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"Mir na zemlji..."
Ko bodo le vrstice čine na

belem, sc bo pisalo že leto 1946.
Konec je božičnih dni Odzve
nel je zadnji akord ‘Tihe, blaze
ne noči’, pa ‘Adesto fidelis’, ter
‘I arn dreaming os a white
Christrnas’ 1 mas’ z dolgim, za
petje prav nič prikladnim pol
glasnikom. Xi m« iienote sporni
nja na poledenelo lužo na ploč-
niku Obiti jo moraš, pa počasi
pobalanciraš preko nje.

Kljub temu bi bila ta pesem
lepa, ako li ne In domišljija kar
sproti naslikala ‘white Obrisi
mas’ a in bosih nog v Evropi, v
Jugoslaviji

In sc domisliš, da ga m bilo
tamkaj praznika, ki In bil bolj
družinski, kot baš Božic Pa to
presune Kako strašno jih mo
rajo boleli ver/cli v družinskem
krogu

Potico imaš na mizi, m šc kaj
poleg steklenice rizlinga Pa le
stisne v prsih Koliko jih je,
ki

In .e vse na tihem opravi
čuješ sam pii .eln Ka | morem
zato, co so iia<'ifa.;i;,ličrrc svinje
razrile m lazrvalc vso Evropo''
Ali šele trdni sklep, da o prvi
priliki spel zbereš in odpošlješ,
kar in kolikor se bo dalo, ti vrne
nekaj pravega, prazničnega raz
polozenja Saj z golim sočutjem
ni pomagatio nikomur nic Pra
Vilno je zapisal pesnik, da ‘Sre
čen ni, kdor sreeo vživa sam!’

No in potom sem bila na bo
žični večer še pri polnočnici. So
veda kar tukaj doma, pri radiu.
Maševal je novopečeni kardinal
Spcllman v ne vem, kateri kate
drali v Nevv Yorku. In je bilo
jako ginljivo poslušati pridigo o
božjem detecu, ki je prineslo na
sv< I ‘mir in o(h- e.sun jo’ pa m
bilo zanj prostora nikjer dru
g,od, kol v jaslih, v hlevu ‘Sin

PROLETAREC
LIST ZA INTERESE D3..AVSKEGA LJUDSTVA.

IZHAJA VSAKO SREDO.
ladaja J»i»*»lovan«ka Dalavalt« Tiskovna Druiba, Chicago, 111.

GLASILO JUGOSLOVANSKE SOC4ALISTICNE ZVEZE
NAROČNINA v Zedinjenih drfavan za celo letzj $3.00; za pol leta 11.75;

za četrt letu |I.OO.
Inozemstvo; za celo loto $3.50; za pol leta $2.00.

Val rokopisi In oglasi mornjo biti v nnftem uradu najpozneje do pondeljka
popoldne za priobČitov v številki tekočega tedna.

PROLETAREC
Puhlisbrd every Wedncsday by thc Jugoslav Workrnen’a Publishlng Co.,

Inc. Establiahed 1900.

Editor * Frank Zaitz
Hmirio-m Managci Charles Pogorelec

BUBSCRIPTION RATKB:
Jnitcd Stntei: Ono Year 13.00; Bix Montbs $1.75; Three Months SI.OO

For< Igu Countrles, One Year $3.50; Six Months $2.00.

PROLETAREC
2301 S. I.nvvmlnlc Avenue CHICAGO 23, II.L.

Telephone: ROCKWELL 2864

WILLIAM GREEN PONOVIL OB NOVEM
LETU SVOJE STARE ZMOTNE NAZORE

Predsednik Ameriške delavske federacije (AFL) Wdliam
Green je v imenu njene eksekutive poslal ameriškemu tisku svojo
poslanico, kol običajno ob koncu leta V nji po starem ugotavlja,
da lahko rešimo vse probleme, ki so v zvezi z mirom in ustvarimo
v naši deželi napredno ekonomijo m v nji priložnost do dela za
vse, ki ga iščejo.

Dalje pravi ‘ Upamo, da se bo v duhu mednarognega sode-
lovanja zdi uzenih narodov vodilo svet v novo dobo tr a jnega mir u,
ki bo temeljil na pravičnosti za vsa ljudstva po svetu

Kapic, lo so lepo besedo, kakor npr. v božičnih m novolet
nih voščilih, ah pa v vsake sorte drugih željah, ki so brez pro-
grama za sabo

Kajti doklei bo vodstvo AFL in drugih unij verjelo v obšlo
ječi sislom, je prav gotovo, da bo ob prihodnjem novem lotu spet
kakor je m kot. je bilo, ali pa še slabše

Sistem izkoriščanja m bil še nikdar m no bo niti v bodoče
v soglasju z /.oljarni blagostanja za vse Ne tu kjer je dežela
še vedno neizmerno bogata, in še manj drugje, kjer je stari si-
stem s svojimi vojnami, ropanji in z izkoriščan jem delovnih
množic svet že do kraja obubožal

Green .sicer poudarja, da blagostanja za vse in pa trajnega
miru ne bomo dosegli le s pobožnimi željami I'oda ker lo res
nico priznava, čemu no gre še korak dalj in prizna, da v sedanji
svetovni ur< dbi miru uc bo ne blagostanja, ker kar čujerno od
vsepovsod so le poročila o lakoti, o razbitih prometnih sredstvih,
o umiranju otrok in odraščenih v množicah in o strašnem obupu,
ki veje mod maso Green, ki veruje v “free enterprise”, namreč
v gospodarski red, ki mu pravimo kapitalizem, bi po tolikih letih
moral vedeli, da članki, ki jih pošilja za voščila k novemu letu,
niso program, temveč le ponavljanje besed, katere bi lahko po-
magal uresničili eclino, ako In imel tiste besede tudi v mislih,
ne samo na jeziku.

PROTESTI PROTI TITOVEMU REŽIMU
PRI VELIKI TROJICI NISO ZALEGLI

V Jugoslaviji so meseca novembra volili poslance v ustavo-
dajno skupščino m zmagala je, kol je bilo v naprej svakemu ja
sno, osvobodilna I ronla.

Ne zato ,ker je vodila volitve po svoje, ampak radi tega, ker
je osvobodilna fronta premagala čaršijo m dvorno kamarilo že
med vojno.

Jugoslavija je bila po prvi vojni stvoritev v prid Velike
Srbijo. Takratni prestolonaslednik, pozneje kralj, Aleksander, ni
bežal iz. dežele, kot je storil to njegov sin Peter. Aleksander je
ostal v trenčih, se nalezel uši, kot so se jih drugi, ki so se takrat
borili in postal je v očeh ljudstva junak, kol je bil smatrati za
junaka tudi njegov oče Peter. Ampak Petrov vnuk Peter II pa
je bil kakor scerkljano dete Vojne ni okusil, ker je živel svoje
dvoi no življr nje med vojno v Angli ji enako udobno kol kadar je
bival v poletju na Bledu, ali pa v svojih gradičih v Srbiji. Njegov
oče Aleksander je bil starokopiten in privel državo goljufom
v roke.

S takim sistemom je nova Jugoslavija sklenila pospraviti
Ker je bila izvoljena v skupščino samo ena lista kandidatov,

je soglasno sklenila, da monarhistični sistem preneha in vsa dvor
na žlahla je ob dohodke iz državne blagajne.

To bi še bilo nekako v redu, če bi ne imeli v Washingtonu
in v Londonu takih zagovornikov demokracije, kakršna je v Ju-
goslaviji krmar ila med prvo pa do druge svetovne vojno

Tudi je bilo vse dobro, dokler so partizani z nadčloveškimi
napori zaposljevali Nemce, Italijane ter kvizlinge Paveliča, Ne
diča in Rupnika toliko, da se je temu čudil ves svet

Ampak kadar postane osvobodilna borba ob enem protifev-
dalna, protikapitalistična, protimonarhistična in protipapežku
takrat pa si nakoplje sovražnikov na koše.

'I itov režim ni kaka čudežno idealna tvorba. Prav gotovo je
da vlada z veliko moro policijskega pritiska, kajti države, in pa
ljudstva, ki šc niso bila nikdar- naučena na kako dernoki aci jo
ampak zgolj na orožniško oblast, pač ne morejo postati demokra-
tična s sprejemom resolucij Saj imamo vendar skušnje v tem
prav tu doma, v svoji lastni deželi. Kakšni čudaki smo, ko zahte-
vamo iz Washrngtona v imenu državnega departnrenta demokra
cljo v Jugoslaviji, v Bolgar iji in v Romuniji, ne pa v naših južnih
državah! Le poskusi tam biti delavski agitator, pa boš občutil na
svoji lastni koži, kako tu na primer v državi, ki jo je naš držav
ni tajnik Byrnes zastopal v kongresu prilično let, oblastniki ra
zumejo demokracijo. Pravijo, da je v Jugoslaviji pod Titom na
stala nekaka diktatura proletariat,r. Bržkone proletariat v nji (v
smislu mase) nima besede. Ampak je ima še veliko veliko manj
nu jugu nase republike, kjer vladajo plantažniki, kapitalisti in
bankirji, pa nihče drugi. Seveda sebi ne ljudstvu v korist’

Ko so srbske in pa slovenske klerikalne organizacije, pa i
mnoge hrvatske, apelirale na ameriško in angleško vlado, da naj
Titu odvzameta priznanje, ker so bile volitve v Jugoslaviji nede-
mokratične, jih je bilo mnogo'v angleškem foreign officu in v
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NEMEC !•() SOLDAšKO UMIRA! Tako ,|e rekel nacijski general Anton Dostlcr. Dvanajst krogelj je
bilo spuščenih vanj.

KXTKA ZUPANČIČ:
'

IVERI
| Davidov, kralj nebes m zeml je

pa leži v jaslih ..’

‘Sin Davidov . Brenkati na
to Davidovo struno se mi zdi
precej tvegano. Kajti po Matov
zevem evangeliju je bil Jožef
res iz. rodu Davidovega, ampak
po taistem evangeliju je bil Jo
žel zgolj rednik Jezusov, ne pa
oče! Matevž je zapisal dalje, da
je Jožef premišljal, kako bi so
od svoje mlade žene, ki jo vse
brez njegovega sodelovanja po
stala nosna, na skrivoma ločil,
tako, da ne bi bilo javnega škan
dala. Tedaj so mu je v sanjah
prikazal angel gospodov, rekoč
Ne boj se, Jožef, sin Davidov'
Vzemi Mari jo, svojo ženo, zakaj

1 listo, kar je v nji spoet 10, jo spo
četo od svetega duha . . itd

Ganljivo, prvini, je bilo po
slušali zlasti o malem detecu, ki
si je moralo poiskati zavetje v
hlevu in po končani pridigi,
kakor pred pridigo, poslušali zo
pet ladijskega oznanjevalca, oz.i
roma tolmača Zdaj se je kardi
nul dvignil s prestola zdaj je
stopil pred oltar zdaj je po
kleknil zdaj . ‘lTominus vo

■ biseum'. se jo zaslišal ne bas le
pi, no polni Spehnanov bariton

Gospod z vami je šušljal
, vmes tolmač Nato je Spcllman

■ zapel ‘Čredo’, prve slin besede
Nadaljeval je moški pevski zbor,
medtem, ko je kardinal zopel za
sedel svoj tron

V hlevu rojem m v jasli polo
zoni Jezus se |c tudi pozneje kol
učenik izjavil, da ‘Sin človekov
nima, kamor bi položil svojo
glavo. Ne more se pa tega
roči o njegovih namestnikih Ti

; verujejo v blišč in pomp in v
> trone Z drugimi besedami

» verujejo v moč in slavo.
1 No bi lega napisala, da me ni
1 so ušesa bolela o 'miru, ki ga

nam edinole krščanstvo lahko
1 prinese ' Krščanstvo je staro

našem stalo dopar t meni u, ki so mislili isto. Vat ikan je prilival
/javen olja na ogenj, in pa ves stari režimski sistem v Jugo
slaviji.

Pa sta se London m Washiugton le odločila priznati volitve
v novo jugoslovansko skupščino za veljavne in novo vlado za
ustavni režim •

Pudno, da so v monarhistični Angliji priznali ta razvoj v Ju
goslavi ji bol j republikansko, kot pa ga je ameriška vlada’

Naši veljaki v državnem oddelku so priznali jugoslovansko
republikansko federativno vlado s pomisleki Naj Spoštuje med
narodne pogodbe, so ji rekli in pa da se ne strinjajo z njenimi na
čini demokracije

Kaj so mednarodne pogodbe Jugoslavije'.’ 'l'isle, samo liste,
ki so jih sklepale prejšnje čaršijske vlade in izročale glavni vir
jugoslovanskih bogastev kapitalistom v Franciji in v Angliji, pa
tudi v Zed državah, in nato pa Hitlerju in Mussoliniju. Pogodbe
ned čaršijo in Hitlerjevim rajhorn ter Mussolinijem so seveda

sedaj brez vrednosti, ampak v veljavo morajo priti prejšnjo.
To so neke vrste “ekonomske sankcije’’, ki jih vihtimo nad

državo, katera se bi rada osamosvojila iz klešč izkoriščanja bodisi
izpod domačih pijavk kot izpod drugih.

Komerilarei v ameriškem tisku pravijo, da je priznanje .Ju
goslovanske federativne republike s strani ameriške in angleško
vlade zmaga sovjetske diplomacije. V resnici je to zmaga osvobo
dilne fronte, ki je niso mogle upogniti ne Hitlerjeve, ne Mussoli
Uljeve sile, ne vatikanski propagandni in cerkveni aparat, ne do
mači kvizlingi, ne izdajalci« ki jih na žalost med Jugoslovani vseh
treh glavnih narodov Jugoslavije ni bilo malo. A sedaj, ko ima
nova republika priznanje velike trojice, je največ od Jugoslavije
same odvisno, ce bo svojo nalogo zmogla tako uspešno vršiti
tudi v ekonomski rekonstrukciji in v ustvarjanju civilnih svo
bodščin kakor jo je v vojni proti okupatorjem in notranjim so
vražnikom.

devetnajststo let Pred tisoč leti
sc je bilo že toliko trdno usidra
10, da bi so njegovo poslanstvo
miru za tega že lahko če ne
celotno vsaj deloma izpolnilo.
Pa je ta naša generacija, v kate-
ro se štejemo vi in jaz, doživela
dve svetovni vojni In če bi bilo
po volji tronov, ki jih sploh ne
bi smelo bili nikoli, bi bili mor-
da že zapleteni v tretjo.

Pa še nekaj: Tron in svobode
so izključujeta Mir, ki bi ga
nam krščanstvo, tak.o kot je, pri-
neslo, bi bil mir živih mrličev!

Sedanje prebivalstvo
Nemčije

Nevv York. ONA Glasom
nekoga poročila angleškega ra-
dia p pokazalo zadnje štetje
izvedeno v Nemčiji, m sicer od
pokrajine do pokrajine, da se
nahaja na nemškem ozemlju 65,
250,600 ljudi Število prebival
siva v britanskem sektorju jo
bilo navedeno kot 000
vključno britanskega dela Bor
lina, tako da je angleška okupa
eijska zona najbolj gosto nase
Ijcna.

Omenjena številka ne upošte-
va Nemcev ki se še vedno naha
jajo v sudetskih deželah ali v

onem delu bivšo Nemčijo in se
danjc Poljske, ki se nahaja pod
poljsko oblast jo

SREČA
Vrh hriba, na katerega se vi-

jeta z obeh strani vijugasti ste-
zi, je stala Sreča

In po navadi muhasta tor raz
vajena Sreča je čakala tistega,
ki bi se mu pod vplivom mo
mentaricga nagiba izročila Na
enkrat zapazi v daljini, lam kjer
se obe stezi spajata s horizon
lom, dve jedva zapazljivi točki,
ki pa sla polagoma prihajali bli-
zu, tako da se je videlo, da sta
lo dva človeka, ki se pregibata
v smeri na vrh hriba.

Sreča se je ogrnila v tančic/),
ki jo je napravila nevidno in
sklenila je, da se oklene tistega
od obeh, ki pride najprejr* na
vrh

Od vzlnida je prihajal močan,

velik mož, pametnih oči bil je
kak uradnik ali celo trgovec
ali pa oboje.

Od zapada pa je šel mladenič;
lahko, hitro je korakal Oči so
se mu svetile polno veselja; čelo
mu je bilo vedro. V rokah je no-
sil liro. Pesnik

Ko sta tako korakala mo-
dri mož počasi m previdno,
mladenič naglo m brezskrbno

pomigala je Sreča mladeni
čil, naj pobili, ker zaželela si ga
jo In kako bi tudi moglo biti
drugače, saj je razdalja med
mladeničem in Srečo bila zelo

1 majhna, medtem ko jo previdni
potnik počasi stopal in imel še

j precej pota do nje.
Kat prifrči pred mladeniča iz

zadaj stoječega grmovja pisan,
i bleščeč metulj. Koma j ga po
snih zagleda, obstane in zubren
ka na strunah svoji' lire navdu-
šeno pesem lepoti narave.

Med tem pa ko je mladenič
stal in brenkal, je prispel zložno
potujoči mož na vrhunec in ob
jel prestrašeno mu naproti se
slegajoči roki prekrasne žene.

Sreča, ki je s strahom opazo
vala mladeničevo počenjanje, je
zatrla solzo in sc podala brez
besede drugemu.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Božič ie minil. Na en način

. 1je bilo zadoščeno sentimcntal-
'iirn ljudem, kajti Božič ni bil v
Chicagu in daleč na okrog samo
bel, ampak tudi moker. Ledu,
;nega in dežja jo bilo več kot
dovolj

Gneče na čikaških ulicah se
bodo odslej menda zmanjšale,
sto tako tudi na kolodvorih,
kjer je zadnje čase na tisoče 1 ju-
ti čakalo po cele dneve za pre
voz domov. .Jaz sem že navajen
ia pn rlvanje in gneče, ali tak

snih, kot so bile v minulih par
ti dnih pred prazniki še nisem
videl.

Miklavž je bil letos izredno
priden. Ne samo da je prinesel
navadnim državljanom polno
laril in pobelil skoro vso Arne

»•iko s snegom Prinesel je tudi
štirim visokim ameriškim go-
spodom rdeče kardinalske klo
buke, s katerimi je sveti oče v
Rimu blagovolil obdariti našo
deželo.

Rdeči klobuki in nova ofenziva
V Rimu se je precej spreme-

nilo v zadnjih par letih. Seda
nji papež, kateri je zelo spreten
politik, je že dolgo časa nazaj
sprevidel, da niso tla v Evropi
več tako ugodna za katoliško
misel kot je bilo to svoje čase.
Drugič se je sveti oče v svoji po-
litiki zadnjih pel let tudi precej
zmotil, četudi pravijo, da je ne
zmotljiv. Mogoče gre že to šc
več časa nazaj. Sveti oče je ra
čunal na zmago katoliškega fa
šizrna, kateri se je tako lepo raz
vijal v krvi in sili pod Mussoli
nijem v Italiji, pod Dollfussom
v Avstriji, Erancom v Španiji,
pod Salazai jem v Portugalski
m pod krneli na Poljskem. Seve
nastop Hitlerja na svetovnem
pozorišču ga je nekoliko motil,
ali tudi tukaj ni bilo preveč za
prek Glavni cilj je bil takrat
kol je še danes zatreti brez-
verski. brezbožni komunizem
m zato je bilo vsako sredstvo
dobro došlo Med vojno, v kate
ri jo bil sveti oče ves čas nevtra
h n. misleč, na j zmaga ena ali
druga stran, mi bomo že gledali
tako, da bo prav Časih je bila ta
njegova m vtralnost precej šib
ka, kot na priim r na Poljskem,
kamor je poslal nemške duhov-
ne, ali v Jugoslaviji, kjer je bla-
goslovil fašistične morilce, ali v
Španiji, kjer še sedaj blagoslav
Ija najgršega morilca. Ali to so
bile malenkosti, kajti sveti oče
je im< I bol j grandijozne sanje.

Ko je lota 1943 že bolj slabo
izglodalo za osišče, so imeli ka-
toliški fantje, kateri mislijo v
svetovnem obsegu, velik načrt,
v katerega so se vrgli z vso silo,
la načrt je bil, da v slučaju, če
zmagajo zavezniki mako pride
do deljenja Nemčije, bo treba
nove kombinacije v Evropi, in
ta kombinacija naj bo skupina
močnih katoliških držav, katere
bi tvorile nov “cordon sanitaire”
napram ruskemu komunizmu.
Te naj bi bile Francija, Italija,
Španija in Portugalska na za
padni strani in podonavska se
deracija z. Avstrijo, Bavarsko
ter ostalimi nemškimi katoliški
mi deželami, Ogrska, ter del Ju
goslavi je (Slovenija in Hrvaška).
Podonavski federaciji naj bi na-
ccljeval katoliš’ i Habsburžan
Oto.

Da to niso bde navadne sa
nje, priča neštcvilno prikritih
in odprtih intrig in političnih
manevrov, izza katerih je jasno
stal končni cilj. Ali ti katoliški
iidrigantjo so pozabili na eno
silno važno stvar, kar je postalo
glavni faktor in to je evrop-
ski mali človek, kateri je revol
tiral. In zgodilo se je, da je šel
ta človek namesto v katoliški fa
šizem na levico!

V Rimu niso tega prav nič ve
seli, kar je zelo razumljivo. Polj-
ska je v rokah levičarjev; Jugo-
slavija, kljub vsem katoliškim
intrigam je levičarska repu
blika; Francijo kontrolira levi
ca V papežki lastni Italiji grozi
preobrat, kateri bi že bil dej
sivo, če bi ne bilo tam zavezni
ške armade. In zdaj jim pa še
pravoslavna cejkev dela tako
konkurenco! Rusija, namesto
poražena v prah, je močnejša
kot kdaj prej. Ni čuda, če so v
skrbeh.

Vse lo jr napotilo svetega oče-
ta, da je obrnil svoje oči iz Ev-
rope proti novemu kontinentu

Ameriki. »

Zed. države so najbogatejša

dežela na svetu, steber privatne
inicijative in individualizma,
tempelj in trdnjava kapitalizma;
tu živi čez trideset milijonov ka
tolikov ter obstoja močna orga-
nizirana katoliška cerkev s sil
nim premoženjem in z močnim
političnim vplivom, na katerega
morajo ameriški politiki raču
nati in kateri je dostikrat odlo
čilen. Dvig štirih ameriških nad
škofov na kardinalsko mesto m
biki samo čast za nas, dobro s
finančnega ozira, ampak fina
politična poteza. V kratkem No-
miniranje štiridesetih novih kar-
dinalov in to v večini izven Ita
lije, pomeni internacionalizacijo
notranje uprave rimske hicrar
hije ter priprava za boj proti re-
volucionarnemu duhu, kateri sc
širi po svetu. Kdor ne veruje,
na j se samo ozre okrog sebe na
spretno delo tel) ljudi in če še
ne veruje na j sc ozre v Central
no in Južno Ameriko. Več o tem
prihodnjič.

Po svetu
Priznanje jugoslovanske re-

publike od Zed. držav in Angli
je je dobro došlo. V koliko je to
priznanje pospešilo zborovanje
trojice v Moskvi se ne ve, ali
je dobro znamenje Kot izgloda
sedaj, postajajo razmere, in to
mislim svetovne, bol j normalne
Se ve. s tem še ni rečeno, da je
rešeno kitajsko vprašanje in boj
v Indoneziji se še vedno nada
Ijiije. Isto tako še ni rešeno, bal
kansko vprašanje in glede Irana
in Turčije. Poleg tega visi nad
tem grešnim svetom še nereše
no vprašanje atomske bombe in
pa sklepanje miru Kot izgloda
bo v bodočem letu precej dola
za naše državnike.

Pri nas
Avtomobilska stavka sc ni

končana. Carji pri General Mo-
tors nočejo pokazati svojih
knjig. Imajo zato gotove vzro-
ke. katere menda mi vsi razu
memo. Profiti v minuli vojni s<>
bili tako ogromni, da ljudje kot
so na cehi pri General Motors
rajše ne govore o njih Kongres
in senat sta na počitnicah, tako,
da je precej mirno v tej deželi.
Ali kdor hoče pritisnili ušesa k
tlom, lahko sedaj slisi polahen
špm, kateri bo postajal dnevno
močnejši k bližajočim se kon-
gresnim volitvam.

Delavstvo, katero je najbolj
zainteresirano v tem boju, šc
nima pripravljenih nobenih več
jih smernic O kakšni večji pro
gresivni sili, katera bi bila saj
deloma odločilna, sedaj šc ni go-
vora. .Ie pač žalosten političen
položaj.

Nase gibanje
V letu 1946 bomo zelo aktiv-

ni Treba bo ponovno okrepiti
našo zvezo ter sedaj, ko je ko-
nec vojne, privabiti mladino v
naše vrste. Pevski zbori, kateri
so vsled pomanjkanja moči med
vojno morali prenehati, sc mo-
rajo ponovno oživeti. Isto velja
za dramske zbore ter razne klu-
be, kateri so med vojno prene-
hali. Pred vsem pa moramo skr-
beti za naš list. Ceno v tiskarni
se dvigajo in gledali je treba, da
ne zaidemo v dolgove. Vse to bo
pomenilo precej dola polog dru
gib aktivnosti.

To/e mi ne gre
v glavo?

Čemu ameriška vlada tako od
ločno zahteva demokracijo v Ju-
goslaviji, ne pa v Španiji, kjer
je v resnici ni, to mi nikakor ne
gre v glavo! Morda pa so člani
naše vlade hudi na Jugoslavijo
zato, ker kapitalizem odpravlja,

i Franco v Španiji pa ga prote
žira!
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