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ZAKLJUČNI APEL
Pred nekaj tedni je bila v tej

koloni izrečena ž»lja, da bi bila
postavljena kvota $150,000 za
sklad otroške bolnice v Slove-
niji dosežena do konca septem-
bra. To je bila seveda le pobo-
žna želja, ki bi se najbrž izpol-
nila, če ne bi nekatere naše po-
družnice in sodelujoča društva
odlašala z uveljavljenjem bolj
sistematičnega nabiranja pri-
spevkov do oktobra in novem-
bra ter ako bi se ne zanašala, da
bo kvota brez kakega posebne-
ga truda od njihove strani avto-
matično dosežena. '

Toda 31. oktobra je še manj-
kalo dobrih $6,000 in podvzeti
je treba nadaljne korake, da
kampanjo vsaj meseca novem-
bra uspešno zaključimo. Podruž-
nice in društva, ki vodijo nabi-
ralne akcije, nj pospešijo svoje
delo in nabrano vsoto čim prej
odpošljejo v SANSov urad. Isto-
časno apeliramo na društva in
posameznike, ki so zaradi enega
ali drugega vzroka odlašali po-
slati svoj prispevek, da se od-
zovejo prodno bo kampanja za-
ključena.

Poleg te humanitarne akcije,
da slovenski Amerikanci poma-
gajo zgraditi v Sloveniji bolnico
za slovensko mladino, ima Slo-
venski ameriški narodni svet še
druge naloge, katere še niso po-
polnoma izpolnjene. Naša poli-
tična akcija v korist Slovenije in
Jugoslavije je danes bolj potre-
bna kot katerikoli drugi čas v
dokončni borbi za uresničenje
zgodovinskih teženj slovenskega
in jugoslovanskih ljudstev. Med-
tem, ko si bodo narodi Jugosla-
vije sami uredili notranjost svo-
je hiše brez zunanjega vmeša-
vanja, rabijo zunanjo pomoč za
zgraditev prijateljskih odnoša-
jev z drugimi državami, poseb-
no z zapadnimi demokracijami,
s katerimi je skoraj prišlo do
odprtega spora, ker se predstav-
niki jugoslovanskih narodov ne
marajo odpovedati svojih upra-
vičenih zahtev in pravic in do-
pustiti, da bi bila dežela in nje-
no ljudstvo ponovno podvrženi
izkoriščanju. Ni mi treba po-
udarjati, da zapadne velesile ne
soglašajo s preureditvijo, kakr-
šno si je izbralo jugoslovansko
ljudstvo. Preprečiti jo hočejo
za vsako ceno in za dosego tega
se vodi proti Jugoslaviji načrt-
na sovražna kampanja, katere
namen je ustvariti antipatično
javno mnenje o Jugoslaviji in
njenim voditeljem. Ta kampa-
nja je naperjena proti vsem na-
rodom,, ki spadajo pod takozva-
no “sovjetsko sfero’’, posebno
pa so na piki vsi slovanski naro-
di, in uspela je že v toliko, da
daje moralno oporo vsem diplo-
matičnim prestopkom proti Ju-
goslaviji in njenim bratskim dr-
žavam. Ti postopki, ki so jih
ameriški vladni zastopniki zava-
jalno predstavljali javnosti kot
izvajanje “principov demokraci-
je”, so se že na mirovni konfe-
renci izkazali za “politiko sile’',
“ekonomski imperializem’’ in
“dolarsko demokracijo”. Slo-
vanske države, ki so se zedinile
za nasprotovanje taki politiki in
proti neupravičenim zaključ-
kom konference, so že občutile

“politiko sile” in “dolarske de-
mokracije”. Jugoslavija je po-
nosno zapustila zaključno zbo-
rovanje, globoko užaljena,
brezmejno razočarana.

SANSova naloga je še vedno
storiti vse mogoče korake, da se
sovražna propaganda pred za-
vedno ljudsko maso razgali in
oslabi. Povedati je treba še glas-
nejše, da je Jugoslavija predra-
go plačala za vse svoje pridobit-
ve osvobodilne borbe ter da ima
vso demokratično pravico te
pridobitve braniti in jih ohra-
niti.

Predstojnik Slovenskega knji-
ževnega zavoda v Ljubljani nam
piše:

“Tolmačite vsem Slovencem
in Jugoslovanom, ki jim je po-
stala Amerika krušna domovi-
na, da stojimo Slovenci v sta-
rem kraju trdno na svojih bra-
nikih in da od svojih načel ne
odstopamo. Hočemo izgraditi
trdno Jugoslavijo, kjer bodo la-
hko vsi živeli mirno in udobno
življenje. Povejte jim, da smo
prebrodili že velike težkoče pri
obnovi, povejte jim pa tudi, da
smo pripravljeni na vsakršno žr-
tev. To pa samo zato, da bo ne-
koč dobro nam in našim zanam-
cem,—rodu, ki sedaj dorašča...”

Poštene besede, ponosne be-
i sede .

..

Toda najprej moramo uspe-
šno izvesti našo kampanjo za
otroško bolnico. Enotno delo bo
rodilo več sadov. To je zaklju-
čni apel na vse podružnice, dru-
štva, organizacije in posamezni-
ke. da dopolnijo svoje kvote in
nabrane vsote odpošljejo v San-
sov urad.
' Bratje ljudje, ki dihate še zrak,
ne imejte src zakrknjenih za nas,
saj če se smili vam tak siromak,
Bog se tem rajši bo ozrl na vas.”

(O. Župančič.)
Mirko G. Kuhel, tajnik.

Stanje bolnišnic
v Sloveniji

Dnevnik “Slovenski poroče-
valec” je o stanju bolnišnic v
Sloveniji poročal letos sledeče:

“V prejšnji Jugoslaviji so po-
svečali premalo pozornosti ugod-
nemu razvoju zdravstvenega
stanja ljudstva. Maloštevilne
bolnišnice so bile prenatrpane z
bolniki, tako da so bili ponekod
prisiljeni uporabiti eno bolniško
posteljo za dva ali več bolnikov.
S (tanje slovenskih bolnišnic se
je po osvoboditvi popravilo in
je danes na razpolago že več bol-
niških postelj kakor leta 1941.
Ena najvažnejših nalog ljudske
oblasti je. da odločno začne gra-
diti bolnišnice, ki bodo ustreza-
le potrebam današnjega časa.

Slovenija ima 9 državnih in 3
bolniške Bratovske skladnice s
4177 bolniškimi posteljami. V
ljubljanskem okrožju, kjer je
stanje najboljše, je ena bolniška
postelja na 218 prebivalcev.
Najslabže stanje je v novome-
škem okrožju, kjer je ena poste-
lja na 473 prebivalcev. Žalostno
dejstvo o zdravstvenem stanju
v novomeškem okrožju nalaga
ljudski oblasti posebne dolžno-
sti za pospešeno ureditev bolni-
ške službe. V Sloveniji je po-
vprečno na 280 prebivalcev ena
bolniška postelja.”

Bilo je torej jako dobro, da so
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se ameriški Slovenci odločili po-
magati v pospešen ju bolniških
zavodov v Sloveniji. V glavnem
v tem slučaju seveda za ustano-
vitev moderne otroške bolnice.
Minimalna kvota ni še napolnje-
na. dasi bi že lahko bila, če se bi
vsi ameriški Slovenci saj neko-

liko več potrudili. Ako bi pa vsi
posegli v akcijo, bi bila kvota že
davno dosežena.

Vzlic temu, Slovenija se na
svojih lastnih nogah trudi iz-
boljšati svoje bolnišnice in je v
tem oziru po vojni dosegla že
veliko uspehe.

KOMENTARJI
(Konec s J. strani.)

gliji so napadali tron toda ni-
kjer toliko temeljito, da bi ga
do kraja zdrobili.

Čemu demokracija dopušča
da se koplje še zmerom več tisoč
dvorjanov v izobilju, v razkoš-
ju in intrigirajo proti ljudem,
katere izkoriščajo? To se bi mo-
ralo nehati. Ampak že pod po-
kojnim Rooseveltom je bilo ta-
ko, da smo sprejemali kralje in
kraljice veličastnejše kot pa bi
kogarkoli drugega, ki se je bo-
ril za odpravo sistema kakršen
je.

Italija gladu je .... Čemu naj
njeno ljudstvo potemtakem vz-
držuje dvor, ki ga noče? Mar
samo zato, no saj razumete
... mi nismo za nasilja . . . am-
pak Umberto je bil . . .

Giacomo Matteotti je bil ena
izmed žrtev italijanskega kralja
ter dučeja. Umoriti ga je dal
kajpada duče, a ljudje, ki so
verjeli v savojsko dinastijo, so
od kralja pričakovali, da bo kaj
storil proti tistemu zločinu. Pa
se (kralj) ni zganil. In sedaj se
pripravljajo obesiti še kakega
pol ducata tistih, ki so sodelo-
vali pri usmrtitvi Matteottija.
Ampak Emanuelu ter Umbertu
pa ne bodo skrivili niti lasu (če
jih še kaj ima', čeprav je bil in
je vojni zločinec prvega reda in

| podpornik onih, ki so ugonab-
Ijali najboljše sinove Italije.

Anglo-ameriški tisk—kapita-
listični seveda, saj drugega je v
tema deželama silno malo—je
ob umoru Matteottija previdno
molčal češ, našli so ga übite-
ga v hosti pod listjem —a v isti
sapi so pripovedovali, kako je
Mussolini odpravil brezposel-
nost, beraštvo, stavke, nered na
železnicah in pa kako se je spra-
vil s cerkvijo ter oprostil s tem
papeža jetništva v Vatikanu.
Ako bi ljudje zgodovine tako hi-

I tro ne pozabljali, bi se iz nje
kaj naučili, namesto da zmote
svojih prednikov zdržema po-
navljajo.

Angleška zbornica, v kateri
ima delavska stranka večino, se
je odločila uvesti preiskavo ča-
sopisja. Angleški dnevniki, ted-
niki in mesečniki so svetovno
znani. Ampak kar je velikih
razen nekaj izjem so posest
par posameznikov, ki jim nare-
kujejo uredniško črto in tako je
milijone čitateljev brez “svobo-
de tiska.” Reakcionarji na An-
gleškem so sicer zavpili, da je
taka preiskava atentat na pro-
stost časopisja, toda besedniki
delavske stranke v parlamentu
so torijem rekli, da kar oni ho-
čejo, je res svoboden tisk, ne pa
le časopisje, ki ga kontrolira par

lordov. Morda se nekega dne do-■ godi taka preiskava tudi v Zed.
i državah, kjer okrog šest dru-

žin kontrolira vse novinske
agencije in z nekaj izjemami vse

, veliko časopisje. Ta monopol pa
zagovarjajo pod masko borbe za
svobodo tiska. Seveda, svoboda
naj velja le kot si jo oni pred-
stavljajo to je, samo zanje.

SANSov tajnik Mirko G. Ku-
-1 hel poroča v tej številki o kam-

[ panji za otroško bolnico v Slo-
veniji. Čas je, da se jo zaključi.

1 Namenili smo se zbrati v ta na-
men vsoto $150,000 in bila bi že

i lahko skupaj ampak “lahko”
. le če bi pristopili zraven še

• tisti, ki bi tudi LAHKO poma-
. gali.

Bogdan Radiča je dobil radi
svoje knjige proti novi Jugosla-

i viji precej publicitete. Bil je v
i službi informacijskega biroja že
. pri kraljevi vladi, potem nada-

> Ijeval pri sedanji, a je spoznal,
• da ni po njegovem okusu. Pa se

mu jo posrečilo uiti izpod Tito-
ve tajne policije v Bar v Italiji
in nato odpotovati nazaj v Ame-
riko, kjer prodaja svoje propa-
gandne spise. To, kar razlaga v
njih, je veliko resničnega. Am-
pak zaledje nepravilno tolmači,
ali pa ga sploh izpušča. To je
hiba vseh takih, ki so zlahka
delali za stari režim, a v revolu-
ciji pa se nikakor ne morejo
znajti.

Zed. države se zelo zanimajo
i tudi za Dardanele in Donavo. V
Moskvi namigujejo, da ameriški
imperializem stremi vzeti vlado
nad svetom in v ta namen za-
hteva pod svoje okrilje vse plov-
bne reke izven Zed. držav, vsa
morja, ugrabljena japonska oto-
čja. japonske baze. Greenland
in Iceland, Kitajsko itd. In na-
ravno, naša zasedbena oblast
tudi v Trstu ni zato, ker bi ji bi-
lo le za štiri (sedaj že pozablje-
ne) Rooseveltove svobodščine.

Turčija se sovjetskim zahte-
vam glede kontrole nad ožino iz
Črnega morja v Sredozemsko
morje upira. A se ne bi, ako ji
ne bi mi in Anglija dajali opo-
re. Rusija pa se spominja tur-
ške “nevtralnosti” med vojno in
si take od nje nikdar več ne želi.

Srbski veljaki v Ameriki so v
minuli volilni kampanji delali
vtis, kot da so povedli svoje
ljudstvo iz demokratske v repu-
blikansko stranko. Ampak ker
jeSrbov tu malo —in pri “poli-
tišnih” pa štejejo le glasovi, se
jim poteza ni posebno posrečila.
Pomagal jim je posebno McCor-
mickov in Hearstov tisk, in pa
manjši listi, kot je npr. newyor-
ški New Leader. Toda moč čar-
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AKO SI IZGNAN IZ STANOVANJA, pomeni to lahko tudi fizično
nesrečo. Dogodila se je Jamesu Merriemu v Los Angelesu, ker se gospo-
dinji, ki mu je “rent” odpovedala, ni pravočasno pokoril, pa ga je
ustrelila in težko ranila. Ko je ležal s svinčenko v životu, je pritekla k
njemu žena ter ga poljubljala in tolažila.

sije vzlic tem manevrom ni in
ne bo obnovljena.

Glasilo KSKJ sedaj izhaja z
imenom “Amerikanski Slove-
nec”. V njemu, kakor v KSKJ
sploh, ima še vedno odločujočo
besedo glavni tajnik Joseph Za-
lar. Svoječasno je bil precej na-
klonjen tudi SANSu. Ampak ko
so zaropotali gospodje Debevec,
Gabrovšek, Jager itd., je Zalar
potegnil z njimi. Ni pa bila z
njim vsa delegacija. Namreč de-
legacija konvencije KSKJ, ki se
je vršila to leto. Nekaj zastop-
nikov in glavnih odbornikov ni
hotelo po potih, ki jih narekuje
rev. Gabrovšek in so smatrali,
da bi katoliška cerkev v Slove-
niji storila veliko boljše, če bi
bila z narodom namesto z osi-
ščem. Ampak za Rožmana in
Rupnika bi bilo to priznanje se-
daj prepozno. Josip Zalar pa se
bi še lahko znašel. A zdi se, da
mu je laglje iti po tokih, ki pri-
hajajo od zgoraj in zato se v
“Amerikanskem Slovencu” du-
ša, da (člani KSKJ) “smo in mo-
ramo biti proti vsaki komuni-
stični propagandi in proti vsa-
kemu drugemu “izmu”. Nato se
zgraža nad ono “peščico delega-
tov, ki se je na minuli konven-
ciji ogrevala za starokrajsko
komunistično propagando”. Pra-
vi, da s tem ni delala časti ne
sebi, ne Ameriki, najmanj pa
KSKJ. Ampak ker je bilo nekaj
teh ljudi izvoljenih v odbor, to
pomeni, da se konvencija v tem
oziru vseeno ni ozirala na mne-
nje gl. tajnika vzlic sprejetim
izjavam, ki jih je urinila ma-
šina.

Franz von Papen, ki je bil na
obravnavi v Nuerenbergu opro-
ščen, ima sedaj opraviti z Nem-
ci, češ, ako so te spustili zavez-
niški sodniki brez kazni, mi te
ne bomo! Naravno, ni ga člove-
ka, ki ne bi vedel, da je von Pa-
pen delal za Hitlerja. V Nemčiji
so sedaj posebna sodišča, ki ima-
jo nalogo iztrebljati nacije iz
javnih uradov in izrekati kazni
nad onimi, ki so spoznani za na-
cijske zločince. Ampak von Pa-
pen je nedavno dejal, da so tudi
vsi ti sodniki *nič drugega kakor
bivši naciji. Tega mnenja so tu-
di mnogi ameriški poročevalci.
Nacizem je bil pač premočno
ukoreninjen, da se bi ga moglo
sedaj kar tako zlahka iztrebiti
s sodišči in z zavezniškimi de-
kreti. To je pokazala tudi zavez-
niška obravnava v Nuerenber-
gu, ki je kaznovala le kak ducat
nacijev, druge pa oprostila.

Volitve v Bolgariji 27. okto-
bra niso izpadle tako kot bi radi
v Washingtonu in Londonu, to-
da so bile res volitve in svobo-
dno, demokratično izvršene.
Zmagala je domovinska fronta,
v kateri so vodilni faktor komu-
nisti, a združene z njimi so tudi
razne druge skupine. S tem je
Bolgarija definitivno v tako-
zvani sovjetski sferi. Ameriška
in angleška vlada bolgarske vla-
de še nista priznali.

Tekma velesil za
kontroliranje
malih držav

(Nadaljevanje s 1. strani.)
jo, ki je sedaj na Pacifičnem
morju zajeta od nas skoro še
bolj kakor pa je bila prej od Ja-
ponske.

V ameriški vladi glede baz na
Pacifiku ni bilo soglasja. Vojni
in mornarični department sta
hotela, da jih proglasimo za po-
polnoma ameriško svojino. Sta-
te department je ugovarjal, češ,
to bi nam napravilo nasprotstva
in sumničenja v naše namene.
Rajše dajmo vse te otoške trd-
njave pod upravo združenih na-
rodov. A zmagala je militaristi-
čna klika, ker računa, da bo tre-
ba enkrat le v spoprijem z Ru-
sijo, pa nam bodo te pomorske
baze zelo prav prišle.

Tudi male dežele so “baze”
Govornik v radiu Moskva je

koncem oktobra svaril male de-
žele, da naj bodo oprezne, kajti
namen zapadnih sil je, da jih
uprežejo v svoj militarističen-
imperialističen voz. Komenta-
rec V. Linetski je dejal, da ako
se pravočasno ne osvoje, ne bo-
do drugega kot politične in eko-
nomske podložnice Zed. držav in
Anglije. Čemu se ameriška in
angleška vlada toliko brigata za
volitve v Bolgariji (vršile so se
nedavno), za volitve na Polj-
skem, Ogrskem, Češkem in po-
vsod, kjer zasledujeta svoje in-
terese, je vpraševal Linetski. In
seveda, z anglo-ameriške strani
pa se na take argumente odgo-
varja, da le mi ščitimo male de-

žele pred ruskim medvedom in
komunizmem.

Rusija za razorožitev
V protiutež na to je Molotov

predlagal Zed. državam in An-
gliji razorožitev. Ob enem je so-
vjetska vlada izdala podatke, iz
katerih je razvidno, da je njena
armada znižana z 20 milijonov
na tri milijone mož. Bili so ob-
javljeni v priznani amer, voja-
ški reviji in so torej verodostoj-
ni. Na podlagi tega je sedaj so-
vjetska armada še vedno naj-
večja kopna armada na svetu,
na drugem mestu je angleška,
na tretjem ameriška, na četrtem
kitajska in na petem jugoslo-
vanska. Toda to na polju oboro-
ževanja ne podaja prave slike,
kajti Sovjetska unija je zakle-
njena med svoje meje dočim se
naša oborožena moč razteza po
vsem svetu. Naša mornarica je
večja kot vse druge skupaj, ena-
ko naše letalstvo in imamo
atomske bombe, industrijo brez
primere in pa developirane pri-
rodne zaklade bolj kot kdorkoli
na svetu.

Pod našo kontrolo so.več ali
manj vse dežele v Latinski Ame-
riki in s Kanado smo v ožjih
ekonomskih stikih kakor pa Ve-
lika Britanija. In dalje so prišle
pod našo sfero več ali manj tu-
di Avstralija in Nova Zelandija.
V organizaciji združenih naro-
dov kontrolira anglo-ameriška
diplomacija skoro vse glasove
trajno, razen šestih.

Lee Martin, poročevalec čas-
niške agencije ONA, piše iz Šan-
gaja, da se ljudje v Zed. drža-
vah glede naših odnošajev s Ki-
tajsko, predvsem v podpiranju
vladujočega Čiang Kai-šekaove-
ga režima, v marsičem motijo.
Njegova razprava o tem našem
važnem problemu v Aziji se
glasi:

Amerikanci v splošnem misli-
jo, da so najbolj velikodušen
narod vsega sveta —in da jih
''adi tega tudi ves svet ljubi in
spoštuje. Toda Amerikanec, ki
se sprehaja po Šanghaju, bo
kmalu dobil občutek, da ga sma-

-1 trajo ljudje za nepovabljenega
tujca. Oni Amerikanci, ki razu-
mejo opazke, katere izmenjava-
jo na cesti ljudje, katere sreča-
vajo, prihajajo do spoznanja,
da postaja tradicionalno prija-
teljstvo med Kitajci in Ameri-
kanci vedno bolj le v tok poli-
tike vlade, ki se ne odraža več v
čuvstvih ljudstva.

Mržnja do tujcev je v današ-
nji Kini večja kot je bila kdaj-
koli od takozvane boksarske re-
volucije sem pred 40 leti.
Razlogi za to so različni, tako
da jih je težko razumeti. Vsa
Kina je nekako zmešana, tako
da je slika nejasna.

Pred vsem so politčne razme-
re. Komaj šest mesecev je tega,
kar je bilo najti v komunistič-
nih vaseh preprosto izdelane sli-
ke generala Marshalla, na kate-
rih je ljudstvo pozdravljalo nje-
gove napore, da uvede premirje
in sporazum med vlado in ko-
munisti.

Danes kažejo komunistične
slike strica Sama kako pobija
kitajske kmete. To je razumlji-
vo, kajti letala centralne vlade,
ki z bombami in strojnimi pu-
škami übijajo kitajske kmete,
kadar vojaške bombe to nane-
sejo so opremljene še vedno z
znaki ameriške zračne sile. Ne-
davna podelitev ameriškega od-
višnega materiala centralni vla-
di jeprišlo skoro neposredno do
izraza s tem. da so bile naciona-
listične ofenzive podvojene. Ko-
munisti pač niso mogli misliti
drugače kot da vidijo prvaki
kuomintanga v tej podelitvi vo-
jaškega materiala nepobiten do-
kaz za to, da jih bo ameriška
vlada podpirala tako dolgo, da
bodo iztrebili vse komuniste.

Komunisti niso sami tega na-
ziranja. Mnogo Američanov tu-
di v Kini in pri nas doma je pre-
pričanih, da je temu res tako.
Tudi mnogo Kitajcev, ki niso
komunisti, je tega mišljenja.

Na nizu demonstracij, ki so
bile prirejene v teku tedna, ki je
dobil ime “Zapustite Kino”, je
deset šanghajskih organizacij
razpravljalo s tamošnjimi trgov-
ci in časnikarji probleme ameri-
ško-kitajskih odnošajev. Med
temi organizacijami so bile ljud-
sko skupine in organizacije in-
dustrialcev in trgovcev, narod-
na organizacija pisateljev in
umetnikov, učitelji in profesor-
ji, bančni uradniki in drugi. Na
teh shodih in v razpravah so ob-

Vsled ekonomske premoči Ze-
dinjenih držav, in pa po Višin-
skijevo rečeno, vsled “dolarske
diplomacije”, si vlade malih de-
žel iz te sitaucije sploh poma-
gati ne morejo, ker so gospo-
darsko od nas toliko odvisne, da
tudi v diplomaciji ne morejo
svobodno nastopati.

Morda se bo na sedanjem zbo-
rovanju združenih narodov v
New Yorku to ozračje kaj raz-
čistilo, tako da dobimo res mir
namesto le premirja, ki ne po-
meni drugega kot negotovost in
s tem pripravljanje v novo
vojno.

Joško Oven in Milan Med-
vešek govornika na kon-
ferenci Prosvetne matice.

(Nadaljevanje s 1. strani.)

Priporočamo, da naj vsaj v
tem slučaju pošljejo v Milwau-
kee zastopnike vsa pridružena
društva. V Chicagu, So. Chica-
gu in tudi drugje jih je nekaj,
ki niso tega še nikoli storila. Za-
to tudi članstvo takih organiza-
cij nič ne ve o naših aktivnostih.
Vemo pa vsi mi kot oni, da
ko nihče ne bo delal, bodo naše
aktivnosti zamrle. Tega pa ni-
hče izmed nas noče, torej nada-
ljujmo! In pridimo iz naselbin
Milwaukee, West Allis, Chica-
go, Waukegan, Sheboygan, Ci-
cero, So. Chicago itd. vsi, ki je
nam kaj mar, da naše gibanje
živi. P. O.

AMERIŠKA POLITIKA NA KITAJSKEM
Sl NE PRIDOBIVA PRIJATELJEV

jasnili prireditelji, da je rešitev
sedanjih težav v tem, da se ame-
riške vojaške sile umaknejo iz
kitajskega ozemlja, toda da to še
ne bi bilo dovolj. Naglašajo, da
je treba nehati z dostavljanjem
vojaških zalog, finančne podpo-
re in odvišnega materijala.

Vse, kar podpira meščansko
vojno je treba ustaviti, je trdila
ena teh izjav. Nekdo je celo pre-
rokoval naslednje: Ako bodo šle
stvari svojo pot naprej kot zdaj,
se je bati, da izbruhne še tretja
svetovna vojna.

Neki drugi govornik je izja-
vil naslednje: Vsa oprema in
vsa druga podpora, katere poši-
lja Amerika, ne bo nikdar mo-
gla iz Kitajcev napraviti voja-
škega naroda pred vsem pa
bodo vedno odklanjali, da bi se
šli borit na Arktik.

Mržnja do tujcev pa ima po-
leg političnih razlogov tudi še
vsa druga podpora, katero poši-
mer je poročal nedavno eden
šanghajskih listov, da je pijan
ameriški vojak do smrti prete-
pel kitajskega kulija vozača. Ne
glede na to, aii je ta vest resni-

i čna ali ne, je seveda jasno, da se
spopadi med ameriškimi vojaki
in pomorščaki na eni strani in
Kitajci na drugi strani, vzrok
pojemajočega prijateljstva na-
roda do nas.

Kitajsko časopisje je označi-
lo vest o zapletljaju med dvema
Rusoma in ameriško vojaško po-
licijo kot “ogabno”. Članek se je
končal kot sledi: “Seveda, voja-
Iška policija je imela prav. Rav-
no tako je imel prav ameriški
vojak, ki je übil kulija vozača,
ko je zahteval, da mu plača, kar
mu je dolžan za prevoz! Ameri-
kanci so vedno v pravem, pa
naj bodo na Francoskem ali v
Italiji, v Nemčiji, v Trstu, ali
kjerkoli drugje na svetu! Tako
vsaj mislijo!”

V Berlinu je samo še
7,350 Zidov

Pred nacijskim terorjem je
bilo v Berlinu 186,000 Židov. Po
vojni jih je ostalo samo še 7,-
350. Pred vojno je bilo v Ber-
linu 50 sinagog. Sedaj so še štiri.

Imovina berlinskih Židov je
pred nacizmom znašala pribli-
žno $5.500,000. Naciji so jim
vso zaplenili.

Jačanje poljske armade
Sedanja poljska armada šteje

okrog 150,000 mož. Ob pričetku
vojne 1. 1939 je imela Poljska
četrt milijona mož stalne arma-
de. Sedanjo vežbajo ruski čast-
niki po sovjetskem armadnem
modelu, tako da bo sistem in
orožje obeh armad izenačen.
Isto velja za jugoslovansko in
čehoslovaško armado.

Japonci dobe po pet
zigaret na dan

Vsled nizkega pridelka toba-
ka je odmerek cigaret na Japon-
skem po pet na dan. Do njih so
upravičeni le odraščeni. To me-
rilo bo v veljavi tudi v letu 1947.
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