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Avgusta 1941 je doznal pred-'
sodnik vaškega sovjeta, da skrij
va Darja Gurko v kleti hiše pra-,
šička. Odločil je, da se mora
prašiček takoj naslednji dan iz-
ročiti Nemcem.

Usoda Darjine rodbine-je biki
naslednja: moža so ji Nemci
ustrelili takoj po svojem pribo-
ru. in sicer zategadelj, ker je bil
Sergej Osipovič pod lesenim že-
lezniškim mostom zažgal lastni
voz še neomlatenega žita, kar je
imelo za posledico požar na mo-
stu. Deda so Nemci ustrelili brez
vzroka. Žive so ostale samo Dar-
ja. svakinja in hčerka Olga, sta-

ra komaj tri leta.
Prašiček je bil dokaj tolst.

Tehtal je okoli štiri pude. Darja
ga je zaklala in morali so ga ta-
koj pojesti. Zato je Darja pova-
bila goste. Prišli so. sedli za mi-
zo in začeli jesti. Med gostijo se
je iznenada pojavil predsednik.
Tudi njega so povabili k mizi.
Toda brez pijače ni hotel prise-
sti. Zato je Darja ponudila sva-
kinji bluzo iz kitajskega krepa,
da je dobila vodko. Predsednik
je jedel, pil in stalno zapisoval |
pesmi, ki so jih prepevali gostje
na pojedini. Mnoge izmed njih
so bile od Nemcev prepovedane.

Naslednjega dne je predsed-1
nik prišel v hišo z zahtevo, da
mora izročiti Darja prašička
Nemcem. Darjo so odpeljali na
policijo skupno s svakinjo in
hčerko. Tam so jo tepli z leseno
lopato za vejanje žita. Nato so
jo s snaho in hčerjo odpeljali v
Logojsk, kjer je imela svoje
prostore nemška tajna policija.
Na gestapu so Darjo pretepali z ■gumovkami. potem so jo odve-
dli v zapore v Minsk. Svakinja
je umrla še v Logojsku, ker ni
zdržala pretepanja z gumovka-
mi. Darja pa je prenesla vse.
Korakala je po prašni cesti, no-
sila v naročju hčerko, katero ji
je v predmestju Minska neka
ženska iztrgala iz rok z vzkli-

kom :

“Ne boj se zanjo, za vse bom
skrbela jaz'.”

Darjina obleka se je oprije-
mala života, na katerem ni bilo
več kože, katero so posneli Nem-
ci z gumovkami. Bila je prepri-
čana. da bo umrla na poti, zato
je svojo hčerko mirno izročila
v druge roke.

V Minsku so Darjo vrgli za
bodičasto žico, kjer je gomazelo
jetnikov. Polagoma so se ljudje
začeli pomirjevati, jetniki pa so
dobili trohico več prostora. Dar-
je se je hranila s krompirjem,
katerega so Nemci dajali jetni-
kom, in sicer vsem skupaj v le-
senem koritu. Koža Darjinih
zateklih nog pa je začela poka-
ti na stopalih. Ko ni mogla več
hoditi, se je po kolenih, opirajo-
ča se na komolce, plazila h ko-
ritu.

V jeseni so vse tiste, ki so
ostali živi, poslali kopat šoto.
Ljudje so bili tako oslabeli, da

so popadali v jame, kjer so de-
lali. Ko pa Je nastopila zima, so
napodili jetnike v gozd sekat
drva. Pri tem delu so mnogi
zmrznili in umrli. Spomladi so
poslali Darjo v tvornico za pre-
delovanje kož. Tam je v velikem
lesenem koritu izpirala čreva,
ki so jih Nemci jemali domači-
nom. Pri tem delu se je Darja
zastrupila, toda Nemci so jo
kljub visoki temperaturi prisili-
li. da je nadaljevala delo. Moj-
ster. po rodu Nemec, je pretepal
jetnike z dolgim bičem, ki je se-
gal tri metre daleč. Darja je tu-
di zdaj ostala pri življenju.

Minuli sta dve leti. Jetniki so
delali pri nemškem veleposest-
niku, ki se je bil naselil na po-
sestvu poljskega imenja. V prej-
šnjih časih je bilo tukaj okreva-
vališče za delavce iz Minska.
Čez dan so morali jetniki delati,
prenočevali so v koncentracij-
skem taborišču na peščenem
hribčku. Od imenja do taborišča
je bilo 14 kilometrov hoda.

Nekega dne je Darja splela
košaro iz protja. To je videla ve-
leposestnikova gospodinja Nem-
ka, ki si je zaželela takšno. Na-,
ročila je Darji naj splete tudi
nji košaro, seveda večjo kakor
je bila prva. Nemški paznik, ki
je bil na straži, je bil obveščen
o tem naročilu ter je dovolil
Darji, da odnese košaro gospo-'
dinji. Darja je odnesla košaro,
stopila v hišo, odprla sobo, vide-
la gospodinjo, kako leži v poste-
lji. položila košaro tiho na tla,
zadavila gospodinjo in pobeg-
nila.

Za ta pobeg so Nemci ustrelili
štirideset oseb iz koncentracij-
skega taborišča, kjer je bila za-
prta Darja. Pozneje so Darjo
prijeli v Minsku, kjer je bera-
čila po ulicah kot gluhonema.
Sedaj je Darja hrepenela po živ-
ljenju. čeprav je bila že na tem.
da se obesi ter je bila v jami,
kjer so kopali šoto, dvakrat v
smrtni nevarnosti. Obakrat so
jo rešili. Ponoči tik pred vdo-
rom Rdeče vojske v Minks. so
jetnike zastražili v vojašnici,
vendar pa so se razbežali in
Nemci niso več utegnili, da bi
jih pobili. Z drugimi vred je po-
begnila tudi Darja Gurko.

V vasi Mihedi. katero so Nem-
ci popolnoma požgali in ki leži
45 km od Minska, smo vnovič
srečali Darjo Gurko

Na pogorišču, ob razvalinah
svojih domačij, so sedeli vašča-
ni. V njihovih očeh ni bilo sle-
dov solza. Nekateri so z veliko
marljivostjo gradili koče iz
desk. V tišini večernega mraka
je odnekod odmeval ženski glas,
ki je ukazujoče govoril:

‘‘Najprej morajo otroci dobiti
hrano iz skupnega kotla! Mi si s
suho hrano ne bomo pokvarili
želodcev, otrok pa ne smemo za-
postavljati! Kdor ima kaj živil,
naj jih prinese sem!”

Pozneje se je isti glas slišal
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na cesti, kjer so borci inženir-
ske čete iskali mine.

“Fantje, če ne utegnete, da bi
očistili žitna polja pokažite
mi, kako se odstranjujejo mine,
pa bomo delo opravile ženske! '
Veste, Nemci so minirali tudi
žitna polja, da ne bi mogli do
zrnja!”

Potem se je oglasila pesem |
pri kresu. Zopet je bil isti žen-
ski glas. Ko smo se približali
ognju, smo opazili poleg njega I
suho žensko postavo z mrkim
obrazom in zakrpano obleko. Še-
le ko se je ona ozrla proti nam, 1
smo videli njene oči. Iz njih je
sijala neka posebna notranja
svetloba bistrost, volja do
življenja. Vprašanja so nam ob-
tičala v grlu. Ona pa, kakor da
ugiba, kaj bi ji radi povedali, je
spraševala po vrsti:

“Tovariši poveljniki, kaj se
vam zdi čudno? /Ženska se je
vrnila iz nemške ječe, namesto
hiše je našla pogorišče pa še
prepeva?”

Nenadoma se je lice Darje
Gurko zmračilo, pa je dejala s
pridušenim glasom:

“Ob času, ko so bili tukaj
Nemci, nisem ne jokala, niti ja-
dikovala. Toda vse. kar sem do-
živela, mi bo ostalo v večnem
spominu. Tri leta je trajal ta
pekel. Zdaj pa vas prosim, da
mi razložite, kako in kaj naj
ukrenem, da bo prav? Veste, v
tej vasi predstavljam sovjetsko
oblast. Ker imam največ izku-
stev. so me izvolili za predstav-
nico kraja. Žetev je naše naj-
večje vprašanje. Ves naš inven-
tar so te grablje in lopata. Mo-
rali bi oditi v gozd in tam pois-
kati orodje, ki so ga Nemci od-
vrgli. ko so bežali od nas.”

“Najprej si morate urediti bi-
; vališča, v jarkih ne morete sta-
novati,” so odgovorili nekateri.
Darja pa je nadaljevala:

“Čemu ne bi mogli stanovati
v jarkih? V sili je vse dobro.
Zdaj je-naša poglavitna naloga
v tem. da pokažemo hvaležnost
osvoboditeljem. Zbrali bomo ves
pridelek. Glejte, vsakdo sode-
luje z besedami, toda pomagati

' je treba z dejanji! Mene so pre-
i tepali. toda zlomili me niso!
Prizadevam si, da se sovjetski
oblasti oddolžim s tem. da de-
lam sedaj, ne pa takrat, ko se
bo življenje uredilo in bo vse
zopet v normalnem tiru.”

“Ponosna ženska,” je pripom-
nil nekdo iz vojske.

“Vojna me je napravila tak-
šno. Morda sem danes podobna
beračici, toda nesrečna nisem.
Popolnoma se zavedam svoje
moralne moči in vem. kaj mo-
rem in česa ne morem storiti.
Ne veste, kaj vse lahko žena sto-
ri. če se počuti srečno! Jaz sem
izvojevala veliko duševno moč
in vem. kako se z lepimi beseda-
mi pridobi preprosto ljudsko sr-
ce, ki se ti odpre na stežaj in ti
ponudi vsega, kar poželiš.”

Vprašali so Darjo, česa naj-
bolj pogreša, pa je odgovorila:

“Danes so naši vaščani našli
, v gozdu ranjene nemške konje.
! Poslala bom k vam dečka po
mast za rane. Skuhali bomo tudi
zdravilna zelišča, kajti maščoba

Ije vam mogoče bolj potrebna
kakor nam!”

Ko so vojaki odhajali, jih je
Darja šepetaje prosila:

“Preskrbite mi kakšno knjigo,
iz katere se bom poučila, kaj so
sovjetski državljani delali,odkod
so črpali svojo moč v tej vojni!
Veste, vsi me sprašujejo o tem,
radi bi kaj izvedeli, jaz pa jim
ne morem odgovarjati, ker ne
poznam tega. Tudi sram me je
nekoliko, ker jim tega ne urnem
razložiti kljub temu, da so
me izvolili za predsednico. Pro-

I sim vas, posredujte mi takšno
' knjigo in mi jo pošljite! Morda
l pošta še ne posluje redno. Nič
zato. Če pride zame pošiljka,
pojdem ponjo peš v Minsk! Tak-
šna knjiga je danes potrebnejša
jod kruha! Vidite, to nam je po-
trebno ne pustite me na ce-
Idilu!”

Poldrugi mesec po tem do-
I godku smo bili zopet na poti
skozi isti kraj. Nebo je bilo po-

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja

WGES, 1360 kilocycles.
Vodi jo George Marchan. {
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RANJENI VOJNI VETERANI, ki se zdravijo v vojaški bolnišnici
v Van Nuysu, Calif., imajo ne samo nado, da ozdravijo, ampak celo
upajo, da bodo postali znova letalci, kakor so bili med vojno. Z bolni-
ških kolesljev so si nekateri že toliko opomogli, da morejo že v nalašč
zanje narejena letala, ker so poenostavljena, samo zenom volanom.
Seveda lete le na kratke razdalje a že to jim pomaga k hitrejšemu
zdravljenju.

suto z zvezdami kakor z belim
cvetjem, zrak je bil nasičen z
vonjem vlažnih trav in zdelo se
je, kakor da struji ta vonj iz ve-
drega. hladnega neba.

Ko smo prišli do pogorišč, smo
opazili nekakšne obrise zgradb
na tistem mestu, kjer so bila
prej pogorišča.

Nočni čuvaj, bradat starec z
nemško karabinko v rokah, ki
se je vzel od nekod iz teme, je
pripomnil, da so nove zgradbe
nastale šele pred kratkim.

“Kdo pa je opravil tesarska
dela?” smo vprašali.

“I kdo neki žene! Veste,
prišla, nam je iz Jarčeva na po-
moč brigada tesark. Tam so do-
vršile tečaj, zdaj pa potujejo iz
kraja v kraj in pomagajo pri ob-
novitvi. Velik vodnjak je n. pr.
izkopala Darja Gurko.”

“Kaj Darka Mihajlovna Gur-
ko?” smo se začudili.

“Da. prav ona —— nobena dru-
ga! Oprostite ali ste morda
pri gardi? Ako želite, vam po-
strežemo z jedjo! Veste, zdaj
nismo več v stiski. Mlin zopet
melje, odkar ga je popravila
Darja Mihajlovna.”

“Kje pa je zdaj Darja?”
“Kje je? Na cesti menda. Ve-

ste, v domovino se vračajo mno-
gi nesrečniki iz nemških ječ.
Nekateri so iz Smolenska. pa tu-
di od drugod. Vsi pa so naši,
Rusi. Darja odide vsak dan na
cesto, jih sprejema in vabi, naj
ostanejo malo pri nas.”

“In oni? Se li odzivajo?”
“Ne odzivajo se radi. Vsako-

mur se mudi domov, vsak bi rad
prišel v domači kraj. Vendarle
se ta in oni ustavi in ostane pri
nas teden ali dva. Ustavljajo pa
se ne toliko zaradi hrane in od-
mora, kolikor zaradi prijaznosti,
s katero so povabljeni.

Vsak se prikloni zemlji, pri-
me za delo in pomaga drugim.
Sleherni med nami dela, in sicer
z velikim navdušenjem.

Starec je prižgal pipo in vpra-
šal:

“Kaj pa bo potem? Rdeča voj-
ska se bo vrnila iz Nemčije, sto-
pila bo zopet na rodno zemljo,
ki jo je osvobodila za nas, pa je
vojaki ne bodo spoznali. Iznena-
deni bodo. Zakaj bodo iznena-
deni? Zato, ker bomo mi naše
kraje do njihovega povratka po-
pravili in uredili. Njihov prihod
bo za nas praznik. Vsi bomo ka-
kor nanovo oživeli, naši kraji pa
bodo okrašeni. In mi bomo vo-
jake pozdravljali, prinesli bomo
iz hiš mize in stole ter jih bomo

Dr. John J. Zavertnik
PHVSICIAN and SURGEON
3724 TVEST 26th STREET

Tel. Crawford 2212
OFFICE HOURS:

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

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

Tel. Crawford 8440
If na answer Call
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jar, John Valetič, Andrej Vidrich,
Frank Vratarič, Lenhart Werdi-
nek, Frank Zaitz, Camilus E. Zar-
nik, Leo Zevnik ih Joseph Zorman.

Po $3: Ignac Jereb, Joe Koršič,
Frank Modic, Milka Pasavec, Jo-
sephine SpendM in Mike Zakraj-
šek.

Po $2.00: Vincent Arch, Frank
Beutz, Charles Bizjak, Anton Bo-
kal, Martin Bratanich, Louis Dor-
nik, M. Dragan, Rose Drazenovich,
Joseph F. Durn, Anton Fabian, An-
ton Gantar, Frances Gorence, Ka-
therine Grandovic, Joseph Hrva-
tin, John Janc, Helen Jereb, John i
E. Klancher, Martin Klarič, John
Kobi, Mary Konchan, Frances Kra-
mer, Edvvard Krumberger, Rok
Lesar, Max Martz, Frank Matko,
Frank Menart, John Miklavčič. I
Tony Obluck, Martin Pečarina,
John Petritz, John F. Plow, Ru-
dolph Potochnik, Anne Prosper,
Frank Pucel, Frank Putzel, Frank
Rezek, Louis Sasso, Rudy Singer,
Aleksander Skerly, Catherine Stay-
duhar, Krist Stokel, Frank Sustar-
sich, Mary Šuštaršič, Anton Tas-
kar, William Tomšič, Jacob Vole,

Waupotich, Charles Zakely,
Frances Zakrajšek, Henry Zorman,
Anton Zornik.

Po $1.00: A. Delegate (2), From
Eveleth, 4 neimenovani, Jacob
Adam, John Barich, Joseph Bohinc,
Andrevv Božič, Angeline Butalla,
Joseph Cebron, John Čebular, Ma-
ry Cerv, Frank Chuchek, A. Cvet-
kovich, Theodore čulina, Paul
Dankovich, Frances Dermotta,
John Dolinar, Frank Erzar, Sr..
Kaytan Erznožnik, Sylvia Fabec,
Michael R. Fleischhacker, Josephi-
ne Frantar, Eva C. Garden, John
Gerl, Mary Gornik, Frank Gradi-
šek, Emil Hrast, John Hribar,
Frank Hrvatin, John Ivančič, Jen-
nie Jerala, Julius Jerich, John Just,
Anton Vakich, John Yeran, Matt
Yurekovich, Frank Kaučič, Steve
Kauchich, Martin Kirn, Charles
Klanchar, Frank Kne, John Kobe
(64), John Kocjan, Matt Koschak,
Marion Korach, Emma Korošec,
Anton Kovach, Martin Krusic, Ja-
cob Kunstelj, Anton Kužner, Stan-
ley Lajevic, John Lesar, Louis
Mahkovtz, Anton Mahnich, John
Malovrh, Matija Marovič, Frank
Medved, Andy Milavec, Jr., O. L.,
Lovrenc Ogrin, Ann Opeka, Joseph
Ovca. Anthony M. Penich,Frances
Perušek, John Peternel (377), J.
Peternel (113), Jennie Petrich,
A. Podboy, Anton Petochnik.
Andrevv Pirtz, Florian Pishek,
Louis Pintar, Jacob Pompe, John
Progar, Rose Mary Raines, Antho-
ny J. Rebitch, F. Robnik, Frank P.
Rodina, Rose M. Rudar, Michael D.
Schultz, Frank Seday, John Sever,
John A. Škarja, Jos. Skitarelic,
Peter Skoff, Anton Stigl, Frank
Stih, Blaž Strovas, Josephine Su-
starsich, Mary Sumina, Frank Su-
pancic, J. Tancek, Vjekoslav Tum-
bri, Anton Turk, Mary Udovič, Ga-
briel Uljon, Mary Vasil, Anton
Verbick, John Veršnik. Mary Vid-
mar. Anton Vidrich, Theodore Vu-
celich, Anton Vukovich, Angela
Zaitz, Anton žganjar, Jennie Zo-
bitz, John Zugich.

Razno: Andrej Cizej $6.31; Frank
R. Wodnick $2.24: Ciril Medved
$1.75; dva po 25c; Rose K Doak
$2.20.

Skupna vsota SBOO.OO. število
darovalcev, med katerimi je tudi
nekaj nedelegatov, je 270.

Nekatere zalepke niso bile točno
zaznamovane in zgodilo se je, da
je med prispevatelji po $2 eden,
ki je daroval le SI.OO.

Mirko G. Kuhel, gl. blagajnik
SNPJ in tajnik SANSa.

Maksim Litvinov
(Nadaljevanje s 1. strani.)

šna smer je bila izolacionistična,
dočim je bil Litvinov izrazit in-
ternacionalist.

Toda Litvinov je bil vendar
duh, ki je dajal smer ruski zu-
nanji politiki preko 15 let, in
prav do izbruha druge svetovne
vojne. Celo njegovi največji so-
vražniki so priznali, da je po-
šten. Časnikarji in diplomati so
mu zaupali. Nobenega dvoma ni
o tem, da je užival zaupanje tu-
di doma med svojimi tovariši

povabili, naj prisedejo k nam.”
Starec je malo pomolčal, po-

čakal, potem pa pristavil:
“Tako je to zamislila Darja

Gurko.”
In čez nekaj časa je še rekel:
“Vidite, kako si je ona to

stvar lepo zamislila!”

Konvencija SNPJ je
finančno podprla
SANS

Chicago, III.—Na zadnji seji 13.
redne konvencije SNPJ v Eve-
lethu je na iniciativo delegatov an-
gleško poslujočih društev bilo da-
rovano za politično akcijo Sloven-
skega ameriškega narodnega sveta
$793.69. Ta znesek je bil nabran
med delegati in delegatinjami ter
glavnimi odborniki SNPJ in kon-
vencija je zaključila, da se imena
vseh prispevateljcv objavijo v
uradnem glasilu. Po vrnitvi v Chi-
cago pa je brat Andrej Cizej, taj-
nik in delegat društva Rožnik št.
18 SNPJ iz Chicaga, prinesel gl.
blagajniku še znesek 56.31 kot nje-
gov osebni prispevek in skupna
vsota je poskočila na SBOO.OO.

Tajništvo SANSa se iskreno za-
hvaljuje vsem darovalcem za pri-
spevke, zlasti pa še bratu Ruditu
Lischu, Donaldu Lotrichu, Franku
Vratarichu in mladim delegati-
njam, ki so iddjo sprožili in jo iz-
peljali.

Seznam prispevateljcv je sledeč:
Po $15.00: Mirko Kuhel.
Po $10.00: Anton Garden, Peter

Geschell. Frank Grosser. Andrew
Grum, Jr., Frank Ipavec, Michael
R. Kumer, Rudy Lisch, Donald J.
Lotrich, John Olip. Frank Petrič,
Carl Samanich, Matthew J. Turk,
Anton Udovič, Michael Vrhovnik,
John M. Wirant, Jacob Zupan.

Po $6.00: Joseph Golob.
Po $5: Uršula Ambrožič, Frank

Augustin, Jakob Baloh. Michael
Bizjak, Tony Bogolin, Anthony Bo-
zich, Joe Bratkovich, John Bruce,
Matt Cankar. Frank čebul, Joseph
Culkar, Jacob Dolinar, Joseph Do-
linar, Joseph in Dani Fifolt, Rok
Firm, Lawrence Gradišek, Filip
Godina. Frank Jacoby, Anton Jan-
kovič, Joseph Jež, Luka Jurkovič,
Louis Kaferle, Matt Katalinič, Max
Knaus, Frank Kolenc, Max Ku-
mer, John Kvartich, John Lazar,
Frank Laurich. Mike Ludvik, John
Matosich, Ludvik Medvešek, Milan
Medvešek, Mary Meklan, Martin
Miklich, Frank Mlakar, Josephine
Močnik, Stella Murn, Christine
Nadvesnik. Blaž Novak, Joseph
Omerza, Frank Pechnik, Joseph
Petrič, Matt Petrovich, Frank Pod-
boy, Vinko Polž, Mary F. Prašni-
kar, Martin Pruss, Helen Ribarich,
John Rimač, Anthony Rožanec,
Anton Rupar, John Shaffer, Anton
Shular, Louis Shuster, Tončka Sim-
čič, John Simon, Mary Slobodnik,
Joe Skuk, Mary Somrak, John
Spiller, Christine Stritar, Louis
Supančič, Frank Tegel, Edward
Tomšič, Ray Travnik, Anton Tro-

| BARETiNCIC & SON j
| POGREBNI ZAVOD <

| Tal. 20-3CI j
* 424 Broad Street
*
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bolševiki.
Posvetil se je marksizmu že

v starosti 17 let in je moral že
v rani mladosti bežati v zahod-
no Evropo, kjer se je pridružil
Leninu. Pozneje se je vrnil v
Rusijo, a je moral zopet bežati.
Leta 1917, ko so bolševiki pre-
vzeli vlado in oblast, ga je Le-
nin poslal na Angleško, kjer je
bil pa aretiran in zamenjan za
britanskega agenta Lockharta,
katerega so bili zaprli Rusi.

Litvinov ni propadel radi ne-
zaupanja svojih tovarišev in tu-
di ne radi notranjih homatij v
stranki. Njegova tragedija je bi-
la to, da je vedno zagovarjal
sporazum z vzhodnimi velesila-
mi, ter da je tu njegova uradna
politična smer propadla.

Do precejšnje mere je bil žr-
tev politike zahodnega sveta.
Na začetku svoje poti je zapu-
stil čičerinovo politično smer
poziva vsem delavcem sveta
in je trdo delal v prid medna-
rodnim sporazumom. Toda ko je
začel svojo prvo veliko kampa-
njo za splošno razoroževanje, sta
Velika Britanija in Francija za-
htevali, da jima ostane za večno
ona premoč, katero sta takrat
uživali.

Ko so Japonci udrli v Man-
džurijo, je Litvinov skoval svoj
slavni rek o nedeljivosti miru.
Toda nikdo ga ni hotel poslu-
šati. Ko je Hitler prišel na ob-
last, si je Litvinov prizadeval
prepričati svet, da fašizem po-
meni vojno. Malo jih je bilo, ki
so mu verjeli. Prizadeval si je
ustvariti zvezo proti nemški
agresiji, ki bi bila edina mogla
preprečiti vojno.

Po manjših začetnih uspehih
se je ta politika razbila v Mona-
kovem. Navzlic temu mu je še
uspelo doseči to, da so se začeli
v Moskvi razgovori z zavezni-
škimi vojaškimi delegati, toda
Velika Britanija in Francija sta
zahtevali, da ne sme noben ru-
ski vojak prestopiti poljske me-
je ali na tla baltskih držav. Ta-
ko je v Moskvi nastalo prepri-
čanje, da gre za mednarodno za-
roto proti Sovjetski uniji in Lit-
vinov je bil odpuščen.

Ko so nacisti udarili na Rusi-
jo, je bil poslan Litvinov v
Washington, da prosi pomoči od
zahodnega sveta. Toda njegova
misija, ki naj bi omogočila ‘dru-
go fronto' že leta 1942 ali pa naj-
pozneje 1943, ko je bila Rusija

Iv resnični nevarnosti, se je iz-
jalovila. tako da je bil avgusta
1943 pozvan nazaj v Moskvo.

Poznejši dogodki so pokazali,
da je bil v pravem. Toda v poli-
tiki je uspeh edino merilo ne-
zmotljivosti. Ko je nastala poli-
tika “trdega nastopa proti Ru-
siji”, z namenom, da se prisili
prvake iz K!remlja na kolena, je
vpliv Litvinova popolnoma iz-
ginil. Sovjetski odgovor je bil
neupogljivost Byrnes in Be-
vin sta se srečala z Molotovom
in Višinskim. Tu ni bilo nobe-
nega prostora več za Litvinova

Kadar je v preteklosti Litvi-
nov izginil, je bil to vedno znak,
da je položaj nevaren. Danes še
ne vemo, kaj bo ruski odgovor
na trdo politiko zahodnih sil v
tem letu 1946. toda nad vse ver-
jetno je. da se ne bodo upognili

Pridelek v Evropi obilen
Letos je bil pridelek v Evro-

pi obilen, toda ne na Angleškem
in ne v Jugoslavij. Vzrok je bila
suša.

Brezposelnostna podpora
veteranom

Veteranom druge svetovne
vojne je bilo izplačane od sep-
tembra 1944 pa do sedaj $1,063.-
920,144. Prejelo jo je 4,900.000
bivših vojakov.
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