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DEC A \ BRAIISLAV I na Slovaškem je vzlic kmečkemu značaju
voje dežele zelo prizadeta. Ob nemškem umiku in ob premikanju dru-

ijh armad semintja so bili kmetje ob vso živino. Ni gnoja, ni bilo semen.
\ človek pa hoče živeža vsak dan. Gornje je slika otrok iz revnega
predela v Bratislavi, kjer otroci čakajo postrežbe Ameriškega Rdečega
križa.

Francija svoj
preobrat težko
preživlja

Tri stranke, ki v interesu države morajo
sodelovati. Bidault v vlogi posredovalca
med Zed. državami in Sovjetsko unijo

J'i .mcija je po prvi svetovni
elesiia

v Evropi. Pa je njena birokra-
cija in plutokracija priložnost
/apasla in ko je vlado v Parizu
Hitler do kraja izigral, je bilo
očitno, da je stare francoske re-
publike tretje po njenem re-
du, konec in da Francije v prej-
šnjem pomenu sploh več ne bo,
če nacizem zmaga.

Pot v četrto republiko
Tragična pot Francije se je

nadaljevala po porazu z ustano-
vitvijo vlade v Vichyju, kateri
so nekaj časa dvorile tudi naše
Zed. države, med tem pa se je
razvilo v nji, kakor v Jugosla-
viji, uporniško gibanje (proti
okupatorjem).

Ameriška in angleška vlada
sta sodelovali z Vichyjem, po-
sebno ameriška, dokler se ni do-
cela izkazalo, da je Hitlerjeva
dekla.

Revolucionarno podtalno gi-
banje v Franciji od zaveznikov
ni bilo podpirano toliko kot bi
lahko bilo, in vzrok temu je bil
general Charles de Gaulle, ki
je vzel vso pozornost nase.
Roosevelt in on sta se jako mr-
zila, toda je končno le de Gaul-
le prevladal, ker Churchill in
Roosevelt nista imela nikogar
drugega, ki si bi mogel dobiti v
boju proti Hitlerju zaslombo
med francoskim narodom.

Invazija in ponižanje
Poraz, ki je doletel Francijo

pod Hitlerjem, je bil zanjo stra-
šno ponižanje. Država, ki se je
po prvi svetovni vojni smatrala
za vodnico na evropskem kon-
tinentu. je bila zrušena in z njo
vred ves njen buržvazni sloj.
Le proletariat je še vztrajal in
se boril.

Ampak kajpada, sam na sebi
je bil prešibek, da bi mogel
zmagati. Torej je bilo treba po-
moči od zunaj. Francozi so že-
leli, da se bi Hitlerja preteplo
kje drugje, n. pr. na Balkanu.
Enake želje je gojil Churchill.
Stalin je zahteval, da mora
“druga fronta” postati Franci-
ja, ne pa Balkan.

Tako se je zgodilo in imperi-
alistična Francija je bila znova
užaljena, no zaradi invazije
temveč zato, ker je uvidela, da
ni več velesila.

Ljudstvo pa ni mirovalo.
Seveda, brez zavezniške po-

moči bi bila Francija še Hitler-
jeva.

Težave z novo ustavo
Ko je po zavezniški okupaciji

Francija dobila novo zbornico,
da ji sestavi ustavo za četrto re-
publiko, so izšli iz borbe na pr-
vem mestu komunisti. Po števi-
lu mandatov so si bili skoro
enake komunistična, krščansko
demokratska (klerikalna) in so-
cialistična stranka. Komunisti
in socialisti so se zedinili za zre-
volucioniranje Francije. Sesta-
vili so ker so imeli v konsti-
tuanti večino ustavo po svo-
jem okusu, ki pa se je francoski
masi zdela preveč revolucionar-
na in jo je zavrgla.

Zato je morala biti izvoljena
nova konstituanta, v kateri pa
niso komunisti več prvenstvena
stranka temveč klerikalci. Ven-
dar pa so komunisti skoro toli-
ko močni kakor prvi in sociali-
sti ne daleč zadaj.

Nova koalicijska vlada
Prošlo nedeljo je bila po dol-

gih prerekanjih sestavljena no-
va koalicijska vlada. Komunisti
so po volitvah izjavili, da ne
gredo vanjo, če ji bo načeljeval
član krščanske demokratske
skupine in so hoteli, da ji naj
bo predsednik spet socialist.

(Konec na 5. strani.)

Dočim se demokratski in re-
publikanski toriji združujejo,
namreč proti unijam, jih sedaj
vendar skrbi, kako bodo izšli v
novembru.

Določili so si zvišanje pla-
če za okrog 50%. Vrh tega
so si dodali še eno pisarniško
moč. Po navadi najemajo v take
službe hčere in žene, ter enega
klerka ali klerkinjo. Tako jim
ves dohodek ostane v družini in
pa kar še “extra” dobe.

V vseh poslednjih glasova-
njih se je izkazalo, da sta v kon-
gresu samo dve skupini. Ena, ki
je torijska, burbonska in na vso
moč za privilegije, in druga, ja-
ko šibka, ki da bi bila
prijateljska na obeh straneh,
kar nikakor ne gre.

Nedavno sprejeti zakon, veti-
ran ob enem, je bil sprejet v ko-

Ko je bilo minulo nedeljo po-
ročano, da se je francoski mini-
ster vnanjih zadev George Bi-
dault zavzel rešiti sporno trža-
ško vprašanje s predlogom, da
naj postane Trst z bližnjim za-
ledjem avtonomna krajina, po
desetih letih pa naj velika če-
tvorica, ali pa združeni narodi
odločijo, ali naj bo še avtonom-
no mesto, ali pa ga naj dobi na-
zaj Italija, ali se ga pridruži Ju-
goslaviji, je predsednik itali-

ČEMU ZAVEZNIKI SE DOPUŠČAJO
FAŠIZEM IN FRANCA V ŠPANIJI?

Španski diktator Franco je bil zaveznik fašistične
Nemčije in Italije. Vlade se je polastil z njuno pomoč-
jo. Med vojno se je norčeval iz "dekadentne zapadne
demokracije" in vpropagandi pomagal Mussoliniju in
Hitlerju. Pa tudi z materijalom seveda. Hitlerju v po-
moč proti Rusiji je pošiljal na vzhodno fronto svoje
"prostovoljce".

Šele ko jeFranco spoznal, da Hitler vojno izgublja,
je začel hliniti nevtralnost. Toda fašizem v Španiji je
ostal kakor je bil. Zavezniki so trdili, da se bore zaodpravo fašizma.

Čemu ga tolerirati v Španiji?
Poljski poslanik Oscar Lange je v varnostnem sve-

tu združenih narodov Francov fašistični režim obtožil
za nevarnega svetovnemu miru in predlagal, da se
ga odpravi.

Obtožbo je vzel v pretres poseben odsek in pripo-
ročil, da naj združeni narodi odrečejo priznanje Fran-
covi vladi. Mnogi so to že storili, oziroma nekatere de-
žele sploh Franca nikoli priznale niso. N. pr. Mehiko
in Sovjetska unija. i

Proti priporočilu odseka so ameriška, angleška in
sovjetska vlada. Slednja zato, ker smatra, da preki-
njenje diplomatičnih stikov s Francom ni dovolj. Ona
je za ekonomske sankcije in tudi za intervencijo. Ame-
riška in angleška vlada pa smatrati, da Španija vzlic
svojemu fašizmu svetovnemu miru in nevarna in da
se ne bi bilo dobro v akciji proti nji prenagliti. Ameri-
ška vlada je sicer izjavila, da je proti fašizmu v Špa-
niji, toda odpravi naj ga njeno ljudstvo na miren, de-
mokratičen način.

To je bila zelo neresna izjava. Naš državni depart-
ment prav dobro ve, da je Franco prišel na krmilo na-
silno, s pomočjo zunanje intervencije, in da ga ne bo
mogoče odstraniti na miren, "demokratičen" način.

Na nedavni konvenciji angleške delavske stranke
so delegati zahtevali, da mora Franco pasti in da naj
vlada v ta namen stori primerne korake. Vnanji mi-
nister Ernest Bevin je argumentiral; da bi intervencija
zanetila v Španiji novo civilno vojno in da bi bile eko-
nomske sankcije v resnici udarec na španski narod, ne
pa na njen fašizem. Anglija pod Churchillom je sicer
tudi bila saj navidezno proti Francu, toda če bi se ga
odvrglo, naj bi ga nasledil kralj. Za obnovitev španske
monarhije deluje najbolj odkrito Vatikan.

Glavni vzrok, čemu toliko pomišljanja glede akcije
proti Francu je torej strah kapitalizma in klerikalizma
pred "komunizmom" v Španiji. Smatrata, da ako
Franco pade, bo Španija postala komunistična in ruski
vpliv se bo razširil prav do Gibraltarja in dalje v la-
tinsko Ameriko. Privilegijem je za interese in zato so
proti vsaki akciji, ki bi utegnila pospešiti socialne pre-
vrate.

ALCIDE DE GASPERI PRETI, DA SE
ITALIJA TRSTU NE BO ODPOVEDALA

janske vlade Alcile de Gasperi
izjavil takoj na to, da Italija ta-
ke mirovne pogodbe ne bo ni-
kdar priznala. Trst je njen, je
rekel. In se bo borila zanj vzlic
svoje premaganosti kakorkoli
mogoče: s propagando, ekonom-
sko sploh tudi s silo, če je bi
imela. In je rekel, da ako ne bo
po njenem sedaj, bo pa kdaj
pozneje.

Vprašanje Trsta očividno še
dolgo ne bo rešeno, kar je slabo

alicijski stranki. Ameriška tr-
govska komora in zveza indu-
strialcev smatrati, da bo kon-
gres, ki ga bo naše ljudstvo iz-
volilo prihodnjo jesen, proti
unijam. In to je čudno! Vse tr-
govske in industrialne zveze so
združene, unije niso!

V politiki so kapitalistični in-
teresi gospodarji demokratske
in republikanske stranke, unije
pa se prerekajo med sabo.

“Saj se nam ni treba nič ba-
ti,” pravijo stebri ameriškega
kapitalizma, “dokler bomo la-
hko držali delavstvo narazen.”

To povzroča posebno angle-
ški delavski stranki velike skr-
bi. Na njeni konvenciji, ki je
bila zaključena pred dobrim
tednom, so veliko razpravljali

pomislite o bodoči depre-
siji v Zed. državah!

Delavski ministri, ki majo v
področju ekonomijo, so izvaja-
li, da je bila ekonomska kriza,
ki ie udarila Zed. države leta
1939, strahovit udarec za Angli-
jo. “To se ne sme več dogoditi,”
so rekli.

Vzrok, da se angleška vlada
za naše gospodarstvo zanima je,
ker je navezana nanj. Posebno
sedaj, ko je tako interesirana,
da dobi od nas veliko posojilo.

Ampak, da se vrnemo k na-
slovu. Tudi Francija je dobila
ameriško posojilo. Neki list v
Parizu, je pisal, da bo (to poso-
jilo) poguba za Francije. Tudi v
Angliji jih je mnogo, ki sma-
trajo, da ako posojilo dobi, bo
angleško gpspodarstvo zasuž-
njeno Zed. državam v korist.

Tako se kapitalizem razvija,

Kongresniki in senatorji v volilni vihri

Deset odstotkov
družin lastuje
60% gotovine

Med vojno se je poudarjalo,
da si je ameriško ljudstvo pri-
hhranilo na milijarde denarja in
da bo že vsled tega nevarnost
inflacije velika, ker bodo ljudje
trošili svoje prihranke neglede
na cene.

Iz vladnih podatkov, ki so
bili nedavno objavljeni, pa je
razvidno, da imata dve izmed
vsakih treh družin povprečno le
po S4O v hranilnih vlogah v
banki ali pa v bondih.

Isti podatki pravijo, da lastu-
je ena desetina ameriških dru-
žin šestdeset odstotkov vsega
denarja v bankah ali skupno
$130,000,000,000.

Devetdeset odstotkov družin
ima torej le 40 odstotkov ostale
gotovine, kar sicer ni nič no-
vega, ker je zmerom bilo tako.
Za mnoge je presenetljivo le to,
da je razmerje še vedno slično
kakor je bilo pred vojno. Sma-
trali so, da si je povprečna dru-
žina med vojno prihranila veli-
ko denarja in tudi vladna pro-
paganda je delala tak vtis. Pro-
dajala je vojne honde, a ni pa
rada povedala, da so jih ljudje
ne samo kupovali ampak jih tu-
di prodajali nazaj in denar po-
rabili.

Študija zvezne bančne usta-
nove (federal reserve) pravi, da
lastuje polovica ameriških dru-
žin 97 odstotkov vse likvidne
imovine, ostala polovica pa 3
odstotke.

Ampak omenjenih 50 odstot-
kov družin še ne pomeni, da la-
stuje vsaka enako. Kajti stati-
stika pravi, da 30 odstotkov
družin poseduje 87 odstotkov
gotovine.

Tudi niso uključene korpora-
cije, ki imajo 80 milijard likvi-
dne imovine. Niti ne posestva'
in druge nepremičnine.

Pred vojno so znašale vloge
posameznikov $40,000,000,000,
sedaj pa $130,000,000,000.

Iz istega poročila je razvidno,
da bodo prihranki večine dru-
žin kmalu pošli, posebno če bo
kontrola nad reguliranjem cen
odpravljena. Sicer pa draginja
narašča vzlic temu.

posebno zanj, ker je gospodar-
sko in politično v negotovosti.

Ampak Italija si velio upa—-
zato, ker preti.

In pa, anglosaška propagan-
da nič več ne omenja, kako je
dučejevih “milijon bajonetov”
pustošilo po Slovenji in ostali
Jugoslaviji.

Vzrok, da se z vprašanjem
Trsta odlaša je, ker Jugoslavija
nikakor noče opustiti svoje u-
pravičene zahteve. Sovjetska
unija drži z njo, naš državni
tajnik pa z Italijo. In pomaga
mu seveda Bevin.

Na strani Jugoslavije je po-
leg Rusije Čehoslovaška, Polj-
ska, Madžarska, Rumunija in
Avstrija.

Vsem tem deželam je Trst po-
treben več ali manj. Vse pa ve-
do, da ga Italija ne rabi za svo-
jo luko temveč le v nacionali-
stične namene.

(Konec na 5. strani.)

pravijo na eni strani. Na drugi
pa, da ameriški “free enter-
prise” igra socializmu v roke.

Ne prvo ne drugo ni resnično.
Resnično je le, da se ameriško
delavstvo v politiki še zmerom
oslanja na obe kapitalistični
stranki in da se je za to pogub-
no taktiko zavzelo tudi sedaj.
Zato pa se toriji, trgovske ko-
more in zveze biznismanov bo-
je le, če se bi unije združile tu-
di v politični akciji. Tedaj bi
res imeli “dve” stranki namesto
eno. In boje se tudi, da se ne bi
vse unije združile v skupno eno-
to. A izgleda, da se jim tega za
enkrat še ni bati. Vedo pa, da
nekega dne pride do solidarno-
sti in baš to je vzrok, da fašisti-
čna gibanja v tej deželi niso v
stiski za sredstva.

Fotičevi ljudje so v ameri-
škem tisku prerokovali, da o-
bravnava proti Draži Mihajlo-
viču pravzaprav ne bo proti
njemu temveč proti »Ameriki in
Angliji. In res se je Draža ze-
lo branil z zagovorom, da je bil
proti partizanom in njihni o-
svobodilni borbi na pobudo a-
meriških in angleških častni-
kov, ki so mu bili dodeljeni.
Trdil je, da so mu svetovali
“likvidirati” komuniste, kar pa
se tiče borbe proti Nemcem,
naj jo Mihajlovič prepusti za-
veznikom, bodo že oni opra-
vili z njimi.

Mihajlovič je krivdo kolabo-
riranja (posebno z Italijani)
večkrat priznal. Bila mu je do-
kazana tudi z dokumenti, a je
dejal, da so sodelovali s sovraž-
nikom le nekateri njegovi čast-
niki, nad katerimi ni imel kon-
trole. Zadnjo soboto pa je dejal,
da se on ne smatra krivega v
nobenem oziru. Bil je lojalen
svojemu kralju ter njegovi vla-
di. Ravnal se je po njegovih na-
vodilih in po priporočilih an-
gleških in ameriških častni-
kov. Vseeno, na obravnavi je
bilo določno ugotovljeno, da se
je boril rajše proti partizanom
kot zoper okupatorje in da je
včasi skupno z njimi udarjal
na osvobodilno fronto.

Leon Blum je na konvenciji
delavske stranke v Angliji de-
jal, da edino enotnost med so-
cialisti in komunisti more v Ev-
ropi ustvariti vlade, ki bodo |
imele podporo (večine) ljud-
stva. To njegovo izjavo je spo-
ročila tisku Associated Press
dne 14. junija. Ako je ta vest
resnična —in ni vzroka čemu
ne bi bila tedaj je kapitali-
stični tisk Bluma v zadnji vo-
lilni kampanji v Franciji na-
pačno opisaval.

Ali je sodelovanje med So-
vjetsko unijo in Zed. državami
mogoče? Časnikar Leigh Whit-
te, ki je bil poročevalec čikaš-
kih Daily News osem mesecev
v Moskvi, pravi da ne in da je
krivda v glavnem na ruski stra-
ni. Njegovo mnenje je, da se to
razmerje lahko spremeni, ako
bo sovjetska vlada dovolila, da
se bodo reporterji tujezemske-
ga tiska v Sovjetski uniji svo-
bodno gibali, kako se npr. ruski
časnikarji v Zed. državah. In
ako ne bodo sovjetski diploma-
ti, trgovski agenti in drugi fun-
kcionarji iz USSR vedno pod

tolikšnim nadzorstvom, da si u-
pajo imeti z Američani samo
najbolj formalne uradne stike.
Dalje smatra, da bi medseboj-
nemu razumevanju veliko po-
magalo, če bi poslala sovjetska
vlada v ameriške šole vsako le-
to saj kak tisoč študentov in
mi toliko v Rusijo. Seveda, Ru-
sija se ne bi smela bati, da se bi
njeni dijaki navzeli buržvazne
ideologije, in mi pa ne, da se bi
naši dijaki od tam vračali pol-
ni navdušenja za komunistično
propagando.Leigh White je lah-
ko sposoben časnikar, toda pro-
ti Sovjetski uniji goji predsod-
ke, kakor jih proti Jugoslaviji.
Je pa resnica, da se je Rusija
preveč zaprla samo vase, in je
res, da je potovanje po nji do-
voljeno le redkokateremu tujcu
in da ji ni še nobenkrat bilo za
turiste. Dosedaj se je za to po-
stopanje lahko opravičevala, da
se boji špijonov, a v bodoče bo
menda tak strah nepotreben.
Posebno če bo sprejet ameriški
načrt za mednarodno kontrolo
nad atomsko energijo.

Umberto 11. je pred plebesci-
tom o vprašanju, ali naj bo Ita-
lija v bodoče monarhija ali pa
republika, obljubil, da se bo pp-
koril večini. Ampak ko so bili
glasovi sešteti in je bilo par mi-
lijonov glasov več za republiko
kot pa za njegov tron, se je pre-
mislil in trdil, da je bilo v vo-
litvah veliko goljufij in se bo
ravnal le po odloku vrhovnega
sodišča. In je še vprašanje, ako
se bo, če bo odločitev sodišča
republiki v prid. Kralji se od
tronov neradi poslavljajo. Za-
varovali so si jih z dedno pra-
vico, ki se je trdovratno drže.
Doslej so troni padali ali v voj-
nah ali pa v revolucijah. Ple-
bisciti o njih pa so bili skoro
tako redki kakor bele vrane. Po
tej vojni se je vršil v Jugoslavi-
ji in sedaj v Italiji. Razlika je
le, da Peter v času glasovanja
ni imel nobene besede vzlic svo-
jim regentom, dočim je Umber-
to bil v Rimu in vršil vladarske
posle.

(Po tistem, ko je bilo to napi-
sano, je Umberto že dobil ura-
dno naznanilo, da je monarhije
v Italiji konec.)

Molotov je na konferenci v-
nanjih ministrov v Parizu de-
jal, da naj se velika četvorica
pobriga za sedanji položaj v I-
taliji. Ker je bila večina za re-

(Konec na 5. strani.)

AMERIŠKI DRUŽINSKI KOLEDAR
V STAREM KRAJU DOBRO DOŠEL

Letošnjega Ameriškega družinskega koledarja
smo poslali v stari kraj že precej izvodov. Nekateri
rojaki so ga poslali svojcem sami v svojih paketih,
drugi pa so nam dali naročilo in naslove.

Poslednje pismo o koledarju nam je poslal Vinko
Smrekar iz Črnuč pri Ljubljani. Med drugim pravi:

"Pred par dnevi smo prejeli vaš Ameriški družin-
ski koledar. Bili smo presenečeni, ker take pošiljke ni-
mo pričakovali. Štejemo si v čast, ob enem pa je tudi
naša dolžnost, da se vam za to knjigo vsi skupaj iskre-
no zahvalimo.

Priznati moramo, da vaš koledar za našim popol-
noma nič ne zaostaja, oziroma ga še prekaša."

Letošnji koledar stane za v stari kraj $1.65. Pošt-
nino plačamo mi. Naročite svojcem tudi naš lanski
koledar. Stane $1.50, oba skupaj $3.00.

Naročite jim tudi "Proletarca". Nekaj ga tja že po-
šiljamo. Jugoslovanska vlada plačuje dva izvoda.
Prejeli smo o listu že nekaj pohval. Čitateljem tam je
všeč, ker piše o razmerah in o položaju v Jugoslaviji
simpatično in pa s tolikšnim razumevanjem.

Letošnjega in lanskega koledarja smo dali tiskati
par sto izvodov več namenoma zato, da bodo z njim
naročniki postregli svojcem onokraj Atlantika. Pri-
poročamo vsem, naj ga naroče čimprej.

Potrudimo se vsi skupaj tudi za pridobivanje na-
ročnikov listu v tej deželi. Proletarec to zasluži in iz-
dajamo ga zato, da pride med čimveč ljudi. Ako bi
vsakdo izmed nas dobil saj enega naročnika vsako
leto, bi bila to za list in za ideje, ki jih zastopa, ogrom-
na pridobitev!
* _
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Zbira in presoja urednik


