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Nekdaj mogočna Velika Britanija
sedaj od Zed. držav največ odvisna

Na dan proklamiranja zmage nad Japonci je predsednik
Truman v svojem govoru poudaril, da je ta dežela izšla iz minule
vojne kot najmogočnejša država na svetu, in to po zaslugi naših
institucij in sistema, ki ga sedaj-označujemo s “free enterprise”
namesto s “kapitalizem”. “Nikoli nam ne sme uiti izpred oči
dejstvo,” je dejal “da se imamo zahvaliti za zmago bas tem na-
šim ustanovam.”

Besedniki ameriškega kapitalizma so Trumana zaradi tega
njegovega govora zelo pohvalili, kar je razumljivo, čeprav vedo,
da bi “free enterprise” sam s svojimi močmi v vojni ničesar ne
zmogel, ako bi ne bilo zadaj šestdeset milijonov delavcev in de-l
lavk in pa milijarde, zapopadene v vojnih bondih, ter vladna
kontrola. Saj niti zadnje depresije ni mogel zmagati- Na pomoč
mu je morala priskočiti država z denarjem, subvencijami in re-
gulacijami.

Vseeno, dejstvo je, da so Zed- države res izšle iz vojne kot
najmogočnejša velesila- Postale so gospodarica morij in naše
vojne ladje ter armade so v vseh krajih sveta. Mi smo edina vele-
sila na svetu, katere sovražnik na našem ozemlju ni mogel na-
pasti, ne z morja, ne v zraku, rte z invazijo. Masa ameriške de-
lovne sile je producirala nemoteno. Naša ogromna developirana
prirodna sredstva so brez primere. Ameriška agrikultura pro-
ducira živeža v izobilju ne samo za prebivalstvo svoje dežele,
ampak dovolj tudi za milijone drugih ljudi po svetu.

Naravno, da se vsled tega obračajo na to deželo za pomoč
bedna ljudstva vsepovsod, bankrotirane vlade pa za posojila in
kredite, da bi tu kupovale industrijske izdelke ter agrikulturne
pridelke na upanje.

Tako se je dogodilo, da je ameriška vlada v stanju z dajat-
vami narekovati tujim vladam tudi pogoje, ki so lahko politični,
ali pa ekonomski, ali pa oboje.

Nekoč je bilo drugače- Svetovna valuta je bila angleški funt
šterling in London pa svetovno denarno središče. Pariz je bil da-
leč na drugem mestu in New York šele na tretjem- Sedaj je New
York, oziroma Washington, svetovni denarni center, kajti tu je
solidna valuta, ker smo v inoztemstvu nezadolženi, in pa ker se
z ameriškim dolarjem v Ameriki lahko tudi kaj kupi. Kajti v de-
želah, kjer ni v prodajalnah ničesar na polici, bi tudi cekini nič
ne zalegli.

Nekoč je bila angleška mornarica gospodarica valov- An-
glija je imela najsilnejše vojno brodovje. Nagrabila si je kolonij
in jih izkoriščala po mili volji. Na svetovnih tržiščih so prvačili
njeni produkti.

Sedaj se industrialci v Angliji boje, da jih bodo Zed. države
izpodrinile iz tržišč še bolj kot so jih po prejšnji vojni. Anglija
se zaveda propadanja svoje imperialistične, finančne in trgovske
moči, zato so se njeni državljani v nedavnih volitvah odločili
dati za boljšo bodočnost svoje dežele vajeti v roke delavski
stranki.

V kampanji je veliko obetala, med drugim socializacijo in-
dustrije, premogovnikov, centralne banke in liberaliziranje an-
gleške vnanje politike.

Nekaj dni pozneje je treščilo v njo sporočilo, da je predsed-
nik Truman nagloma razveljavil dajatve, ki jih je dobivala pod
označbo “lend-lease”. Bilo je znano, da bo ameriška vlada to po-
moč zavezniškim deželam ukinila prej ali slej, toda nihče v An-
gliji ni pričakoval, da se bo to izvršilo tako nenadoma in brez
vsakega predhodnega obvestila. Delavska vlada, ki je obljubljala-
ljudstvu boljši življenski standard, je morala hipoma priznati,
da če se pošiljke iz Zed- držav ne bodo nadaljevale, bo morala
odmerke znižati na nižjo stopnjo kot so bili v minuli vojni še
kdaj v veljavi-

In ko je Truman poudaril, da se mora svet za zmago zahva-
liti tej deželi in njenemu ekonomskemu redu, so v Londonu ra-
zumeli, da v Washingtonu na program angleške delavske stranke
ne gledajo z vzhičenimi očmi.

Premier Clement Attlee je položaj preudaril in poslal v
Washington ekonomske veščake, da se z ameriško vlado dome-
nijo, kako se naj uredi gospodarske odnošaje med Anglijo in Zed.
državami v bodoče, in pod kakšnimi pogoji bi bila ameriška
vlada še pripravljena pošiljati Angliji živila sedaj, ko je lend-
lease ukinila-

Di uga gesta, ki sta jo storila on in njegov minister vnanjih
zadev Ernest Bevin, je bila, da naj prejšnji angleški ambassador
lord Halifax ostane na svojem mestu v Washingtonu tudi pod de-lavsko vlado. Halifax je torij. V Chamberlainovem času je bil“apizar”. Je bogataš in kot tak ter vsled svojega plemenitaškega“titelna” je v washingtonski visoki družbi (“society”) “kakordoma”.

Tudi drugje je ogromni angleški diplomatski aparat, ki jerazprežen po vsem svetu, ostal “nereformiran”.
V “Proletarcu” smo takoj po zmagi delavske stranke reklida kar se angleškega “foreign offica” tiče, bo v bistvu nadalje-

van kot je bil pod torijem Anthonyem Edenom in kot je bil podprejšnjimi režimi. Kajti Anglija je zidana na imperializmu ki se
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PIKA’ MED ŠOLO IN
CERKVIJO!

Sedaj se otvarja novo šolsko
leto. V malih in velikih šolah je
zopet brenčanja kakor v čebel-
nih panjih. Toda če bi bilo po
željah cerkvenih oblasti, bi vse
javne ljudske in srednje šole
morale zapreti vrata, ker bi ves
mali in veliki drobiž imela cer-
kev pod svojim plaščem-

Za to svojo cerkveno-šolsko
propagando niso bogme štedili
tiskarskega črnila. Čudim se le
raznim priznanim šolnikom, ka-
ko morejo mirno požreti vsa
predbacivanja, podtikanja in o-
malovaževanja, ki jih ti “lojal-
ni” državljani tako na debelo
zlivajo na vse javne šolske usta-
nove, da obrnejo potem vse sku-
paj na svoj mlin.

Kajti imajo oni nune, ki so
rojene učiteljice in vzgojitelji-
ce, in za nameček še take in
onake patre in fratre, čijih po-
klic jepasti male in velike- Kdo
na vsej zemlji pa pozna svetov-
ni vrvež ter njega hibe in vrli-
ne bolje od samskih, za samo-
stanskimi zidovi zaprtih nun?
Niti kihniti ne smejo po svoje,
pa bi vzgajale deco v krepke,
samostojne značaje! In prav ta-
kih notranje zrelih ljudi je na
svetu zmerom premalo.

Bog ve, da je tudi v javnih
šolah več pomanjkljivosti ter
precej brezpotrebne šare, am-
pak z bajkami vendar ne polni-
jo mladih možganov. Ne ravna-
jo se po receptu: malo žličico
znanja, veliko žlico verskih na-
ukov .

.
.

Tudi je jako dvomljivo, da bi
ljudje, ki so se prostovoljno od-
ločili za večno devištvo, mogli
in znali obseči vso nalogo, ki jo
moderna vzgoja zahteva. Odte-
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POVELJNIKI AMERIŠKE ARMADE IN MORNARICE NA PACIFIKU so s kapitulacijo Japonske

dosegli zasluženi triumf in skončali vojno. Na tej sliki, vrhnji na desni, je general Douglas MacArthur,
vrhovni poveljnik zavezniške okupacijske armade na Japonskem; spodaj na desni je admiral Chester W
Nimitz. Mornarica pod njegovim vodstvom je pospravila japonsko mornarico s poti in skrbela za preva-
žanje pehote z otoka do otoka, dokler ni dospela na domače japonsko ozemlje. Na levi je It. general Jona-
thon Wainwright, ki ga zovejo “junak s Korregidorja.” Po prihodu v Zed. države je bil sprejet koncem
minulega tedna z največjimi častmi.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
gnili so se zakonu in vsem v za-
konsko področje spadajočim
pravicam in dolžnostim pa
bi vzgajali bodoče matere in
očete .

.
.

Sicer je cerkev povzdignila
zakon v sveti zakrament —a
prepovedala ga je svoji duhov-
ščini, da bi tako ostala neo-
madeževana - . . Tičali so za tem
seveda še drugi vzroki, zlasti
denarni. Kakor družina vsake-
ga drugega zemljana, bi tudi
duhovnikova družina imela to-
liko ust, kolikor glav, in treba
bi jo rediti in oblačiti itd. Sami
izdatki- Cerkvi bo bolj donosno,
če se izreče za zapoved neome-
jenega števila rojstev pri svojih
vernikih, duhovščino pa “dvi-
gne” nad zakrament sv. zakona.
Kaj je bolj vzvišenega, nego
biti ženin sv. cerkve! Kaj veli-
častnejšega, nego biti nevesta
samemu Jezusu? Pa bi ti ljudje
usposabljali našo deco za real-
no življenje!

Kriva si je cerkev sama, če
igra njena duhovščina smešno
vlogo “očetov” in skoro ne mo-
rem zapopasti zakoncev, ki ho-
dijo tem “očetom” pravit svoje
zasebne zakonske zadeve. Kako
naj ti večni ženini razumejo re-
cimo zaskrbljenost staršev, če
se šestorici otrok pridruži še se-
dmi, ko imajo zadostnega kru-
ha komaj za tri?

Kdaj so oni ali pa njihove
“sestre” občutili brezmejni
strah in bolest staršev, ko slone
ob postelji svojega resno bolne-
ga otroka? Ali ko izvedo, da jim
je padel sin? Kaj vedo te Bogu
posvečene osebe o ljutih bojih
v človeškem srcu, ko si n. pr.
zakonska zvestoba in skušnja-
va stojita nasproti?

Bodi po letih še tako zrel in

ga le stopnjema spreminja v takozvano britansko občestvo (Bri-
tish Commonwealth os Nations).

Angleška delavska stranka je dobila s svojo zmago v roke
ne kako idealno, ampak do kraja izčrpano, zastarelo kapitalisti-
čno državo. Državo, ki živi od svetovne trgovine, kolonij in nje-
nih dominjonov- Državo,-ki ima doma sicer resnično, dasi skoz in
skoz kapitalistično demokracijo, a drugod jo marsikakemu ljud-
stvu vztrajno odreka. Npr. Indiji.

Ko je Churchill prevzel vlado, je odkrito izjavil, da s tem
ni prevzel nalogo predsedovati likvidaciji britanskega cesarstva-
Nasprotno, deloval bo, da ga še bolj utrdi. V ta namen je podpi-
ral v Indiji, v Grčiji, v Italiji in povsod najbolj konservativne,
privilegirane sloje v škodo demokratičnih krogov prizadetih
dežel.

Ali bo mogla delavska stranka to spremeniti? Poskušala bo,
toda ne v namenu likvidiranja britskega imperija in njenih inte-
resov v drugih deželah, temveč ga scementirati z bolj demokra-
tičnejšimi sredstvi, kot pa je v nje Churchill verjel.

Skozi vso dobo minule vojne pa je jasno, da je postala An-
glija bolj in bolj odvisna od gospodarske, vojaške in diplomati-
čne pomoči Zed. držav in očitno je, da se ta odvisnost nadaljuje
tudi pod delavsko vlado.

Koliko časa bo tako, je odvisno od razvoja v Evropi, v Aziji,
Južni Ameriki in drugje. Položaj povsod je v negotovosti in se še
nič ne ve, ali bo ameriškemu kapitalizmu mogoče rešiti svet za
stari red ali ne. Ve se le, da ljudstva zahtevajo svoje in da kapi-
talizem napram levičarskim vladam nastopa z ekonomskimi
sankcijami in diplomatičnimi pritiski.

teoretično podkovan in moder,
je vendarle velika razlika med
človekom, ki ni nikoli okusil ne
sladkosti zakonskega življenja,
pa tudi ne bridkosti —in teh je
neprimeroma več!

Skusila sem to sama. Pouče-
vala sem šolarje kot dekle in
pozneje, kot žena in mati. Ni-
sem bila sicer nobeno božje ču-
do, tope pameti pa tudi ne.

Otroke sem /mela rada in pri-
zadevala sem si, da bi jim bila
resnično vestna in dobra učite-
ljica ter vzgojiteljica- Vedela
sem in spoznavala sem, da je
vsaktero človeško bitje nekako
po svoje zgrajeno telesno in še
bolj duševno. Zato sem vsako
splošnost načeloma odklanjala
in se tega pravca tudi držala,
kolikor sem mogla-

Ali šele, ko mi je privekal na
svet moj lastni prvi —in zadnji

naraščaj, se je med menoj in
šolsko deco razmaknila neka ne-
vidna zavesa, o kateri nisem do
tistih dob imela najmanjše
slutnje. Koliko jasneje sem se-
daj videla različice med posa-
meznimi otroki, in koliko dra-
žji in zanimivejši so mi bili! To
vam je bilo zame veliko doži-
vetje in velikansko razodetje
hkrati! In lahko rečem tudi
zadnji izpit resnične usposob-
ljenosti.

Pa nune? Odrekle so se temu
svetu in to bodi dovolj?

VINSKA TRGATEV
MLADINSKEGA KROŽKA
S. N. P. J.

Chicago, 111. Ker so dru-
štva odraščenih članov SNPJ v
tem mestu letos vinske trgatve
opustila, jo priredi mladinski
krožek “Perfect Circle” št. 26
SNPJ, kar bo nekaj izrednega.
Kajti to bo menda prvič, da je
kaka mladinska skupina v tem
mestu priredila vinsko trgatev.
Vršila se bo v soboto 29. sept-
v spodnji dvorani SNPJ-
Vstopnina je samo 25c in prebi-
tek gre za jugoslovanski relif.
Vsi ste vabljeni in dobrodošli.

Hitler bil visoko plačan
Pripovedovanja, kako skrom-

no živi Hitler in da ne prejema
drugega od države kot za svoje
stroške, so se iz najdenih doku-
mentov v Berlinu izkazala za
neresnična. Kajti iz njih je raz-
vidno, kot poroča UP iz Wies-
badena dne 3. sept., da je preje-
mal skupno okrog $10,500,000
na leto. Ti podatki so iz nem-
škega tajnega proračuna leta
1942. Tedaj je prejemal “di-
rektne” plače 56,400 mark in
to so kazali ljudstvu v slepilo.
Brez oglašanja v javnosti pa je
prejemal nad milijon mark pla-
če kot predsednik tretjega raj-
ha, 24 milijonov mark kot kan-
celar in 960,000 mark subven-
cije kot vodja nacijske stranke.
Koliko so znašali njegovi po-
stranski dohodki, pa ni še do-
gnano, a gotovo je, da tudi ti ni-
so bili nizki.

Nasa zunanja politika;
POMAGAJ DESNICI, KAZNUJ LEVICO

Spisal BLAIR BOLES
(Blair Boles je znan liberalni ameriški žurnalist, ki se peča

največ s tujezemskimi vprašanji in z vnanjo politiko ameriške
vlade. Pred par leti je bil pri dnevniku Washington Star, potem
je odšel na Švedsko, kjer so se vsled njene nevtralnosti zbirali
diplomati zavezniških, osiščnih in nevtralnih dežel, časnikarji in
pa agenti raznih takozvanih tajnih služb. Od tam je o svojih vti-
sih, ki jih je dobil v trenju v Stockholmu, pošiljal poročila svojim
listom v Zed. države. Piše analize o svetovnih vprašanjih tudi za
Foreign Policy Association in je sotrudnik raznih listov, med
njimi newyorškega PM, kjer je bil priobčen sledeči članek. V pre-
vodu smo ga prejeli od SANSovega urada.—U.)

Poučeni smo, da je pričela
ameriška vlada izvajati gospo-
darske sankcije napram Titove-
mu režimu v Jugoslaviji s tem,
da mu odklanja nujno potrebne
relifne zaloge, ki so jih Jugoslo-
vani mislili kupiti v Ameriki,—
vse to kot del svojega napora,
da vsili spremembo v političnih
smernicah balkanskih držav.

Iz zapadnih indijskih otokov
je bil poslan v Jugoslavijo to-
vor 5,000 ton sladkorja, toda
oddan je bil Grčiji- Zaključek
vojaških oblasti, da pošljejo go-
tovo število tovornih avtomobi-
lov iz Italije v Jugoslavijo, je
bil zadnjo minuto preklican in
avtotruki so bili oddani itali-
janski vladi. Prošnja Jugoslavi-
je za posojila od Export-Import
banke za nakupitev materiala
za obnovo dežele, je bila odklo-
njena.

Slučaj Jugoslavije simbolizi-
ra velevažen razvoj v ameriški
zunanji politiki, ki je dolgo ča-
sa dosledno zabranjevala vsako
vmešavanje v zadeve drugih
držav, ki pa sedaj nedosledno
določa intervencijo v onih drža-
vah, ki se nagibljejo k sociali-
zmu, obenem pa držati roke
proč od držav, ki trpijo reak-
cionarne tiranije, kot na primer
Španija, ki je nedavno dobila
60,000 ton sladkorja iz pokra-
jin, ki spadajo pod ameriško
gospodarsko kontrolo.

DVA SVETOVA
Sedanja ameriška vnanja po-

litika deli oblo v dva svetova.
Države v svetu socialistične re-
volucije, ki se nagibljejo So-
vjetski zvezi, se sili, da vpelje-
jo popolnoma demokratični si-
stem vlade, medtem ko zatiral-
ne vlade v zapadni hemisferi, n-
pr- Argentina, v Aziji pa Kai-
škova —in celo japonska vlada

uživajo zelo razumevno upo-
števanje. Argentina in Jugosla-
vija predstavljata nasprotna te-
čaja te dvojne vnanje politike.
Amerika je odklonila izvajati
ekonomske sankcije napram
Argentini, vzlic tiranskega in
neprijateljskega značaja njene
vlade, z izgovorom, da bi sank-
cije kršile njeno suverenost/ ter
da bi odklonitev blaga argentin-
skemu ljudstvu odstranila Ame-
riko od Argentine.

Naše stališče napram Jugo-
slaviji pa se oprošča z izgovo-
rom, da Jugoslavija nima štirih
svobodščin—medtem ko so kri-
tike naše prošle vnanje politike,
ki so se pritoževali, da Španijain Argentina nimata štirih svo-
bodščin, zagotovili, da je Ame-
rika v tem oziru brez moči sto-
riti kaj drugega nego čakati in
potrpeti, dokler Španci in Ar-
gentinci sami ne zboljšajo svo-
jega položaja.

PROBLEMI
Dvojne smernice vnanje po-

litike dveh svetov so odprle vra-
ta novim problemom, tikajočih
se pripoznanja vlad. Amerika
je naglo priznala tiransko Fran-
covo vlado v Španiji in se je bo-
rila (na konferenci v San Fran-
ciscu) za sprejem Argentine
med Združene narode, dasi Ar-
gentina ni storila nobenega po-
zitivnega doprinosa za vojno
Združenih narodov. '

Ta klasična baza velja še ve-
dno na podlagi priznanja reak-
cionarnih tiranov. Ampak Ame-
rika danes povzema edinstvene
korake, do zahteva pogoj za pri-
poznanje Titove vlade v Jugo-
slaviji, pogoj, da Tito upelje
štiri svobodščine v svoji deželi
Administracija pa še ni pokaza-
la nobenega znaka, da bo ta po-
goj predložila tudi Francu v
Španiji, Peronu v Argentini ali
Kaišku na Kitajskem, kot cena
za pripoznanje njihovih vlad.

Nedoslednost glede teh štirih
svobodščin v naši vnanji politi-
ki je tukaj porodila začudenje
in vprašanje, da morda ameri-
ški uradni odnošaji ne izhajajo
radi naše skrbi za demokracijo
v vzhodni Evropi, marveč radi

naše skrbi, da bi se socialistične
sfere ne razširile.

Ker je ena teh svobodščin, ki
jih je proglasil predsednik Roo-
sevelt svoboda pred pomanj-
kanjem, tedaj naše izvajanje
gospodarskih sankcij proti Ju-
goslaviji pomeni kvečjem le
podpiranje “treh svobodščin”,
kajti Amerika lahko olajša gro-
zno pomanjkanje v Jugoslaviji.

V diplomatičnih poročilih, ki
prihajajo iz Belgrada v Wash-
ington, se toži, da se Jugoslavi-
ja obrača k Rusiji. Ameriška
vlada je ogrenila naklonjenost
jugoslovanske vlade s tem, da
je maršalu Titu odklonila po-
moč potom lend-lease in do po-
letja 1944 pošiljala pomoč ge-
neralu Mihajloviču- Mihajlovič,
ki se. sedaj skriva in ki sta ga
celo njegova lastna otroka za-
vrgla, je vodil odpor priviligi-
ranega razreda proti Titovi re-
voluciji v Jugoslaviji-

Jugoslovanska vlada je izja-
vila, dd so tujezemski poroče-
valci dobrodošli in je odstranila
cenzuro in druge zapreke. Ce
tam svoboda tiska res obstaja,
tedaj se nudi prilika pronajti,
če obstojajo tudi druge svobod-
ščine. Medtem pa je velika ve-
čina Amerikancev zavedena in
pod vtisom, da je Jugoslavija
dežela tiranije pod vodstvom
totalitarnega komunista, ki iz-
vaja strahovlado.

Naše smernice o gospodar-
skih sankcijah proti Jugoslaviji
še niso bile formalno razkrite,
toda se vseeno praktično izva-
jajo. Prošnja jugoslovanskih
uradnikov za potrebščine je bi-
la odklonjena z izgovorom, da
primanjkuje prevoznih sred-
stev, dasiravno čakajo v prista-
niščih Bostona in New Yorka
nezaposlene jugoslovanske la-
dje s tonažo 300,000 ton Dežela
je dobila nekaj pošiljk, pred-
vsem umetnega gnojila za po-
moč prihodnje letine, ampak
Jugoslavija, kot vsa ostala Ev-
ropa. išče živeža DANES!

SANS.

Priporočite prijatelju, naj
naroči Proletarca.

Tole mi ne gre
v glavo ?

JllSißtk-j Ik/^A x x

Ko je Hitler napadel Jugoslavi-
! jo, je bil vodja hrvatske seljačke
stranke dr. Vladimir Maček urgi-
giran, da naj pobegne z ostalo ju-
goslovansko vlado vred. Izjavil je.
da bo ostal “med narodom”. V ča-
su Paveličevega-Hitlerjevega reži-
ma so o Mačku prihajale vesti, da
je interniran, potem, da živi na
svojem posestvu pod nadzorstvom
in da se je umaknil iz politike. V
času partizanskega osvobodilnega
gibanja pa so prihajale o Mačku
poročila, da sodeluje s Paveličem
in Nemci proti partizanom. Ko je
bila Jugoslavija osvobojena, je
Maček pobegnil v Francijo, in se-
daj iz Pariza intrigira proti Titu
-n se navdušuje za “demokratično”
Jugoslavijo. Ne gre mi v glavo,
zakaj ni hotel pobegniti rajše pred
Hitlerjem kakor pred Titom, in če-
mu se je pričel navduševati za
“demokratično Jugoslavijo” šele
sedaj, ko je rešena nacizma, Pave-
liča in Nediča, dočim ni v času
okupacije zanjo ničesar storil!
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