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Na oblake zvoni...
Jutri, to je 3. maja t. 1. (to pi-

šem 2. maja), bo v Parizu zbra-
na četverica ministrov zavezni-
ških velesil če smemo Fran-
cijo k njim prištevati—vendar-
le zaresno načela vprašanje Ju-
lijske krajine ter Trsta in trža-
ške luke.

Redkokdaj v življenju sem si
tako od srca želela, da bi se v
svojih slutnjah varala, kakor si
želim prav to pot. In mislim, da
sem v tem pogledu le ena od
mnogih, ki jih trapi taisti strah.
Sumim namreč, da je tržaško in
morda tudi razmejitveno vpra-
šanje v glavnem že rešeno, vsaj
kar se zapadnih zaveznikov tiče.

Ne morem pozabiti Roosevel-
tovih besed, ki jih je izrekel
kmalu po kapitulaciji Italije.
Dejal je, da ne vidi vzroka, za-
kaj se ne bi smelo dogovora med
zavezniki in Italijo objaviti . . .
Ne morem pozabiti, kako so se
Angleži tedaj z vsemi štirimi
uprli, češ, ne mudi se, ni še pri-
praven čas za to .. .! Njihova
volja je obveljala.

Vsekako se je na 'brezpogoj-
no udajo’ prisiljeni Italiji posre-
čilo, da ni le stavila pogojev,
ampak da je z njimi tudi pro-
drla, pa čeprav bi bila pod klju-
kastim križem svojega nemške-
ga prijatelja kaj kmalu izgubila
svojo dlako in sapo, da je niso
prišli reševat sovražniki. In ako
bi se ti sprejeti pogoji tikali le
njenih notranjih zadev, bi res
ne bilo vzroka, zakaj bi jih mo-
rali pred ostalim svetom skriti
ter jih z devetimi pečati zape-
čatene čuvati do te ure.

Obstoja torej močan sum, da
je bilo v tistih dogovorih ali
vključeno nekaj, kar bi pošteno
misleče in za pravico se boreče
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Fašizem še vrta in kljuje, da bi
privilegiji ostali na krmilu

Dne prvega maja se je v Tokiu na Japonskem vršila prvo-
majska demonstracija socialistov in komunistov, kakršne še ni
bilo v zgodovini japonskega cesarstva. V koliko je bila res ideo-
loška. to je, manifestacija za socializem, o tem se mnenja križajo.
Toda bila je proletarska slavnost in japonski fašisti ter drugi re-
akcionarji so jo razumeli za to kar je v resnici pomenila. Mala
fašistična klika si je izbrala baš ta dan za atentat na MacAr-
thurja. Ameriška tajna služba je o načrtu zanj izvedela in ga
preprečila. Če se bi bil posrečil, bi padla krivda na komuniste,
ali saj tako je bilo domnevano,

V Franciji se vrši preobrat. Edino fašizem jo lahko še “reši”
pred socializacijo. In deluje zares, da ji zavre toke zdravega eko-
nomskega razvoja.

Na Angleškem se je delavska stranka odločila socializirati
poleg premogovniške posebno jeklarsko industrijo. Churchill v
imenu torijev rohni proti, a bo menda ostal le “glas vpijočega v
puščavi' . Škoda, da angleška delavska stranka ne gre s svojim
programom bolj drastično naprej in posebno pa v svoji vnanji
politiki, ki še vedno teče po torijskih koritih. Vzrok vzrok
pravijo, je odvisnost Anglije od Zed. držav. In tu pač nismo zato,
da se bi podpiralo katerokoli vlado na svetu, ki stremi odpraviti
kapitalizem.

V Italiji se fašisti spet odprto pojavljajo, in to veliko po
krivdi zavezniške vojaške vlade. Naših in angleških vojaških po-
veljnikov, ki gospodarijo nad Italijo, je strah pred socialisti in
komunisti, pa so se rajše družili z rojalisti in s hierarhijo, ter kaj-
pada z bogataši, ki se boje za svoje privilegije.

Nii Bavarskem, ki je pod ameriško vojaško upravo, je na-
stalo močno monarhistično gibanje, s pomočjo katoliške cerkve
n posedujočega sloja, kar pomeni nič drugega kot nadaljevanje

fašizma pod noro firmo. V angleški zoni Nemčije ni nič boljše.
V Grčiji tabori reakcija seveda pod angleško zaščito. Na

Kitajskem se skuša vzdržati Čiang Kaišek, ki prav gotovo ni de-
mokrat in ne pristaš socializma. Vzrok, da je še na površju, je
pomoč, ki mu jo nudi skozi vsa leta ameriška vlada. Ampak naj
si privilegiji še tako prizadevajo, da bi zastavili razvoj, ljudstva
marširajo socializmu naproti.

Napori za podaljšanje življenja
kapitalistični ekonomski uredbi

V Zed. državah kapitalistični sistem še prospeva, a je vendar
na trnju. V depresiji ga je rešil pokojni Roosevelt z največjo
nujo, toda ozdraviti ga ni mogel. Šole ko je nastalo oboroževanje,

in potem vojna, smo dobili “prosperiteto”, kar je v vojnem času
nekaj nevrjetnega in je tudi nerazumljivo, čemu naj se bi ka-
kemu lujdstvu le v vojni godilo boljše kot pa kdajkoli v mir-
nem času.

Ako bi vojne ne bilo, kdove, kako bi izvozili ameriški “srce
enterprise” iz depresijo, ki je pognala vso deželo —s farmami
in industrijo vred v stagnacijo! Vlada je posojevala in veliko iz-
gubila, a do katastrofalnega poloma le ni prišlo. To je zasluga
pokojnega Roosevelta, ki pa mu je ameriški kapitalizem še zme-
rom noče priznati.

Toda kaj bo, ko vojni profiti izginejo in pa vojni prihranki
delavcev in farmarjev? Ekonomski veščaki smatrajo, da se nam
ni bati hudega namreč nove depresije, saj še kakih pet let ne.
Pesimisti jamrajo, da nam prete polomi že v prihodnjihtreh letih.

Erič Johnston, ki je bil do nedavno predsednik ameriške
trgovske komore (U. S. Chamber os Commerce), je na banketu
magnatov ameriškega velebiznisa dne 2. maja dejal, da ima kapi-
talizem v tej deželi še bodočnost toda pogojno, ako neha mi-
sliti samo na profit in začne delati tudi za splošni blagor.

Johnston ni radikalec, ker če bi bil, bi ne mogel nikdar po-
stati načelnik trgovske komore. Ampak razume, da je na svetu
• udi gibanje, ki ga imenujemo socializem, ali pa komunizem, in
ve, da ta dva pokreta uspevata. Pred okrog letom dni je šel na
obisk v Rusijo, da se na svoje oči prepriča, kako kolektivno go-
spodarstvo tam deluje. Ko se je vrnil, je bil on edini izmed svoje
družbe, ki ni blatil sovjetskega sistema. Seveda, tudi hvalil ga ni.
A naučil pa se je ob tej priliki, in tudi že prej, da je kolektivno
gospodarstvo izvedljivo in ob enem boljše kot pa tak ekonomski
sistem, ki mu je samo za dobičke, neglede na posledice.

V Sovjetski uniji se mu ni zdelo ničesar tako idealno, da se
bi mu videlo boljše kot je naš “free enterprise”. A je le uvidel,
n potem tudi priznal, da kolektivna ekonomija lahko celo v

največjih težavah deluje bolj uspešno kakor pa ekonomija pri-
vatnega kapitalizma.

Pa je Johnston svojim miltimilijonarskim tovarišem dejal,
ua naj o tem razmišljajo, češ, sedaj je še čas! Namreč podaljšati
življenje kapitalizmu. Toda le, če bo imel pred očmi kaj volje v
dobrobit mase. Samo za dobičke, kakor doslej, pa so mu dnevi
šteti. V Evropi ga ne bo več mogoče oteti, na Kitajskem se mu
življenje s pomočjo Zed. držav podaljšuje, na Japonskem se ga
bo pod MacArthurjevo vojaško vlado obvarovalo, v Nemčiji je v
negotovosti in v latinski Ameriki se ga vzdržuje s fašističnimi
metodami.

škoda za ves svet, da v Zed. državah nimamo nikakršnega
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volilno pravico, a glasovale so za konservativce in tako se za demokracijo na Japonskem tudi po teh volit-
j vah te obeta nič dobrega To posebno poudarja moskovski tisk, ki smatra, da je amerški vladi več za
ohranitev kapitalističnega sistema na Japonskem kot pa za zgraditev demokracije v nji.

IVERI
I sosedske narode utegnilo raz-
kačiti, ko bi mešetarsko kupčijo
zagledali črno na belem ali
pa je angleška kramarska pre-
metenost hotela imeti laško
mavho do zadnjega odprto, tako
da je lahko še nadalje na skriv-
nem barantala z njo. Po objavi

' bi bilo to nemogoče, ker bi imeli
oči vsega sveta uprte nase.

Težko je namreč verjeti, da bi
se bil že takrat izvršil zopet kak-
šen angleško tipičen tehtel-meh-
tel. podoben onemu iz leta 1914
v Londonu. In še manj verjetno
je, da bi ga bil Roosevelt podpi-
sal. Toda stari pregovor pravi:
Imeti mora žlico na dolgo nasa-
jeno, kdor sede z vragom k skle-
di. In kolikor Churchilla pozna-
mo, je sposoben vsake vragoli-
je. Prevejan kot je, bi lahko
Roosevelta pregovoril, zlasti ko

■ je šlo za take zadeve, ki so bile
| za Roosevelta domalega tuje, ne
pa tako za Churchilla. Zato ni
izključena možnost vsaj do-
kler še tipljemo v temi da se
je izrekel za razdelitev sporne-
ga ozemlja ob Jadranu, češ, daj-
mo košček Jugoslovanom, da
jim zamašimo usta . . .

Konec koncev pa je bilo za
tako potezo i po Rooseveltovi
smrti časa dovolj in prilike še
več, nego prej. Tudi se ni bilo
treba več ozirati na jugoslovan-
sko partizansko vojsko, ki je
skozi dolga mučna leta bila kre-
pak pozitiven člen v aktivni za-
vezniški verigi. Žela je prizna-
nje, slavo in hvalo. Ali odkar se
je tudi z njeno pomočjo hitler-
janstvu izbilo čekane, se je mar-
sikaj spremenilo. Tako so se
med drugim tudi v Jugoslavijo
poslane nemške divizije skrčile
le v nekaj ‘neznatnih četic’. Par-
tizanrso kar čez noč postali dr-

hal, banditi, komunistična zale-
ga.— hujša od nacijev ..

.
Da bi jih kuga pobrala, parti-

zane in njihovega Tita!
Pred leti je bil v nekem ame-

riškem mesečniku priobčen čla-
nek izpod peresa grofa Sforze.
Opisoval je Jugoslavijo ter nje-
ne zgodovinske in politične ter
gospodarske in druge odnošaje
do Italije. Celotni članek se je
razvlekel v kilometersko dolži-
no. Kajti razčlenjeval je Srbijo
posebej. Hrvaško posebej. Slo-
veniji pa je izčrpni grof Sforza
posvetil vsega skupaj tri stavke
. . . Kaj je bilo treba svetu ve-
deti. da je kje na svetu deželica
po imenu Slovenija? Saj še ko-
maj za Jugoslavijo vedo! Pa ti
pridejo prekleti partizani in jo
postavijo na karto! Kdo jih ne
bi zasovražil? Zato po njih. Čr-
nimo jih. mažimo jih!

Ne bi bilo ne Julijskega vpra-
šanja, kamoii tržaškega vpraša-
nja, da ni bilo partizanov in nji-
hove ‘vsiljivosti’! Veseli bi bili
lahko, če bi jim zavezniki pu-
stili Ljubljano! Pod nos bi se
jim zasmejali, če se bi kdo od
njih drznil vprašati le za ped
“italijanske” zemlje!

Zato se mi že ves dan zdi, ka-
kor da slišim zvoniti na oblake
. . . Kajti brez nevihte ne bo.

Grčija dobila ameriško
posojilo

Ameriška vlada je dala Grčiji
$10.000.000 kredita za nakup
najnujnejših potrebščin v tej
deželi.

AGITATORJI
NA DELU

Vse naročnine, ki Jih pošljejo za-
stopniki in drugi agitatorji Prole-
tarca, so štete na bazi polletnih na-
ročnin. Namreč agitator, ki pošlje
eno celoletno, je zabeležen v tem
seznamu z dvema polletnima.
John Krebel, Cleveland, O. 28
Anton Zornik, zap. Penna. 13
Ant. Jankovič, Cleveland, O. 8
Angela Zaitz, Chicago, 111. 6
Mike Kopach, Barberton, O. 6
Marv Stroj, Indianapolis, Ind. 6
•los. Ovca, Springfield, 111. 6
Luka Groser, Chicago, 111. 4
Joseph Snov, Bridgeport, O. 4
Frank Barbič, Cleveland, O. 4
Martin Judnich, Waukegan, 111. 4
Joseph Oblak, Chicago, 111. 4
Frank Zaitz, Chicago, 111. 4
Lovrenc Bajc, Fairport

Harbor, O. 4
Chas. Pogorelec, Chicago, 111. 2
Anton Shular, Arma, Kans. 2
John Petrich. Youngstown, O. 2
Leo Zevnik, La Salle, 111. 2
Anthony Drašler, Forest

City, Pa. 2
Lenhart Werdinek. Thomas,

W. Va. 2
Joseph Koršič, Detroit, Mich. 2
Math. Videgar, Chicago, 111. 2

Skupaj 4 tedne (od 4. aprila do
2. maja) 117 naročnin, prejšnji iz-
kaz (4 tedne) 163 naročnin.

močnega gibanja, ki bi vse te ekonomske toke razumelo in delo-
valo za socialistični red. Morda, ko se nov krah spet dogodi, se
dobi zopet kak Roosevelt, toda takega, ki bi mogel kapitalizem
še rešiti kakor ga je FDR, ne bo več, ker ta red je v zatonu in ga
tu samo še umetno držimo na površju in v uspevanju.

Erič Johnston je svoje tovariše opozoril na to resnico in jim
priporočil, naj zgrade nov kapitalistični sistem takega, ki bo
delil “dobičke" s tistimi, ki jih ustvarjajo.

Ampak prost je profit, je socialno zlo v vsakem slučaju. Ka-
pitalizem pa ne bi mogel biti to kar je brez poželjenja za profi-
tom. In tudi če bodo delodajalci v bodoče pri volji “deliti” do-
bičke z delavci, bo sistem kakršen je bolan in ga čaka neizogiben
konec. Polom, ki ga je povzročil, s svojimi vojnami in s požreš-
nostjo po osvajanjih prirodnih zakladov v prid bogatašev, je v
sedanji dobi zadosten dokaz, da nima več nobene moralne pravice
do obstanka.

Sovjetska unija je priča, da gre lahko celo industrialno tako
zaostala dežela, kakor je bila Rusija, iz fevdalizma v kolektivni
ekonomski sistem, in njenemu zgledu slede po tej vojni več ali
manj vse dežele v Evropi, pa tudi drugje. Ameriški kapitalisti-
čni knezi skušajo to dejstvo zatemniti, a Erič Johnston ve če-
pi av tega ni še naravnost priznal, da jim bije dvanajsta ura.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

štovale njeno (Francovo) vlado.
Možno je, da je Roosevelt ta-
krat “flirtal” s Francom vsled
bojazni, da se bi Španija ne po-
dala odprto v vojno proti nam.
Ampak čemu mu je pomagal v
španski civilni vojni? Ne sicer
direktno temveč z nevtralnost-
jo? Tudi to je eno takih pogla-
vij, o katerem bodo zgodovinar-
ji še veliko pisali.

Slovenci so prvega maja če
je verjeti ameriškim in angle-
šim vestem, navalili v Trst, da
tam praznujejo ne toliko med-
narodni delavski praznik pač pa
da demonstrirajo za pridruženje
Trsta Jugoslaviji. Ampak ako so
si Slovenci res zamislili tako
manifestacijo in jo izvedli, so
par dni pozneje uvideli, da nji-
hna volja vzlic vsemu ne bo ob-
veljala. Kajti Angleži in Ameri-
čani so 3. maja priredili v Tr-
stu tolikšno vojaško parado
znak anglo-ameriško zveze, kot
je to mesto še ni videlo. In bilo
je očitno, da je bila naperjena
proti Jugoslaviji.

Poročevalec CBS je minulo
nedeljo zjutraj pripovedoval po
radiu iz Londona, da se je rav-
nokar vrnil iz Julijske krajine,
kjer je proučeval odnošaje med
zavezniškimi (anglo - ameriški-
mi) in jugoslovanskimi četami.
(Kakor da Jugoslovani niso bili
zavezniki združenih narodov!)
Pravil je. da je večini ameriških
vojakov, ki stražijo na anglo-
ameriški strani Morganove lini-
je na Primorskem, silno dolg-
čas, a da pa so vmes tudi taki
naši vojaki, ki gledajo preko
meje na Jugoslovane sovražno.
In pa. da so tudi jugoslovanski
(slovenski) vojaki Američanom
in Angležem več kakor neprija-
zni. Priznal pa je, da je na oni
strani res preobrat napisov
nič koliko z živio vzkliki Stalinu
in Titu, a na naši strani Morga-
nove črte pa dominirajo ameri-
ški in angleški častniki, ki ima-
jo za sabo konservativno in biz-
niško vzgojo. To je torej prizna-
nje odgovornega reporterja, da
se v Julijski krajini ne gre za
demokracijo in ne za štiri svo-
bodščine, ne za atlatski čarter,
ampak je tam le borba v prid
imperializma zapadnih sil proti
Jugoslaviji in zoper Sovjetsko
unijo. Kaj bi lagali! Resnica je
taka kot je. čemu bi jo tajili bo-
disi pri “A. D.” ali pa pri “N. L.”

Plebiscit je najpoštenejše
sredstvo, če je podvzet s pošte-
nim namenom. Državni tajnik
Byrnes ga je na konferenci v Pa-
rizu predlagal za tisti del Julij-
ske krajine, ki ga imajo jugo-
slovanske čete v okupaciji. Mo-
lotov je dejal, da se s predlogom
strinja. POGOJNO, da naj se
plebiscit glede vprašanja, ali ho-
če Julijska krajina pod Jugosla-
vijo, ali ostati pod Italijo, vrši

|V VSI JULIJSKI BENEČIJI.
Ampak je Byrnes predlog 4. ma-
ja odbil. Čemu? Mar se boji, da
bi tudi Italijani v Trstu. Gorici,
v Pulju, v Furlaniji, Tržiču itd.
glasovali za pridruženje k Jugo-
slaviji? Ali pa, kot že rečeno, je
od zadaj kaka tajna pogodba iz
Rooseveltovih časov, katere ne
smemo prelomiti?

Slovenci so v evropskem in
tudi v *ameriškem tisku po za-
slugi partizanov in sedaj vsled
dobrih moči v vladi v Beogradu

jomenjani več kot še kdaj v zgo-
dovini. “Le milijon nas je,” je

j vzkliknil pesnik med vojno, am-
pak ta mali milijon vzbuja sve-

l tovno pozornost.
Pretnje so čestokrat nevarno

sredstvo namreč, ako jih na-
pram nasprotniku ne moreš uve-
ljaviti. Edvard Kardelj je Molo-
tovu, Byrnesu, Bevinu in Bi-
daultu dne 3. maja dejal, da če
Jugoslaviji ne bodo priznali pra-
vic, ki jih ima do Primorja, si
bo pomagala z vsemi možnimi

; sredstvi, da jih dobi. To je bilo
ostro rečeno in lahko pomeni to,
da si bo Jugoslavija vzela, kar
smatra, da je njeno, pa če je
Byrnesu in Bevinu prav ali ne.
Ni pa verjetno, da bi se lotila
napraviti tako drastičen korak,
kajti to bi pomenilo vojno. Je
pa s tem Kardelj, ki je podpred-
sednik jugoslovanske vlade po-
udaril še nekaj drugega: da Ju-
goslavija anglo-ameriške-fran-
coske kupčije s Primorjem ne
bo priznala in bo čakala prve
priložnosti, da spremeni položaj
sebi v korist.

Italijanski premier Alcide de
Gasperi je tudi bil v Parizu. Po-
tegoval se je za italijanske za-

hteve, med drugim, da naj jugo-
slovansko primorje ostane pod
Italijo, in da naj zavezniki upo-
števajo, koliko deda, znoja in de-
narja je Italija vložila v svoje
kolonije. Sedaj jih hoče Anglija
pod eno ali drugo znamko, ka-
kor si je dobila razne kolonijo
po prvi svetovni vojni. Zanimi-
vo je, da sc Byrnes poteguje za
italijanske zahteve le kar se
Primorja tiče, ne pa za italijan-
ske kolonije, čeprav spadajo Ita
liji bolj po pravici kakor pa An-
gliji ali katerikoli drugi deželi

Sovjetska vlada (tako je na-
mignil 4. maja v Parizu Mulo
tov) je pripravljena odnehati od
svojih zahtev, ki jih ima na ra-
čun Italije, če Jugoslavija dobi
vse, kar zahteva. To je- veliko
zaleglo, ampak ne popolnoma
Kajti le mi imamo atomske
bombe.

Po ameriškem računu bo me
ja med Italijo in Jugoslavijo raz-
deljena v bodoče tako, da osta
ne 150.000 Slovencev in Hrva
tov še pod Italijo, pod Jugosla
vi jo pa pride 50,000 Italijanov
(na Reki in v Zadru). Sovjetsk
načrt (vir Chicago Tribuno, de
peša z dne 3. maja, poslana iz
Pariza) pa določa, da pride pod
Jugoslavijo 550,000 Italijanov
in pa z njimi vred vsi Jugoslo
vani v Julijski krajini. Slednji
številke (o Italijanih) so propa
ganda proti jugoslovanskim za
htevam.

Zed. <1rž.ave Italiji veliko po
magajo. Državni tajnik Byrnc i
je v. Parizu 2 maja dejal, da sm
ji dali raznih potrebščin v vred
nosti pet sto milijonov dolarjev
poleg pa še UNRRA štiri sto mi
lijonov dolarjev. Ako se vzame
v upoštev še razne privatne po
možne akcije, je Italija dobila
od nas živil in drugih potreb
ščin za precej nad milijardo do
larjev vrednosti. Morda ne bo
dolgo, ko bo v relifnih akcijah
tudi Nemčija boljše upoštevana
kakor pa tiste dežele, ki jih je
napadla in so bile naše zavezni-
ce v vojni.

Poljska armada v Italiji
Nemčiji in v Sredozemlju (šteje
menda kakih 300.000 moži je z.
angleško in ameriško vlado te
žak problem. Naščuvana je pro-
ti sedanji poljski vladi v Varša-
vi in posebno proti Rusiji V
Varšavi in v Moskvi vprašujejo
čemu se jo vzdržuje? In enako
vprašujejo v angleški zbornici
Nekaj časa so se širile vesti, da
je angleška vlada povabila tc
vojake, naj se vrnejo domov. A
ker si iz enega ali drugega vz-
roka ne upajo, in ker se jim se
daj boljše godi kakor bi se jim
tam, nočejo iti na Poljsko To-
rej kaj, če bi jih poslali v A\
stralijo? Ali v Kanado? Senatoi
Taylor (dem., Idaho) pa je ne-
davno v senatu izjavil, da jim jo
Byrnes obljubil zavetje v Zed
državah, če hočejo priti sem On
trdi, da naj bi i tu ostali pod oro
žjem. bodisi kot ameriški drža\

(Konec na 5. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo?

Kako to. da ako so zavezniki
toliko proti vojnim zločincem,
da jugoslovanske kvizlinge ne
izroče ustavni vladi Jugoslavije
namreč Paveliča, Rupnika, la
hko birekli i Rožmana ter dru-
ge? V zaščiti jih imajo vame
riški in angleški okupacijski zo
ni. In Slovaki pa se čudijo, če
mu jim ne izroče izdajico, kviz
linga monsignora Tiso, ki tudi
vedri v Rimu, oziroma v Vati
kanu. Le kako taka pristranost
napram enim in drugim vojnim
zločincem, to mi nikakor ne gre
v glavo!
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