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Vsakega nekaj,
dobrega in slabega

Ljudje smo sirote Ce bi hotel
kdo naštevati nadloge, ki preže
na nas, bi ne prišel kmalu do
konca. Recimo zobobol. Niti k
boleznim ga ne moremo šteti.
Pa si vendar ne moreš najti me-
sta. ne miru, ako te pošteno
zgrabi.

Tudi ni to nič novega, še manj
za javnost važnega, ako te boli
zob- Kajti je to popolnoma za-
sebna zadeva, tako zasebna, da
si je ne moreš deliti niti s svo-
jim zakonskim drugom, naj še
tako poudarja, da je ‘vse, kar je
moje tvoje’ in obratno. Dele-
žen je lahko edinole slabe volje,
ako te ni dovolj stoika, da bi
znal in mogel kljuvanje v čelju-
sti mirno prenašati.

Pa saj imamo zobne zdravni-
ke. ali kakor jih naš Jape
dosledno imenuje zobopuke!
Ti ti zob popravijo, ali pa izpu-
lijo, in Bosna je mirna. Čemu
torej tarnati, ko si lahko poma-
gaš?! Vse prav, ako ti rogovili
navaden zob, navaden kočnik.
Ampak če si je bol odprla svojo
peklensko kovačnico v stebru,
ki drži most je pa to že pro-
blem. Zlasti, ko si prepričan, da
boš ob steber in most, brž ko se
daš zobarju v roke.

Zato čakam. Čakam in
upam, da bo svedranja konec
Kajti zdi se mi, da je tale moj
boleči steber le nekakšen zvon,
na katerega trka v prepihu dob-
ljeno trganje. Ko bo trganja ko-
nec, bo trkanja konec in bolj ali
manj počeni zvon bo utihnil. So
namreč vmes še zmerom dovolj
dolgi odmori, da se mi volja
ojača in upanje pokrpa.

Kdaj je začela tale moja ‘ko-
vačija pod mostom’ obratovati?
Sedeli smo za dolgo, belo pogr-
njeno in z raznimi dobrinami
obloženo mizo. Obhajali smo
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ZVEZA INDUSTRIALCEV V NOVI DRAGI
KAMPANJI ZA BEGANJE LJUDSTVA

Dve sto tisoč ali pa četrt milijona dolarjev ni visoka vsota
ako jo imaš. In zveza industrialcev (National Association os

Manufacturers) jo ima in še milijone po vrhu. To je zveza male
skupine ljudi, ki pa je tako močna, da kontrolira vso veliko
ameriško industrijo.

Vsakega toliko časa vprizori kampanjo v časopisju s plača-
nimi oglasi in najetimi člankarji, z lobisti v kongresu in govor-
niki v radiu. V njeni najnovejši kampanji jo bodo samo oglasi
v velikih dnevnikih (zavzemajo po cele strani) stali okrog dve
sto tisoč dolarjev.

In kaj hoče zveza industrialcev v tej svoji agitaciji?
Pred vsem odpravo zakona za reguliranje cen. “Ceiling

prices” (“dostropne cene") so po njenem mnenju silno zlo, ker
“ovirajo produkcijo in trgovino’’ Z naj večjimi težavami je
zvezna administracija s pokojnim Roosevelton na čelu spravila
skozi kongres sprejem naredb za reguliranje cen, da niso zbez-
ljale kvišku. Tistim, ki jim je profit glavna briga, to seveda
ni bilo všeč in mnogi so skušali svoje produkte dražiti preko
mere, ki jim je bila postavno določena. Eni so bili sicer kaznova-
ni, a vsem oblast ni prišla do živega, posebno zato ne, ker kadar
se pregreše tisti, ki kaj imajo, se oblast rada obrne stran

Naravno, da se zveza industrialcev v svojih oglasih zelo po-
tožuje tudi nad stavkami. Stavke paralizirajo produkcijo, pri-
morajo ljudi živeti od prihrankov in posledica so izgube, ki se
jih ne more nikdar nadomestiti.

In kdo naj kaj stori, da se zlo stavkanja ustavi? Oglas sve-
tuje ljudem pritisk na kongres, kajti če poslanci uvidijo, da ljud-
stvo zahteva odpravo teh “hib”, pa bodo izvršili ljudske želje.

Oglas, oziroma zveza industrialcev tudi ugotavlja, da vlada
postopa z organiziranim delavstvom milo in popustljivo, z delo-
dajalci pa pristransko. Zato zahteva, naj bo vlada z obojimi
pravična, oziroma naj nastopa v industrialnih konfliktih nepri-
stransko. In naj bo pravična tudi publiki, za katero se sedaj
menda nihče ne briga • . . Razen seveda zveza industrialcev ter
trgovska komora ■ . .

Ob enem naj vlada zniža svoje izdatke in davke, ter balan-
cira proračun, da bo lahko shajala z dohodki namesto da bi lezla
v dolg.

Nato oglas vprašuje: “Mar ne mislite, da je ta program v ko-
rist publike?”

In dodaja: “Vaši zastopniki v kongresu so edini, ki ga lahko
uveljavijo.”

Nasi čitatelji seveda razumejo namene takih oglasov. To
so isti magnati, ki so tudi v depresiji vpili, da vlada meče denar
proč s podpiranjem “lenobe”, zato ker so tudi brezposelni dobili
nekaj drobtin, industrialci, velezavarovalnice in velebankirji pa
milijone vladnih posojil, ki so bila v mnogoterih slučajih le sub-
vencija, zato da magnat ni bankrotiral.

Očividno se niso ti ljudje po prvi svetovni vojni in v de-
presiji nič naučili, pa tišče “v stare dobre čase”, v katerih so bili
svobodni namreč svobodno so dražili produkte, ljudi navajali
v delniške in zemljiške špekulacije, bankirji so delali z ljud-
skim denarjem kakor svinja z mehom, in prišel je krah in potem
depresija, iz katere se dežela ni pa ni mogla izvleči, dokler nismo
začeli z oboroževanjem in bili potegnjeni v vojno.

Mar naj se vse tisto, kar smo imeli od leta 1920 pa do 1940,
spet ponovi? Ako bosta vlada in kongres sledila željam zveze
industrialcev, so enake posledice neizogibne.

INTRIGE REAKCIJE ZA "OSVOBODITEV"
JUGOSLAVIJE IN POLJSKE . . .

V Chicagu, v Garyju in Clevelandu, v Rimu in Londonu, v
Parizu in mnogih drugih centrih, v begunskih taborih v Nem-
čiji in Avstriji, je reakcionarni krog poljskih in jugoslovanskih
priseljencev ter beguncev svojo propagando silovito pospešil, v
nadi, da sedaj, ko so razmere še neurejene, ko se Bevin in Vi-
šinski kregata, ko se reakcionarni ameriški kongresniki in sena-
torji, škofje in žurnalisti dušajo v “obrambo nesrečne” Poljske
in Jugoslavije sedaj je najboljši čas napeti vse sile, da se
zaneti vojno proti Rusiji. Smatrajo, da jo bo z atomskimi bomba-
mi lahko poraziti in počistiti “komunizem” ne le iz Jugoslavije
in Poljske temveč iz vse Evrope. In bilo bi konec tudi Sovjetske
unije.

Nazadnjaški poljski veljaki v Ameriki, ki pravijo, da govore
“v imenu šest milijonov Američanov poljskega porekla,” prire-
jajo shode in manifestacije, konvencije in maše, v naporih, da
bi pridobili ameriško vlado in ameriško javnost za “osvoboditev”
nesrečne Poljske. V borbi proti Hitlerju niso bili nobenkrat tako
energični . . .

Nedavno je zborovalo v hotelu La Salle v Chicagu “800
zastopnikov” treh srbskih organizacij, ki “zastopajo 200,000
ameriških Srbov”, torej več kakor jih je v tej deželi, da opozore
ameriško javnost “na krvavi Titov teror v Jugoslaviji, ki še po-
sebno divja proti Srbom ” Na tem zborovanju je govoril tudi
senator Brevvster (republikanec iz države Maine), ki je udrihal
po ameriški vladi, češ, le kaj ji je bilo, da je priznala Tita, ko
vendar ve, da Titov režim obstoja brez da bi ga ljudstvo odobrilo

|
••

•'jJ-r-nu--.-;-. - ' '

r ~

~

- ir **** I
< '

r jH

IJF ™ j.

AMERIŠKI DIPLOMATI NA KITAJSKEM so imeli med vojno malo sreče. Kajti namesto da bi se
Kitajci borili v prvi vrsti proti Japonski so si stali nasproti Koumingtang pod vodstvom diktatorja Ciang
Kai-šeka in pa kitajski komunisti. Noben ameriški diplomat ni mogel napraviti premirja in sporazuma med
njimi. To je dosegel šele general George C. Marshall, ki ga je tja poslal predsednik Truman kot svojega
posebnega veleposlanika. Marshall je v sredi, na levi je poveljnik čiang Kai-šekove armade Čang Cun in
na desni je poveljnik komunističnih čet Cou En-lat

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
obletnico poroke Franka in Ma-
ry Udovich- Vršila se je ta do-
mača prireditev na domu ene
njunih dveh hčerk, ki sta hoteli
presenetiti tako starše, kakor i
nas ostale povabljence. In mora
se priznati, da se jima je name-
ra res izvrstno in v vsakem ozi-
ru posrečila.

Opazovala sem Franka Udo-
vicha. ki se je ginjen in vidoma
v daljne spomine zatopljen ozi-
ral po svoji še vedno mladostno
podjetni družici, s katero sta si
skozi štirideset let delila dobro
in slabo, veselje in žalost, uspe-
he in razočaranja, zgode in ne-
zgode —. Polastilo se je še me-
ne neko mehko čustvo in neho-
te sem se nekoliko tesneje stis-
nila k Japetu. Tedaj kakor
za kazen se je v moji že bo-
leči čeljusti začelo nabijanje in
pritrkavanje na živo.

Pa je tem mojim kovačem,
svedračem in potrkačem nočni
šiht ljubši nego podnevi, ven-
dar se oglašajo tudi čez dan
Zadnjo soboto n. pr- sva šla z
Japetom na shod, ki ga je prire-
dil osrednji odbor južnoslovan-
skih Amerikancev za čikaško
okrožje. Jedva sva sedla v nad-
ulično—evo!—se je že oglasila
moja zasebna nadloga in mi
kvarila ves večer in še dobršen
del noči.

Shod se je vršil v dvorani na
Kedzie in 24. cesti. Udeležba je
bila velika Govorniki dobri.
Zlatko Balokovič je spreten tu-
di v besedi, ne samo z goslimi.
Vrlo zanimivo je orisal svoje
stike in doživljaje s partizani
Louis Huot, podpolkovnik ame-
riške armade. “Jaz sem bil tam
. . . Videl sem jih ■ . . Bival sem
med njimi . . . Spoznal sem vz-
višeni cilj njihove obupne trde
borbe . • .” Vse to in miren, pre-
pričevalen glas ti seže globlje,
kot vsaka knjiga.

Za izbornega govornika se je

s svobodnimi volitvami! Po mnenju teh ljudi so volitve “svo-
bodne” le ako jih vodi čaršija s kakšnim kraljem ali saj knezom
na čelu, na Poljskem pa ako jih vodi šlahta (plemstvo), kak
Beck in Pilsudski, in pa hierarhija. Na tem srbskem zborovanju
je govoril tudi neizogibni Konstantin Fotič, nekak škof iz Dal-
macije in nekaj drugih. Vsi so bili zelo ognjeviti v napadih na
Tita, in sprejeli resolucijo, v kateri so ga znova obsodili in ob
enem znova zagotovili, da so za Mihajloviča in s tem kajpada
za ves stari čaršijski red in gotovo tudi za njegovo veličanstvo,
čeprav tega kot ameriški državljani niso glasno povedali-

V opernem gledališču v Chicagu pa so zborovali Poljaki.
Pravijo, da jih je bilo štiri tisoč. Zahtevali so “demokratične
volitve na Poljskem”, ki naj se vrše čimprej, predno bo “rdeči
teror iztrebil vse poljske demokratične elemente.” Tudi oni so
znova sprejeli resolucijo za svobodo Poljske, s kakršnimi bom-
bardirajo državni department, predsednika in senatni odsek za
vnanje zadeve od kar je Hitler poražen in je v Varšavi vlada,
ki je ne marajo.

Isto kot Fotičevi Srbi počne med Hrvati ves čas krog,-ki
se zbira največ v Hrvatski Katolički Zajednici in ki se je pred
vstopom Amerike v vojno in še pozneje navduševal za kvizlinga
Paveliča in “nezavisno Hrvatsko”, ki je služila s svojimi škofi
vred Hitlerju in Musoliniju, in kot so jima služili v Sloveniji
Rupnik in njegovi domobranci ter vsi tisti klerikalci, ki so rajše
poslušali škofa Rožmana kot pa branili svoj narod. Vedeli so. da
kanita Hitler in Mussolini slovenski narod izbrisati z zemljevida,
pa so vseeno sledili izdajalcem namesto svoji vesti.

Seveda, vsa ta banda bi rada prišla nazaj na tilnik naroda,
pa kliče posebno ameriško vlado, da naj kaj stori za “demokra-
cijo” in vero v Jugoslaviji.

Ker je jugoslovanska ter poljska reakcija, ki je med vojno
cincala ali pa fašizmu odkrito služila, brez vesti, ji ni za žrtve,
ki bi padle v novi vojni, ali v civilni vojni, kajti kar ona hoče
je stari sistem, v katerem so privilegiji držali maso v ignoranci in
jo svobodno izkoriščali. Tiste, ki so jo učili in jo klicali iz teme,
pa so preganjali in metali v ječe-

izkazal dr. Zore. On tudi je za-
jemal iz svojih skušenj- Pošteno
lekcijo je dal i Fotičevcem, če
jih je bilo kaj med poslušalci.

Ni me pa zadovoljil čikaški
jugoslovanski konzul. Proti kon-
cu svojega govora je z vsem na-
vdušenjem opeval in slavil de-
mokracijo in nato v isti sapi:
“. . . Ekselenca ambasador Simič
. . Morda se mu je samo zare-
klo. Saj ni mogoče, da bi jugo-
slovanska ljudska vlada ne od-
pravila tega anahronizma, to
nesmiselno iz tujine importira-
no tituliranje, ki sugestira staro
kastno razdelitev. Na srečo je
Simič s svojim nastopom in go-
vorom naredil vtis, da ni oseba,
ki bi se za titule lovila, ampak
da mu gre za stvar, za katero
je prevzel odgovornost.

Preden so nastopali govorni-
ki, so kazali film: Osvobojenje
Beograda. In nato še enega od
beguncev v Afriki.

Dvakrat je nastopila mlada
pevka, čije ime mi je ušlo (ti-
skanega programa pa dobili ni-
smo). Škoda, da je stala prebli-
zu mikrofona in je vsled tega
njen čisti, močni in zvonki glas
silno trpel. Ali pa so bila le moja
ušesa preobčutljiva zaradi zo-
bobola .

. .?

MIKE READING SE
JE OGLASIL

Nedavno je Joško Oven v svo-
ji koloni vprašal, kako da Mike
Reading, ki je bil pred leti cla-
rendonhillčan, sedaj pa živi v
Californiji, že tako dolgo ne
piše. V tem se je že oglasil. Po-
slal je petak za obnovitev na-
ročnine, naročil koledar in spo-
mnil se je tudi tiskovnega skla-
da.

V pismu omenja, da je bil 14
dni na počitnicah pri svojem
gospodarju v Los Angelesu. Pra-
vi, da je bil v mestu sedaj prvi-
krat, od kar je na “ranchu”. Te-
ga je dve leti. Pismo zaključu-
je:

“Veliko mesto se mi več ne
dopade. Skozi par dni mi je me-
stni ropot in dirndaj glavo čisto
zmešal. Zame je veselje ranch,
(velika živinorejska farma), kjer
sem popolnoma zadovoljen. To
sem tudi gospodarju povedal-

Pred par tednih smo kupili
bika pasme Hereford, najbolj-
šega v Santa Barbara County.
Dali smo zanj $750 in vaga pri-
bližno 1,900 funtov.

Kakor vidim iz Proletarca in
Prosvete, je v Chicagu med Slo-
venci precej gibanja v podporo
narodu v Jugoslaviji. Pozdrav
vsem! Mike.”

SEJA KLUBA ŠT. 1 JSZ
BO V PETEK 22 FEB.

Chicago, 111. Ta petek, 22.
feb., bo redna seja kluba št. 1
JSZ. Dosedaj smo se večinoma
zanimali za vnanje zadeve, npr.
za politiko zaveznikov z ozirom
na Jugoslavijo, a ker se v tej de-
želi razredni boj poostruje. je
čas, da postanemo aktivnejši tu-
di na domačem delavskem po-
lju, oziroma v borbi za delavske
pravice. In pa da se pomenimo,
kako bi obnovili aktivnosti na
prosvetnem polju, kakor smo
jih vršili v predvojnih letih.

O vsem tem bomo na seji
ta petek lahko obširno razprav-
ljali- P. O.

Ne zaničuj nobenega sovražnika:
najmanjši izmed njih ti lahko več
koristi kakor sto debelih prijate-
ljev.—Roda Roda.

JOŠKO OVFN:

RAZGOVORI
Ko to pišem, na stavkovnem

polju še ni miru. Tista obljub-
ljena predsednikova formula,
katera bi odpravila zapreke spo-
razumu v jeklarski stavki, je
bila objavljena šele 15- febru-
arja. Unije z njo niso zadovolj-
ne. Kajpada, edina dobra for-
mula, katera bi takoj napravila
mir, bi bilo podržavljenje težke
industrije, kar bi bilo po veri in
prepričanju privatne lastnine

smrten greh.
Umor dveh unijskih stavbar-

jev, katera sta bila od tolpe na-
jetih morilcev ustreljena v hr-
bet v Gridleyju blizu Peorije,
je napravilo silen vtis v tem
mestu- Človek, kateri je najel
to do zob oboroženo tolpo, je
predsednik in lastnik železnice
Toledo, Peoria & Western Rail-
road, George P. MacNear, Jr.
Ta stavka, katera traja že od
zadnjega oktobra, bi bila že dav-
no končana, če bi ne bilo radi
trme tega človeka, kateri je za-
vrnil vsako pogajanje. Po kon-
čanem zločinu, ko sta bila übita
dva stavkarja in več kot sedem
ranjenih je zahteval od go-
vernerja Greena, naj mu pošlje
na pomoč državno milico, kar
mu je pa governer odločno za-
vrnil.

V Detroitu se še vedno vrše
pogajanja med G. M. in avto-
bilsko unijo. Zadnjo ponudbo
18 %odG.M- je unija zavr-
gla. Stavkarji imajo sedaj veli-
ko zboljšan položaj radi sklenje-
nih pogodb z drugimi avtomo-
bilskimi veletvrtkami.

V Chicagu nimamo ravno več-
jih bojev, izvzemši kar se tiče
podružnic General Motors, pri
McCormickovi Harvester in v
jeklarskih obratih, kar je pa že
precejšnje število.

Po svetu
Komaj je malo polegla ne-

varnost na Kitajskem, so zopet
pokolja v Indiji. Kot je rekel
indijski nacionalistični vodja
Nehru: “Miru ne bo v Indiji, do-
kler ne bo odpravljena angle-
ška oblast v Indiji.” Seve, v In-
diji ni samo vprašanje samo-
vlade. Tu je globje ekonomsko
ozadje in pa tisočletja stare vezi
vere in kastnega sistema. Do-
kler ne bo to odpravljeno, je te-
žko govoriti o svobodi. Anglija
ni v svoji več kot stoletni obla-
sti nad to ogromno bogato de-
želo napravila veliko sprememb.
Masa je ostala, kot je bila, v ni-
žini ignorance in ekonomske mi-
zerije, dočim so domači vladarji
in princi imeli vso .moč in neiz-
merna bogastva.- Edino kar se
je zahtevalo od njih, je udanost
angleški kroni. Seve, s tem še ni
rečeno, da je nacionalistično gi-
banje umrlo v Indiji- Vsa dolga
leta angleške nadoblasti so bili
upori, kateri posebno zadnja le-
ta dobivajo vedno večji revolu-
cionarni značaj. V enem prihod-
njih člankov bomo več govorili
o tem.

Najvažnejše v Evropi je bilo
zborovanje združenih narodov
v Londonu. Bevin in Višinski
sta bila v debatah in sporih
glavna junaka. Vprašanje Gr-
ške so še na precej spreten na-
čin pomedli iz agende, ali vpra-
šanje Indonezije je pa bilo malo
težje. To zborovanje bo dalo
koncilu varnosti veliko dela v
tem letu.

Drugače sa pa položaj Evrope
v zadnjih par tednih ni veliko
spremenil. V Franciji napredu-
jejo tudi brez de Gaulleja, in
Ogrska se je proglasila za repu-
bliko. Nekaj sličnega se bo iz-
vršilo tudi na Bolgarskem. V
Italiji lezejo počasi zopet nazaj
v fašizem ali v nekaj njemu po-
dobnega, Proti fašistični Špa-
niji se kljub par še precej revo-
lucionarnih govorov ni storilo
ničesar. V Niirenbergu še vedno
nadaljuje sodni tribunal in ob-
ravnava se bo menda vlekla tja
do poletja. Demokratični sodni
mlini meljejo zelo počasi. Upa-
mo, da bo rezultat dober V Ju-
goslaviji se je konstituirala no-
va vlada, pa menda našim de-
mokratičnim rodoljubom še ni
všeč.

Tudi v Nemčiji, v ameriški
zoni, je bilo precejšnje število
takih rodoljubov, z Mihajlovi-
čevimi gumbi na suknjiču, ter
s kraljevo kokardo za čepico, ki
jim nova Jugoslavija ni nič po
godu. Imeli so orožje, literaturo
in dobro hrano, ter so skupaj s

poljskimi reakcionarji čakali,
kdaj pride čas, ko se udari po
Rusiji in po Jugoslaviji. Šele ko
je jugoslovanska vlada apelira-
la na naš državni department,
so se napravili potrebni koraki,
da se je tem fantom stopilo na
prste.

V Rusiji so se vršile volitve-
Rezultat je bil zelo povoljen.
Udeležba je bila skoro stood-
stotna. Pred volitvami je govo-
ril tudi Stalin in je precej po-
vedal. Med drugim je omenil
uspehe rdeče armade ter moč
ruske industrije, brez katere bi
bil uspeh nemogoč. Orisal je tu-
di načrt za bodočnost —in kot
je bilo razvidno iz njegovega go-
vora nima veliko vere v sta-
bilnost miru v kapitalističnem
svetu. Ali eno je: Rusija potre-
buje miru, kot ga potrebuje tu-
di ves ostali svet.

Pri nas
“Naše eminence,” gospodje

kardinali, so se z velikim pom-
pom odpeljali v Rim. Ko sem
gledal cele strani slik, katere so
naši meščanski‘časopisi dnevno
prinašali, ki so kazale dragoce-
na oblačila, prstane z dragimi
kamni, zlate in diamantne križe
itd-, pa sem se spomnil na sve-
topisemskega Krista, kateri je
bil rojen v hlevu in umrl na
lesenem križu! Krist, kateri je
vse življenje govoril proti bo-
gastvu in ki je, kot pravi legen-
da, nosil isto suknjo vsa svoja
leta. In ta Krist je rekel: “Jaz
sem Bog revnih in übogih.” Pre-
cej se je spremenilo v njegovi
cerkvi od tistih časov.

V nedeljo 3. feb- sem poslu-
šal radijsko razpravo o Jugosla-
viji. Udeležili so se je Ray
Brock, Kurt Singer, Zlatko Ba-
lokovič ter Louis Huot. Tema je
bila: “Yugoslavia: Test tube for
democracy.” Ray Brock, kate-
rega demagogija je že precej
znana po Ameriki, je zastopal
stališče, da je Tito navaden ko-
munistični bandit in privesek
Rusije. Norčeval se je iz trdit
ve, da so jugoslovanski partiza-
ni držali trideset fašističnih di-
vizij na njih zemlji. Nekoliko
istega mnenja je bil njegov ko-
lega Kurt Singer. Zlatko Balo-
kovič, kateri je odprl razpravo,
je bil dober ali proti koncu se
je precej razburil. Louis Huot.
kateri je bil na državni misiji
v Jugoslaviji začasa partizan-
skih bojev in kateri je avtor
knjige: “Guns for Tito,” je zelo
spretno zavrnil prva dva juna
ka-

Predzadnjo nedeljo so imeli
kraljevaši sestanek in shod v ho-
telu La Salle v Chicagu. Glavni
govornik je bil Fotič. Isti Fotič,
je drugi dan dejal v intervjuvu
kateri je bil priobčen v Tribuni,
da je Tito osovražen skoro od
vseh 16 milijonov Jugoslova-
nov, izvzemši Slovencev, kate-
rim je obljubil Trst in Primor-
je. Rusiji ni nič mar za Sloven-
ce, hoče pa Trst zase kajti

(Konec na 3. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo?

Ir/’* \ s

Kako to. da so slovenski kle-
rikalci v Rimu in Londonu, pa
v Clevelandu in Lemontu šele
sedaj za demokracijo v Slove-
niji in v ostali Jugoslaviji, niso
pa bili takrat, ko so v Sloveniji
bili oni diktatorji in pomagali
čaršijski diktaturi v Jugoslavi-
ji. to mi nikakor ne gre v glavo!
Če so res demokrati, čemu niso
izvedli demokracije takrat, ko
so oni imeli oblast?
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