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UJETI JAPONCI, ki so bili poslani z Ivo Jima v jetniški tabor.
Stražijo jih vojaki ameriške morske pehote (marines).

Skrb Angležev
za nadvlado v
Sredozemlju

ARABCI V POSKUSIH ZA OSVOBODITEV IZPOD
IMPERIALIZMA. KRIŽANJE MED RUSKIMI IN
ANGLEŠKIMI INTERESI. - TURČIJA BO MORALA
POPUSTITI. - FRANCIJA JAKO UŽALJENA

Neglede na optimistična po-
ročila iz Postdama je znano, da
so se tam na konferenci velike
trojice znova najbolj križali an-
gleški in ruski interesi. To bi bi-
lo razvidno tudi iz Trumanove-
ga govora zadnjo soboto, v ka-
terem je poudarjal, da so Zed.
države v tej vojni popolnoma
nesebično in da nimajo nika-
kih teritorijalnih ambicij.

Očitek zaveznikom
Nedvomno je bilo to na di-

plomatično izražen način očitek
onim deželam, ki streme po
razširjenju svojih mej neupra-
vičeno, oziroma ker vsled svo-
jih ambicij ovirajo sklenitev ta-

kega miru, ki bi imel trdna tla.
A tudi Zed. države pri vsem
tem niso brez krivde, kajti tudi
naša vlada zahteva baze za
nornarico in letala širom sveta.

Ampak Trumanov očitek je
bil kajpada naslovljen Sovjetski
uniji, Angliji, Franciji in morda
tudi Jugoslaviji, kajti v Pots-
damu so gotovo razpravljali tu-
di o zahtevah Titove vlade po
Trstu. Gorici in slovenskem de-
lu Koroške.

Najbolj interesirana v vseh
teh teritorijalnih vprašanjih
Sredozemlju je Anglija, ki ima
lod tudi največ besede.

Francija v zadnji klopi
V prejšnji vojni je imela v

Evropi največ besede Francija
in še bolj pa na mirovni kon-
ferenci v Versaju ter potem
skozi do prihoda Hitlerja na ob-
last bankrotirane nemške re-
publike. Takrat je Clemenceau
narekoval pogoje celo Wilsonu
in Lloyd Georgu, a sedaj pa
predstavnik Francije general de
Gaulle sploh niti nikamor po-
vabljen ni. Velika trojica ga
namreč še nobenkrat ni hotela
medse, čeprav sc gre za usodo
Francije prav tako kot vse osta-
le Evrope. Ampak de Gaulle
pač ne zastopa zmagovito, pač
pa poraženo Francijo in kot s ta-
ko ravna vseskozi tudi velika
trojica.

Bo te vojne, oziroma do Hit-
lerjeve dobe, je bila na konti-
nentu Francija prevladujoča si-
la diplomatično in v vojaškem
oziru, pa tudi gospodarsko je

največ pomenila. A Nemčija
pod Hitlerjem jo je z vodstva
naglo izpodrivala, potem jo še
do kraja porazila in vso okupi-
rala, pa je Francija postala v
očeh mednarodnega sveta nič
drugega kot tepena dežela, dr-
žava brez moči, kot so bile re-
cimo Belgija, Čehoslovaška itd.
Naravno, da je Francozom hu-
do radi tega. Toliko so pome-
nili, sedaj pa velika trojica le
nekako iz simpatije ravna z njo
saj kot z državo drugega reda.
In priznava ji teoretično celo
vlogo velesile, ne pusti pa, da
jo bi tudi igrala.

Kako se bo Francija izmuzni-
la iz zapostavljenosti in si spet
debila ugled vodilne svetovne
države, tega niti sama ne ve.

Angleška življenjska žila
Vsled omaganja Francije pa je

postala v Sredozemlju toliko
bolj odločujoča v odnošajih med
deželami Anglija. Velika Brita-
nija smatra Sredozemlje za svo-
jo najvažnejšo “sfero vpliva,”
za svoj pravi “življenski pro-
stor.” Vsa njena sedanja politi-
ka dokazuje, da si ga kani še
bolj utrditi sebi v korist. Sueški

(Konec na 4. strani.)

Med ameriškimi industrialni-
mi krogi je velik boj, kdo naj
dobi izmed njih tovarne, ki jih
je v tej vojni dala zgraditi vla-
da in stanejo ljudstvo milijar-
de dolarjev. Sedaj, ko je muni-
cijska industrija vsled naših
zmag na Japonskem ob zatonu,
so že precej teh tovarn zaprti
in vprašanje sedaj je, kdo naj
jih dobi.

Na zapadli se je ponudil za
močnega konkurenta znani in-
dustrialec Henry Kaiser, ki stre-
mi ustanoviti jeklarski trust
zapadnih držav. Z milijoni do-
larji zvezne vlade obratuje la-
djedelnice ob Pacifiku, a za v
bodoče pa hoče skomblnirati s
tovarnami jekla in železa, ki jih
je dala vlada zgraditi v Pasa-

Dokumenti, ki pričajo, da so Hitlerja
podprli tudi ameriški finančniki

Običaj državnega departmenta je, da po petnaj-
stih letih obiavi dokumente, ki se tičejo odnošajev
z drugimi deželami. Tako je dne 21. julija dal v jav-
nost gradivo, obsegajoče dva tisoč strani, o razmer-
ju Zedinjenih držav z Nemčijo, iz katerega je raz-
vidno, da se je bogataški sloj naše dežele, kakor
angleški in francoski, zelo trudil utrditi Hitlerja, v
nadi, da s tem prepreči socializem v Evropi.

S tem vred smo Hitlerja finančno podprli tudi v
gradnji njegovega militarizma, v nadi, da bo obr-
njen samo proti Sovjetski uniji. Iz enakega razloga
so mu šli na roko bogataški in cerkveni sloji Anglije
in Francije.

Iz omenjenih dokumentov je razvidno, da je Hit-
ler bil deležen finančne in "moralne" pomoči iz Zed.
držav že dolgo prej ko je prišel s podporo mednarod-
nega kapitalizma na krmilo države. Te zveze z njim
je vzdrževal Wall Street in indirektno skozi ta finan-
čni center tudi zvezna vlada. Poročilo pravi, da je
takratni ameriški upravnik poslaniških poslov v
Berlinu George A. Gordon državnemu tajniku
Stimsonu poročal o podporah, ki jih Hitler prejema
"iz gotovih finančnih krogov v Zed. državah". In po-
jasnil je, da mu to "zelo izdatno" pomoč nudijo v
nadi, da bo Evropo otel pred socialistično, oziroma
boljševiško nevarnostjo.

Zanimivo je, da so tri zavezniške vlade—nam-
reč ameriška, angleška in francoska, šle na roke
Hitlerju in ga potem slednji dve še "apizale", ko je
postal preteč, dočim so vveimarsko republiko držale
k tlom.

Teh dva tisoč strani dokumentov o odnošajih z
Nemčijo ni sicer nikakršno razkritje, kajti vsi, ki so
se za položaj zanimali, so vedeli, kdo financira Hit-
lerja in v kakšne namene. A šele ko se je čutil dovolj
močnega, jim je začel mešati štrene. Ako ne bi bilo
te podpore Hitlerju iz demokratičnih dežel, bi se
vojna bržkone ne dogodila in milijone ljudi bi ostalo
živih, drugim pa prihranjeno trpljenje in pomanj-
kanje.

Iz enakih razlogov kot je kapitalizem podpiral
Hitlerja, in pred njim Mussolinija, oziroma oba, ščiti
sedaj diktatorja Franca v Španiji. Drew Pearson je
minulo nedeljo po radiu poročal, da mu pošiljamo
kavčuk, sladkor in razne druge potrebščine, katerih
nam tukaj manjka, kot smo mu jih pošiljali od kar
je ugonobil špansko republiko in nadomestil demo-
kracijo v nji s fašizmom. Pregovor pravi, da vrana
vrani oči ne izkljuje. In to v kapitalizmu drži.

Vse je "božja volja"
V Fort Douglasu blizu mesta

Ogden v državi Utah je neki
ameriški vojak, ki je bil na
straži nad taborom nemških
vojnih vjetnikov, zazdehal, po-
stalo mu je silno dolgočasno,
ura se je pomikala proti jutru,
pa je napel svojo strojnico ter
vsipal krogi je na šotore, kjer
so spali nemški vojaki. Osem
jih je übil, okrog 20 jih je ranil.
Ta “navdušeni” ameriški pro-
stak, piše se Clarence V. Ber-
tucci, doma je pa iz New Orle-
ansa, je dejal, da je postal ne-
strpen, pa je prekinil svoje dol-
gočasje z izpraznjenjem brzo-
strelke. Bržkone ga bodo pro-
glasile naše vojaške oblasti za
slaboumnega, kar res je.

Pogreb njegovih žrtev je bil

značilen v tem, da bi ameriške
vojaške oblasti rade na kak na-
čin priznale sožalje in obžalo-
vanje nad zločinom, pa bi bilo
to v teh okolščinah, ko imamo
Nemčijo pod koleni, proti naši
časti.

In tako so morali nakupiti
nekaj cvetja v počast übitih
nemških ujetnikov njihni tova-
riši in na grobu bili so vsi v
enem zakopani jim je govo-
ril tovariš Nemec, ki ni mogel
reči drugega kot da je bila to
“božja volja”. Češ, Bog ni ho-
tel, da bi se ti naši tovariši še
kdaj povrnili v Nemčijo, pa so
bili tu pokončani in sedaj spe
v pustinji države Utah.

Nato je spregovoril nekaj be-
sed ameriški častnik, nakar so
oddale salvo nad grobom übitih

Naše vojne izgube
nad milijon mož
znašajo od 1941
Daši so bile Zed. države po-

tegnjene v drugo svetovno voj-
no šele decembra 1941, smo se-
daj v nji bolj kot katerakoli
druga zavezniška dežela. Kajti
naloga, poraziti Japonsko, je
prišla v glavnem na ramena
Zed. držav. Vrše jo sijajno, a
tudi stroški v krvi in denarju
so visoki.

Kritike napram Angliji, češ,
da nam v vojni z Japonsko ne
pomaga kolikor bi lahko, so ne-
koliko polegle vsled velikih
zmag ameriške pomorske in
zračne flote. V minulih par ted-
nih so naše sile uničile nad 400
japonskih bojnih in transport-
nih ladij ter okrog 600 japon-
skih bojnih letal.

Vojna se sedaj vrši ob japon-
skem obrežju in Hirohito s svo-
jimi generali vred dobro ve, da
je zanj izgubljena. Zato se vz-
trajno ponavljajo vesti, da ja-
ponska vlada tiplje za premir-
je. Ako bi ameriška vlada hote-
la v teh tipanjih kaj popustiti
v svojih zahtevah za brezpogoj-
no kapitulacijo, se prav lahko
dogodi,., da bo vojne v Aziji
kmalu konec. Morda hipoma in
nepričakovano.

Japonci, ki so upali, da bodo
Filipinski otoki v bodoče trajno
pod njimi, so na njih izgubili
450,000 mož. In Filipini so sedaj
vsi osvobojeni. Enako mnogi
drugi otoki na Pacifiku. Ameri-
ške bojne ladje pa se sprehaja-
jo ob Tokiu.

V vojni so kajpada žrtve na
obeh straneh in zato je umev-
no, da jih je mnogo tudi na na-
ši strani. Naše izgube na Filipi-
nih so znašale 59,656 mož. Sku-
pno na vseh bojiščih je bilo do
poročila z dne 19. julija übitih
244,816 naših vojakov, 639,048
je bilo ranjenih, 47,734 je po-
grešanih in 121,509 je bilo uje-
tih.

Mornarica beleži 50,363 übi-
tih, armada pa 194,447 übitih.

V kampanji za osvoboditev
Filipinov je bilo übitih 12,035
naših vojakov in mornarjev,
46,425 je bilo ranjenih in 1,-
196 je pogrešanih. Naše skupne
izgube na Okinavvi so znašale
18,412 mož.

AVTNE NEZGODE NARASLE
V prvi polovici tega leta je

bilo v Chicagu v avtnih nezgo-
dah übitih 25 oseb več kot v isti
dobi lansko leto. V maju je bilo
50 übitih in 1,434 poškodovanih,
junija pa 34 übitih in 1,280 po-
škodovanih.

naše čete. Navzoči nemški ujet-
niki pa so prisostvovali glasom
poročila AP povsem hladno in
nihče ni potočil soiza. Kar po-
meni, da so se zadržali dosto-
janstveno in pa da bo nekdo iz-
med ameriških oficirjev dajal
odgovor, ker se ni pravočasno
pobrigal, da odstrani iz straže
duševno bolnega vojaka.

Kdo naj dobi tovarne, ki so last zvezne vlade?
deni pri Los Angelesu v Kali-
forniji,. z ogromno tovarno v
državi Utah, ki stane nad sto
milijonov dolarjev, in z jeklar-
nami Colorado Fuel and Iron
Co., izmed katerih je glavna v
Pueblu.

V interesu dežele v celoti je,
da se industrijo razpredeli. Ni
pa ji v korist če se bi to vršilo
v korist posameznikov. Indu-
strialcu Kaiserju se dela v go-
tovih krogih vse preveč poklo-
nov, kajti kar on dela, je vsa-
kemu kongresniku znano, da
dela na zvezne stroške, neglede
kolikšni so. To, da so ogromni,
in da se v produkciji niti pri
Kaiserju nič kaj ne pazi na eko-
nomijo, je tudi znano.

Proti njegovim načrtom so v

tekmi jeklarske korporacije na
vzhodu, posebno takozvani je-
klarski trust, ki se prvič boji
konkurence, drugič pa mu je
za obvarovanje monopola. Vs-
led tega je pripravljen tudi on
prevzeti vladne tovarne v dr-
žavah Utah, Caliiornia, Oregon
in VVashington, seveda napol za-
stonj, kot je slično pripravljen
prevzeti vladna fabriška po-
slopja n. pr. Henry Ford, Gene-
ral Motors itd.

V kongresnih sobanah in v
merodajnih vladnih uradih je
v tem veliko pritajenega meše-
tarenja in mnogi se boje, da bo
prodana marsikatera vladna to-
varna ali pa zaloga vojnega ma-
teriala za slepo ceno. Ljudstvo
bo s tem oškodovano, a posa-
mezniki pa bodo želi milijone

profita. Nato bo kongresna pre-
iskava, kot običajno, časopisi
bodo pisali o tem kolono za ko-
leno, a v bistvu pa ne bo vsled
tega prav nobene spremembe.

Seveda, najboljše bi bilo, ako
bi vlada te tovarne obratovala
na svojo pest, namesto da jih
bi podarjala privatnikom, a to
bi bil udarec na “free enter-
prise”, kar se v smislu kapita-
lističnega pojmovanja demo-
kracije ne sme dogoditi. In do-
čim se kapitalisti med sabo pri-
čkajo, kdo naj prevzame vse te
vladne tovarne širom dežele, se
pa iz njih delavce odstavlja, čim
ni več naročil... The War Man-
power Commission ceni, da bo
vsled preklicanih vladnih naro-
čil do konca julija že dva mili-
jona delavcev nezaposlenih.

Jugoslavija v
silni potrebi
za živila

OTROCI REVNIH DRUŽIN JEDO KOMAJ VSAK
DRUGI DAN.- UNRRA NI IZPOLNILA SVOJIH
OBLJUB. LEHMAN Z RELIFNO AKCIJO ZELO
NEZADOVOLJEN. - M. SERGEJEČIČ O POLOŽAJU

AP je dne 20. julija poročala
iz Beograda o silnem pomanj-
kanju v Jugoslaviji z ozirom
na poročilo, ki ga je istega dne
podal zastopnik UNRRA, so-
vjetski inženir M. Sergejčič.
Lakota preti s smrtjo mnogim

ljudem
On pravi, da tudi ako se po-

šiljanje živeža v Jugoslavijo po-
speši, je že sedaj vsled lakote
toliko ljudi na pragu smrti, da
jih ne bo mogoče rešiti. A po-
trebno je čimhitreje pomagati
tistim, ki jih je še mogoče oteti.
Drugače bo smrt v Jugoslaviji
prihodnjo zimo na debelo kosi-
la, pravi Sergejčič, ki je veščak
v pomožnih akcijah in eden
glavnih uradnikov v UNRRA.

Predno je bil poslan v Jugo-
vijo, je nadziral lend-leasne da-
jatve iz Amerike, ki so priha-
jale v Perzijo, in pa relifne ak-
cije v deželah Bližnjega vzhoda.
“Ako bi ljudje razumeli . . .”

Sergejčič pravi, ako bi ljudje
onih dežel, v katerih je pomanj-
kanje neznano, mogli videti in
čutiti bedo v teh od okupator-
jev najbolj izbičanih in izropa-
nih krajih, bi se požurili, da bi
jim prišla pomoč nemudoma.
Tako pa prihaja le polagoma in

zelo nezadostno.
V vzhodni Evropi so bila pro-

metna sredstva in ekonomske
vezi tako razdejane, da bo vzelo
leta, predno postanejo zopet
normalne. Kot je bilo tu že prej
večkrat poudarjeno, je tudi pri-
delek drastično znižan. Ni gno-
jil, ne vprežne živine, ne se-
men.

Treba je tovornih avtov
Omenjeni uradnik v svojem

poročilu dalje izvaja, da ako se
hoče Jugoslaviji dati pomoč, ji
je treba poslati tudi tovornih
avtov. Potrebuje jih najmanj
šest tisoč, je dejal, in to najpo-
zneje do septembra. A dovolje-
nih ji je bilo v juniju le 380, v
avgustu jih ji je dovoljenih na-
daljnih 662 in 600 v septembru,
torej veliko premalo za razva-
žanje živeža in drugih potreb-
ščin. Predno zapade sneg, jih bi
morala dobiti šestkrat toliko,
pravi Sergejčič. In če jih ne
dobi, bodo zaloge žita in druge-
ga živeža trohnele v skladiščih,
ljudstvo pa bo umiralo od gla-
da.

Jugoslavija prejela le malo
podpore

Dejal je, da je Jugoslavija
prejela doslej samo 120,000 ton

(Konec na 4. strani.)

Odbor politične akcije CIO ni edini, ki
se pripravlja na kongresne volitve 1946

Kampanja v prihodnjih kongresnih volitvah bo
izredno vroča. Vršila se bo sicer šele prihodnje po-
letje, a priprave zanjo so že močno v teku. Odbor
politične akcije CIO, ki mu načeljuje Sidney Hillman,
je razposlal po deželi zaupnike, da organizirajo lo-

kalne kampanjske odbora. To ni posebno težavno,
a neprilike imajo v izbiranju kandidatov. Lani se je
odbor politične akcije CIO osredotočil v agitaciji za
Roosevelta in pa za Henryja Wallacea. Pri slednjem
je moral popustiti, ker so glavarji demokratske
stranke slutili, da Roosevelt četrtega termina ne bo
preživel. Tako je bil Wallace na zahtevo reakcije v
demokratski stranki zavržen za Rooseveltovega na-
slednika in nadomestil ga je Harry Truman. Ampak
CIO jes svojo politično akcijo vseeno veliko pomenil
in "zmagal". Ponašal se je, da je bil Roosevelt iz-
voljen po njegovi zaslugi. V kampanji zanj je veliko
potrošil, pravijo, da nad milijon dolarjev. Zelo zane-
maril pa je kampanjo med kandidati v poslansko
zbornico in senat. Ker ni upal, da bi bil Wallace no-
miniran za podpredsedniškega kandidata, in ker
tudi pokojni Roosevelt ni kazal nobenega posebne-
ga nagnjenja ,

da se bi hotel ponašati s kampanjo,
ki jo je zanj vodil CIO, je postala agitacija za po-
slance in senatorje nekaka postranska zadeva, kar
se sedaj maščuje. Politični odbor CIO vsled tega
smatra, da se te zmote prihodnje leto ne sme pono-
viti. Ampak ob enem se jeodločil delovati la ze "do-
bre" kandidate, ki bodo na listi bodisi demokratske
ali pa republikanske stranke. Tako je bolj površno
storil tudi zadnjič. A kaj pa v bodoče? Če hoče proti
reakcionarjem podvzeti res energično kampanjo, si
mora izbrati kandidate proti njim, katerim je za-
upati ne samo v času lova za glasovi, ampak tudi
potem, ko so izvoljeni. To se je doslej zelo slabo
prakticiralo.

Veliko bolj kot organizirano delavstvo pa je v
pripravah za prihodnje volitve poslancev v zvezni
kongres reakcija. In vse se tako zdi, da fašistične
skupine s svojo demagogijo pridobivajo na vplivu.
Ni verjetno, da jim bo taktika, za kakršno so se za-
vzele v politiki unije CIO in tudi nekatere unije AFL
kaj prida škodila. Kajti potrebno bi bilo, da gremo
v boj proti reakciji načelno, z odkrito socialističnim
programom, ne pa po ovinkih. Vsa sedanja politika
ameriških delavskih unij je katastrofalna zanje
same.


