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komentarji
Grof Ciano, ki je bil Musso-

linijev zet in njegov minister
vnanjih zadev, piše med dru-
gim v svojih beležkah o faši-
stičnem podtajniku Vidussoni-
ju, ki jebil za iztrebljenje vseh
Slovencev. ‘Jih je nad milijon
in bo precej dela, predno bodo
vsi pobiti," mu je odvrnil Cia-
no. "Nič zato," je rekel Vidus-
soni. "Posnerpati moramo Aska-
re (italijanske kolonijalne čete,
ki so se teple v Etiopiji). Edina
pot je, da jih iztrebimo!" K te-
mu Ciano v svojem dnevniku,
ki ga priobčujejo Chicago Daily
News, dodaja: "Upam, da se bo
(Vidussoni) pomiril.” Svojega
načrta ni izvedel, čeprav so Ita-
lijani v takratni svoji "ljubljan-
ski provinci" in na Primorskem
pobili veliko Slovencev.

V Potsdamu sede v dvoranah
bivših kajzerjev Truman, Sta-
lin in Churchill, da določijo u-
sodo Nemčije, o kateri je bil
Hitler še pred letom prepričan,
da je bo ona določila vsemu
svetu. Prerokoval je, da bo nje-
gov tretji rajh živel najmanj
tisoč let, a ga je pahnil v pre-
pad in vso Evropo v nesrečo.

Italija je napovedala vojno
Japonski v nadi, da jo bosta vs-
led tega Velika Britanija in Ze-
dinjene države priznale za za-
veznico namesto le za "sobo-
jevnico” kot je sedaj. Japonska
seveda ne bo vsled italijanske
vojne napovedi nič prej prema-
gana.

Ameriški vojaki v Nemčiji so
zelo veseli, ker jim je dovolje-
no "flirtati” z nemškimi dekle-
ti. Prej jim je bilo vsako prija-
teljsko občevanje z Nemci stro-
go prepovedano, dasi so jih de-
kleta vabila v koketiranje. Sli-
čno “olajšanje” so dobili tudi
angleški vojaki. A enega angle-
škega vojaka so zalotili pri
nemški ženski dva dni pred u-
kinjenjem te prepovedi. Bil je
tiran pred vojnega sodnika, ki
ga je vprašal, če bo prestopek
povedal svoji ženi v Angliji.
Vojak je obljubil, da bo to sto-
ril "To bo zate v tem slučaju
najhujša kazen," je rekel sod-
nik in ga oprostil.

Pokojni Ciano piše v svojem
prej omenjenem dnevniku tudi
o knezu Spoletu. Ko sta ga kralj
Emanuel in Mussolini imeno-
vala za "hrvatskega kralja”, so
Spoleta iskali 24 ur, da mu po-
vedo "veselo novico”. Dobili so
ga v hotelu v Milanu v družbi
mladega dekleta. Spoleto je raz-
uzdanec in velik zapravljivec.
Seveda, denar je zajemal iz dr-
žavne blagajne in tudi pod se-
danjo vlado je deležen tisoča-
kov ter razkošja, delovni narod
pa strada.

“A. D.” na St. Clairju se zelo
zgraža nad Angleži, ker so izro-
čili partizanom v roke v dneh
od 27. do 30. maja 11,100 slo-

venskih fantov, ki so se umak-
nili na Koroško. "Angleži so iz-
vršili to umazano zahrbtno de-
lo .. . na ljubo jugoslovanskim
komunistom," citira omenjeni
list, dasi so übežnim Slovencem
prvotno obljubili zaščito. Pra-
vi, da so partizani tri tisoč -.teh
slovenskih fantov in mož pobili
na Jesenicah druge pa odvedli
neznano kam.

Zapisnik, ki sta ga o, tej "an-
gleški zahrbtnosti sestavila" dr.
Jože Basaj in dr. Franc Bajlec
pripoveduje, da se je teh enajst
tisoč fantov predstavilo Angle-
žem na Koroškem za "sloven-
sko narodno vojsko". V posebni
spomenici so jim razložili, kako
so nastale po Slovenskem va-
ške straže, in nato domobran-
ske čete, ki so se po odhodu
Nemce\ proglasile za SNV. Pra-
vilno pojasnjeno bi bilo, ako bi
"A. D." naravnost povedala, da
so bili ti begunci v resnici Rup-
nikovi domobranci. Slovenska
vlada jih je zahtevala nazaj in
če je omenjeno poročilo resni-
čno, so ji Angleži tudi ugodili.

Cesar Neron s kristjani ni bil
tako divji kot pa so partizani.
Tako je ugotovil spet Jože Gr-
dina, ki mu meša pamet Ga-
brovšek in drugi taki gospodje.
Pripoveduje iz "A. D.” o župni-
ku Skubicu v Logatcu, ki so ga
pribili na križ, potem pa zaku-
rili pod križem in živega sežga-
li. "Kaj takega se ne bere niti
iz časov Nerona. Sv. Petra so
tudi pribili na križ, ampak og-
nja pod njim niso zakurili,”
pravi Jože v svojem zgražanju.

“Pravda" v Moskvi označuje
čarter združenih narodov, ki je
bil sprejet na konferenci v San
Franciscu, za zgodovinski doku-
ment praktične vrednosti, toda
kolika bo učinkovit, to je odvi-
sno, kako in v koliko se ga bo
uporabljalo v praksi. List "Suo-
men Sosialidemokraatti” na
Finskem je istega mnenja, do-
daja pa. da je bodoči mir odvi-
sen največ od tistih sil, ki so s
svojo skupnostjo premagali
Nemčijo in bodo ustvarile mir
le, ako bodo zanj enako složno
kot so bile v vojni. Sestanek v
Potsdamu nam bo kmalu po-
jasnil, da-li jim bo lahko tudi
za mir delovati tako vzajemno,
kot so delali proti skupnemu so-
vražniku, .ali pa se spet prično
intrige, kakor so se v prošlosti.

List “Narodna vojska” v So-
fiji tudi komentira o konferen-
ci združenih narodov in smatra,
da naj se med njimi napravi
prostor sedaj tudi takim deže-
lam, kot je Bolgarija. V vojno
na strani osišča je bila potis-
njena proti svoji volji in to je
dokazala čim je dobila prilož-
nost. da se je iznebila pronacij-
skega režima. Dalje so tu ne-
vtralne dežele, kot sta Švica in
Švedska, ki pa še nista vprašali
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s'' JAPONCI SE ŽIVI NERADI PODAJAJO. Mrtvi se morajo. A končno je tudi mednje le prišlo spo-
znanje, da ni pametno iti v samomor za svojega cesarja, če jim je dana prilika, da se rešijo. Gornje je
slika z nekega otoka, ki so ga morale japonske četezapustiti, pa so se preživeli Japonci podali Američa-
nom rajše kot pa da bi sledili nauku, češ, “boljše je, da ste übiti, kot pa da padete sovražniku v roke!"

za vstop. Argentini je bil dovo-
ljen vzlic njeni fašistični vladi,
Španiji pa odrečen.

“Tajna diplomacija” je dobi-
la v prejšnji vojni od pokojne-
ga predsednika Wilsona nekaj
zelo močnih sunkov, a omamil
je ni in sedaj je spet taka kot
je bila. Ameriški in angleški
časnikarji se pritožujejo, da je
še celo bolj tajna in zaprta sa-
ma vase ko kdaj prej. S sestan-
kov velike trojice izvedo samo
tisto, kar jim ona v svojih krat-
kih noticah skupno poroča. Dru-
gače pa se vrši vse za zaprtimi
vrati.

Slovenski dan v
Clevelandu bil
lepa proslava

(Nadaljevanje s 1. strani.)
vornika kajpada sta bila naša
gosta iz stare domovine Zore in
Krašovec, ter Louis Adamič, ki
je govoril angleško, in Etbin
Kristan.

Dasi že v poznih letih, je Kri-
stan še vedno ognjevit govor-
nik; v svojih izvajanjih se je
ozrl nazaj na delo JRZ pred 25.
leti, ko smo delali za enak pro-
gram, katerega je sedaj uresni-
čila osvobodilna fronta. Torej
naši boji, in žrtve niso bile
zaman. Narod tam si je priboril
svobodo, ki jo je drago plačal.
Zato čast in slava mu in njego-
vemu voditelju Titu.

Dr. Slavko Zore je v dolgem
in lepem govoru pojasnjeval
trpljenje, ki ga je v tej vojni
'doprinašal slovenski narod.
Opisoval je napore in boje, v
katerih so se posebno odlikova-
le tudi slovenske žene in dekle-
ta. Borile so se v prvih vrstah
naše vojske, je rekel govornik.
Napravil je fin vtis. Tudi s hu-
morjem ni štedil. Po svojem
vojaškem činu je podpolkovnik
in bil je v partizanski uniformi,

Stane Krašovec je v enako
obširnem govoru slikal podrob-
no boje naših ljudi za svojo svo-
bodo. Oba govornika sta si ta-
koj pridobila navzočo množico,
ki ju je stoje poslušala več ur.

Veličasten je bil pogled tudi
na pevce tukajšnjih pevskih
zborov. Zapeli so skupno tri
pesmi. Spored je vodil Vatro
Grili.

Tukajšnji dnevnik Cleveland
Press je naslednji dan imel o
tej priredbi lepo poročilo, s sli-
ko govornikov. Med drugim je
omenil, da je bilo navzočih pet
tisoč ljudi.

S tako priredbo je nič koliko
dela. Velik štab delavcev—mo-
ških in žensk—je opravljal ra-
zne posle pridno kot mravlje,
da bi tudi gmotno dobro uspela.
Namen so dosegli. Saj je bilo
direktnih prispevkov v gotovini
nad SIOOO. Stari gazda Ludvik
Medvešek, ki-rad pomaga na ta-
kih priredbah, se je ob koncu
prijetno smehljal, čeprav je bil
utrujen, češ, dobro smo napra-
vili! Prodajal je trošne listke.
“Nekako tri tisočake bo,” je re-
kel. Suho robo’ pa sta sprav-
ljala v promet Frank Česen in
Louis Kaferle. Prinesla je lepe
stotake. Tisti listki, ki so šli za
električno kuhinjsko peč, pa so
prinesli nad $1,700. Torej ja-
sno, da je bil uspeh te priredbe
tudi finančno zelo dober. Prebi-
tek je namenjen v pomoč naro-

du v stari domovini.
Vsakdo, ki je prevzel na tej

priredbi kakšno delo, je bil na
svojem mestu. Veliko jih j*
vztrajalo do konca. In ko smo
se ob polnočni uri utrujeni in
prašni razšli proti domu, smo
imeli zavest, da je bilo delo us-
pešno končano in da je ogrom-
na množica udeležencev dou-
mela pomen te manifestacije
ter za rijen uspeh tudi gmotno
veliko žrtvovala. Bilo je treba
naporov, skrbi in truda, predno
se je za tolikšno priredbo vse
uredilo, a v slogi in z dobro vo-
ljo je vse lepo izteklo.

Dan prej, namreč v soboto 7.
julija, se je v SND na St. Clair
Ave. vršila seja eksekutive
SANSa. Pripravljalni odbor te
priredbe jim je opoldne postre-
gel s kosilom, "Free Slovenia
Club” pa z večerjo. Večina ude-
ležencev te seje je prišla drugi
dan tudi na manifestacijski
shod. Častna gosta na večerji
v soboto 7. julija sta bila kaj-
pada naša omenjena dva rojaka
iz domovine. Seje Sansove ekse-
kutive so se udeležili Louis
Adamič, Etbin Kristan, Mirko
G. Kuhel, Janko N. Rogelj, Vin-
cent Cainkar, L. Kushlan, Albi-
na Novak, Jacob Zupan, F. Kra-
penc in Frank Zaitz. Navzoča
sta bila na seji tudi dr. Zore in
Krašovec, dr. F. J. Kern, ki je
častni odbornik Sansa, in An-
čka Travnova, ki je upravnica
v uradu ZOJSA v New Yorku.

Goste v soboto zvečer je v
imenu omenjenega kluba po-
zdravil Janko N. Rogelj, ki je
nato predstavil Zoreta in Kra-
šovca. Govorila sta o razmerah
v starem kraju in o borbi za os-
voboditev naroda do polnočne
ure, a človek bi ju poslušal še
in še. Povedala sta nam tudi o
izmečkih naroda, ki so s svojim
izdajskim početjem povzročili,
da je padlo veliko več žrtev kot
pa bi jih, če bi imeli opraviti
samo z vnanjimi sovražniki. Te
izdaj ice so imele dobro organi-
zirano ovaduško kovačnico, in
pa razne "garde”, belo, plavo in
ne vem kaj še vse.

Tudi tu v Clevelandu je ne-
kaj ljudi, ki so držali in še drže
z njimi. Človeka prime rdečica,
ko sliši, da se mad našim tukaj-
šnjim narodom dobe take pro-
dane duše. Upajmo, da bodo i
oni morali dajati za svoja izda-
jalska dela odgovor pred ljud-
stvom.

Z zborovanja v Euclidu so bi-
li poslani pozdravi našemu
predsedniku Trumanu, marša-
lu Titu, prvemu podpredsedni-
ku jugoslovanske vlade Edvar-
du Kerdelju in predsedniku
slovenske vlade Borisu Kidriču.

Množica je zastopnika Jugo-
slavije Krašovca in Zoreta na-
vdušeno pozdravila in bila je v
najboljšem razpoloženju do
konca. Blufanje, ki ga širi bivši
klerikalni bankir, duhovnik Ga-
brovšek v “A. D.” in na kleri-
kalnih sestankih, jena tem zbo-
rovanju dobilo svojo mero zgra-
žanja in obsojanja, a ob enem
se narod zaveda, da kakor niso
mogli reakcionarji uspeti tam,
tudi tukaj ne bodo. Manifesta-
cija 8. julija je nam porok za to.

☆
Sedaj pa na delo za našo dru-

go veliko prireditev pod okri-
ljem podružnice št. 48 SANSa.
Vršila se bo 8. oktobra v SDD
na Waterloo Rd. v Collinvvoodu.

V Potsdamu na
dnevnem redu
važne stvari

(Nadaljevanje s 1. strani.)

chill in Truman se temu vpra-
šanju na sestanku v Potsdamu
ne bodo mogli izogniti. Zdi se,
da bo za enkrat rajše Stalin po-
pustil, v veri, da bo imel za svo-
je ideologično stališče med
Nemci samimi vsled social-
demokratske in komunistične
koalicije, več zaslombe kot pa
anglosaški in nemški kapitali-
zem.

Problem prehrane
Zelo sporno vprašanje med

zavezniki je tudi odgovornost
za prehranjevanje prebivalstva
okupirane Nemčije. Rusija ima
pod svojo upravo njene najbolj
produktivne kmečke kraje, a
Angleži, Američani in Francozi
pa industrialne. Zato slednji
hočejo, da bi sovjetska okupa-
cijska oblast dala ostalim trem
odvišek pridelkov, čemur pa
Moskva ugovarja. Insistira, da
naj vsaka dežela sama skrbi za
svoj okupirani del. Francija vs-
led pomanjkanja te naloge ne
more sprejeti, Anglija se je tu-
di brani, Truman pa kajpada tr-
di, da Zed. države niso dobro-
delna družba za ves svet.

Tudi Rusija ni še v stanu po-
magati, zato se brani predloga,
da bi se živila iz njenega dela
Nemčije pošiljalo v angleško,
ameriško in francosko zono. Če
jih bo kaj preostajalo, jih bo
rajše izvozila v pomoč prebival-
stvu svojih opustošenih krajev.
Vzelo bo nekaj let, predno se bo
poljedelstvo v Ukrajini in dru-
god v Rusiji, kjer je divjala
vojna vihra, toliko dvignilo, da
bo pridelkov za izvoz v izobi-
lju. a >

Kaj z Nemci brez strehe?
Dobro, če Rusija že noče de-

liti pridelkov z Nemci v ameri-
ški, francoski in angleški oku-
pacijski zoni, naj saj pomaga
prehranjevati übežne Nemce, ki
so prišli večinoma iz njenih
krajev, sugestirajo v Londonu
in Washingtonu. Ker je teh be-
guncev že precej milijonov in z
izseljevanjem iz nove Poljske
ter iz nemških krajev na Če-
škem jih bo še več, se Rusija
ne bi mogla upirati vzeti za
preživljanje teh ljudi svoj de-
lež odgovornosti.

Njen predlog sicer je, da če
hočejo jesti, gredo lahko na de-
lo v Ukrajino, ali v Sibirijo.
Nemci pod Hitlerjem so upo-
slili na prisilnih delih milijone
Rusov, Poljakov, Francozov itd.
a njih ne mika, da bi šli med
Ruse, zato rajše beže pred nji-
mi. Kajti v Rusiji se na metode
prisilnega dela tudi zelo dobro
razumejo. Kako zaposliti Nem-
ce po naših običajih, to je kaj-
pada veliko odvisno, kaj bo ve-
lika trojica sklenila o bodočno-
sti nemške industrije.

Problemi v Aziji
Nedvomno bo predsednik

Truman Churchillu in Stalinu
predložil tudi probleme vojne
v Aziji, ki je prepuščena največ
Američanom. Anglija je v nji
zelo hladno, pomaga pa še koli-
kor toliko Avstralija. Kitajska
je sicer še v nji, toda je pri tem
popolnoma odvisna od podpore
Zed. držav. Sicer se Zed. drža-

ve lahko ponašajo, da Japonsko
lahko same zbijejo, a gre se po-
tem za koncesije. Anglija hoče
v Aziji nazaj vse, kar je imela,
ne da bi prispevala sorazmerno
svoj delež v vojni. In nobena
skrivnost ni, da stremi Moskva
dobiti v Mandžuriji in Koreji
iste privilegije, kot jih je imela
do leta 1905, in spet prosto pot
v Fort Arthur. Ker obstojajo te
razlike, je bil pred konferenco
v Potsdamu v Moskvi na dalj-
šem obisku predstavnik kitaj-

ske vlade, da se bi izboljšalo
odnošaje med njo in sovjetsko
vlado, ki že dolgo niso najboljši.

Ako so se uredili, bo naloga
velike trojice v Potsdamu toli-
ko lažja. Sešla se je v zavesti,
da je od nje odvisno, če dobimo
po svetu po tej vojni mir, ali
pa le premirje in pripravljanje
na tretjo svetovno vojno. Vsi
trije obljubljajo, da so za mir
in za konstruktivne sporazume
in svet se zanaša, da bodo bese-
do tudi držali.

Preobrat na Slovaškem mora po
zelo težkih klancih in grapah

Ko se je Hitler odločil dati
Slovaški “neodvisnost”, se je
res zavzel, da jo pridobi zase kot
prijateljsko deželo. To se mu je
tudi jako posrečilo, kajti oslonil
se je na slovaške klerikalce, ki
so imeli slovaško kmečko ljud-
stvo še celo bolj pod komando
kot ga je imela klerikalna
stranka na Slovenskem.

Ko je začela Hitlerjeva zve-
zda ugašati, si je slovaški kviz-
ling monsignor Josip Tiso hotel
poiskati pot kam na varno. V
Vatikanu so njemu in vsem ta-
kim naročili, da naj se pred rde-
čo armado umaknejo v kraje,
kjer prevladujejo ameriške in
pa angleške čete.

Koliko slovaških kolaborator-
jev je prišlo novi oblasti v pest,
ni znano. Oziroma si poročila o
tem zelo nasprotujejo.

Dejstvo je, da kar se “neod-
visne slovaške države” tiče, je
je konec. Ampak tudi tiste Slo-
vaške, kakršna je bila pod prej-
šnjo vlado v Pragi, ne bo več
nazaj. Praga je vladala nad Slo-
vaki s centralizmom. Nova Slo-
vaška pa hoče imeti v svoji hiši
sama glavno besedo o svoji
usodi.

O tem je napisal par člankov
poročevalec novinske agencije
ONA Henry Bradley, ki pravi
o Slovaški med drugim:

Slovaki niso prijatelji Nem-
cev, toda priznati je treba, da
se je Slovakom, dobro godilo
dokler je bila njihova dežela
zasedena od Nemcev, torej sko-
zi zadnjih pet let. V gospodar-
skem pogledu se je večina ljudi
sprijaznila s položajem na pod-
lagi načela, da je treba razme-
re izkoristiti na najboljši način.

Nemčiji je bilo seveda pred
vsem do tega, da si zavaruje
zanesljivo prometno pot v de-
žele jugovzhodne Evrope in na
Balkan, ter si je radi tega po
svojih najboljših močeh priza-
devala napraviti Slovaško sre-
čno in zadovoljno. Ko je potem
nenadoma zasijala, svoboda, je
preobrat na Slovaškem prine-
sel s seboj toliko sprememb, da
je nastala na gospodarskem po-
lju precejšnja zmešnjava, v po-
litičnem pogledu pa pravi prav-
cati kaos. Nobena politična
stranka si ne upa nastopiti z od-
ločnostjo v teh razmerah. V se-
danji Slovaški obstojati pred
vsem dve veliki politični sku-
pini komunisti in struja slo-
vaških demokratov, v kateri so
se zbrali vsi elementi, ki niso
komunisti.

Čistka nacistom naklonjenih
elementov napreduje radi tega
le zelo počasi in tudi obnova od-
nošajev s Čehi se razvija zelo
polagoma. Povratek židovskega

zaplenjenega imetja pa je za-
deva, katere se ogibajo vse
stranke ko živega ognja.

Uradno so bili vsi proti-ži-
dovski zakoni razveljavljeni,
toda glasom izjave enega slo-
vaških Židov je edina prakti-
čna posledica le, da Židom
zdaj dovoljeno in omogočeno,
da se svobodno krečejo po svoji
domači zemlji.

Na Češkem in Moravskem,
kjer jeta problem tudi na dnev-
nem redu, je položaj mnogo
manj težak. Tam so prevzemali
židovska imetja izkjučno le
Nemci, ki pa so zdaj tudi sami
izgubili vse pravice in imetja.
Vlada ima torej dovolj imetja
na razpolago, da povrne kar jim
gre, vsem onim, ki so bili oško-
dovani. Na Slovaškem so pre-
vzeli židovska imetja po večini
Slovaki sami —in so kljub te-
mu ostali, ako niso izrazito ko-
laborirali, spoštovani državlja-
ni. Jasno je, da se z vsemi štiri-
mi branijo dati nazaj, kar ima-
jo v rokah. Iz oportunizma sta
obe politični skupini odločeni
ogibati se tega trnjevega pro-
blema dokler le mogoče.

Na Češkem in Moravskem je
uvedena trdna kontrola cen in
strogo racioniranje, tako da se
delovanje črnega trga ni raz
vilo niti do one stopnje, ki je
dosežena v Franciji. Na Slova-
škem pa je gospodarski nered
povzročil veliko draginjo in in
flacijo, tako da je danes skoro
edini spomin, ki je še ostal na
dobo umetnega blagostanja pod
nacisti, neobičajno bogata in
elegantna obleka prebivalstva

Prestolnica Bratislava je le
malo porušena le eno pred-
mestje je bilo resno poškodo-
vano. Poleg tega so Nemci po-
polnoma razrušili še pristani-
šče na Donavi.

Rusi so zgradili iz Rumunije
cev za dovoz petroleja na Slo-
vaško, toda odtok na Češko ga
ni mogoče prevažati, ker pri-
manjkuje cisternskih vagonov
Zdaj je UNRRA privedla iz Ru-
munije svoje lastne avtomobile.
Razdeljevanje podpore izvršuje
mešana rusko-čehoslovaška ko-
misija.

Vladov Klementis, ki je slo-
vaški državni tajnik za zunanje
zadeve, je izrazil svojo zahvalo
za podporo, katero so zavezniki
poslali v najbolj ogrožene pre-
dele vzhodne Slovaške. Silni
boji, ki so se vršili tam, so pri-
vedli do obširnega opustošenja
dežele.

Proletarec služi edino delavcem
In njihovim bojem za pravice. V za-
meno ne pričakuje drugega kot da
ga naročajo in čitajo.

SLOVENSKE IN
ANGLEŠKE KNJIGE

Največja slovenska
knjigarna v Zed. državah
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