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SLUŽKINJA

POVESTNI DEL

Stara ženica, že nekoliko vpo-
gnjenega hrbtišča vsled dolgo-
letnega vsakodnevnega dela in
»rpljenja je težko nesla za mla-
do, elegantno in lepo damo te-
žak jerbas-prtljago.

‘ Tam le v ta vagon vstopite,”
je rekla mlada dama in pokaza-
la na vagon tretjega razreda.
Gledala je,kako.se je trudila že-
nica dvigniti težak jerbas v va-
gon. Videla je, kako so ji drhte-
le mišice od napora na rokah in

ni pomagala. To se, mladi, le-
pi dami tudi ne spodobi. Zato je
služkinja, ki se jo plača.

“Lepo sedite. Karto imam jaz.
Bom že sprevodniku povedala,”
jo je poučevala.

Zenica se je nasmihala neka-
ko hvaležno, dobrotno. Ljubeče,
bi rekel, je pogledala za mlado
elegantno damo, ki je vstopila
v zraven stoječi vagon prvega
razreda.

‘ Rada ima svojo gospo,” je
pokimaval sprevodnik, opazujoč
vse to. “Privezana ji je, kakor
domač pes, dasi ji niti z mezin-
cem ni pomagala pri dviganju
težke košare .. . Zares, zvesta
služkinja.”

Piščalka zapiska. Kolesa vla-
ka se zganejo.

Sprevodnik vstopi v voz, da
pregleda karte. V prvem razre-
du mu pokaže elegantna dama
dve karti. Eno za sebe, drugo pa
za tretji razred.

‘To je . ..” pogleda damo
sprevodnik, dasi je vedel, da je
karta za služkinjo.

“To je za mojo služkinjo,” re-
če hladno dama, kot bi hotela
reči, naj je ne vznemirja. “Tam
v tretjem razredu sedi.”

Sprevodnik salutira in gre.
Prijazna pa ni,” si misli

sprevodnik in navajen na tako
reči, brž pozabi na njen nepri-
jazni ton.

V drugem vagonu tretjega raz-
reda vidi služkinjo. V dobrohot-
nem, razoranem licu je začrtano
vse življenje njeno, kakor na
gramofonski plošči. Prijazne oči
so se smehljale v nekaki zadre-
gi in gledalo v obraz sprevod-
nika.

Sprevodnik vidi, da hoče ne-
kaj povedati in reče:

“Dobro, dobro... že znam.,
Vi ste služkinja gospe v prvem
razredu tam. Pokazala mi je va-
šo karto.

Obrne se k drugemu potniku.
Nekaj mogočnega je prisililo

sprevodnika, da se je še enkrat
obrnil k služkinji. Zdrznil se je.
njene oči so buljile vanj.

“Ne .. . ne,” reče naposled.
Zmotili ste se . . . Jaz sem mati

tiste gospe.”
Sprevodnik je spustil klešče,

s katerimi je preščipaval karte.
“Mati?”
Ženica pokima z glavo in se

zopet smehlja. V očeh ji sije
skriti ponos..

“Da,” reče. “Mati. Spremljam

jo v mesto nazaj. Bila je pri me-
ni

.. . Veste, majhno posestvo
imamo, pa sem ji dala seboj ne-
kaj pridelka. Bolje diši doma-
če, nego kupljeno. In povrn je
še v mestu vse tako drago. Sicer
je njen mož velik gospod, zato
se pelje ona v prvem razredu .. .
Direktor je . . . Ali domače je le
domače . . .”

Ženica je gladila s suho, zde-
lano roko težak jerbas, poln do-
mačega pridelka, njenega last-
nega znoja, ki je stal zraven nje
na tleh in bila ponosna, da se
more njena hčerka voziti v pr-
vem razredu.

☆
Sprevodnik je pregledal vse

vagone. Preščipal je karte. Pr-
vič v življenju njegove desetlet-
ne službe se mu je pripetilo, da
ni poznal, komu je že pregledal
karte in komu jih ima še pregle-
dati. Pred njegovimi očmi je bi
la ženica z jerbasom v tretjem
razredu, srečna, da pelje svoj
pridelek hčerki, ki sedi v prvem
razredu, ker je njen mož velik
gospod in ki drži v rokah karto
za svojo služkinjo tam v tretjem
razredu ... služkinjo lastno
mater . . .

“Kakšni sužnji smo mi pred
veličanstvom mamona,” je re-
kel v mislih. In postalo mu je
tako grenko v ustih in tesno v
prsih, da bi se najraje vrgel pod
dirjajoča kolesa . . .

PISMO, KI V KRATKEM
VELIKO POVE

Chicago, lll.—Mrs. Mary Vid-
mayer je dobila pismo iz stare-
ga kraja od svaka, v katerem ji
pravi med drugim:

“Najlepša hvala za pismo, ki
smo ga prejeli in prečitali z naj-
večjim veseljem. Kar presene-
čen sem bil, ker sem dobil pošto
tako hitro od tebe. Zelo pa nas
je iznenadilo in užalostilo spo-
ročilo, da je Žani umrl.

Tudi nas je zadela huda uso-
da. Izgubili smo edinega sina
Rafkota. Za časa okupacije smo

■ preživeli težke čase. Nemci so
vladali nad nami brezobzirno.
Že takoj dne tretjega maja 1942

| so nam Nemci zaprli Rafkota in
14 dni pozneje so ga v Mariboru
ustrelili. Sploh so Nemci med
Slovenci redčili vse, kar je bilo
izobraženega med našim naro-
dom. Vsi ti naši ljudje so bili
ustreljeni kot talci.

Težko nas je zadela Rafketo-
va usoda. Padel je za narod. V
tistih dneh so me dali Nemci na
piko ter me v službi premestili
v Graz. Pa to še ni bilo dovolj.
Avgusta 1942 so mi odpeljali
ženo in hči v jetniški (koncen-
tracijski) logar. Vzeli so ju iz
hiše sredi noči ter ju odpeljali
v Nemčijo, oziroma hči na Polj-
sko. Tam sta trpeli s tisoči dru-
gih Slovencev. Rekli so mi, da
nas je ta kazen zadela, ker ne
moremo postati, oziroma noče-
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mo postati Nemci! Kako pa bi,
saj smo vendar rojeni Slovenci!
Nato so mi vzeli hišo in vse po-
sestvo. Tako smo postali na hip
veliki siromaki. Ampak sem se
trudil in boril za pravičnost in
po enoletnem stradanju in trp-
ljenju sta prišli obe domov. To
je bilo leta 1944. Ampak naša
hiša je bila vsa opustošena. Se-
daj, ko je vojne konec in so mo-
rali Nemci popihati od nas,
bil je že skrajni čas pa se je
vse predrugačilo. Saj je vam
vsem nedvomno že dolgo znano
o borbah naših partizanov, ki so
se skozi štiri leta tepli, skriti v
hostah, z okupatorji in doma-
čimi izdajalci.

Veseli me, ko mi poročaš, da
mi boš poslala blaga in drugih
potrebščin' Tu smo med vojno
prišli ob vse pa nam je vsaka
pomoč dobrodošla.

Tu je produkcija še zelo iz
reda in kar potrebujemo, dobi-
vamo vse na karte. V trgovinah
se težko kaj dobi a narod si pri-
zadeva, da se spravi čimprej na
noge.

Jaz sem še vedno v Celju v
službi. Delam na pošti. Hči je
sedaj kar doma, ker mi je žena
v ujetništvu oslabela in je sedaj
jako bolehna.

Mama se je spomnila, če se
dobi pri vas kave, čaja in slad-
korja. Tega tukaj ni. Pozdrave
tudi od moje hčerke Micike, ki
je poročena v Zabukovici pri
Žalcu. Bila je nad leto dni sama
z dvema otrokoma, ker njen
mož je bil pri partizanih v bor-
bi. Tako se je on bojeval, v veri
za lepši svet, ona pa se v tem
položaju borila doma brez vsa-
kih sredstev. Tako smo živeli in
zmagali! Njen mož hvala bogu,
se je vrnil iz borbe zdrav in do-
bil je službo v rudniku za jam-
skega poslovodjo.”

Ostalo pismo se nanaša na po-
zdrave Štefanu Vidmayerju in
pa na razne druge zgolj osebne
stvari. Hvala Mary Vidmayer-
jevi, ki je nam poslala te vrsti-
ce v priobčitev.

GLAS Z WISCONSIN-
SKEGA SEVERA

VVillard, VVis. Pri nas je se-
daj vse drugače kot pa takrat
ko smo tu iz goščave in z izru-
vanjem štorov dolgo prej pose-
kanih debelih dreves ustvarjali
kmetije. Sedaj so tu farmska
posestva naših ljudi že vsa “do-
bro stoječa” (“good standing”)
ali po slovensko na “dobrih no-
gah”.

In pa fante dobivamo nazaj.
Če kje rabijo sinove, pa tudi
hčere, je pač na farmah. Pa so
radi oboji odšli v mesta, kjer so
bile ure krajše in pa delo ne
tako dolgotrajno. Vendar pa
smo se na Willardu z vsem po-
stavili. Prvič, farmarji tu in v
vsi prostrani okolici so zmagali
težave, ki niso bile manjše, sko-
roda, kakor na bojiščih. In že
ko smo se nekako normalno or-
ganizirali za redno farmsko živ-

I Ijenje, pa je prišla druga sve-
tovna vojna. Vzeli so nam si-
nove in bil je križ, kje dobiti de-
lavce. Domači so morali toliko
bolj poprijeti in pa za sinove
jih je skrbelo.

Med drugimi se je že pred te-
dni vrnil sin Mike Krultza in
več drugih, še več pa jih priča-
kujemo do pomladi. V tukaj-
šnjem slovenskem in narodnem
domu, kakor že ga imenujemo,
smo imeli že večkrat plesne za-
bave v prid in v razvedrilo ve-
teranov. In vsakemu je bil po-
klonjen vojni bond v znesku
$25.

Vse, ki so se vrnili, smo po-
častili. Bili so med njimi Philip
Lamovec, pa Edward Bogdano-
vich, oba veterana z bojišč na
Pacifiku. Drugi, ki so bili upo-
števani na naših priredbah so
bili John Kaltinger ml., tudi s
Pacifika; in še mnogo drugih.
Matt Malnar, ki je tajnik in bla-
gajnik sprejemnega odbora za
veterane, vrši na tem polju ve-
lehvaležno delo. To mu prizna-
va tudi tukajšnji angleški tisk.
Fantom, ki so se vrnili, pa veseli
vzklik, “Dobrodošli!” N, N.

Avstralsko delavstvo
noče "drafta"

Avstralska delavska stranka
se je na svoji konferenci izrekla
proti obvezni vojaški službi,
ker v mirnem času zadostujejo
vojaški prostovoljci.
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OBRAVNAVA V NUERENBERGU proti nacijskim vojnim zločincem traja od novembra dalje Dvajset

Hitlerjevih prvakov je na zatožni klopi. Obtežilnega materijala so pripeljali v Nuerenberg cel vlak. Gor-
nje je slika iz sodne dvorane. Poleg sodnika in prosekutorjev je v nji cela kopa pravnih svetovalcev, di-
plomatskih veščakov, opazovalcev in časnikarjev.

SLOVENIJA V SVOBODI
Pueblo, Colo. Ne bo več

dolgo, ko bo zagrinjalo dvignje-
no in za njim bo štiriletna doba
strahot in grozot v Sloveniji.
Pisma, ki jih pišejo naši ljudje
in so objavljena v raznih listih
kot živa priča nezaslišanega os-
krtfnjevanja nad ljudmi. Vsa
Slovenija je bila kot ena sama
arena požigov in umorov. Rim-
ski cesar Neron se ni bolj veselil
nad žrtvami v arenah kot so se
Italijani in Nemci nad sloven-
skimi žrtvami v Sloveniji. Ta
pisma, pisana od ljudi svojcem
v Ameriko, so vredna, da jih
kdo zbere ter izda v posebni
knjigi. Zgodovinsko bodo več
vredna kot pa bi mogel to na-
praviti najbolj zanesljiv zgodo-
vinar.

“Domači” belogardisti so v
teh pismih omenjani jako po-
gosto. To so ljudje, ki so bili
poklicani od rimsko-katoliške
oblasti, od slovenske duhovšči-
ne, da branijo vero, tisto vero,
ki je bila mora v tisočletni zgo-
dovini slovenskega naroda. Ali
so bili zapeljani? Ne! To jim je
v krvi in v možganih. Mistična
moč vere je veliko močnejša kot
pa razum civiliziranega člove-
ka. Kadar katoliški duhoven
dvigne križ proti taki množici
ali proti takim ljudem, tedaj vsi
padejo na kolena. In ko se taki
ljudje zdravi in močni dvignejo,
planejo kot levi in pomore in
uničijo vse, karkoli jim je zapo-
vedano od katoliške oblasti. Ko-
liko je vredna taka vera? Ves
narod je suženj v nji.

Brusnice na Dolenjskem, bru-
sniška fara, je, sodeč po pismih,
imela največjo belo gardo, naj-
hujšo in najbolj krvoločno. Ti-
sti kraj na Dolenjskem je bil
zanesljiv za ljubljanskega ško-
fa Rožmana. Poznam, ali po-
znal sem nekatere iz onega kra-
ja. Nad vse so bili ponosni na
“šarže” prejšnje avstrijske ar-
made in potem seveda na druga
“odlikovanja”. Ni bilo mogoče
najti besed, ki bi jih prepričala,
da imajo vsi ljudje, vsak v svo-
jem kraju, enak ponos na take
stvari.

Avstro-ogrska armada je bila
katoliška kot je bila vsa ostala
razpadla monarhija. Ljubljan-
skemu škofu je bilo z lahkoto
pridobiti take ljudi, da so morili

pomislimo za vero svoje
ljudi. Take stvari se na Sloven-
skem ne bodo več- dogodile, ne
organizirano. Vodstvo naroda
imajo ljudje, ki vedo več, kaj je
treba storiti za prospeh naroda,
kot pa jih ima katoliška cerkev.
Ali bodo te stvari pozabljene?
Ne med narodom! In zapomnil
si bo tudi vlogo katoliške cer-
kve. Vse tako izgleda, da saj na
Slovenskem ne bo mogla več
vladati mase in pasti njene du-
še, kot jih je v prošlosti. Za “du-
hovne” pastirje stare sorte bo
torej vedno manj slušateljev in
s tem manj dohodkov.

Še bo grmenja in čiščenja na
Slovenskem, ampak barbarstva
se v nji ne bodo več dogajala,
čeprav smrkavi odstavljeni kra-
lj iček Peter v Londonu grozi, da
bo “osvobodil” Jugoslavijo.

Žaloigre so se dogajale po vsi
Jugoslaviji in v vsi Sloveniji--
žaloigre, ki jih narod ne bo po-
zabil ... in žaloigre, ki so poro-
dile osvobodilno fronto.—Ante.

Vsak pregovor je izgovor.
Roda Roda.

Najlepše na svetu je: spomin
in pozabljenje, —in najgrše:
spomin in pozabljenje. Roda
Roda.

TAKO DELAJO -

KVIZLINGI!
Chicago, 111. V kolikor mi

čas dopušča, čitam vse sloven-
ske liste, kar mi pride v roko.
Kot naročniku mi pošta redno
dostavlja dva dnevnika in dva
tednika. Zadnje mesece imam
pa priliko pregledati tudi cleve-
landsko Ameriško domovino.
Že prej sem večkrat čital v raz-
nih dopisih in komentarjih o
tem “katoliškem” listu, kako
gnusno propagando dela proti
slovenskemu narodu m sedanji
ljudski, delavski vladi v novi
Jugoslaviji, katero je narod iz-
volil s tako ogromno večino. Se-
daj imam pa priliko čitati to
umazarijo, kar se mi seveda
gnusi. Po moji sodbi bi noben
Slovenec ne mogel pisati kaj ta-
kega, ako bi ne bil plačan od go-
tove strani z “judeževimi srebr-
niki”, ali na kratko kvizlingi.
To je moje mnenje, toda prepri-
čan sem, da tudi velike večine
Slovencev.

Na vse načine se trudijo ljud-
stvo preslepiti z ribarenjem v
njihovi gnojnici. Ta list (A. D.)
zagovarja, opravičuje in hvali
slovenskega izdajalca Rožmana.
Četudi je škof, io ga ne bo opra-
lo njegovega izdajstva. To dej-
stvo potrjuje mnogo pisem do-
brih katoliških ljudi iz Sloveni-
je. Kakšne grozote so počenjali
od duhovščino organizirani—do-
mobranci! In, ali ni on, Rožman,
blagoslavljal prisego sovražniku
slovenskega naroda in krvoloku
Hitlerju?! Da, takih prič—pi-
sem iz stare domovine—je veli-
ko tudi v poštenih katoliških li-
stih—v A. S. in Glasilu KSKJ.

V listu A. D. le redkokdaj vi-
diš podpis pod dopisom, še manj
pa veš, kdo piše tiste umazane
članke. Je res tako kot je za-
pisal Tone Terbovec v svoji ko-
loni “Vsak po svoje” (radi pro-
stora le kratek izčrpek): “Vsak
pošten poročevalec, ki pošilja
poročilo časopisom, jih upa pod-
pisati s svojim poštenim ime-
nom. Kdor ne laže, si upa pod-
pisati, kar je napisal. Kolike
vrednosti more pameten čitatelj
pripisovati “poročilom” brez na-
vedbe vira ali podpisa? Zlikov-
ci, ki mečejo kamenje izza plo-
ta, ne pokažejo svojih glav. In
navadno vedo zakaj.” To lahko
in brez vsake skrbi podpiše vsak
pošten človek.

Da bi človek odgovarjal na
vse nizkotne podlosti, kar prine-
se A. D., je za delavca kot sem
jaz in za vsakega drugega škoda
časa, papirja in energije. Samo
en primer hočem omeniti, kako
ti mali ljudje ribarijo v kalnem
pri svojih naročnikih in med
Slovenci v splošnem, kolikor se
jim posreči. V listu A. S. z dne
16. nov. t. 1. je dopis in pismo iz
starega kraja, kjer je podpisana
rojakinja Josephine Erjavec iz
Jolieta. Oboje se glasi:

“Joliet, 111. Prosim Vas, pri-
občite poslano pismo, katerega
je prejel moj oče, mr. Simon Se-
tina, od svojega nečaka. Glavno,
kar me je zveselilo, so bile vr-
stice: Vera se ne zatira du-
hovniki se vračajo.”

Pismo se glasi:
Gunclje, Št. Vid nad Ljublja-

no, 25. sept. 1945.
Dragi stric: Prejeli smo Vaše

drago pismo. (Nato jeprecej ob-
širno pismo, podobno drugim,
večinoma o sorodnikih). Pismo
nadaljuje: “Sedaj je, hvala Bo-
gu, tega klanja konec, seveda za
marsikoga prepozno. Sedaj vsaj
ni več teh večnih skrbi in tega
strahu, v miru ležeš spat in brez
skrbi greš, kamor hočeš. Vera se
pač ne zatira, kakor jebil to slu-
čaj pri Nemcih, ampak nasprot-

no: Duhovniki se vračajo nazaj I
na svoja mesta. Verski običaji so’
zopet kakor so bili, tako da jej
vera prišla zopet na svoj stan 1tir.” (To zadnje je v debelem ti-
sku v A. S. V listu A. D. so pa to ;
izpustili.) Podpis: “Viktor Seti- 1
na in ostali.”

Mrs. J. Erjavec dodaja k te-
mu pismu tudi pojasnilo, v kate-
rem pravi med drugim: “Pri ti-
stem delu pisma, ki pravi, da se
vere več ne zatira, se bo goto-
vim čitateljem srce ohladilo. 0

Brez vsakega dvoma je gospa
Erjavec poslala A. D. enako kot
A. S. za priobčitev. Njen dopis
oz. samo pismo iz starega kraja
jebilo priobčeno v A. D. dne 17.
nov. 1945 in se glasi:

Mr. Simon Šetina, Joliet, 111.,
je prejel od svojega nečaka iz
Gunclja pri Št. Vidu nad Ljub-
ljano sledeče pismo (datum):

Dragi stric! Prejeli smo Vaše
pismo . . . Sedaj je hvala Bogu
... in brez skrbi greš, kamor ho-
češ. Naša okolica, kakor tudi
večji del Gorenjske... Iskrene
pozdrave od nas vseh.

Viktor Šetina in ostali.”
Kot vidite, uvod in pojasnilo

od gospe Erjavec k temu pismu
od sorodnika iz starega kraja so
ljudje pri A. D. namenoma izpu-
stili. Pa to bi jim deloma še ne-
kako oprostili, ker lahko rečejo
—“radi pomanjkanja prostora.”
Ampak priobčati pisma iz stare-
ga kraja in izpuščati stavke za-
to, da urednik s tem nekaj pri-
krije ali potvori, je pa neodpust-
ljivo in lahko bi rekel kriminal-
no. Za vsakega urednika bi bilo
bolj pošteno in možato, da bi
sploh ničesar ne priobčil.

Končno prosim vas mrs. Erja-
vec, da mi oprostite, ker sem
vzel ravno vaš dopis za dokaz,
kako se ljudje pri A. D. strašno
bojijo, da bi njih peščica naroč-
nikov izvedela resnico iz stare-iga kraja.

Ravno danes, ko sem tole na-
! pisal, sem zopet dobil nekaj iz-
daj A. D. Prečital sem uredniški
članek z dne 5. dec. (“Kje iščite
izdajalce”) in z dne 6. dec. (“Kaj
pravi na to članstvo Slovenske

I ženske zveze”). Jaz bi rekel,
brez dvoma, da je te uredniške
članke napisal kak duhovnik in
ne urednik, kot bi se spodobilo.
Pa to ni tako važno, kdo jih pi-
še, priobčeni so kot uredniški
članki in urednik mora seveda
biti odgovoren zato, četudi se
kdo skriva za njim.

Da bi hotel odgovarjati na
vse to zvito klobasarijo, bi bilo
škoda časa in prostora v naših
listih. V zadnjem omenjenem
članku udriha po Zarji, ki je
glasilo Slovenske ženske zveze
(“National Council os Catholic
Women,”) torej katoliške orga-
nizacije. Ta list (A. D.) napada
vse. V kolikor mi je znano, je
najmanj osem slovenskih časo-
pisov v tej deželi, vključivši tri
katoliške, kateri vsi odobravajo
sedanjo ljudsko vlado v Jugo-
slaviji. Naj ponovim, vsi ti ča-
sopisi, številna pisma naših lju-
di iz starega kraja, posebno pa
še izid volitev tam, je več kot
zadosten dokaz, kaj hoče imeti
slovenski narod.

Kdor vse to čita, kar piše A.
D., ni nič čudno, če se mu vsi-
ljuje sumnja, da bi človek, Slo-
venec. mogel tako pisariti, če bi
ne bil še posebej plačan za to.

John Turk.

Ameriški letalci porušili
mnogo japonskih hiš

Iz podatkov japonske vlade je
razvidno, da so ameriški letalci
porušili ali pa upepelili na Ja-
ponskem 2,500,000 hiš in raznih
drugih zgradb.

LETNA SEJA
Detroit, Midi. Letna seja

podružnice št. 1 SANSa se vrši
v nedeljo 6. januarja ob treh po-
poldne v Slovenskem delavskem
domu na 437 South Livernois.
Volili bomo nov podružnični od-
bor za leto 1946. Dolžnost vsa-
kega zavednega Slovenca in Slo-
venke je, da z nami sodeluje in
se seje udeleži.

Naš imenik še nima zabeleže-
nih mnogo rojakov in rojakinj,
da bi narodu v domovini k olaj-
šanju bede kaj doprinesli. Vsak
ima gotovo kako odelo, ki ga la
hko pogreša. Prinesite vaš dar
na podružnično sejo. Prav hva-
ležni vam bodo vsi člani, ki že
tri leta tako neumorno delujejo
v pomoč svojim bojevitim bra-
tom in sestram, ki so si končno
s strašnimi žrtvami priborili Ju-
goslovansko federativno repu-
bliko, na katero smo vsi pošteni
Slovenci ponosni,in hočemo mo-
ralno in materijalno pomagati,
dokler bo narod v stari sedaj
popolnoma novi domovini našo
pomoč tako nujno potreboval.

Jože Menton, tajnik.

Diplomatični odnošaji
med Švico in Rusijo

Ženeva.—ONA—Dobro infor-
mirani krogi trdijo, da so v teku
pogajanja za vzpostavljenje di-
plomatičnih odnošajev med So-
vjetsko unijo in Švico. Znano je,
da je Švica že ponovno poskusi-
la obnoviti te zveze, toda brez-
uspešno, ker je Kremlin vsako-
krat zavrnil švicarske ponudbe.

Iz istih virov prihaja vest, da
namerava Rusija odpoklicati
svoje okupacijske sile iz Avstri-
je in Madžarske v teku prvih 6
mesecev letd 1946, ter pustiti
na Dunaju in v Budimpešti le
neznatne oddelke, češ, da so
Rusi spoznali, da komunistična
politika v teh dveh deželah ni-
ma nobenega smisla, vsled česar
je odločila, da ne bo več vpli-
vala na notranje razmere v teh
deželah.

Velika trojica se
zedinila tudi za
trajen mir po svetu

(Nadaljevanje s 1. strani.)
vsem svetom. Pravijo, da so do-
bro opravili. Bodočnost bo po-
kazala, če so. A jasno je že se-
daj, da napak, ki so jih storili v

jLondonu, na sestanku v Moskvi
' niso ponovili.

Komunisti in Kitajska
Eno zelo težkih zagonetk tvo-

ri takozvano komunistično giba-
nje na Kitajskem. Predstavlja

j približno sto milijonov ljudi in
vsi, ki hočejo razumeti, vedo,
da ima ta pokret zaslombo v
masi. Ampak ameriška vlada
vztraja, da priznava le ustavno
kitajsko vlado, ki ji načeljuje
Čiang-Kai-šek. A ob enem v
Washingtonu in Londonu pri-
znavajo, da on ni demokrat, pač
pa diktator in pa da odriva iz
vlade takozvane kitajske komu-
niste, ki bi radi sodelovali v nji.
Zato se je velika trojica zedini-
la podpirati Kaišeka in mu ob
enem naročila “demokratizira-
ti” vlado.

Koreja še sporna točka
Koreja, ki je bila do leta 1905,

ko je Rusija izgubila vojno z Ja-
ponsko, teoretično samostojno
cesarstvo, a v realnosti pod ru-
sko sfeor vpliva, je sedaj spet
sporni oreh. Rade bi v nji kon-
trolo Zed. države in Rusija. Za-
časno je ta problem rešen tako,
da jo imata vsaka polovico. To-
da korejsko ljudstvo se temu
upira in zahteva neodvisnost. V
Moskvi so se sporazumeli, da se
to zgodi, toda ne kdaj in ne
kako.

Mirovne pogodbe
Dasi je vojne že prilično me-

secev konec, nimamo prave mi-
rovne pogodbe niti še z eno de-
želo v Evropi, ki je bila v vojni
na strani osišča. Glavna izmed
njih je poleg Nemčije Italija.
Ker še vedno ne ve, pri čem je,
se je njen tisk koncem decem-
bra nad zavezniki, posebno nad
Rusijo, pa tudi nad Anglijo in
Ameriko, jako znašal. Italijani
so menda mislili, da bodo sedeli
pri takih pogajanjih kot “sobo-
jevniki”, pa so morali končno

* le sprevideti, da so bili na Hit-
lerjevi-Mussolinijevi strani in
zato se z njimi postopa kot s po-
raženo, ne kot z zmagovito de-
želo. Pogodbe z Madžarsko, Bol-
garijo in Rumunijo bo lagjjc
skleniti, posebno če vladi v Lon-
donu in v Washingtonu prepu-
ste te tri dežele v rusko sfero,
in pa tudi Finsko.
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