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Predmestne sence
Pred nekaj tedni so naši lo-

kalni listi prinesli vest, da je
umrl George N. Padel da je
doma na stopnicah in se pri tem
smrtno pobil. Nesreča, ki se v
naših ostopničenih ameriških hi-
šah prav lahko in se na žalost
tudi res pogostokrat pripeti-

Georga N. nisem poznala. Pač
pa sem po zunanjosti prav do-
bro poznala nekoga drugega, ki
so mu otroci vzdeli ime ‘Cala-
mity George’. Leta in leta je do
malega vsak dan hodil tod mi-
mo poslednje čase pa nič več.
In če me slutnja ne vara, se je
preselil tja, od koder ni vrnitve.
Vse bolj se mi namreč dozdeva,
da je bil ‘Calamity George’ in
George N. ena in ista oseba.

In če je tako, kdo ve, ali se je
od tega našega skušnjav polne-
ga sveta ločil trezen. Kajti
videli smo ga zlasti skozi zadnje
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Za korporacije profit in dividende
za stavkarje pa nižanje prihrankov

Delavci, ki so bili uposleni pri korporaciji General Motors,
so na stavki že nad poldrugi mesec. Zahtevajo 30% zvišanja
mezde. Kompanija jim noče ugoditi, razen ako ji OPA dovoli
podražiti avte. Unija trdi, da je zvišanje cen avtom nepotrebno,
ker so profiti G. M. že sedaj tolikšni, da bodo še zmerom zadost-
ni tudi ako zahtevi delavcev ugodi.

Drugače je z delavci. Njim vlada ne jamči niti brezposel-
nostne zavarovalnine, ako so brez dela “po svoji krivdi”.

Unija tudi ni založena z milijoni, da jih bi mogla zadostno
podpirati, pa je bilo treba stavkarjem seči v miznico po vojne
bonde, ali iti v banko po gotovino, kdor jo kaj ima.

Kompanije se delavcem rogajo. Magnati korporacije Gene-
ral Motors bodo vlekli od sto tisoč do pol milijona dolarjev na
leto plače in več neglede kako dolgo bi trajala stavka. V zvez-
nem kongresu imajo več vpliva kot vse članstvo unije avtnih
delavcev, kajti če bi ga ne imeli, bi kongres ne stregel toliko
njim temveč bi tudi na koristi delavcev porajtal- Pa se zanje ta-
ko malo zanima, še manj pa, da bi sprejel še kak zakon v prid
njim, da se je proti temu zapostavljanju delavcev oglasil proti
svoji stranki, ki ima večino v obeh zbornicah, celo konservativni
Truman. Toda razmer njegov apel ni in jih ne bo spremenil.
Korporacije posedujejo v rezervah v svojih blagajnah in v zvez-
nem davčnem uradu milijarde dolarjev, imajo časopisje, radio,
filmsko industrijo, gledišča in sploh vse je njihovo. In imajo
zvezno postavodajo pod palcem.

Taka je kapitalistična demokracija. Predsednik korporacije
G. M. ima samo en glas, enako tudi vsak stavkar le po en glas.
Delavcev je veliko, magnatov malo. Toda vzlic naši politični de-
mokraciji imajo magnati oblast v kongresu in v legislaturah. Zed.
države se edina industrialna država na svetu, v kateri je organi-
zirano delavstvo brez zastopnika v vladi. Sploh ga v nji še ni
nikoli imelo, kvečjemu tu pa tam kakega “prijatelja”, toda če
bi se tak prijatelj osmelil reči kaj proti sistemu, ki ga sedaj
označujejo s “free enterprise” namesto za brezvestni, monopo-
listični kapitalizem, kar v resnici je, pa bi lopnili po njemu in
kongresni odsek za presikovanje pirotiameriških aktivnosti bi ga
pozval na zagovor-

Kdo je že bil, ki je rekel, da bo doba po končani vojni “sto-
letje navadnega človeka”? Ne, to je še vedno doba kapitalizma in
kot ta list zmerom poudarja, dokler bo ta sistem pbstojal, bodo
vladali posedujoči in “navaden človek” pa bo lahko na volilne
dneve glasoval za njihove kandidate, ker si vsled svoje zavede-
nosti s kapitalistično propagando in vzgojo ne more misliti, da bi
lahko poslal v zbornice svoje ljudi in si ustvaril tudi industrialno
demokracijo. Brez nje, kadar si v stavkah, v brezposelnosti, v bo-
leznih in brez sredstev, tudi politična nič ne zaleže.

Topovi kapitalistične in vatikanske
propagande obrnjeni na Jugoslavijo

Ko je Jugoslavija nastala, je še leta potem ni povprečen
ameriški čitatelj nič poznal. Zamenjavali so jo celo v velikih
listih za Jugo-slovakijo ali pa smatrali, da je Čehoslovaška in
Jugoslavija eno in isto. In pa da je to nekje na Balkanu, kjer je
ogromen sod smodnika in pod njim vedno drži kdo užigalnico, da
bi ga spravil v eksplozijo.

Pravzaprav Srbi v začetku sploh pustili niso, da se bi dr-
žava imenovala Jugoslavija, ker so hoteli svoje ime v ospredju.
Zato so dali novi državi ime “Kraljevina Srba, Hrvata i Slovena-
ca.” A ob enem so smatrali, da je to v bistvu le “Velika Srbija”,
kar je tudi bila. Pozneje, ko je posebno kralj uvidel, da države
ne more spraviti v red, so jo uradno prekrstili v Jugoslavijo, to-
da v bistvu je ostala to kar je bila prej. Tudi politika Radičeve
hrvatske seljačke stranke ni bila konstruktivna, temveč hrvatsko
nacionalistična in protisrbska. Slovenska ljudska stranka pa je
bila čaršiji, razen kratkega presledka, ko so dr. Korošca inter-
nirali (seveda ne tako kot so to znali Nemci v minuli vojni) ved-
no na uslugo.

Ameriški poročevalci, ki so obiskavali to “državo smodnika”,
so v svoje liste pisali kot da je to nekak Tibet, ali dežela iz Tisoč
in ene noči-

Končno je kralj proglasil diktaturo. Vse napredne in delav-
ske politične organizacije so bile razpuščene in v delavske ter
v druge ljudske knjižnice so prišli vladni cenzorji. Odbrali so v
njih vse knjige, ki jih je diktatura prepovedala. Ovili so jih z
lepenko, pritisnili nanje žig in odšli. Knjižničarji so ta žig “spo-
štovali,” oziroma se ga bali in zato ni tistih lepenk nihče odmo-
taval. Kajti vladni inšpektor se je oglasil tu in tam ter pogle-
dal, ako je vse v redu.

Dovoljena je bila samo ena stranka. Parlament je bil re-
akcionaren, s srednjeveško miselnostjo, ki je čaršiji potrdil vse,kar je hotela. In dvorjani pa so zajemali z veliko žlico in živeli
razkošno kot da so na bivšem ruskem dvoru.

Ali se spominjate, če je bilo takrat kaj protestiranja proti
ukinjenju demokratičnih svobodščin v Jugoslaviji, dasi jih v njidosti nikoli ni bilo? Ne, ni bilo v demokratičnih’kapitalističnih
deželah krika proti diktaturi v -Beogradu, pač zato ne. ker je dr-
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KONCENTRACIJSKI LOGAR AUSCHVVITZ v Avstriji je bila velika mučilnica. Tudi Slovence so
pošiljali v njo. Na sliki na desni je njen bivši glavar, ali bolje, rabelj Wilhelm Grabner, ki na Dunaju v
preiskavi njegovih zločinov odgovarja na vprašanja. V sredi je stražnik s puško v roki.

IVERI
poletje in jesen le redkokdaj
treznega.

Okna so bila odprta, stopnice
pred vrati pa polne otrok. Igrali
so se in vreščali, to se pravi, vre-
ščala so največ deteca, ki so jih
pet do desetletne mamice povi-
jale in polagale v vozičke. Zdaj-
ci je vse utihnilo. In nato:

“Skrijmo se •. . Pomagaj mi
.. . Hitro, hitro.' ‘Calamity Ge-
orge’ prihaja . .

.”

Po par trenotkih se je ves
drobiž pobral, pa s svojimi igra-
čgami vred izginil za grmičev-
jem onostran ceste.

Medtem se je George Nezgo-
da že majal sem prek ceste od
druge strani. Strašno ga je za-
našalo. Velik, ne več mlad, pre-
cej težak in neroden je krilil z
rokami in se očividno kregal
morda sam s seboj, ali pa z ne-
kom, ki je ostal v pivnici.

Zadel se je s čevljem ob rob
pločnika in klecnil na kolena,

žala delavstvo k tlom, zadušila “komunizem in ščitila stari red
korupcije ter izkoriščanja, naravna bogstva pa dala tujim kapita-
listom v izrabljanje. To je vzrok, čemu takrat ni zahteval demo-
kracije v Jugoslaviji nihče razen delavci in napredna inteligenca.
To je tudi vzrok, čemu isti propagandisti, ki sedaj sipajo kolono
za kolono propagande proti Jugoslaviji, molče o Frankovi Špa-
niji. Ne napadajo jo raditega, ker ščiti tak “socialni” ali ekonom-
ski red, v kakršnega oni verujejo, ali pa so plačani zato, da ga za-
govarjajo in blatijo dežele, ki se bi izkoriščevalcev—domačih in
tujih—rade otresle.

Naravno, da tudi cerkvi ni prav, če ji država vzame posestva,
ki si jih je v stoletjih pridobila ne da bi kaj plačala zanje.

Vatikanu se gre za cerkveno imovino, sploh vsi hierarhiji,
zato pa je s tako ognjevitostjo podpiral fašistično kontrarevolu-
cijo v Španiji, klerofašizem v Avstriji, na Poljskem in reakcijo
vsepovsod.

Jugoslavija je dobila v zavezniških deželah veliko pozornosti
šele ko je njena čaršijska vlada sklenila pakt z osiščem in se pod-
vrgla Hitlerju in Mussoliniju popolnoma. Zavezniški agenti v
Beogradu, predvsem angleški so vedeli, da ga narod ne odobrava
in da bo pozdravil spremembo. Tako je bila usodne noči izvr-
šena takozvana palačna ali dvorna revolucija in mladoletni Peter
proglašen za kralja. Ker so Angleži in tisti, ki so puč izvršili,
vedeli, da bo Hitler vzel z grda, kar zlepa ni mogel dobiti,
so bila angleška in boljša jugoslovanska letala pripravljena,
mnogi pa so po navodilu pobegnili že pred invazijo preko meje.
Drugo je znano. Tisti dogodki niso Jugoslaviji vzlic puču ugleda
nič povečali pač pa posebno ameriško javnost uverili, da to ni
drugega kot primitivna, balkanska država z ignoratnim ljud-
stvom.

Boljše mnenje o nji je začel ameriški in angleški svet dobi-
vati šele ob poročilih organiziranega upora proti okupatorjem
pod vodstvom generala Draže Mihajlpviča. Ampak v tem je
bilo veliko propagande a le malo resnice. Medtem pa je že ta-
koj od početka invazije začelo delovati podtalno omrežje za
zgraditev uporniškega gibanja pod Titom. Imelo je program,
imelo je zaslombo in s pomočjo zavezniške zmage zmagalo nad
okupatorji doma ter začelo graditi novo Jugoslavijo po svojem
programu, ki je pomenil popolen prelom s prošlostjo-

Na kratko, začel se je socialni preobrat, aki kot pravijo poro-
čevalci v ameriških revijah in dnevnikih, Tito izvaja socialno
revolucijo v Jugoslaviji po komunističnih metodah. Velepose-
stva med kmete, ločitev cerkve od države, zaplemba velikega
dela cerkvene imovine, podržavljenje prirodnih bogastev, ki jil
hočejo bivši kapitalistični lastniki še vedno zase, in odpravil j(
monarhijo ter državo oklicalo za federativno republiko. Ako b
Jugoslavija dobila nazaj kralja in pa vlado starega tipa, bi se
javnost zanjo ne brigala in lastniki ter (pristaši privatne svojine
in izkoriščanja za privatni profit bi bili zadovoljni, pa če bi bilo
v novi Jugoslaviji kaj demokracije ali ne, kakor so zadovoljni z
diktaturami drugod, če jim varujejo investicije in stari red.

Jugoslavija danes ni še idealna dežela. Vzelo bo leta, pred-
no se ljudstvo vsled prestanih grozot, bede, borbe in maščevalnih
dejanj pomiri in predno bodo pota in proge spet popravljena,
živine dovolj in kruha zadosti ter industrija v teku.

O novi Jugoslaviji se piše v vseh deželah več kot o kate-
rikoli drugi mali deželi v Evropi, in sicer propagandistično, ne
objetivno. Vzrok temu je proces socialne revolucije v nji, ne
pa to, da nima demokracije po našem modelu.

nato še na komolce. Tako je
nekaj časa ‘počival’, pa godel in
klel “svinje, ki so tak zanič plo-
čnik zgradile”. Z veliko težavo
se je nazadnje vendarle spet
zmohotal kvišku- Ali namesto,
da bi šel dalje, je jezno sunil z
nogo ob pločnik, pa zgubil spet
ravnotežje in telebnil po tleh,
kakor je bil dolg in širok.

Tako je zopet ‘počival’, dokler
ni prišel neki moški, pa mu do-
brodušno pomagal na noge. Še
klobuk je pobral in mu ga posa-
dil na glavo. “Na, pa smo zopet
na podplatih, kaj!?” in ga jepri
tem prijateljski udaril po ple-
čih. Ali če ga ne bi bil z drugo
roko naglo prestregel, bi ga mo-
ral znova pobirati s tal.

“Pa nekoliko umazali smo se
tudi .. .” in je opitemu motovi-
lu otepal prah z rokava.

“Oh. pusti, kar pusti!” se je
mrgodil George in se zopet opa-
sno pozibal. “Kaj zato, če sem
svinja? Saj je tudi moja žena
svinja in vsi ljudje so svinje!
Tako ti povem, vsi!”

“Na, na! Tiho, tiho ...Pa do-
mov, spat . . .” ga je miril oni in
se hitro odpravljal na svojo pot.

“Ti ... Ti tudi si svinja! Huj-
ša in grša od mene! Le beži! Če
ne. bi ti pljunil v obraz, ti. ..”

in je rabil besedo, ki je ne kaže
zapisati-

Dobre četrt ure je trajalo,
preden se je Nezgoda toliko od-
daljil, da so se otroci upali iz
skrivališča. Stoječ v vrsti so gle-
dali za njim. “Ta, ta je veliko
hujši, nego je ‘Stormy Joe’. Ka-
dar je ‘Stormy Joe’ pijan, mu
lahko kažeš i jezik, pa ne bo vi-
del ne tebe, ne jezika.”

“In on tudi nikdar ne pade,
čeprav se zaletava in .

.
.”

“Lej ‘Calamity George’ je
spet na tleh,” smejali so se in
najmlajše je veselo tleskalo z
rokami.

“Nič se ne giblje morda se
je übil. . .”

“Oh. kaj še! Pijanci se nikdar
ne übijejo! Nikdar!”

POZIV NA SANSOVO
SEJO

Pueblo, Colo. V nedeljo 20.
januarja ob 2. pop. se bo vršila
v Narodnem domu seja tukaj-
šnje podružnice SANSa- Zastop-
niki društev in klubov ter član-
stvo vseh organizacij je vablje-
no, da se je udeleži.

Prejšnja seja se je vršila dne
30. decembra minulega leta v
dvorani sv. Jožefa, a udeležba
je bila tako majhna, da niti od-
bora nismo izvolili. In zato je
bilo potrebno sklicati novo sejo.

Skoro vsa pisma iz starega
kritja poročajo o silni revščini,
ki jo je povzročila vojna in na-
cijska-fašistična okupacija, ka-
ko primanjkuje hrane celo za
otroke, obleke in vsega.

Sedaj je v teku kampanja za
nabiranje obleke in živil. V ne-
katerih krajih so na čelu relif-
lih organizacij odlične osebe,
n. pr. pri Ameriškem odboru za
jugoslovansko pomoč Mrs. Ele-
anor Roosevelt, Mr. Morgenthau
in drugi taki, ki niso z Jugoslo-
vani nič v sorodu, a jim vendar
žele pomagati. Ali nam ne bi bi-
lo v ponižanje, če se bi tudi mi
sami ne zavzeli za čimizdatnej-
šo pomoč staremu kraju, ki je
moral skozi štiri leta brutalne
vojne, sedaj pa ga tare glad, po-
manjkanje živeža, kurjave in
obleke. Torej Slovenci in drugi
Jugoslovani, pomagajmo!

John M. Stonich, predsednik.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Prvi tedni v novem letu so

našli našo novo domovino v zelo
'azburkanem položaju. Ne sa-
mo, da se ni na industrijalnem
polju izboljšal, ampak postaja
od dne do dne bolj kritičen.
Predsednika Trumana radijski
govor menda ni našel veliko od-
meva v javnosti. Saj tako bi bi-
lo razvidno iz časopisja. Kon-
gres, kateri prične z delom v
bližnji bodočnosti in kateri je
do sedaj samo počival, bo imel
dovolj prilike za delo.

Tudi drugače so razmere sil-
no napete- Ljudje govore o
atomski bombi in o vojni z Ru-
sijo kot da bi bilo vse to samo
igrača. Na drugi strani se sliši
v nebo doneče fraze o bratski
ljubezni in demokraciji. In ves
ta čas pa narašča draginja, se
manjšajo plače —in se ob enem
govori, da je treba nazaj v nor-
malnost, to se pravi, odpraviti
vse nadzorstvo nad cenami ži-
vil, obleke in pohištva.

V Detroitu, so se oglasili neki
“Sentinels”, neki stražniki, va-
ruhi svobode, kateri zahtevajo
nazaj tiste stare dobre čase, kot
so bili za časa Hardinga, Kuliča
in Hooverja. Delavstvu vzeti
vse, kar si je pridobilo v zad-
njih dvanajstih letih, pa bo zo-
pet zavladal nebeški mir in bla-
gostanje v tej deželi. Da so ti ter
podobni sentineli v zvezi z Ge-
neral Motors, ni potreba še po-
sebej omenjati.

Po svetu
V Londonu se je začelo prvo

zborovanje nove zveze narodov.
Koliko bo ta nova liga narodov
koristila v zidanju trajnega mi-
ru na vsej zemlji, je težko napo-
vedati, ali dela in snovi za delo
bo imela dovolj. Ves utrujen,
miru željan svet ji želi uspeha.

Kot izgleda, je prišlo med boj-
nimi frakcijami na Kitajskem
do nekakega premirja in pobo-
tanja. Mislimo, da je pri tem
zelo veliko zalegla in pomagala
ostra beseda v Moskvi in v
Washingtonu in pa odpoklic po-
slanika Hurleyja.

V Evropi se razmere niso do-
sti izboljšale. Negotovost novih
mej v južni Evropi ter vojna
okupacija, katera leži kot mora,
nad že tako fizično izčrpano Ev-
ropo. je že tako neznosne raz-
mere še bolj poslabšala Položaj
v Franciji se polagoma izboljšu-
je, v Italiji lezejo s pomočjo za-
veznikov nazaj stari fašisti, ka-
teri so se ob polomu njih vlade
poskrili, sedaj pa se znova vra-
čajo na površje kajpada vse
za vero in v boj proti komuni-
zmu. Iz Belgije in Holandske se
bolj malo sliši. Slednja jeprecej
v skrbeh za svoj imperij v Indo-
neziji. V Španiji je še vedno
caudillo na krmilu, ker naše de-
mokratične sile še niso storile
potrebnih korakov za odstrani-
tev tega velikega kristjana. In
kajpada, proces proti nacijski
hierarhiji v Niirenbergu se še
vedno nadaljuje.

Jugoslavija
Že dostikrat sem omenjal tu

v mojih vrsticah .da se je boj
proti tej mali republiki šele pri-
čel. Ne samo, Peter in njegovi
tovariši v Londonu, ampak tu
v ozadju je nekaj več, tu je boj
zapada proti vzhedu, kajti kot
sedaj tolmačijo naši generali,
kateri načeljujejo okupacijski
vojski v Julijski Benečiji (slo-
venski zemlji), je jugoslovanska
osvobodilna armada samo ko-
munistična predstraža Sovjet-
ske Rusije.

John M. Mecklin, časnikarski
poročevalec dnevnika Chicago
Sun, ki se sedaj nahaja v tem
delu Primorja (piše iz Trsta), je
priobčil več člankov, kateri ja-
sno kažejo zelo napete razmere
med zavezniki (Amerikanci in
Angleži) ter jugoslovansko voj-
sko. Njegova tolmačenja so za
opazovalca na licu mesta, kakor
je on, zelo pristranska, s popol
nim neumevanjem tamošnjih
razmer. Ali iz teh člankov lahko
posnameš psihozo in razumeva-
nje položaja te okupacijske ar-
made, katera se nahaja, kot pri-
znava ta poročevalec na čisto
slovenski zemlji ter se obna-
ša kot sovražna armada, naklo-
njena ne Jugoslovanom, kateri
so zavezniki, ampak Italijanom,
kateri so spadali k osišču. To je
tisto, česar smo se vsi bali- Vsak
dan čitaš mnenja naših vojakov
in častnikov, kateri o’o dohodu

domov hvalijo Nemce ter sovra-
žijo Francoze. Isto tako je z Ja-
ponsko. Razumemo, da naši lju-
dje v Sloveniji nimajo radi te
okupacijske armade zaveznikov,
kateri so zasedli slovensko zem-
ljo, osvobojeno v potokih krvi
od slovenskih bojevnikov, in
katera se je zarila kot nož med
Trstom in zalednim Primorjem.
Mi tudi razumemo trpkost in
razočaranje naših ljudi, ko vi-
dijo bratenje tako zvanih prija-
teljev s sovražnikom. Kot piše
Mccklin, nazivajo naši ameriški
vojaki jugoslovansko armado
“Jugs”, in to na isti način kot
so nazivali Nemce “Krauts”.
Oficirji pa rabijo navadno be-
sedo kot “thugs”, bandits, ruf-
fians, ali pa še slabše izraze. O
kakšnem bratenju med tema ar-
madama ni govora. V drugem
članku omenja, da skuša naša
(ameriška) armada dopovedati
vojakom političen položaj, kate-
ri zahteva okupacijo tega ozem-
lja ter omenja slučaj razgovora
mod ameriškim generalom in
vojakom: “Then the general
pointed to a Yugoslav roadblock
and asked, ‘You know who they
are?’ ‘Yes, sir, they are Yugo-
slavs,” said the soldier. ‘What
are their polities over there?’
said the general. ‘I don’t know,’
said the boy. ‘Come, now,’ said
the general. ‘You know better
than that they're Commun-
ist, aren’t they?’ ‘Yes, sir,’ said
the soldier.” To je tisto razla-
ganje, katerega daje svojemu
vojaštvu ameriško vojno povelj-
stvo o jugoslovanski-.osvobodil-
ni armadi, dasi je položila en
milijon šeststotitoč žrtev na ol-
tar borbe proti fašizmu in ne za-
hteva ničesar drugega kot samo
svojo lastno zemljo.

Upati je, da se vprašanje me-
ja reši ko hitro mogoče, če ne,
se lahko dogodi nekaj kar ne bo
nikomur v korist- Čete, katere
so v zakopih v polnem bojnem
razpoloženju, so tam samo za
eno stvar in to je boj. Vse to pa
kaže, kako potrebujemo našo
politično skupino grupirano v
SANSu, za pobijanje sovražne
propagande, katera dnevno na-
rašča.

Drugače so novice iz Jugosla-
vije zelo povoljne. Ljudje, še
posebno mladina, dela, in vse
kaže, da bo nova Jugoslavija z
našo Slovenijo prednjačila ne
samo na Balkanu, ampak v Ev-
ropi. Saj njena ustava kaže to.

Pri nas
Tu v Chicagu imamo zopet

nov v resnici tolovajski umor.
To pot je bila žrtev malo šest-
letno dekletce, katerega je mo-
rilec zadavil in nato razrezal na
kose, potem pa jih raznesel na
razne kraje mesta. Policija je
kot navadno na delu.

Pobiranje obleke za staro do-
movino, katero bo trajalo do 16.
januarja, kaže lep uspeh. Tu v
Clarendon Hillsu jeposebno pri-
dna naša stara znanka sodrugi-
nja Mary Aucin; nabrala je že
veliko zavojev dobre obleke. So-

(Konec na 3. strani.)

To/e mi ne gre
v glavo?

Kako bi mogel enmilijonski
slovenski narod mučiti 45-mili-
jonski italijanski narod, kot kri-
či anglo-ameriška propaganda v
svoji kampanji prot’ Jugoslavi-
ji, to mi nikakor ne gre v glavo!
In zakaj ni bil anglo-ameriški
tisk tako človekoljuben takrat,
ko so Italijani divjali nad Slo-
venci zares divjali tudi to
mi ne gre v glavo!
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