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"Počivaj v miru"...
Bus mi je ušel tik pred no-

som. Ujela bi ga bila še pravo-
časno, da me ni ovirala množica
ljudi, ki je pred pogrebniško hišo
na vogalu čakala sprevoda. Pre-
cejšnja vrsta avtov je bila že
pripravljena, pripravljeno tudi
že cvetje na odprtem vozu. V
obliki blazinice zloženih belih
in rdečih nageljnov se je čitalo

Mati .
.

•

Stoječ v ozadju nisem opazi-
la, kdaj so prinesli in naložili
krsto, ne kdo in kaj je šel prvi
za njo. Kajti ljudje so za tega
že jeli vršeti in naglo izginjati v
brndajočih vozilih. Ni trajalo
dolgo in ostala je ob cesti le še
mala, v dve ali tri skupine po-
razdeljena jatica ljudi.

Nič več se ni govorenje spa-
jalo in topilo v polglasen šum.
Jasno in izrazito so prihajale
besede in hočeš, nočeš morala
sem poslušati-

“Pa je odšla. Rešena vsega...”
je milo potožil ženski glas.

Glasneje in nekam jezno in
trpko se je odzval drugi: “Reše-
na .- . Prav praviš.Nad eno leto
je hirala, se sušila, da je je bilo
vsak dan manj. Pa sem jo vča-
sih posvarila. Deco, sem ji re-
kla, naj vpreže. Ponavadi mi ni
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Napori za novo borbo med socialisti
in komunisti se ne bzdo posrečili

Na kongresu socialistične stranke v Italiji je bil predlog za
združenje s komunisti v eno stranko odklonjen, a bilo je ob enem
sklenjeno, da obe stranki sodelujeta druga z drugo kot sta doslej-

Isto se je zgodilo v Nemčiji, v angleški, v ameriški in v fran-
coski okupacijski zoni. Tam za sodelovanje med vodilnimi gla-
vami ni bilo toliko navdušenja in reporterji ameriških listov so
to pojasnili z ugotovitvijo, da vojaška vlada omenjenih treh de-
žel ne želi pobratimije med socialdemokrati in komunisti, ker če
se bi dogodila, bi to povečalo vpliv sovjetske vlade.

V tistem delu Nemčije, ki ga vlada sovjetska vojaška oblast,
pa se združevanje že izvaja. Komunisti so se imenu svoje stranke
odpovedali, enako socialdemokrati svojemu in se odločili za skup-
nost pod firmo “zedinjene socialistične stranke”.

Socialdemokrati v Belgiji, ki gotovo niso revolucionarni in
ne posebno radikalni, so prevzeli vlado s pomočjo komunistov, in
ker niti z njimi nimajo večine v zbornici, so privabili zraven tudi
liberalno skupino poslancev. Klerikalci, ki so v Belgiji sedaj naj-
jačja stranka, so od kraja sugestirali, naj bi šli socialdemokrati
z njimi v vlado, pa so slednji storili edino pameten korak, da so
se rajše zedinili za nadaljevanje sodelovanja s komunisti in li-
beralci.

V francoski konstituanti nastopajo socialisti in komunisti
skupno Če bodo pri tej taktiki oboji vztrajali in jo previdno vo-
dili, bo Francija v bodoče res napredna, socialistično usmerjena,
demokratična država.

Na Poljskem delajo socialisti in komunisti skupno. Nihče ne
more reči, da Jan Stanczyk (Stanček), ki je v poljski vladi de-
lavski minister, ni preizkušen socialist. Bil je delavski minister
tudi v zamejni vladi. Nedavno se je udeležil v Zed. drž. konferen-
ce za pospešenje relifne akcije na Poljskem ter med drugim po-
udaril, da se Poljska razvija v silnih bolečinah, in da jo reakcija
(v Zed. državah in drugje) napada s trditvami, ki niso resnične-
Poljski veleposlanik v Washingtonu, Oskar Lange, je bil aktiven
član socialistične stranke na Poljskem. Predsednik poljske vlade
Osubka Moravski je socialist.

Predsednik eksekutive angleške delavske stranke, Harold
Laski, je na kongresu socialistične straaike v Italiji dejal, da je
za solidarnost vsega socialistično mislečega delavstva po svetu,
a priznal je, da za enkrat ni še za združenje socialističnih strank
s komunističnimi. Toda ob enem je izjavil, da se angleška delav-
ska deputacija v kratkem spet poda v Rusijo za snovanje delav-
ske politične internacionale, kakor se je prej za ustanovitev de-
lavske strokovne internacionale. Laski je bil v svojem govoru,
posebno pa še v intervjuvu z ameriškimi časnikarji, zelo nepri-
jazen ameriški socialistični stranki in njenemu vodtelju Nor-
manu Thomasu, ker se je v najtragičnejših dneh borbe proti fa-
šizmu družila z onimi, ki so hoteli na vsak način preprečiti, da
bi Zed. države napadenim deželam kaj pomagale, češ, da nas bi
to zapletlo v vojno-

Nesoglasja torej še obstoje. A ob enem tudi volja med so-
cialisti in komunisti po svetu, da se borba na nož, kakršna se je
med njimi vršila po prvi svetovni vojni, več ne obnovi, pač pa,
da si oboji vzajemno grade pota v sodelovanje v graditvi miru
in mednarodne zajemnosti.

Naša vlada se odločila za "korektne"
odnošaje z novo Jugoslavijo

Dne 18. aprila je državni department oznanil, da je z Jugo-
slavijo spet v pravilnih, normalnih odnošajih. Za našega posla-
nika v Beograd je bil poslan Richard C. Patterson Jr. On je imel
to službo nekaj časa že pri jugoslovanski zamejni vladi, potem
je bil poslan po ustanovitvi Titovega režima v Jugoslavijo, a na-
stali so nesporazumi, velika trenja med velesilami glede ureditve
Jugoslavije in Patterson je bil poklican domov- Iz Washingtona
pa jebilo v Beograd sugestirano, da se bržkone tja več ne vrne,
ker naš državni department smatra, da se nova Jugoslavija ne
razvija po demokratičnih pravilih.

Titova vlada je odgovorila na ta migljaj zelo agresivno. S
pomočjo sovjetske propagande je začela oglašati za tajnika orga-
nizacija združenih narodov, ki se je je baš takrat formiralo v
trajno ustanovo, svojega poslanika v Washingtonu, Stanoje Si-
miča. To se ji je menda zdelo potrebno, da nekako nadmaši ame-
riško potezo z umikom našega poslanika iz Beograda. Simič je
dobil veliko publicitete, izvoljen pa seveda ni bil. Ker pa je v
diplomaciji običaj, da če kaka vlada odpokliče svojega poslanika,
bodisi zaradi njegovega “zdravja” ali kar že, mora isto storiti
če ne že radi kaj drugega, pa vsled svoje časti, tudi prizadeta
dežela. Tako je jugoslovanska vlada naredila svojo potezo s tem,
da je poslanika Stanoje Simiča imenovala za ministra vnanjih
zadev- Simič je odpotoval v novo službo, toda na njegovo mesto
ni bil nihče imenovan.

Medtem se je tu preudarjalo, ali se naj bi ameriška vlada na-
pram Jugoslaviji še bolj ohladila, ali pa poslala tja poslanika in
s tem skušala ustvariti med AVashingtonom in Beogradom znos-
Ijive odnošaje. Demokracije se ni v teh pogajanjih nič več po-
udarjalo, ker bi tam lahko rekli, da naj se zanjo rajše tu najprvo
pobrigamo, posebno v južnih državah. Razne ameriške časniške
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niti odgovorila. Zmignila je z
rameni in odšla svojo pot. Loti-
la sem se i njega- “Frank, tako
in tako je,” sem mu rekla. “Vdo-
vec boš, ako ne boš Ane bolj ču-
val.” Naj bosiram svojega ded-
ca, če se mi pusti! Tako me je
zafrknil, mrha.”

“Pa otroci?”
“Otroci so otroci. Nimajo pa-

meti. Ampak on, mož, oče bi bil
moral nastopiti, pa jim pove-
dati. da se ne hodi domov samo
sitnarit, pa jest in spat . - .”

“Baje je ženo zametal .
.
.”

“Ne samo zametal! Pikal in
špikal jo je ob vsaki priložnosti
in to kar ypričo otrok. Ni čuda,
da ni njena beseda veljala nič.”

“Pa so se vendar jokali- Celo
on si je brisal oči.”

“Da, zdaj, ko so jo spravili na
oni svet, zdaj se jim oglaša vest,
morda i srce. r. namreč otro-
kom. Njemu in njegovim solzam
pa ne verjamem.”

“Misliš, da se je hinavil?”
“Hinavil, ali ne. od srca mu

že ni prišlo, kei' srca on nima ”

“Morda se bo vdrugič oženil,
čeprav ni več posebno mlad. Lep
pa sploh ni bil nikdar. Otroci so
pa že napol odrastli . ..”

“Otroci mu že ne bodo ovira.
Razgnal jih bo, če mu bodo kaj

agencije so poročale, da je naša vlada hotela od jugoslovanske
vlade izjavo, da-li bodo pogodbe, ki jih ima z drugimi deželami,
ohranile svojo veljavnost, ali pa vržene v koš. Associated Press
je dne 18. aprila poročala, da se naša vlada opira posebno na po-
godbo, ki je bila sklenjena leta 1881. Takrat Jugoslavije sploh še
bilo ni, niti ni imela Srbija besede, a bil je v tisti dobi sklenjen
sporazum med velesilami, da naj bo Balkan v mednarodni trgo-
vini pristopen vsem deželam-

Omenjena agencija pravi, da je Titova vlada v ta pogoj pri-
stala, češ, da je bila nova Jugoslavija od začetka za svobodne
zveze z vsemi deželami, a v Washingtonu še vedno sumijo, da bo
nad gospodarstvom v Jugoslaviji zagospodovala Sovjetska unija.

VzLc temu so se nekateri vodilni uradniki državnega de-
partmenta osmelili reči, da bo Jugoslavija dano besedo držala in
da pri tem ne želi drugega kot da se ravnajo po njih tudi druge
vlade.

Imenovanje ameriškega ambasadorja za službo v Beogradu
je mnoge presenetilo, toda nikogar ne bolj kot kliko, ki se zbira
okrog Konstantina Fotiča. Ta mož ima v ameriški višji družbi še
vedno “dobre zveze” in si je silno prizadeval, da se bi diploma-
tični odnošaji naše vlade z Beogradom še bolj razdrli. Pa mu je
jzpodletelo, ker so v državnem oddelku spoznali, da je boljše
:meti v Beogradu polnopravnega poslanika kot pa le upravitelja
poslaniških poslov.

Istočasno, ko je ameriška vlada svetu sporočila, da ji je
vlada v Beogradu stvari zadovoljivo pojasnila, in bo radi tega
redne diplomatične stike z njo spet obnovila, je Jugoslavija po-
slala sem za ambasadorja Savo Kosanoviča.

Ko so iz Beograda vlado v Washingtonu vprašali, če bi bil on
sprejemljiv, so dobili afirmativen odgovor- To je dobro. Sava
Kosanovič je mnogim uradnikom zvezne vlade v Washingtonu in
drugje že znan. In znan je tudi tukajšnjim Jugoslovanom, med
katerimi se je gibal kot človek iz ljudstva. Pred vojno je bil vo-
ditelj srbske kmečke stranke na Hrvatskem, je spreten politik,
pozna'socialne probleme ne samo v svoji deželi ampak v svetov-
nem obsegu in za ameriško vlado je lahko sprejemljiv tudi zato,
ker ni “komunist”, čeprav je bil v Titovi vladi minister za infor-
mativno službo, ali kot bi se lahko reklo, minister propagande.

Zelo koristno bo, če se med Jugoslavijo in Zed. državami
ustanove res prijateljski odnošaji ne samo v političnem, temveč
tudi v gospodarskem smislu. Obnovitev “korektnih” diplomatič-
nih zvez med obema deželama nam daje upanje, da se to tudi
zgodi.

nagajali- Hiša je njegova, in
žensk, ki jim je vsaka smet v
hlačah dobra, takih žensk se ni-
kjer ne manjka. Ampak takega
sužnja, kot je bila pokojna, ne
bo več našel na vsem božjem
svetu . . . Počivaj v miru, Ana,
saj si počitek zaslužila . . •” Glo-
bok vzdih. “Ne bi rekla dva-
krat, da nima že kje katere iz-
brane .

. .”

Pristopil je moški- “Na, na!
Vam ženskam pa res ni nič sve-
tega! Pogreb, žalost .. . Vedve
pa obirate! Hm, hm .. •”

“Če že obirava, obirava žive,
ne mrtve . .”

“Na. üboge Ane skoro ne bi
imeli kaj obirati. Saj jo je bila
sama kost in koža ” Ozrl se je
po tretji, ki je molče stala ob
strani. “Kaj pa ti, soseda, nimaš
teka do opravljanja?”

Tretja je odmahnila z roko.
“Ha. vdova si. Nemara imaš

drugačne račune .. • Hmmm?”
je možak silil dalje.

“Oh, ne budali! Jezna sem,
jezna tako, da piham. Tu, glej,
prav na rob ceste sem se nasta-
vila, da bi me pobral v avto. Pa
me ni maral videti- Desno in le-
vo jih je pobiral. Mene pa pu-
stil .

.
.”

“Kdo pa, kdo?”
“Ne delaj se nevednega! Veš

dobro, kdo ... Pa je pozabil, da
mi dolguje nekaj dolarjev. Ka-
ko mi bo to zdaj prav prišlo!
Tako pismo mu napišem, da mu
bo še pleša zardela. Zapomnil si
bo, umazanec preklemanski,
kdaj je užalil Heleno Krupo-
vo .

.
•”

“Oh, oh. oh, preden bo solnce
zašlo, boš ti že pozabila.” Prijel
jo je pod pazduho, pa nimignil
še ostalima: “Čez cesto tamkaj
je “Luknja v zidu”. Pojdimo in
poglejmo, kakšna je od znotraj,
in kakšno pijačo točijo . -.”

In so se pobrali v taverno.
Po sinjem nebu je plaval bel

oblak. Tanjšal se je in manjšal,
ali preden se je razgubil, je do-
spel bus in pogoltnil mene in
Anino žalostno zgodovino . .

-

Hitler uničil mnogo knjig
tudi v Angliji

Nemški bombniki so v napa-
dih na angleška mesta uničili
nad deset milijonov knjig, naj-
več v porušenih šolah, knjižni-
cah in knjigarnah.

RAZPIS SLUŽBE
UPRAVNIKA PROLETARCA

Ker je Chas. Pogorelec na seji
odborov JSZ dne 19. aprila po-
novno izjavil, da resignira kot
upravnik naših publikacij in kot
tajnik JSZ, (delal bo še do 1-
junija), se s tem razpisuje slu-
žbo za to mesto.

Potrebno je v nji znanje obeh
jezikov, knjigovodstva in v agi-
taciji.

Prijave naj se pošilja pred-
sedniku eksekutive Joškotu Ov-
nu bodisi na njegov naslov, ali
pa na naslov Proletarca. Kdor
želi k temu več pojasnil, naj se
obrne na podpisanega.

JOŠKO OVEN,
predsednik spravnega odbora

Proletarca
Clarendon Hills, 111.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

• i
sledi bivšemu “lemenatarju”
Stalinu kakor je sledila pred re-
volucijo politiki carizma- Raz-
lika je le, da je bila takrat dekla
izkoriščevalcev, sedaj pa saj v
socialnem oziru lahko služi lju-
dem.

Harold J. Laski, ki je danes
najbolj avtoritativna osebnost v
mednarodnem delavskem giba-
nju, in predsednik eksekutive
angleške delavske stranke, je v
predavanju na konferenci za-
družnikov dne 21. aprila v
Brightonu na Angleškem ustva-
ril senzacijo z izjavo, da imajo
Zed. države atomsko bombo že
toliko izpopolnjeno, da lahko
ena sama poruši dve taki državi
hkrati, kot sta Illinois in India-
na. Pri tem je udarjal po ame-
riški tajni politiki “atomske
ere”. Dejal je med drugim: “Tri-
je možje se snidejo v Beli hiši
(v Washingtonu) in odločujejo o
usodi človeštva .■ . Tako raz-
merje zastruplja vsa pota med-
narodnega občestva ..

.” Naša
atomska bomba je res napravila
tudi v miru morda še več škode
kot pa jo je v napadih na dva
japonska mesta. In če jo bomo
držali zavratno v žepu kakor
gangster svoj revolver proti člo-
veku, ki mu preti, ako ne stori
vse po njegovem, tedaj bo orga-
nizacija združenih narodov pre-
minula še veliko prej kot pa je
Wilsonovo društvo narodov.

Ernest Bcvin se je izkazal za
zelo spretnega državnika, am-
pak ne tako, kakor je medna-
rodno delavstvo pričakovalo od
njega. Zato ga je resno prijel na
shodu v Brightonu posebno pro-
fesor Laski največ radi Špa-
nije- Bevin se je ujel glede Fran-
covega režima na Španskem v
Churchillove mreže in namesto
da se bi izmotal iz njih, se čez-
dalje bolj zapleta vanje. Zdi se,
da je Bevinov strah za interese
imperija Velike Britanije v Špa-
niji tolikšen kot je strah Chur-
chillovih torijev. In namesto da
bi zidal zveze med Anglijo in
Španijo s španskim ljudstvom,
si prizadeva odriniti odločitev
kaj naj se zgodi s fašizmom v
Španiji. Pa bo vendar morala
priti, neglede na napore Bevina
in Byrnesa, da se jo zavleče.

Grški kralj, ki vedri v Angli-
ji, ima v delavski stranki več
neprijateljev kot pa zaščitnikov.
To mu je dne 21. aprila pred-
sednik odbora delavske stranke
—že parkrat prej omenjeni pro-
fesor Laski, javno poudaril.
“Ostani rajše mirno na Angle-
škem, kot pa da bi silil nazaj na
grški prestol ter s tem zanetil
novo civilno vojno ” Sploh je
čudno, kako to, da se Attlee in
Bevin sama odločno ne zavza-
meta dati zavoro na voz rojali-
stične reakcije v Grčiji, ko ven-
dar vesta, da je fašistična kakor
je bila, in da s tem le odbijata
simpatije tistega ljudstva, ki bi
rado živelo z Anglijo v prisrčni
vzajemnosti!

Na velikonočno nedeljo je ne-
ki “radio komentator” v Londo-
nu razlagal, kako napačno je,
ker se angleška in ameriška vla-
da bojita pomagati gibanju za
strmoglavljenje fašizma in dik-
tatorja Franca v Španiji. Njun
strah je kajpada ta, da ako Fran-
co pade; ga nasledi radikalno
republikanski režim, ki se oslo-
ni na Sovjetsko unijo. Anglija
in Zed. države pa bosta s tem na
izgubi. Vprašal je: “Kam pa naj
se ljudstvo, ki zahteva socialnih
pravic, obrne, če ne na Rusijo,
ko pa vidi, da mi povsod pod-
piramo le reakcijo, mešetarimo
z degeneriranimi princi za ob-
novitve monarhij in se druži-
mo s plemenitaši, bigotsko hier-
arhijo in z drugimi takimi veli-
kaši, ki prospevajo v vlogi pi-
javk?” Mar ne bi bilo boljše,
ako bi se Bevin od torijske vna-
nje politike odstranjal ko hitro
mogoče in bi s tem ljudstva, ne
pa izkoriščevalce ljudstva pri-
dobil na stran Anglije? Ampak,
kot je dejal neki član sedanje
angleške delavske vlade—težko
je še taki vladi prekiniti preko
noči s prošlostjo, ki je zidana na
štiristoletih. Svojo opombo je
storil glede Indije. Kar je bilo
zgrajenega v 400 letih, ne mo-
reš podreti s proglasom in ne
demokratično preko noči- Tu
pa ima prednost sovjetska pro-
paganda, ki takim ljudstvom do-
poveduje. da se prošlosti lahko
iznebi le na način, kot so se ca-
rizma tam otresli.

Town Mecting os the Air je
ustanova, ki po radiu prireja
razprave o sodobnih problemih.
Minuli teden se je vršila disku-
zija o Španiji. Dva govornika
sta propagirala intervencijo za
strmoglavljenje španskega fa-
šizma, dva pa sta zagovarjala
taktiko ameriške vlade, da naj
gremo polahno v tej stvari. Ni-
hče slednjih dveh si ni upal za-
govarjati španskega fašizma di-
rektno, pač pa takole: “Če se
umešamo v Španijo, nastane ci-
vilna vojna. Pustimo španske-
mu ljudstvu, da si obliko svoje
vlade samo določi.” Tako neka-
ko se je glasil tudi nasvet naše-
ga državnega tajnika Byrnesa.
z dodatkom, da naj Franca in
njegov režim odstrani špansko
ljudstvo “na miren način”. Pa
je Cecil Brown vprašal svoja
dva nasprotnika, kako se naj to
zgodi? Mar naj španski republi-
kanci pošljejo deputacijo k
Francu in ga prosijo, gospod
caudillo, umaknite se, da mi

prevzamemo vlado! In res je bi-
la tista sugestija iz našega dr-
žavnega departmenta ena naj-
bolj bedastih. Kdaj pa je bil še
kak tiran na svetu odstranjen
na “miren način”?

Ekonomske sankcije Zed. dr
žav in Anglije bi bile proti fa-
šizmu v Španiji najbolj učinko-
vito “mirno sredstvo”. Ampak
kakor smo odrekli španski repu-
bliki v civilni vojni vso pomoč
in ji nismo hoteli prodajati niti
municije, tako sedaj enako tr
moglavo vztrajamo podaljšati
življenje diktatorju, ki sta ga
zasidrala v Madrid Mussolini in
Hitler.

V Španiji je dobilo zavetje
več tisoč vojnih zločincev, bel
gijski kvizling, ki je med vojno
slutil Hitlerju in razni drugi
stebri nacizma. V Madridu je
skušal to dejstvo oglašati poro-
čevalec Columbia Broadcasting
sistema, pa ga je Francov mini-
ster dva dni pred Velikonočjo
opozoril, naj pobere šila in ko
pita ter izgine iz Madrida, če
noče, da bo iz Španije šiloma de
portiran. Ta poročevalec je \

, nedeljo 21. aprila govoril Arne
riki po radiu iz Pariza, da sc
übežni vojni zločinci iz Nemčije
in iz drugih dežel v Francovi
Španiji, s protekcijo španskega
“gestapa” tako svobodno giblje
jo, da je že škandal za zavezni
ke, ker mu to puste! Bilo bi do
bro, če bi kdo smel kaj takega
poročati tudi iz Rima, kjer tud)
ščitijo precejšnje krdelo vojnih
zločincev, nevštevši razne übež
nike, ki so sedeli na plotu in se
nagibali več k Hitlerju kot pa
k zaveznikom.

Aleksander Rankovič, ki je v
sedanji jugoslovanski vladi mi-
nister notranjih zadev, je poro
čevalcu ameriške časniške agen
cije Associated Press razložil
kako je bil Draža Mihajlovič
ujet in kaj so njegovi zločini
Zagotovil je, da bo imel Mihaj
lovič pošteno obravnavo, ki bo
javna, dostopna tujim in doma
čim reporterjem. In pa, da je
vojnemu sodišču priporočeno

(Konec na 5. strani.)

‘i

Tole mi ne gre
v glavo?

Ker se je ameriška vlada toli-
ko pobrigala, da bi dobil Draža
Mihajlovič v Jugoslaviji pošte-
no obravnavo, čemu ni mignila
niti s prstom, da jobi dobili i so-
cialisti v Španiji, ki so bili pred
nekaj tedni kar enostavno obso-
jeni v smrt, to mi nikakor ne
gre v glavo’ čemu toliko dvoj-
ne mere?
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