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HERMAN KESTEN:

Otroci iz Gernike
Pisatelj Herman Kesten je pod gornjim naslovom napisal

roman iz španske civilne vojne, ki je tako sodoben, da se čitatelju
zdi kot da je iz sedanje vojne. Roman se dogaja v času, ko so Hit-
lerjevi in Mussolinijevi aeroplani napadali Gerniko in druga me-
sta v republikanski Španiji in ko so Francove fašistične čete za-
sedle deželo Baskov. Petnajstletni fant Carlos pripoveduje:

i POVESTNI DEL i

To minuto so začeli zvonovi;
zvoniti alarm pred letalskim
napadom.

In vsi smo stali tiho kakor za-
čarani v sobi, dolgo časa, do-
kler niso padle prve bombe; te-
daj smo vsi stekli po stopnicah
v klet.

Oče je zaklical: “V kelt!”
V klet!” smo kričali otroci

in tekli. Stric Pablo je tekel
pred nami, s smešnimi skoki in
roko v roki z mano. Alarmni
zvon, ki je kar naprej zvonil, in
prasketajoče bombe, kakor da
slede za nami po stopnicah. Sre-
di kleti, poleg soda sta stala So-
ces in sodni uradnik. Ta je kri-
čal da mora gor, da vzame svo-
jo aktovko. Toda ni se premak-
nil z mesta. In ko je ena bomba
udarila prav blizu, je padel na
kolena. Soces je držal svečo in
žveplenke v rokah. Trikrat je
prižgal svečo. Trikrat jo je u-
pihnil sodni uradnik. Oče je
držal Gila na rokah in Inocen-
cio za roko. Inocencia je joka-
la Eugenio in Bartolomeo sta
se držala objeta čez ramo. Ma-
ina je slonela ob steni, roko v
roki s stricem Pablom. Oče je
neprestano govoril: “Otročički,
bodite tiho! Otročički, bodite
tiho!”

Vedno mi še zveni v ušesih:
otročički, bodite tiho!” Potem

nas je vrglo ob tla. Ko sem od-
prl oči, sem videl; kajti postalo
je >vetleje, dim in prah sta se
polegla in jaz sem ležal v raz-
valinah; videl sem, da je odšla
mati z Modeto, stric s Josejem,
vsi štirje so enostavno odšli in
se niso ozrli. Hiteli so, kot da
morajo na vlak. Hotel sem za-
kričati. toda grlo ni dalo. Kas-
neje so prišli ljudje. Prišli so
tuji ljudje. Izkopali so nas. Te-
daj sem mogel kričati. “Ta ži-
vi, so rekli dobri ljudje in me
odvedli. Tedaj sem vedel, da ži-
vim.

Ko so me tuji ljudje privedli
na cesto, so hipoma pobegnili
od mene. Začuden sem obstal
in nič nisem razumel. V zraku
je grmelo. Letala. Metala so
bombe in streljala. Obračala so
se in padala. V vrstah so se dvi-
gala in se spuščala. Crn in ru-
men dim. Vročina. Ogenj. Zem-
lja se je tresla, Stal sem na ce-
sti in premišljeval. Aha, očeta
moram najti, brate, sestre in
mamo. Kričal sem: “Mama,
mama!”

Letalci so se spustili tako ni-
zko. kakor iz radovednosti, in
tedaj sem tekel: to še ni bil
strah, niti obup, niti tista bo-
lest. ki vam pregrize vse dro-
bovje, samo tekel sem. VidH
sem' Ti letalci so streljali na
bežeče ljudi, ki so že bili zapu-
stili zaščitne kletne prostore,
lu je bil trg pred cerkvijo, ov-
eji sejem, in letalci so s strojni-
cami streljali na ovce, razume-
te in ovce so meketajoč umira-
le brez pomoči kakor otroci. In
lajajoči psi so padali in niso več
lajali. In letalci so streljali na
mukajočo živino na živinskem
sejmu; in krave so z milimi oč-
mi padale in niso več mukale.
Streljali so tako na ljudi ka-
kor na živino. Vseeno jim je
bilo. Tekel sem in gledal. Nena-
doma me je zagrabila roka in
me sunila v neko jamo; sredi
tr ga je bila zemlja odprta
jama od granate. Končno so le-
talci odleteli. Tedaj siva stala
dva na trgu, tujec in jaz. Tišina
Po oglušujočemu hrupu je bila
tako strašno tiha, stokrat straš-
ocjša od prej. In videl sem: de-
le avtomobilov na strehah, stre-
he na vrtovih, goreča drevesa,
razbita okna, porušene hiše, ki
So jih raztrgale bombe od pod-
strešja do kleti. In mlake krvi,
temne mlake s črnkasto krvjo.
In mrtve. Tako nesramna je
smrt. In vsepovsod mrtve. Pse,
mačke, krave, može, ženske in
otroke, čepeče, sedeče, vse mrt-
y° In ranjence. Kako so kri-
čali.

“Kdo ste vi?” sem vprašal
tujca.

“Jaz sem pater Benedikt,” je
odgovoril.

Vlekel me je iz mesta na po-
lja. Jaz sem se branil. Hotel
sem nazaj. “Mama!” sem kričal.

“Na polju bo čakala,” je od-
govoril.

“Toda oče leži v kleti,” sem
dejal in se branil. “Poznam te,”
je rekel. “S samostanskega vrta
sem te večkrat videl.”

“Ali ste iz jezuitskega samo-
stana?” sem ga vprašal.

Tedaj sva že bila na koruz-
nem polju.

“Ljubi otrok,” je dejal in se
sklonil k meni, bil je zelo vi-
sok, in me poljubil na čelo.

Toda takrat jih je na stotine
zakričalo na polju, nebo je spet
grmelo, letalci so se vrnili z no-
vimi bombami, z novimi letal-
skimi vajami. Letalec ne odpu-
šča ničemur. Leteli so nad vse-
mi polji, v vrstah so se spuščali,
v redu, kakor so bili naučeni.
Obstreljevali so ceste okrog
Gernike. Streljali so s strojni-
cami. Ljudje so se vrgli z obra-
zi na tla, kot da molijo. In so
molili. Objemali drevesa. Lezli
v jame. Kot neumni begali po
polju. Tako so prišli letalci. Ta-
ko so tudi odleteli. In se spet
vrnili. Tako so minevale ure.
Dve uri, dve večnosti. In ogenj.
Zaprasketa in plapola. Se zvija
in poka. Ogenj v Gerniki. V
odmorih med letalskimi napadi
so bežali ljudje nazaj v mesto.
Drugi spet so begali po poljih
Tretji so odpirali vrata zasutih
zatočišč, da bi rešili ljudi v njih.
Naslednji napad je pobil reše-
valce in rešence. Naš župnik je
šel s svetim oljem iz cerkve k
umirajočim, pa ga je zadela

I bomba. Po vseh cestah v pla-
menih begajoči ljudje z ranje-
nimi otroki na rokah, z mrtvi-
mi otroki, matere, ki iščejo iz-
gubljene otroke. Žene, ki so re-
šile lonec, možje, ki so rešili
star plašč. Pa se zruši njegova
hiša nad njim in plaščem. Tu
obvezujejo ranjence. Tam rešu-
jejo matere mrtve dojenčke. S
silo jim iztrgajo mrtve otroke
od prsi. “Moj otrok!” kriči ne-
srečna mati.

Tedaj so še žene brez otrok
zakričale: “Moj otrok!”

Matere, ki so iskale svoje o-
troke, so kričale: “Jose! Mode-
sta! Inocencia! Gil! Bartolomeo!
Eugenio! Carlos!”

Da! sem odgovoril. “Jaz
sem!”

Toda ni bila prava mati. Is-
kala je drugega Carlosa.

Gernika je gorela in se spre-
minjala v pepel. V pepel so
zgoreli tudi njeni ljudje. Ob ro-
bu ceste so sedeli kot blazni in
si z rokami tiščali ušesa in oči,
da ne bi slišali, da ne bi videli.
Slepi in gluhi so hoteli umreti.

Gorela je cerkev. Gorel je

oltar. Volna na ovcah je gorela i
in lasje na ovčarjevi glavi. Po-
leg gorečega kolodvora je go-
rela javna hiša, klopi so gorele,
naš vrt in naša hiša. Pokanje,
dim, vročina. Kuhinjski stoli in
rešene žimnice so ležale na ce-
sti. V hišah so pa zgoreli lju-
dje. Ob tri četrt na osem zve-
čer so odleteli zadnji letalci.
Piršla je noč in ni bila kakor
druge noči.

Iz Bilbao je prišla motorizi-
rana policija. Zvezde so se pri-
kazale na nebu in svetile nad
vso nesrečo. Na vseh gričih na-
okrog so gorele hiše kot baklje.
Ljudje so se na trgih zbirali in
govorili. Vsi so videli, pa nič
vedeli. Vsi so kričali, da bi pre-
kričali ves hrup. In mnogo jih
je še bilo v zatočiščih in niso
videli, da se vrata z vrečami pe-
ska pred njimi ne tresejo več.

Potegnil sem patra Benedik-
ta za seboj in tekel. Iskal sem
svoje žive in mrtve. Mrtvi so še
živeli zame. Videl sem pred se-
boj razdrobljene ude očeta, bra-
tov Gila, Bartolmea in Eugenia,
sestre Inocencie, videl sem to
strahoto in nisem verjel. In
moji živi so mi bili mrtvi. Ma-
ma in stric Pablo, Jose in Mo-
desta so zbežali iz hiše nesreče,
so se rešili. Toda nisem jih na-
šel med živimi.

Spraševal sem može, ženske,
znane in tuje, duhovnike, otro-
ke, vse sem spraševal: Moja
mama? Ali ste videli mojo ma-
mo? Senoro Espinozo y Bustos?
Mojo mamo? “Ali še živi?”
me je nekdo vprašal. “Ali je
mrtva?” sem vprašal jaz. Zmi-
gal je z rameni. Obrnil se je
proč in nekaj zagodrnjal. Od
skupine do skupine sem šel.
Moja mama? Ali si jo videl?

Kasneje so pridrveli avto-
busi vlade in vdovski vozovi na
dveh kolesih. Ministri so stali
tu. Neki osel je rigal. Vlada je
dala naložiti brezdomce, begun-
ce, ljudi, ki so izgubili vse.
Mnogo jih beži peš po temnih
cestah v Bilbao.

(Konec prihodnjič.)

Obnova razdejanih
krajev Sov. unije

Lani je sovjetska vlada dolo-
čila za obnovo opuštošenega
ozemlja 29 milijard rubljev, le-
tos pa nad 40 milijard. To so
številke, ki so bile objavljene
v zvezi s cenitvami v vojni po-
vzročene škode.

Samo v centralnem delu Ru-
sije to je, v okrajih Rusije,
v katerih se nahajata Lenin-
grad in Moskva, so Nemci po-
rušili preko 300,00 kmečkih do-
mov in 40,000 mlinov. Odvedli
so seboj, ali pa poklali nad dva
milijona konj, štiri milijone
glav goveje živine, 10 milijo-
nov ovac in 3 milijone praši-
čev.

V Ukrajini je razdejanje so-
razmerno še večje. Belorusija,
katere glavno mesto je Minsk,
pa je izgubila nič manj kot 80
odstotkov vseh svojih zgradb.

Obnova se je začela povsod
v polni meri. Preko 2000 trak-
torskih postaj je bilo urejenih.
V Ukrajini je zdaj na delu že
48,000 traktorjev in 15,000
kombin. Cez 1,700 industrijskih
podjetij in 500 obrtnih podje-
tij je bilo popravljenih v tem
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V NEMČIJI nameravajo zavezniki ustanoviti povsem nov učni
sistem, da z njim izbijejo iz mladih glavic nacijsko vzgojo. Gornje je
slika iz Aachena, kjer nemške matere vpisujejo pri ameriški okupacij-
ski oblasti svoje otroke za pohajanje v obnovljeno šolo pod novim
vodstvom.
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DVE SPREMEMBI V “VELIKI TROJICI”. Stalin, Truman in Churchill, predstavniki “velike tro-

jice”, ki so se zbrali v sredi julija v Potsdamu pri Berlinu. To je tretji sestanek “velike trojice”. Roose-
velta je v nji nasledil predsednik Truman. In sedaj je iz nje tudi Churchill, ker je njegova stranka v
zadnjih volitvah izgubila večino. Nasledil ga je vodja delavske stranke Clement Atlee.

delu dežele in zdaj že poslujejo.
Najvažnejši faktor pri rekon-

strukciji dežele je bila obnova
premogovnikov v donski kotli-
ni, in pa obnova metalurgičnih
industrij ter rudnikov v Krivoj
Rogu. Nasip Dnjeprostroj, ka-
terega so bili najprej Rusi na
svojem umiku razdejali, da ne
bi služil Nemcem, a pozneje
Nemci še bolj temeljito, da bi
ga Rusi ne mogli zopet popra-
viti v kratki dobi, bo v nekaj
mesecih najbrž spet obnovljen.
Na stotine brigad prostovolj-
cev se je prijavilo za delo pri
obnavljanju opustošenih in po-
rušenih mest in krajev.

V Stalingradu na primer so
te brigade prostovoljcev že po-
pravile in spravile v obrat me-
stni vodovod, električno cestno
železnico in celo tudi veliko to-
varno za traktorje, ki je bila
največje industrijsko podjetje
v Stalingradu.

RAZGOVORI
(Nadaljevanje z 2. strani.)

in za časa te vojne z Italijani
in Nemci niso ravno laskave.

Ker sem že ravno pri tem,
bi rad videl, da mi kak dober
prijatelj pojasni, kako je mogo-
če, ko sem ravno pred dobrim
mesecem čital v naši Tribuni
poročilo rodoljuba Fotiča, da se
nahaja Mihajlovič nekje v bo-
senskih hribih z 180,000 četni-
kov, kateri se ne podajo, pa če
se je treba boriti do smrti. Da-
nes čitam v isti Tribuni, da se
revni Mihajlovič nahaja nekje
doli na Turškem, ter da ga sku-
ša neki agent Titove komunisti-
čne vlade, po imenu Pavlovič,
na vse kriplje po sili spraviti
nazaj v Jugoslavijo. Torej vče-
raj stoosemdeset tisoč vojakov

—in danes begunec na Tur-
škem.

Delavska zmaga v Angliji
Ravno ob zaključku te kolo-

ne (katero sem za nalašč zavle-
kel), čitam z veseljem o sijajni
zmagi angleške delavske stran-
ke. Ničesar, kar je prišlo iz te
vojne, izvzemši zmaga osvobo-
dilne vojske v Jugoslaviji, ni
tako velikega pomena, kot je ta
ogromni poraz torijev v Angli-
ji. Da bo imela ta zmaga silni
odmev ne samo v Evropi, pač
pa po celem svetu, o tem ni dvo-
ma. V Španiji, v Italiji, na Gr-
škem itd. se bo kmalu poznalo.
Upamo, da bo to vplivalo tudi
na naš državni department gle-
de Španije in Kitajske. Delav-
stvo vsega sveta, katerega mali
del smo tudi mi, slovenski de-
lavci tu v Ameriki, pozdrav-
ljamo to sijajno zmago kot prvi
in velikanski pojav vseh ljud-
stev sveta katero hoče svo-
bodo, bratstvo in enakost!

Petkrat toliko übitih kot
v prejšnji vojni *

V prvi svetovni vojni je bilo
übitih 53,497 naših vojakov, v
sedanji pa do 7. julija 243,165.

O RAZPUSTU LJUDSKIH SODIŠČ
V PRIMORJU

POJASNILO: čim je bil v Slo-
veniji osvobojen kak okraj, so bile
razpisane svobodne volitve, potom
katerih je narod sam izvolil in po-
stavil svoje zastopnike in pred-
stavnike. Postavljena so bila tudi
krajevna in okrajna sodišča, ki so
poslovala v smislu postav in sodi-
la po zakonih, ki jih je postavila
narodna zakonodaja zbor po-
slancev v Kočevju in prvi sloven-
ski parlament. Ravnotako se je
zgodilo v Slovenskem primorju,
kjer so bila stara fašistična sodišča
in postave razpuščene. V začetku
julija pa so anglo-ameriške voja-
ške oblasti uradno razpustile ta
sodišča v onem delu Primorja, ki
spada pod zavezniško okupacijsko
zono (zapadno od črte Milje-šta-
njel-Rihenberk-Gorica-Solkan,Ko-

barid-Bovec-Mongart). Narod je
odločno protestiral proti temu po-
stopanju in v Trstu je delavstvo
zastavkalo. Anglo-ameriške voja-
ške oblasti so zopet upeljale stare
fašistične postave in odprle stara
fašistična sodišča v temu okraju.
Kako so te postave in sodišča za-
tirala Slovence, je že marsikomu
znano. Ali bodo zavezniki dopusti-
li kaj takega tudi za časa okupa-
cije?

Mirko G. Kuhel, tajnik SANSA.

Predsednik višjega ljudskega
sodišča za Slovensko primorje
dr. Boris Puc je dal zastopni-
kom tiska in poročevalcem iz-
javo glede postopanja z ljud-
skimi sodišči od strani anglo-
ameriških vojaških oblasti, v
kateri je dejal:

“Smatram, da je ta odlok
anglo-ameriških vojaških obla-
sti nepravilen, ne samo z vidika
mednarodne postave, temveč
tudi z vidika najbolj osnovnih
principov demokracije. Obno-
va sodišč, ki so obstajala 8. sep-
tembra 1943 (ko je Italija ka-
pitulirala), pomeni prisiljeno
obnoviti tisto zakonsko oblast,
ki je tisti dan prenehala obsta-
jati kot posledica ljudske vstaje
celotnega Primorja. Do danes
še ni nihče pojasnil, čemu so o-
kupacijske oblasti podvzele ta
korak.

Ko so zavezniške vojaške ob-
lasti okupirale ozemlje zapadno
od “plave črte”, so našle vse v
popolnem redu. Naše družabno
in gospodarsko življenje se je
razvijalo popolnoma normalno
in to po zaslugi naše narodne
oblasti. Vladal je postavni red.
Ko so zavezniki (Anglija in A-
merika) okupirali to ozemlje,
bi morali spoštovati ta postav-
ni red in sodnijsko oblast, kate-
ro so našli (na ozemlju) ob svo-
jem prihodu —v smislu med-
narodne postave. Postavni red.
ki sem ga omenil, ni postavila
nikaka sila, temveč svobodna
želja ne samo italijanskih, tem-
več tudi slovenskih prebivalcev
tega okraja.

V zvezi z izjavo polkovnika
Messnerja, ki je hotel dopove-
dati, da niso bile predseptem-
berske postave fašistične, izjav-
ljam, da so bili fašisti ponosni
na te postave in zakone, ki so

bili sprejeti ob višku fašizma.
Polkovnik Messner ne ve, kaj
smo občutili v teh sodiščih in
vsled teh postav. Ravno ta za-
konik nas je pognal v svetovno
vojno in ta je tudi vzrok naše
borbe, v kateri smo se borili
ob strani naših zaveznikov.

Ne maram govoriti o načinu,
s katerim namerava zavezniška
vojaška uprava odpraviti pro-
blem slovenskih sodnikov. Celo
pod staro Avstrijo, ki je zginila
po prvi svetovni vojni, je bil
ta problem razrešen na demo-
kratičen način. Polkovnik Mess-
ner nam ni mogel povedati, če
bodo Slovenci (v okupacijski
zoni) lahko iskali zadoščenje v
sodnijah v svojem materinem
jeizku, ali če se bodo lahko za-
govarjali v slovenskem jeziku.”

SANS.

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Španska vla-

da je povabila ameriške vojake
v Evropi, ki čakajo transporta-
cije, da se odpeljejo domov, ali
pa na drug kontinent bojnih
poljan, da naj ta čas čakanja
porabijo za počitnice v krasni
demokratični Španiji. Ali ni to
od generala Franca nam “čast-
ni” poklon?

☆
Vabiti jankije v solnčno Špa-

nijo pomeni, da bi potrošili v
nji nekaj svojih dolarjev, ob
enem pa bi pomenilo, da se bi
lahko sami prepričali, kako kra-
sno cvete fašizem še danes v
Španiji. Na železniških posta-
jih in v hotelih jim bi razdajali
turistične brošure in imeli bi
tudi priliko videti sliko Guerni-
ce. Tragična slika. Kupi mrtvih
republikancev, žene in otroci, ki
so jih poklali fašisti. Morda bo
kakšna turistična agencija spe-
cializirala s tem, da bo našim
demokratičnim vojakom razka-
zovala koncentracijske kempe
v okolici Barcelone, kjer je na
tisoče lojalistov žrtvovalo svo-
ja življenja za demokracijo. Vsa
ta vladna skema je danes mir-
na, vabljiva za turiste, med tem
ko revolucionarji pod zemljo
molče.

■fr
To ni vse kar je zanimivega

v Španiji. Ona ima bogate pri-
rodne zaklade. Iz njenih jam so
sužnji kopali v času te vojne
materijal za kemično industri-
jo tretjega rajha. Fašistične
“hudlumse” je bil leta 1941-42
general Franco navdušil, da so
se priglasili v sveto vojno proti
Rusiji in bili poslani na vzhod-
no fronto. V katoliških šolah so
otroke vzgojili, da pljujejo na
besedo “svoboda”. Ali ni to res
interesantna dežela? Sedaj smo
generalu Francu lahko hvale-
žni, da nam je “odpustil” naše
demokratične napake, ker smo
se toliko let bojevali proti fa-
šistom.

Mogoče je naša zmaga tudi

nekoliko vplivala nanj. Ameri-
škim vojakom je španska vrata
na široko odprl, čeprav so se bo-
jevali proti fašističnemu siste-
mu. Kot demokrat jim je dal
popolno svobodo, da v Španiji
lahko svobodno potrošijo svoje
jankijske dolarje.

☆
Kaj je razlika med povpre-

čno ženo in časniškim uredni-
kom? Nobene, kor oba imata
zadnjo besedo. V tako enako-
pravnost jaz ne verujem.

☆
Notica iz urada OPA: Ali

vam je znano, da tovarne za iz-
delovanje cigar kršijo dostrop-
no ceno koruznega perja? In da
ni nobenega pomanjkanja pet-
centnih cigar? Razlika je le, da
jih patriotje sedaj prodajajo po
10 do 15c komad.

☆
Naj me “koklja brcne”. Či-

tam, da pokojna poljska übežna
vlada zahteva od angleške in
ameriške vlade, da oni dve nad-
zorujeti prihodnje volitve na
poljskem in poskrbita, da bodo
svobodne. Za svobodne volitve
sem tudi jaz navdušen. Ampak
zgodovina nikjer ne priča, da bi
bili tisti, ki so tvorili poljsko
zamejno vlado, izvoljeni od
poljskega naroda v svobodnih
volitvah. Ob enem so zgodovi-
narji dokazali, da od kar je bila
Poljska ustanovljena, še ni ime-
la svobodnih volitev, v katerih
bi bila ljudstvu dana priložnost,
da svobodno glasuje o svoji uso-
di. Da jih ni bilo, so krivi pri-
staši vatikanizma, ki so Poljsko
uredili tako, da jim je bila mol-
zna krava.

V neki privatni šoli v Švici
je profesor izbral po enega štu-
denta iz osmih različnih narod-
nosti, z nalogo, da naj definira-
jo besedo “krava. Vsi so dobro
odgovorili. Naj omenim le od-
govor poljskega študenta, ki je
dejal: “Krava? To je danes polj-
sko vprašanje.”

☆
Časniški poročevalec N. Ro-

bertson v Washingtonu pripo-
veduje tole anekdoto: Ko se je
pokojni predsednik F. D. Roose-
velt vrnil s konference na Jalti,-
ga je obiskal neki osebni prija-
telj in mu dejal, da izgleda u-
trujen. “Ves, yes, sem utrujen,”
mu je odvrnil Roosevelt. “In
ako bi ti preživel zadnja leta
kot sem jih jaz, in Churchilla v
karjoli potiskal po strmem
klancu, bi bil tudi utrujen.”

☆
Pod svetlim solncem je vse

mogoče. Danes sem videl me-
sarja, ko je v zaklano kokoš
“inžektal” vodo, da bo več va-
gala. To pomeni, da bo na ta na-
čin prejel zanjo višjo ceno.
Kdor zna, zna.

☆
Hitler bi ob zatonu tretjega

rajha' imel lahko manj “gren-
ko” življenje, ako ne bi bil uni-
čil socialistične in komunistične
stranke ter delavskih unij. Ta-
ko bi se bil lahko izgovarjal, da
so one krive njegovega propa-
da. In mogoče je ob koncu tudi
spoznal, da je najboljše, ako Šu-
štarji ostanejo pri svojih kopi-
tih.

☆
Znano je, kako kapitalistično

časopisje napada unijsko orga-
nizirane delavce. Krivdo za vse
napake, ki so jih v Washingto-
nu povzročili vsled svoje ne-
vednosti razni birokrati, pose-
bno tisti patrioti, kateri “gara-
jo” vse leto za en dolar (ha, ha,
ha), so zvrgli na unijske de-
lavce.

Vendar moram sedaj prizna-
ti, da so lastniki kapitalističnih
časopisov gentlemani. V slede-
čih dveh noticah povem čemu
tako smatram.

Tu in tam se primeri, da ko
pride odjemalka v mesnico, ji
mesar pove, da nima drugega
mesa kot prašičje rilce, ušesa,
možgane, parklje in repe. Odje-
malka zmaje, gre žalostna iz
mesnice in se vpraša: “kdo vra-
ga je ustvaril take prešiče.”

Dokaz za gentlemanstvo last-
nikov časopisov: Do sedaj ni še
noben reakcionarni list dolžil,
da so tega raketirstva krivi
unijski delavci.

John Chamazar.
/

Amerika z vsemi svojimi
ustanovami spada ljudstvu, ki
tu živi. Kadarkoli ljudstvu ne
ugaja obstoječa vlada ima
ustavno pravico, da jo popravi
ali izboljša, in revolucionarno
pravico, da jo strmoglavi.
Abraham Lincoln.
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