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Ali bo Trst Jugoslo-
vanski ?

Tajniki vnanjih uradov Anje-
rike, Rusije, Velike Britanije,
Francije in Kitajske so se 10.
septembra zbrali v Londonu k
posvetovanju, da sestavijo mi-
rovno pogodbo, katero bodo za-
vezniške sile predložile Italiji.
V tej pogodbi bodo vključeni
tudi pogoji, pod katerimi bo Ita-
lija sprejeta med zavezniške
združene narode. In med temi
pogoji je tudi vprašanje bodoč-
nosti italijanskih kolonij v Af-
riki, vprašanje gotovih otokov
v Sredozemlju, vprašanje av-
strijske Tirolske ter za Sloven-
ce in Jugoslovane najvažnejše
vprašanje bodočnost Trsta in
slovenskega Primorja-

Ali bodo zavezniki upošteva-
li pravične zahteve Slovencev
in vrnili Trst in vse slovenske
pokrajine pod Italijo Sloveniji,
kamor po vsej pravici spadajo?

To vprašanje bo rešeno te
dni. Rešeno pa bo tudi vpraša-
nje, če bodo zavezniške diplo-
matske sile tudi pošteno in is-
kreno izvajale obljube, ki so jih
dale zasužnjenim narodom v
Atlanski deklaraciji Roosevelta
in Churchilla, v deklaraciji o
“štirih svobodščinah” in v dru-
gih pomembnih izjavah o de-
mokraciji, enakopravnosti in
pravici do samoodločbe vsakega
naroda, ki je šel v krvavo borbo
proti italijanskemu fašizmu in
nemškemu nacizmu.

V ameriškem tisku in po ra-
diu se vodi zadnje čase silna
propaganda proti “komunisti-
čni” Jugoslaviji, proti Bulgariji
in drugim slovanskim državam-
Proti SLOVANSKIM DRŽA-
VAM' Nasprotno pa čitamo in
slišimo zelo simpatične besede
za Italijo, o njenih “velikih do-
prinosih” za zmago zaveznikov,
o njeni borbi proti “rdečemu
navalu” in pa o namigljajih da
morajo biti njeni mirovni pogo-
ji zelo mili, če hočemo Italijo

rešiti pred “boljševizmom”, ki
se bo baje gotovo razpasel po
celem škornju, če bi ji zavez-
niki odvzeli njene kolonije in v
prvi svetovni vojni pridobljene
pokrajine. Strah pred tem bav-
bavom “boljševizmom” je fak-
tično strah pred “slovanstvom”,
katerega je Anglija zastavljala
s političnimi intrigami zadnjih
sto let, Nemčija pa že več sto
let z germanizacijo in končno
Hitler z množičnim morjenjem
slovanskega ljudstva.

Stara rečenica pravi, da Ita-
lija vsako važno vojno izgubi,
pri mirovni mizi pa vedno zma-
ga. Ali bo zmagala tudi v drugi
svetovni vojni? Ali bodo slo-
vanske zmage prezirane in slo-
vanski doprinosi do skupne
zmage ignoriram v korist bri-
tanskih interesov?

Trst in vse slovensko Primor-
je sta neločljiv del Slovenije.

To je nepobitno dejstvo. Av-
strijska nakana, da ju ponemči
in kasneje poitalijanči ter na ta
način onemogoči razvoj slovan-
stva ob Jadranu se je le delno
posrečila- Vzlic posilne italija-
nizacije Slovencev in naselje-
vanja južnih Italijanov v slo-
vensko Primorje, je dve tretji-
ni naroda ostalo slovenskega.
Niti sovražni italijanski režimi,
niti Mussolinijev fašizem, ki je
imel največ opore in razvoja
pri tržaških nacionalistih, nista
mogla tega narodnostnega so-
razmerja predrugačiti. To je bi-
li dokazano zlasti v osvobodilni
borbi, v kateri so se tako hrabro
in požrtvovalno pokazali ne sa-
mo slovenski Primorci, temveč
tudi antifašistični Italijani, ki
ne marajo več nazaj v staro Ita-
lijo. Vse antifašistične in demo-
kratične sile v Trstu, Gorici, Is-
tri in drugih delih Primorja, od-
ločno odklanjajo pripadati Ita-
liji in so opetovano zahtevale,
da spadajo pod demokratično
federativno Jugoslavijo. Če po-
meni končana vojna zmago nad
fašizmom in nacizmom, tedaj
pomeni tudi zmago za zahteve
antifašističnih in antinacionali-
stičnih narodnih množic-

Trst je spadal pod Avstrijo
skoraj 500 let predno je bila
ustanovljena združena Italija
pod savojsko dinastijo. In na
isti način je spadala pod Avstri-
jo tudi vsa ostala Slovenija, po-
litično razdeljena v Koroško.,
Štajersko, Kranksko, Goriško in
Trst z okolico. Italijanski impe-
rializem se je pohotno oziral na
slovenske gozdove in planine.,
na dalmatinsko obal in njene bi-
serne otoke v Jadranu, katere-
ga je Italija že dolga leta hotela
spremeniti v “mare nostrum”-
Prva prilika se ji je nudila leta
1915 ko je, Avstriji in Nemčiji
“prijateljko” naklonjena Italija
sprejela od Anglije podkupnino
v obliki slovenskega Primorja,
Istre in Zadra ter napovedala
vojno svoji severni sosedi Av-
striji. To svojo podkupnino je
Italija hotela povečati leta 1941
ko je navalila na Jugoslavijo in
si s Hitlerjem razdelila še tisti
ostanek Slovenije, ki so jo za-
vezniki leta 1918 priključili
kraljevini Srbov, Hrvatov in
Slovencev. S to svojo agresijo
proti svojim bivšim zavezni-
kom je Italija izgubila vsako
moralno pravico do slovenskih
krajev, ki jih ji je odločil Lon-
donski pakt.

V svoji propagandi v prid
Italije poudarjajo antislovanski
elementi v Ameriki velike do-
prinose, ki jih je Italija storila
za zavezniško stvar po kapitu-
laciji septembra 1943. Kaj so
bili ti doprinosi, nihče ne raz-
jasni. Ena stvar je gotova, nam-
reč, da so zavezniki prevzeli od-
govornost za prehrano 45 mili-
jonov Italijanov, ki so kar čez
noč postali “antifašisti”, med-
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Računajte zdaj na to, da si boste omislili
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...Ko nastopijo čisto novi prvovrstni igralci
Prav zdaj so nove električne
priprave za domove po vojni
že povsem razvite—in v hipu,
ko bo vojna proizvodnja dovo-
lila, bodo na potu k vam.

Pomislite, kako pripraven in
v koliko veselje vam bo nov
električni pralni stroj! Ali
nova zamrzovalna edinica ..

,

mislite na novi električni šte-

dilnik ... in na druge priprave
0o vojni, ki vam bodo lajšale
delo in napravile dom prije-
ten.
POMAGAJTE SI DO SREČE
Vojni bondi vam bodo poma-
gali uresničiti Vaše načrte!
Kajti preskrbeli vas bodo z
denarjem za povojne potreb-
ščine. Planirajte že sedaj! Ku-
pujte bonde hranite jih!

PUBI.iC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS
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DEČEK NA GORNJI SLIKI je šele tri leta in 1 mesec star, pa
vaga že 76 funtov. Ime mu je Marwin “Butch” Glazzer. Njegov dom je
v Detroitu. Z njim vred obeduje njegos pes.

tem ko so prej 25 let slavili
Mussolinija in njegove impe-
rialistične zmage: V Etiopiji z
bombami in plinom nad neobo-
roženim narodom, v Albaniji in
Grčiji od domačih fašistov iz-
mučenim ljudstvom in končno
v Sloveniji, Istri in Dalmaciji s
pobijanjem tisočev ljudi, poži-
ganjem, opustošenjem in ropa-
njem stotin slovenskih in hrva-
ških vasi in mest, z umorom ti-
sočev talcev in nedolžnih žrtev-
Samo te “doprinose” Italije pri-
znavajo miroljubni narodi in
samo na podlagi teh zločinskih
dejanj mora biti Italija sojena.

Kadar se razpravlja o porav-
nanju krivice, ki so jo zavezniki
prve svetovne vojne, izključiv-
ši Ameriko, ki se je z Wilsonom
na čelu potegovala za demokra-
tično in pravično rešitev pri-
morskega vprašanja, storili
slovenskemu narodu s tem, da
so eno tretjino njenega prebi-
valstva izročili Italiji in Avstri-
ji, prihajajo vesti največkrat iz
Lodona, iz Rima, iz Washing-
tona, iz Pariza, malokrat pa od
tam, kjer naj bi bila krivica po-
ravnana. Nikoli še nismo čitali
priporočila, da naj bi Primorci
sami odločili, kam želijo po voj-
ni spadati. Te dni čitamo vesti
iz Londona, da prevladuje v ta-
mošnjih krogih mnenje, da bo
Trst mednarodna luka. V isti
sapi pa je povedano, da se bodo
Angleži na sedanjem zasedanju
vnanjih ministrov potegovali za
takozvano “Morganovo ali pla-
vo črto” kot končno mejo med
Italijo in Slovenijo- Ta plava
črta se pričenja kake štiri mi-
lje pod Trstom in teče v loku
mimo Trsta ob železniški progi
proti Gorici, mimo Gorice do
Soče in potem ob Soči do Bov-
ca, nato pa severno proti stari
koroški meji. Če bi ostale vele-
sile podprle angleške zahteve,
tedaj ni za Slovenijo izgubljen
samo Trst, temveč tudi Tržič in
Gorica ter vse ozemlje v tem
trikotu.

Od druge strani pa slišimo po
radiu vest, da si hoče Anglija
□rilastiti izključno pravico do
Trsta, ki naj bi postal Hong
Kong št- 2 v njenem komercial-
nem in političnem imperiju. In
tako dalje . . .

Ko je Italija kapitulirala, se
ie v ožjih krogih šepetalo, da se
ie morala odpovedati Trstu in
Primorju ter vseh drugih s silo
orilaščenih teritorijev. Pogoji
so hjli baje tako strogi, da jih
zavezniki niso pustili v javnost
in šele celo danes, dve leti po
italijanski kapitulaciji, štiri
mesece po končani evropski voj-
ni, mesec dni po zaključku ja-
ponske in svetovne vojne, ti po-
goji niso bili objavljeni. Zakaj
ne?

Nekaj odgovora na to vpraša-
nje leži v spremembi angleške
in deloma tudi ameriške vnanje
politike napram Jugoslaviji in
vzhodni Evropi. Dokler je bil
Tito edina borbena sila v Jugo-
slaviji, so bili zavezniki moral-
no obligirani podpirati ga, dasi-
ravno so do poletja 1944 podpi-
rali tudi Mihajloviča, ki se je
boril z Nemci proti zaveznikom
(to je proti narodno osvobo-
dilni vojski). Ko je pa Jugosla-
vija pokazala, da misli svoj pro-
gram za demokratično federa-
tivno Jugoslavijo v vseh detaj-
lih tudi izvajati, je pa naletela
na odpor reakcije, ki je še ve-
dno računala na povrnitev sta-
rega reda, stare politike, stare-

ga izkoriščanja “status quo”.
Še večji ogenj je bil v strehi,
ko ie Tito na kongresu svoje
politične stranke zedinjene
narodne fr.onte propagiral za
republikansko obliko vlade no-
ve Jugoslavije in zahteval, da
se kralj Peter ne sme povrniti
v Jugoslavijo. Ta nastop baje ni
bil “demokratičen”. Še večje
ogorčenje napram Jugoslaviji
pa je izva] novi zakon o podr-
žavljenju vseh jugoslovanskih
rudnikov. Kakšno pravico ima
Jugoslavija rekvirirati bogate
bakrene rudnike v Boru ter naj-
večje rudnike svinca v Evropi
v Trebčah, ko so pa vendar last
francoskih in angleških kapita-
listov?! Krik proti postopanju
narodne vlade Jugoslavije so
dvignili kljub dejstvu, da je po-
državljenje rudnikov ena glav-
nih točk v programu nove brit-
ske delavske vlade, kot je v pro-
gramu glavnih poetičnih strank
Francije.

Vsa ta umetno zgrajena vz-
nemirjenost glede Jugoslavije
je le temelj, na katerega se bo-
do sofistično opirali vsi oni ele-
menti, ki propagirajo nedemo-
kratično rešitev tržaškega in
primorskega vprašanja in vseh
drugih problemov, kjer je na
tehtnici vprašanje interesov go-
tovih svetovnih sil in kjer se
vprašanje narodnih, ekonom-
skih in političnih pravic neka-
terih malih narodov hoče pre-
zreti-

Ali naj bo Jugoslavija kazno-
vana z izgubo Trsta in sloven-
skega Primorja, ker hoče biti
sama svoj gospodar, ker hoče
sama odločati o svoji usodi, ker
hoče prvikrat v zgodovini zgra-
diti na Balkanu močno bratstvo
slovanskih narodov, ker bodo
prvikrat v svoji zgodovini jugo-
vanski narodi sami vladali, ker
bo prvikrat v svoji zgodovini
narod sam imel oblast nad svo-
jo sedanjostjo in bodočnostjo?

Kje stoji naša Amerika v tem
vprašanju?

Zaključki konference v Lon-
donu bodo dajali jasne odgovo-
re na vsa ta vprašanja.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Porodi in smrti v času vojne
Števni urad (census bureau)

ceni, da je bilo od pričetka, od
kar je ta dežela v vojni, pa do
1. julija 1945, v tej deželi 10,-
569,000 rojstev in 5,137,000
smrtnih slučajev, nevštevši na-
ških vojakov, ki so bili übiti v
vojni.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 West 26th Street
Tel. Cravvford 2212

OFFICE HOURS:

1:30 to 4 P. M.
(Except Wed. and Sun.)

6:30 to 8:30 P. M.
(Except Wed , Sat. and Sun.)
Rc*. 2219 So. Ridgeway Ave.

Tel. Ct-awford 8440
If no aniwer Call

Austin 5700

POSLUŠAJTE
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra
dio uro v Chicagu od 9. dc
10. ure dopoldne, postajo
\/odi io Georae Marchan
WGES, 1360 kilocycles.
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Kaj je s pošto iz starega kra-
ja? Bila je odprta z Ameriko že
koncem junija, a pisma sem le
poredkoma prihajajo in še ta le
po dolgem času. Vzrokov je
mnogo. Glavna sta cenzura in
pa silno slaba prometna sred-
stva.

Glasilo KSKJ z dne 29. avgu-
sta je objavilo pismo rojakinje,
ki je bila od Nemcev izgnana v
Banat. Doma je iz Moravč. Pi-
smo jebilo oddano v Banatu 3.
julija in prišlo naslovljenki na
Ely, Minn., 6. avgusta- Potova-
lo je torej nad mesec dni. Ured-
nik Zupan pojasnuje, da so na
pismu žigi treh cenzur: jugo-
slovanske, italijanske in ameri-
ške vojaške cenzure- To bi po-
menilo, da je šlo to pismo iz Ju-
goslavije skozi Italijo in potem
z ladjo v Ameriko. Ampak če-
mu naj bi taka pisma pregledo-
vala tudi italijanska cenzura, je
uganka, ker ne bi imela Italija
od tega nobenih koristi za svojo
varnost- Isto velja za ameriške-
ga vojaškega cenzorja. Vojne
je konec in ameriški ter angle-
ški vojaški cenzorji v Evropi
pripovedujejo, da je sedaj po-
šta svobodna to je, da kar se
njih tiče, je cenzure konec.

Cenzorski uradi zakasnjujejo
pisma, ker jih drže na svojih
policah, radovedni nosovi pa
brskajo po njih, predno jih od-
pošljejo dalje kaki drugi cen-
zuri v roke. Tako bo v Evropi
še dolgo.

Pošiljanje paketov v Jugosla-
vijo po parcelni pošti je ena
najbolj razveseljivih vesti za
tiste tukajšnje rojake, ki imajo
tam svojce in bi jim radi direkt-
no pomagali. Ampak treba bo
zagotovila, da teh paketov ne
bodo odpirali v vsaki deželi,
skozi katere bi bili pošiljani,
ampak le na pristojni pošti v
Jugoslaviji. Kajti paketi so v
sedanjih časih v onih deželah
velika skušnjava, kakor so bili
skozi par let po prejšnji vojni.
Zapadna Jugoslavija, ki vklju-

čuje Slovenijo, najbolj strada-
Že v normalnih časih ni Slove-
nija nikoli pridelala dovolj za
preživljanje prebivalstva. Od-
visna je bilo od uvoza živil v
zameno za lesne in razne druge
izdelke, za sadje, in tudi turisti-
ka ji je pomagala k dohodkom.

I Sedaj je zelo opustošena, a na-
rod se je lotil dela za obnovitev
prometa, poljedelstva, obrti in
trgovine. A pri delu potrebuje
človek živeža, drugače omaga-

Agencija Reuter je 30. avgu-
sta poročala iz Londona, da je
dospelo v jugoslovenska prista-
nišča sedem ladij živeža in dru-
gih potrebščin, ki jih je poslala
UNRRA. Ameriški časnikar
Blair Boles pa ugotavlja, da
UNRRA Jugoslaviji namenoma
prav malo pomaga, in vzrok ba-
je je, ker v Washingtonu in v
Londonu Titove vlade sedaj, ko
je vojne konec, nimajo več radi.
Veliko bolj izdatne pomoči pa
je deležna Italija, tista Italija,
ki je'poslala svojo armado in le-
talstvo v Jugoslavijo, da je lo-
mastila pb nji, jo plenila, ruši-
la in pobijala njeno prebival-
stvo. V tej koloni smo že veli-
kokrat ugotovili, da so relifne
akcije čestokrat bolj političnega
kot pa dobrodelnega značaja. In
tako se očividno dogaja marsi-
kje tudi sedaj.

Dr. Maček v Parizu, Draža
Mihajlovič nekje v Italiji, nje-
govi pomočniki v Egiptu, škof
Rožman, Rupnik in tovariši v
Rimu, Peter v Londonu, Fotič
in celo krdelo sorodnih ljudi v
Ameriki je napovedalo vojno
Titu v nameri, da ga s pomočjo
anglosaške, italijanske in osta-
le evropske reakcije strmogla-
vijo in državo izroče starim pri-
vilegijem, ki so jo imeli v ob-
lasti do Velikega petka J941
Kajti vsi ti ljudje bi bili ne-
škodljivi, ako ne bi imfcli tolik-
šne zaščite v “višjih krogih”, ki
so kajpada vsi za “demokraci-
jo”, za “krščanstvo” in odločno
proti “komunizmu” in njegove-
mu barbarstvu. Sicer pa je so-
cialni potres v Evropi tolikšen,
da se mu stari privilegiji nika-
kor ne bodo mogli izogniti. Vle-
če jih s seboj, pa jih je strah
za imetja, palače, gradove in za
gosposko, brezdelno življenje.

Balkanske vlade bodo mora-
le na pritisk Washingtona in
Londona, cerkve in pa bivših
političnih glavarjev v svojih
deželah bržkone v svojih načr-
tih precej popustiti, da bodo u-

strezale tistim v Ameriki, An-
gliji in drugje, ki si demokraci-
jo in gospodarski red tolmačijo
drugače kakor one-

Jugoslavija, Rumunija, Čeho-
slovaška in Poljska so se odloči-
le za socializacijo prirodnih vi-
rov. Jugoslavija npr. ima iz-
redno bogate bakrene in svin-
čene rudnike, ki so bili pred
vojno posest angleških in fran-
coskih kapitalistov, po okupaci-
ji pa jih je Hitler zaplenil. “Se-
daj pa bodo državna last,” je re-
kla jugoslovanska vlada. “Če-
mu pošiljati dobiček v Pariz in
London, ko lahko ostane vše do-
ma, ne samo srage rudarjev!”
Kapitalistični krog v Londonu
in v Parizu je takoj protestiral.
Kot poroča angleška vladna čas-
niška agencija Reuters, je ju-
goslovanska vlada nato 28. av-
gusta izjavila, da jim bo rudni-
ke plačala -

. . Ako bi bila veli-
ka in močna, kot je bila Rusija
po revoluciji 1. 1917, bi prirodne
zaklade tujim kapitalistom vze-
la ne da bi jim ponudila cent
odškodnine zanje-

Ameriško delavstvo bo kma-
lu spoznalo, da se njegov boj za
obstanek povrača v razmere,
kakršne so bile do pričetka mas-
nega oboroževanja in vojne pro-
dukcije. Nesreča je, da bo kriv-
ce za to stanje iskalo po ribni-
ški rečenici v tisti dolini, kjer
ve, da jih ni, namesto v kapita-
lističnem sistemu, kateremu je
privatni profit edina svetost.

Stalin nekaterim ‘liberalcem’
ne bi mogel ustreči neglede ali
bi storil tako ali drugače. Prej
so ga dolžili, da kani pohrusta-
ti Mandžurijo, Notranjo Mon-
golijo in Korejo. Sedaj se nad
njim zgražajo, ker tega ni sto-
ril, češ, gotovo ima stari lisjak
pri tem kake druge zavratne
namene.

Chicago Tribune dolži pred-
sednika eksekutive angleške de-
lavske stranke Harolda Laskija,
da ni drugega kot “Stalinov o-
sebni poslanik v Angliji”. To
Laski še nikoli ni bil. Ampak za-
merijo mu, ker noče udrihati po
politiki sovjetske vlade in Sta-
linu, kot to tako zagrizeno dela
Tribuna in slično ognjevito ta-
kozvani newyorški social-demo-
krati, Hearstovi listi, Pegler, in
včasi bolj diplomatično Norman
Thomas, za katerega ima Mc-
Cormickov čikaški dnevnik ob
takih slučajih vselej toplo, po-
hvalno in odobrilno besedo. Kaj
je Laskijevo stališče do komu-
nističnega gibanja n. pr. v Fran-
ciji in drugje v Evropi, je po-
vedal v članku v ameriškem ti-
sku. V čikaškem “Sunu” je bil
priobčen 7. sept- Dvoobrazni
taktiki komunističnih strank
nič ne prizanaša.

“Narodni Glasnik 44 z dne 4.
septembra poroča, da se je But-
kovičeva skupina ločila od Na-
rodnega viječa ameriških Hrva-
ta, ki je med njimi nekaj slične-
ga kakor je med nami SANS. V
istem poročilu je rečeno, da je
Butkovič s svojo družbo glaso-
val najprvo za podpiranje Ti-
tove vlade v Jugoslaviji, potem
pa so podali izjavo za Mačka in
proti Titovi vladi. Politika med
Hrvati je že od nekdaj zelo za-
motana stvar. Za Jugoslavijo,
njene koristi in njen ugled ne
pomenijo take politične zmeš-
njave in spletke nič dobrega.

Velika peterica si
dala za zgraditev
miru težke naloge

(Nadaljevanje s 1. strani.)

oozdrav, lomastili po podjarm-
ljenih narodih in se navduševa-
li za nadaljna osvajanja. Ta po-
ročevalec je v pravem. Lahko
bi bil še dodal, da bi Vatikan
zmagovitega Mussolinija še bla-
goslavljal, kakor ga je, dokler
je bil duče na poti navzgor.

Nemčija je manj upoštevana,
i ne bo dolgo, ko bo tudi ona
jobila v tej deželi in na Angle-

škem čezdalje glasnejše opor-
nike.

Z Japonsko ameriška okupa-
cijska oblast ravna jako obzir-
no. Ves njen stari sistem smo ji
obvarovali. Sploh se vedemo na-
pram nji tako, kot da naj osta-
ne kakor je bila, le nagrabljeno
ozemlje naj zapusti, kar je sto-
rila.

Štiri velesile manj
Ko je vojna nastala, se je

smatralo za velesile na osiščni
strani omenjeno troje držav, na
nasprotni strani pa Veliko Bri-
tanijo, Sovjetsko unijo, Franci-
jo in Zed- države-

Na osiščni strani so propadle
vse tri, na zavezniški pa le
Francija. Toda tudi Anglija je
silno oslabljena toliko oslab-
ljena, da se ji njeni nasprotniki
v Zed. državah javno posmehu-
jejo češ, saj sedaj tudi vi ni-
ste nič drugega kot le država
drugega reda: Če vam mi odre-
čemo pomoč, boste še bolj iz-
gubljeni!

Tako se je delavska vlada
znašla pred problemom, katere-
mu se je mislila v času volilne
kampanje ogniti. Sedaj se je od-
ločila nadaljevati staro vnanjo
politiko Anglije kot velesila in
s tem prihaja v navskrižja z
Washingtonom, s Parizom in
Moskvo.

Je v zagonetnem položaju.
Morda se iz njega izmota brez
gospodarskih in diplomatičnih
homatij. A lahko se tudi prime-
rijo spori z dalekosežnimi po-
sledicami.

Zed. države vrhovna sila
Neoporečno je, da so v seda-

njem položaju po svetu Zed. dr-
žave edina svetovna sila, ki ima
lahko povsod bodisi odločujočo
ali pa saj vodilno besedo. To
jim omogoča njihova mogočna
militaristična moč na kopnem,
v zraku in na morju. In pa
atomska bomba-

Dalje njena bogastva, njene
surovine in industrijski izdelki,
in pa valuta, ki res temelji na
vrednosti-
Važnost USSR v Evropi in Aziji

Poleg Zed- držav se je zelo
povzpela Sovjetska unija. V Ev-
ropi pomeni sedaj večji faktor
kot pa je kdaj pod carji. In
enako v Aziji. Militaristično je
torej njena moč le v tema dve-
ma kontinentoma. Ampak je
vzlic vsemu ogromna, kajti raz-
teza se v vse kraje posebno vs-

| led njene ideologije. To se pra-
vi, ker zastopa sistem ljudske
svojine proti sistemu privatne-
ga izkoriščanja, lahko zelo na-
gaja Zed. državam, ki so sedaj
glavni zid starega reda.

Francija in Kitajska
Vsled diplomatičnih in raz-

nih drugih obzirov sta bili kon-
čno priznani za enakopravni
članici tudi Francija in Kitaj-
ska.

Franciji je neprijetno, ker se
je pod Hitlerjevim navalom ta-
ko hitro sesula in pa ker je vla-
da v Vichyju tako ljubimkala z
njim. Maršal Petain je bil sicer
obsojen, a on ve, da sta za pa-
dec Francije kot velesile veliko
odgovorni Anglija in Amerika,
ker sta ‘apizale” reakcijo v stra-
hu pred ‘levičarsko” Francijo.

De Gaulle je dobil na svojem
nedavnem obisku pri Trumanu
v Washingtonu veliko posojilo,
čigar namen je odvrniti Franci-
po od skoka na levo.

Francija torej v veliki peto-
rici ne bo veliko pomenila- Je
preveč odvisna od Zed. držav in
Anglije- Isto velja za Kitajsko.

V veliki petorici se bo torejšlo predvsem med Washingto-
nom in Londonom na eni straniin Moskvo na drugi, če jim je
za mir, se bodo sporazumeli.
Ako so razlike med njimi pre-
velike, bodo posledice iste, ka-
kor po prejšnji svetovni vojni.Ali pa morda še veliko hujše.

Ameriške izgube na
Pacifiku

Ameriške izgube v vojni z Ja-
ponci so znašale 277.464 mož.
Izmed teh je bilo 82,287 übitih,
163,666 ranjenih in 29,511 po-
grešanih.
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