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Vladimir Maček je rekel na
sestanku s časnikarji v Parizu,
predno se je pričela konferenca
velike petorice v Londonu, da
je njemu zelo veliko za Trst in
da bi ga Jugoslavija tudi dobila,
če ji ne bi bil Tito na krmilu.
Torej “graft”. Titu ga ne bi
dali, ker ni za “graft”, a Mačku
pa, ker se boljše “zastopi” na
zvijače. Resnica je, da se je
Maček časnikarjem debelo zla-
gal.

Ante Pavelič in dr. Maček sta
bila na Hrvatskem, ko je Mus-
solini zaključil, da postane Dal-
macija italijanska provinca, pa
nista nič rekla proti. A šele se-
daj, ko so partizani na krmilu,
se ti bivši apizarji fašizma du-
šajo, kako silno so za demokra-
cijo, za “združeno” Jugoslavijo
in pa za vsake sorte svobodšči-
ne, poleg onih, ki jih je pokojni
Roosevelt razglašal.

Živko Topalovič, ki živi od
fondov, ki jih ima še v področju
Konstantin Fotič, se s svojim
navduševanjem za “demokraci-
jo”, kakršno zastopa čaršija £
kraljem Petrom na čelu, izigra-
va v zaton. Nekoč je bil Živko
revolucionar. Sedaj je le še
velesrb. Ko se je osnoval njegov
takozvani narodni demokratični
odbor, v sencah Mihajlovičevih
bajonetov, je prisegal zvestobo
Petru. In mu še sedaj poje glo-
rijo. Je škoda moža. Zanaša se
na pomoč angleške in ameriške
vlade že dolgo. Med svojim ljud-
stvom je nima več. Na sociali-
stično za katero je v
svojih letih dokaj sto-
ril, je pozabil. “New Leader” v
New Yorku, ki je njegov glavni
propagandni organ v tej deželi,
prejema vse gradivo skozi Foti-
čevo velesrbsko propagandno
pisarno.

L. C. Christopher (Kristofo-
rovič) iz Garyja, Indiana, ki je
predsednik glavne in edine srb-
ske podporne organizacije v tej
deželi, je dne 9. sept, naslovil
državnemu tajniku Jamesu F.
Byrnesu brzojavni apel, da naj
kaj stori v obrambo srbskega
naroda, ki ga je Tito zasužnjil.
“V imenu človečanstva in de-
mokracije Vas prosimo,” mu
pravi v brzojavu, “da storite vse
v svoji moči za osvoboditev srb-
skega ljudstva . .

.” In če si pred-
stavite, da pošilja teden za ted-
nom slične apele tudi dr. Vladi-
mir Maček za obrambo hrvat-
skega ljudstva, pa dr. Rožman,
pa novoosnovana liga katoliških
Slovencev v Ameriki za osvobo-
ditev Slovencev, kdove, kako
jim je pri duši tistim, ki se v
državnem oddelku s takimi pi-
smi pečajo ih si mislijo, “pre-
sneti ljudje, saj si samemu sebi
kopljete grob!”

Srbi so veliko trpeli v borbi
za svojo svobodo, toda ko so jo
dobili, in ko so zavladali nad
kraljevino Hrvatov, Srbov in
Slovencev, so vlogo tako slabo
izvršili, da si niso v zgodovini
pridobili nikakršnega kredita.
S svojo sedanjo taktiko si bodo
svoj zatemneli prestidž še bolj
zameglili.

Finski parlament se je moral
odločiti, da-li je tudi na Fin-
skem kaj vojnih zločincev ali
ne. Najprvo je sklenil, da ne. A
opozicija je vzkipela, iz Moskve
so ji dali vzpodbudo, in tako je
12. septembra zbornica v Hel-
sinki sklenila, da se naj prižene
na zatožno klop vse tiste, ki so
krivi, da je Finska stopila v voj-
no na nacijski strani. Vaino Tan-
ner je vsled tega zelo prizadet,
čeprav je sovražnik nacizma.
Ampak ker je sovražil Stalina
bolj kakor Hitlerja, bo sedaj ne-
dvomno moral na zagovor vsled
svoje zmote, ker si je zaveznike
napačno iskal.

Joseph Zalar ni naiven, am-
pak zelo navihan človek, če se
mu zljubi, lahko vleče za nos

npnoge naivne naprednjake, am-
pak težje pa v taki igri shaja s
kanoniki, kakršen je n. pr. Fa-
ther Oman pa z gospodi kot so
Slaje, Ambrožič, Jager itd. V
“Glasilu KSKJ 7 z dne 29. avgu-
sta* ima članek z naslovom “Za-
kaj in čemu liga katoliških Slo-
vencev?” V njemu ugotavlja,
da ni bila ustanovljena proti ni-
komur, ampak le za katoliško in
slovensko narodno miselnost.
Kajti,. .. “mi, ki smo v tej de-
želi katoliško misleči, ne more-
mo misliti na svoje rojake tam
samo kot Slovence, ampak takoj
tudi kot na katoličane ..

.”

Bili so dnevi, ko so nekateri
“naši” trdili, da čemu ne zaupa-
mo klerikalcem! Saj sploh niso
klerikalci, ampak Slovenci, ki
so katoličani ob enem, a v isti'
sapi pa pripravljeni z nami so-
delovati za svobodo naroda. Ta
kolona je bila v tistih dneh edi-
na v kateri je bilo prerokovano,
kako zelo se motijo tisti, ki se
niso od marelarskih apizarjev
nič naučili.

Liga katoliških Slovencev,
istanovljena v tem poletju v
Jolietu, je oglašana s sledečim
)dborom: Jolietski župnik M. J.
Butala je njen predsednik; Fr.
Tušek, podpredsednik; Josephi-
le Muster, Joliet, prva podpred-
:ednica; John Mlakar, Chicago,
ret ji podpredsednik; Rev. Aloj-
zij Madic. Lemont, 111., tajnik;
Joseph Zalar, blagajnik. V ta-
sozvanem posvetovalnem odbo-
ju so duhovniki Oman, Matija
Jager, Edward Gabrenja, Ale-
ksander Urankar, Frank Bara-
ga, M. J. Hiti, Štefan Kassovic,
in pa lajiki John Germ, Frank
Wedic, Anton Grdina, Mary Po-
lutnik, Catherine Roberts, Math
Slana, Paulina Ožbolt in John
Gottlieb. V nadzornem odseku
so Geo. Brince (Eveleth), John
Terselich, John Denša, Frank
Lokar in Jean Težak, v publicij-
skem pa Albina Novak, John
Jerič, James Debevec, Ivan Zu-
pan in Rado Staut. Pravijo, da
sta samo Debevec in Staut res
navdušena člana tega odbora
ker napadata partizane in Sans
iz prepričanja. Zelo neprijetno'
pa more biti Albini Novakovi,
kajti kako 'naj bo ob enem čla-
nica publicijskega odbora in pa
SANSa ki bi ga morala v svoji
novi službi napadati, namesto
braniti? A kar pa se Josepha Za-
larja tiče, se je iz vse sorte klešč
dokaj dobro “izmazal”. Niti
Father” Oman mu ne more se-

daj ničesar očitati.
Stari “dobričina” Rev. Trunk

se v svoji koloni v Am. Sloven-
cu otepa očitkov da kaj! Silno
za grešnega so ga razglasili nje-
govi duhovni tovariši. In Trunk
tolče in pleza kot star hribola-
zec po njih in udarja, kamor za-
dene. Pa bo bržkone izgubil.

Škof Rožman, ki je na var-
nem pod vatikansko in zavezni-
ško zaščito, ne bo smel več v
Ljubljano. On spada na podlagi
evidence, ki jo je objavila slo-
venska vlada, ne le med kviz-
linge, ampak tudi med vojne
zločince. Mnogi slovenski du-
hovniki, posebno mlajši, se o-
pravičujejo, češ, mi nismo kri-
vi, če smo imeli tako neveščega
duhovnega pastirja! A škof Rož-
man se je udal usodi in nekje vItaliji pije svoje vino, je in se
moida raduje’ , da se je z njim
končalo tako kot se je.

Bivši japonski premier Tojo
si je skušal pomagati na drugi
svet pred ameriškimi vojnimi
policaji s krogljo v život ki pa
je ni pravilno nameril. On se ne
smatra vojnim zločincem. A ve,
da ker on ne bo sodnik, bo ob-sojen. Ugotavlja, da je bil kri-
vec glavni krivec druge sve-
tovne vojne Roosevelt, ne pa onali Hirohito, ali Hitler, ali Mus-
solini. In je verjetno, da se bodo
o tem politiki še zelo dolgo pre-
rekali, predno bodo čez deset
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ali dvajset let zgodovinarji ugo-
tovili, kdo je bil res povzroči-
telj tega klanja, ako ne bo do
takrat nastala že tretja svetov-
na vojna.

Člankar dnevnika A. d. raz-
laga, da je pravzaprav le papež
branilec in zaščitnik malega
človeka. Pa je v defenzivi, zato
s svojimi argumenti ne bo nič
opravil.

V Italiji je na tisoče sloven-
skih beguncev, ako je verjeti
poročilom v katoliških listih, ki
jih prejemajo iz Vatikana in se-
daj tudi po regularni pošti iz
Italije, žganje se poteguje slo-
venska katoliška liga, ustanov-
ljena v Jolietu, ki pravi, da je
treba tem ljudem priskočiti nuj-
no na pomoč. Čemu? Zakaj so
sploh zbežali iz Jugoslavije?

Ivan Zupan je objavil v “Gla-
silu KSKJ” pastirsko pismo
ljubljanskega škofa Rožmana iz
leta 1943, menda pod pritiskom
da se na kak način zatemni ško-
fove spletke proti zaveznikom
in v pomoč sedaj skoz in skoz
propadlemu osišču.

Mož, ki pravi, “tole mi ne
gre v glavo”, bi lahko vprašal,
čemu je sedaj med Jugoslovani
toliko “promotorjev”, ki zbira-
jo prispevke v pomoč Jugosla-
viji, ne da bi ob enem polagali
za svoje stroške in “žrtve” tudi
račune?

Kralj Peter je imel srečo, da
je dne 13. sept, bil na posetu
pri ameriškem državnem tajni-
ku Byrnesu, ki je sedaj v Lon-
donu na konferenci ministrov
vnanjih zadev. Pet jih je, ki so
si dali nalogo odločevati o bo-
dočnosti svetovne uredbe. Kaj
sta se Byrnes in kralj Peter me-
nila, ni bilo objavljeno. A ver-
jetno je, da se je Peter ob tej
priliki spet pritožil proti Titu in
se navduševal za “demokracijo”
v Jugoslaviji.

“Am. Slovenec” apelira v svo-
ji številki z dne 14. sept, na slo-
žnost naših tukajšnjih rojakov,

češ, dobili boste pisma, ta je
übil partizana, partizan domo-
branca. A vsega tega pokolja pa
da je bil kriv tuji meč. Res je
boljše, da bi bratomorno klanje
prenehalo. Ampak ga ni kriv
samo “tuji meč”. Zato se bodo
obračuni med domačimi še dol-
go dogajali, pa če nam je ste
razdalje ko gledamo tja čez s
simpatijami in z grozo, všeč ali
ne.

Trst bi nikoli ne bil toliko v
ospredju, če ne bi bilo na Pri-
morskem in v Jugoslaviji v ob-
če partizanskega gibanja, ki se
ni strašilo ničesar. Italijani so
se v vojni mevžarsko izkazali,
bodisi ko so bili s Hitlerjem, in
potem, ko so “krenili na našo
stran”. In sedaj zahtevajo pla-
čilo za nekaj, kar ni vredno pla-
čila. A imajo prijatelje. O tem
bo nekega dne napisal newyor-
ški nadškof Spellman zelo za-
nimivo poglavje.

Diktator Franco, ki ga ima
nadškof Spellman posebno rad,
je izprevidel, da se mu vzlic
podpori svetovnega klerikaliz-
ma ne bo več mogoče obdržati
v sedlu. Minuli teden je odpra-
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JAPONSKI GENERAL KAWABE v stanju ponižanja, ko je moral podpisati pogoje v imenu svo-
jega cesarje Hirohita za prihod ameriških čet na Japonsko.

vil fašistični pozdrav . . . Špani-
ja je bila zadnja dežela v Evro-
pi, ki ga je imela in ga skušala
obdržati vzlic zrušen ju osišča
Rim-Tokio-Berlin.' Franco se je
udal tudi še v razne druge “de-
mokratične” toke. N. pr., odločil
se je, da naj se vrše voljtve v
Španiji. Seveda, zamislil si jih
je po svojem kopitu, a vseeno
trdi, da bodo “demokratične”.
Zunanja reakcija pa si prizade-
va s pomočjo klerikalizma v
Španiji obnoviti monarhijo, ker
je je strah pred republiko.

V Italiji se privilegiji boje
civilne vojne in “komunistične
revolucije” čim bi odšle iz nje
angleške in ameriške čete. Va-
tikan zelo priporoča, da naj v
korist reda in mira zavezniška
oborožena sila ostane v Italiji
tudi še poterh, ko sklenemo mir
znjo. Kajti se “rdečkarji”
upro, je možno, da bo tudi itali-
jansko vojaštvo potegnilo z nji-
mi. Nas pa se bodo vsi skupaj
bali. Kot ponavljamo teden za
tednom, gre se med starim re-
dom in proletariatom.

John M. Mecklin je poročal
11. septembra o zahtevi
ameriškega vrhovnega povelj-
stva v Italiji, da naj si ohrani-
mo v nji tudi v bodoče močno
okupacijsko armado, izmed nje
v Trstu okrog 35,000 mož. Proti
komu potrebujejo Zed. države
na Primorskem tolikšno oboro-
ženo silo? Uganete lahko menda
brez nagrade.

V Grčiji se jezavezniška obo-
rožena sila dobro obnesla. Nam-
reč dobro za privilegije, toda ja-
ko slabo za ljudske koristi in še
slabše za demokratiziranje Gr-
čije.

Ameriška in angleška vlada
se v Evropi bojita komunizma
toliko, da vse preveč protežira-
ta tiste kroge, ki so temeljni vz-
rok socialnega nepokoja. Saj
ljudje v-Evropi ne zahtevajo
drugega kot obetane jim “štiri
svobodščine ’. Ako torej zavez-
niške vlade verujejo v svoje ob-
ljube, čemu ne pospraviti s po-
vzročitelji in s stebri socialnih
zla čimprej?

Na Japonskem so samomori
častne poslovitve od življenja,
zato se tega sredstva poslužuje-
jo ne le navadni smrtniki, am-
pak tudi naj višji ljudje v ja-
ponski družbi. To je zanje mor-
da junaštvo, ali pa kazen za
grehe, ki so si jo sami naložili.
A Japonski s tem ne bo nič po-
magano. Vzelo bo dolgo, predno
bodo navadni ljudje na Japon-
skem popravili škodo, ki so jim
jo povzročili takozvani vojni
lordi, pa drugi japonski “nad-
ljudje”, in Hirohito, katerega
smo v korist nadaljevanja sta-
rega, gnilega japonskega vlada-
jočega sistema ohranili v sedlu
in mu pomagamo. Državna poli-
tika je pač zares zamotana
stvar, zavozljana z ugankami in
olepšana s frazami.

Cesar Haile Sellassie smatra,
da bi moral tudi on imeti nekaj
besede, ko se sklepa mir z Itali-
jo. Želi pot do morja, a ob nje-
mu so angleške, francoske in
italijanske kolonije. Torej se

mu naj da sedaj saj eno italijan-
sko, pravi Selassie, in v Londo-
nu o tem razmišljajo in se pre-
rekajo, a nihče s stališča, da bi
od tega Etiopija kaj dobila.

Anglija je dovolila obnovitev
unij v tistem delu Nemčije, ki
ga je ona okupirala. Tudi ame-
riško vrhovno poveljstvo jepri-
stalo na prošnjo, da se naj nem-
škim delavcem dovoli organizi-
rati razna društva. A Rusi pa so
to storili kar od prvega dne o-
kupacije. Nemcem so se Rusi za-
merili, ker so jih posneli in jim
vse odnesli a ob enem priku-
pili, ker so jim dovolili seje, na
katerih lahko kritizirajo in se
ukvarjajo z načrti, kako živeti,
sedaj, ko so vsega oplenjeni.

Dr. Karl Renner si je po pri-
hodu rdeče armade na Dunaj
vzel težavno nalogo, ustanoviti
vlado osvobojene Avstrije. So-
vjetska unija ga je v njegovih
naporih podprla, ne pa Anglija
in ne Zed. države. “Vlado bom
bolj poenostavil,” je rekel Ren-
ner, da bo ugajala Washingtonu
in Londonu. A ob enem se je
pritožil, da mu “nekateri” za-
vezniški poveljniki nagajajo,
namesto da bi mu pomagali.

Avstrijski socialisti so po
prejšnji vojni skušali na zelo di-
plomatične tipke Angliji, Fran-
ciji in Zed. državam dokazati,
da je Avstrija nezmožna obsto-
jati v obliki, kot jebila ustanov-
ljena po prvi svetovni vojni, to-
rej naj se jo združi z Nemčijo.
Prav ta dr. Karel Renner, ki je
sedaj predsednik njene vlade,
je takrat dokazoval, da če se
Avstrija združi z Nemčijo, bo
to silno ojačalo demokratično
gibanje v nji. Ampak zavezni-
ške sile so rekle “ne”. Adolf se
je nasmehljal in si mislil: “Me-
ni pa Avstrije ne boste odrekli.”
Mu je res niso.. Ampak koliko
hudega je morala Evropa pre-
stati vsled takih zmot. In le za-
kaj ne bi bili vsled tega tudi za-
vezniški državniki proglašeni za
“vojne zločince”, saj tisti, ki so
res pomagali Mussoliniju, Hit-
lerju in pa japonskim imperia-
listom do zadnjega momenta!?

Ste že skušali pridobiti Pro-
letarcu k njegovi štiridesetlet-
nici saj enega novega naroč-
nika?

ČEHOSLOVAŠKA V
NAPORIH ZA
BODOČNOST NA
KRIŽPOTJIH

Čehoslovaška je v medsebojni
politični borbi, ki sloni tre-
njih, ali naj se v bodoče še na-
slanja na zapadne države, če-
prav so jo v jeseni leta 1938 pre-
pustile Hitlerju v milost in v ne-
milost, ali pa naj se povsem opre
ob Sovjetsko unijo, kateri se ve-
lik del češkega naroda tudi noče
podvreči, ker je vzgojen v duhu
takozvane zapadne demokracije,
kakršne Rusija ni še nikoli ime-
la in ji tudi sedaj ni zanjo.

Čehoslovaška, ki je do dobe
apizarstva, ki sta ga vodile an-
gleška in francoska vlada (več
ali manj tudi z odobren jem ame-
riške vlade) v evrop. koncer-
nu veliko pomenila, je po roma-
nju marelarjev iz Pariza in Lon-
dona izgubila vse, kar si je pri-
dobila po prejšnji vojni in ob
svojem koncu leta 1939 je posta-
la hipoma le Hitlerjev protekto-
rat, ne da bi se'mu mogla bra-
niti. Sovj- unija je bila one kri-
tične dni edina, ki jezatrjevala,
da bo šla v borbo za neodvisnost
Čehoslovaške, ako to stori tudi
Francija. Rezultat je bil mona-
kovski mir s Hitlerjem. Beneš
je moral v übežništvo in Češka
je postala z vso svojo industrij-
sko silo dekla Hitlerjevega tret-
jega rajha.

Sedaj je osvobojena, toda se
čuti ponižano in za izdano od
svojih zapadnih zaveznikov v
dneh krize 1939. Prijateljska do
konca ji je ostala le USSR-

Ampak Čehi kot že rečeno
naučeni zapadne kulture, bi

radi v bodoče sovjetsko zaščito
in ob enem v svoji deželi sistem
zapadne demokracije. To stali-
šče zagovarjajo posebno srednji
sloji. Velik del mase, pod vod-
stvom social-demokratske in ko-
munistične stranke, pa je za po-
polno oslonitev na Sovjetsko
unijo.

Časniška agencija ONA je ob-
javila o tem sledeče poročilo:

Dne 24. avgusta jebilo uradno
naznanjeno, da bo sklicana za
dan 28. oktobra provizorična na-
rodna skupščina. S tem se bliža-
jo notranje politične razmere na
Čehoslovaškem svoji kritični to-
čki. Napetost, ki je nastala, je
predvsem izraz nasprotstva med
privrženci zahodnih demokracij
in onimi, ki zagovarjajo popolen
preokret v smeri sodelovanja s
Sovjetsko unijo.

V isti objavi je bilo tudi na-
znanjeno, da se bodo vršile vo-
litve za ustavodajno skupščino
na pocflagi splošne, enake in taj-
ne volilne pravice- Odkar je bi-
la Čehoslovaška osvobojena, je
bila vladana z dekreti. Toda
predsednik Beneš se je uprl pro-
ti temu sistemu, katerega bi ko-
munistična stranka radevolje
nadaljevala.

“Po prvem septembru ne bom
podpisal nobenih dekretov več,”
je baje izjavil predsednik Beneš
nekaterim svojih bližnjih prija-
teljev. "Ako ham ne bo. uspelo
sklicati parlamenta, je naža de-
mokracija resno ogrožena.”

V te notranje zadeve pa so
vpletene tudi zadeve zunanje
politike, ki ustvarjajo težke po-
misleke. Eno je svarilo britan-
skega zunanjega ministra Bevi-
na proti zamenjavanju ene vr-
ste diktature z drugo v deželah
centralne in vzhodne Evrope.
Bevinove besede so bile name-
njene Bolgariji, toda verj.etno
je, da so mnogo krive tega, da
je prodrla zahteva po narodni
skupščini tudi na Češkem-

Drugo vprašanje je atomska
bomba in dejstvo, da je Čeho-
slovaška ena redkih najdišč u-
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NEMCI SO PONOSNI LJUDJE tudi v premaganju. Irma Grese in
Joseph Kramer, ki je bil nazivan za “beštijo belsenskega jetniškega
logarja”, sta se v predaji zaveznikom zadržala kot da se jima dela
silovita krivica. Oba sta na listi vojnih zločincev prvega reda.

raniumske rude. Pri Jahimovu
v bivšem sudetskem ozemlju se
nahajajo važni rudniki uranija.
Komunisti se poslužujejo tega,
ko obtožujejo vlado, da se ne-
varno prijazno obnaša napram
zapadnim demokracijam. Trde,
da bo Sovjetska unija gledala
na to, da ostane Čehoslovaška
tesno povezana z njo, ter da bi
bilo najbolj pametno, ako Čehi
pozabijo na svoje zveze z zapa-
dom in se popolnoma okrenejo
proti vzhodu.

Znano je, da sovjetski glavni
stan smatra Čehoslovaško za
točko izredno velike strategične
važnosti, ter da ta pozicija ne
sme nikdar uiti iz vplivnega
predela Sovjetske Rusije. Edeit
izmed komunističnih prvakov
je vašemu korespondentu de-
jal, da pomenijo prizadevanja
onih čehoslovaških elementov,
ki žele usmeriti deželo proti za-
hodu, “nevaren flirt”.

Omenjeni komunistični pr-
akk je razpravljal tudi o rud-
nikih uranija in poudarjal nji-
hovo nenadoma povečano važ-
nost. Dejal je, da so močni od-
delki NKVD, t. j- sovjetske var-
nostne službe, nedavno prispe-
li v Pardubice, železniško kri-
žišče, ki leži približno na pol
pota med Prago in Jahimovim.
Tudi v nekaterih drugih krajih
ruske okupacijske zone priča-
kujejo oddelke NKVD.

“To so realnosti položaja,” je
naglasil.

Četudi komunisti in socialisti
niso zmagali v svojih prizade-
vanjih glede politične organiza-
cije osvobojene Čehoslovaške,
nadaljujejo vendar z največjo
energijo svojo borbo za svoj go-
spodarski program.

Njih poglavitna zahteva je,
da se ustanovi državni gospo-
darski svet, katerega poslova-
nja naj bi bilo neodvisno od
parlamenta. Zahtevajo, da ima-
jo pripasti nacionalizirane indu-
strije državi, ki naj skrbi tudi
za njihovo obratovanje. Vsa
industrijska podjetja sredne in
prve veličine naj bodo naciona-
lizirana-

Druge stranke žele, da bi o-
stala Čehoslovaška v pogledu
zunanje politike tesna prijate-
ljica obenem zahodnih demo-
kracij in Sov. unije- Trdijo, da
bi ta gospodarski program de-
želi odtujil prijateljstvo zahod-
nih sil.

Vsled tega zahtevajo, da naj
bo parlament najvišja oblast v
državi in kot tak izraz ljudske
volje, ter da se ima tej volji
podrediti tudi gospodarski svet,
ki bi mogel dajati le svoje na-
svete parlamentu. Nacionalizi-
cija v tem slučaju ne bi zadela
drugih kot le največje industri-
je in nekatera ključna podjetja.

Komunisti pa trde, da je to
le kamoflaža, ter da se v tem
naziranju skrivajo reakcionar-
na stremljenja, ki ogrožajo vse
dosežene socialne uspehe.

Vojne zavarovalnine
prinesle vladi velik dobiček

V začetku vojne so industri-
alci in drugi zahtevali, da svoja
podjetja zavarujejo pred vojno
škodo, npr. pred možnostjo le-
talskih napadov, sabotažnih de-
janj, potopa trgovskih ladij itd.
Ker pa takih zavarovalnin ni
hotela sprejeti nobena privatna
zavarovalninska kompanija, je
ta war insurance business pre-
vzela vlada sama, kar ji je ob
koncu vojne prineslo 223 mili-
jonov dolarjev dobička, dasi je
računala nizke vsote za velike
zavarovalnine-

Ob koncu vojne so mnogi za-
varovanci od vlade zahtevali,
da naj jim delež vplačanih vsot
vrne, češ, da spada dobiček
njim, ne vladi. Toda kaj pa, če
bi se napadi na zavarovana pod-
jetja res izvršili? Mar ni vlada
prevzela ves riziko, torej naj ji
ostane tudi profit!

Prebivalstvo je naraščalo
vzlic vojni

Zed. države imajo sedaj po
cenitvah števnega urada (cen-
sus bureau) blizu 140 milijonov
prebivalcev ali nad osem mili-
jonov več kakor pred petimi
leti.
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