
Proletarec, August 1, 1945

Noben kraj ne bi mogel me-
sto srečanja velikih treh bolje
'simbolizirati popolni poraz
Nemčije kot Potsdam, ki je ob-
enem zibelka modernega mili-
tarizma in rojstni kraj tretjega
nemškega rajha. Res je sicer,
da se je Hitlerjev nacizem za-
čel na Bavarskem, toda sam ne
bi bil mogel nikdar zavzeti vse
Nemčije za to mu je bila po-
trebna podpora nemške arma-
de. Zveza med obema pa je bi-
la sklenjena v Potsdamu, stari
prestolnici pruskih kraljev.

Zadnja mirovna pogodba je
bila podpisana v Versaillesu, v
veliki dvorani zrcal, v kateri je
bil leta 1871 pruski kralj Vi-
ljem izbran za nemškega cesar-
ja. To je bilo veliko ponižanje
za Francijo, ki se je leta 1919
osvetila na omenjeni način. Cilj
je bil obenem tudi izpodkopati
temelje Bismarckove Nemčije,
zidane po izreku železnega kan-
clerja na “krvi in jeklu”. Toda
mentaliteta krvi in jekla je pre-
živela tudi ta poraz.

Kdor je v razdobju med obe-
ma vojnama obiskal Potsdam,
se je moral neizogibno prepri-
čati o tem. Potsdam je bil pravi
muzej. Muzej hiš, palač, cerkva
in— ljudi.

Potsdam in njegovih 60,000
prebivalcev, izbrane družbe
princev in drugih aristokratov,
generalov in visokih uradnikov
v pokoju, vse to je ostalo popol-
noma neizpremenjeno in nedo-
taknjeno. Življenje se je tu na-
daljevalo, kot da je vse pri sta-
rem. Niti leta 1918, niti leta
1933 ni bilo nobenih sprememb.
Potsdam je ostal mesto brez to-
varen in industrijskih podjetij,
brez velikih prodajalnic in sko-
ro brez takozvanih “navadnih”
ljudi. »

Kar je bilo trgovcev, so vsi
še nadalje tiskali na svojih pis-
mih in računih, da so “dvorni
liferanti”, vrtnarji v parkih in
javnih vrtovih so še nadalje tr-
dili, da so “dvorni vrtnarji”.

Starinsko oblečene dame so
se še nadalje nazivale druga
drugo za “cesarsko visokost”,
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Harold Laski obeta v angleški
vnanji politiki velike spremembe

Dočim je torijska stranka vodila svojo politiko po de-
mokratičnih predpisih samo v Angliji, je njena vlada pod Chur-
chillom podpirala v drugih deželah reakcijo, übežne in ogrožane
kralje in pa stari sistem privilegijev ter izkoriščanja, v naporih,
da se ohrani kapitalizem na površju.

Predsednik eksekutive angleške delavske stranke profesor
Harold Laski je dne 26. julija, ko je bil objavljen rezultat vo-
litev v parlament, dejal, da se bo odslej to spremenilo. Na shodu
v Westminster Hall v Londonu je ugotovil, “naj si na kontinentu
(Evrope) nihče več ne domišlja, da bodo übežni ali izgnani kralji
in zastareli socialni sistemi dobili podporo angleške vlade.”

Zraven Laskija je sedel novi angleški premier Clement
Attlee in več drugih vodilnih politikov delavske stranke. Zato je
res verjetno, da je Laskijevo zagotovilo več kot prazna obljuba.
Kajti baš njega je Churchill v zadnji volilni kampanji najbolj
napadal. Imenoval ga je za ekstremnega socialista, ki bi v slu-
čaju zmage delavske stranke izročil Anglijo v totalitarstvo, Evro-|
po pa nasilnemu, krvavemu komunizmu. “Ako zmaga delavska
stranka,” je poudarjal v kampanji na svojih shodih Churchill,
ne bodo resnični vladarji Anglije “zmerni socialisti”, kot je n. pr.
Clement Attlee, ampak Laski, ki bo vladal izza kulis. Ako je bil
Churchill v teh prerokovanjih v pravem, bo to slabo le za torije,
a dobro za angleško ljudstvo in za vse narode v Evropi.

Slabo bo tudi za grškega kralja Georgea, ki sta ga Churchill
in Anthony Eden skušala uriniti Grčiji nazaj, in za sedanjo grško
vlado, ako ne bodo imperialistični interesi stare Velike Britanje
jačji kot pa je delavska stranka, vzlic temu, da je na vladi.
Ampak ako bo mogel strankin predsednik Laski uveljaviti svoj
načrt za drastično spremenitev angleške vnanje politike, bo mo-
ral don Juan še ostati v Švici, namesto da bi prišel na španski
tron, kamor ga je mislil s pomočjo svoje torijske stranke spraviti
Churchill. In belgijski kralj Leopold bo lahko še počival na gradu
pri Solnogradu v Avstriji, ker ga večina belgijskega ljudstva
noče nazaj. Churchillova vnanja politika mu je pomagala in
spletkarila zanj, v nadi, da le na ta način bo mogoče Belgijo ob-
varovati za monarhizem in kapitalizem. In kajpada za klerikali-
zem, ki je v Belgiji taki politiki glavna opora.

Tudi kapitalistični razred Francije nima od nove angleške
vlade kaj pričakovati. In ne reakcionarni krogi Grčije, Jugosla-
vije, Francije in Nemčije. Še posebno pa je lahko v skrbeh za
bodočnost svojega režima diktator Franco v Španiji.

V istem govoru je Laski dejal, da je zmaga delavske stranke
pogoj za stvoritev trajnega miru in sodelovanja med Sovjetsko
unijo in Veliko Britanijo. Churchill je vsled svojega sovraštva
do socializma tako razmerje med Anglijo in USSR onemogočil.
In tudi ker je delal zgolj za angleški imperializem po svetu na-
mesto za zgraditev družbe, ki bi temeljila na vzajemnosti. V tem
oziru je bil pokojni Roosevelt veliko naprednejši, kajti on je po-
udarjal socialna načela. Churchill jim je ugovarjal.

Laski v svojih izvajanjih Churchilla ni grdil, pač pa mu je
dal priznanje, da je bil v vojni, v najtežjih dneh Velike Brita-
nije, njen sijajen voditelj. Toda dočim je imel ljudstvo na svoji
strani le kot krmar Velike Britanije v vojni, mu ne zaupa man-
data, da bi jo vodil tudi v miru. Izkazal se je za prevelikega za-
ščitnika najhujše reakcije in kapitalizma in zato je večina volil-
ccv dala njegovi stranki slovo in s tem torijski vladi.

Anglija hoče naprej po potih napredka, počasi sicer, zelo
oprezno, a odločila se je prvič v svoji zgodovini dati vlado v
roke stranki, ki je za socializem v Angliji in drugje po svetu.
Da-li bo svojo nalogo dosegla, odvisi od tisočerih stvari. Kajti
Anglija je dežela, ki živi od imperializma, kolonij in trgovine.
Kako jo preurediti v resnično občestvo dežel Velike Britanije, to
ni lahka naloga. Ampak delavska stranka jo je prevzela in ob-
ljublja, da jo bo izvedla dobro in v korist vsega sveta. Želimo
ji v tem popoln uspeh.

Maršal Tito se zaveda težav
V govoru dne 15. julija t. 1. je maršal Tito jugoslovanske

narode opozoril, da bi jim bilo v škodo, ako jim bi dosedaj dose-
ženi uspehi napuhnili glave. Jugoslavija je razdejana, je dejal,
in treba je, da v njeni obnovi sodelujejo vsi. V to nalogo je po-
zval tudi armado. ,

Poudaril je, da nova Jugoslavija ni umetno zgrajena, kakor
jo predstavljajo svetu njeni neprijatelji, pač pa je izšla iz na-
roda samega. Izvajal je, da napredni elementi po svetu noveJugoslavije ne zavidajo, pač pa jo občudujejo, ker je bila zmožna
vzdrževati se v borbi proti okupatorjem in domačemu fašizmu
v najtežjih okolščinah. Jugoslavija je sedaj močna, je dejal, ker
so njeni borci verjeli v končno zmago; premagali so sužnost s
svojo vero v svobodo in z zaupanjem v zmago. K temu jim jebila največja spodbuda Sovjetska unija, a tudi drugim zavez-
nikom-je dal Tito zasluženi delež priznanja. Ob enem je dejal:Naša vera v zmago ni slonela samo na naših lastnih silah, ka-
terih nismo nikoli precenjevali, temveč tudi v dejstvu da nismopodcenjevali naših sovražnikov.”

Dejal je, da se v zaupanju do Rusije nova Jugoslavija nimotila. "Sovjetska zveza nas je navdala z vero v našo lastno
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NEMCI SO BILI navajeni izražati čast samo svojim nacijskim voditeljem in nacjskim himnam. A
gornja slika, sneta v Schvvabischu, pa jih predstavlja, ko spoštljivo (?) poslušajo ameriško himno Star
Spangled Banner.

TRUMAN, ATTLEE IN STALIN PRED
VPRAŠANJEM SVETOVNEGA MIRU

V Potsdamu pri Berlinu so se sešii veščaki zavezni-
ških dežel, da se posvetujejo, kaj storiti z Nemčijo.
O tem piše Donald Bell za časniško agencijo ONA
sledeče:

ali, kadar ni šlo tako visoko, sa-
mo na kratko “visokost”. Vsi ti
prašni ostanki iz mračne pre-
teklosti so se krčevito držali
svojih starih in cesarskih tradi-
cij. Vsakdo je moral takoj spo-
znati, da je Potsdam mesto ži-
vih strahov.

Videl šem tudi že druga sta-
ra ali starinska mesta. Florenca
je tudi mesto, ki je postalo mu-
zej. Toda tam je bilo najbolj
privlačno ravno to, da so v ti-
stih starih hišah iz renesanse
živeli moderni ljudje iz mesa in
krvi, ki so razpravljali med se-
boj o svojih težnjah in bodoč-
nosti, in srkali kavo na stopni-
cah svojih palač. V Potsdamu
pa je vsakogar prevzel občutek
praznote in preživetega, nečesa
mrkega in praznega. Vsakomur
je bilo takoj jasno, da za temi
starimi zidovi ni modernih lju-
di. Videl je društvo junkerjev
in generalov, ki so bili preži-
veli svoj čas in svojo dobo
ki pa navzlic temu niso hoteli
umreti ali se spremeniti in pri-
lagoditi.

Ti nemški aristokrati so pred-
stavljali “civilizirani” privesek
nacističnih primitivcev in div-
jakov. Njih obnašanje je bilo
dovršeno, vsak.teri je bil vešč
tujih jezikov in njih sorodni-
štvo je bilo razpleteno širom
Anglije in Italije. Le z navad-
nim ljudstvom niso imeli nobe-
nih stikov. Ako jim je bilo do
tega, da se nanovo polaste svo-
jega starega vpliva, jim je bila
neobhodno potrebna zveza z
bolj vulgarno vrsto ljudi to
pa so jim nudili nacisti.

Ta zveza se je začela že v pr-
vih dneh wajmarske republike.
Slavnostno je bila zapečatena
leta 1933. In sicer v Potsdamu.
Že v 18. stoletju je veljal v Ev-
ropi izrek, da Potsdam ni pre-
stolnica države, temveč le vr-
hovni glavni stan armade, ki si
je bila prilastila državo. To je
bil vedno duh, ki je vladal v
tem malem mestecu —in ta
duh je preživel vse preokrete.

Ko se bodo veliki trije sestali
v Potsdamu, bodo s tem lahko

moč,” je konstatiral. “Nismo se zmotili. Vzdržali smo. In kar je
še več, sedaj smo ojačili to povezanost krvi, doseženo na bojnem

• polju, z vsemi diplomatičnimi formalnostmi. Danes obstoja med
Jugoslavijo in Sovjetsko unijo nerazrušljiva zveza.”

Jasno je bilo od vsega početka osvobodilne fronte, da zida
svojo bodočnost na temelju povezanosti z USSR in da želi v svoji
borbi predvsem njeno zaščito. Tako se jo sedaj tudi gradi. Opo-
zicionalci te politike in taktike kajpada nasprotujejo, seveda naj-
več iz inozemstva. (O njihnem delovanju glej poročilo na prvi
strani in v Komentarjih na 4. strani v tej številki.)

Kar je Tito v tem govoru posebno poudaril je, da čaka Ju-
goslovane, ki hočejo pomagati, silnih naporov, predno bo ta to-
liko zbičana dežela postala to, kar ima za svoj cilj osvobodilna
fronta. Namreč dežela, v kateri bo delo nagradeno po zasluže-
nju in življenski standard vreden življenja. To bo vzelo leta.
Delo v graditvi iz starega v novo je edino, kar ros lahko ustvari
novo, demokratično, federativno Jugoslavijo. V teh naporih za-
služi sodelovanje vseh poštenih ljudi.

svetu določno povedali pred
vsem pa nemškemu narodu
da so dnevi nemškega militari-
zma zares šteti, ter da bo moral
duh Potsdama izginiti iz mo-
dernega sveta.

V Versaillesu so je podrl le
simbol Bismarckov rajh. V
Potsdamu pa mora izginiti ka-
sta nemških vojakov, ki so sko-
zi stoletja pustošili Evropo in
svet. <

PIKNIK "ZARJE"
Cleveland, O.—Pevci in pev-

ke soc. pevskega zbora “Zarja”
prirede izlet v nedeljo 5. avgu-
sta na prostore Clevelandske fe-
deracije SNPJ. Vabimo vse
znance in prijatelje, ki imajo
svoja vozila, da se nam pridru-
žijo, da bo več zabave in raz-
vedrila. Ta izlet ni namenjen
za profit pač pa za zabavo in
razvedrilo. Torej obiščite Zar-
jane na omenjeni dan in pripe-
ljite tudi svoje prijatelje seboj.

John Krcbel.

AGITATORJI
NA DELU

Vse naročnine, ki jih pošljejo za-
stopniki in drugi agitatorji Proletar-
ca,- so štete na bazi polletnih naroč-
nin. Namreč agitator, ki pošlje eno
celoletno, je zabeležen v tem sezna-
mu z dvema polletnima.

Anton Zornik, zap. Penna. 49
John Krebel, Oevedand, O. 41
Louis Barborich, Milwaukee,

Wis. 19
Chas. Pogorelec, Chicago, 111. 14
Anton Udovič, La Salel, 111. 13
Frank Cvetan, Johnstown, Pa. 12
Frank Volkar, Maple Heights, O. 5
Matt Malnar, Wilard, Wis. 4
John Shular, Arcadia, Kans. 4
Joško Oven, Clarcndon Hills,
Joseph Ovca, Springfield, 111. 2
Joseph Jež, Warrcn, Ohio 2
Frank Novak, Los Angeles,

Calif. 2
Joseph Radel, West Allis, Wis. 2
John Chamazar, Chicago, 111. 2
Frank Barbič, Cleveland, O. 2
Luka Groser, Chicago, 111. 2
Mike Krultz, Willard, Wis. 2
John Kobi, ‘Duluth, Minn. 2
Frank Stih, Sheboygan, Wis. 2

Skupaj v tem izkazu (od 30. ju-
nija do 26. julija) 184 naročnin,
prejšnji izkaz (4 tedne) 156 naroč-
nin.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
“V potu obraza boš jedel svoj ;

kruh!” Tako sem videl zapisano !
nekje v svetem pismu. In resni- j
čno, tudi meni kaplja nocoj pot !
s čela, ko pišem te vrstice, kajti !
vroče je, da je veselje. Pa men- i
da nam ni nikdar prav. Če nas
zebe jamramo, in če nam je
vroče, pa nam tudi ni povolji.

Nedavno sem prejel pismo od
mojega prijatelja Jožeta Topo-
laka iz Detroita. Poznava se še
iz Evrope. Je izvrsten damski
krojač in igra na citre ter kita-
ro, da bi ga zmerom poslušal.
Piše mi o stari domovini o
skrbeh če je še kdo od nje-
gove rodbine živ. Omenja, da
že štiri leta ni ničesar čul od
svojih. Jože je star naročnik
našega lista, član kluba tristo-
terih in eden zelo dobrih čla-
nov SANSa v Detroitu. To, kar
teži Jožeta, teži nas vse. Ko či-
tamo o strašni moriji, katero so
uganjali naši fašistični izdajal-
ci v Sloveniji, in še posebno na
Dolenjskem, se nehote vpraša-
mo: “Ali je še kateri od naših
živ?” Upamo, da bo z odprtjem
pošte v pismih na taka vpraša-
nja precej pojasnjeno.

Dogodki po svetu
Francisco Franco je razpustil

svoj kabinet in ga z malo izje-
mo zopet obudil takega kot je
bil. Da on res “veruje” v demo-
kracijo, je v svojem govoru po-
jasnil, kakšne morajo biti smer-
nice Španije. “Ko pride čas, se
zopet upostavi monarhija,” je
dejal. “Kajti to je edina forma
vlade, katero zahteva špansko
ljudstvo.” Za kandidata na ta
kraljevi prestol je svetoval de-
vetletnega don Juanovega sina,
ki mu je ime Alfonso Jaime.
Dokler ne bo fant polnoleten,
bi kajpada vladal Franco.
Sedaj je vprašanje, kaj store
Anglija in Amerika. Kdor se že-
li malo podrobneje poučiti, kaj
delajo španski republikanci ter
njihova vlada v pregnanstvu,
naj prečita članek “Negrin’s
Plan for Spain”, v reviji Na-
tion z dne 21. julija. Napisal ga
je J. Alvarez Del Vayo, ki je

I minister za zunanje zadeve v
še obstoječi republikanski vladi
v tujini. Članek je zelo zani-
miv. Da ima Franco v našem
državnem departmentu še da-
nes veliko prijateljev, kaže to,
da dobiva še zmerom sladkor,
premog, železo, bombaž in ra-
zne petrolejske izdelke. Ali zad-
nje čase je glede tega precej
kritike.

Petain je prišel par tednov
nazaj pred sodišče. Francija je
menda edina izmed velikih dr-
žav, da pere danes javno svoje
umazano perilo. Da je v nji res
precej umazanosti, še posebno
dokazuje ta proces. Petain, ve-
liki narodni heroj, branilec Ver-
duna’ Hm, precej tiste svetle
halje mu ježe davno padlo z ra-
men, že davno pred začetkom
te vojne. Ali glorija, če je pri-
dobljena pošteno, ali nepošte-
no, preživi tudi malo blata, ka-

; dar je bila povzdignjena do ne-
: bes. Tisoče Francozom je bilo

znano, da je bil Petain član zlo-
■ glasnih “Cagoulards”, tajne fa-
■ šistične organizacije na Franco-

' skem. Znano je, da je bil Pe-
tain osebni prijatelj fašistične-

j ga morilca Franca v Španiji. In
, temu človeku in pa njegovemu

> tovarišu, zagrizenemu klerikal-
cu Weygandu, so izročili usodo

, Francije v najbolj kritičnem
času. Danes v Franciji perejo
to umazanost politične in voja-
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ZOPET DOMA! Jugoslovani, na ladji, ki jih je pripeljala iz tabora
v Egiptu nazaj v osvobojeno domovino. V taboru El Shatt v Egiptu jih
je bilo 27,000. Skrbela je zanje UNRRA.

ške nezmožnosti in predaje Hit-
lerju, dasi je silno malo razlike
med toženimi in tožitelji, kot so
Raynauld, Gamelin in Daladier.
Da, Evropa potrebuje spre-
membe.

Tudi v Amerikah se giblje.
V republiki Peru so zmagale li-
beralne revolucionarne struje.
Apristas, kateri so bili dolgo v
podzemlju, so šele sedaj spo-
znali svojo moč.Aprista (kar po-
meni skrajšano “Ameriška pe-
ruvijanska revolucionrna ali-
anca, v španščini rabiš iste za-
četnice), ki jo je organiziral re-
volucionar Victor Raul Haya
de la Torre, ima dolgo, burno
zgodovino. V načrtu ime velike
reforme— politične in ekonom-
ske. Njih kandidat dr. Jose Luis
Bustamente, katerega so v zad-
njih volitvah indorsirali, je li-
beralec stare šole. Zato je težko
pričakovati kakšnih večjih spre-
memb. Ali moč apristov v peru-
vijskem parlamentu je tako ve-
lika, da lahko ovržejo volitve
ter imenujejo svojega kandida-
ta. Torej od tam je lahko pri-
čakovati precej zanimivosti.

V Argentini je še vedno po
starem. Diktator Peron, kateri
se jezadnje čase prelevil v “de-
lavskega prijatelja”, grmi proti
kapitalistom in veleposestnikom
in še posebno proti severnemu
velikanu Zed. državam. Obe-
ta tudi volitve ali to je še
veliko vprašanje.

Pri nas
Zadnji teden je zahteval naš

kongresnik z juga Rankin, da
naj resignirajo vojni tajnik
Stimson ter podtajnik Robert
P. Patterson in John J. McCloy
Povod te zahteve je bil, ker je
baje v vojnem departmentu za-
posljenih šestnajst častnikov,
kateri so nekaki “komunisti”. S
tem je kajpada po mnenju na-
šega dičnega kongresnika ce]
vojni kabinet osumljen ko-
munizma. Torej dva tedna prej
se je pojavila strašna rdeča za-
rota v Hollywoodu —in sedaj
pa celo v vojnem departmentu

Debata v senatu o mirovnem
čarterju je bila ko to pišem že
skoro prikraju, in bo gotovo z
veliko večino sprejet. Isto tako
so bili sprejeti zaključki tako-
zvanih Bretton Woodskih od-
ločb.

Nick Šarič, glavni tajnik Hr-
vatske kmečke stranke v Ame-
riki, je spregovoril trde bese-
de kot pravi on, “v imenu
1,000,000 Hrvatov.” “Tito je
komunist! Petindevetdeset od-
stotkov Hrvatov in Srbov v Ju-
goslaviji veruje v Boga (Sloven
cev ni omenil), v demokracijo
in svobodo. Mi smo napovedali
vojno proti komunistom.” Kon
čal je z besedami, saj tako poro-
ča Frank Hughes v čikaški Tri-
buni: “Mi smo ameriški držav-
ljani in verujemo v ameriško
formo vlade.”

Te besede so precej podobne
onim Vladimirja Mačka, kateri
se sedaj skriva v Parizu. Nje-

-1 gove mahinacije pred to vojno
(Konec na 3. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo?

Zakaj je demokracija kapita-
lističnih dežel zmerom tako ure-
jena, da se velezločincem in ve-
letatovom nikoli ne pride d’’
živega, dočim v nji male tato-
ve zapirajo, stavbarje pretepajo
in radikalce prepehavajo od
praga do praga, to mi nikakor
ne gre v glavo!
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