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Če bi profesor ali učitelj
vprašal starega partizana pri
izpitu, kje in kaj so Dolomiti, bi
mu ta prav gotovo ne odgovoril
povoljno. Ne bi začel s tem, da
je ta gorska tvorba iz tega ali
onega časa, in podzavestno po-
kazal samo v smeri proti Do-
brovi in Sv. Katarini.

Da, to in tam so naši parti-
zanski Dolomiti. Del slovenske
zemlje, na katero si ni upal sto-
piti okupator kljub svoji
ogromni premoči polnih šest
mesecev z majhno dvakratno
izjemo nekaj dni o božiču 1942
in o pustu 1943. In meje tega
našega dolomitskega kralje-
stva? Danes jih lahko povem in
vem, da se bodo ljudje čudili.
Danes, ob velikem prazniku O-
svobodilne fronte, katere zma-
govito vodstvo in veliki člove-
čanski program je prav s svo-
bodnimi Dolomiti v najtesnejši
zvezi.

Severno mejo je namesto nas
stražila Hitlerjeva Nemčija.
Zagradila jo je tri metre na glo-
boko in dva na visoko z bodečo
žico in skrbno zaminirala. A
prav pod temi minami je zletel
v zrak marsikateri vlak in se
zrušil marsikateri bunker. Za
juriš pa so bile najbolj pri-
kladne francoske ročne granate,
katere so hitlerjevci obešali na
mejo, jih med seboj povezali in
mislili, da nam tako pripravlja-
jo gotovo smrt, če bi poskusili
prelezti žico. Žico so partizani
neštetokrat prelezli, a smrti le
ni bilo. Imeli pa smo od te “me-
je” ali kakor smo jo imenovali
od “drata” dvojno korist: bili
smo varni pred Italijani, kajti
njihovi zavezniki jim niso nik-
dar pustili, da bi prišli čež nji-
hovo ozemlje nam za hrbet, pa
tudi pred Nemci, ki si preko vi-
soke in zaminirane meje niso ne
upali ne smeli. Druga, prav ta-
ko velika korist pa je bila ta,
da so bile prav vse te mine in
granate naše najboljše skladi-
šče. Med našimi minerji in stro-
kovnjaki v pobiranju min se je
iz noči v noč vršila neizprosna
in skrajno zagrizena borba. Hit-
lerjevci so polagali mine, a naši
so jib pobiral sproti in pred no-
som, na žici pa puščali listke:
zahvaljujemo se vašemu firerju
za točno dostavljanje vojnega
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Trst Jugoslaviji odrečen,
a ne po njeni krivdi

Na mirovni konferenci v Versaillesu je Janko Brejc, ki je
tam zastopal koroške Slovence, zaklical ob neki priložnosti po
latinsko, “živijo, Wilson, umirajoči te pzdravljajo!”

S Primorske je prišel na tisto mirovno pogajanje znani so-
cialdemokrat Kopač, ki se je potegoval za Trst. Da naj pride pod
Slovenijo, je argumentiral. Ampak Wilson je kmalu spoznal, da
so mu v napotje tajne pogodbe Anglije in Francije. Državniki
onih dni so meje imperialistično zasnovali in mir pa ustvarili
brez smisla za pravičnost in trajnost.

Wilsonovih 14 točk je bilo pozdravljanih širom sveta kot da
je bila vojna, začeta z atentatom v Sarajevu, res zmaga za de-
mokracijo in za vse druge take dobre stvari.

In potem kajne druga svetovna vojna, pa proglas štirih
svobodščin ter atlantskega čarterja, in spet se je govorilo od
zadnjega konca sveta pa do najdaljnejših krajev, da smo v borbi
za demokracijo, kakor pod Wilsonom.

V tem listu smo venomer trdili, da je to borba med interesi,
ne pa da se je vojna začela zaradi idealizmov in takih reči.

Slovenski narod se je v dobi tridesetih let imperializma
in kapitalizma v drugič znašel v vrtincu. Hočeš nočeš, plavaj,
skušaj se rešiti iz lijaka, ki te žre in žre in te pogreza navzdol.

Rešil se je.
Prišel je na površje tako častno kot noben drug narod v Ev-

ropi. Namreč veliko nad povprečnostjo. Niti ena zapadna vele-
sila mu ni resno pomagala. Vatikan ga je tlačil skozi vso vojno
dobo.

In glej, kot bi dejal pokojni Ivan Cankar, ta narod je stal v
svoji smrtni grozi kot da ni nikjer groze, ampak le vera v odre-
šenje. In ker je imel to vero, se je boril.

Na konferenci velike petorice v Londonu je bil slovenski na-
rod edini, ki je izmed malenkostnih skupin kaj veljal.

Seveda, Italijani so pomenili več, ampak mali slovenski na-
i-od je delal vzlic vsemu veliki petorici težje preglavice kot kate-
rikoli drugi na svetu.

Ameriški državni tajnik Byrnes, angleški minister vnanjih
zadev Bevin in pa italijanski premier so podpredsedniku jugo-
slovanske vlade Edvardu Kardelju sicer lahko rekli, da je veliko
Slovencev nesrečnih, ker nimajo radi “komunistične” demo-
kracije, pa se jim ni obneslo.

Edvard Kardelj je zagovarjal zahteve Slovenije sijajno. Ako
bi imel Wilson v Versaillesu takega podpornika kako vse
drugače bi se morda skončala takratna pogajanja! A Nikola Pa-
šič je mislil samo na Veliko Srbijo.

Mal narod en milijon pa je, kajpada pod okriljem se-
danje federativne Jugoslavije, toliko pomenil, da so se ameriški
in angleški diplomati na konferenci v Londonu kar čudili.

Kajti kaj pa je milijon, če pa govoriš s predstavniki držav,
ki govore v imenu sto in več milijonov ljudi?

In vendar, Slovence se je slišalo. Še nikdar v zgodovini ve-
lesil ni imel kak Slovenec toliko prilike zagovarjati težnje in
pravice svojega naroda, kot jih je imel sedaj Edvard Kardelj. In
poslušali so ga. Kajpada, ker je to še zmerom taka svetovna
uredba, ki temelji na imperializmu in kapitalizmu, ni uspel kot
bi Slovenki narod rad, toda niti ni veliki petorici vzkliknil, “umi-
rajoči vas pozdravljajo!”

Predstavil se je za zastopnika naroda, ki je strašno trpel in
ki pa vzlic temu ni omagal in hoče živeti kot narod.

Harold Laski na delu za preprečenje
nove bratomorne borbe

V sedanjem trenju med Moskvo na eni strani in zapadnim
kapitalizmom na drugi se je spet zaneslo prilično mero razdora v
delavske vrste. Moskva še vedno obdržuje svojo kominterno,
čeprav je uradno razpuščena. Toda ne ruje tako, kot je to delala
pod Zinovjevom in drugimi boljševiki, ki jih je likvidirala. Noče
pa, da bi delavsko gibanje služilo npr. kapitalizmu Zed. držav ali
Velike Britanije.

'lako so nastala nova sumničenja in nesoglasja, v glavnem
seveda vsled zmage delavske stranke v Angliji, ki je podedovala
stari angleški imperializem, kapitalizem in pa kolonijalni sistem.
Iz teh utež se ji bo težko izmotati.

Nesreča za delavsko gibanje v Angliji, v Franciji in drugje
v zapadni Evropi je, da sloni na teoriji razvojnega procesa iz
starega v novi red. Namesto, da bi izkoreninili zlo vse naenkrat,kot ti izpuli dentist zob, ti ga le zdravi in mu gnitje s tem po-daljšuje, namesto da bi ga hkrati uničil.

Rusija pod boljševiki kajpada po mnenju mnogih ni bilanajboljši zdravnik v prehodu iz starega fevdalnega in kapita-lističnega reda v socializem, ampak eksperimentirala je in si bašvsled tega dobila veliko upoštevanja tudi med onimi, ki bi radiobvarovali kapitalizem za vsako ceno.
Predsednik odbora angleške delavske stranke Harold Laski

je dne 20. sept, dejal, da je bodočnost sveta odvisna od tega, alise bo znalo mednarodno delavstvo osredotočiti na temelju soli-darnosti. če sloge ne bo, bo to tragedija za človeštvo, hujša negopa je bila nedavno minula vojna.
Poudaril je, da je slpga mogoča edino, ako se socialisti in
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PREDSEDNIK TRUMAN v zbornici nima posebne sreče s svojimi priporočili in predsednik unij
CIO Philip Murray mu je v sredo 19. sept, vrgel očitek, da se je za delavstvo potegnil le navidezno, do-
čim ni na kongres napravil nikakršnega pritiska. Na sliki z leve na desno so predsednik poslanske zbor-
nice Sam Rayburn, predsednik Truman, senator Alben Barkley in senator Kenneth McKellar.

DR. METOD MIKUŽ:

DOLOMITI
Ob priliki prvega kongresa Osvobodilne fronte Slovenije,

ki se je vršila v Ljubljani 14., 15., 16. in 17. julija 1945, je
verski referent dr. Metod Mikuž, slovenski duhovnik, ki se je
boril štiri leta med partizani, spisal naslednjo spominsko črtico.
Objavljena je bila v “Slovenskem poročevalcu” dne 15. juli-
ja 1945. SANS

materiala. Poleg tega je na
Osredku, za dober lučaj kamna
od žice v polnem miru šest me-
secev razvijal svoje vojaške in
politične načrte takratni sloven-
ski glavni štab.

Vzhodna meja je bila dvojna.
V širšem pomenu, to so partiza-
ni redno kontrolirali vsako noč,
je segala do ljubljanskega blo-
ka, v ožjem pomenu, to se pra-
vi, kamor se ni upala stopiti
okupatorjeva ali izdajalčeva no-
ga niti podnevi, pa je tekla tik
ob cesti Šmartno Dobrova,
nad dobrovskim župniščem čez
Šujico in odtod po cesti Stran-
ska vas kota 385, preko ka-
tere se je končala ob “meji”.
Južno mejo je z malimi izjema-
mi tvorila v ožjem smislu cesta
Radna Brezovica Log
Drenov grič in odtod nedoloče-
no nekam nad Staro Vrhniko,
v širšem pomenu pa vse do
Ljubljanice. Sporna v ožjem
smislu je bila zapadna meja in
to zato, ker okupatorju nikakor
ni bila moči dopovedati, naj
opusti postojanko v Polhovem
gradcu. Zato je v sloviti Prošci
pokalo in so leteli v zrak kami-
oni vsako soboto, ko je okupa-
tor vozil hrano in municijo v
Polhov gradeč.

Od krajev na tem malem, a
povsem svobodnem ozemlju bo-
do v zgodovini slovenskega na-
roda za vselej zapisani: Babna
gora, sedež Izvršnega odbora
Osvobodilne fronte, Ključ (kota
623), vhod v slovenske Termo-
pile, Osredek, sedež glavnega
štaba, vzhodno pobočje Toškega
čela, sedež Centralnega komite-
ja komunistične partije Slove-
nije, in nazadnje Žerovnikov
graben z na pol podrto hišo pri
Gavgarju, zbirališče nas vseh v
veselih in žalostnih dneh.

V ten majhnem delu sloven-
ske zemlje so bili ustvarjeni in
uresničeni najlepši načrti, glo-
boko doživete in doumljene te-
meljne točke Osvobodilne fron-
te in nepreklicno dosežena
trdnost političnih gledanj. Na
zemlji, obdani vsepovsod od
okupatorja in domačih izdajal-
cev, je današnje vodstvo sloven-
skega naroda, opirajoče se na
poštenost slovenskih ljudskih
množic in na udarno in nepre-
magljivo moč slovenskih parti-

komunisti, torej v prvi vrsti Sovjetska unija, te odgovornosti za-
vedajo v enaki meri in narede med sabo sporazum, v katerem
jim bo mogoče za delavce v industriji in na kmetijah biti eno,
namesto da se bi borili drug proti drugemu, kot se je to dogajalo
po prvi svetovi vojni.

Laski smatra, da k mednarodni solidarnosti proletariata se-
daj Rusija lahko največ pripomore, in ob enem, da če bo Moskva
pokazala voljo za sodelovanje, bo prav gotovo dobila ugoden od-
mev v delavski stranki Velike Britanije, med socialisti v Franciji
in drugod po svetu.

Da, svet potrebuje novo mednarodno, zares socialistično
orientirano gibanje. Kapitalizem ga skuša preprečiti. S svojimi
diplomati, mednarodni bankirji, z vladami in cerkvijo se trudi,
da ga zaduši. AFL mu v tem pridno pomaga. Tudi v Moskvi na-
rede tu in tam take poteze, ki več škodujejo kakor koristijo. To-
da če bo Laski jev nasvet obveljal, bodo v krogih delavstva
Sovjetske unije in v Angliji prevladali tisti, ki so za zgraditev
novega reda čimprej in temboljše.

zanov, izpričalo in dokazalo
pred vsem svetom, da je vsak
narod in njegovo postavno vod-
stvo nekaj neuničljivega, pa naj
je številčna in oborožitvena moč
njegovega sovražnika še tako
velika.

Težko danes človek verjame,
da se je vse silno, nadčloveško
delo teh ljudi vršilo dobre pol
ure od močne okupatorske in
belogardistične postojanke na
Dobravi, uro daleč od Ljublja-
ne, slabo uro daleč od Polhove-
ga gradca, Korena in v senci
nemškega rajha in to ob času,
ko so se pod fašistično težo šele
začeli prebujati veliki zasužnje-
ni evropski narodi. Či bi človek
verjel v čudeže, ali če bi bil ta-
ko površen, da bi se mu ne zde-
lo vredno vse to natančneje
premisliti, bi nazadnje prav go-
tovo dejal, res je, čudež je vse
to. Pa ni bil. Zmogli pa so kaj
takega izključno samo ljudje s
trdno in nepremagljivo vero v
zdravo poštenost slovenskega
naroda, z vero in prepričanjem,
da je boj za svobodo lastnega
naroda sveta in neodložljiva
dolžnost in ljudje velike lju-
bezni do naroda, ki je bil izro-
čen na milost in nemilost oku-
patorju in domačim izdajalcem.

V Dolomitih, v najtežjih dneh
domovinske vojne in vse za-
sužnjene Evrope, je pisal Kri-
štof (Edward Kardelj), veliki
Titov soustvarjalec nove Jugo-
slavije, svoje najlepše stvari. Še
danes je človeku, ki pozna vzro-
ke in zgodovino vseh teh ses-
tavkov in brošur, toplo pri srcu,
ko se spomni velike in neodjen-
Ijive človečanske ljubezni tega
človeka. Vedno se smehljajoč,
poln vere, zdravega optimizma
in velike ljubezni do sočloveka,
je bil naše predragoceno sonce,
ki je znalo in moglo pregnati
vsako meglo in še tako težak
oblak. V Žerovnikovem grabnu
ali pri Kelnaču pod Hruševim
je tedanji politikomisar glavne-
ga štaba Peter (Boris Kidrič)
sproti, a trdno in nepreklicno
izdeloval politično-vojaške na-
črte, krepil in z železno voljo in
nepopustljivostjo ustvarjal oku-
patorju najobčutnejšo pest:
prve slovenske brigade.

In če bi našteval dalje, bi ne
bilo prostora ne časa. Bili so vse
to tako veliki dnevi in noči, da
bi vsak od*teh zaslužil polno po-
zornost. In v teh so živeli veliki
in dobri ljudje. Roka je znatno
prešibka, da bi jih dovolj močno
in jasno prikazala ljudem, pa
človek nazadnje tudi ne ve, kje
bi začel. Ali pri teh ljudeh, kot
politikih in državnikih, ali samo
kot pri ljudeh. Vem, ne bo jim
všeč, vem pa tudi, da mi bodo
kot znancu odpustili.

Obiskal sem sedež izvršnega
odbora na Babni gori. Sonce je
zahajalo in okupatorjevi hlapci
na Korenu so že hiteli prižigat
luči okrog postojanke, da je iz-
gledala kot pravljični in začara-
ni grad. Dobil sem vse doma,
kar je bila sreča. Saša (Josip
Vidmar) je ležal obvezan in
godrnjal nad Cedrikom (dr.
Obračunčem), ker mu je spulil,
ne vem preveč ali premalo zob,
a zraven na šahovski deski neu-
smiljeno mrcvaril Jako (gene-
rallajtnant Jaka Avšič) in še
pazil na vsako besedo, ki smo
jo izpregovorili. Pavle (minister
Edvard Kocbek) je sključen ob
mizi kot veliki idealist spravljal

(Konec na 3. strani.)

NESPORAZUMI ZAVEZNIKOV 0 BODOČI
VLADI IN UREDBI NOVE AVSTRIJE

V začetku septembra se je na
Dunaju prvič sestala medzavez-
niška komisija za upravo Av-
strije, v kateri so zastopane Sov.
unija, Anglija, Zed. države in
Francija. Doslej je bil Dunaj
samo pod kontrolo sovjetske
armade, a danes je razdeljen
med vseh pet omenjenih armad,
.orej slično, kakor je Berlin
'azdeljen v okupacijske predele
ned poveljstva ruske, angleške
n ameriške vlade.

Vsled nesoglasij med zavez-
niki o enotni upravi Avstrije je
v njenem gospodarstvu nastala
zelika zmeda in med ljudstvom
na Dunaju lakota.

Velik vzrok nesporazumu
ned zavezniki je vprašanje av-
strijske vlade-

Kmalu po prihodu rdeče ar-
made na Dunaj je bila ustanov-
ljena nova avstrijska vlada pod
načelstvom starega socialdemo-
krata Karla Rennerja, s katero
pa sodeluje samo sovjetska vla-
da, dočim jo Amerika in Angli-
ja nista hoteli priznati, ker sta
jo smatrali za orodje ruske vla-
de- Tudi o tem so se na te’j prvi
skupni zavezniški konferenci
na Dunaju veliko posvetovali.

Pisec časniške agenture ONA,
Landrum Bolling, je napisal o
težavah preporoda Avstrije sle-
deči članek:

Pred dvemi leti so zavezniki
naznanili, da je njihov namen
ustanoviti demokratično in svo-
bodno Avstrijo. Napredek na
potu k temu cilju je počasen to-
da siguren. Vodnik pa je komi-
sija štirih velesil, ki je začela
poslovati v tem nekdaj tako ve-
selem mestu dunajskih valčkov.
Toda stara veselost se bržkone
še dolgo ne bo vrnila. Vse kaže,
da bo najtežje postaviti Avstri-
jo zopet na njene lastne noge,
da si pomaga sama naprej . . -
Težje celo kot Nemčijo.

Vzrokov za to je več. Nave-
del bom le nekatere izmed njih:

1. Zavest samostojnosti Av-
strije bo treba šele znova ustva-
riti. Skozi dolgih sedem let so
si gospodarji Hitlerjeve Nem-
čije prizadevali z vsemi svojimi
silami in uporabljali v to vsa
sredstva, ki so jim bila na raz-
polago, da popolnoma izbrišejo
vsako sled tega, da je bilo ne-
koč nekaj, kar se je imenovalo
Avstrija- Spremenili so meje
pokrajin, zatrli nekatere šege in
navade, zamenjali ifnena, pre-
seljevali prebivalstvo in uniče-
vali z velikanskimi napori pro-
pagande vsako misel na avstrij-
sko posebnost kot pokrajine in
naroda- Mnogo ljudi bo treba
popolnoma prevzgojiti, posebno
mlajše generacije, ako jim bo-
mo hoteli dopovedati, da niso
Nemci, temveč Avstrijci.

2. V Avstriji bo tudi mnogo
težje odpraviti naciste iz javne-
ga življenja kot v drugih deže-
lah, izvzemši Nemčije. V teku
let, ki so neposredno sledila
Hitlerjevi okupaciji Avstrije,
je vladalo v deželi blagostanje
in Nemci so brez posebnih te-
žav nastanili na vsa vplivna me-
sta nacistične pripadnike naj-
čistejšega kova. Pri sedanji čist-
ki posvečajo zavezniške oblasti
svojo pozornost v prvi vrsti o-
nim nacistom, ki so se pritepli
iz Nemčije. Mnogi izmed lokal-
nih nacistov, ki niso bili na vi-
sokih pozicijah, so se mogli radi
tega držati in so še vedno na
poslu. Na Dunaju na primer se
židovski krogi pritožujejo, da
je največja težkoča pri vrača-
nju židovskega premoženja in
kaznovanju agentov gestapa ob-
strukcija nacističnih uradnikov,
ki so obdržali svojo službo in
zavlačujejo vse naredbe, kate-
rih namen je povratek premo-
ženja oropanim Židom ali ka-
znovanje nacističnih policijskih
agentov. Vsled tega utegne tra-
jati še dolgo, dolgo časa, predno
bo čistka zares vsepovsod izve-
dena.

3. Ena težav organizacije
Avstrije je tudi delitev dežele
v štiri okupacijske zone. Zveze
med posameznimi zonami so
počasne a prav do nedavna še
ni bilo nobenega centralnega
urada, ki bi bil odgovoren za
vsa deželo. Evropska posveto-
valna komisija je sicer dajala
nekaj nasvetov, toda v bistvu je
le delal vsak posamezni povelj-
nik okupacijskih čet kar je sam
hotel.

4. Zavezniki niso postavili v
Avstriji vrhovne vlade za vso
deželo, katere člani bi bili pro-

ti-nacisti. Amerika in Velika
Britanija sta odklonili prizna-
nje Rennerjevi avstrijski vla-
di, ki je bila organizirana kma-
lu po prihodu rdeče armade na
Dunaj- Pokazalo se je zdaj, da
je bila ta odklonitev velika na-
paka- Zahodni zavezniki so se
takrat postavili na stališče, da
jih nikdo ni vprašal za nasvet,
ter so navidezno verjeli govori-
cam, ki so se takrat širile, da je
Rennerjeva vlada marijoneta v
rokah Rusije, To pa je na vsak
način popolnoma napačno.

V prvih tednih, odkar je bilo
zavezniškim korespondentom
dovoljeno poročati iz Avstrije,
je postalo čedalje bolj jasno, da
je Rennerjeva vlada, ki je se-
stavljena iz koalicije socialnih
demokratov, krščanskih sociali-
stov, komunistov in kmečke
stranke zares predstavnica vseh
avstrijskih proti-nacijskih ele-
mentov.

Na potsdamski konferenci so
zavezniki svoje stališče že ne-
koliko spremenili, čeravno z
največjo previdnostjo. Zdaj je
evropska posvetovalna komisi-
ja nekoliko bolj povol jno nasto-
pila in storila nekatere korake,
ki priznavajo vlado. S tem je
postalo jasno, da bo Rennerje-
va vlada zagotovo osnova, na
keteri bodo zavezniki poskusili
zgraditi novo demokratično Av-
strijo.

Evropci ne jedo vsega
Sladki krompir (sweet pota-

to) je v ameriških družinah de-
likatesa, ako se ga pravilno pri-
pravi na mizo. V južnih drža-
vah imajo tega krompirja v od-
višnih zalogah (surplus) za pet
milijard dolarjev)?), kot poroča
AP z dne 6- sept. Južni senator-
ji bi se ga radi iznebili z izvo-
zom v Evropo na račun UNRRA
ali pa če bi ga tamošnje vlade
same kupile.

V ta namen je bil tam z de-
putacijo drugih članov kongre-
sa zvezni senator Overton, de-
mokrat iz Louisiane, da se uve-
ri, kako bi gladnim Evropcem
prijal ta tečni, sladki krompir.

“Mar mislite, da ga jedo?”
“Kaj še,” je z zgražanjem ugo-
tovil senator iz Louisiane jn zra-
ven omenil, da je evropskemu
ljudstvu zoprna še marsikaka
druga ameriška hrana, čeprav
je gladno. Bržkone tam mislijo,
da je naš sladki krompir hrana
za prešiče, a se bi ga privadili,
če bi ga jim po naše pripravili
in jim še kaj drugega servirali
zraven. V tej deželi pa mnogi
lahko jedo sladki krompir brez
vsake druge prikuhe, da je le
nekaj masla zraven.

♦

Izgube naše zračne flote
v Evropi

Skozi vso dobo evropske voj-
ne je bilo 38,185 naših letalcev
übitih ali pa pogrešanih in 18,-
418 naših letal je bilo uničenih,
vojna na morju v Evropi pa je
stala 4,612 življenj naših voja-
kov-

Ako bi delavci s takim veseljem
podprli delavski tisk, kakor podpi-
rajo zavajalno časopisje, bi bilo ka-
pitalizma kmalu konec.

Tole mi ne gre
v glavo?

\ lr/~\ x s

Čemu se Američani in Angle-
ži potegujejo za demokracijo na
Balkanu toliko šele sedaj, ko se
narodi tam skušajo otresti kro-
nanih in nekronanih parazitov,
to mi nikakor ne gre v glavo!
Morda pa se Američani in
Angleži potegujejo le za obra-
vovanje starega reda, ne pa za
demokracijo!
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