
PROLETAREC

(Konec.)
V letih 1910-11, ko je bil Ivan

Cankar pri meni v Slovenskih
goricah, sva največ premlevala
vprašanje Slovencev in vseh
drugih južnih Slovanov. Po kla-
vrni tivolski resoluciji socialnih
demokratov iz leta 1909 in spri-
čo oficielnega novo-ilirizma, ki
je besnel, in divjal po vsem slo-
venskem časopisju in je hotel
žrtvovati celo slovenski jezik na
ljubo neki. nemogoči, spakedra-
ni jugoslovanščini je vstal
pred nama jasen cilj: Zveza svo-
bodnih jugoslovanskih republik
od Gospe Svete in Mure do Var-
ne in Soluna’ Ne kulturno, sa-
mo politično je naše gibanje!

Za ta cilj se je Ivan Cankar
dosledno boril do svoje smrti in
še prekb nje s svojo grmečo
pesniško besedo, ki nam je ohra-
njena v njegovih delih.

Po prevratu —v novembru
leta 1918 je zasedal v Ljub-
ljani slovenski narodni odbor in
poleg njega tudi kulturni odsek
odbora. V srebrni unionski dvo-'
rani smo se shajali člani kultur-
nega odseka in sestavljali spo-
menico, ki je zahtevala kultur-
no avtonomijo za slovenski na- 1
rod. V treh tednih je bila spo-
menica dovršena. Po 20. novem-
bru sem jo nesel Ivanu Cankar-
ju, ki se je bil izboljšan vrnil iz
bolnišnice k Rohrmanovim
Ivan Cankar je podpisal spome-
nico za kulturno avtonomijo
Slovencev —in to je bilo nje-
govo zadnje politično dejanje.
A tudi to je bilo zanj in vse
nas druge, ki smo sanjali o re-
publiki—pljusk v vodo—brez-
mejno razočaranje.

Slovenski narodni odbor s
kulturnim odsekom vred je bil
nenadoma razpuščen. O spome-
nici ni bilo več govora in ni bi-
la objavljena. Z nekakim držav-
nim udarom Svetozarja Pribi-
čeviča in Pašiča so lopnile na-
silniške monarhiške roke tudi
po Narodnem Viječu v Zagre-
bu, zaprle Stepana Radiča
prvega decembra 1918 pa je bi-
la razglašena—kraljevina SHS.

Sanj je bilo konec. Začelo se
je dolgoletno, mučno čakanje na
neizbežno revolucijo. Vendar je
bil že isto leto (v aprilu 1918)
Ivan Cankar pisal in predaval:

‘Jaz verujem v to družino na-
rodov. Jaz verujem, da bo iz te
brezprimerne preizkušnje izšlo
prerojeno človeštvo! Bil bi hi-
navec in lažnjivec, če bi se ime-
noval socialista, pa bi v globo-
čini svoje duše ne veroval v svo-
je ideale! Nič sc ne bojimo, nič
se ne strašimo dnevnega trplje-
nja, ne zakrivamo oči pred gro-
zotami časa pogumno jim
glejmo v lice! Ne samo človek,
ne samo narod, tudi človeštvo
se bo vzdignilo iz močvirja, oči-
ščeno in pomlajeno! V to veruj-
mo, v to zaupajmo —in laže
nam ho trpljenje. Kristus je
zmagal, ko je bil na križ razpet;
človeštvo je moralo brezmejno
trpeti, da si je zaslužilo prero-
jenje in vstajenje!”

V resnici je človeštvo šele v

drugi svetovni vojni moralo ta-
ko brezmejno trjeti, da bi si za-
služilo prerojenje in vstajenje.
Pa si ga ni zaslužilo. Iz te brez-
primerne preizkušnje človeštvo
še vedno ni izšlo očiščeno in
prerojeno. Očitno je bilo trplje-
nja še premalo. Na milijone Kri-
stusov je bilo v zadnjih šestih
letih na križ razpetih muče-
nih, trpinčenih, sestradanih, za-
strupljenih, še za živa sežiganih,
pobitih, postreljenih, v najgroz-
nejših. boleznih preminulih .. .
In vendar: iz te brezprimerne
preizkušnje človeštvo, vse člo-
veštvo še vedno ni izšlo oči-
ščeno in prerojeno.

Eno pa se je zgodilo:
Če bi danes hodil Kristus po

slovenski zemlji, pa bi srečal
človeka, ki sedi kraj ceste na
kantonu, bi mu ta lepo v oči
pogledal in ga pozdravil —in
na vprašanje “Kdo si?” bi mu
ponosno odgovoril: “Slovenec
sem!”

In Jezus bi se ne razjokal in
bi ne šel kar dalje po svoji po-
ti. Prisrčno bi mu stisnil roko
in ga blagoslovil:

“Pozdravljen, tovariš moj!
Mnogo si pretrpel. Svojo Golga-
to imaš že skoraj za seboj. A
ti ne stopaš v smrt —v življe-
nje stopaš. Pogum, tovariš! Ne
glej na desno, ne na levo! S svo-
jim ljudstvom stopaj v preroje-
nje in življenje! Moj blagoslov
s teboj in z njimi!”

Vse človeštvo se še zmirom ni
vždignilo iz močvirja, očiš-

čeno in pomlajeno. Vse člove-
štvo pač ni pretrpelo vseh gro-
zot in zverstev nasilniških faši-
stov in nacistov. Največ so pre-
trpeli slovanski narodi, med
njimi naš slovenski narod. Naš
človek se je vzdignil iz močvir-
ja. A to ni bil več oni človek,
ki je po potresih vedno spraše-
val: “Kdo nam bo pa zdaj zago-
spodaril?” To je bil novi člo-
vek, ki se je zanesel na svojo
lastno moč. Vzel je moč v ro-
ke in je še svoj narod vzdignil
iz močvirja. Bratsko se je pove-
zal s jugoslovanskimi narodi,
nakar so si ustvarili mogočno
in zmagoslavno partizansko voj-
sko in si s krvjo izvojevali
očiščenje in pomlajenje.

Trdno je bil prepričan Ivan
Cankar, da “si bodo zgradili si-
novi in vnuki svetlejši, lepši
dom, ki si ga bodo uredili po
svoji iz trpljenja vzkipeli volji,
po svojem, v novih spoznanjih
dozorelemu razumu.”

Pa ni bilo treba čakati na
vnuke, tovariš Ivan Cankar. Že
sinovi, tovariš, že sinovi so nam
“zgradili v novih spoznanjih
svetlejši, lepši dom na tem
ogromnem pokopališču, na teh
od solz in krvi bogato pognoje-
nih tleh”- -kakor si pisal in go-
voril tajnovidec! prerok!
spomladi leta tisočdevetsto-
osemnajtega, v zadnji pomladi
svojega življenja.

Nič ni škoda, tovariš Ivan
Cankar, da si prespal to zadnje
četrtstoletje. Kdo bi bil smel
tiskati, kar bi bil napisal? Kdo
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KOLEDAR
SVOJCEM V STAIICM K KAJI

Stane $1.65 s poštnino vred. Pošljite nam
točen naslov in vsoto, drugo izvršimo mi.

Letošnjega koledarja mora v stari kraj
najmanj tisoč izvodov!

Ljudje tam ga bodo veseli, ker je njim
posvečen.
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“ČEMU NAS DRŽE TU?” je vpraševal na protestnem shodu ame-
riških vojakov v Franciji Sgt. G. Black. “Zapravljajo nam čas po nepo-
trebnem. Naj nas pošljejo domov, da se uživimo v normalno življenje
in se pripravimo na delo za obstanek,” je dejal. Ameriška vrhovna
oblast je te vrste proteste, ki so se dogodili med našimi vojaki tudi v
Aziji, sicer ustavila, ni pa zadušila želje vojakov, ki bi radi, da se jih
vojaške službe čimprej razbremeni.

bi ti bil dovilil govoriti pre-
rokovati? V glavnjači bi bil
sedel' na mokrih, mrzlih, pone-
snaženih cementnih tleh. V
Sremski Mitroviči bi bil žulil
trde skorje. V podmornici na
ljubljanski policiji bi ti bili tr-
gali nohte s prstov. S škoi-
nji bi te bili obrcali do nezave-
sti. S pestmi bi te pobili —in
bi te pokopali pri Svetem
Urhu.

Nič ni škoda, tovariš, da si
spal pri Sv. Križu. A to po-
mlad sedemindvajseto po-
mlad po svoji smrti si se go-
tovo uprl na levico in pogledal
iz groba. Z desnico si pomahnil
na vse strani. Z brneči-., sme-
hom si pozdravil svoj domači,
osvobojeni svet in si zaklical z
gromkim glasom:

“Pozdravljena! Domovina, ti
si kakor zdravje! Zdaj šele si v
resnici kakor zdravje! Pozdrav-
ljena!”

In si zopet legel —in šele
zdaj dosegel svoj pokoj.

Po “Ljudski pravici” od 11.
decembra 1945. (Ta članek raz-
poslal SANS.)

Apel newyorškim
Slovencem
Dragi bratje in sestre!

Trimesečna kampanja za zbi-
ranje otroške hrane, obleke in
obutve za jugoslovanske mal-
čke je sedaj v teku. Trajala bo
!do konca meseca marca letos.
Zavedajoč se resnosti položaja
v stari domovini z ozirom na
stotisoče podhranjenih otrok, je
naš Jugoslovanski pomožni od-
bor za New York in okolico pod-
vzel s svoje strani korake za
sodelovanje v tej potrebni kam-
panji.

V soglasju z Jugoslovanskim
odborom gre na delo tudi naša
Slovenska pomožna akcija v na-
ši naselbini, ki vam vsem to-
plo priporoča, da se odzovete
prošnji najmanjših trpinov v
Jugoslaviji nemi prošnji od
trpljenja užaloščenih otroških

oči, ki gledajo na nas iz slik pri-
nešenih iz mučene in izropane
naše rojstne domovine.

Naj ne bo v naši naselbini ene
same družine ali posameznika,
ki se ne bi odzval in daroval
svoj delež za ohrano mladih
otroških življenj ... za povrni-
tev zdravja v izstradana telesca
1,200,000 jugoslovanskih otrok
... Zci preprečen je nadaljevanja
načrta sovražnikov jugoslovan-
skih ljudstev .. . zakaj dokler
umirajo v Jugoslaviji otroci
vsled podhranjenosti in pomanj-
kanja vsega, dotlej se še vedno
izpolnjuje načrt iztrebljenja na-
šega naroda...

Dr. Neubauer nam je priporo-
čal, da zbiramo sledeče vrste
otroško hrano:

1) Farino; 2) Oatmeal; 3)
Wheatino; 4) Powdered Milk
(po možnosti v 5-funtnih kan-
tah); 5) Cocoa; 6) Cod Liver Oil;
7) Riž; 8) Daxtro-Maltose; 9)

Častile Soap.
Nabrano hrano, kot tudi otro-

ške čevlje in obleke prinesite
ali pošljite bodisi v Slovenski
dom, 253 Irving A ve., Brooklyn,
N. ¥.; tel. JErome 3-8362 ali pa
v dvorano cerkve sv. Cirila, na
62 St. Marks Pl., Nevv York, N.
¥.; tel. Orchard 4-3442.

Kdor hoče poslati denarni pri-
spevek v čeku, naj istega napiše
na ime blagajnika naše pomož-
ne akcije Jacob Cerar, 253 Ir-
ving Ave., Brooklyn, N. Y. Za
nabrane denarne prispevke bo
naš nakupovalni odbor, sestoječ
iz članov naše skupne Jugoslo-
vanske pomožne akcije v tem

predelu, kupil otroško hrano
“wholesale”, da bo denar tako
čim koristnejše uporabljen. Ako
pošljete denarni prispevek po
pošti, napravite Money Order
na ime Jacoba Cerarja, ne sta-
vite denarja v pisma!

Vprašajte za prispevek v hra-
ni ali drugače tudi vaše ameri-
ške in druge sosede.

Odbor Pomožne akcije sloven-
ske naselbine v New Yorkn.

DODATNO POROČILO
O skupni priredbi SANSovih
podružnic v Chicagu. 111., ki se
je vršila 18. novembra 1945.

Chicago, 111. Kmalu po tej I
prireditvi je bilo v našem čašo-j
pisju poročano o njenem lepem
uspehu v splošnem. Današnje
poročilo vsebuje finančni pre-
gled in imena prispevateljev za
pomožno akcijo.

Skupni dohodki znašajo's366.-
79. prostovoljni prispevki za ta-
kojšnjo pomoč staremu kraju
pa $710.00, skupaj $1,576.79. Iz-
datki te priredbe so bili $474.44,
izročeno za pomožno akcijo
$710.00, in SANSu za politično
akcijo pa $350.00. Preostanka
na roki je $42.35, skupaj kot
zgoraj $1,576.79.

Prispevali so po $25: M. J.
Čolnar in Jug. samostojno pod-
porno društvo Zarja. Anton Ko-
chevar S2O. Apolonia Luzbe 15,
John Skavich in soproga 10.25.
Po $10: Frank in Minka Alesh,
John Jereb, Frances Prebil, Fr.
Sajovec, Mike in Mary Skochir,
Joseph in Frances Vidmar in
Louis Zidar. August Grum $6.

Po $5: Mary Arnež, Mary Au-
cin, Anton Baškovič in soproga,
Mrs. A. Beranich, A. Bezlaj, Fr.
Benčina, Frank Bostich, Jacob
in Mary Brljavac, F. Carr, Matt
Cukale, mrs. J. Deverich, Kata-
rina Dobey, Jos. in Josephine
Erjavec (Joliet, 111.), Tončka Er-
deck, J. Filapena, Anton Gar-
den, John Gregorich, I. Heinri-
har, R. Hribar in soproga, An-
ton Jordan, John Kochevar,
Theresa Kerkoch, John Košak,
Apolonia Kosič, Mrs. B. Kote,
Mirko in Pauline Kuhel. Mi-
chael Kusel, Vera Levec, Peter
Luzbe, Mary Novle, Mrs. J.
Omerza, Angela Perme, Joseph
Poropat, Josie Prežel, Mary Ra-
čič, Louis Robaus, Agata Sach-
man, Jose Sajovec, Rose Sajo-
vec, Frank in Helen Sedey, Jo-
seph Sernd, John Škerjanc, An-
ton Špan, Mary Steblay, Anton
.Tomazin, Anton Trojar, Ulchar
in soproga, J. Zore, Frances Zu-
pančič, ter Zvokel in soproga.

Martin Prus $4. Po $3: John
Darovec, John Jurečič, Martin
Simonič, Mary Shine, Joseph
Sustarich in Thomas Svetlik.

Po $2: Rosie Bauchar, Helen
Belajac, Ludvik Bergant, Paul
Berger, družina Bozich, Nikola
Črnič, Mary Drešar, Vinko Dre-
šar, H. Heranc, John Hujan, F.
Groser, Vincencija Jurman,
John Koporc, Josephine Koren,
L. J. Kosele, Frank Kosič. F.
Krapenc, Mary Kuhel, Emily
Maurin, Valentin Mersol, Joe
Mihelich, Mary Milosich, Frank
Ovijach, Ig. Podbevšek in so-
proga, John Potokar, Frank
Smith. Josephine Trojar, Mary
Udovich. Martin Voglar in M.
Verhovnik.

Rose Sterzinar $1.50. Po $1:
Andolsek Jennie, Bahor Tony,
Bajher John, Bergant Antonia,
Bizjak Mary, Bozich Andrew,
Borse John, Filip Broyan, Mike
Brljavac, J. 8., Anna Bruce, J.
Ceferin in soproga, John Chera-
way, Louis Gornik, mrs. Gornik,
L. Gradišar, Gradišek L., Fan-

nie Gradišek, Hren in soproga,
I. Huchtinger, Mary Jerman,
Ludvik Katz, Nick Kordeš, Ana
Kosič, Paul Kovačič, L. Kova-
čič, Mary Kržan, J. P. Kristan,
Antoinette Krapenc, Louis Ku-
čič, Efnil Kuhel, I. Kušar, Joe
Lakner, Kathie Malnarich, M.
Markovich, N. Maurin, F. Medi-
zer, Miss Nikolich, mrs. Niko-
lich, Mary Meznarich, Anton
Narobe, Louis Novak, Mary
Okoren, Mally Omerza, Jennie
Oražen, Mary Oven, Peternel

: Mary, Pichman Gyril, Pinta
j Matt, Pichman Karolina, Pod-
bevšek Ana, Podbevšek Joseph,
Mary Poldan, A. P., M. Rady,
M. Ribnikar, Hubert Rode,
Louis Slamnik, Špehar, Anna
Smagay, Louis Steblay, F. Udo-
vich, Anton Umek, J. Volk, Ja-
cob Vozel, Theresa Wehenk,
društvo Zarja in John Zvezich.

Dalje je 108 oseb darovalo
različne zneske od $5 doli do 25
centov, katerih imena so bila ne-
jasna ali pomanjkljiva, zato so
izpuščena iz tega seznama. Njih
skupna vsota znaša $120.25.

Vsa ona društva, katerim so
bile poslane vstopnice za pred-
prodajo te prireditve, se prosi,
da vstopnice vrnejo ali pa pla-
čajo, ako so bile prodane.

Govornikom na tej prireditvi,
vsem delavcem in delavkam,
udeležencem , ter sploh vsem,
ki so na katerikoli način poma-
gali do uspeha, pa še enkrat: Is-
krena hvala!

Za Centralni odbor podruž-
nic SANSa,

Frank Smith, tajnik.

Kdo bo naslednik
fašizma v Španiji
in komu v korist?

(Nadaljevanje s 1. strani.)
gom, ki bi uvedli tako demokra-
cijo, v kakršno veruje anglosa-
ški kapitalizem. Pod tako vlado
bi se Španijo ohranilo zapadno
evropskemu bloku in s tem pro-
ti Sovjetski uniji.

Kandidat za kralja je sin biv-
šega izgnanega, sedaj že dolgo
pokojnega španskega kralja Al-
fonsa. Njegovo ime je don Juan.
Njega je v ambicijah za zased-
bo španskega prestola zelo pod-
piral bivši angleški premier
Winston Churchill, ki sedaj de-
luje za težnje britanskega im-
perializma v Zed. državah, a tu-
di sedanja angleška vlada je po
vseh znamenjih podtalno na de-
lu za tako spremembo v španski
vladi, ki bi sledila Angliji čez
drn in strn in se vpisala v njen
ekonomski blok.

Demokraciji v Španiji pa bi
tak preobrat vlade v Madridu
ne bil nič kaj v oporo, kajti raz-
mere bi v tem slučaju bile pri-
bližno iste radi katerih je bila

' monarhija z Alfonzom na čelu
j vržena in jo je nasledila repu-
! blika.

!

Cerkev za reakcijo najbolj
aktivna

V zavezniških krogih, ki od-
ločajo o bodočnosti Španije, to
so predvsem London, Pariz in
Washington, se gre torej ne sa-
mo ali naj fašizem tam ostane
ali ne, pač pa, ali je mogoče dati

. Španiji namesto Franca tak re-
žim, ki se bo zavzel za ohranitev
privatne svojine in za privatne
interese v splošnem. Največja
posestnica v Španiji je katoli-
ška cerkev, ki ima ne samo ogro-
mna zemljišča, pač pa tudi to-
varne in sploh vsake sorte obra-
te. To je vzrok, čemu se Vasi-

. kan toliko prizadeva, da bi špan-
ski republikanci ne prišli več na
krmilo pač pa naj se bi jim dalo
v kaki novi monarhistični obli-

-1 ki vlade par mandatov takih
1 ki jih bi primorali delovati z

ostalo vlado vred za utrjevanje
starega reda pod znamko demo-
kracije.

Stališče Sovjetske unije
Zelo zainteresirana za bodoč-

nost Španije je umevno
, tudi Sovjetska unija. Toda pri

odločanju o bodočnosti vladne
oblike na Španskem je brez be-
sede. Francovega režima ni ni-

■ koli priznala, pač pa so to takoj
storile Zed. države in Anglija.
Izmed evropskih dežel ima di-
plomatične stike s Francovo fa-
šistično Španijo tudi Italija, Ir-
ska, Portugalska in še par dru-
gih takih dežel, ki so bile med
vojno nevtralne. Glavna vez

, med vsemi glede Španije pa je
vatikanska diplomacija.

Sovjetska unija je doslej de-
i lovala za priznanje republikan-

ske vlade, in ob enem pa skozi
svoj propagandni aparat ruje

, proti Francu in Vatikanu in s
tem indirektno proti onim v

ameriški in< v angleški diploma-
ciji, ki skušajo Španijo obdržati
v podložnosti cerkve in jo ob
enem proglasiti za “ustavno”,
demokratično državo.

V teh spletkah ni še upati, da
bo Španija postala to v kar se
je spreminjala, ko jo je s po-
močjo Hitlerja in Mussolinija
Franco napadel. Kajti takrat* je |
imela v načrtu dalekosežne so-
cialne reforme in izmotavala se j
je iz klešč hierarhije, ki so jo
uklepale duševno in ekonomsko
zasužnjile.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

je Franco povabil tudi na kosilo
v Madrid in da se je vabilu od-
zvel. Medtem je francoska vla-
da naredila proti Francu pote-
zo, ki jo španski fašizem smatra
za sovražno in bolj od strani sta
se ji pridružile tudi angleška in
ameriška vlada. Newyorški kar-
dinal Spellman se je vsled tega
“premislil” in dejal, da vsled
“slabega vremena” njegovo le-
talo ne more pravočasno na ob-
isk v Madrid. Ko so ga časnikar-

i ji vprašali, ako je še kaj druge-
ga vzrok kot slabo vreme, se je
izvijal. A končno se je le odlo-
čil, da gre v Madrid, ni pa šel
na oglašani Francov banket pač
pa je obiskal le njegovega mini-
stra vnanjih zadev, nato pa šel

i v Lisbono, kjer je nadaljeval
pomenek z ministri španske in
portugalske fašistične diktatu-
re. Spellman. ki slovi, da je po-
leg papeža Pija XII. najspret-
nejši sodobni diplomat katoli-

| ške cerkve, si prizadeva ohrani-
ti Španijo hierarhiji in če Fran-
co že mora pasti, naj ostane ar-
mada pod starimi poveljniki in
vlada pa se spremeni v “ustav-

( no monarhijo”.
Španski republikanci se čudi-

' jo, zakaj niso imeli niti po pad-
cu Adolfa Hitlerja v zapad-

i nih republikah skoro nič opore,
i razen nekaj v Franciji, največ

J v Mehiki in prav nič pa v Zed.
državah. Pač zato ne, ker ne ve-
rujejo samo v demokracijo am-
pak mnogi tudi v socializem.

“Pravda” v Moskvi z dne 28.
februarja je v članku T. I. Bori-
sova Vatikan znova obdolžila
zvez s Hitlerjem vse do njego-
vega padca. In pa da še vedno
zastopa enako politiko kot jo je
Hitler. Vatikansko glasilo “Os-
servatore Romano” pa označuje

i “Pravdine” očitke za “deset de-
belih laži”. Ker cerkev v Rimu
smatra Rusijo za najnevarnejšo
krščanskemu redu, je razumlji-
vo. čemu se v Moskvi toliko ob-
regujejo obnjo. Vedo, da če bo
po njenem, se “sveta vojna”
proti “komunizmu” kmalu do-
godi.

V Bolgariji snuje nova vlada
gospodarstvo na temelju socia-
lizacije in kmečkega zadružni-
štva. To po mnenju svobodnega
podjetništva ni demokratično,
ampak totalitarno. A če ne bo
kakih nepredvidevanih ovir, n.
pr. nove vojne, bo Bolgarija brž-
kone preje do temeljev sociali-
zirana kot pa Jugoslavija in Če-
hoslovaška.

Rusija je vsled svoje taktike
v Mandžuriji v Čia*ng(-Kaišeko-
vih krogih zelo kritizirana in pa
tudi v Washingtonu in Londo-
nu. Prvič, ker njene čete iz
Mandžurije še niso odšle, in pa
ker izvažajo stroje in drugo o-
premo iz mandžurske industri-
je, ki jo je zgradila Japonska.
So tudi še razna druga nesogla-
sja, kajti posebno v Washing-
tonu jim je neljubo, ker iz raz-

nih poročil sklepajo, da kani
Rusija napraviti iz Mandžurije
drugo Vnanjo Mongolijo. Gre sc
torej za premoč na Pacifiku in
to je ena izmed onih igre, ki
vsebujejo v sebi kali za novo
vojno.

Vjačeslav Molotov se je ne-
davno potožil, da je pod orož-
jem še mnogo mož pod povelj-
niki, ki so Rusiji sovražni. Med
njimi je kakih dve sto tisoč Po-
ljakov, večinoma v Nemčiji, v
Italiji in v Angliji ter na bliž-
njem vzhodu. V Nemčiji je tudi
veliko bivših srbskih vojakov,
ki nočejo domov, in v Avstriji
Rupnikovih domobrancev. In v
slučaju kakih težkih nesporazu-
mov ne bi bilo težko razorožene
Nemce mobilizirati nazaj v ar-
mado. Te vrste odnošaji in očit-
ki niso zdravi za mir.

PRIZNANJE
BOLGARSKE VLADE

ONA poroča iz Zofije, da se
je bolgarska javnost živo zani-
mala za vesti o zasedanju orga-
nizacije zedinjenih narodov v
Londonu in razpravljala tudi
mnogo o priznanju rumunske
vlade. Časopisje domovinske
fronte je z velikim zanimanjem
razpravljalo o razmerah, ki so
na Rumunskem omogočile pri-
znanje vlade in očita opoziciji,
da ni dovolj patriotična, da bi
se podredila zahtevam treh ve-
lesil.

Bolgarsko časopisje je jako
previdno v svojem pisanju o an-
gleško-sovjetskem sporu glede
Grčije in priobčuje le popolno-
ma nepristranske članke o tem
vprašanju, navzlic temu, da se
zadeva neposredno tiče bolgar-
skih interesov.

Bolgarija je edina balkanska
dežela, katere London in Wash-
ington še nista priznala. Bolga-
ri poudarjajo, da se Bolgarija
nikdar ni borila proti zavezni-
kom, dočim so se drugi sateliti
osišča aktivno udeležili vojne.
Uradno naglaša vlada, da so bi-
le vlade Madžarske, Rumunije

; in Finske priznane,, čeravno so
■ bile v borbi proti Sovj uniji.

V Italiji 107,000
poljskih vojakov

V Italiji se nahaja poljska ar-
mada 107,000 mož, ki je še ved-
no oborožena. Njen vrhovni po-

-1 veljnik je general Ander, velik
sovražnik Rusije, ki še vedno
upa, da pride med zapadnimi
silami in Rusijo do oboroženega
spopada.

Poljsko armado v Italiji in v
Nemčiji vzdržuje Anglija. Mo-

j škva je to neprijateljsko posto-
panje Angležev, pa tudi Ameri-

; čanov, že večkrat ožigosala, sre-
di februarja pa je zahtevala od-
govor, kaj se s tem namerava,
in protestirala je tudi jugoslo-
vanska vlada, ker se daje be-
guncem, ki so sovražni Titu, to-
liko potuhe.

Konservativni poslanec Stan-
ley Reed je dne 12. feb. v par-
lamentu vprašal, koliko časa bo
Anglija še vzdrževala to polj-
sko armado v Italiji, in omenil,
da stane njeno vzdrževanje An-
glijo osem milijonov dolarjev
na mesec. “Čemu držati te Po-
ljake v Italiji, kjer so nezaže-
Ijeni, in ki opravljajo dela, .ka-
kršna ne eksistirajo,” je vpraše-
val. Vojni tajnik J. J. Lawson
mu je odgovoril, da bo vlada da-
la svoje poročilo o tem v krat-
kem času.

Osa leže svoja jajca vedno v kak-
šen sad. Pri ljudeh se imenuje to:
pametna ženitev.—Roda Roda.
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