izdatnega sto-
rila proti črni borzi. V tem listu
smo že omenili o vesteh, da gre
veliko živeža, ki ga pošilja v Ita-
lijo UNRRA, namesto potreb-
nim množicam v roke špekulan-
tom, ki ga potem za drag denar
prodajajo bogatim rodbinam in
“ekskluzivnim” restavracijam
ter hotelom.

Hoovra—kot smo že rekli v
eni prejšnjih številk, je vlada v
Rimu pogostila s črnim kruhom
in z drugimi takimi jedili, ki sa-
ma na sebi pričajo, da je lakota
v Italiji. Ameriške časniške po-
ročevalce v Rimu pa je ta vla-
dna in cerkvena hinavščina ta-
ko razjezila, da so lopnili po nji.
Rekli so, da je v vseh boljših
hotelih in restavracijah v Ri-
mu belega kruha kolikor ga kdo
hoče seveda za drag denar, in
enako drugih živil. Hoovra pa je
hotela vlada “nablufati”, da z
belim kruhom Italija niti njemu
ne more postreči!

Najbolj surovo pa je nastopil
proti živilski pomoči Italiji in
drugim deželam v Evropi poro-
čevalec lista “New York Daily
Nevvs.” Ta časopis izhaja v dva
in pol milijona izvodih dnevno,
torej vladi v Rimu ni vseeno,
kaj piše o črni borzi v Italiji.

Zganiti se je morala tudi UN-
RRA in naslovila italijanski vla-
di “ultimatum”, da naj črni bor-
zi stopi resno na prste. Ne bi bi-
lo prav, če bi mi pošiljali tja ži-
vila in obleko za reveže, pa bi
jih namesto oni dobivali bogati
sloji. Ampak vprašanje je, čemu
je sploh mogoče, da hrana, ki je
tja pošiljana v dar, pride v po-
sest verižnikom, namesto da se
je bi razdelilo gladnim ljudem?

Tisti, ki Italijanov nimajo po-
sebno radi, namigujejo, da ka-
kor je med njimi veliko vsake
sorte lumpov tukaj, tako jih je
tam. in pa da se Italijani na ra-
ketirstvo še posebno dobro ra-
zumejo. Dejstvo je, da je posta-
la relifna akcija v Italiji škan-
dal in to nemalo po zaslugi cer-
kve ter zavezniške (anglo-ame-
riške) vojaške vlade. Podpira
reakcionarje, ker se “levičar-
jev” boji.

Ako vam je naročnina potekla,
prosimo, obnovite jo čimprej!

servativci že sedaj v kampanji,
da ženske pridobe za svoje kan-
didate. Cerkvena in druge kon-
servativne stranke kličejo vo-
liIke na svojo stran z geslom
borbo proti brezbožništvu, ko-
munistom in socialistom-

Pri volitvah v jugoslovansko
zbornico so ženske glasovale za
listo osvobodilne fronte. Druge
sploh ni bilo. Kajti reakciji so v
Jugoslaviji tla popolnoma izpod-
bita. V Italiji in v Franciji, v
Belgiji in v angleškem ter ame-
riškem delu Nemčije pa lahko
reakcija po naših demokratičnih
pravilih svobodno deluje.

ker ie uvidel, da je brezpomem-
bno določati prodajalnam “do-
strcpne” cene, če ni zraven po-
'icaja, ki bi tudi pazil, da se jih
izvaja. Še stokrat slabše je v ve-
likih mestih.

Pclitika zvezne vlade za regu-
liranje cen ie propadla In niko-
ea” ni v nji. od kar je Roosevelt
umrl ki bi znal kapitalizem
krotiti, da ne bi gnal dežele v
nov gospodarski polom. Zato
ves roj špekulantov skoro ne-
moteno tekmuje, kako bi lju-
dem odvzel prihranke ko hitro
mogoče, pa naj se dogodi potem
karkoli. Kaj bodo posledice, si
lahko predstavljajo le tisti, ki
na razne ekonomske krize še
niso pozabili.

Beda v Italiji je
nastala veliko po
krivdi črne borze

Zbira in presoja urednik
“Enajst milijonov ljudi v Zed.

državah, ki so ali priseljenci iz
centralne in vzhodne Evrope,
ali pa njihni potomci, so imeli
zborovanje v namenu, da si za-
snujejo združeno akcijo za po-
bijanje komunizma.” Tako je
dne 12. aprila poročal v Hear-
stovem tisku z močno poudarje-
nim naslovom Hearstov žurna-
list David Sentner. Enajst mili-
jonov je že precej ljudi Ampak
če se pomisli, da ima v seznamu
med njimi omenjeni pisec 600
tisoč katoliških Slovencev v
Ameriki torej dvakrat to-
liko kot jih je tu vseh skupaj,
potem se na njegove številke ni
prav nič zanesti.

Vatikan je v akciji in trudi
se na vso moč pobiti “komuni-
zem”, ali.bolj naravnost pove-
dano, streti Sovjetsko unijo. Na
konferenci, o kateri piše David
Sentner, da se je vršila v Wash-
ingtonu, je bilo po njegovih u-
gotovitvah zastopanih milijon
ameriških Litvincev, nad pol
milijona grko-katolikov, šest mi-
lijonov ameriških Poljakov, 1,-
250,000 Slovakov, 600,000 pri-
stašev “slovenske katoliške uni-
je”, 700,000 katoliških Hrvatov,
in poleg tega sto tisoče Madža-
rov, Ukrajincev itd. V Moskvi
se jim te številke bržkone ne
zde impresivne, ker imajo o
mnenju priseljencev omenjenih
narodnosti bolj točne podatke
kot pa so jih dobili Hearstovi in
drugi Rusiji sovražni dopisniki
na prej omenjenem zborovanju
v Washingtonu. Ampak dokler
bo to razmerje trajalo, miru ne
bo. Zato se toliko dobrih duš
trudi, da se bi Vatikan in Krem-
lin pobotala in delala vzajemno
za mir. A ker Vatikan v svojih
namenih in nazorih ne misli od-
nehati, se bi mu moral Kremlin
ukloniti, česar pa Josip Stalin
ni navajen.

Ameriški dnevni listi so do-
bili od fotografskega oddelka
Associated Press sliko, ki pred-
stavlja, kako pet članov “itali-
janske civilne policije” v Gorici
pretepa “agitatorja”, očividno
Slovenca, ker je hotel baš tisti
dan došlo zavezniško komisijo
opozoriti na krivico, ki jo je
storila Italija primorskim Slo-
vencem. Bila je objavljena 12.
aprila. Iz slike je jasno, da so
znoriti italijanski “civilni” stra-
žarji kar tekmovali kdo ga bo
močneje udaril. Ni čudno, ako
se primorski Slovenci čudijo,
ker so jim zavezniki (Američani
in Angleži) sedaj bolj sovražni
kakor pa so jim bili francoski in
angleški diplomati po prvi sve-
tovni vojni. In ob enem čutijo,

da so krepeljci zavezniških in pa
italijanskih “civilnih” policajev
prav tako trdi kot so bili Mussp-
linijevi.

Oskar Lang, ki je poljski de-
legat v varnostnem svetu zdru-
ženih narodov, je usilil na dnev-
ni red obtožbo proti fašistu
Franku in njegovi vladi v Špa-
niji. Nekaj časa so ga angleški
in ameriški predstavniki silili,
da naj ne tira te stvari pred za-
tožno klop, pa si je Lang mislil,
če ste smeli Sovjetsko unijo ob-
tožiti, ki je naša zaveznica, če-
mu se bi Španije šonirali, ki je
imela v vojni precejšnjo arma-
do na vzhodni fronti. Seveda
Hitlerju v pomoč. In tako je pri-
šla batina, ki so jo radi Irana
hoteli pritisniti Angleži in Ame-
ričani pod Byrnesovim vod-
stvom na Rusijo, nazaj in si vze-
la za cilj udar na fašizem v Špa-
niji. Vsi ti manevri so zanimivi
zato, ker dokazujejo kar tu
znova in znova poudarjamo, da
se niti še tako demokratičnim
deželam ne gre za demokracijo,
ampak za njihne osebne imperi-
alistične, politične, ideološke in
ekonomske namene.

Reko je zavezniška komisija
menda že kmalu ko se je v Lon-
donu sešla določila Jugoslaviji.
Pravzaprav je že dolgo pod ju-
goslovansko okupacijo. Iz Lon-
dona pa je bilo dne 11- aprila
poročano, da so prišli v Moskvo
trije madžarski ministri s pro-
šnjo na Stalina, naj poskrbi, da
bodo koristi ogrske države na
Reki zaščitene in sploh da naj
bo Reka za Madžarsko svobodna
luka. Pod Avstro-Ogrsko je bi-
la Reka pod madžarsko upravo
in je tudi prospevala. Mussolini
je Ogrski nekaj koncesij za po-
morski promet v Reki vrnil in
nedvomno je tudi sedanji jugo-
slovanski vladi na tem, da Mad-
žarska ne ostane brez svobodne
luke. Ni pa verjetno, da bo ime-
la v nji toliko privilegijev kot
jih je imela dokler je bila Reka
pod Italijo. Kajti Mussolini je
dajal Madžarski posebne pred-
nosti na rovaš Jugoslaviji. Tito-
va vlada pa bo to razmerje spre-
menila s stališča vzajemnosti.
Seveda imata pri tem tudi Sta-
lin in Molotov veliko besedo. In
v interesu Kremlina je, da se
Madžarska nanj prostovoljno
osloni-

Enest Bevin je časnikarjem
dejal, da se ne bo pridružil ame-
riškemu državnemu tajniku
Byrnesu v zahtevi za obravna-
vo proti Draži Miha jlovicu pod
ameriškimi pogoji. Smatra, ta-
ko je dejal, da bo sodišče stvar

(Nadaljevanje na 2. strani.)

POTRUDIMO SE ZA “PROLETARCA"
VSI, PA BO AGITACIJA USPESNA

V tej številki je objavljen običajni seznam "Agi-
tatorji na delu", ki beleži nad 40 manj naročnin kakor
pa je bilo dobljenih v prejšnjih štirih tednih.

Zastopanih je v njemu samo 23 prijateljev tega li-
sta, ki so mu skozi štiri tedne dobili 163 naročnin, ve-
činoma ponovljene in nekaj novih. Vsi so se nedvom-
no trudili, da so izvršili to delo, ker verujejo vanj, ozi-
roma v socialistično glasilo, za katerega agitirajo.

Ampak če bi jih bilo v seznamu 46 namesto 23,
koliko boljši bi lahko bil ta rezultat!

Seveda, mnogi obnavljajo naročnino naravnost in
tudi na novo se ježe marsikdo naročil ne da bi ga kdo
v to nagovarjal. Vendar pa, ker potovalnih agitator-
jev v sedanjih razmerah ne bomo več mogli imeti
saj jih nimamo že vrsto let razen v posameznih pre-
delih, bo pač treba, da se bomo morali vsi drugi pri-
jatelji "Proletarca" sami potruditi izvršiti delo, kakr-
šno je bilo nekoč posel potovalnih agitatorjev.

V zadnjih par letih je bila smrt med našimi naroč-
niki izredno aktivna. Med njimi so bili tudi dobri agi-
tatorji tega lista, ki jih je treba nadomestiti in res smo
v tem prilično uspeli. V bodoče bo še boljše.

Vsa mnenja čitateljev nam pričajo, da je ta list na
pravi poti. In zavedajo se tudi težav, ki jih mora zma-
govati, da vztraja vso to dolgo dobo zmerom na po-
šteno socialističnem stališču.


