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JAPONSKI DIPLOMATI so bili v Zed. državah pred vojno veliki,
vplivni gospodje. A sedaj so jetniki. V ameriško jetništvo je prišlo v
Nemčiji nadaljnih 35 japonskih diplomatov. Gornje je slika, ko so bili
pripeljani iz Nemčije v Zed. države v tukajšnji jctniški tabor. V sredi
srornje skupine je Osima, ki je bil japonski ambasador v Berlinu.

Nemčija dobila
za svoje grehe
težko pokoro

NOV VAL PROPAGANDE PROTI SOVJETSKI UNIJI.
- MIROVNE POGODBE BO SESTAVLJALO PET
MINISTROV VNANJIH ZADEV.-VPRAŠANJE TRSTA
IN SLOVENSKEGA PRIMORJA NI ŠE REŠENO

Na sestanku “velike trojice”
v Potsdamu se je šlo v glavnem

o bodočnosti Nemčije in z njo
vred o sorodnih vprašanjih: Kaj
z Avstrijo? Kako preseliti mili-
jone Nemcev v skrčeni rajh?
Kako ravnati s satelitskimi de-
želami razbitega osišča in kako
z Italijo? Kaj s Sredozemljem?
In pa s prirodnimi zakladi v
Mali Aziji ter v primitivnih de-
želah drugod po svetu?
Ali je Rusija res “vse dobila”?

f

Po mnogih dneh zborovanja,
ki se ga je poleg “velike troji-
ce' udeležilo nebroj njenih ve-
ščakov v političnih, vojaških in
ekonomskih vprašanjih, so dne
2 avgusta objavili o svojem de-
lu šest tisoč besed dolgo poro-
čilo, ki veliko pove, a tudi še
nič koliko nejasnosti je v nje-
mu.

Izmed najbolj določnih skle-
pov so kajpada tisti, ki se tičejo
Nemčije. Baje je glede nje zma-
gal Stalin popolnoma, če bi ho-
teli verjeti n. pr. čikaški Tribu-
ni m nji sorodnemu, najbolj
razširjenemu časopisju v tej
deželi, ki si ne upa zagovarjati
nemških zločinov, a brani pa
nemške interese s tem, da je
pričelo z novo propagando proti
Sovjetski uniji. Kartuni in član-
ki jo prikazujejo, kot da le ona

namreč Rusija ima ves do-
biček od te vojne, da se ji izpol-
ni vse, kar zahteva, a mi pa pla-
čujemo za njeno požrešnost v
krvi in denarju. Ker čita take
časopise dan za dnem na mili-
jone ljudi, je naravno, da lahko
ustvarijo nevarnost zapletlja-
jev med zavezniki in še bolj pa
nevarnost tretje svetovne voj-
ne.

Nove meje na vzhodu
V Potsdamu so sklenili tr-

dijo, da na Stalinovo zahtevo,
naj se meje nove poljske repu-
blike pomakne na zapadu skozi
do reke Oder in reke Neisse.
izhodno Prusijo je Rusija raz-
delila nekaj zase, z velikim me-
stom Koenigsbergom vred, osta-
lo vzhodno Prusijo pa je dobila
Poljska. Mesto Stettin na zapa-
dni strani reke Oder, ki je po-
polnoma nemško, z okrog 300,-
000 prebivalci, je dobila Polj-
ska. Stettin je bil do te vojne
najbolj živahno nemško prista-
nišče ob Baltiku in vrh tega so

v njemu velike ladjedelnice,
razne tovarne in skladišča.

Attlee in Truman sta se baje
upirala taki razdelitvi popolno-
ma nemških krajev, in končni
kompromis med njimi je bil, da
se naj delitev izvrši kakor jo je
predlagala sovjetska vlada, to-
da končno veljavno naj meje
med Poljsko in Nemčijo dolo-
či šele mirovna konferenca.
Med tem je Poljska vlada nase-
lila v Stettinu že kakih 12,000
Poljakov in na vseh javnih po-
slopjih tega važnega mesta se-
daj vihra poljska zastava.

Nemška manjšina na Poljskem
dela preglavice

Računajo, da živi v krajih, ki
jih je dobila Poljska v svojo u-
pravo, okrog deset milijonov
Nemcev. Nekateri trdijo, da
blizu 12 milijonov. Poljska vla-
da ima namen to narodno manj-
šino izseliti v rajh. Isto žele
storiti Čehi z Nemci v svojih
mejah, ki jih je okrog tri mi-
lijone. A Truman in Attlee sta
rekla, da v očigled skušnje Če-
hov nista proti prisilnemu izsi-
ljevanju narodnih manjšin, am-
pak izvršiti se mora na humani-
taren način. Kako bo to mogo-
če, je drugo vprašanje.

Pristaši Nemčije v Zed. dr-
žavah, ki so prej skušali obva-
rovati Hitlerja z napadi proti
Rooseveltovi vnanji politiki, so
dobili vsled sklepov v Potsda-

(Konec na 5. strani.)

Eno izmed prvih vprašanj v
sedanji mednarodni ekonomiji
je, kako dobiti dovolj premoga
vsem, ki ga potrebujejo.

Kajti premoga je v zemlji za
vse veliko več kot dovolj.

Ampak kaj s transportacijo?
Kdo naj plača za delo in pre-
voz?

V Jugoslaviji n. pr. je veliko
rudnin, toda za lokomotive br-
zovlakov ji je bilo treba dobi-
vati potrebni premog iz Nem-
čije. Niti ta, ki ga kopljejo v Tr-
bovljah in v Zagorju, zanje ni
bil dober. Kakšen je kočevski,
je znano. Gori iz lokomotiv kot.
slama.

Jugoslaviji torej vzlic nje-

Španija ni zadnji ostanek fašizma,
ki zasluži, da se ga odpravi

Španski krvnik general Franco ni pričakoval, da
bo "velika trojica" na svoji zadnji konferenci v Pots-
damu baš njega osebno zaznamovala za diktatorja,
ki se mora umakniti, ako Španija hoče, da bo spre-
jeta med združene narode. Če bi bil Churchill še na
krmilu Anglije, bi se Španije na tak način ne ome-
nilo. Kajti za Franca je imel že zelo pohvalne bese-
de in torijska stranka je poskrbela, da so demokra-
tične dežele ostale nevtralne, ko sta Mussolini in
Hitler začela z vojnimi vajami v Španiji.

Tudi newyorški nadškof Speliman, ki je pod Roo-
seveltovo administracijo precej potoval po uradnih,
napoluradnih in neuradnih diplomatičnih poslih, se
jemorda začudil, ker je dobil njegov prijatelj Franco
v Potsdamu politično smrtno obsodbo. In zelo vzne-
mirili so se vsled nje v Vatikanu. Kajti Španija pod
Francom je klerofašistična država. Njeno vlado se-
stavljajo klerofašisti, večinoma vsi odlikovani z raz-
nimi "ordeni", ki jih dajejo katoliškim odličnikom
iz Vatikana.

Španija sicer v tej vojni ni bila direktno, a je po-
magala Hitlerju in Mussoliniju kolikor je mogla. Za-
lagala ju je z materijalom. S svojo propagando je
ščuvala proti Rooseveltu in najbolj seveda proti "ko-
munizmu"—namreč proti Sovjetski uniji. Proti nji je
poslala Španija Hitlerju na pomoč tudi par divizij
"prostovoljcev", česar Stalin na konferenci v Pots-
damu ni pozabil. In je bržkone rekel Attleeju: "Se-
daj, ko sva dva, kaj če bi fašistu Francu zagodla?"
Truman je v njun predlog morda nekaj časa pomi-
šljal, kajti Franco ima v State departmentu in v kle-
rikalnem aparatu v Ameriki veliko prijateljev. A je
privolil.

Če hočejo sedaj zavezniške vlade, da Franco res
pade, ga lahko strmoglavijo z ekonomskimi sank-
cijami.

Ne samo s Francom, tudi z drugimi fašističnimi
in napolfašističnimi režimi bi bilo treba pomesti. Na
primer na Portugalskem, kjer je klerofašizem pod
Salazarjem že dolgo tega zatrl vso demokracijo. In
v Argentini, kjer se skuša vzdržati vlada Francove
sorte za vsako ceno. Pa tudi zaveznikom "naklonje-
ne" fašistične in napolfašistične vlade je treba po-
mesti, kjerkoli po svetu se nahajajo. Po Lincolnovo
rečeno svet ne more biti na pol fašističen in napol
demokratičen ter eksistirati.

Kaj z otroci naših vojakov v Nemčiji, in
kaj z dekleti, ki jih je tukaj odveč?

Povojna doba povzroča obla-
stim veliko skrbi. N. pr. kaj naj
bodo otroci nemških deklet, ka-
terih očetje so naši vojaki?

V angleški zoni okupirane
Nemčije je bilo po podatkih an-
gleške vojaške komisije že me-
seca julija okrog pet tisoč nem-
ških deklet nosečih, ki so obče-
vale z angleškimi vojaki. Kaj
naj bodo ti otroci, ki so bili vsi
spočeti celo v času, ko je bilo
zavezniškim vojakom vsako lju-
bimkanje in pobratenje z Nem-
ci prepovedano?

Dogodilo se bo koncem konca
kajpada, da bo njihno vzdrže-
vanje plačala bodisi angleška
ali pa ameriška vlada.

So pa tudi druge težkoče. V
Angliji je stdaj godnih za ženi-
tev veliko več deklet kot pa mo-
ških. A Angležem so ta pro-
blem nekako rešili ameriški fan-
tje, ker so se tam ženili kot da

je to tja vendan stvar. Sedaj so
razporoke na vrsti, a te še vse-
eno niso glavni problem. '

Zelo veliko naših vojakov se
je ženilo v Avstraliji, pa v No-
vi Zelandiji, dalje v Italiji, v
Franciji in sedaj se jim je do-
voljeno ženiti tudi v Nemčiji.

Ko je neki radio-komentator
vprašal nedavno ženo nekega
ameriškega vojaka, ki je v Nem-
čiji, ako jo kaj skrbi zanj, mu
je odvrnila, katero ženo pa bi
v takih okolščinah ne skrbelo?

V Zed. državah je bilo na
podlagi podatkov iz census bi-
roja lani 660.000 žensk več ka-
kor moških. In ako se pomisli,
koliko moških je bilo med tem
übitih, je proporčna razlika
med številom moških in žensk
še toliko večja.

To je tudi problem, o kate-
rem pa v Potsdamu bržkone ni-
so utegnili razpravljati.

Izgube Nemčije v tej
vojni baje znašajo
3,625,354 mož
United Press pravi v poroči-

lu z dne 29. julija, da so zavez-
niške oblasti izračunale iz za-
plenjenih podatkov v nacijskih
arhivih, da znašajo nemške iz-
gube v tej vojni od začetka do
konca 3,625,354 mož, kar je
mnogo manj, kot pa so trdili
vseskozi prej razni zavezniški
viri, vštevši sovjetski. Večino-
ma so sklepali, da znašajo nem-
ške izgube nad šest milijonov
mož.

Na podlagi omenjenega poro-
čila, ki je bilo brzojavljeno v
Ameriko 29. julija v urad UP,
pa so nemške izgube v moštvu
več kot polovico manjše kakor
je hilo poročano skozi vsa leta
vojno po domnevanjih zavezni-
ških vojaških uradov. Ker so se
vršile glavne bitke le med rde-
čo in nacijsko armado, in ker
sta izgube obe pretiravale, se-
veda druga proti drugi, bi bilo
iz tega sklepati, da tudi sovjet-
ske izgube ne segajo v tolika
milijonov, kot so naciji pravili.

Da-li so zavezniki v nemških
vojaških uradih res našli pra-
vilne dokumente o nemških iz-
gubah, to najlaglje sami ugoto-
ve. Ampak na podlagi teh po-
datkov, ki so jih našli, pravijo,
da je bilo po nacijskem lastnem
priznanju v tej vojni 1,911,300
nemških vojakov übitih, 1,435,-
853 pogrešanih ali ujetih, in
278,200 določno označenih za
ujete.

Podatki, ki so jih izbrali za-
vezniki iz nemških dokumentov
in statistik, bi vzeli veliko pro-
stora, zato tu navajamo le glav-
ne številke. V postavki übitih
in ranjenih nemških vojakov so
bržkone znatno prenizke. Am-
pak če niso, toliko boljše, kot so
rekli na zadnji konferenci veli-
ke trojice v Berlinu. Bo pa to-
liko več moških na razpolago
za obnovitev onega, kar so v
vojni razdejali.

Danska izgubila veliko
ladij

Mala Danska, ki je imela za
svojo velikost znatno trgovsko
mornarico, je ob 41 odstotkov
svoje tonaže. 247 njenih ladij,
v teži 300,000 ton, jebilo potop-
ljenih v vojni in 1,300 njenih
delavcev je izgubilo življenje.

Koliko je še Židov?
Znani žurnalist Meyer Levin

pravi v reviji Nation, da je bilo
pred vojno po vsem svetu šest-
najst milijonov Židov. Le polo-
vico jih je ostalo. Drugi so bili
uničeni v Nemčiji in v okupi-
ranih deželah.

Angleški parlament
šteje 24 žensk

V prejšnji angleški zbornici
je bilo deset žensk, med njimi
Lady Astor, pripadnica torij-
ske stranke, ki se je proti de-
lavski stranki in socialnim re-
formam čestokrat oglasila. V
zadnjih volitvah ni več kandi-
dirala. Žensk je v novi zbornici
24; pripadajo večinoma delav-
ski stranki.

Pomankanje premoga dela težko kurivno krizo
nim premogovnikom tega kuri-
va manjka toliko, da ji je želez-
niški promet, kolikor ga že ima,
vsled tega silno oviran. Kaj
šele bo na zimo!

Francija, ki v normalnih raz-
merah porabi silno veliko pre-
moga, je lansko leto prezebala
in še hujše se ji obeta v prihod-
nji.

Italija, ki je bila največ od-
visna od pošiljatev premoga iz
Anglije, je tako v stiski za to
kurivo, da je vsa njena indu-
strija že dolgo iz tira. V času
okupacije jo je zalagala z njim
Nemčija. Sedaj so nemški pre-
mogovniki sporno vprašanje
med zmagoviteži in tako mor-

da pošiljanje tega kuriva iz
njih še dolgo ne ho urejeno.

Francozi zahtevajo monopol
nad nemškimi premogovniki v
Porurju, ki so največji in naj-
bogatejši v Evropi. A premog iz
njih zahteva tudi Italija, pa
Avstrija, Jugoslavija itd.

Zavezniki, kar v tem slučaju
pomeni Anglijo in Zed. države,
zahtevajo, da se pošilja določe-
ne količine premoga iz zelo bo-
gatih šlezijskih rovov, ki so bili
prej nemški, sedaj pa jih imata
Sovjetska unija in Poljska.

Bogate zaloge premoga so tu-
di v rovih v Tešinu, zaradi ka-
terih sta sedaj znova v prepiru
Poljska in Čehoslovaška.

Ameriški notranji tajnik Ha-
rold Ickes je dne 31. julija de-
jal, da preti veliko pomanjka-
nje premoga tudi naši deželi. In
senatorji ter kongresniki, ki se
zanimajo poleg za konjske dir-
ke in baseball tudi za take stva-
ri, pravijo, da je temu »vzrok
vojno poveljstvo, češ, da maj-
narje, ki so skušeni v nevarnih
delih, pošilja v nevarnosti, v ka-
terih nimajo skušenj, namesto
da jih bi pustili v rovih. Vse-
eno, premog je dobil v tej vojni
priznanje kot še v nobeni drugi
in vse države v Evropi se diplo-
matično tepejo zanj. Tisti, ki ga
kopljejo, pa so še zmerom prav
malo upoštevani.

Kongres si vzel
počitnice vzlic
obilici nalog

PREDSEDNIK TRUMAN BAJE S SVOJO VEČINO V
POSLANSKI ZBORNICI ZELO NEZADOVOLJEN. -
ZANEMARJANJE VAŽNIH PROBLEMOV V NAJBOLJ
KRITIČNI DOBI. - KAJ Z REKONSTRUKCIJO?

Sedanji zvezni kongres je,
kar se socialnih problemov po
vojni tiče, toliko len, da je vse
zanemaril. Drew Pearson, ki ni
noben socialist ali komunist, je
minulo nedeljo po radiu dejalv
da bo kongresnike predsednik
Truman skoro gotovo poklical
nazaj s počitnic, kajti določili
so si jih za tolikšno dobo, da se
je čuditi. In čeprav apelirajo, ne
potovati v teh časih po nepo-
trebnem, je ugotovil, da si kra-
tijo kongresniki počitniški čas
s potovanji po Ameriki in Ev-
ropi.

Kai s socialno zaščito?
Zvezni senator Murray (dem.,

Mont.) je dne 30. julija z zgra-
žanjem ugotovil, da kot so bili
toriji v Angliji slepi za social-
na vprašanja in bili vsled tega
pometeni iz zbornice, tako se
lahko dogodi tudi ameriškim
torijem, ako bodo mislili le na-
se in na družbo bogatašev, ka-
teri služijo.

Člani poslanske zbornice so
se letos posebno “postavili” z
zvišanjem svoje plače . kar za
$2,500 na leto in ob enem skle-
nili, da mora biti prosta davka.
A za delavce, katerih povpre-
čna mezda je znatno nižja kot
pa je zvišanje plače kongresni-
kom, jnora ostati v veljavi me-
zdno pravilo “malega jekla”.

Je v poslanski in senatni
zbornici nekaj zastopnikov, o
katerih se lahko resnično trdi,
da zastopajo ljudske interese in
da se bore za socialno zaščito
malega človeka. Ampak so ne-
organizirani. In 'proti sebi ima-
jo “lobiste” (mešetarje za po-
slanske glasove), ki razpolagajo
z ogromnimi vsotami. N. pr. ne-

Delo naših sotrudnikov veliko
vredno, a zastonj izvršeno

Katka Zupančič in njen soprog Jape sta poslala
uredniku in njegovi ženi dne 20. julija razglednico
iz Elgina, lil., kjer sta praznovala srebrni jubilej nju-
nega zakona. Napisala sta na nji par kratkih dov-
tipov. Jape n. pr., da je Elgin mesto ur in umobol-
nih, in Katka pa, da tam sanjata "o dnevih zornih/*
Čestitke! Tudi svojo kolono je onega tedna poslala
od tam. Njuna hčerka Elica, ki je v zvezni armadi,
je sedaj v Evropi.

Zadnji teden Katkine kolone ni bilo v listu, ker
so v tiskarni spremenili delovni čas za postavljanje
Proletarčevega gradiva. Pet strani gradiva mora
biti postavljenega za naslednjo številko najpozneje
do petka zvečer, v soboto ga ne bodo več postav-
ljali, razen za dvojno ceno, in v pondeljek pa le prvo
stran. Dopisnike prosimo, da to upoštevajo.

Joško Oven pravi v tej številki, da bo s svojo ko-
lono prenehal do oktobra. Pisal jo je vztrajno več
let. V delavnici, kjer je zaposlen, je do 7. zvečer, po-
tem je treba daleč domov, in ker ima hišo, mu da
veliko dela. Torej je umevno, da rabi nekaj "počit-
ka" in čitatelji pa so veseli zagotovila, da bo s svo-
jimi razgovori nadaljeval v jeseni.

John Chamazar, ki je svojo kolono pred par me-
seci vsled zdravstvenih razlogov opustil, sedaj spet
zbira svoj drobiž in ga objavlja.

Vsi ti so vrednota za Proletarca ne samo vsled
svojega zanimivega pisanja, ampak ker svetovne
toke PRAVILNO motre. Gredo, kakor pravimo, "z
duhom časa".

Upam, da ostanejo oni kot vsi drugi naši sotrud-
niki, vzlic prezaposlenosti zastopani v kolonah tega
lista i v bodoče, kot so bili doslej. Nagrade za svoj
trud nimajo nobene. Kadar pišejo, si morajo vzeti
čas zvečer, ali v nedeljo, ki bi si ga lahko sicer vzeli
za zabavo, za kako delo doma, ali pa za počitek.
Hvaležni smo jim za trud vsi skupaj.—F. Z.

davno je bilo v enem slučaju na
sodišču dognano, da so taki lo-
bisti—advokati po poklicu, pre-
jeli od kompanije, katero zasto-
pajo, okrog četrt milijona do-
larjev z navodilom, da naj us-
pešno rešijo neko veliko kup-
čijsko zadevo. Prišlo je na dan,
da so s tisto vsoto podkupovali
celo federalne sodnike, a kom-
panija si je umila roke, češ, mi
jih nismo najeli za nič drugega
kot za postavno zagovarjanje
in za postavno zastopanje na-
ših koristi.

Mali človek, o katerem je biv-
ši podpredsednik Wallace pre-
rokoval, da je to sedaj njegova
doba, je torej še prav tako brez
zaslombe, kakor je bil. In bo to-
liko časa, dokler bo glasoval za
kandidate kapitalističnih strank.

“Pomoč” korporacijam
Predno so se kongresniki raz-

kropili na počitnice, so poskr-
beli, da so dali zaščito monopo-
lom, to je, velekorporacijam. v
vrednosti od pet do osem mili-
jard dolarjev. Wall Street Jour-
nal, glasilo velebiznisa, smatra,
da znaša pomoč biznisu pet mi-
lijard, kar pomeni, da so bolj v
pravem tisti, ki trdijo, da jim
je kongres s svojimi dajatvami
pomagal prihraniti kakih osem
milijard namesto da bi šli za
davke.

Korporacijam je dovoljeno
odšteti določeni znesek za pri-
hranek na možne “slabe dni”
po vojni in če jim tisto ne bo
zadostovalo, jim je dan privile-
gij tir jati nazaj gotov znesek od
davkov, ki so ga plačevale v,
vojni dobi.

Osem milijard pomeni, da di-
(Konec na 5. strani.)


