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Pereča vprašanja
Pridejo dnevi, ko bi se človek

najrajši nekam zaprl, ali se ka-
kor školjka trdno zaklopil, da
ne bi čital, ne slišal in videl nič,
dokler se razna, druga na dru-
go zvrhunčena pereča vpraša-
nja ne rešijo tako ali tako.

Iz perečih vprašanj se nam-
reč prav rade razvijejo krize,
ki pa niso vselej neizogibne. Na-
robe. Mnogokdaj so nalašč u-
stvarjene, ali vsaj umetno pod-
netene iz edinega namena, da
obrnejo pozornost ljudskih
množic nase, medtem ko se za
njimi razpleta nevarna, tajna
igra. Saj ste že slišali o ciganih,
ki so lovili po vrtu glasno koko-
dajskajoče kokoši ter tako zva-
bili za seboj vso kmetovo dru-
žino. Medtem pa je iz hleva iz-
ginil konj . . .

Na milijone in milijone delav-
cev se trese za svoj kruh pa
so politiki po vsej sili hoteli
obesiti na veliki zvon afero
Pearl Harborja, kakor da je ta
za ta čas najpoglavitnejša in
najnujnejša zadeva. Preden bo<
mogoče tovarne in tovarniške
delavnice preurediti, da bodo
zopet mogle proizvajati potreb-
ščine za civilno prebivalstvo,
bo poteklo morda nekaj mese-
cev. To pomeni veliko luknjo
za delavske družine, čijih obsta-
nek zavisi od rednega tedenske-
ga zaslužka. Tedenskih petin-
dvajset dolarjev brezposelnost-
ne odškodnine skozi pol leta bi
to nepreprečljivo luknjo vsaj
za silo zamašilo. Toda, ali sli-
šite protestni hrum in šum?
Štediti je treba, štediti, štediti!
Potuha bi bila to in razvada:
Delavci bi se pomehkužili in po-
lenili! Tako kriče tisti, ki jim
je petindvajset dolarjev manj,
kakor je tebi ali meni en kvo-
der.

“Vesela novica za vas de-
kleta in žene! Težko pričakova-
ni ‘‘two-way stretch” stezniki
bodo kmalu zopet na trgu! Yes-
sereee! Takisto tudi nogavice iz
nylona . .

Pa sem oni dan prebredla tri
downtownske veletrgovine iš-
čoč spodnje obleke za mojega
dolgina Japeta. “Extra length?
Maybe next year . . .” Nazadnje
se mi je le posrečilo, da sem do-
bila neko preležano od pomika-
nja že povaljano in zaprašeno
reč, vendar prave velikosti. Ali
ko sem jo doma preprala, se je
vskočila toliko, da bo i moj dru-
že imel two-way steznik . . . Ka-
ko bo zlezel vanj, ne vem.

Izdelki iz elastike in nylona
so namreč bili in bodo spet zla-
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Obračunavanje z reakcijo
v vseh evropskih deželah

Partizanska gibanja v balkanskih deželah že v času vojne,
podtalna borba v Franciji proti nacijskim okupatorjem in Vichy-
ju, zmaga delavske stranke v Angliji, val levičarskega gibanja v
Italiji, delitev zemlje veleposestnikov med kmete na Madžar-
skem, Poljskem in v Nemčiji v ruski okupacijski zoni, volitve
v okrajne odobore v Franciji, ki so se vršile 23. septembra, napre-
dovanje levičarskih skupin v Belgiji, vztrajnost Rennerjeve vla-
de v Avstriji, pospravljanje z reakcijo v Jugoslaviji in drugje je
dokaz, da se Evropa otresa starega reda in si išče pot v boljše
življenje.

Težka ji bo. Kajti kot je dejal neki madžarski socialist ame-
riškemu časnikarju Fodorju nesreča je, da so ljudstva za so-
cializacijo le takrat, ko so v največji bedi, in ko nimajo sociali-
zirati ničesar drugega kot bankrotirane države, ničvreden denar
(inflacijo) in splošno revščino.

Ko se taka ljudstva v svoji obupni uri pomaknejo v levičar-
stvo in dobe nove vlade, pričakujejo od njih hipoma čudežev.
Ker jih ni, pa začno tarnati, da je bilo pod Mussolinijem boljše,
pod Hitlerjem se je dobro živelo, in ako hočemo poseči še dalj
nazaj, so se mnogi v Avstriji pritoževali, da je škoda, ker je pro-
padla. Kajti pod Franc-Jožefom ni bilo slabo, kakor je bilo potem
pod Petrom, nato pod Aleksandrom in še hujše pozneje.

A vendar za reakcionarje pa tudi taki ljudje vseeno več
ne volijo. Vsled svoji plidki izobrazbi podzavestno čutijo, da so
le stari režimi krivi njihove nesreče in da je treba poskusiti s
čem drugim, v tem slučaju s takim gibanjem, ki deluje v dobro-
bit vseh ljudi. Plemstvo se ni obneslo. Kapitalizem je še močno
na površju samo v Zed. državah, drugod pa ga le še umetno vzdr-
žujejo. In s silo.

Evropa se je torej odločila za socializem. Toda imela bo še
silnih naporov, predno se bo v stanju otresti utež starega reda.
Zmaga delavstva v Angliji še ne pomeni, da je s tem kapitalizem
v nji izginil, ker je tudi pod delavsko vlado še prav tako prevla-
dajoč faktor nad vsem sistemom Velike Britanije, kakor je bil
pod Churchillom. In tudi v Franciji ni drugače.

Bolj drastično so se lotile dela za socialni preobrat tako-
zvane zaostale dežele, n. pr. Jugoslavija, Madžarska, Rumunija,
Bolgarija in Poljska. In pa kot že omenjeno, stranke v tistem
delu Nemčije, ki je pod okupacijo sovjetske armade. *

Ameriški vladni krogi pravijo, da se vrši ta proces v njih
vse preveč nedemokratično. Niti ne odobravajo, da se veleposest-
nikom v Nemčiji zemljo šiloma jemlje ter se jo razdeljuje
kmetom

Tudi nad podržavljenjem industrije in rudnikov na Balkanu
:n na Poljskem se hudujejo. A hočeš nočeš, primitivne deželo kot
so, ako bodo vedno tlačanile le veleposestnikom, pa kapitalu v
Londonu, New Yorku, v Parizu, v Švici —in prej so mu tudi v
Berlinu in v Rimu bodo zmerom v revščini. Ljudstva teh de-
žel so se odločila za odpravo starega reda, čeprav morda niti z
daleč ne razumejo, kaj je socializem. Ampak večnega tlačanstva
so se toliko naveličala, da hočejo pretežni del tega, kar pridelajo
m zaslužijo, zase. Tako se Evropa pomika v socializem, in ni je
sile, ki bi ji mogla ustaviti ta proces. Lahko pa ji nagaja. Reak-
ciji je še možno povzročiti civilne vojne. Tudi okupacijska ar-
mada, n. pr. v Nemčji, lahko dela naravnemu razvoju velike
težave.

Ampak socialni preobrat je v teku in ničesar ga ne bo mo-
glo zajeziti.

Čemu napačni vtisi naših vojakov,
ki so nastanjeni v Nemčiji?

Ameriški vojaki se baje med Nemci počutijo veliko boljše
kot pa celo med Angleži. Saj tako dokazujejo njihna priobčena
pisma. In je tudi prav verjetno, da so v svojih izvajanjih povsem
iskreni.

“Nemci so nam po oliki, v vedenju, v manirah in v delu,
pa v hrani, snagi in v občevanju bolj sorodni kot katerikoli drugi
ljudje v Evropi,” pripovedujejo pisma.

Zelo zredčeni stavki v istih pismih (namreč zredčeni v ured-
ništvih) pa vendar ohranijo bistvo v njih, ki poudarja, da je v
Angliji manj snage in lepih manir kakor v Nemčiji, da so Fran
cozi neprijazni, in da čistoča med njimi ni to kar je v Nemčiji,
da je v Italiji snaga znana samo v imovitih družinah, da so ljudje
v jugovzhodni Evropi (na Madžarskem in na Balkanu) zelo pri-
mitivni in sploh, da so ti naši fantje izprevideli v skušnjah, da so
Nemci res najbolj vzvišen narod.

To je razumljivo.
Nemci so v tej deželi bili važen faktor in upoštevani. Sploh

so oni v zgodovini Zed. držav za Angleži najvažnejša narodnost-
na skupina. Nemci so bili na polju industrializacije med prvimi,
pa i v kulturnih panogah so se žurili in ob enem imeli v Evropi
vsled teh naporov največ priložnosti, da so si dvignili življenski
standard ne samo s svojim delom, ampak posebno na stroške
ljudstev, ki so jih primorali delati za njihen blagor.

To dejstvo je bilo še posebno očitno, od kar je Hitler zago-spodoval nad Evropo. Vsa ljudstva, od Sredozemskega morja,
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NA JAPONSKEM je ljudstvo živelo ne samo od svojega dela, ampak tudi na račun plenjenja v pod
jarmljenih deželah. Tega je sedaj konec in tako so tudi v mikadovem cesarstvu nastale krušne procesijeLjudje čakajo pred prodajalnami živeža in pred restavracijami, da si dobe hrane, ki jo morajo v sedanjih
okolščinah izredno drago plačati. •

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
ta jama za dobičkarje, medtem
ko so jim za vsakdanjo uporabo
prepotrebne parafarnalije iz
bombaževine veliko manj dobi-
čkanosne.

Zato je tudi pričakovati, da
bodo vkljub razdrtim in razri-
tim cestam imeli kaj kmalu na
prodaj avtomobile najnovejšega
modela, medtem ko bodo nove
sirkove metle še zmerom kopija
slabih metel iz tesnih vojnih
dni.

Ti zadnji primeri so konec
konca malenkostni. Vendar člo-
veka dražijo tem bolj, ker so
nekakšen kazalec tudi za ostali
razvoj. Težko je poslušati na
primer “vesele vesti” o stezni-
kih, o maslu in sladki smetani,
ko gre stotisočem bosim, golim
in sestradanim balkanskim si-
romakom zima naproti. Težko
je poslušati napovedi o “mirni
in jasni” bodočnosti, ko posta-
ja vsak dan jasnejše le dejstvo,
da si mir ustvarjajoči državniki
prav pridno mečejo polena pod
noge in da so ta polena sleher-
ni dan večje grče.

Konture na steno namala-
nega komunističnega hudiča se
iz minule predvojne dobe še po-
znajo. Treba jih je le po stari
sledi nanovo začrtati ter nanovo
pordečiti, zlasti je treba zdalj-
šati rogove in rep. Tik poleg te-
ga strašila pa je treba naslikati
z angelskim sijajem obkrožene
podobe raznih “skoz in skoz z
demokracijo prežetih” Jurjev,
in Petrov, in Juanov, in Oto-
nov kakopak. Kaj bogata in edi-
no možna izbira za balkanska
ljudstva, ki za kakšno Ijudovla-
do seveda niso zrela ... ‘

Zadnje čase je največ tarna-
nja o pomanjkanju v Italiji. O
pomanjkanju v Jugoslaviji se
sliši malo ali pa nič. Po mnenju
nekaterih, posebno tistih modri-
janov, je stradanje zdravo, kaj-
ti sestradanec postane voljan in
mehak. Svetopisemski Ezav bi
svojega prvenstva ne bil prodal
za skledo leče, ako ne bi bil la-
čen .

,
.

Angleške neveste v skrbeh
Ameriški vojaki imajo v An-

gliji veliko nevest, a naša oblast
jim ne gre nič kaj na roko, da
jih bi dobili v to deželo. Tiste,
ki so se poročile z imovitimi
fanti, si še nekako pomagajo
sem, a jih vožnja stane od pet-
sto dolarjev naprej. Mnoge pla-
čajo okrog S9OO.

Ako vam je naročnina potekla,
prosimo, obnovite jo čimprej!

vsa ob Baltiku pa i nevtralne dežele so morale delati za blago-
stanje nemškega življenskega prostora, ki se je širil in dvigal
kakor testo.

‘ Tisti, ki pripovedujejo, kako vse vzorno je na Nemškem,
Kako so ljudje tam zdravi in snažni, pozabljajo, da so za ta svoj
življenski nivo zlorabljali vso Evropo,” je dejala v svojem pre-
davanju dne 24. septembra v Chicagu kongresnica Emily Taft
Douglas , ko se je vrnila s konference UNRRA v Londonu.

“Seveda so Nemci bolj rdečelični in rejeni,” je rekla, “am-
pak saj so pobrali v svoje dobro vse kar je bilo užitnega v Evro-
'Pi, in P°leg tega rude, blago, in pa ljudi, da so sužnjili zanje.”

Že pred vojno so se naciji bahali, da bo njihen vzvišeni za-
rod postal tako plemenit fizično in duševno, da bodo vsi drugi na-
rodi v Evropi v primeri z njim kakor senca. Daši so Nemci v
vojni propadli, to prerokovanje se jim je vendar prilično izpol-
nilo. Šele prihodnjo zimo bo tudi Nemčija stradala, ampak ne
toliko kot stradajo že nad šest let Poljaki, Jugoslovani, Francozi,
Grki in drugi narodi, ki so bili žrtev požrešnosti Hitlerjevega
nacizma. * <

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Statistično je

dokazano, da je konjski zarod v
minuli vojni nazadoval. Ali ste
vsled tega v mesnicah opazili
kaj razlike? N. pr. v goveji pe-
čenki? Po vsem svetu manjka
živeža. Ampak občani demokra-
tičnih dežel imajo na razpolago
duševne hrane kolikor jo ho-
čejo. A mesnin pa še vedno ne.

Tu je dokaz, da gre na sto-
tine milijonov dolarjev v pro-
pagandi v meglo.

☆
Ali ne bi bilo za zvezno vlado

čas, da s tako politiko hipoma
pospravi?

☆
Pravijo, da ima atom v sebi

nad 90 različnih snovi. Ako jih
uprežeš in razstreliš, ti dajo za
hip ogromno silo. Veščaki pra-
vijo, da se jim je dosedaj posre-
čilo razdvojiti samo eno snov.

Čestokrat sem razmišljal, kaj
je glavni vzrok, da niti dva so-
druga v socialističnem klubu ne
mislita enako. Morda je tudi v
tem kaj atomske bombe?

☆
Ali ni Karl Marks bil med pr-

vimi, ki si je okrog sebe zbral
na tisoče strokovnjakov, da vr-
žejo v svet atomsko bombo v
obliki nauka socialne revolu-
cije?

fr
Marks kajpada ni imel na raz-

polago dve milijardi dolarjev,
kakor jih je imel pokojni Roose-
velt za svoje eksperimente, am-
pak je tudi brez njih pretresal
svet in s tem še nadaljuje. V
blagor človeštva je več storil,
kot pa vsi veščaki, s svojimi mi-
lijardnimi izdatki vred.

☆
Mogoče ste čitali o obravnavi

v Urbani, kjer je glavni stan
illinoiske državne univerze, gle-
de vprašanja prisilnega vero-
nauka v državnih šolah. Mnogi
so mnenja, da ta zločinski naval
na mladino izvira predvsem iz
klerikalno vzgojenih učiteljic,
ki so si dobile službe v ljudskih
šolah, pa v njih nadaljujejo
nauke v podpiranje katekizma.

Ampak nekaj so klerikalci
pri tem le pozabili. Z usiljeva-
njem verske vzgoje v državne
šole so priznali, da so s svojimi
privatnimi cerkvenimi zavodi
zelo slabo uspeli.

Zaposlujejo tudi javno šol-
stvo sebi v korist, čeprav ustava
pravi, da je tu cerkev ločena od
države.

Priče so bile zasliševane tako,
da se je zdelo, kot da je to ob-
ravnava le proti bogotajcem
(ateistom), ne pa o vprašanju,
ali naj se ljudsko šolstvo, ki je
po ustavi ločeno od cerkve, upo-
sli v prid religij.

Ena izmed glavnih prič je re-
kla, da so svetopisemske zgod-
be zgolj pravljice in da je ško-
da vsakega centa, ki se ga bi
trošilo übijati take legende na
državne stroške otrokom v
glavo.

Eden izmed teh, ki je pričal
proti veronauku v državnih šo-
lah, je dejal, da je vesoljni po-
top najbolj zlagana pravljica,
in da je, v svetem pismu še vse
polno drugih budalosti. Tako
se je ta stvar nadaljevala ter
menda skončala tako, da je osta-
la ovca cela in volk sit.

☆
Zdi se mi primerno, da tudi

še drugim verskim propagandi-
stom darujem nekoliko kadila.
Iz statistike katoliškega kapla-
na Rev. Kalnerja, iz državne

IKOMENTARJI
Največji strah povprečnega

Japonca je “komunizem”.
Tako poroča iz Tokia v čikaški
Tribuni Donald Starr. Ampak
ker je Japonska sedaj pod na-
šim pokroviteljstvom in ker
naš vrhovni poveljnik na Ja-
ponskem MacArthur ne velja
za “sopotnika”, je strah Japon-
cev, če ga Donald Starr pravil-
no razlaga, neupravičen. Je pa
možno, da se bodo “povprečni”
Japonci premislili, ko bodo iz-
prevideli, da je v njihnem na-
rodnem gospodarstvu treba
sprememb. Reci ji “socializem”
ali “komunizem”, potrebne
bodo.

Hrvatski prvaki v Ameriki
ne delajo prav, ker se ne more-
jo usoglasiti. Hrvatsko narodno
viječe je zašlo v razkol v času,
ko bi moralo biti najbolj enot-
no. Kajti čemu igrati v roke Fo-
tiču, Petru in njuni žlahti?

Gospod Gabrovšek in tovariši
mešajo s svojimi članki v Ame-
riški domovini pamet le nekate-
rim ljudem. Razgaljanja, da sta
lahko dva človeka komunistič-
na in fašistična agenta ob enem,
ni nikakršna novica. Ali misli-
te, da se tudi “intelligence
Service” zvezne vlade ne poslu-
žuje sličnih zvijač? To je sta-
rodavna igra. In bo taka ostala,
dokler bodo vlade imele v slu-
žbi več špijonov in agentov
provokatorjev, kot pa poštenih
državnikov.

Proletarec je od vsega začet-
ka osiščnega napada na Jugo-
slavijo svaril pred propagando,
ki ima svoj glavni stan v Rimu.
Pil je v pravem posebno takrat,
ko je ljudi urgiral, da naj patru
Ambrožiču in njegovi zvezi slo-
venskih župnij ne pošiljajo de-
narja za “takojšnjo pomoč”.
Kajti tista takojšnja pomoč je
bila podpora onim, ki so se udi-
njali osišču in se hodili klanjati
sedaj Musoliniju in nato Hit-
lerju.

Denar pomeni denar le, kjer
moreš kaj kupiti z njim. Neka
naša znanka iz Pariza piše svoji
sorodnici v Chicagu, da ji ni
njenih dvajset dolarjev, ki jih
ji je poslala, nič zaleglo. “Poš-
lji nam rajše potrebščin, n. pr.
usnje za podplate,” je rekla,
ker tu sem dala zanje vseh dvaj-
set tvojih dolarjev. Dolatji tam
se namreč spremene v nič, ker
jih je treba najprvo izmenjati v
franke po uradnem kurzu.

V Jugoslavijo se sedaj lahko
pošilja pakete do 11 funtov te-
žke. Te vrste pošiljatve tam za-
ležejo. Denar ne bi, ker nava-
den človek ga ima premalo, da
bi si mogel z njim kaj prida po-
mgaati. Če je treba za funt tega
ali onega plačati dvajset dolar-
jev, dočim v Zed. državah do-
biš isto blago recimo za en do-
lar, potem si lahko predstavite,
kakšno je pomanjkanje v Evro-
pi, kaj je resničen “black mar-
ket in kaj je inflacija.

Frančiška Tič iz Rodice tik
Domžal, ki je bila v koncentra-
cijskem taboru na Bavarskem,
piše, da se je s pomočjo ameri-
ških osvoboditeljev srečno vr-
nila na svoj dom, in da je tudi
njen sin Miha, ki je bil v pro-
sluli nacijski morilni kempi Da-
chau, prišel nazaj. Njeno prvo
pismo o svoboditvi iz jetniške-
ga logarja je bilo priobčeno v
Proletarcu. Poslal ga je zanjo
ameriški vojak. Sedaj poroča,
da je poslala o svojih skušnjah
in pa kako so jo naciji izgnali
z doma v logar, še par pisem,
pa ni pisec te kolone nobenega
prejel. So pač slabe poštne zve-
ze, pa preveč cenzur in pa ne-
skušeni cenzorji, ki ne razume-
jo, kaj naj zavržejo in kaj ne.

Harold Laski je v nedavnem
govoru po radiu, naslovljen iz
Londona v Zed. države in v Ka-
nado, v izvajanjih za strmo-
glavljenje fašizma v Španiji de-
jal, da ga hoče oteti Vatikan z
obnovitvijo monarhije. Za kra-
lja se sili pretendent, don Juan,
in verjetno je, da ga bosta ame-
riška in angleška vlada odobri-
le, če ga že nista. Kajti intrige
za restavriranje monarhije v
Španiji so stara stvar. Mnogi tr-
dijo, da Washington in London

jetnišnice v Jolietu je razvidno,
da je v Zed. državah' nad šest
milijonov jetnikov, med kateri-
mi je 2,560.000 vernih, a po-
vzročili pa so skupno 75.13 od-
stotkov zločinov. Torej jih od-
pade na “brezversko” maso
manj kot 25 odstotkov.

John Chamazar.

podpirata te napore, češ, da ne
želita komunistične vlade v
Španiji. Vatikanski državni od-
delek je dne 27. septembra za-
nikal Laskijevo trditev. Češ, da
se sveta stolica v notranje za-
deve Španije ne umešava. La-
ski ve nasprotno. In ker ve, ni
udaril samo po Vatikanu, am-
pak tudi po angleških in ame-
riških vladnih krogih, ki so naj-
več krivi, da so s svojo “nevtral-
nostjo” pomagali mesarju ge-
neralu Francu v vlado in pa
Mussoliniju in Hitlerju, da sta
izvršila v španski civilni vojni
svoje prve vaje z novimi letali
ter drugimi bojnimi sredstvi.

“Domobranci” v Sloveniji so
bili pravzaprav na zavezniški
“strani”, čeprav so se borili s
Hitlerjem in Mussolinijem vred
proti partizanom. Saj tako je
razvidno iz člankov v Ameriški
domovini. N. pr., uvodnik v iz-
daji z dne 25. sept, ugotavlja
med drugim:

“. . . Osvobodilni fronti je šlo od
vsega početka za oblast komuni-
zma. Njen cilj ni bilo osvobojenje
od Italijanov ali Nemcev, ampak
ustvaritev sovjetske Slovenije.

Ko slišmo o takih slučajih (par-
tizanskih zlobnih del), potem ra-
zumemo, da večina naroda, zlasti
preprostega naroda, ni hotela s ta-
ko Osvobodilno fronto. Mi tu v
Ameriki nismo videli te strašne
zakulisne igre, dirigirane iz Mo-
skve, narod tam ... pa je čutil in
videl. Zato se je organizral v va-
ške straže in domobrance ter ris-
kiral, da ga njegovi sovražniki ko-
munisti razglase kot nasprotnika
zaveznikov. Vidimo, da tudi zavez-
niki niso razumeli, kaj se dodi za
kulisami takoimenovanega osvobo-
dilnega gibanja ali pa niso hoteli
videti, kaj dela komunizem. Danes
so razočarani nad komunistično Ju-
goslavijo . .

.”

Opozicija je v demokraciji
svetilna točka, ampak v prej ci-
tiranih stavkih se ne gre radi
opozicije, ampak le o tem, da
je osvobodilna fronta komuni-
stična ustanova, ki bi jo bilo
treba zadušiti, in pa da je za-
veznikom že žal, ker je niso za-
davili ob pravem času. Dalje
ves tisti članek v Ameriški do-
hioVini, kot vsi slični njeni u-
vodniki, nič ne razgraja proti
fašizmu, in ga sploh ne omenja,
kar je razumljivo. Kajti domo-
branci so bili oddelek fašistične
oborožene sile. Sedaj skušajo to
poglavje zakriti s trditvijo, da
se jim je šlo proti komunizmu,
a baš s tem so prišli v zadrego.

| Kajti čeprav lahko tu pa tam
pritaknejo tudi komuniste v ne-
čedne intrige, svojih pa se ni-
kakor ne bodo m.ogli oprati. Za-
to je njihno edino upanje
tretja svetovna vojna, ki bi ime-
la za cilj zrušenje sovjetske
unije. In s tem seveda Titove
Jugoslavije.

Razočaranja so slabost, izvi-
rajoča največkrat iz nevednosti.
Ako rečeš, “to boste razočara-
ni, ko izveste vse grozote iz sta-
rega kraja,” delaš namenoma
vtis, kot da so grozote počenja-
li drugi, ne pa da sta povzročil-
na kriminalca Mussolini in Hit-
ler.

Diktator Franco zadnji no-
toričen fašistični diktator v Ev-
ropi, že dolgo študira, kako bi
se izmuznil, ne da bi zavrgel
kaj svoje nezaslužene “slave”.
Ako se mu nakana posreči, se
bo moral zahvaliti ne več Hit-
lerju in Mussoliniju, ampak po-

(Konec na 3. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo ?

Čemu toliko ljudi rajše sledi
zavajalceni kot pa učiteljem, to
mi nikakor ne gre v glavo!
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