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Dobrota je sirota bila in b0...
Že mesece pred porazom na-

cijskega organiziranega divja-
štva, to je takrat, ko so naciji še
mirno kuhali milo iz strpinče-
nih trupel nesrečnih jetnikov
ter fabricirali iz človeških kož
senčnike in druge luksuzne u-
motvore za svoje gospe, se je
naša širša javnost največ peča-
la s problemom: kaj storiti z
'Nemčijo, ko se bo naposled pri-
imorana sesedla na svoje pre-
klete pete, ki so do nedavnega
še oblastno odmevale po tuji
zemlji. e

Kaj storiti z Nemčijo? Kaj z
nemškim ljudstvom? Ali je tudi
ono odgovorno za zločinstva?
Koliko procentov je krivih, in
koliko nekrivih? Itd. Edino v
tem so si bili vsi edini, da je
treba z nemško mašinerijo ob-
računati, nemški militarizem
zatreti. Toda kako? Toliko od-
govorov, kolikor ust. Ti so me-
nili, da je treba nemški moči
odbiti glavo, drugi, da ji je
treba izbiti zobe, tretji pa, da
bo dovolj, ako ji izbijemo samo
čekane. Kajti, kaj bi svet po-
čel brez nemške industrije . . .?

K vsemu temu se je zadnje
čase pridružilo še vprašanje,
kako zaboga preživljati nemško
prebivalstvo, da ne bo nemirov
ali celo pobojev .. . Zrastli so
nemški problemi v tolikšno go-
ro, da so zasenčili in zastrli vse
druge pereče probleme evrop-
skih dežel, čijih narodi so že
davno pod eksistenčnim mini-
mumom—uo krivdi teh. ki jih
tako vneto rešujemo in skušamo
potegniti iz moralnega blata, ki
pa je v njih očeh krepost.

In mar niso poročevalci iz
vseh delov Nemčije pisali o
okroglih licih lepo negovane
nemške dece? Kakšno deco so
pa videli drugod po okupiranih
deželah? Tod, tod bo treba vse-
stranske in čim hitrejše ter čim
izdatnejše podpore, ako hočemo
biti pravični in ako hočemo do-
bro sebi in našim potomcem.
Toda ti so naši zavezniki, teh
se ni bati in poleg tega so že va-
jeni potrpeti, vajeni stradati,
vajeni umirati. . .

Sili mi na misel iz resnično-
sti zajeta prispodoba:

Moj svak je na semnju kupil
par mladih volov in jih neznan-
sko ponosen privedel domov.
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Zmago delavske stranke v Angliji
si toriji še niso mogli razjasniti

Po 26. juliju, ko so v Angliji sešteli glasove, je minilo že
precej dni. A presenečenje nad rezultatom ni še poleglo. Priča-
kovali so sicer vsi, da bo število delavskih poslancev maraslo. V
prejšnji zbornici je imela delavska stranka le 163 sedežev. V
sedanji jih ima kakih 390. Vseh skupaj je 640. Konservativna
ali torijska stranka jih ima sedaj 195, v prejšnji pa jih je
bilo 358.

Tolikšne zmage delavske stranke ni nihče pričakoval. Kveč-
jemu so laboriti upali, da bo dobila približno do polovico sedežev,
Churchill pa je bil prepričan, da bo njegova stranka ostala na
krmilu, čeprav z zelo zmanjšano večino.

Volilna kampanja je bila ena izmed najbolj vročih v zgodo-
vini angleškega parlamenta. Vršila se je največ za in proti socia-
lizmu. Bivši premier Churchill je delavsko stranko izmanevriral
oo desetih letih v “takojšnje” volitve, ker je računal, da je nje-
gova popularnost bila baš tedaj na višku in da bo vsled tega Ijud-
• tvo dalo glasove njegovi (torijski) stranki. Mož se je zelo čudil,
ker se je dogodilo drugače. V prvih momentih ni mogel skriti, da
;e silno poparjen. Je res težko iti s pedestala svetovne pozornice
v klop navadnega opozicionalca proti tokom, ki jih zastopa de-
lavska stranka.

“Kako se je moglo to dogoditi?” se vprašujejo toriji. In
enako voditelji liberalne stranke.

A dogodilo se je in si razlagajo vsakdo po svoje. A dejstva
>o dejstva. Ljudje v Angliji so v tej vojni veliko pretrpeli. Nji-
hova mesta in vasi sicer niso toliko razdejana kot mnoga na kon-
tinentu zv Evropi), a v vojni so od začetka in vedo kaj pomeni.
Vedo pa tudi, da je treba sedaj, ko je je v Evropi konec in je za
Japonce tudi v Aziji izgubljena, treba misliti kaj sedaj?

Toriji s Churchillom na čelu si niso mogli predstaviti, kako
zelo si ljudstvo v Angliji išče odgovor na to vprašanje. Dala pa
ga jim je edino delavska stranka. Socializacija, vzajemnost med
narodi, socializem! Churchill in njegovi torijski tovariši pa so
po shodih vpili proti “komunizmu” in propagirali “free enter-
prise”.

Ljudstvo v Angliji je poslušalo in se odločilo. “Free enter-
prise je blagoslov za posedujoče. Masa pa naj zanje gara, če ji
je dano, in dano ji je, dokler se posedujočim izplača.

Zato si je ta velika množica volilcev odločila dati vajeti v
roke delavski stranki. To je prvič v zgodovini Anglije, da jih je
dobila. Prej je bila le v koalicijskih vladah. S tem je prevzela
odgovornost, ki ji daje sijajno priložnost uvesti v demokratični
KAPITALISTIČNI Angliji demokratični SOCIALIZEM.

Tudi vojaki so se izrekli za delavsko stranko. In to po od-
stotkih še v veliko večjem številu kot pa so se volilci izmed ci-
vilnega prebivalstva.

Vojaki imajo življenje še pred sabo, vzlic vsemu, kar so pre-
stali v vojni. Pa so se angleški vojaki vprašali kaj nam nudi
Churchill? “Free enterprise” (po domače, nadaljevanje kapita-
lizma). Pa so glasovali v ogromni večini za delavsko stranko, ker
je za socialno zaščito vseh, KI DELAJO, ne za tiste, KI ŽIVE OD
DELA DRUGIH.

Tako bi moralo biti tudi v Zedinjenih državah. In tako ne-
kega dne tudi bo.

Sodna "čistka" v Franciji
Francija je edina izmed takozvanih združenih narodov, ki

najbolj javno pere svoje umazano perilo. In ima tudi največ
vzroka.

Bila je po versajski konferenci vodilna velesila. Bahala se
je z demokracijo kot nobena druga dežela po Wilsonovem po-
razu v Zed. državah —in rezultat?

Rezultat so obravnave, ki dokazujejo vso umazanost kapi-
talistične diplomacije in posebno še francoskih državnikov. Tudi
tisti, ki so bili v francoski vladi pristaši resnične demokracije, so
kompromitirani, ker so pač hoteli vse delati “demokratično”, to
se pravi, po pravilih francoskega, skrajno sebičnega posedujo-
čega sloja.

Jako je na obravnavi proti maršalu Petainu tudi bivši pre-
mier ljudske fronte v Franciji, Leon Blum, dejal, da sebe nič ne
opravičuje, ko priča proti glavarjem vichyske vlade. Poročali so,
da se je Blum razjokal, in potem, da je plakal tudi izdajalec
Pierre Laval. Le stari maršal Petain se je držal krepko.

To bo bržkone vzrok, čemu je v Franciji lahko krmarila ofi-
cirska-kapitalistična klika, a ob enem se je Francijo oglašalo za
prvenstveno demokratično državo. /

Kaj z našimi domačimi problemi?
Predsednik Truman je zopet doma. Prinesel je s sabo iz

Potsdama polno glavo vnanjih problemov, a domači pa ga še ča-
kajo. In baš ti morajo priti čimprej na vrsto, ako hoče potem tudi
vnanja vprašanja dobro rešiti.

Volitve v Angliji so mnoge poslance in senatorje zveznega
kongresa opozorile, da se med ljudstvom pojavljajo znamenjamočnega nezadovoljstva. In ameriški kongres je po izvolitvi lan-
sko leto vsa važna socialna vprašanja zelo zanemaril. Ni se po-brigal, da bi izboljšal socialno zaščite, pač pa so se ameriški to-

I- ® B ftl IMKS* W IN wK d 'lm iUS IT w < I* \ i
** j. t J K

I ■
■ mT' T .

AMERIŠKI TANK na vožnji po Berlinu. Gornje je slika iz Potsdamer Strasse; hiše na nji, kot v ve
čini drugih ulic, so zelo poškodovane.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
Vola, pravzaprav še junca sta
bila res paša za kmetske oči in
vredna večje vsote. Svak ju je
dobro hranil in rastla sta, kakor
da bi jih pital s kvasom.

Kakor grah grahu sta si bila
podobna na zunaj. Žal, samo na
zunaj. Priročni je bil kakor jag-
nje krotak. ne pa odročni. Ta je
kaj kmalu pokazal svojo osa-
tost. Spočetka je imel piko sa-
mo na otroke. Namršil se je,
brž ko jih je kje uzrl, pa cepe-
taje stresal s svojo lepoobliko-
vano glavo, če je bil vprežen in
ni mogel za njimi. Otroci so se
ga bali, ko ognja. Torej o skup-
nem pašincu ni bilo govora.
Ostalo živino je pasel vaški pa-
stir; krotki vol pa je moral o-
stati doma svojemu paru za
družbo. Zaman je žalostno mu-
kal.

Morda se bo sčasoma ukrotil,
je. gospodar še vedno upal.
Ukrotil? Polagoma je vol raz-
tegnil svojo mržnjo na vse, kar
je bilo ženskega spola, pa bilo
majhno ali veliko. Kaj kmalu
pa ni maral sploh več poznati
nobene razlike, spol ta, spol oni.
Edino gospodar in gospodinja
sta se mu smela še približati.

Ali ko je tudi tu postavil no-
vo mejo in se nekega dne prha-
je spustil za gospodinjo, se je
gospodar zaklel, da ga bo pro-
dal mesarju. Zato je poslej do-
bival vse boljše in večje založa-
je, nego njegov pridni, krotki
tovariš.

To je bil majhen del krivic,
ki jih je volovska dobrota po
nedolžnem sprejemala. Dočim
je srboritež mlel pri polnih ja-
slih, je njegov pridni par delal.
Vklepali so ga najčešče samega.
Sam je vlekel ralo po njivi, sa-
mega so vprezali k ojesu, pred
težki voz. Seveda so ga gladili
in čehl jali in mu skazovali vso
ljubezen, pa mu obetali, da mu
kupijo drugega, boljšega tova-
riša . .

.

Na semnji dan je krotki su-
ženj moral tudi na trg, da je
“hudiča držal na špagi”. Toda
ko je prišel kupec mesar, je
pretipal priročnega s prsti, od-
ročnega pa seve samo s pogledi
in je zadovoljno kimal. Nazad-
nje se je pa na gospodarjeva
pojasnjevanja “ne ta, samo oni
je na prodaj” resnično ujezil.

“Kaj mislite, da je moja koža

riji v kongresu zelo potrudili, da so vse važne predloge social-
nega značaja zavlačevali in jih končno “položili na polico”.

Obetajo nam pomanjkanje premoga. Čemu naj v tej deželi
sploh kdaj manjka premoga?

Živilsko vprašanje je povsem iz reda in “black market”
uspeva skoro nemoteno. Železniški promet je v mukah vsled po-
manjkanja zadostnega in sposobnega osebja, a vojaške zahteve
za prevoz moštva in materijala pa čezdalje večje.

Trumanova sugestija za zvišanje brezposelnostne podpore je
bila v unijskih krogih hvaležno sprejeta “na znanje”, a kongres
pa jo je “sprejel” le kot “politično gesto”. Doslej ni predsednik
Truman še nobenkrat šel v javnost za kake socialne zahteve to-
liko, kot se je potegoval zanje pokojni predsednik Roosevelt, in
še manj pa je šel v borbo zanje pred kongres, dasi ima v njemu
demokratska stranka večino.

Nekaj je narobe v ameriški politiki, in ta “narobe” so unije,
ker zanemarjajo samostojno politično akcijo. Trošijo milijone
za “mešetarje”, ki urgirajo poslance v kongresu in v legislatu-
rah, in pa aldermane, da naj bodo “prijatelji delavstva”, namesto
da bi izvolili v zakonodaje svoje zastopnike, ki bi se v zbornicah
od vsega začetka zavedali, komu so dolžni služiti.

tako poceni? Ne tvegam je, če
bi rogovileža dobil zastonj. Ta,”
je pokazal na priročnega, “bo
sebe in njega vodil v mesni-
co . .

Kupil, plačal in odvedel je
oba.

Ali se splača biti krotak in
dober?

Komunisti v Angliji
bodo podpirali delavsko
vlado

Odbor komunistične stranke
v Angliji je 31. julija izjavil,
da bo podpirala vlado delavske
stranke v vseh njenih naporih
za izvedbo socialnih sprememb.
Ob enem svari, da se pravi boj
šele pričenja, kajti konservativ-
ci se bodo trudili na vse krip-
Ije, da preprečijo uresničenje
programa delavske stranke.

Komunisti imajo v novem
parlamentu dva poslanca. Prej
so imeli enega. V minulih volit-
vah so dobili v vsi Angliji ne-
kaj nad 91,000 glasov. Skupno
je bilo oddanih nad 24 milijo-
nov glasov.

Grške izgube v vojni
John Politis, ki je bil načel-

nik grške delegacije v San
Franciscu in potem ostal tu na
predavateljski turi, je dejal, da
znašajo grške izgube v vojni
800.000 übitih, 500 mest in va-
si razdejanih, 900 deloma raz-
dejanih in materijalni stroški
v vojni pa so znašali dve mili-
jardi dolarjev.
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Detroit, Mich. Po $2: Andy Vr-
hovec, Mr. & Mrs. Travnik, Anton
Anžiček; po $1: Stanley Baloh,
Matt Pink, Paul Ocepek, Julius
Barich, Anton Cedilnik, John Spo-
lar, Ann Trusnovich, Anton Stran-
car, Joe Furbas, Mary Bernick,
Joe Koss, John Kraintz, Anton Sar-
doner, Anton Jurca, Mary Jurca,
Ludvik Recel, Lawrence Sluga,
Rudy Potochnik, Joe Sonc, Anton
Semec, Herman Grebenc, Joe
Grum, Larry Bernick, G. Vrhovec,
August Plahutnik in Frank Gor-
nik; Joe Goldie 50c; .John Zehel
25c, skupaj $32.75. JNabrala na
pikniku ‘Svobode” Anton Anži-
ček in Joseph Koss.)

Arcadia, Kans. Po $1: John Shu-
lar in John Kunstelj, skupaj $2.
(Poslal John Shular.)

Chicago, 111. Angela Zaitz $3.75.
Euclid, O. Frank Tabor $5.
VVillard, Wis. John Bergant 50c.

(Poslal Mike Krultz.)
Duluth, Minn. Carl Gerlovich

$5; John Kobi $1.05. skupaj $6.05.
(Poslal John Kobi.)

Oakland, Calif. Po $1: Max Arn-
šek in Anton Tomšič, skupaj $2.
(Poslal Anton Tomšič.)

Sheboygan, Wis. Frank Stih 75c.
Red Lodge, Mont. Kaytan Erz-

nožnik 75c.
Detroit, Mich. John Zornik sl.
Fontana, Calif. John Pečnik $3.
Waukegan, 111. Po $1: Frank Je-

reb in Anton Mesec, skupaj $2.
(Poslal Martin Judnich.)

Caraopolis, Pa. Frank Vidmar
sl. (Poslal Anton Zornik.)

So. Dayton, N. Y. John Maslo
50c.

San Jose, Calif. Mary Fermer
$4.00.

Indianapolis, Ind. Louis Sasek
$2.00.

Skupaj $67.05, prejšnji izkaz
$528.38, skupaj $595.43.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Poletje se že nagiba h koncu.

Tu in tam že rumeni listje na
drevju in te spominja, da že ni
več daleč do jeseni. V normal-
nih časih je ta sprememba zelo
lepa saj te vendar spominja
na vinsko trgatev in. mogoče še
na kaj lepšega, ali danes ni več
to, danes niso normalni časi, in
orumenelo listje te spominja le
preveč na zimo.

Za nas, tu v Ameriki, ne po-
meni veliko. Mogoče malo manj
premoga za kurjavo, ter bolj
zamašena okna, da ti ne uide
preveč toplote. Ali v Evropi,
pričakujejo zimo s strahom in
grozo. Po celi centralni in ju-
žni Evropi bo to zimo silno po-
manjkanje ne samo kurjave,
ampak hrane in tople obleke.
Vojna ni samo porušila domove i
in uničila polja ter gozdove,
ampak je razdejala komunika-
cije, zrušen ni samo prometni
sistem, ampak tudi tisti viri, ka-
teri so absolutno potrebni za
njegov obstoj.

In Balkan je še najbolj priza-
det. V Bosni, v Dalmaciji itd.,
pravijo, da bo na tisoče otrok
umrlo vsled pomanjkanja hra-
ne in pa od mraza. Pomoč je sil-
no potrebna. Ljudstvo je v zad-
njih štirih letih pretrpelo toli-
ko, da je kupa trpljenja že pre-
napolnjena. Mi tukaj imamo še
nekaj mesecev časa za hitro po-
moč našim v domovini.

Po svetu
Precej se je že spreobrnilo,

od kar je zmagala delavska
stranka v Angliji. Seve, mi ne
pričakujemo čudežev, ali 11
caudillo v Španiji je povedal
svojemu prijatelju Pierru La-
valu, da je najbolje, če zapusti
Španijo. Z grenkim srcem se je
spravil ta moderni Judež Iška-
rijot na trnjevo pot via Avstri-
je, kjer se j‘e predal našim fan-
tom. misleč, da ga ne bodo od-
dali Francozom. Ali se je zmo-
til. Še isti večer so ga poslali
tja kamor spada —v deželo,
katero je prodal fašistom.

Izmed vseh gnusnih izdajal-
cev, kar se jih je porodilo v
zadnjih šestih letih (tudi pri
nas v Sloveniji jih imamo pre-
cejšnje število), je Pierre La-
val najostudnejši. Malo, zelo
malo je podobnih slučajev v
zgodovini, kjer je človek padel
tako nizko, da se je studil celo
osvojevalcu. Pierre Laval je tak
slučaj. Naj konča že na giljo-
tini, vrvi ali pa pred zidom
eno je gotovo, da z njim umrje
najsramotnejši kos francoske
zgodovine.

Ne vem, kako se'počutijo ev-
ropski plutokrati po izidu an-
gleških volitev. Anglija, steber
torijev, in zadnji up propadlih
monarhistov, gre in pomede s
tako silo njeno torijsko golazen,
da izgleda, kot da je bil huri-
kan, in ne volitve. Priznati mo-
ramo, da to ni iznenadilo samo
angleške torij e je preseneti-
lo tudi nas. Upali smo, da de-
lavska stranka izboljša svoje
stališče v parlamentu za precej
sedežev ali nekaj tako ogro-
mnega ni pričakoval niti naj-
večji optimist. Da je ta zmaga
napravila kar je logično
silen vtis ne samo po vsi Evro-
pi, ampak po celem svetu, se ne
da oporekati. Upanje vseh po-
nižanih v Evropi in po svetu je,
da gredo sedaj res na delo, da
izvrše to, za kar jih je poob-
lastilo ljudstvo.

Za južno Evropo je ta de-
lavska zmaga silnega pomena.
In ne samo na Balkanu kaže
se že v Belgiji, kjer so resigni-
rali iz vlade klerikalni ministri,
ampak tudi v Franciji, kjer je
posvetovalna začasna zbornica
povedala s precej glasnimi be-
sedami de Gaulleju, da noče z
reformami nobenega odlaganja.
Čas je tu za delo. Tako vidimo,
da je ves napor gotovih ljudi,
ki si prizadevajo ustaviti pro-
gresivne sile in ponovno ustva-
riti ta"ko Evropo, in pa tak svet,
kot je bil pred letom 1939
zaman. “Kdor seje veter, bo žel
vihar! In to pravilo še zmerom
velja po vsem svetu.

Pri nas
V našem meščanskem časo-

pisju se še sedaj veliko piše o
porazu reakcije v Angliji. Da
je tudi naše fante istega kali-
bra, kot so njihovi kolegi na
Angleškem, to precej udarilo,
je ruzumljivo. Nekaj njih je

napovedalo zelo, zelo slabe ča-
se za Anglijo. “Socializem, lju-
dje božji kaj pa mislite?!
Vse bo hudič vzel! Privatna
iniciativa,.- to je steber prave in
poštene tiežele, kjer ima vsak
priliko postati milijonar! Po-
glejte Rockefellerja, Forda itd.”
Na ta način jih je nekaj jamra-
lo. Drugi se tolažijo, češ, da je
angleško delavstvo konserva-
tivno in da ne bo upeljano no-
benih prekucijskih sprememb.

Naši senatorji in kongresniki
so jo übrali na počitnice. Pre-
pustili so delo, katerega je zelo
veliko, za čas, ko oo vreme
hladnejše. Pozabili so pa, da če
vojna z Japonsko v kratkem
preneha, ni glede sprememb
med vojno in mirom to se
reče na industrialnem polju, še
skoro ničesar urejenega. Ali kot
je že navada, brigali so bodo,
ko bo že zelo pozno

Knjige
Nedavno sem prečital knjigo,

katera je izšla pred nekaj te-
dni z naslovom “The Pattern os
Soviet Power”. Spisal jo je Ed-
gar Snow, ki je avtor knjige
“Red Star over China”. Knjiga
stane $2.75. Priporočam jo vsa-
kemu, ki se zanima za Sovjet-
sko Rusijo in pa za Daljni vz-
hod. Še posebno so interesant-
na poglavja, katera se tičejo Ki-
tajske in Japonske.

Dostavek
Ravno ob zaključku te kolo-

ne čitamo poročilo “velike tro-
jice”. Glede Nemčije je velepo-
membno. Popolna odprava ge-
neralnega štaba in popolno de-
militariziranje. Mirovne točke
katere se tičejo Nemčije, so ze-
lo trde, ali za zločine, katere je
doprinesla zelo blage. Po-

-1 membna je tudi strahovita klo-
futa, katero je ponovno dobil
caudillo Franco. Sklepanje ko
nečnega miru se prične z mese
cem septembrom.

Ruski relif
S to številko bo ta odbor za

časno prenehal s pobiranjem v
ta fond. Vzrok je kajpada, da
prispevki zadnje čase zelo po
redko prihajajo, kar je razum
Ijivo. Na tem mestu se ta od-
bor vsem prispevateljem, ka-
teri so prispevali za svoje šte-
vilo zelo veliko vsoto, $1.447
60. lepo zahvaljuje. Odbor jo
pregledal vsa potrdila in ugoto-
vil, da so v redu. Vse poslane
vsote so bile oddane centralne-
mu odboru. Stroškov ni bilo no-
benih. Upamo, da je ta vsota
izbrisala nekaj solz junaških
ljudi, katerih velikanska zaslu-
ga je, da je danes konec naci-
zma v Evropi.

S to številko bo ta kolona za-
časno prenehala. Je pač zače-
tek pasjih dni in prepričan sem
da se odpočijejo tudi čitatelji
V jeseni se ponovno obnovi.

Na svidenje enkrat v oktobru

Več obuval obetajo
Odbor vojne produkcije po-

roča, da bo v zadnjem četrtlet-
ju 1945 na razpolago za upora-
bo civilnemu prebivalstvu znat-
no več usnja kot doslej.

Tole mi ne gre
v glavo?

Čemu delavski to je linij-
ski voditelji v Zed. državah, še
vedno niso spoznali, da delav-
stvo brez svoje stranke ne bo v
ameriški politiki nikoli nič dru-
gega kakor volilni materija! za
kapitalistične stranke, to mi
nikakor ne gre v glavo!
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