
PROLETAREC

Berem, berem. Čim več tega
berem, tem bolj se čudim, manj
verjamem, kgr verjeti ne mo-
rem. Ne morem verjeti, da bi res
zorela še kje nesrečna misel, so-
vražna Slovencem in Jugoslo-
vanom, kakor je strupeno in po-
hlepno poganjala v duši našega
zagrizenega sovražnika Nemca,
ki si je desetletja in desetletja
utiral z zvijačo, nadmočjo in kri-
vicami pot do Trsta in gradil
svoj most do sinje Adrije? Po
letih, ki žehte od krvi zatiranih,
katerih prhneče kosti kriče do
neba po pravici, naj svet dvomi,
modruje in se prereka, kaj in
kam bi s Trstom? Ali ni smešno,
če bi trdili, da je usoda ali sam
ljubi Bog, ko je pokazal našim
pradedom pot na zapad in jim
ukazal, da posedejo to takrat za-
puščeno in opustošeno zemljo,
dejal: V Trst ne!! Kamor koli,
le dalje samo k morju ne!
Zgodovina priča dovolj, da se je
Trst dvigal, ko je tesala sloven-
ska in slovanska roka brodove,
kako je kasneje zavistni tujec
umetno izpodrival slovenski ži-
velj, ki mu je z žuljavo roko ro-
botal, nemška Avstrija pa je na-
merno trošila težke milijone v
izgubo, da so ji bili za pesek
v mednarodne oči, češ, ona edi-
na vzdržuje in potrebuje Trst.
Vse to je stokrat pribito in
stvarno dokazano. Zato se tem-
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Novi poskusi za preprečenje sloge
v pokretih mednarodnega delavstva

Nemčija je razdeljena v štiri okupacijske zone. V oni, ki je
pod sovjetsko vojaško vlado, je bilo politično in strokovno de-
lavsko gibanje najprvo dovoljeno. Komunisti so dobili par naj-
bolj važnih strategičnih služb, socialdemokrati pa po številu več
pozicij, toda bolj podrejenih.

V ruski okupacijski zoni so bili časopisi komunistov in so-
cialdemokratov takoj obnovljeni. Angleški in ameriški reporterji
trdijo, da imajo prvo omenjeni prednost, socialdemokrati pa le
pritrjujejo.

To vojaški oblasti v angleški in ameriški okupacijski zoni
v Nemčiji ni bilo všeč. Dolgo časa nista dopustili ne komunistič-
nih, ne socialističnih listov, ne obnovitve delavskh političnih
strank in delavskih strokovnih unij.

To je razumljivo, kajti angleški kot ameriški toriji so so-
vražni delavskemu gibanju celo v svojih deželah. Torej bi bilo
od njih nesmiselno pričakovati, da bi ga v Nemčiji podprli.

Končno, ker je sovjetska okupacijska oblast s svojo politiko
obnavljanja delavskega gibanja v Nemčiji uspela, so se tudi v
ameriški, v angleški ter francoski zoni domislili, da ga jim bo
treba če so v Nemčijo res prišli odpraviti fašizem, pri-
znati hočeš nočeš.

Nastale pa so zapreke radi nesloge med nemškim delav-
stvom, ki so jo podpihovale in jo še čezdalje bolj nete intrige
pristašev kapitalizma v anglo-saških deželah. V ruski zoni so se
komunisti in socialdemokrati zedinili za enotno taktiko. Smo za
socializacijo, so rekli drug drugemu, smo za razdelitev velepo-
sestev med kmete in za socializem. Torej čemu se bi tepli med
sabo! Pa so ustanovili skupno fronto.

Angleži in Američani (vojaški oblastniki v okupirani Nem-
čiji) smatrajo, da je to nedemokratično. Taka skupna fronta je
totalitarstvo. Pa so dobili v svojih zonah nekaj disidentnih so-
cialdemokratov ter par bivših komunistov, ki so pripravljeni
solidarnost pobijati in obnavljati hibe, radi kakršnih je vsled
bratomornega boja med nemškim proletariatom Hitler prišel na
krmilo. In to ne sme se pozabiti, s pomočjo mnogih angleških,
francoskih in ameriških kapitalističnih magnatov.

Sloga v ruski zoni morda ni<idealna. Ampak kadar sejejo ne-
slogo poleg domačih še tuji kapitalistični interesi, kot so jo po
prvi svetovni vojni, pa je za razumne delavce v Nemčiji čas, da
o tem razmišljajo. Čemu je bilo treba socialdemokratom agitirati
za Hindenburga, komunistom pa izpodkopavati weimarsko repu-
bliko, ko bi vendar oboji v naprej lahko vedeli, da vodi borba
med njimi v katastrofo za oboje. In glave obojih so se potem
kotalile po pesku, kakor jim je Hitler od začetka pretil.

Državni tajnik Byrnes Moskvi zapretil
"s silo"t ako in če se ne poboljša...

Časopisi v Angliji vsi. kar je važnih in razširjenih, in teh
je nad 90' < , ki so bili v zadnji volilni kampanji za torije in proti
delavski stranki, so se dne 28. februarja izredno vzradostili go-
vora, ki ga je naslovil svetu po radiu ameriški državni tajnik
Byrnes. In ob enem tudi delavski listi, kolikor jih je. V svetovni
javnosti je znan samo eden “Daily Herald”, in še ta je pri-
vatna svojina.

Londonski zelo ugledni dnevnik “Times” je označil v svoji
izdaji z dne 1. marca Byrnesov govor v naslovu preko vseh svo-
jih sedmih kolon, da so Zed. države zapretile Sovjetski uniji “s
silo”, če ne prekine z “agresivnostmi”. Poročevalec radio omrežja
Columbia Broadcasting sistema je v svojem kratkem govoru dne
1. marca ameriškim poslušalcem dejal, da ako nisi bral (v Angliji)
Byrnesovega govora v celoti, ali pa ga poslušal po radiu, si imel
iz londonskih časopisov vtis, kot da so Zed. države zapretile So-
vjetski uniji z vojno, ako svoje vnanje to je mednarodne
politike, ne bo uravnavala po naših željah.

Državni tajnik Byrnes Rusiji sicer ni pretil tako naravnost
kot je to skušal poudarjati kapitalistični tisk v Angliji in v Zed.
državah, a vendar dovolj jasno, da svet ve, pri čem je.

Gre se med dvema ekonomskima sistemoma. In ker sta na
vnanje oba imperialistična, v njuni medsebojni tekmi za “biti ali
ne biti”, je naravno, da so konflikti med njima neizogibni.

Rusija je bila svetovna imperialistična sila vzlic vsej svoji
primitivnosit tudi pod carji. Imela je vojne z Angleži in z mno-
gimi drugimi deželami, ki so stremele po osvajanjih ali pa se
branile osvojevalcev.

Sedanja Rusija, uradno Unija sovjetskih socialističnih re-
publik, pa je ne samo ohranila tendence po ekspanziji ampak si
zgradila v kapitalističnih, v fevdalnih in sploh v vseh deželah po
svetu posebne enote, ki bodisi poslujejo pod imenom komuni-
stične stranke, ali pa pod kakimi drugimi znamkami v korist
vnanje politike Moskve in s tem proti imperializmu Anglije, zo-
per Zed. države in pa sploh proti vsemu staremu družabnemu
redu. •

Dva ekonomska sistema sta si v navskrižju, je pisal dne 1.
marca Walter Lippmann. Rusija posega za svoj vpliv po njego-
vem mnenju zgolj v najbolj primitivne, v najbolj zaostale dežele
po svetu, ki jih je kapitalizem “zapadnih demokracij” brezveestno
izkoriščal skozi stoletja. Demokratične elemente v njih je zatiral,
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V NEMČIJI JE V TABORIŠČIH ŠE OKROG 700,000 ŽIDOV. Židovske organizacije v Ameriki in v
Evropi si prizadevajo, da se bi te brezdomce, ki nimajo kam iti, poslalo v Palestino, a Anglija se zaradi
protestiranja Arabcev brani ugoditi židovskim zahtevam. Gornje je sika iz nekega židovskega logarja v
Nemčiji. Hrano in drugo oskrbo tem brezdomcem nudi ameriška vojaška vlada na Bavarskem.

FRAN S. FINŽGAR:

Ali gre res za naš Trst?
bolj bolj čudimo, kako je sploh
mogoče po strahotnih petletnih
borbah, ki jim je bilo geslo:
“Pravica za vse, vsakemu naro-
du, kar je njegovega” še na-
čenjati besedno borbo: Čigav bo
Trst? Trst je kost naše sloven-
ske kosti, in to najtrše kraške
kosti; Trst je naše okno v svet,
skozi katerega gledajo slovenske
in jugoslovanske oči preko oce-
ana. Trst so naša vrata v svet.
Ob teh s toliko našimi žulji po-
stavljenih podbojih, s toliko naše
krvi oškropljenih vrat je edino
poklicani vratar slovenski na-
rod. Edino to je resnica in pra-
vica, vse drugo je zvijača in
krivica. Ta slovenski vratar pa
ne bo skopuški stiskač, ki bo
drugim narodom pot skoz nje
do morja sebično zapiral. Nič
drugega ne zahteva, kakor da je
svoje zemlje gospodar. Zahteva,
naj ne mu vrag, le sosed naj
mu bo mejak nič drugega. Če
danes slovensko ime. ce so danes
napori našega naroda za svobo-
do v letih, ko mu je šlo za biti
ali nebiti, znani po vsej zemlji,
naj vsi narodi pomnijo, da je ta
mali narodič, kar je. vse sam iz
sebe. In sam iz sebe ob stoterih
ovirah, žrtvah, trudih in delu
svojih najboljših mož. Od niko-
gar podpiran, kaj šele pesto-
van Preganjan, ponižan, žaljen,
zaničevan od vseh dosedanjih

maso pa držal v čim večji ignoranci, zato da jo je temlaglje iz-
koriščal.

To priznavajo v tej polemiki tudi pristaši kapitalizma, kakor
je omenjeni Walter Lippmann. Moskva pa se je priložnosti po-
služila in se proglasila za edino resnično zagovornico zatiranih,
podjarmljenih, izkoriščanih ljudskih množic.

Brez dvoma ji je ta vloga na nedavni konferenci organizacije
združenih narodov v Londonu uspela. Na eni strani so bili v tem
spopadu Angleži, na drugi zastopniki Sovjetske unije. Zmagovali
so kajpada vseskozi predstavniki Anglije, ki skupno z ameriškim
blokom kontrolirajo skoro vse vlade po svetu.

Ne pa mase v Indoneziji, razen z orožjem, in ne drugje, razen
s silo, z vzdrževanjem ignorance in pa z intrigami.

Državni tajnik Byrnes, naš vojni tajnik in razni drugi govor-
niki so zaeno z njim na sestanku časnikarjev tujezemskih zadev
dne 28. februarja v New Yorku poudarjali, da moramo braniti
posebno male dežele pred “agressorji” (Rusijo) in da je nam v ta
namen potrebno obdržati in jačati našo “obrambno silo”.

V Moskvi pa trdijo, da le edino njeni zastopniki so se na
konferenci združenih narodov potegovali za svobodo podjarmlje-
nih ljudstev, da se oni so zahtevali preiskavo angleške invazije v
Indonezijo, da le oni so se postavili za demokracijo na Grškem,
in pa da so le oni podprli zahtevo Sirije in Lebanona, da naj se
angleška in francoska okupacijska armada umakneti od tam.

Byrnes je dejal, da vzlic temu, da imamo mi drugačen način
življenja (kapitalistični), kot pa ga ima Rusija, je še možno, da
delamo skupno. Nesreča je, ker je pri tem vseskozi izvajal, da bo
sodelovanje z USSR mogoče le, ako se bo ravnala v svoji vnanji
politiki po naših željah.

Byrnes je jako poudaril, da bi bila največja katastrofa, če
bi nastala vojna med nami in Rusijo. To je pravilno. Ampak v
svojem govoru vzlic lepim željam in zagotovilom ni storil ničesar
takega, kar bi pomenilo, da jo nočemo in da jo ne iščemo. Wal-
ter Lippmann je bil v svojem članku z dne 1. marca v “Chicago
Sunu” bolj v pravem.

Tekma je tukaj, jepisal, ne sicer na zapadu, kjer komunizem
nima kaj prida pognojenih tal, da se bi utrdil, ampak tekma med
kapitalizmom in sovjetskim komunizmom je v deželah, kjer je
ljudstvo do skrajnosti zatirano, držano v ignoranci a si vendar
želi nekam ven, bolj na prosto.

Na kratko borba je vzlic frazam s katerekoli strani v
bistvu med zatiranimi in izkoriščevalci. Med imperialisti in kapi-
talisti na en strani in med stomilijonskimi množicami brezprav-
nih na drugi.

mogočnjaških gospodarjev! A
zmagal je sam iz sebe, da ne
stoji v družbi narodov nič več
kot nebogljeno dete. Možak je,
ki ponosno lahko pokaže na svo-
ja kulturna prizadevanja in us-
pehe, na svoje zdravje in na svoj
neukrotljivi pogon v novo rast.
Ne more si kaj, če je številčno i
majhen. Pri možaku merimo ve-
likost po njegovem čelu in prid-
nost po njegovi žuljevi roki. Ali
naj temu narodu mednarodna
skrb za utrditev pravice zaveže
oči, da ne bo videl s svoje zem-
lje v svet? Ali naj mu zaloput-
ne vrata, da kot hromeč ne bo
mogel po svojem svetu do mor-
ja in bo moral prositi milostne-
ga dostopa kogar koli.

Res, tudi očitke slišimo, da to
ali ono ni bilo povsem v redu ob
krvavih borbah za svobodo, za
osvoboditev naše zemlje vseh
naših ljudi, zlasti tistih, ki so
ječali od prve svetovne vojne
pod fašističnim jarmom. Za vse
to nimamo drugega odgovora,
kakor zelo staro modrost: “Kdor
nič ne dela, nič ne zagreši!” La-
kho je na mehki pernici varno
počivati, hudo težko je tvegati,
delati, boriti se in umirati za
svojo zemljo. Prvo je široka in
ravna cesta, vse drugo ozka in
strma pot, na kateri vsak lahko
spodrsne, kljub dobri in naj-
boljši volji.

In so še drugi glasovi, ki jim
z bridkostjo prisluhnemo, ker se
do mozga upira v nas.

Ali je res mogoče, da so še
kje ljudje, po katerih žilah se
pretaka slovenska kri, pa želijo,
da se Trst in Gorica odtrgata od
slovenske matere zemlje in s
tem od Jugoslavije? Kakor se
pamet in srce upirata, dejstva
pa izpričujejo, da je to bridka
resnica. (Italijanski časopisi so
citirali izjavo dr. Mihe Kreka,
glavarja slovenske klike na be-
gu v Italiji, da jugoslovanske
zahteve po Trstu niso upraviče-
ne. Op. SANSa.)

Kako more biti komu še ne-
jasno, da je vse naše trpljenje
v štiriletni vojni bilo darovano
v prvi vrsti za naše Primorje?
Kdor bi izmed Slovencev želel
odtrgati ta dragoceni kos naše
zemlje iz naših rok, od našega
skupnega telesa, v takem ni poj-
ma o tisti nujni enotnosti vsa-
kega naroda tedaj, ko mu gre
za biti ali ne biti. Naj ga do
takih dejanj sebičnost, užalje-
nost, maščevalnost, morda oseb-
no mu prizadeta krivica kar
koli, tako delo in dejanje se
imenuje med vsemi narodi vele-
izdaja.

Zares gre za -naš Trst! Prav
sedaj gre, prav sedaj je zbrana
družba v Londonu, ki bo pre-
tresala vse dokaze, katere so
prinesli zastopniki Slovenije in
Jugoslavije na zeleno mizo. Vse
noči molijo Slovenci, ki se dru-
gače ne morejo udeleževati du-
hovne borbe za naš Trst, da bi
zmagala pravica. Trdno upajmo
v to zmago. Saj bi bila naša sr-
ca do obupa potrta in suhe kra-
ške skale bi morale točiti solze,
ko bi njih rod po tolikih letih
sužnost še ne bil priključen Slo-
veniji in Jugoslaviji, kamor
spada in kamor je v sužnosti le
od tega hrepenenja črpal moči,
da je tako junaško vzdržal.

SANS.

ČEMU NESPORAZUMI MED ANGLIJO IN
SOVJETSKO UNIJO TAKO NARAŠČAJO?

V Londonu in Washingtonu
sklepajo, da se je vlada v Mo-
skvi odločila za skrajno ofen-
zivno, provokativno vnanjo po-
litiko proti Angliji, v namenu,
da se jo uniči kot velesilo prve-
ga reda—oziroma, o Angliji gre
že dolgo glas, da jeza svojo vlo-
go velesile odvisna sedaj popol-
noma od Zed. držav, kajti sama
od sebe je ne bi več zmogla.

Clankar časniške agencije
ONA, Donald Bell, ki Angliji ni
kaj prijazen, je napisal o sporih
med Višinskim ter Bevinom, ki
sta se spopadla na nedavni kon-
ferenci organizacije združenih
narodov v Londonu, sledeča raz-
glabljanja:

Možje, ki sede v Kremlu, so
preživeli nekaj zanimivih dni.
Vesti, ki so prihajale iz najraz-
ličnejših koncev in krajev sve-
ta, so si v mnogem nasprotova-
le. Podkomisar Višinski se je
vrnil iz Londona in je poročal
o svojih spopadih z Bevinom.
Pripovedoval je o tem, kako je
varnostni svet organizacije ze-
dinjenih narodov glasoval proti
Sovjetski uniji v zadevah Per-
zije in Grčije, Indonezije in Si-
rije ter Lebanona. Te vesti niso
bile ravno najboljše vrste.

Toda prihajale so tudi dru-
gačne novice. Perzijski mini-
ster, ki -je bil vložil pritožbo
proti Rusiji, je moral odstopiti
in njegov naslednik je prišel v
Moskvo na pogajanja.

Grški vnanji minister je tudi
odstopil. V zadevi Indonezije je
poraz ukrajinskega predloga
pomenil, da je Rusija razvila
prapor svobode za kolonijalne
narode pogajanja med Indo-
nezijci in Nizozemci so dobila
čisto drugačno lice. Na najraz-
ličnejših krajih britanskega im-
perija je začelo treskati in po-
kati.

Upor v vrstah indijskih mor-
narjev njegovega veličanstva
kralja. Izgredi v ulicah Bom-
baya in Calcutte. Borbe v Pale-
stini in krvavi izgredi v Egiptu.

Britanski kabinet je poslal
troje tvojih članov v Indijo. Na-
leteli so tam po prvih svečano-
stih, na položaj, ki je zelo za-
pleten. lndijci bodo stavili
svoje zahteve z zavestjo, da niso
več tako osamljeni kot prej.
Njih zahteve s§ bodo krile z za-
htevami narodov Indonezije in
Srednjega vzhoda.

Britanska oblast se je krhala
istočasno pod diplomatičnimi
udarci in pod notranjimi nemi-
ri. Položaj se je spreminjal od
ure do ure in dozoreval. Kmalu
bo Britancem težko, vsekakor
pa njihovi delavski vladi skraj-
no neprijetno, odločiti se za na-
silne korake, ki bodo potrebni,
da se zavlada nad situacijo . . .

V britanskem parlamentu se
je vršila debata o zunanjih za-
deveh in konservativec MacMil-
lan je svaril vlado, da utegne
privesti napetost na Srednjem
vzhodu do vojne z Rusijo. Ko je
potem govoril Bevin, je sicer
res zagovarjal angleško carstvo
v besedah, katerih se sam
Churchill ne bi bil sramoval, to-
da storil je to šele prav na kon-
cu svojega govora. In govoril
je 80 minut!

Naglašal je, da si ne more mi-
sliti, da bi izbruhnila vojna med
Britanijo in Rusijo. Tudi pred-
sednik Truman je tako govoril,
toda to je bilo še meseca novem-
bra. Položaj je bil drugačen, in
rusko-ameriški interesi se. ni-
kjer ne križajo. Ameriško-ruski
konflikt se bi utegnil dogoditi
le, ako bi bili mi pripravljeni,
da z orožjem podpiramo angle-
ško politiko proti Rusiji.

Bevin je govoril o svojih spo-
padih z Višinskim. Njegove be-
sede so bile namenjene Krem-
linu ravno toliko kot angleški
delavski stranki. “Oni, ki so pr-
vaki Sovjetske unije,” je razla-
gal, “so člani proletarijata. Jaz
sam pa sem tudi proletarec. Va-
jeni smo trdih udarcev, toda na-
šega prijateljstva to ne kali.”
. Neodvisnost Perzije mu je bi-

la mnogo manj pri srcu. Vsa
perzijska zadeva je le del stare-
ga boja za petrolej —in pova-
bil jeRusijo naj se pridruži An-
glo-Amerikancem, ter naj tako
razrešijo ta spor za petrolej, ki
ogroža enoto treh velesil.

Možje v Kremlu so najbrže
zaključili, da to nikakor ne po-
meni, da bo anglo-ruski antago-
nizem zdaj končan. Jasno jim
bo, da je Bevin spoznal, da se je
bil zaletel, in da je njegova po-

litika trde roke napram Rusiji
brezuspešna in brez izhoda. Kaj-
ti ta politika ne more in ne bo
rešila nobenega notranjih pro-
blemov angleškega imperija in
v Angliji sami le cepi vrste an-
gleške delavske stranke. To je
razlog, da je Bevin govoril tako

—in da je svoje besede naslovil
obenem svojim delavskim po-
slancem v angleškem parlamen-
tu in širokemu svetu. Zato je
tako poudarjal, da ne misli na
tretjo svetovno vojno.

Bevin brani vsak košček an-
gleškega imperija. Spoznal pa
je, da je šel nekoliko predaleč
in da je treba übrati drugo smer
in drugačne strune. Pripravljen
je plačati ceno revizijo po-
godbe iz Montreaux-a glede
Dardanel in sporazum glede pe-
trolejskih zakladov Srednjega
vzhoda. Pokazal je z vso jas-
nostjo, da si želi nanovo prido-
biti prijateljstvo Rusije in tako
končati napetost, ki bi bila za
angleško carstvo skrajno neugo-
dna. ako bi trajala daljp časa.

Bolgarija se presnav-
lja v socialistično
republiko

Iz Sofije poročajo o velikan-
skem gibanju, ki je Bolgarijo
spremenilo iz monarhije v repu-
bliko, tudi ako jo demokratične
sile uradno še niso priznale. Vrh
tega je Bolgarija v procesu so-
cialne revolucije.

Časniška agencija ONA poro-
ča o velikanskih shodih, ki so
se vršili širom dežele v prilog
objave republike in da se posta-
vi zahteva, da morajo biti vsa
nezakonito pridobljena premo-
ženja zaplenjena. V Sofiji so se
vršile demonstracije, katerih se
je udeležilo več tisoč oseb.

Nedavno se je vršila velika
demonstracija v prilog za kon-
fiskacijo nezakonitih premo-
ženj. V poteku shoda se je nje-
gov značaj spremenil in se raz-
vil v velike demonstracije proti
opoziciji in proti monarhiji. Na
tisoče ljudi je šlo pred parla-
ment in kazalo napise kot “Doli
z monarhijo!” Naj živi republi-
ka!” ali “Vrnite ljudstvu nje-
govo imetje! Odobrite takoj za-
kon o konfiskaciji!”

Agrarna, socialistična in ko-
munistična stranka podpirajo ta
zakon, o katerem pišejo vladni
časopisi, da bo ‘izpodjedel ko-

, renine fašizmu-’ Opozicija pa je
enako odločna proti temu kora-
ku. Mušanov. bivši predsednik
vlade, je šel tako daleč, da je
trdil, da bi ta zakon “ogrožal
temelje narodnega gospodar-

, stva.”
Vse stranke domovinske fron-

i te podpirajo zakon, a si niso po-
polnoma na jasnem glede nači-
na izvedbe. Kar velja prepre-
čiti, je to, da ne bi zakon postal
orodje osebnega sovraštva. Za-
konski predlog je bil predan po-
sebnemu'komiteju, da natančno
prouči njegove določbe, kajti

: vsi poslanci so si na jasnem,
: da je zakon revolucionarnega
značaja, ter da je treba paziti,
da bo izveden na tak način, da
ne bo privedel do gospodarske
zmešnjave.

Tole mi ne gre
v glavo ?

Kako to. da je deželam toliko
laglje uganjati vojno politiko,
uprizarjati intervencije ter se
zapletati v vojno, kakor pa de-
lati za mir in vzajemnost med
sabo, to mi nikakor ne gre v
glavo!
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