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Prazni sedež kriči.,.
Ko to pišem, se je izobličilo

obžalovanja vredno dejstvo, da
nam manjka državnika Roose-
veltovega kova. Ko to pišem, je
vrsta delegatov Združenih na-
rodov škrbasta.

Odstranil se je zastopnik vla-
de, proti kateri so vse zadnje
tedne na vse mogoče načine
brenkali in ropotali, kakor da
bo to sodna obravnava. Za maj
pripravljeni teater atomske
bombe, v Canadi odkrita špijo-
naža, Churchillove “počitnice”
v Floridi, priostreni članki v li-
stih. bobnanje na govorniških
odrih, vse to in še mnogo dru-
gega je imelo za cilj: ustrahova-
ti Sovjete, pritisniti njihovo vla-
do na zatožno klop, jo ponižati
v očeh njenih in vseh vnanjih
narodov, zanetiti nezadovolj-
stvo, podpihati nezaupnost, kaj-
ti kolos stopa imperialistom na
predolge prste.

Saj je bilo naravnost ganlji-
vo, kako je Churchill trkal na
dušo ruskega ljudstva, prav ka-
kor mačka v Levstikovi pesmi-
ci: “Miška ljuba, pojdi sem .

. .
Rada bi te gladila, plesati nava-
dila . . .” itd. Ah, odkriti kakšno
razpoko med Stalinom in ljud-
stvom! Kako bi si razni za ‘ljud-
sko dobro’ vneti ljudje pljunili
v roke, pa razbijali po razdva-
jalni zagozdi! “Končno,” bi re-
kli, “končno bomo uspeli! Vara-
li so nas pisači, ki so pisarili, da
je treba le sunka, pa bo Sovjet-
ska unija razpadla, se sesula
umetna tvorba, ki jo le komuni-
stični terorizem skupaj drži. Hit-
lerjev izjalovljeni poizkus nam
je odprl oči. Štiri leta je trajala
borba. Časa in prilike dovolj,
da bi se bilo lahko začelo kje kaj
krušiti. Ali nič tega se ni zgo-
dilo. Kaj jih torej spaja ..

.?

Smešnice smo zbijali na rovaš
medveda, ki hodi po dveh in se
smejali. Kdo se bo smejal zad-
nji? Kdo . . .?”

Da, kaj jih spaja? Stalinova
roka je trda in njegova vlada ne
cepi dlak. To kažejo razne čist-
ke, ki jih vse do začetka zadnje
vojne ni bilo malo. Kdor čita
zgodovino carske Rusije, bo ra-
zumel Stalinove čistke, bo razu-
mel marsikaj, tudi takozvane li-
kvidacije, ki so bile vsekako
okrutna operacija na sovjetskem
telesu. Rusi so bili vajeni še ve-
liko okrutnejših operacij, saj
jim je carska ujeda kakor mito-
loškemu na skalo razpetemu
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Poskusi za zanetitev nove bratomorne
borbe med delavstvom v Nemčiji!

Nemčija je razdeljena pod štiri upravne zone: ameriško, so-
vjetsko, angleško in francosko. Največ se čuje o tistem predelu,
ki je pod rusko vojaško vlado. Sovjetski tisk pripoveduje, kako
se tam demokratizira vse, kar je dovzetnega za demokracijo.
Zemlja veleposestnikov je že razdeljena kmetom, ki so jo obde-
lovali. ne pa posedovali. Industrija je prešla v upravo ljudskih
odborov. Izvršene so bile občinske volitve in kar se delavskega
gibanja v sovjetskem predelu Nemčije tiče, je solidarno. To se
pravi, socialdemokrati in komunisti so sedaj enotna stranka, ki
je zavrgla obe stari imeni, zato da ne bo spotikanja radi firme,
ki je bila diskreditirana bodisi pod nemško komunistično ali
nemško socialdemokratsko označbo.

Nasprotniki Sovjetske unije prisegajo, da je bila pobratimija
socialdemokratov in komunistov v Nemčiji prisiljena zaroka. Ne-
dvomno so komunisti v sovjetskem predelu okupirane Nemčije
socialdemokratom predložili svoj program—tako je bilo tudi po-
ročano, in ugotovili, da je tak, kakor ga tudi oni hočejo. Torej
čemu se bi v prid kapitalizma še tepli drug proti drugemu, ka-
kor so se v prošlosti?

Argument je zalegel in nastalo je enotno delavsko politično
gibanje, kar pa angloameriškemu vojnemu poveljstvu v Nemčiji
ni bilo všeč, češ, da so taki sporazumi v protislovju z demokra-
cijo. Hoteli so, da se naj bi nemški socialdemokrati in komunisti
še tepli med sabo, kakor so se v weimarski republiki.

Nekaj zakrknjencev so res dobili na svojo stran. Poročajo,
da so jih sovjetske oblasti radi kaljenja “reda in mira’’ aretirale
in tako je nastal nov povod za zahteve ščititi “demokracijo” v
rajhu.

V ameriškem in angleškem delu okupirane Nemčije so naši
in angleški višji častniki (kajpada veliki pristaši “zapadne demo-
kracije”, o kateri vedo samo to, da pomeni ščitenje kapitalizma),
storili vse kar so mogli tudi v zaduševanju poskusov obnove so-
cialdemokratskega gibanja in strokovnih unij. Ko pa so iz Lon-
dona in Washingtona dobili navodila, da tako ne bo šlo, kajti če
se v sovjetski zoni politične aktivnosti lahko vrše in unije obnav-
ljajo, je treba več demokracije tudi v tistih predelih Nemčije,
ki jih zapadna demokracija vlada. Tako so se oficirji po dolgem
obotavljanju le odločili dovoliti obnovitev strokovnih delavskih
unij in pa političnih strank, med tem ko so konservativcem in pa
klerikalcem že prej pripomogli, da so si utrdili svoje pozicije.

Pravijo, da postopa sovjetska oblast v odločevanju, kdo naj
bo kdo v njenem delu Nemčije, jako pristransko. Verjetno.

Še veliko več takih pritožb pa prihaja iz tistih delov Nem-
čije, v katerih odločuje ameriška in angleška vojaška oblast.

Ker se naši in angleški—skrajno reakcionarno vzgojeni biro-
krati, boje, da ne bi Nemčija postala “komunistična”, so se do-
mislili, da je Hitler, nemški kapitalizem in nemški nacionalizem
zelo dobro uspeval v negovanju borbe med nemškim proletaria-
tom. Smatrajo, da je sedaj čas spet udarjati na enake strune.

In tako dobivamo iz poročevalskih virov ameriškega kapi-
talističnega novinstva vesti o “nepomirljivosti” med socialdemo-
krati in komunisti v Nemčiji. Namen teh “novic” je prozoren.
Razumnemu delavcu je jasno, da se gre kapitalizmu za ohranitev
Nemčije in Evrope staremu redu. Ker je kapitalizem s silo ne bi
mogel več rešiti zase, si skuša pomagati s podpiranjem razdorov
med delavstvom.

Igra se mu ne bo posrečila. Proletariat noče več borbe med
sabo in zahteva skupnost v boju za odpravo kapitalizma. Seveda,
ker kapitalizem poseduje še vsa propagandna sredstva in vsa bo-
gastva po svetu, z izjemo v USSR, mu bo še uspelo premotiti na
milijone ljudi, češ, borite se za demokracijo, a ne povedo pa mu,
da s tem ne mislijo socialne ali industrialne demokracije, ampak
nekaj takega, kar tu označujemo za kapitalizem, ki naj se ga de-
mokratično kontrolira.

Odgovorni socialdemokrati in socialisti v Evropi so se za-
vzeli preprečiti borbo, kakršna je divjala po zaslugi kominterne
in njenih voditeljev, med njimi tajnika Zinovjeva, ki ni delav-
stvu prav nič koristila pač pa pripomogla fašizmu v sedlo. “To se
ne smo ponoviti!”

“Nikoli več ne igrajmo kapitalizmu v roke!”
Seveda, gesla so gesla in ljudje so ljudje. Pregorečnost in

maščevalnost komunistov na eni strani, in pa starinska dogma-
tika starih socialdemokratov na drugi zaveznike v Nemčiji še
navdaja z upanjem, da ji bodo preprečili postati “komunistična”
država. Kar je socialdemokratov socialističnega prepričanja, se
kapitalizmu zapadnih sil ne bodo pustili v omreženje. A nekateri
so se iz razloga, ker so bili v to povabljeni in se sedaj dušajo za
demokracijo zgolj s stališča, ker so “proti” komunistom.

Na drugi strani se tudi komunisti ne morejo spomniti škode,
ki so jo napravili vsemu svetu to se pravi —s svojo vratolom-
no taktiko posebno prva leta po boljševiški revoluciji in v prvih
dveh letih druge svetovne vojne.

Ako so komunisti in social demokrati za socializem, ni vzro-
ka, čemu si bi energije razbijali med sabo. Ako so za skupni pro-
gram in oboji zoper kapitalizem, bi bilo le kapitalizmu v korist
če se spet obnovi strahovita, zagrizena gonja, kakršna je upropa-
ščala “levičarske” in “desničarske” delavske organizacije po prvi
svetovni vojni.

V teh letih je delavstvo ijnelo vso priložnost iti skozi šolo
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V PREDELU BERLINA, ki je pod sovjetsko okupacijo, se je dogodila nedavno velika eksplozija v po-
slopju glavnega ruskega vojaškega stana in ga skoro čisto porušila. Na sliki so sovjetski častniki in razni
drugi uradniki, ki pregledujejo učinke eksplozije. Pai oseb je bilo übitih, mnogo ranjenih. Nekaj municije.
ki je bila naložena v kleteh, je ostalo od eksplozije nedotaknjene.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
skozi dolgo vrsto stoletij. Ta-
krat ni nihče štel padlih glav,
se nihče ni zgražal, čeprav je bi-
lo vsemu krščanskemu svetu
očito, da je življenje ruskega na-
roda ena sama brezkončna veri-
ga trpljenja, ena sama križeva
pot na Golgoto, brez upa na
vstajenje.

Ruska zgodovina onih časov
je zgodovina krvi in solz, drama
polna krohota in stokanja, tra-
gedija, ki se nikdar ne razpleta
in zaključuje, ampak se zmerom
zapleta in vozla in v kateri ni
bilo žrtev nikoli dovolj.

Na svojo srečo je bil narod
dovolj številen, da je vse to pre-
bolel. toda za kronanega despo-
ta je bil prevelik. Bal se ga je,,
dobro vedoč, da bi se ruski or-
jak utegnil 'otresti njega ter
drugih plemenitih pijavk, zato
ga je bilo treba z ukazi poveza-
nega tlačiti in tiščati h tlom, mu
s knuto izbiti iz glave vsako mi-
sel, vsako željo po spremembi.
Tiščal in tlačil, zatiral in izko-
riščal bi ga še nadalje, da ni bi-
lo vojne in revolucije.

Ne verujem v umore. Toda,
ali si predstavljate, v kakšnem
položaju se bi nahajali Sovjeti
danes, ako bi bili carja in nje-
govo rodbino izgnali, namesto,
da so jo postrelili? Tudi, če bi
bili vsa ta leta mirovali, zdaj
ne bi! Nekaj bi jih čakalo v Lon-
donu, nekaj v Rimu, nekaj dru-
god: vsi s tropami podrepnikov
in oboroženimi četami za sabo.
In vsi bi kakor jastrebi čakali,
da se vržejo na komunističnega
hudiča in rešijo rešijo! ruski
narod iz njegovih rdečih krem-
pljev.

Ampak naslovni ‘prazni stol'
še zmerom kriči. . . Kaj kriči?

“Blok devetih proti dvema!
Proti Rusiji namenoma ustvar-
jeno napeto ozračje ne dopušča
razpravljanja, izključuje vsak
kompromis! Rusiji ne more biti
vseeno, kdo in kaj se ji ugnezdi
za hrbtom. Iran je majhna de-
žela, utegne pa postati velik trn,
če pojde po volji Britov. Tisoč
in en vzrok ima, da ne zaupa
smehljajoči, demokratično po-
barvani maski na obrazu trde-
ga, samogoltnega imperializma!
Temu gre v prvi vrsti za olje, za
kolonije in pot do njih, za leta-
liščne baze, za sirovine, za kup-
čijo, skratka za grabež; Rusiji
gre v prvi vrsti za varnost! Pod-
pira in poteguje se za ljudske
vlade, kajti ljudstvo ne mara
vojn, zato so od ljudstev postav-

izkušenj. In ako ima za učenje količkaj volje, je lahko spoznalo,
da nima hodeč po starih potih, nobene druge bodočnosti kot ostati
v sedanjosti in v socialni negotovosti.

Našim čitateljem, ki nam o teh rečeh pišejo, pa priporočamo:
Vse, kar berete v raznih listih, je v glavnem iz kapitalističnih
virov. Njim ni za delavsko gibanje, pač pa delujejo, da se ga dis-
kreditira, omalovažuje, smeši in kjer le mogoče, tudi uniči.

Socialisti nikjer na svetu nočejo biti partnerji takih nakan,
pa tudi če se delavstvu nasprotni tisk še tako trudi dokazati na-
sprotno. Socialisti so pionirji vsega socialnega napredka, gradi-
telji demokracije in to so bili tudi v Rusiji, kajti strmoglavljenje
carizma so oni izvedli, čeprav so se potem razbili med nepomir-
ljive struje. V tej borbi se je polastila moči tista, ki je bila naj-
bolj drzna. Ker je kapitalizmu tak sistem v napotje, se trudi,
kako bi naše sorte demokracijo tudi tam uvedel. Oziroma, kako
se iznebiti USSR z atomskimi bombami, če ji ne bo drugače mo-
goče napraviti konca.

Ijene vlade še najboljše jamstvo
za trajen mir. Anglo-ameriška
politika pa vleče vse bolj nazaj,
na predvojni status quo, v stari
paradiž razdvojev in klic za no-
ve vojne. Zato je vprašanje Ira-
na važnejše od vprašanja Grči-
je, ali od Španske, ali od mahi-
nacij na Javi, ob Jadranu in
drugod po svetu.”

Oj stol, zaman kričiš! Bruna
v našem očesu ne maramo vi-
deti!

Itaiija zna ne samo
prositi za relif, pač
pa ga tudi zlorabi jati

(Nadaljevanje s 1. strani.)
sem od lanskega avgusta enajst-
krat prepotoval in ne rečeni, da
so vsi v nji dobro hranjeni, am-
pak dejstvo je, da v nji ni ak-
tualnega pomanjkanja. Večina
krajev, kar se živeža tiče, sploh
ni prizadetih, pravi on.

Najslabše žive delavci v me-
stih, a v vladi so čezCialje slab-
še zastopani, ker se reakcija s
pomočjo zavezniške vojaške vla-
de in zavezniške diplomacije ja-
ča, pa tudi na podlagi omenje-
nih izjav s pomočjo relifa, ki
ga je Italija deležna v večji me-
ri kakor pa tiste dežele, ki so ga
v resnici še bolj potrebne.

Robert Conway se zelo nor-
čuje z večerjo, s kakršno je vla-
da postregla Hooverju. Na mizi
je bilo črnega kruha, brez ma-
sla dasi je vsakdo, ki je
Hoovru stregel, vedel, da se do-
bi belega kruha in masla v Ri
mu v vsaki boljši restavraciji in
v hotelih kolikor hočeš, če imaš
denar.

Kakih pet tednov prej prodno
je prišel v Rim Hoover so bili
od iste vladne avtoritete povab-
ljeni na banket v isto sobo ame-
riški in angleški časnikarji. Na
mizi je bilo belega kruha v izo-
bilju, in masla in pa mesnin s
sedmimi prikuhami.

Ko so Hooverja na poti iz Ri-
ma, ko je bil v Pragi, o tem
vprašali, je dejal, da ne smemo
verjeti le temu kar se govori o
črni borzi v Italiji, ampak o po-
trebah italijanske revne mase.
Na vprašanje, dali je kaj pro-
učil, če italijanska vlada misli
stopiti črni borzi bolj odločno
na prste, ni mogel odgovoriti.
Zdi se torej, da je Truman po
svoje pripomogel, da je moral
službo pustiti dober načelnik
relifne akcije (UNRRA) bivši
newyorški governer Lehman.
Nadomeščen je z bivšim new-
yorškim županom LaGuardiom
in nad njim pa je še posebni
Trumanov zaupnik Hoover. Po-
leg teh je v službi v UNRRA in
pa raznih drugih vlad še cela
vrsta drugih raziskovalcev ži-
vilskega problema v Evropi, ki
seveda vsi izjavljajo, da je tam
zares pomanjkanje in ob enem
delajo vladam in pa relifni ak-
ciji UNRRA nepotrebne stroške,
namesto da bi šel tisti denar za
relif in za vzdrževanje takih
uradnikov, ki se bi sukali rajše
med ljudstvom namesto med
sito posvetno in duhovsko go-
spodo.

Mnogo železničarjev
übitih v nesrečah

Iz poročila vladne železniške
komisije je razvidno, da je bilo
lani v nesrečah pri svojem delu
898 železničarjev übitih in 47,-
261 pa poškodovanih.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

vladne čete zajele, je Draža in
enajst četnikov. In pomlad je tu
in še vedno mir v Jugoslaviji.
Ljudje orjejo in sejejo. Za Mi-
hajlovičeve, Petrove in Topalo-
vičeve spletke se ne utegnejo
brigati.

Iz Aten je bilo 30. marca po-
ročano, da je Mihajlovič, ki so
ga “Titovci” ujeli, le dvojnik.
“Pravi” Mihajlovič je še v šu-
mah. Tako je baje poročal sam
iz svoje skrivne radio postaje
Do 13. marca, ko je bil vjet, je
govoril po radiu vsak dan. 30.
marca pa je pojasnil, da je mol-
čal toliko časa zato, ker ga je
nadlegovala srčna hiba. Vest iz
Aten pomeni le to, da se stara
jugoslovanska gospoda v übež-
ništvu ne bo pomirila tudi če
je Draža ujet in bo intrigirala
dalje vedno v upanju, da se I
Zed. države zapletejo v vojno
z Rusijo, jo z atomskimi bom-
bami premagajo in übežna go-
spoda pa se vrne v Beograd, v
Ljubljano in Zagreb.

Ameriški Srbi verjamejo, da
je Mihajlovič res ujet. Enako
Srbi v Londonu. Na ameriško
vlado so apelirali bivši poslanik
Konstantin Fotič, škof Dionizi-
je, predsednik SNS L. C. Chri-
stopher (Krištoforovič) in M. M.
Duchich v Garyju, da naj po-
skrbi ujetemu Mihajloviču po-
šteno obravnavo. Jugoslovanska
vlada ga je namreč obtožila ve-
leizdaje in smatra ga ob enem
za vojnega kriminalca. Fotič je
našemu državnemu tajniku Byr-
nesu še posebej priporočil, naj
poskrbi, da si bo Mihajlovič la-
hko izbral za zagovornika na ob-
ravnavi kakega ameriškega od-
vetnika, ker na advokata, ki bi
mu ga dala Titova vlada, se ni
zanesti.

Jugoslovanski narodni odbor
v Londonu, ki se smatra za na-
daljevanje jugoslovanske za-
mejne vlade, je brzojavil glav-
nemu tajniku združenih naro-
dov Trygve Lieu v New York,
naj se zavzame za Mihajloviča,
ki je zaveznikom toliko poma-‘

I gal. Med podpisanci jebivši pre-
mier Slobodan Jovanovič in dr.
Milan Gavrilovič. Morda se bo
oglasil tudi njegovo veličanstvo
Peter. Kar se tiče Mihajloviča,
če je res ujet (tisti, ki ga imajo
zaprtega, ga gotovo poznajo) bo
dobil pošteno obravnavo. Toda
sodil ga bo režim, proti katere-
mu se je boril in se v ta namen
vezal tudi z Nemci in Nedičem.
Kakšna bo obsodba, je torej že
v naprej vsakemu jasno.

“La Parola” v New Yorku, ki
se navdušuje za strmoglavljenje
italijanske dinastije (čitaj njen
članek na 6. strani v tej številki)
in ob enem hujska proti Titu in
Jugoslaviji, je priobčila iz za-
vezniškega tiska nekaj slik o tr-
plenju Italijanov v jetniških ta-
borih v Jugoslaviji. Podobne so
onim iz nacijskih mučilnic. Pra-
vi, da so povzete iz zavezniške-
ga tiska (ameriškega in angle-
škega). To so baje tisti Italijani,
ki so jih ugrabile jugoslovanske
čete na Primorskem in jih vrgle
v logarje. Možno je, da so se pri-
morski Slovenci in Hrvati nad
bivšimi Mussolinijevimi pod-
repniki maščevali in maščeva-
nja so navadno vselej okrutna.
Prav lahko je verjetno, da je
precej takih Italijanov tudi v
jetniškem logarju. Ampak mar
so zavezniški časnikarji in ured-
niki “La Parole” pozabili, da je
bila Italija v vojni z Jugoslavi-
jo, in da je mučila Slovence in
Hrvate na Primorskem od kar
je postala fašistična? Angleži in
Američani so morda vse to po-
zabili, ne pa Jugoslovani!

Časopisi zelo hvalijo ukrep
železnic, ker so uvedle ot At-
lantika do Pacifika in obratno
direktne vlake. Prej se je bilo
treba v Chicagu vsem potnikom
presesti. V bodoče jim tega ne
bo treba. Namreč tistim ne, ki
so dovolj bogati, da se lahko vo-
zijo v “ekskluzivnih” vlakih. Za
navadne potnike pa je ostalo
vse po starem.

Prijatelj iz Milwaukeeja je
piscu te kolone dne 24. marca
na slavnosti društva št. 16 SNPJ
dejal: “Ja, kaj pa vam je, da
priobčujete v Proletarcu taka
pisma kot je bilo Jelenčevo?”
Pojasnil je, da ga je “Obzor”
ponatisnil in je napravilo med
ljudmi za socialiste slab vtis
Ker dotičnik nima “Proletarca” j

je naravno, da je dobil iz Jelen-
čevega pisma napačno sliko.
“Obzor” ga je ponatisnil z na-
slovom “Pismo slovenskega so-
cialističnega voditelja Ivanu
Moleku.” in na koncu pisma do-
dal ‘Po Proletarcu’." Pismo An-
gela Cerkvenika o pobegu Ce-
lestina Jelenca v Rim, ki je bilo
v isti številki “Proletarca”, je
“Obzor” previdno izpustil, ena-
ko tudi naš komentar in na ta
način je lahko napravil “za so
cialiste slab vtis”. Etično to od
“Obzora” ni bilo, ampak namen
posvečuje sredstva in “Obzor”
se po tem jezuitskem pravilu
zmerom ravna.

Bližnji vzhod je dežela prav-
ljic in olja. Oljna ležišča v tem
delu sveta znašajo polovico do
sedaj znanih oljnih vrelcev po
svetu. Kontrolirajo jih anglo-
ameriške oljne družbe. Sedaj bi
rada nekaj deleža v njih tudi
Sovjetska unija in zato toliko
vika in krika proti nji. Kadar je
boj za olje, se pozabi na demo-
kracijo in na vse take idealne
stvari, ali pa, če se jih naglaša,
se to dela zato, da se javnosti
meče pesek v oči.

Liston M. Oak pravi v New
Leadru, da bi bila zveza med
Zed. državami in Veliko Brita-
nijo (vojaška, politična in eko-
nomska) zelo logična seveda
proti • “ruskemu boljševiškemu
imperializmu”. Mr. Oak bi tako
zvezo pozdravil in podpiral. Ne
dopade pa se mu, čemu sta ame-
riška in angleška vlada tako na-
vdušeni le za svobodo Perzije
in za nedotakljivost Turčije, ne
pa tudi za “svobodo Poljske”,
in pa baltiških ter balkanskih
dežel. Nato prikima, da sta za
Perzijo in Turčijo zato tako vne-
ti, ker se tam anglo-ameriški in-
resi z ruskimi direktno križajo.
Gre se pač za olje, za kontrolo
nad Sredozemljem in za pot v
Indijo. Torej za imperializem,
ne za demokracijo.

V Virginiji se je 1,600 delav-
cev v elektrarnah pripravljalo
na stavko. Governer William M.
Tuek 'je proglasil izjemno sta-
nje in te delavce “draftal” v
državno milico. To je storil na
podlagi neke postave, ki je še
izza kolonijalnih časov. Običaj
je, da služba v državni milici ni
prisilna ampak prostovoljna. To
pravilo je veljalo doslej tudi v
Virginiji. Delavci, ki so mislili
zastavkati, ne zahtevajo druge-
ga kot da se jim da po $125
vsakemu zaostale plače. Družba
jim ni hotela ugoditi, pa ji je
prišel governer seveda demo-
krat na pomoč z uveljavlje-
njem stare postave, ki jo je iz-
taknil v zaprašenih arhivih. Se-
veda, če bodo delavci zadevo
pritirali na vrhovno sodišče, bo
governerjev ukrep proglašen za
neustaven, ampak to še ne bi
pomenilo, da se bi delavcem
moralo izplačati omenjeni zne-
sek. Pomenilo bi le, da so bili
nezakonito primorani ostati na

I svojih mestih kot vojaki, in kot
taki podvrženi vojaški discipli-
ni in za prestopke pristojni pod
vojaško sodišče.

Tole mi ne gre
v glavo?

_

/■ /

Sedaj, ko je Francija vladi Zed.
držav in Anglije predlagala, naj se
prične za strmoglavljenje fašizma
v Španiji z ekonomskimi sankcija-
mi proti Francu, se je izkazalo, da
pravzaprav v Washingtonu in Lon-
donu ni .nobenega navdušenja vreči
španskega diktatorja. Torej če smo
res tako za demokracijo na Polj-
skem, v Bolgariji in Iranu, čemu
protežiramo fašizem v Španiji, to
mi nikakor ne gre v glavo.
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