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Atentator

POVESTNI DELs

(Povest iz leta 1926, ko na Slo-
venskem ni bilo upornikov, razen
študenti, kadar so bili sami med
sabo.)

Mladi revolucionar Sila je
sklical sestanek zarotnikov, da
bi sc pogovorili o atentatu na
ministra notranjih zadev. Sesta-
nek je bil sklican po vseh pred-
pisih tradicije, t. j. v mrzlo sobo
revnih študentov, v kateri je
brlela slaba petrolejka. Skli-
catelj je pozdravil zbrane zarot-
nike kratko in jezgrovito, pou-
daril važnost dejanja in se ža-
ri >gal brezplodnemu besediče-
nju. “Danes je prišel dan, ko bo
ta zver končno dobila, kar je
iskala. Atentat, ki ga je izvršil
na pravice delovnega ljudstva,
se more poravnati samo z aten-
tatom na njegovo življenje.”

Da bi ne delal krivice tradi-
ciji, je povabil na sestanek tudi
mladega medicinca Krošlja, za
katerega je pozitivno vedel, da
bo že iz principa ugovarjal nje-
govim izvajanjem.

Krošelj je res prišel in tako
je bilo zadoščeno evropski tra-
diciji atentatorjev.

Dejal je namreč, da se hudič
ne da izgnati z Belcebubom, da
se vsak morilec, pa najsi se ime-
nuje atentator, že a priori ob-
sodi kot bedak, ki ne zna misliti
in logično sklepati. In edinole
človek, ki ume logično sklepati,
more postati srečen. Učimo za-
torej človeka misliti, ne pa blaz-
neti, kajti, ko smo se prvič se-
stali —in še neštetokrat pozne-
je smo trdili, da se borimo
za srečo človeka in človeštva-

Sila ga je ognjevito pobijal
in prav tako tudi Varjačič, ki je
začel Krošlja psovati. Konec de-
bate je bil, da so Krošlja vrgli
skozi vrata in mu zapretili s
smrtno kaznijo, če bi kaj izdal.

Naposled so pristopili k zad-
nji točki programa: Kdo izvrši
atentat?

Prijavili so se vsi, nihče ni
hotel biti manjvreden. Tudi to
je bilo po vseh običajih tradi-
cije.

.Ali naj jim tedaj zamerimo,
če so potegnili listke in je usoda
osrečila vprav najvnetejšega za
govornika teroristične akcije,
Varjačiča?

Varjačič je bil književnik in
publicist. V svojem življenju—-
bilo mu je komaj dobrih 25 let

je pretrpel mnogo krivic, vi-
del trpljenje svoje matere in
svoje sestre in bolj ga je bolelo
njuno trpljenje kot njegovo la-
stno. Vse te krivice (v mislih jih
je marsikrat tako povečal, da
resnici niti podobne niso bile) in
vse to trpljenje je vzbujalo v
njem najraznovrstnejše mašče-
valne naklepe. Cesto je vzkipel
in v takih trenutkih bi bil po-
končal človeka zaradi najne-
znatnejše neznatnosti. Samo-
kres mu je bila najbolj priljub-

ljena igračka.
Nosil je menda v pljučih že

od rojstva kal jetike, ki ga je že
skoraj popolnoma pokončala.
Hodil je okrog upognjeno kakor
starec, mrko je gledal in neve-
selo ter koval v svojih bolnih
možganih strašne načrte. V mi-
slih je übijal dolgo vrsto nevšeč-
nih mu znancev ter zastopnikov
javnih oblasti in se opajal z mi-
slimi o zmagi pravice nad kri-
vico-

Kako željno in težko je priča-
koval trenutka, ko bo kdaj mo-
gel biti orodje pravice! Končno
je vendarle pričakal dan, ko se
je njegova želja uresničila.

Jutri vrže bombo ... In po
tem? Kaj potem! Potem mora
übežati ali vsaj poskušati, da
jim uide. Pa zakaj pobegniti?
Zakaj se ne da raje ujeti? Če
bi jim pa vendar ne mogel uiti,
tedaj bi se moral zastrupiti s
ciankalijem . . .

Tako mu niti ta dan ni popol-
noma utelesil njegovih želja in
njegovega hrepenenja.

Kolikokrat je sanjal, kako
stoji pred porotniki! Tam stoji,
lica so mu udrta . (samu lahka
rdečica glasno govori o plame-
nu njegovega srca), iz oči mu
švigajo ognjeni bliski . . . Sodnik
čita obtožnico, novinarji pridno
beležijo, nekateri rišejo hitro in
nervozno poteze njegovega ob-
raza (srce mu močno utriplje
ob misli na karakteristične po-
teze okrog ustnic), porotniki so
vsesali svoje poglede vanj, vse
občinstvo je zamaknjeno, kajti
ne more se vživeti v to vprav
neverjetno čudovitost, da je
moglo to majhno, slabotno tele-
sce izvršiti tako veličasten aten-
tat!

Izpraševali ga bodo, mučili.-.
Prav dobro sliši glas sodnika (na

nosu ima naočnike, a gleda ven-
darle preko njih), sodnik pravi:

“Kdo je še sodeloval pri za-
roti, a?”

(Venomer je čul nosljajoči
glas sodnika; zakaj vprav nos-
ljajoči, bi si ne bil mogel raz-
ložiti.)

In on odgovarja:
“Nisem bil sam, mnogo nas je

bilo, še več nas je —in toliko
nas bo, da —”

Povedal bo. da je bilo toliko
in toliko sozarotnikov (ker on
nikdar ne laže), z indignacijo
pa bo odklonil vabljive in slad-
ke besede sodnikove (kako ostu-
dni so ti sladki priliznjenci, vsi
našemljeni, z naočniki in noslja-
jočimi glasovi!), z elegantno ge-
sto jih bo zavrnil... Povedal
jim bo. da bi ne izdal prav ni-
kogar izmed sozarotnikov, pa
čeprav bi mu obljubili takojšnjo
svobodo!

Ko bo državni pravdnik kon-
čal svoj govor in bo predlagal
najstrožjo kazen, tedaj . . . tedaj
bodo hoteli povabiti njegovega
zagovornika, naj ga brani, a on
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se bo dvignil (dvignil se bo sa-
mozavestno seveda) in bo z od-
ločno gesto odklonil plačano
prepričanje plačanega zagovor-
nika. (Sploh mu že dolgo časa
obtežuje srce želja, da bi izbruh-
nil svoj srd nad nemoralnim po-
klicem, kakršen je odvetniški!)

Tedaj pride njegov trenutek!
Vsa krivica in vse gorje, ki so

ga pretrpeli v dveh desetletjih
in pol on in njegova mati in nje-
gova sestra in tisoči in tisoči ter
milijoni trpečih, vsa krivica, vse
gorje, vse neizmerno trpljenje
bo izbruhnilo iz njegovega srca
in bo kakor goreč vrelec obsvet-
lilo strahotne krivice strmečim
očem.

Iz prsi bo jemal orjaški glas
orkana, iz srca vročo ljubezen
samega Krista, iz možganov pa
najgrandioznejšo logiko, logiko
Sokrata in Lenina, Marksa in
Trockega ...O, dvorana bo je-
čala pod udarci njegovega biča,
porotniki se dvigajo s svojih se-
dežev (ne vedoč, da se dvigajo),
love sapo, ker jim bo dih za-
stajal, sodniki oneme in ljudje
jočejo!

To bo veliki trenutek njego-
vega življenja, trenutek, zaradi
katerega blagruje usodo, ki mu
je podelila življenje! (O, vendar
je življenje tako sladko!)

To bo triumf!
Ko bo končal, se bo zgrudil. . .
Porotniki pojdejo v posveto-

valnico in ko se vrnejo v porot-
no dvorano, bo sodnik razglasil
njih sklep (ki ne bo mogel biti
drugačen, ker so porotniki pač
tako vzgojeni in sploh le slepo
orodje v rokah oblasti): Kriv je!

O, saj on to hoče! Saj ne mara
biti oproščen! Nikakor ne

(Oproščen biti, bi pomenilo,
da je njegovo dejanje bilo dru-
žbi prijetno, on pa sovraži to
družbo!)

Trpeti hoče!
In vendar bo tedaj izpregovo-

ril še eno besedo.
Rekel bo: “Mi umiramo in iz

umiranja se poraja novo živ-
ljenje ... kakor seme sem, ki se
je samo žrtvovalo, da iz njega
vzklije vojska osvetnikov in bo-
dočih junakov . . . Živela revo-
lucija • . . Živela!”

Njegovo sliko bodo prodajali
po tajnih sestankih.

Po Evropi se bodo shajali nje-
govi somišljeniki in bodo dolge
noči posvečali njegovemu spo-
minu. (Govornik bo po navadi
končal z besedo “Slava mu!”)

Solza se mu je potočila preko
lica od vzhičenja in nepopisne
radosti, kor mu je sreča bila ta-
ko mila, da je vprav njemu na-
klonila enega ezmed svojih naj-
bogatejših deležev . . .

A tedaj se je kar naenkrat
spomnil: Ah, in vendar se ne
smem dati ujeti! Da bi morda
vendarle ne izdal kakšnega to-
variša. Kakšna škoda!

Čemu bi se ne smel dati ujeti 7
Kaj pomaga sam atentat? Ali

bodo vedeli, kdo je übijal, in
zakaj je übijal? Ali se ne bi ce-
lo utegnila razširiti popolnoma
napačna vest, da ga je, recimo,
übil kakšen njegov oseben so-
vražnik? Ali ni najvažnejše, da
masa zve, kdo ga je übil in za-
kaj ga je übil? Ali ne bo morda
vprav dejstvo procesa v prvi vr-
sti poglobilo zavest delavstva,
ali ne bo vprav ta porotna obrav
nava pripeljala novih, ogrom-
nih množic nezavednega, do se-
daj hlapčevsko razpoloženega
ljudstva v tabor zavednih bor-
cev za pravico?

Ne, ne bo bežal, zbežati ne
bo smel!

(Dalje prihodnjič.)

Podpora materam v Rusiji
Ker je Sovjetska unija izgu-

mila v minuli vojni milijone lju-
di, se je za zvišanje rojstev in
za podporo družinam še bolj za-
vzela. Odstotek rojstev v nji je
bil že pred vojno še enkrat višji
kot v Zed. državah. Med vojno
so se rojstva v Rusiji dvignila
35 odstotkov in vzrok baje so
velike podpore za vzdrževanje
otrok, ki jih nudi vlada. Znaša-
jo od $75 za tri otroke, do $9lO
in dodatnih S6O na mesec za
vsakega nadaljnega otroka dru-
žinam, ki jih imajo več kot de-
set.

Zelo imenitno je to, da je pri
vseh dogmah, za katere se pre-
pirajo, navadno tudi nasprotno
res.—Roda Roda.

Ek . .

ANGLEŽI IMAJO S PALESTINO silne težave. Njihna policijska
služba nad Židi in Arabci je med obojimi obsovražena in tudi nevarna.
Gornje je napad Židov na angleški tovorni avto v Tel Avivu. Židje se
nad Anglijo srdijo, ker ne dovoli neomejenega naseljevanja Židov v
Evropi v njihno pradavno domovino.

Tita. Ali vi vidite kako načelno
razliko med njima?

Bog je ustvaril tudi izdajalce,
kritike in kimovce ter reakcio-
narje na desni in levi strani.
Človeštvu pa je dal razum, da
“ono” samo..lahko rešuje social-
no vprašanje med peklom in ne-
besi na zemlji.

Žal, da se tega božjega daru
zaveda samo kapitalistična re-
akcija in pa “nezmotljivi” rim-
ski papež. Oni “imajo monopol
nad svetovno ignoranco. Koliko
časa ga bodo še imeli, jepa dru-
go vprašanje.

☆

V zgodnji pomladi smo v
solnčni Kaliforniji organizirali
zvezo združenih narodov z na-
menom, da se v bodoče interna-
cionalne probleme rešuje na*
miren način. Vse je izgledalo,
saj v vnanjosti, da bo bodočnost
okrašena s cvetjem.

Par mesecev pozneje hm
smo že imeli atomsko bombo

in vse tisto rožnato upanje se je
spremenilo v dim. Vse naše fan-
tazije so šle skupno s Hirošimo
in Nagasakijem v zrak.

Danes nam iznajditelji atom-
ske bombe prerokujejo, da če
pride do tretje svetovne vojne,
bo konec človeštva in njegove
civilizacije.

Kakšna civilizacija, prosim?
Mar niso reakcionarni krogi bili
odgovorni za prvo in drugo sve-
tovno vojno in za postanek faši-
zma? In sedaj isti krogi sejejo
seme za tretjo svetovno vojno.
Niso še zadovoljni z milijardami
profita in ni jim še dovolj, da
trohni v zemlji 40 milijonov
žrtev- 40 milijard profita in 40
milijonov mrtvih taka je da-
našnja krščanska civilizacija.

Ni več kot prav da tudi ame-
riške visoko plačane “liberalne”
kolonce in radio komentatorje
nekoliko “popeglam”. Svoja
mišljenja spreminjajo vedno re-
akciji v prid.

To dokazujejo v slučaju stavk,
kot so n. pr. dokazali takrat, ko
je partizanska armada osvobo-
dila slovensko Primorje in za-
sedla Trst. Tedaj se je angleška
imperialistična propaganda obr-
nila proti Titu in nji se je pri-
družila tudi washingtonska. Čez
noč so partizane krstili za ban-
dite in maršala Tita pa prispo-
dabljali Mussoliniju in Hitlerju.

☆

Dorothy Thompson sem včasi
v radiu z veseljem poslušal in
njeno kolono z zanimanjem či-
tal. Ampak se je spremenila.

☆

Meni se vidi, da se med ame-
riškimi Slovenci vrši danes ne-
kaka javna obravnava o narodu
v starem kraju. Med vojno so
novice o njemu prihajale iz Ri-
ma in Londona. Kakšne so bile
je vam znano- Ampak sedaj pa
dobivamo pisma direktno od
svojcev, ki niso bila skovana za
propagando v korist Rima in
Londona in zato niso po volji
gospodom v Clevelandu in Lc-
montu.

Iz teh pisem je razvidno, da
je slovensko ljudstvo v starem
kraju še verno in ob enem, da
se je v minuli vojni politično
več naučilo kot prej v 50 letih.

Belogardisti in drugi izdajalci
slovenskega naroda s škofom
Rožmanom na čelu so danes na
zatožni klopi in na drugi strani
je osvobodilno gibanje s Titom
na čelu, ki je osvobodilo narod
domačih in tujih pijavk.

☆

Mi razumemo vzroke postan-
ka prejšnje vojne in vzroke, ra-
di katerih se krvave borbe na-
daljujejo. A Pij XII. jih v svojih
pridigah noče priznati in seveda
tudi svetovna reakcija ne. Boji
se, da se bi ljudstvo ne osvobo-
dilo izpod izkoriščanja in iz ig-
norance. pa se združujejo proti
njemu vsi ti troti v fašističnih
formah.

Ali ima Liga katoliških Slo-
vencev v Ameriki kake dokaze,
da so se belogardisti v minuli
vojni borili proti okupatorjem
in fašizmu?

Več o tem prihodnjič.
John Chamazar.

Duhovščina proti
obligatni vojaški službi

Zastopniki protestantskih
cerkva so se na svojih konfe-
rencah izrekli proti vladnemu
predlogu za uvedbo prisilne vo-
jaške službe v mirnem času in
isto so sklenili na svojem zbo-
rovanju že prej predstavniki
katoliške cerkve.

POMOČ JUGOSLAVIJI
NUJNO POTREBNA •

Chicago, 111. Pisma naših
rojakov iz stare domovine so do-
volj glasen apel za pomoč na
one, ki imajo le kaj sočutja do
človeka in v tem slučaju do svo-
jega trpečega naroda, tako da
bi bilo vsako širše razlaganje
potrata časa. Ljudje so lačni,
nagi, bosi in v mnogih slučajih
brez strehe. Posebno, kot pišejo,
pa potrebujejo obleke in obu-
val.

Vsled tega obveščam rojake v
Chicagu in okolic:, da bomo
sprejemali obleko in blago od
onih, ki morejo kaj darovati v
ta namen v Delavskem centru
na 2301 S. Lavvndale Ave., med
9. in 15. januarjem. Obenem so
pa tudi prošene rojakinje ka-
terim je le mogoče da pridejo
pomagat šivati in deliti doneše-
no blago.

Upam in pričakujem, da se
boste ženske kot preteklo leto
za omenjeni posel, tudi letos šte-
vilno odzvale, kajti čim več nas
bo za delo, tem bolje in hitreje
bo izvršeno.

Dalje se priporoča in prosi
one. ki mislijo darovati pono-
šeno obleko, kakršno se da pra-
ti, da jo prej sami očistijo kol
donesejo na omenjeni naslov,

kar je veliko laglje izvršiti po-
samezno, kakor skupno donoše-
no blago, kot zadnjo pot, ko je
bilo treba veliko blaga poslati
v čistilnice in naravno, da od
njega tudi plačati, kar ni bilo
mogoče nam očistiti doma-

Ta naša kampanja za pomoč
jugoslovanskemu ljudstvu mora
biti stoodstotni uspeh, ako se
bomo zavedali naše dolžnosti in
njihove potrebe. Ne pozabite tu-
di tega, da je v Jugoslaviji da-
nes nad 130,000 otrok, sirot brez
staršev, kateri so odvisni od na-
ših usmiljenih src, ameriških
Jugoslovanov, ki imamo sred-
stva, da jim lahko pomagamo.

Frances Vider, članica zadev-
nega odbora.

IZ KANSASA
V Pittsburgu, Kans-, je sredi

decembra 1945 umrl Alexander
Howatt, star 69 let. Daši je bil
pred 25 leti znan po deželi kot
dinamičen in rebelen vodja kan-
saških rudarjev, je bil zadnja
leta skoraj pozabljen in v takih
razmerah je tudi umrl.

Kot predsednik 14. okraja U.
M. W. se ni hotel pokoriti novo
skovani postavi v kansaški legi-
slaturi, ki je prepovedovala stav-
ke. zakar je precej mesecev se-
del v zaporu; poleg tega je pri-
šel v konflikt tudi z narodno ru-
darsko unijo in je bil po inicia-
tivi John L. Lewisa izključen
iz U. M. W.

Daši je bil Howatt zelo uspe-
šen kot vodja kansaških rudar-
jev, je v boju z Lewisovo kliko
in industrialnim sodiščem bitko
izgubil. Po izpustitvi iz zapora
po takrat novoizvoljenim kansa-
škim governerjem Davisom, je
bil na cesti, povsem izven or-
ganizacije, za katero se je tako
brezobzirno boril.

Naj reče kdo kar hoče, eno je
gotovo, to je: da je Howatt imel
neomajano zaupanje kansaških
rudarjev, kakršnega ni še nihče
imel prej niti pozneje- Vzlic
vsem njegovim napakam v boj-
ni taktiki so bili kansaški rudar-
ji pod njegovim vodstvom pri
premogovnih družbah upošteva-
ni kot še nikdar prej in ne po-
zneje.

Delavskega vodjo se rado dol-
ži, posebno še v neuspešnih
stavkah, da je “prodal” delavce.
Nekaj takega se je nekoč tudi o
Hovvattu namigavalo. Ampak

dokaz, da je vsa leta potem iz-
ven organizacije živel v skrom-
nih razmerah in v takih tudi
umrl, je zadosten dokaz, da si ni
nagrabil bogastva.

Po izključitvi iz UMW je do-
bil nekakšno državno službo ko-
lektorja cestarine od tovornih
avtov na meji Kansasa in Mis-
sourija. Po spremenitvi državne
administracije je pa tudi tisto
delo izgubil. V Pittsburgu, Kan.,
je izdajal mal listič, tednik, kot
nekako glasilo ondotnih stavbin-
skih unij in ob enem je uprav-
ljal neznatno službo oskrbnika
mestnega “rest rooma”.

☆

Kaj bo z našimi klubi JSZ,
somišljeniki? Vse povsod mrtvi-
lo in malodušnost. Na ta način
ne bo moglo iti dolgo naprej.
Treba bo te klube spet nekako
oživeti ali pa na kak način reor-
ganizirati. Vspodbude, katero
smo včasih dobivali od ameri-
ške soc. stranke ni, in kot izgle-
da, je tudi ne bo- Ne preostaja
nam torej nič drugega kot da
sami pokažemo, če je še kaj živ-
ljenja in volje v nas za delo in
naloga, ki so nam bile včasih
takorekoč svete. Kot gre sedaj,
bomo polagoma izgubili še te
člane, ki jih imamo. Opažati je,
da se prijemlje utrujenost, ma-

I lodušnost in razočaranje tudi
, starih zvestih sodrugov.

Res je, da jeveliko tistega de-
le in energije, ki se je včasih
izživljalo v naših klubih, zadnja
leta usmerjeno za SANS, tako
za relifno akcijo kot za politi-
čno akcijo. Saj drugače ne more
biti. Toda razmere v Jugoslavi-
ji se bodo sčasoma uredile in
naše zanimanje za stari kraj bo
spet poleglo. Delo in naloge JSZ
med našim delavstvom pa bodo
še vedno tukaj.

V tem letu naj se skliče se-
stanek eksekutive JSZ in za-
stopnikov aktivnih klubov, ki
bi se bavil s ponovnim ©življe-
njem ali pa reorganiziranjem J.
S. Z. Pred tem pa je seveda po-
trebna vsestranska razprava gle-
de tega vprašanja, da se dožene
že naprej koliko uspeha je pri-
čakovati od take konference.

A. Shular-

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Leto 1945 je

za nami. Jaz sem bil tako zapo-
slen. da niti umreti nisem imel
časa.

Iznajdba atomske bombe me
ni prestrašila, kot so se je doti-
čne znanstvene babice, ki so bi-
le pri rojstvu te nove Eve, atom
ske bombe. Sedaj te babice tre-
petajo pred to novo Evo, katero
so one ustvarile.

☆
Zavedam se, kaj ta nova iz-

najdba za svet pomeni. Z eno
samo atomsko bombo lahko uni-
čiš 20.000 ljudi in pravijo, da te.
ki jih imajo sedaj v delu, so še
hujše. Imajo moč ljudi žive se-
žgati. V tem oziru ne vidim med
atomsko bombo ter med Mus-
som, Hitlerjem in slovenskimi
belogardisti nobene razlike. Ali
niso tudi oni ljudi žive sežigali?
In to brez atomskih bomb!

Yes, te bombe so svetovnemu
miru nevarne, ampak ne toliko
kot ljudska ignoranca.

☆

Iz gornjih vrstic vidite, da se
v preteklem letu nisem nič po-
boljšal. Ostal sem neporedni Ja-
nez kot sem bil v prošlosti.

☆
Vsevedni Bog je bil pri

ustvarjanju revolucionarjev
mojster. Ameriškim kolonijam
je dal George Washingtona, da
jih je osvobodil izpod angleške-
ga imperializma, Jugoslaviji pa

NEKAJ O GLASBI IN PA
NEKAJ O VVILSONU

Pueblo, Colo. V tednu ob
zatonu starega leta so nam v
mestni dvorani priredili kultur-
ni večer. Vabili so nanj vse, ki
ljubijo petje. Peli so “Zveličar-
ja”, ali “Križev pot”, stara kr-
ščanska opera. Vstopnina je bi-
la prosta. Rekli so nam, do sa
nam ta glasbeni večer priredili
kot voščilo v Novo leto.

To je nov pevski zbor. V nje-
mu so sami domači talenti. Dva-
insedemdeset pevcev je bilo na
odru. Je mešan zbor, v njemu
več žensk kakor moških- Samo-
spevi so bili vsi dobri, posebno
sopranistke. Je v celoti zelo do-
bro izvežban. To je bil njegov
prvi_ nastop.

Mesto Pueblo je bilo res daleč
zadaj, kar se tiče glasbene umet-
nosti. V govorih je bilo rečeno,
da je glavna podlaga glasbene
kulture v vsakem kraju to, v ko-
liko je vsaka taka organizacija,
ki jo goji, aktivna.

Res, zelo izvežban zbor, am-
pak saj jaz sem mislil, če bi bilo
na odru toliko slovenskih pev-
cev (72), bi bolj orilo po dvo-
rani.

Mestna dvorana (Memorial
Hall) je jako prostorna, a je bi-
la nabito polna. Zgrajena jebila
po prvi svetovni vojni. Ko je bi-
la dodelana, je v nji govoril
Woodrow Wilson; bilo je takrat,
ko je bil na kampanjski turi za
ligo narodov. Tu, v tej dvorani,
je bil zanjo njegov zadnji govor.
Ko se je odpeljal iz Puebla, je
po nekaj miljah vožnje iz nje
zbolel in ni več okreval. Njego-
ve besede, njegove želje se da-
nes uresničujejo po vsem svetu.
Če bi bil svet tedaj poslušal Wil-
sona, koliko gorja bi bilo priza-
nešenega človeštvu! Pa kaj?
Ali mora človeštvo za vsak skok
naprej skozi preizkušnjo kot
kovina v ognju?

Bil je že čas da so se Puebli-
čani zganili in organizirali pev-
ske moči v simfoničen zbor- Do-
sedaj, kadar je bilo kaj prireje-
nega, so vedno prišli predvajati
sporede od drugod, bodisi potu-
joči igralci ali pevci. Le v šol-
skih dvoranah so vprizarjali sli-
čne pevske in dramske sporede
študentje in študentke.

V vsem prošlem četrtstoletju
je v tem mestu slovenska nasel-
bina sama iz svoje srede imela
kulturne večere, ki so in bodo
ponos kulturnih Slovencev.
• Naš “Orel” in “Zora” po-
sebno “Orel” sta skrbela za
dramske predstave, “Prešeren”
in “Slovan” pa sta prirejala kon-
certe. Odkai' pa je nastalo po
vsem svetu klanje, so kulturne
priredbe prenehale tudi med
nami. Ko se življenje spet povr-
ne v normalne toke, se bodo go-
tovo spet oživele. Saj to je ena
stran življenja, za katerega je
vredno živeti. Ante.

K V 60 letih so Slovenci
porabili milijino ste-
klenic TRINERJEVE-
GA GRENKEGA

VINA.
■HHH Najvišje odlikovanje
ftL? kH I>a sedmih mednarod-

nih razstavah.
Vsebuje 200 edinic Vi-
taminov BI na unčo.

fsLjpg Želodčno zdravilo
$1.50 steklenica
v vseh iekarnah.
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