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Nemški preporod . .
.

Kakor poroča Russell Hill (v
čikaškem “Sunu”), se je skupi-
na 29 nemških umstvenikov or-
ganizirala ter si postavila za
cilj: “Prerojenje nemške višje-
šolske izobrazbe”. Zastopani so
v tej skupini poleg šolnikov tu-
di zdravniki, matematiki, razis-
kovalci, jezikoslovci, modro-
■slovci, zgodovinarji, itd.

j Pribili so ti možje tole:
“Narodni (nacionalni) sociali-

zem je imel za nemško šolstvo
najškodljivejši učinek. Onemo-
gočil je mirno sodelovanje z
drugimi narodi. Razmajal je te-
melje morale, na katerih je bila
izobrazba nemške mladine os-
novana in skušal (!) je znižati
stopnjo šolstva s tem, da ga je
zasužnjil državi.”

Nazarensko mila obsodba je
to! Če je ni večje in hujše v nji-
hovih srcih, si ni veliko obetati
od preporoda, kakršnega so si
ga ti možje zamislili.

“Onemogočil je mirno sode-
lovanje z drugimi narodi ..

.”

Ali so ti ljudje sedeli na luni,
da svoj narod tako malo pozna-
jo? Kdaj je bilo Nemcem kaj
do mirnega sožitja, ali mirnega
sodelovanja z narodi, zlasti s
slovanskimi?

Razlika med nemškim starim
in nacijskim “novim redom” je
bila le ta, da se je prvi hočeš
nočeš moral omejiti na mir-
no izkoriščanje, dokler mu ni
kazalo rabiti sile, drugi pa je
kratko in malo začel sistemati-
čno daviti in zatirati vse, kar je
bilo slovanske krvi, ostalim na-
rodom pa stopati za vrat.

In dalje, če je hitlerjanstvo
nemškim višješolskim izobraže-
vališčem osnovne temelje samo
razmajalo, je to presneto slabo
spričevalo za celotno njihovo
šolstvo, kakršno je bilo pred
Hitlerjem. Samo razmajati je
bilo treba temelje, pa je bilo
dovolj elastično in v skladu z
idejo in programom izraženim
v Fiihrerjevem “Kampfu”.

Sanjajo nekaj o “novem du-
hu”, a v njihovi izjavi ter na
kratko zarisanem programu je
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Dvoje taktik za demokratiziranje
Nemčije-ena za socializem,
druga za obvarovanje kapitalizma

Nemčija je bila vodilna velesila v Evropi. Prvenstvena v
militarizmu, v industriji, tehniki in ponašala se je, da je v ospre-
dju sveta tudi kulturno.

Kaj naj bo ta dežela, ki šteje kakih 70 milijonov ljudi, v
bodoče?

To je bilo pred veliko trojico, ki se je sešle 16. julija v Pots-
damu, glavno vprašanje. Kako so o njemu razmotrivali, ni znano.
Kajti seje so tajne in v detajlih povedo le, kaj jedo, pijejo in
kade.

Vendar pa sta glede Nemčije na delu dve tehtnici: ena de-
mokratična, druga pa je kapitalistična tistega kova, ki je pripo-
mogla Hitlerju v vlado.

Nič čudnega ni, da je v Nemčiji v delu za demokracijo naj-
bolj učinkovita baš Sovjetska unija. Bila je prva in edina izmed
“velike trojice”, ki se je v svojem delu Nemčije obrnila za sode-
lovanje z demokratskim krogom in jim pomagala, da po nacijski
mori spet ožive. Dovolila je ustanovitev štirih demokratskih
strank, dovolila je javne shode, dovolila tem strankam časopise
in ob enem pripomogla, da so si ustanovile nekak medsebojni
parlament.

V ameriški in angleški zoni okupirane Nemčije pa so taka
negovanja demokratičnih aktivnosti prepovedana pod pretvezo,
da se Nemcem teh pravic ne sme še dopustiti, dokler se ne “strez-
nijo” in se spoprijaznijo z mislijo, da jim bo z ostalim svetom
mogoče živeti le, ako se “demokratizirajo”.

Toda nekdo mora biti v upravah občin, okrajev in mest tudi
v tistih velikih delih Nemčije, ki jih vladata ameriška in angleška
vojaška oblast.

Tu pa je tista razlika, ki priča, kako silno različne so si na
eni strani sovjetska in na drugi strani ameriška in angleška avto-
riteta.

Naravno, taktika sovjetske vlade stremi po odpravljanju
nemške reakcije in nemškega kapitalizma. Zato sovjetski po-
veljniki imenujejo v uprave nemških mest, okrajev in občin ve-
činoma socialdemokrate, komuniste, demokratske kmete in pa
take politike bivših liberalnih strank, ki se pod Hitlerjem niso
kompromitirali.

Poročevalci ameriškega in angleškega tiska so soglasni v
tem, da so iz ruske okupacijske zone pobegnili v ameriško 5n
angleško zono vsi, ki so se bali kazni in nagle smrti, dočim se pod
naše vrste demokracije nadejajo še dolgega življenja. In pa ohra-
nitve kapitalizma.

Nemški bogataši imajo v angleški in ameriški politiki ogro-
men vpliv. To je pač zato, ker posedujoči sloji vseh teh treh dežel
verujejo v sistem kakršen je. Kapitalizem vseh treh dežel se ne-
varnosti, ki mu piha iz Moskve, dobro zaveda. Pa mešetari, da
se obvaruje zlepa, ako mogoče, ali pa z novo vojno, v katero
mnogi posebno v Zed. državah hujskajo s svojimi agenti tako
odkrito, da je kar čudno.

Čemu se v ameriškem in angleškem delu Nemčije posebno
delavstvu preprečuje obnavljanje aktivnosti, kakršne je imelo
v predhitlerjevi dobi?

Zato seveda, ker ako je angleški in ameriški vladajoči raz-
red doma proti delavskemu gibanju, čemu neki ga naj bi v Nem-
čiji dovolil?

Kako je mogoče n. pr. pričakovati od tistih zavezniških di-
plomatov, ki so se trudili pomagati Habsburžanom nazaj na pre-
stol, da bi priznali novo avstrijsko vlado, kateri namesto “nad-
vojvode” Otona načeljuje stari socialdemokrat Karl Renner?
Ali pa da bi pomagali republikancem v Španiji, ali delavskim
strankam v Italiji, ali v Franciji?

To je bila prav tako malo vojna za demokracijo, kakor prej-
šnja, kar se reakcije in kapitalizma, pa klerofašizma tiče. Pokojni
Roosevelt je zares skušal pridobiti svet pod en demokratični pra-
por in ker je poznal i socialne probleme, je razglasil geslo štirih
svobodščin za svoj temeljni evangelij. Toda “ekonomski rojali-
sti”, ki so mu molče pritrdili, so še gospodarji te dežele, istotako
so še gospodarji Anglije in tudi v Franciji in v Italji so se oja-
čali vzlic svojemu paktiranju s sovražnikom.

Nedavno je bilo poročano o ponudbi nemških kapitalistov
angleški in ameriški vladi, da se jim bi prepustilo v popolno kon-
trolo ogromna premogovna ležišča v Porurju in pa upravo nad
industrijo v vseh krajih, ki jih imajo pod zasedbo ameriške in
angleške čete. Ti nemški denarni in industrialni magnati imajo v
Angliji in v Ameriki mogočne prijatelje. Saj so delali skupno
z njimi v svojih kartelih vseskozi, od kar smo bili v vojni in niti
pretnje kakega razjarjenega kongresnika in sodni procesi niso
mogli razrušiti kartelskega multimilijonarskega bloka.

Kapitalisti se najbolj boje delavcev in socializma. Zato se
zoperstavljajo vsaki zahtevi svojih delavcev po izboljšanju de-
lovnih razmer in v zakonodajah se trudijo na vso moč ustvaritiposebno med najbednejšo maso prepričanje, da je zahteva posocializaciji zločin nad Bogom,narodom in državo.

Te vrste “patrioti” imajo v angleškem in ameriškem deluokupirane Evrope glavno besedo. Ker jim je vse delavsko giba-
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zaslediti le stari duh. Prebr-
skali bodo vse profesorske ime-
nike nazaj do leta 1933, pa iz-
ločili iz višjih učilišč vse pro-
fesorje in dijake, ki so se v na-
cijskem gibanju udejstvovali.
Da je treba prebrskati i stare
metode in teorije, stare učne in
pomožne knjige, pa izločiti in
zavreči iz njih vse, kar bi ško-
dovalo novemu duhu časa, in
kar je že od nekdaj otežavilo in
onemogočilo “mirno sodelova-
nje z drugimi narodi”, o tem ti
modreci molče.

Pač pa jočejo za ugledom, ki
so jim ga naciji uničili. Zato je
treba šolstvo in s tem tudi nem-
ško ljudstvo povesti “nazaj k
zdravju in pameti” in seveda h
prejšnjemu “svetovnemu ugle-
du” .

. .

Ako jim je resnično do pra-
vega in korenitega preporoda,
jim bo treba poseči globlje, ve-
liko, veliko globlje. Ali kakor
kažejo vsa znamenja, si o nem-
škem šolskovzgojnem vpraša-
nju ni nihče na jasnem. V splo-
šnem slepomišenju iščejo stare
učne in pomožne knjige! Stare
metode in teorije, mimo katerih
in deloma iz katerih se je naci-
zem lahko le v nekaj letih tako
razbohotal, da je udušil skoro
vso Evropo!

Naposled pa, kaj je Hitler na
nemška tla zanesel novega?
Mar rasizem ter z njim spojeno
nebrzdano lakomnost po tuji
zemlji? Vse to je izviralo že od
teutonskih prednikov in neovi-
rano prehajalo z roda na rod
prav do današnjih časov. Ne
dom, ne cerkev, ne šola, nihče
ni skušal teh dednih, za ostali
svet nevarnih klic zatreti. Daši
bi bilo krivo trditi, da so se jih
drugi narodi popolnoma izne-
bili, vendar niso pri nobenem
evropskem narodu ostale tako
virilne ali žive, kakor baš pri
nemškem. Postale so nemškemu
karakterju svojstvene. “Deutsch
land liber alles!” pomeni za
Nemce neprimeroma več, nego
nam naši “Hej Slovenci”, kajti
v našem geslu ni neutešljivega
gladu po tujem, ne težnje po

nje prekucuštvo in “komunizem”, in to ne šele od leta 1919, pač
pa od kar se garači bore za večji kos kruha, bi bilo od njih nesmi-
selno pričakovati, da bi n. pr. v Nemčiji dovolili ustanavljanje
demokratičnih strank.

Zato naše oblasti tam rajše občujejo s posameznimi veljaki.
Kadar rabijo naši višji vojaški ali pa civilni uradniki recimo v
Nemčiji ali v Avstriji, ali v Trstu, v Italiji ali kjer že, nasvetov,
se oglasijo pri kakem škofu, pri uglednem industrialcu, ali pa pri
kakem bivšem političnem glavarju. Saj tako trdijo mnogi ame-
riški časnikarji, ki zastopajo svoje liste v Italiji, v Franciji in
Nemčiji.

Na Bavarskem n. pr. se ameriška vojaška oblast obrača po
nasvete največ h kardinalu Faulhaberju, o katerem ni nobena
skrivnost, da je bil smrten sovražnik demokratične weimarske
ustave. Res se je javno raztogotil tudi nad Hitlerjem, ampak ne
vsled nacizma, pač pa ker je Hitlerju zameril njegovo ohladitev
do katoliške cerkve.

Edgar A. Mowrer, K. M. Landis, Drew Pearson in mnogi
drugi časnikarji dokazujejo, da je bilo na Bavarskem po nasve-
tih tega reakcionarnega kardinala imenovanih v urade mnogo
takih na najvažnejša mesta, ki so znani naciji in sovražniki de-
mokracije in socializma.

Boj je torej med razredi, kakor je bil. Zato je v okupirani
Nemčiji na eni strani protežiran delavski razred, na drugi pa se
kapitalističnega poriva nazaj v sedlo.

gospodstvu nad tujim, kakor je
to izraženo v nemškem. S tem
sporedno si lahko razlagamo
njihovo precenjevanje samih
sebe ter njihovo samopaštvo
celo v tej deželi.

Pravil je rojak o neki naši
večji naselbini na jugu. “Slo-
venci? O da, veliko jih je, toda
izdajajo se za Nemce. Po slo-
vensko govoriti se ne upajo.
Vsaj ne zunaj hiše. Zaposleni
so namreč v pivovarnah, čijih
lastniki so Nemci. ..”

Treba več pojasnila? Za lju-
bi vsakdanji kruhek niso dovolj
le žulji navreči je treba tudi
hrbtenico. Tak je nemški nazor
o “mirnem sodelovanju z dru-
gimi narodi ..

.” Če bi imeli
prave, zdrave pojme o narod-
nosti in narodni zavesti, bi jim
bilo v čast imeti okrog sebe za-
vedne, ponosne ljudi, ne pa čre-
de praznih, z nemčurstvom na-
pihnjenih mehurjev.

Mar je šele Hitler zanesel na
nemška tla skvarjene nazore o
časti, pa nadutost, slavohlepje
in stremuštvo, vero v pravico
pesti, ter surovost in sadizem,
ki se je pozneje po koncentra-
cijskih taboriščih in drugod o-
kronal tako, da je vsemu svetu
zastala sapa? Ne. Vse to je na-
šel že pripravljeno. Treba je bi-
lo le podnetiti in razpihati. Ni
šele on upeljal oboževanja mi-
litarizma, ne gosjega koraka, ne
klečeplazenja navzgor, pa des-
potizma navzdol, ni si šele po
njegovih navodilih nemško vi-
sokošolsko purševstvo razseka-
valo lica ter se divila v dvobo-
jih dobljenim ranam, čim glob-
lje in grše so bile. In kar je
glavno, ni jih šele Hitler nava-
jal in naučil preziranja in pod-
cenjevanja tujih narodov. Že
vsako šolsko berilo je bilo pre-
napolnjeno od nemških vsako-
jakih herojev, tujih herojev je
bilo v njih bore malo in se niso
ni malo svetili tako, kakor prvi.
V njihovih za šolo ter ljudstvo
urejenih zgodovinskih knjigah
je bilo dosledno poudarjanje
nemške tendence. Domači Hein-
richi in Fritzi so bili zvezde na
svetovnem nebu, medtem ko so
tuji zatelebani Janezi še zme-
rom gazili po svojem napolbar-
barskem blatu.

Zato je bil pač skrajni čas,
da se dvignejo in počistijo svet.
Sam Bog jim je poslal Hitlerja!

Tein take knjige iščejo . . .

In govore o “preporodu” ..
.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Znanstveniki, katerih nalo-

ga je opazovati solnce, pravijo,
da so vzrok čudnega, nenavad-
nega letošnjega vremena soln- ]
čne pege, katere dosežejo svoj
vrhunec vsakih dvaintrideset
let. Istotako trdijo, da so nena- i
vadnemu vremenu vzrok tako-
zvani “cikli”, kateri se z veliko
gotovostjo vrstijo na določeno
vrsto let. V Avstraliji imajo
veliko sušo, radi katere je pogi-
nilo milijone ovac. V Argentini
imajo izredno mrzlo zimo. V se-
vernem Wisconsinu so imeli
pred par tedni slano, pri nas pa
imamo zelo hladne noči, katere
zelo ovirajo rast poljskih pri-
delkov. Glede kontrole vreme-
na danes še ne vemo veliko. V
starem kraju smo imeli uspešno
in preizkušeno navado, katera
se je časi obnesla. To je bila
maša in pa procesija. Ameriški
Indijanci doli na zapadu imajo
pa še bolj zanesljivo formo, ta-
kozvni “snake dance”. Kar je
pa nas razbojnikov, kateri se
mučimo na deželi, nam preo-
stane samo brizgalnik za škrop-
ljenje in pa “marela”, kadar je
preveč dežja.

Pri nas
Eno največjih in najvažnej-

ših vprašanj danes v tej deželi
je problem popolne zaposleno-
sti, ko se konča vojna. Velein-
teresi so že na delu, da se pre-
preči vsaka državna nakana, ka-
tera bi imela tak smoter. Ka-
pitalistično časopisje se že več
kot leto norčuje in smeši Henry
Wallacejev načrt za popolno
zaposljenost, v katerem bi do-
bilo delo 60,000,000 ljudi. Vsak
dan slišiš na radiju razne pla-
čane komentatorje, kot so Ja-
mes S. Kemper, uposlen od
Lumberman’s Mutual Insurance
Co., Upton Close, ali pa Fulton
Junior. Magazin “News Week”
imenuje Murray-Wagner-Pat-
manov Full Employment Bill—-
“Fool Employment Bill”. Še po-
sebno na delu je magazin
“Readers Digest”, ki je pona-
tisnil izčrpek iz Friedrich A.
Hayekove knjige “The Road to
Serfdom”. Ta knjiga je postala

j evangelij naših kapitalističnih
i “rugged” individualistov. Ti
| fantje hočejo kompeticijo na
delavskem trgu. Oni hočejo
“cheap labor” in nobene držav-
ne regulacije. Tukaj bi lahko
našteli dolgo vrsto imen, kot na
primer Gannetov “Constitution
and Free Enterprise Founda-
tion”, Mervin K. Hart, Sam Pet-
tengill, Du Ponts itd.

Ne samo organizirano delav-
stvo, ampak vsi liberalno in po-
šteno misleči ljudje bodo imeli
polne roke dela, da se prepreči-
jo načrti teh naših domačih fa-
šistov. V kongresu in v senatu
imamo dolgo vrsto imen, kate-
ra služijo reakciji in to niso sa-
mo Rankin ter Hoffman. Če je
kdaj bila potrebna delavska so-
lidarnost in skupni nastop, je to
sedaj.

Po svetu
V Potsdamu se vrši konferen-

ca velike trojice. Nobeden ne
more zanikati, da je velikega
pomena. Pravijo, da je na nji
eno velikih vprašanj Balkan.

Če bi ne bilo olja v Rumuniji
in raznih rudnin v Bolgariji ter
Jugoslaviji, za katere se gotovi
ljudje v Angliji in v Ameriki
zelo zanimajo, bi to vprašanje
Balkana ne bilo tako zelo važno.
Seve, resnica je tudi, da je iz
strategičnih vzrokov Balkan ze-

j
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JUGOSLOVANSKI BEGUNCI, ki so bili v taboru El Shatt v
Egiptu. Zaščito jim je dala UNRRA. Po osvoboditvi Jugoslavije so se
vrnili vanjo. Med njimi je 79 let stara Marica Bovitulovič in 65-letna
Mande Sidič. In pa njen vnuk Ante, eden izmed devetih otrok, ki so bili
rojeni v begunskem taboruv Egiptu.

lo pomemben, kajti tu se veže
vprašanje Jadranskega, Črnega
in Sredozemskega morja in pa
kdo bo imel kontrolo nad njim.
Anglija ima tu glavne interese.
Churchill je nekoč rekel, da on
ne bo pogrebnik angleškega im-
perija. Da svojo besedo drži,
kažejo žalostni dogodki v Grči-
ji, o katerih bomo govorili po-
zneje. Propaganda v ameriškem
časopisju proti Jugoslaviji ter
Titu jasno priča v kakšno smer
je namenjena. Da so bili tu ve-
liki načrti, zasnovani ne samo
v Vatikanu, o gotovi Podonav-
ski federaciji, kateri bi načelje-
val kakšen katoliški Habsbur-
žan, in h kateri bi prilepili še
par katoliških dežel kot so Ba-
varska, Ogrska in Hrvaška in
mogoče Slovenija, vemo. Ali
načrt so jim preprečili naši par-
tizani v Jugoslaviji s Titom na
čelu, ter Rusi z invazijo Ogr-
ske in Avstrije. Oto, kateri je
imel že svoj cesarski “cekar”
navezan, si hladi pete nekje v
Evropi. Torej o tem velikem
načrtu se skoro gotovo ne bo
govorilo na tej konferenci.

Obletnica
Štirinajstega julija je prete-

klo devet let, od kar se je zače-
la druga svetovna vojna, kate-
ra še danes traja. Na ta dan so
fašistični zarotniki s pomočjo
Mussolinija in Hitlerja udarili
v Španiji. Mogoče, da je bil to
prolog —in epilog se končuje
danes na Japonskem Franco,
katerega zavezniki na čuden na-
čin še danes trpe, da se šopiri
v Španiji, dočim se zgraža nad
njim ves demokratičen svet,, je
simbol fašizma. Za poraz fašiz-
ma je umrlo v tej vojni milijone
mladih ljudi. Ker mu to še ni
dovolj, se je predrznil ta človek
(Franco) ameriške vojake javno
povabiti, naj pridejo v Španijo,
kjer je baje prava katoliška de-
mokracija. Ves svet ve, kaj je
delal Franco med to vojno in
vendar ga pustita Amerika in
Anglija na prestolu. Koliko ča-
sa še?

Tistim stotisočem, ki so padli
v španski civilni vojni, kateri
so prišli iz vseh krajev sveta,
tudi iz Jugoslavije in Amerike,
in kateri so že takrat razumeli
kaj je fašistična pošast, tem lju-
dem naj bo večen spomin!

Iz Grške prihajajo zelo neraz-
veseljiva poročila. Roi Ottley
ima v newyorškem P. M. dolgo
poročilo iz te nesrečne dežele,
kjer je na tisoče in tisoče anti-
fašistov zaprtih in mučenih v
ječah. Rojalisti in fašistični ko-
laboratorji imajo pod angle-
škim pokroviteljstvom polno
moč v deželi. Tudi nacijonali-
stični šovinizem je v polnem
razmahu. Eno je gotovo. Mir na
Grškem še dolgo ne bo zagotov-
ljen.

Naše gibanje
Predzadnjo nedeljo sem bil

med našimi rojaki v Penni. Pik-
nik, katerega je priredila tamo-
šnja federacija društev SNPJ,
je bil kljub precej deževnemu
vremenu zelo uspešen. Srečal

(Konec na 3. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo?

Čemu višji zavezniški urad-
niki v Italiji nudijo toliko potu-
he slovenskim ‘domobrancem”,
ki so pribežali tja po osvobodit-
vi Jugoslavije, to mi nikakor ne
gre v glavo’ In tudi ne, zakaj
jim italijanska pošta dovoljuje
voditivše vedno pismeno propa-
gando proti sovražnikom fa-
šizma!
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