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Iz nastopov ameriškega dr-
žavnega departmenta, iz njego-
vih protestnih not ter iz govora
državnega tajnika Byrnesa na
naslov Moskvi je jasno razvi-
dno, da se je namesto “apiza-
nja” pričela v odnošajih med
našo in sovjetsko vlado izvajati
obetana odločnost, ki bo imela

če ne bodo odgovorni držav-
niki obeh strani ohranili hladno-
krvnosti lahko zelo težke po-
sledice.

Člankar Donald Bell, ki piše
za agencijo ONA, tolmači, da se
je Byrnesov govor glede ruske
ekspanzijske politike predstav-
ljalo za strožjega kot pa je v
resnici. Smatra, da kdor je Byr-
nesov govor prečital, se bo ob
njemu manj vznemirjal kot pa
se je, ko ga je poslušal na radiu.
Dalje je Donald Bell Byrnesova
izvajanja z ozirom na naše od-
nošaje z Rusijo sledeče razlaga:

Kitajci, katerih pisava izraža
pojme z ideogrami, napišejo be-
sedo kriza s kombinacijo znakov
za ‘nevarnost’ in ‘priložnost’.

Tajnik Byrnes je posebno na-
glašal nevarnost položaja, četu-
di je ponekje tudi poudarjal
upanje torej priložnost.

Kdor čita med vrsticami, bi
našel v tem govoru pritajeno
ponudbo za dvoje mednarodnih
konferenc. Prva bi bila ta, da bi
se morali Rusija in Amerika
sporazumeti glede še zadnjih
sprememb statusa quo, ki bi bile
potrebne, da se zadosti ruskim
zahtevam, tako da bi se našlo
nov statust quo, ki bi moral po-
tem ostati nespremenjen za dol-
go dobo. To je eno. Drugo pa je,
da bi bila Amerika pripravljena
razpravljati o splošni razorožit-
vi pod gotovimi pogoji.

Ameriške ideje o povojnem
svetu so nekoliko drugačne kot
angleške. Obe državi sta si si-
cer na jasnem, da mora biti or-
ganizacija zedinjenih narodov
osnova njihove boljše politike,
toda Anglija si zamišljuje orga-
nizacijo narodov, ki bi bila ne-
kakšen svetovni parlament, v
katerem bi imeli vsi narodi ena-
ko glasovno moč, dočim je sta-
lišče Amerike mnogo bližje ru-
skemu, ki zahteva, da morajo
imeti velike sile radi svoje več-
je odgovornosti tudi odločilne
besede.

Vsled tega je Byrnes mnogo
bolj pripravljen na pogajanja v
dveh in bolj dostopen razpra-
vam posameznih interesiranih
sil v vsakem spornem vpraša-
nju.

Zdi se torej, da prihajamo na
novo točko našega razmerja z
Rusijo, na točko, na kateri bo-
mo skušali razčistiti vsako posa-
mezno vprašanje v neposrednih
razgovorih s sovjetskimi držav-
niki kar je vedno bila in bo
ona vrsta pogajanj, ki imajo
največ izgledov za končni uspeh.

Tajnik Byrnes je namignil,
da bi bila ena točk takih raz-
prav definicija pojma agresije,
kajti pokazal je, da s splošno
definicijo oboroženega vpada
na tuje zemlje ni zadovoljen. V
svojem govoru je dejal, da ne
moremo dovoljevati agresije “z
nasiljehi ali s pritiskom ali z
zvijačo, kot s politično infiltra-
cijo.”

Rusi so nekoč v starem dru-
štvu narodov sami predložili sli-

čno definicijo pojma agresije.
Byrnes smatra, da je agresija

vsako dejanje, ki povzroči ka-
kršnokoli spremebo razmerja
sil. Ni važno, kako pride do take
spremembe dejstvo motenja
ravnovesja je agresija. Treba je
je preprečiti na vsak način. De-
jal je, da ni nobenega vzroka za
vojno, dokler obstoji sedanje
razmerje sil. Drugje na primer,
pa je naglasil, da ruska pravi-
ca do vetiranja ne bi imela no-
benega smisla v vprašanjih, ki
bi utegnila spremeniti do dna
obstoječe razmerje med veliki-
mi silami. To je torej bistvo
vsega. •■

Byrnes je poudaril, da ne bo
zagovarjal statusa quo niti pod-
piral “mrtve roke reakcije”.
Namignil je, da so Zed. države
pripravljene podpreti liberalne
pokrete in tudi zagovarjati lo-
kalne spremembe .

.- vse dotlej,
dokler ne pride do motenja se-
danjega ravnovesja. Z drugirai
besedami, vse dotlje, dokler te
spremembe ne vlivajo novih sil
v strukturo Sovjetske unije.

Ako je mogoče da dosežemo
sporazum z Rusijo, ki bo ome-
jil porast vpliva posameznin ve-
lesil, bo lahko rešiti vse ostale
probleme, katere je omenil taj-
nik Byrnes v svojem govoru.

Byrnes se sicer ni izrazil toli-
ko jasno. Toda sovjetski držav-
niki bodo razumeli, da je udaril
žogo v njihno smer, ter da je
zdaj na njih, da odgovore na
obtožbo, da iščejo čezmerno in
brezmejno ojačenje svoje pozi-
cije.

Mogoče je, da bo Moskva na
osorne besede osorno odgovori-
la. Toda ako pride do konferen-
ce med obema velikima silama,
je verjetno, da se bo napetost,
ki je zavladala na vsem svetu,
zopet polegla.

Japonce skušajo
"reformirati" z biblijo

Ker so se Japonci v vojni iz-
kazali za zelo “nekrščanske” lju-
di, jim je American Biblical So-
ciety poslala 100,000 izvodov
svetega pisma v njihnem jeziku,
da bodo iz njih razvideli, kaj so
krščanski nauki. In če bodo to
knjigo res tudi brali, bodo ob
enem razvideli, da se niti kr-
ščanski narodi ne ravnajo po
njih, na kar omenjena družba
pri pošiljanju bržkone ni pomi-
slila.

VSESLOVANSKEGA
BLOKA NE BO?

Daši se je panslavizem se-
veda v povsem drugi obliki, kot
pa smo ga poznali do prve sve-
tovne vojne, pod pokrovitelj-
stvom Moskve, med vojno št. 11.
samega sebe jako oglašal in še
deluje na temelju vseslovanske
vzajemnosti (v Zed. državah je
njegova veja Ameriški vseslo-
vanski kongres), je predsednik
jugoslovanske vlade Tito ob
sklenitvi 20-letne pogodbe pri-
jateljstva in vzajemnosti med
Jugoslavijo in Poljsko izjavil,
da Jugoslavija s tem ne stremi
ustvariti kak vseslovanski blok,
temveč da želi skleniti slično
pogodbo z vsemi deželami, ki so
za mir in pravičnost.
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GORNJE JE DEPUTACIJA ŽIDOV IZ POLJSKE, ki so prišli v

Zed. države v imenu židovskega delavskega gibanja v razbičani Poljski.
Izposlovali bi radi več relifa za njihne rojake in pa rešitev palestin-
skega vprašanja.

IZROPANO ZLATO IN DRAGULJI
NAJDENI V SAMOSTANU

Preiskava pri frančiškanih v Zagrebu razkrila
ustaški plen v grobnici

Zagreb, 29. januarja 1946.
(Tanjug.) Na podlagi že prej
dobljenih informacij so organi
javne varnosti meseca januarja
tega leta izvršile preiskavo v
frančiškanskem samostanu v
Zagrebu, Kapitelj št. 9, in ob
tej priliki so našli v bivši grob-
nici, ki se nahaja v prostorih za
izpovedovanja gluhcev, 36 lese-
nih skrinj. V navzočnosti pro-
vincijala frančiškanskega samo-
stana so bile odkopane skrinje,
ki so bile pokrite s prstjo, pome-
šano s strohnelimi kosci člove-
ških kosti. V skrinjah so bile
najdene dragocenosti, zlato, zla-
te ure, uhani, ovratnice, prsta-
ni, zlato zobovje itd. Iz zapisni-
ka in registriranih vpiskov, ki
so bili najdeni v skrinjah, je
ugotovljeno, da so te predmete
tukaj zakopali organi ustaške
državne zakladnice. Rezultati
dosedanjih preiskav dokazujejo,
da gre v glavnem le za dragoce-
nosti, ki so bile za časa okupaci-
je izropane in oddane državni
zakladnici. Pred prihodom ju-
goslovanske armade pa se je
ustaška vlada sporazumela s
cerkvenimi oblastmi, da so na-
vedene dragocenosti skrijejo na
tem kraju.

Zagreb, 30. januarja. Na
podlagi podatkov ministrstva za
notranje zadeve vlade ljudske
republike Hrvatske je javnost
že obveščena o zločinu, ki je po-
novno dokazal najtesnejšo zve-
zo gotovega dela visoke katoli-
ške duhovščine z ustaškimi hu-
dodelci.

Po razkritju arhivov v nad-
škofijskih dvorcih in po skriva-
nju ustaških zločincev v teh
istih dvorcih ter vrste drugih
zločinov, ki so najtežje prizade-
li samega zagrebškega nadškofa,
novo razkritje ljudskih oblasti
ni izzvalo posebnega iznenade-
nja, toda jezato izzvalo tem več-
je ogorčenje širokih ljudskih
množic nad temi zločini klero-
fašistov, ki se niso vzdržali, da
ne bi na posvečenem kraju po-
skrili dragocenosti ustaške dr-
žavne zakladnice, zlato zobovje
prstane in ure, katere so krvavi
ustaški razbojniki nabrali pri
übijanju svojih žrtev. Odkritje
organov javne varnosti v fran-
čiškanskemu samostanu v Ka-
pitlju —v grobnici, ki se naha-
ja v spovedovalnici za gluhe ta-
koj poleg samostanske cerkve,
se gnusi vsakemu poštenemu

I človeku. Spovedovalnica sama
je tlakovana s ploščami, pod ka-
terimi se nahaja plast betona.
Tla so bila vsa zaprašena in de-
lala vtis, da vse tako obstoja že
dolgo vrsto let. Za vsak slučaj
pa so patri v spovedovalnici
ravno na prostoru, pod katerim
se je nahajala grobnica, posta-
vili eno večjo skrinjo, polno
cerkvenih stvari. Ko je bil be-
ton razbit in odstranjena tanka
plast prsti in opeke, so se poka-
zale človeške kosti. Pod kostmi
pa so bile lesene skrinje, obvite
z zabojnim papirjem. Grobnica
sama ni bila zadosti velika, da
bi se v njo spravile vse lesene
skrinje, in je jasno, da je bila z
naknadnim kopanjem znatno

I razširjena.
Samostanski gvardijan in

drugi patri, kateri so bili pripe-
ljani, da prisostvujejo odkopa-
vanju, so poskušali, da vsak tre-
nutek kam pobegnejo, ker so se
bali biti navzoči pri odkritju, in
nekolikokrat je bilo treba posla-1

ti ponje ali jih klicati, da se vr-
nejo. Kakor hitro so bile skri-
nje dvignjene, tako hitro so bi-
le tudi odprte. Našla se je veli-
ka količina zlatih žepnih ur z
raznimi začetnimi črkami, cele
zlate čeljusti z umetnimi zobmi,
katere so ustaški krvoločneži v
koncentracijskih taboriščih zdr-
li iz ust svojih žrtev, potem so
bile najdene velike količine zla-
tih 'prstanov, ki so bili preseka-
ni in' strti pri prisiljenem odvze-
manju. Med drugim je najdena
tudi velika količina zlatih ikon,
odvzetih übitim pravoslavnim,
svetinje z obličji svetnikov, kot
jih nosijo katoličani, zatem ju-
dovske zvezde z zlatimi veriži-
cami. Našle so se tudi cele vre-
čice bisernih ovratnic, broške z
briljanti in biseri ter stari ceki-
ni. katere nosijo kot nakit vaška
dekleta in žene.

Dokumenti so priloženi v po-
sebnih zalepkah v vsaki skrinji
in podpisani od nekaj desetin
ustaških ministrov in glavnih
funkcionarjev, ki so bili navzo-
či pri napolnjevanju skrinj pre-
rine so bile zakopane v grobnico.'

Skupaj je bilo izvlečenih 36
skrinj, preko katerih so radi
boljše kamoflaže v grobnici bile j
razmetane kosti umrlih meni-
hov, ki so bili tukaj pokopani.'

Meščani, ki so prisostvovali
odkopavanju, so ostrmeli spričo
velike količine najdenih drago-
cenosti, za katere je jasno, od-i
kod prihajajo in koliko ljudi je
radi vsega tega postalo žrtev j
zverinstva ustaških razbojni-
kov.

Zagreb, 31. jan. 1946. Do-
godek, da so bilo dragocenosti
najdene ravno v frančiškanskem
samostanu v Kapitlju, dokazu-
je, da so ustaški poglavarji ime-
li neomejno zaupanje v cerkve-
ne ustanove, posebno v kapitelj-
sko gospodo. Nekaj dni pred
svojim begom so ustaši v Zagre-
bu razširili vest, da so zlato in
druge vrednosti ustaške držav-
ne zakladnice poslali v inozem-
stvo. Istočasno pa so ustaški mi-
nistri obiskavali nadškofijski
dvorec in zahtevali pri nadško-
fu Stepincu. da poskrije njiho-
vo imovino, kajti bilo je radi
prodiranja jugoslovanske arma-
de že prepozno, da bi jo prepe-
ljali v inozemstvo. Tedaj je dal
nadškof dr. Stepinac dovoljenje
bivšemu ustaškemu ministru dr.
Alejbegoviču, da skrije arhive
ustaškega “ministrstva za zuna-
nje zadeve” in arhive “župan-

i stva” v nadškofiji. Istočasno je
' nadškof prejel premično imovi-
no ustaških ministrov Josifa Ba-
lena, dr. Ive Cankija, Petriča in
drugih. Predsednik ustaške vla-
de. dr. Mandič, ministri Artuko-
vič, Bulat, Puk in drugi so ne-
kolikokrat obiskali nadškoga dr.
Stepinca in iskali njegove po-
moči ter zavetja zanje v tako
težkih dneh. Ti ministri so ob
istem času obiskavali tudi fran-

i čiškanski samostan na Kapitlju,
posebno minister Puk, v sprem-
stvu patra Radoslava Glavača,
ki je stanoval v samostanu.

Predsednik ustaške vlade dr.
Mandič je skrivanje zlata in
drugih dragocenosti iz ustaške
zakladnice poveril ministru Pu-
ku. polkovniku Vutucu, bojni-
ku Kralju in patru Glavašu,
bivšemu “načelniku oddelka za
bogoslovje” pri ustaškem “mi-
nistrstvu za pravosodje in bogo-
slovje.”

Vsi ti dogodki, kakor tudi
mnogi drugi, so dajali upravi-
čene razloge za verjeti, da zlato
astaške državne zakladnice leži
v nekem cerkvenem zavodu v
Zagrebu. Še meseca septembra
lanskega leta so se organi ljud-
ske oblasti obrnili na upravo
samostana in zahtevale, da se
oddajo vse stvari, ki so jih tam
spravili ustaši. Tedaj so fran-
čiškani uporno zatrdili, da se
pri njih ničesar ne nahaja. Med-
tem pa je bilo s preiskavo potr-
jeno, da so ustaši pred svojim
begom iz Zagreba pustili v sa-
mostanu ogromne količine oble-
ke, med drugim tudi dva vago-
na tekstila (blaga), kož, klobu-
kov ter masti. Patri so ustaško

zapuščino porazdelili ustaškim
družinam ter drugim samosta-
nom. Ravno tako so bili v sa-
mostanu najdeni pisalni stroji
in radio-aparati, katere je pri
menihih skril ustaški policijski
agent Šuklje.

Dne 23. januarja so prišli or-
gani javne varnosti ponovno v
samostan. Ko je bilo omenjeno,
da se bo vršila* preiskava v cer-
kvi in zakristiji, so patri zopet
zatrdili, da tam ni ničesar. Hi-
tro pa se je začelo odkopavanje
grobnice in našle so se dragoce-
nosti in zlato, kakor je bila jav-
nost že obveščena.

(Prevedeno iz srbo-hrvaščine.)

SANS.

Tudi Madžarska se je odločila
za izgon Nemcev v skrčeni rajh

Enako kot čehoslovaška in
poljska vlada, se je tudi ogrska
vlada odločila za prisilni izgon
madžarskih Nemcev v Nemčijo.

Na Ogrskem je približno 470-
000 Nemcev. Načrt določa, da se
jih bo pošiljalo v Nemčijo po
dvajset oseb v tovornih avtih,
ki so v mrazu kurjeni s pomoč-
jo male pečice na petrolej.

Maria Agger ima o tem čla-
nek, napisan za časniško agen-
cijo ONA, ki se glasi:

Presenetljivo je, da je odlok
vlade, ki je napovedal ta mno-
žični izgon Nemcev iz Madžar-
ske, naletel na precejšnjo kriti-
ko tudi v madžarskih krogih,
pred vsem med socialdemokra-
ti. Pomisliti je treba, da so Nem-
ci v bistvu vzrok vsega siroma-
štva, ki danes vlada kot še ni-
kdar prej v tej deželi. Ugovori
proti temu dekretu so utemelje-
ni na tem, da smrdi tak posto-
pek po takozvanem kolektiv-
nem kaznovanju, kateremu so
bili nacisti tako izključno na-
klonjeni. Nasprotniki pregona
pravijo, da dve krivici nikdar
ne moreta ustvariti pravice.

Še večja je morda ironija v
tem, da so celo nekateri dobro
znani židovski pisatelji napadli
vlado radi tega, ker je ta kolek-
tivni izgon čisto sličen nacistič-
nim kolektivnim brutalnostim,
tako da je moralno in etično ne-
dopusten.

Toda slišati je tudi druge vr-
ste ugovore nekateri pravijo,
da bo izgon pol milijona ljudi iz
Madžarske, ki ima danes le pri-
bližno 9 milijonov prebivalcev,
gospodarsko nezdrav postopek,
posebno ako se upošteva obup-
no sedanje stanje madžarskega
narodnega gospodarstva. Na
Madžarskem je zavladala divja
inflacija. Nobenega dvoma ne
more biti o tem, da je bil vsaj
del teh Nemcev, ki bodo morali j
zapustiti deželo, v gospodar-
skem pogledu produktiven.

Zanimivo je tudi vprašanje,
ki se postavlja čisto resno, če-
ravno je na prvi pogled ironič-
no namreč, kdo bo po odhodu
Nemcev prevzel obratovanje čr-
nega trga. Bil je namreč skoro
ziključno nemški monopol. A
vsakdo na Madžarskem ve, da
bi moral brez črnega trga stra-
dati in še bolj zmrzovati.

Nemci, ki žive na Madžar-
skem, pripadajo trem kategori-
jam, in dve od teh se bodo mo-
rale vrniti nazaj v rajh. Prva
teh kategorij je sestavljena iz
takih Nemcev, ki so se popolno-
ma asimilirali, tako da jih je
težko ločiti od Madžarov samih.
Ti Nemci tvorijo večino tako-
zvanega srednjega stanu na
Madžarskem, uradništvo, malo
podjetništvo in slično. Mnogo
teh Nemcev niti ne govori več
nemščine. Naseljeni so bili na
madžarski zemlji v 17. in 18
stoletju. Nobenega dvoma ni, da
bo večina izmed njih dobila do-
voljenje, da ostanejo na Ogr-
skem.

Druga skupina Nemcev, ki bo
morala pobrati svoja šila in ko-
pita ter oditi, je tudi starega iz-
vora. To so Nemci, ki so po več
generacij živeli na Madžarskem,
ki pa so, ko je prišel Hitler, iz-
kopali svoja stara imena in ‘na-
šli’ svojo nemško kri, ter osno-
vali takozvani nemški Volks-
bunnd, da pokažejo svojo zve-
stobo napram Hitlerju. To je
bila Hitlerjeva peta kolona.

Ta skupina je z lepa ali z grda
prisilila tudi druge več ali manj
asimilirane Nemce, da so vsto-
pili v Volksbund in se je poseb-
no odlikovala v preganjanju Ži-
dov. Ko je na Madžarskem pri-
šel na oblast fašistični pokret in
z njim Hitlerju zvesta marionet-
na vlada, so ti Nemci leta 1944

I vstopili v SS-čete in v oddelke,

ki so na Madžarskem predstav-
ljali nacistično Gestapo.

Tretja skupina ki bo mo-
rala tudi na britko pot v okupi-
rano Nemčijo so oni Nemci,
ki niso nikdar tajili in prikri-
vali svoje prave barve, temveč
vedno odkrito povedali, da so
Nemci in da so privrženci nem-
štva.

Med temi Nemci, ki po večini
niti ne znajo dobro madžaršči-
ne, se nahaja največ poglavit-
nih prekupčevalcev takozvane
ga črnega trga, ki igra danes ta-
ko važno vlogo v tamošnjem go-
spodarskem življenju. Toda to
ne pomeni, da se vsi Nemci te
vrste preživljajo z obratova
njem črne borze. Mnogo je med
njimi tudi malih kmetov in cele
rokodelcev in trgovcev na dre
bno. Izguba takih delovnih ma-
lih ljudi pa utegne zares pome-
niti precejšnjo izgubo za mad-
žarsko narodno gospodarstvo—-
ako se sploh sme reči, da ima
Madžarska še svoje lastno na-
rodno gospodarstvo, kajti infla-
cija je v tej deželi aßvzela tako
ogromen obseg, da je več zmeš-
njave kot gospodarstva.

Nesoglasja med
velesilami bo
možno poravnati

(Nadaljevanje s 1. strani.)
njem veliko oporo. Kajti tako-
zvani kitajski komunisti kontro-
lirajo ozemlje, na katereip pre-
biva okrog 80 milijonov ljudi in
trudijo se dobiti tudi Mandžuri-
jo pod svoje okrilje.

Spor zaradi mandžurske
industrije

Mandžurijo so v vojni z Ja-
ponsko, v kateri so bili z njo le
nekaj dni, zasedle sovjetske če-
te. To je na prirodnih zakladih
zelo bogata dežela in Japonci sc
jo v zadnjih dveh desetletjih in-
dustrializirali in ob enem vzdr-
ževali v nji veliko armado, ki je
bila vedno pripravljena za udar
v Sibirijo. Do leta 1905 je bila

I Mandžurija in Koreja pod ru-
; sko sfero vpliva. Potem si ga je
•po sklenitvi miru z Japonske
ohranila carska Rusija še nekaj

i a po boljševiški revoluciji so se
; morali ruski interesi iz Mand
žurije povsem umakniti v korist
japonskemu imperializmu.

Sovj. unija se trudi dobit’
Mandžurijo nazaj pod svoj
vpliv, čemur pa se upirajo f
Čiang Kaišekom vred Zed. drža-
ve in Anglija. Zato je sovj. ar-
mada poskrbela, da je pobral:
iz japonskih modernih tovarn \

Mandžuriji mašinerijo ter jo iz
vozila v Sibirijo. Čiang Kaišel
se temu zelo protivi, češ, da j
industrija v Mandžuriji seda

kitajska posest, zato jeRusija ne
bi bi smela pleniti. Moskva od-
govarja, da vse, kar je vzela, je
njen plen, do katerega jč upra-
vičena, kajti industrija v Mand-
žuriji je bila japonska last in
ker je Japonska sedaj poraže-
na, imajo zmagovalci po med-
narodnem pravu pravico vzeti,
kar je bilo prej sovražnikova
svojina.

Je pa Rusija napravila sprav-
ljivo gesto s tem, da se je kon-
čno s svojo armado le umaknila
iz Mandžurije, čeprav je prej
trdila, da to stori takrat, ko se
iz Kitajske umaknejo tudi ame-
riške čete. A boj na Kitajskem
se nadaljuje med armado, ki jo
kontrolira Čiang Kaišek in jo
zalagajo Zed. države, in med ta-
kozvanimi komunističnimi četa-
mi, dasiravno so se nedavno
oboji sporazumeli za mir med
sabo in za vzajemno sodelovanje
v kitajski vladi.
Situacija radi Irana še napeta

Iz- Moskve je bilo minulo ne-
deljo poročano, da se ruska ar-
mada umakne tudi iz Irana (Per-
zije), od kjer bi morala na pod-
lagi pogodbe z Zed. državami in
Anglijo oditi že 2. marca.

Silovite intrige, ki se med te-
mi tremi deželami vrše radi Ira-
na, imajo svoj vzrok v ondotnih
oljnih bogastvih, ki so bila do-
slej anglo-ameriški monopol, se-
daj pa hoče nekaj deleža od te-
ga tudi Sovj. unija. Ob enem je
pomagala Iranu zgraditi ljudsko
gibanje, katerega geslo je, da
naj iranska prirodna bogastva
postanejo posest ljudstva, ki
tam živi, namesto da bi se dobi-
čki od njih stekali bogatašem,
ki lastujejo oljne korporacije v
Angliji in v Zed. državah.

Verjetno je, da pride med
predstavniki velike trojice gle-
de Irana do kakega sporazuma,
a prav gotovo je, da bo Moskva
i v nadalje podpirala v Iranu ti-
sto stranko, ki deluje za strmo-
glavljenje domačih in tujih pri-
vilegijev ter za ustanovitev vla-
de, ki bo nji naklonjena.

O vsem tem se sedaj tajno po-
svetujejo na seji varnostnega
koncila združenih držav. To zbo-
rovanje se je pričelo minuli po-
nedeljek v New Yorku. Od kra-
ja je izgledalo, da je ozračje na-
bito z dinamitom, potem se je
vsled Stalinove prej omenjene
izjave in pa zaradi obljube, da
se sovjetska armada umakne iz
Irana, položaj uhladil in obljub-
ljajo,' da ne pride do polomov
in da Američani Rusom ne bodo
več “bingljali” z atomsko bom-
bo pred očmi.

Nemška mornarica
bo razdeljena

Pred vojno je bila nemška tr-
govska mornarica četrta na jveč-
ja na svetu. Pred njo so bile le
mornarice Anglije, Zed. držav in
Japonske. Zavezniška komisija
velike trojice (Anglija, Rusija
in Zed. države) se je zedinila,
da se Nemčiji pusti eno sedmi-
no njene mornarice, drugo se
razdeli med zaveznike. Ena iz-
med ladij, ki bo oddana zmago-
valcem, je sloviti nemški potni-
ški parnik “Europa”. V vojni ga
je dobila v pest Amerika, a ga
nedavno poslala nazaj v Bre-
men. Dobila ga bo bržkone Fran-
cija.

Lakota v Indiji
Indijski veščak v študiranju

iroblemov prehrane, Ramasvva-
ni Muladiar, je dejal, da če ne
lobi Indija dovolj živilske po-
noči pravočasno, je od pet do
leset milijonov njenega prebi-
zalstva v nevarnosti, da pogine
)d glada.
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AMERIŠKI VOJAKI v Evropi so zelo nezadovoljni, ker jih ne po
sijejo domov, češ, da tam sedaj, ko je vojne konec, nimajo kaj početi,
razen neumnosti. Gornje je slika iz protestne demonstracije ameriških
vojakov v Franciji. Na vrhu je polkovnik Curtis Sluman, ki odgovarja
na vprašanja razdraženih vojakov.
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