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V naših gorah sem pogosto
srečal siromaštvo, a nikoli tako
kričeče kot tega januarskega
dne. V prvih popoldanskih urah
se je naša četica spopadla z mo-
čno sovražno kolono. Streli so se
usipali nagosto, vžgalo se je list-
je in suhljad, beli stebriči dima
so se dvigali iznad golih dreves
strmega pobočja. Sonce je po-
časi zdrknilo za goro, v prvem
mraku smo se umaknili brez
žrtev. Utihnil je metalec min,
nato strojnice, prasketanje pušk
in brzostrelk je pojemalo v
dnevno svetlobo. Iz gluhe tiho-
te, ki je nastala, se je oglasila
stara pesem o angelcu varuhu.
Pel jo je vesel plavolasec in med
borci vzbudil smeh.

Ustavili smo se med grmov-
jem položnega brežuljka in se
za nekaj minut oddahnili. Tri-
deseterica se jih je spustila po
stezi v dolino, do dremajoče vasi
ob potoku. Kmalu so izginile
njihove tenje, nekaj časa je bilo
slišati le še pokanje suhljadi.
Trije, ki smo imeli posebno pot,
smo z deseterico spremstva stre-
meli proti poraslim vrhovom,
da v kaki samotni hiši najdemo
zavetje in večerje.

Zdaj navkreber, zdaj niz br-
do smo hodili po razčlenjenem
grebenu, nad prepadi globoke,
ozke soteske. Ugasnila je bila
rdeča zarja, vijoličasta senca
gozdov v snegu se je zgostila v
mrak. V njem so tonile samot-
ne kmetije na obronkih, od ka-
terih ni posijala niti najmanjša
lučka. Noge so škrtale na snegu,
vsak zase je potiho podoživljal
dogodek tistega popoldneva. Po-
tapljali smo se v slast doživet-
ja, pletli venec besed za treno-
tek, ko se bodo razvezali jeziki.

Pri samotni koči smo se na-
pili vode, bosopet deček nam je
pokazal stezo skozi grmovje in
resje kopnega pobočja. Pot je
šla v ostrih vinkalicah zdaj sko-
zi pustote zdaj skozi pasove go-
zdičev. Skozi meglice so trepe-
tale zvezde, obzorje je bilo ko
venec poraslih vrhov, med nji-
mi so se odražale bele, zasneže-
ne jase. Oglasil se je top, zala-
jala je težka strojnica in zopet
je bilo slišati šum vetra, ki je
zibal gole krošnje dreves.

Dospeli smo do rupe, ki je
ležala med brežuljki vrhu gore.
Med skupinami krivenčastega
drevja se je prikazala hiša. Nju-
ni široki temelji so pričevali o
nekdanji bahatosti, a zdaj so
bila mala okna prvega nadstrop-
ja mrtva, brez oknic, zadelana
s slamo. Do polovice jih je za-
krivala nizka streha, ki je bila,
kakor da se je izmučena sesedla
na gole gozdove.

“Stoj!”
Pred hišo je stala partizanska

straža. Nismo smeli dalje. V bli-
žini je bila bolnišnica za ranjen-
ce. Iz mraka med drevjem sta
prišli dve bolničarki s prazni-

mi nosili in izginili v zasneženi
rupi.

Iz visoke, obokane, sajaste
veže se je valil gost, dušeč dim
in uhajal pod nizko nebo. Pra-
meni ognja so se leno poigravali
na kamnitem, razdejanem tlaku.

Izba je bila temna, brez luči,
i Petero malih oken ni prepušča-
jlo toliko svetlobe, da bi ločil

I človeka. Prižgali smo lojenko
in jo postavili na mizo. Trepe-
tajoča svetloba se je razlila po
oluščenih stenah, po vegastih
klopeh, črvojedni mizi, struž-
niku, visoki omari ob peči, sta-

-1 rinski skrinji in kolovratu. Iz
1 kota je strmela sveta podoba,
počrnela od vlage. Tram, ki je
nosil leseni strop, je bil zlom-
ljen; podpiral ga je močan drog,
vendar se je zdelo,, da se bo
zdaj pa zdaj zrušil v izbo.

Na peči je čepelo osemletno
dekletce, zavito v rjavo odejo.
Drugo dekletce, ki je kazalo de-

jset let, je stalo ob mizi in nas
drzno vprašujoče motrilo. Na
klopi ob peči je sedela gospo-
dinja; bila je visoke postave,
suhljata, roke je držala prekri-
žane v naročju.

Stali smo in se ozirali, kakor
da smo nenadoma zašli v čisto
tuj svet, ki nam vzbuja grozo in

j hkratu sočutje.
“Ali je tu še kaka druga

hiša?”
“Še ena je,” je odgovorila go-

I spodinja in vstala od peči. “Šti-
’ ri so bile, a dve sta do tal po-
žgani. Še ena je razen naše, a
tam vas ne bodo sprejeli. Ne
sprejmejo nikogar.”

“Ali so mar nasprotni?”
“Ne bi rekla. Tega bi ne mo-

gla trditi. Taki so pač čuda-
ški. Saj dajo, nikoli ne odrečejo,
a le proč od hiše. Bojijo se, da
jim bi Švabi ne požgali ... Če
se vam ne zdi preslabo, ostanite
pri nas! Jaz in otroka spimo na
peči. Saj je skoraj ni noči, da
ne bi imeli tu partizanov . . .”

“In vi se ne bojite, da bi
vam požgali?”

Ženska se je z rahlim posme-
hom ozrla po siromašnih ste-
nah.

“Enkrat je že gorelo”, je re-
kla. “Pa naj še drugič do tal.
Krompir je globoko v hramu,
do njega ogenj ne more. To je
pa tudi vse, kar premoremo.”

In si je v svojem siromaštvu
še utrgala košaro krompirja in
se zanj pobranila plačila. Osem-
letno dekletce se je med tem
zvilo v klopčič na peč in zaspa-
lo. Starejša deklica je legla na
trebuh po mizi in s svinčnikom
na kos rjavega papirja prepiso-
vala neko partizansko pesem.
Z jezičkom med ustnicami je
brez posebnega truda nizala čr-
ko h črki in besedo k besedi.

“Kako ti je ime?”
Moral sem ugibati cele lita-

nije imen, a pravega nisem za-
del. Povedala je, da jo kličejo za

Zofko, a njeno mater za Magdo.
“Kje pa je oče?”
“Pri partizanih.”
Razgovarjala se je med pre-

pisovanjem, prostodušno in brez
zadrege, zmeraj z rahlim na-
smeškom porogljivosti na ust-
nicah. Svetli lasje so ji kakor
prozorni sijali v svetlobi drhte-
čega plamena. Bilo mi je nekam
tuje, da jo srečam v tem oko-
lju.

Partizani so lupili krompir in
v gostih besedah obnavljali do-
življaj spopada. Vsak je dodal
nekaj iz svoje domišljije. Na-
stala so protislovja, iz katerih
so zaman poizkušali sestaviti
neizkaženo podobo dogodka. Čr-
nolasec, ki so mu močne obrvi
kot strešice visele na oči, je raz-
stavil strojnjco in srdito brisal
in mazal njene dele.

“Sedem jih je teklo naravnost
proti meni. Nameril sem cev...
brrr . . . vsi bi bili popadali. Pa
mi ta vrag odpove”

Že petič je ponovil eno in
isto. Bil je vnet borec, neuspeh
ga je grizel v dno duše. Z bli-
skovitimi očmi je pogledoval po
tovariših, če se mu morda po-
smehujejo.

Veža se je bila razkadila, dim
se je sukljal le pod visokim obo-
kom. Na nizkem ognjišču je go-
relo pod dvema trinožnikoma,
v loncih je vrel krompir. Sedeli
smo na klopicah, se greli in na-
kladali novih veja.

Gospodinja je držala Zofko
med koleni in ji božala skuštra-
ne lase. Pogled je upirala v pra-
sketajoče plamene in poltiho
pripovedovala o svojem možu.

“Dve leti bo kmalu, kar je
odšel. Zdaj leži že dva meseca v
neki bolnišnici. Ne vem, kje, a
biti mora zelo daleč. Pred ted-
nom dni mi je po nekem tovari-
šu poslal pošto. Vse je na mojih
ramenih. Pa ne bo dosti bolje,
ko se mož vrne. Pokvarilo mu
je desnico —a kaj more kmet
z eno samo roko?”

Govorila je brez sledu gren-
kobe v glasu, kakor da je samo-
umevno, da jo tepe usoda. Od
strani sem opazoval njen obraz.
Izpod potez prezgodnje ostare-
losti, se je narahlo odražala sve-
ža podoba njene hčerke. Bilo je,
kakor da med koleni drži in bo-
ža svojo mladost. Na dnu oči so
ji ždela zatirana, a nikoli docela
zatrta čustva. Iz nje so se kakor
iz napol zasutega proba kljub
navideznemu malodušju še ve-
dno porajali plahi upi v boljše
življenje.
. “Vi niste od tod?”

“Ne, iz doline sem.”
Po njeni govorici in uglaje-

nem vedenju sem to zaslutil. Do-
linska dekleta se le redko mo-
žijo v tiste hribe. Ujela je moj
vprašujoči pogled.

“Omožila sem se v dolini,” je
dejala s troho zadrege in značil-
nim nasmehom, s katerim zrel
človek spremlja zavoženo živ-
ljenje. “Pavle, moj mož, je ta-
krat delal pri železnici. Dober,
priden, nikoli nikomur zle be-
sede. Imela sva se rada; nisva
vedela, kaj imava, ko je Pavle-
tu iznenada umrl oče. Odšel je
na pogreb, a doma so ga prego-
vorili, naj se vrne na posestvo.
Da je prej vprašal mene, nikoli
bi ne bila privolila. Nisem se
bala samote in tekega dela, bala
sem se pekla na zemlji. Še Pav-
le, edinec, ni mogel prestajati
pri lastnih starših, zato je po-
begnil . . . Tedaj, ko je dal bese-
do, ga nisem hotela zadrževati.
Posestvo ni bilo tako za nič, da
se ne bi dalo rediti šest glav ži-
vine, ne le eno kravico kot da-
nes. A ta svet je bil najin le na
tretjino, ostali dve sta si pridr-
žali Pavletova mati in sestra.
Bili smo kot tri vprege, ki vsaka
vleče na svojo stran, a vse delo
je ležalo na najinih ramah. Pri
hiši smo lajali drug na drugega,
tudi s Pavletom sva se začela
ujedati. Pa sva se ovedela, kam
to pelje, neke noči pobrala svo-
je cunje, vse ostalo pa pustila in
odšla v dolino.”

Premolknila je. Zofka je bila
počenila in s krepelcem grebila

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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PREDSEDNIK TRUMAN je sedaj veliko kritiziran, bodisi vsled

svoje notranje kot vnanje politike. Mnogi sploh trdijo, da se ne razume
dosti ne na eno ne na drugo in da mu obe vodijo svetovalci, ki so po
trditvah republikancev le “malovaški politišni”. Gornje je predsednik
Truman, ko je bil nedavno na počitnicah, tajnik Matthevv Connelly,
gen. Harry Chas. H. Vaughan, in Trumanov tajnik za časopisje Charles
Ross.

v žerjavico. Pred hišo je zavpi-
la straža.

“V dolini sva morala začeti
znova, a to pot je bilo težje kot
prvič”, je Magda znova povzela.
“Pa sem vsaj v miru použila
skorjico kruha. Umrla je Pavle-
tova sestra, ki je bila kriva vseh
svaj, tedaj naju je mati na ko-
lenih prosila, naj se vrneva.
Pavleta je srce zmeraj vleklo
sem gor, tedaj se tudi jaz ni-
sem branila. Doma, ljudem v zo-
beh in v posmeh, težje prenašaš
pomanjkanje. Posestvo sva na-
šla zanemarjeno, odprodana je
bila najlepša njiva in največji
kos gozda. Vendar sva upala, da
bova v nekaj letih iz najhuj-
šega . .

Nepremično je zastrmela pre-
ko ognja v sajasto steno. V ma-
le okno nad ognjiščem je udaril
veter, da so zapele šipe.

“In hišo so vam zažgali?”
“Da. A še pred vojno. Iz sta-

rega sovraštva, ki se naju ni ti-
kalo, je nekdo podtaknil ogenj,
potem ga je vzela noč. Pavleto-
va mati je izdihnila za opekli-
nami, ostala sva sama, nato pa
jaz sama z otrokoma, ko je na-
stala vojna, in je moral Pavle k
vojakom. Toliko, da sva utegni-
la za silo pokriti podrtijo, ki je
ostala.”

Govorila je vedno počasneje
in tiše, kakor da s srčno muko
niza besedo na besedo., Pogledo-
vala me je s kratkimi, bežnimi
pogledi. Bilo ji je očitno žal, da
mi je odkrila zgodbo svojega
življenja. Hitela je do konca.

“Pavle je prišel na vojaški
dopust, že čez tri dni je odšel
v partizane. Nič mu nisem hra-
nila. Preveč sem prestala ta le-
ta, da bi si ne želela česa bolj-
šega. Potem so prišli oni, da
bi me odpeljali. Nisem se dala
odvesti, na pod sem se vrgla in
se jih otepala, otroka pa sta vpi-
la. Posrečilo se nam je uteči sko-
zi zadnja vrata. Naj zažgejo,
sem si mislila, naj zgori! Pa niso
zažgali, kakor da se jim ni zdelo
vredno. Vrnila sem se, a živi-
ne nisem več našla. Bridko sem
se razjokala, bolj iz jeze kot iz
žalosti ..

Ob tem spominu sta ji dve
solzi zdrknili na lice. Na skri-
vaj si jih je obrisala.

Gledal sem jo v žarki luči
njene zgodbe. Svetla, notrenje
lepa na temnem ozadju siroma-
štva je bila bližja mojemu sr-
cu kot rodna sestra. Izjecljal
sem nekaj besed cenene tolažbe,
začrtal nekaj potez svetlih upov.
Ne iz dnevne literature, poizku-
šal sem biti človeški, domač, ne-
posreden. In bilo mi je, kakor
da si s slednjo besedo nalagam
dolg za bodočnost. Ni mi bilo

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON
3724 WEST 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 no answer Call

Austin 5700

žal. Magda mi je verjela. Do
vratu pogreznjena v trdo pre-
teklost in sedanjost kot v blato,
se je oklepala še tako medlega
žarka bodočnosti. Zatrjevala mi
je, da ji ni zanjo, ampak samo
za otroka. Vem, da ni lagala, da
je res tako mislila. Prav na dnu
duše pa je tudi zase občutila
slast svetlih obetov. Oči so se ji
zvedrile, tudi obraz ji je bil
mladostnejši.

Povečerjali smo. Na mizi je
dogorevala že druga sveča. Go-
spodinja se je stisnila k hčerka-
ma na peč, partizani so polegli
po klopeh in po podu, se zavi-
jali v odeje in plašče. Zleknil
sem se za mizo, pod začrnelo po-
dobo svetega Jurija. Ostanek
stenja je utonil v raztopljenem
loju. Izba se je zavila v nepre-
dirno temo.

Otroka na peči sta sopla glo-
boko, zateglo, le Magda se je ne-
mirno prekladala. Ali so njene
misli iskale iz siromaštva in ne-
sreč v pisane obete mojih be-
sed? V mislih sem prebiral vse
bogastvo vtisov tistega dne. Iz
daljave se je oglasil top, kakor
da se je noč s poKom preklala
na dvoje. Šum vetra v drevju
je zdaj pa zdaj spremljalo za-
molklo regljanje strojnic. Ti
glasovi so mi vsakikrat dražili
živce, zdaj sem jih mirno spre-
jemal. Usoda ljudi med temi go-
limi stenami je vpila po boju.
Boj! Boj!

Skozi vegasti pod, skozi špra-
nje ob vratih in oknih je priha-
jal hlad v izbo. Treslo me je še
v dremavici. Nekdo je tiho pri-
stopil in me pogrnil z odejo.
Hvala, tovariš! Mimo oken je
hodila partizanska straža.

Čemu podpirati Kitajsko
pod Chiang Kaišekom

V pomoč Kitajski pod njenim
diktatorjem Čiang Kai-šekom
smo izdali med vojno na stotine
milijonov dolarjev in v vojni z
Japonci na kitajskem ozemlju
smo dali tudi precej življenj na-
ših fantov.

Ko je vojna minula, se je
Čiang Kai-šek pripravil rajše na
civilno vojno kot pa da se bi bil
prej boril proti mikadovi arma-
di. V napotje so mu kitajski ko-
munisti. Nasproti njim je mobi-
liziral par milijonov mož močno
armado, ki je opremljena z ame-
riško municijo, obleko in orož-
jem.

Koncem avgusta je naša vla-
da prepustila Kitajski takozva-
nega odvišnega materijala, ki je
ostalo izzza vojnih dni, vreden
$800,000,000, za borih $175,000,-
000. Ampak v resnici ni Kitaj-
ska plačala zanj nič, ker to je le
transakcija na papirju. Če bo s
tem provijantom Čiang Kai-še-
kova armada komuniste nabila,
bo lahko tista vsota smatrana za
dobro investicijo, ker na Kitaj-
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O Josipu Stalinu se veliko pi-
še, razmeroma precej več kot
pa n. pr. o našem predsedniku
Trumanu. Toda tisk v zapadnih
državah navadno predstavlja
Stalina kot brezobzirnega dikta-
torja in pa kot za zagonetko.
Češ, nihče ne ve, kaj se kuje v
njegovi glavi za njegove seda-
nje in bodoče namene-

Angleški delavski politik Ha-
rold Laski je za časniško agen-
cijo ONA napisal o njem slede-
či članek. (Laski je bil načelnik
angleške delavske deputacije. ki
je bila nedavno za delavsko
stranko na uradnem obisku v
Rusiji):

Generalissimo Stalin je veli-
ka osebnost, o tem ne more biti
nobenega dvoma. Najbolj ne-
posredni vtis je ta, da se naha-
jaš pred izredno bistroumnim
človekom, ki zna biti presenet-
ljivo potrpežljiv in ima mnogo
navihanega humorja in šaljivo-
sti. V razgovoru stavi mnogo
vprašanj, kadar pa sam odgo-
varja, dobro premisli, kaj bo
rekel.

O tem, o čemer smo se raz-
govarjali, seveda ne morem
mnogo povedati. Kar pa bom
dejal, je iskreno prepričan
sem, so moji zaključki pošteni
in tudi pravilni. Mislim, da se
bodo moji tovariši strinjali z
menoj, da sta dve najbolj jasno
značilni črti njegovega nastopa
ti, da se loti vsake zadeve na-
ravnost in neposredno? ter na
preprost način.

1. Po mojem mnenju ne ve-
lja imenovati Stalina diktatorja
po običajno sprejetem pojmu—-
ni dvoma, da je mogočen, jako
vpliven, in da bo vsakdo z naj-
večjo vnemo razmišljal o vsaki
stvari, katero predlaga- V tem
pogledu ne more z njim nihče
tekmovati. Toda obenem je tu-
di res, da je le prvak v skupini
ljudi, ter da mora svoje tovari-
še v Politbiroju šele prepričati
o pravilnosti svojega naziranja.
Najmanj trije člani tega Polit-
biroja v pogledu oblasti, katero
izvajajo, niso daleč od njega.

2. Izredno velika je njegova
I vnema, da bi preprečil novo
vojno. Dobro namreč pozna ve-
ličino ruskega problema. Znano
mu je, da bo rešen le, ako ohra-
nimo mir. Kot mnogo drugih
Rusov je tudi on prepričan, da
je ogromno sovraštva nagrma-
denega v svetu proti komuni-
stičnim idealom, toda neopore-
čno je, da je njegova težnja, da
bi našel možnost sožitja z za-
hodnim svetom.

3. Njegovo zanimanje pa je
vendar v še večji meri posveče-
no notranjim kot zunanjim za-
devam-

4. Njegova vpogljivost v po-
gledu izvedbe socialističnih ide-
alov je mnogo večja kot si misli
zahodni svet. Nikakor nima v
mislih da je ruska metoda edi-
na pravilna. Ve, da obstojajo
tudi druge metode, ter da so ne-
katere izmed njih mnogo manj
drage četudi bolj počasne.
Toda jako težko bi bilo prepri-
čati ga o tem, da je klasična de-
mokracija v svoji zahodni par-
lamentarni obliki boljša kot
sredstvo, ki naj povede svet v
novo smer brez prevelikega od-
pora.

5. V debati je izredno hiter
in na mah razloči vse kar je po-
stransko od bistvenega. Svoje
naziranje pove počasi, toda s ta-
ko globokim prepričanjem, da
napravi na slušalca globok vtis.
V njegovih stavkih ni najti no-
bene retorike. Kadar želi po-
sebno poudariti svojo misel, na-
vede staro rusko prislovico, ki
je v skladu z njegovim argu-
mentom, ko da je s tem podal
končnoveljavni dokaz-

6. Angleško zgodovino do-
bro pozna. Njegovo zanimanje
za Ameriko jeveliko mislim,

skem si naša dežela obeta veli-
kega trga. Vrh tega so tam rud-
niki, surovine in pa razne druge
stvari, ki donašajo dobiček.

Načelnik Sovjetske unije
velika osebnost

da je predsednik Roosevelt na-
pravil nanj zelo globok vtis. Bo-
gastvo in tehnična sila Amerike
mu je znana v vsem njenem ob-
segu.

Njegova vljudnost je re-
sna, njegovo obnašanje prepro-
sto. Kadar govorite vi, vas paz-
ljivo posluša, in prevajalcu če-
sto stavi vprašanja, da bi se pre-
pričal, ali je res pravilno razu-
mel.

8. Duhovitost ga zanima
mnogo manj kot stvarnost. To-
da obenem ima največje spošto-
vanje do znanosti- Misli, da bo
ona vlada, ki bo znala najbolje
izkoristiti znanost, tudi najbo-
lje služila interesom svojega
ljudstva.

9. Nobenega dvoma ne more
biti o tem, da mu je jasna po-
treba, da mora braniti ruski eks-
periment, in da v tem pogledu
ne misli le na Rusijo samo. Pre-
pričan je. da je socializem med-
narodna ideja, katere rešitev le-
ži v tem, da najde svoj medna-
rodni izraz.

10. Civilna vojna in med-
vojna leta, ko je svet z zaniče-
vanjem gledal na Rusijo, so mu
živo v spominu.

11. Njegovo spoštovanje do
oblasti kot take je veliko. Ostrih
napadov se ne boji, in se od sr-
ca zasmeje, ako ga bodica za-
dene. Toda udaril bo nazaj z
isto silo in vas gledal s hudo-
mušnim očesom, da vidi učinek
svojega odgovora. Razgovor po-
teka lahko in nekako elastično,
četudi so pojmi zgrajeni okrog
nepremičnih načel. Mislim, da
je realističen in da upošteva to-
ke javnega mnenja, katere po-
zna.

Poliskd armada v
Italiji zelo sporna
točka

Daši je angleška vlada pred
nekaj tedni obljubila, da bo
poljska armada v Italiji, ki je
pod poveljstvom generala An-
dersa, razpuščena, je še vedno
tam in poljski viri, ki zajemajo
svoje podatke iz Varšave, trdi-
jo. da se veča namesto demobi-
lizira.

Vlada v Varšavi dolži Anglijo
in Zed. države, da Andersa na-
menoma vzdržujeta, češ, da se
to jima zdi potrebno za vsak
slučaj.

Angleška vlada trdi, da se bi
rada tega problema iznebila in
je res predlagala poljskim voja-
kom, katere ona vzdržuje, da
naj se vrnejo domov. Ob enem
jih je zagotovila, da jim bo šla
sedanja poljska vlada pri po-
vratku na roko.

Toda reakcionarni poljski
častniki so po višjem navodilu
moštvo poljske armade v Italiji
hujskali, naj se nikar ne vrne v
“sužnost”. Ob enem so mu ob-
ljubili. da bo šla plača vojakom
naprej in pa da bodo imeli (polj-
ski vojaki) s svojimi družinami
vred priliko naseliti se v bliž-
nji bodočnosti v Zed. države,
kamor bi vsi radi prišli, v Av-
stralijo, Mehiko, Argentino in
Kanado. Kakih 25.000 jih je ba-
je že odšlo v Argentino.

V Varšavi in Moskvi smatra-
jo. da Angleži in Američani to
poljsko armado s pomočjo Vati-
kana namenoma vzdržujejo,
namreč za “vsak slučaj”. To se
pravi, ako pride med zapadnimi
silami in vzhodom do resnega
spora, bi taka armada pod po-
veljstvom klerofašista Andersa
in drugih poljskih reakcionar-
nih poveljnikov zelo prav pri-
šla.

S tega stališča vzdržuje Ame-
rika tudi bivše jugoslovanske
vojne ujetnike v Nemčiji. Pred-
vsem so to Srbi, ki izdajajo
nedvomno z zunanjim financi-
ranjem. propagandne liste za
obnovitev jugoslovanske monar-
hije. prisegajo zvestobo Petru
in se dušajo nad sedanjo Jugo-
slavijo. Brez anglo - ameriške
odobritve in pomoči bi tega ne
mogli počenjati.
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