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Zapovedani in
nezapovedani posti

Naš mesar, ki je izučen krz-
nar in ki ga vselej grdo dirne,
ako ga kdo naziva “mesar”
se vse te dni strašno jezi, ker
nima kaj mesariti. Police v dol-
gi hladilnici so že ves teden pra-
zne in na kavlje se je že v so-
boto obesila praznota. Nekaj
koncev takozvanih mehkih sa-
lam je še na razpolago in pa
krajec že razpokanega sira.

Pa se gospodinje spogleduje-
jo vsak *dan bolj nestrpno in z
očmi nervozno mežikajo povpra-
šujejo, kako in kaj ... Pomaga
še telefon, ki poje in poje, in
Pavel tako je mesarju ime
odgovarja, se prestopa z noge na
nogo in si grize v ustnice-

Težko se je brzdati.
“O. saj je ta teden itak teden

posta in . . . ampak velikonočna
nedelja bo tu in z njo mojih dva-
najst povabljencev . . . Celo
gnjat - .

.”

“Ne morem obljubiti niti ene-
ga parklja, kamoli cele gnja-
ti . . .!”

“A v Milwaukeeju, sem sli-
šala, da je mesa, kolikor in ka-
kršnega kdo hoče .. .”

Pavel se ujezi. “Pa pošljite
svojih dvanajst apostolov tja-..”
in se mu glas pri temu od same
ironije potresa kakor žolica.

Prav resno se je bati, da bodo
Pavlu izkušnje tega tedna raz-
jedle vso zunanjo polituro in
mu povrh še nemara skvarile
značaj. Vendar se še spomni, da
je skoz doslej veljal za dobro
dušo, pa objasnjuje nekoliko mi-
leje: “Po tri, štiri ure vsakteri
dan tega tedna sem potratil na
trgu, a vse kar sem dosegel, je
bilo zmigavanje z rameni . .

.”

Tako se bomo torej morali te
dni vzdrževati mesnih jedi tudi
tisti, ki se za cerkvene postne
postave veliko ne menimo. Kar
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Za spomenik, ki ne bo samo kamen
in bron, je res vredno zbirati

Ko so Slovenci zbirali za spomenik Francetu Prešernu, so
hoteli postaviti nekaj veličastnega. Pa so se rodoljubi odzvali le
po malem, denarja za kaj impozantnega pa je bilo treba veliko-
Domislili so se, da bi bilo vredno prirediti narodno slavnost, ka-
kršne Ljubljana še ni videla. Vršila se je v Zvezdi. To je bilo še
za časa stare Avstrije. Neki nemški list (v Celovcu) jo je opisal za
slavnost ob izpraznjenih sodih. Bilo je baje sodčkov iz “sloven-
skih” pivovarn cele kupe in pozno zvečer se je vse majalo sem-
tertja, razen “sodčki”.

Določeno vsoto se je zbralo in pomagali so kolikor toliko tudi
nekateri tukajšnji Slovenci. Pred frančiškansko cerkvijo v Ljub-
ljani je bil Francetu Prešernu postavljen spomenik, nad katerim
se je zelo zgražal takratni ljubljanski knezoškof Anton Bonaven-
tura Jeglič Muza nad Prešernom se mu je zdela premalo oble-
čena. A Ljubljančani so se spomenika kmalu privadili in tudi
Jeglič se ni pohujšal ob njemu.

Ljubljana ima veliko spomenikov. Oziroma jih je imela. In
pa zvonov. V prvi svetovni vojni so ji pobrali zvonove, v drugi
pa tudi spomenike, če so bili iz dobrih kovin. Ne vseh nekaj
so jih ji Italijani in Nemci pustili, da ne bi bilo preveč “zamere”-

Tu (v Ameriki) so Slovenci zbirali za že vse sorte spomenike
in nagrobne kamne. Tisti, ki so pri tem pomagali za spomenik
Baragu v Clevelandu, in Cankarju na Vrhniki, in drugim zasluž-
nim možem, se tega morda še spominjajo.

Spomeniki so vredna stvar in je prav, da se jih postavlja
tistim, ki so si jih zaslužili. Ampak v vojnah čestokrat izginejo
in ostane samo še podstavek.

Zelo trajni spomeniki pa so n. pr. bolniški zavodi, kajti tem
se običajno prizanaša tudi v vojnah

Na kratko, gre se za ustanovo, ki naj bi bila dar ameriških
Slovencev bolnim otrokom v Sloveniji. SANS, ki je akcijo zanjo
podvzel, se je odločil zbrati v ta namen najmanj $150.000. Nad
tretjino te kvote je že skupaj še dve pa bomo na cilju. In
ako bo več, toliko boljše. To bo stavba, zgrajena skupno z onimi,
v starem kraju, ki bo živ spomenik in s tem pomoč onim, ki lahko
v življenju še kaj postanejo to je otrokom. Potem bodo že oni
skrbeli za nadaljne spomeniki in za obvarovanje tistih, ki so jim
jih predniki postavili.

Zaton lige narodov, ki je obetala
veliko in nič velikega izvršila

V Genevi v Švici je veličastno, ogromno poslopje, dom Lige
narodov, ki je stalo okrog 28 milijonov dolarjev. Liga ali društvo
narodov je bila zamisel ameriškega predsednika Woodrowa Wil-
sona, ki je bil prvo svetovno vojno spremenil iz borbe med im-
perialističnimi, kapitalističnimi interesi posameznih dežel v kri-
žarsko vojsko za odpravo vojne in za utaboritev demokracije ši-
rom sveta. * j #

Saj izgledalo je, da je tako-
Vojna za odpravo vojne" je bilo eno izmed njegovih gesel

in pa njegovih štirinajst točk šle so skozi mase kot elektri-
čni tok.

Vojne je bilo konec in Clemenceau, David Lloyd George,
Nitti v imenu Italije in Wodroww Wilson so se zedinili skovati
mirovne pogodbe z vidika Wilsonovih 14 točk in ob enem so Wil-
sonu obljubili uresničiti njegovo temeljno zahtevo ustanovitev
društva narodov.

Naj po svetu nastane odslej trajen mir, vsak narod naj sam
odločuje o svoji usodi, diplomacija intrig, ki mešetari za zaprtimi
duri, naj preneha, izvrši se naj razorožitev in vse probleme pa
naj narodi, dežele in njihne vlade rešujejo vzajemno, v prid
vsega sveta, v zboru društva narodov.

Wilson je bil vesel. Še bolj pa tista ljudstva, ki so skozi dolgo
dobo največ trpela, pa podjarmljeni narodi in seveda ves liberalni
svet, ker si je od tega obetal novo dobo prelom s starim sve-
tom in začetek nove ere.

Ni vzelo dolgo, pa šo razumni ljudje že lahko uvideli, da je
splavalo vseh Wilsonovih 14 točk po vodi že pred pričetkom mi-
rovne konference v dvorani zrcal v Versaju-

Eden glavnih udarcev za ligo ali društvo narodov je bil udar
na Wilsonovo vnanjo politiko v Zed. državah samih. Zmagali so
republikanci in mu zavrgli vse, kar je sklenil. Wilson se je iz
Pariza vrnil razočaran do smrti ne samo nad svojo deželo ampak
nad vsemi zavezniškimi velesilami.

Liga je bila vzlic vsemu ustanovljena, kot so mu magnati
Anglije, Francije ter Italije v Versaju obljubili, ampak naš zve-
zni kongres je zaključil, da Zed. države ne bodo pristopile vanjo.

Kakor je bil to zanjo udarec, so narodi upali, da bo liga res
ustanova, ki naj svetu zavaruje mir, mu zgradi demokracijo in
blagostanje na temelju vzajemnosti da bo uspela in se ji kon-
čno pridružijo tudi Zed države. Vse zavezniške dežele so pristo-
pile od začetka. Francozi in Angleži so dominirali v nji. Po “po-
boljšanju” Nemčije je bila tudi ona pripuščena, nato še razne
druge dežele, tako tudi Sovjetska unija in vse se je razvijalo na-
videz dokaj idealno.

Pa so Japonci udarili v Mandžurijo, komisija društva naro-
dov, je japonski prestopek .preiskala in ostalo je pri preiskavi,
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V' ZDRAVNIŠKI POKLIC se priglaša vedno več žensk, kar je dobro, ker one so že po naravi bolj
ustvarjene za negovanje bolnikov kakor pa moški. Gornje je slika iz medicinskega kolegija v PhiladeLphiji, kjer se študentke uče v operiranju bolnikov.

KATKA ZUPANČIČ:

IVIH!
se mene osebno tiče, se mi zdijo
postni dnevi popolnoma na me-,
stu. In to iz edinega razloga, ker
so zdravju koristni- Drug za dru-
gim se seveda vrstiti ne smejo.
Toda semintja privoščiti svoje-
mu, mlinu malo oddiha, to jel
zdravo.

Posta ne poznajo le ljudje,
marveč i nekatere, zlasti meso-
jede živali. Za primer mi lahko
služi moj pokojni maček, Boris
po imenu. Na vsakih toliko
iokrog deset) dni se je za en dan
odtegnil vsaki jedi. Sprva sem
seveda sumničila, da se je bil
prejšnji dan preobjedel. Pa sem
se varala. Osem let si je delil z
nami streho in hrano, zato vem,
kaj trdim- Naš muc si je naložil
svoj vsakokratni enodnevni post
popolnoma prostovoljno. Taki-
sto se morajo tudi zveri po zve-
rinjakih postiti enkrat na teden.
“Iz zdravstvenih ozirov”, pra-
vijo njihovi prehranjevalci. “Iz
zdravstvenih ozirov”, bi bil re-
kel i naš Boris, če bi bil znal
govoriti.

Če je torej post priporočljiv
za mesojede živali, zakaj ne bi
bilo priporočljivo nekoliko posta
tudi za mesojedca na dveh no-
gah? Zlasti za takega, ki se za-
dostno ne giblje? Toda je že
tako, da smo ljudje v marsičem
nespametnejši od živali. Zato
nam je treba zapovedi od zgo-
raj: Posti se zapovedane postne
dni... A ta zapoved se ne ute-
meljuje na zdravje Bog ne
daj! pač pa svari pred gre-
hom in preti s kaznijo, če se za-
poved krši.

Ni to novo. Še pred krščan-
stvom je staro paganstvo spaja-
lo s svojim verstvom in verski-
mi obredi poleg mnogih nesmi-
selnosti tudi marsikaj za člove-
ka dobrega in koristnega. Vse-
kako se je že od davna dobila
med raznimi plemeni in rodovi
kakšna glava, ki je je iz svojih

kot je n. pr. običaj v našem zveznem kongresu. Mussolini je uda-
ril po Grčiji in spet je bilo nekaj preiskave in graje- Šele ko je
zapodil svoje horde v Etiopijo, so debatirali in se prerekali, iz-
rekli so se v društvu narodov celo za “sankcije” proti Italiji in
čakali, da je zmagala.

Tako je mali Viktor Emanuel postal “cesar” in Mussolini pa
svetovni prvak. Ligi narodov je pokazal figo in izstopil iz nje. Isto
je storil Hitler. Prav tako ali še bolj “užaljeno” je izstopila Ja-
ponska. Le Sovjetsko unijo so kratkomalo izključili, ker je na-
padla Finsko.

Liga se je s temi cincanji degenerirala do kraja- Za varnost
španske republike pred Mussolinijevim-Hitlerjevim napadom,
oziroma intervencijo vanjo se ni niti zmenila. Čehoslovaška je
bila žrtvovana. Fašizem je prospeval in evropski ter ameriški ka-
pitalizem sta se tega veselila češ, samo da se übranimo “ko-
munizma”, pa bo dobro.

Nastala je svetovna vojna številka dve in liga pa je dremala
v svoji prekrasni palači in skozi vso vojno je ni bilo mogoče
zbuditi.

V prvih dneh letošnjega aprila je imela svojo poslednjo sejo.
Eksperimentirala je 26 let in končno sklenila, da naj se njeno
palačo ter vso njeno drugo imovino, z arhivi vred, prepusti novi
sorodni organizaciji “Združenim narodom”.

V ligo (društvo) narodov je imel svet vero- V takozvano orga-
nizacijo Združenih narodov je nima. In ni mu zameriti. Kajti im-
perialistični motivi prevladujejo sedaj kakor takrat in po svetu
je več veliko več zanimanja za špekulacije, za oljna ležišča in
za črno borzo kot pa takrat. Razlika je sedaj le ta, da je Sovjetska
unija zraven, takrat pa je bila ograjena. In morda vzlic temu, da
se obnaša po pravilu, da v Rimu bodi Rimljan bo baš ona pri-l
pomogla, da Rooseveltov največji up organizacija Združenih
narodov ne postane polom, kakor je liga.

izkušenj, ali pa iz izkušenj svo-
jega bližnjega spoznala, kaj
je njegovemu rodu bodisi na
korist, ali pa na škodo. Kako to
svoje dognanje uveljaviti? Nje-
ga ne bi maral nihče poslušati,
še manj übogati, malike pa vsa-
kdo Za “znamenja” pa ni bilo
nikoli težko!

Rockefeller pomogl
židovskemu reiifu,
Židje pa Vatikanu

Chicago Tribune pravi v de-
peši z dne 10. marca, da je John
D. Rockefeller prispeval SIOO,-
000 za židovski relif, angleška
časniška agencija Reuter pa
pravi v depeši, datirana v Lon-
donu 12. marca, da je svetovni
židovski J<ongres prispeval pa-
pežu $20,000 v znak priznanja
za pomoč, ki jo je dala katoli-
ška cerkev židovskemu ljud-
stvu.

ŠVICA ČRTALA NEMŠKI
DOLG '

’ ”

Hitlerjeva Nemčija se je v
Švici zadolžila za naročeni ma-
terial v vsoti četrt milijarde do-
larjev. Ker je vslect nemškega
poraza ta dolg neiztirljiv, ga je
švicarska vlada črtala iz svojih
knjig.

NEMŠKI VOJNI UJETNIKI
NA DELU V ANGLIJI

V Angliji je zaposlenih na pri-
silnih delih 183.000 nemških
vojnih ujetnikov, vseh skupaj
pa je tam 225,000, med njimi
12,700 takih, ki se jih ne sme
zaposliti.

BIVŠI VOJAKI SE
POTRUDILI V ŠOLE

Izmed sedem milijonov voja-
kov, ki so bili odpuščeni iz ar-
made in mornarice, se jih je
več sto tisoč priglasilo v šole,
ostali pa so šli v industrijo. Šo-
lanje jim plačuje vlada.

AGITATORJI
N A DELU

Vse naročnine, ki jih pošljejo za-
stopniki in drugi agitatorji Prole-
tarca, so štete na bazi polletnih na-
ročnin. Namreč agitator, ki pošlje
eno celoletno, je zabeležen v tem
seznamu z dvema polletnima.

Anton Zornik, zap. Penna 44
John Krebel, Cleveland, O. 20
Frank Cvetan, Johnstown, Pa. 14
Ch. Pogorelec, Chicago, 111. 14
Frank Stih, Shebovgan, Wis. 12
Anton Udovič, La Sallc, 111. 11
John Kosin, Girard, O. 6
Louis Barborich, Milwaukee,

Wisconsin 6
Joseph Koršič, Detroit, Mich. 6
Matt Malnar, Willard, Wis. 4
Lenhart Werdinek, Thomas,

W. Va. 3
Leo Zevnik, La Salle, 111. 2
Frank Zaitz, Chicago, 111. 2
John Vitez, Barton, O. 2
Jennie Jerala, Moon Run. Pa. 2
Joseph F. Durn, Cleveland, O. 2
Jacob Ambrozich, Moon Run, Pa. 2
Frank Podboy. Parkhill, Pa. 2
John Rak, Chicago, 111. 2
Mary Marinšek. Gallup, N. Mex. 2
John Chamazar, Chicago, 111. 2 .
Kayton Erznožnik, Red Lodge,

Montana 2:
Frank Remitz, Rock Springs,

Wyoming 1
Skupaj 4 tedne (od 7. marca do

4. aprila) 163 naročnin, prejšnji iz-
kaz (4 tedne) 207 H naročnin.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

pravično in pravilno vodilo, to-
rej ni vzroka za zunanjo inter-
vencijo proti njemu. Bevin ima
prednost pred Byrnesom v tem,
da v Angliji velesrbska propa-
ganda sedaj nič ne pomeni, do-
čim je v Zed. državah zelo mo-
čna vsled svojih zvez s poljsko
reakcijo in pa s politiki, ki si jih
je Fotič že dolgo nazaj navezal
nase.

David J. Dallin pravi v dol-
gem članku v New Leadru (dne
6. aprila), da ima iz popolnoma
zanesljivih virov dokaze, kako v
ameriški in angleški zoni Nem-
čije naše in angleške vojaške
oblasti uporabljajo fašiste iz
Latve (begunce) seveda proti
Rusiji, kakor Poljake, dasi član-
kar tega ne pove naravnost. Na-
vedel je njihna imena in opisal
delovanje, ki ga vrše za osvobo-
ditev Latve- V tem napadajo
tudi latviške social-demokrate,
menda ker so se v času Hitler-
jeve okupacije podtalno borili
zoper njo, fašisti pa so Nemcem
pomagali. Kar je zanimivo je
to: Slovenski in vsake sorte dru-%
gi fašisti so vsi —ako so le mo-
gli, pribežali v ameriško ali pa
v angleško okupacijsko zono,
bodjsi v Nemčiji, v Avstriji ali
kjerkoli. In vsak fašist se izgo-
varja, da je demokrat zato, ker
je zbežal pred domačimi in pred
ruskimi “komunisti”.

Kanadska vlada se z odkrit-
jem ruske špionaže ni kaj pose-
bno postavila, kajti koncem kon-
ca je le prišlo na dan, da je nje-
no špijonaško omrežje boljše
razpredeljeno kakor pa sovjet-
sko. Kajti glavni ruski špijon
Igor Gouzenko, uposlen v so-
vjetskem poslaništvu v Kanadi
je bil ob enem tudi špijon ka-
nadske vlade. Slednji je služil,
svojo vlado pa je izdajal, a pla-
čo je vlekel od obeh. Taka je ta
“informativna služba”, ali “in-
telligence Service” in kakor še
drugače olepšavajo posel ova-
duštva in agentov provokator-
jev.

Srbobran razlaga, da pomeni
Titov režim trajno nevarnost ne
samo Grčiji in Italiji temveč
svetovnemu miru v splošnem-
In zaeno z drugimi reakcionar-
nimi listi vpije o zbiranju jugo-
slovanske in sovjetske armade
tik Trsta, ki šteje baje že mili-
jon mož. Ako se bi Srbi po prvi
svetovni vojni slično potrudili,
pa bi D’Annunzio ne mogel iz-
trgati Reke in jo osvojiti za
Italijo in tudi Slovenci in Hrva-
ti na Primorskem ne bi bili iz-
ročeni kartjavendan Italiji v
dar. A Nikoli Pašiču je bilo pač
več za Solun kot za Reko ali
Trst, in več za Veliko Srbijo kot
za pravičnost. In je tako koncem
kraja vse zaigral.

John L. Lcvvis je zvita buča.
Ko se je z unijo premogarjev
ločil iz AFL, je ob enem ozna-
nil, da predsednik AFL William
Green ni več član UMW, ker je
izključen. Greena je potem v
naglici sprejela neka druga uni-
ja, da je mogel ostati v svoji slu-
žbi- Toda sedaj, ko se je unija
premogarjev vrnila v AFL, je
Lewis pojasnil, da je unijski
asesment za Greena bil vedno
redno poravnan, torej je še član
unije, v kateri je bil od začetka.
Na diplomatične poteze se kaj-
ne razumejo tudi vodilne glave
v unijah, ne samo državniki na
konferencah združenih narodov
in na drugih svojih sestankih.

American Federationist (apr.
izdaja) ugotavlja v svojem glav-
nem uvodniku, da je tekma se-
daj med deželami, ki si iščejo
varnosti pod okriljem ZN (zdru-
ženih narodov) in med USSR, ki
si hoče zavarovati meje z inva-
zijami v druge dežele, da si jih
podvrže. V istem članku pripo-
veduje tudi o armadi milijon
mož, ki jo ima Tito v pretnjo
miroljubnim zaveznikom ob Ita-
lijanski meji. “American Fede-
rationist” se smatra za zelo do-
stojno, resnicoljubno, informa-
tivno revijo. Izdaja jo AFL. Am-
pak kadar se v nji piše kaj o
Rusiji, o Titu itd-, neha biti vse
omenjeno namreč dostojna
itd., pa udriha in udriha. Po Mo-
skvi, seveda, kot da nima tu do-
volj vzroka prijeti za metlo in
pometati smeti z naše lastne de- i
žele.

General Anders (poveljnik
poljske armade v Italiji, sovraž-
nik sedanje Poljske vlade in So-'
vjetske unije) se jezi nad angle-;

ško vlado, ker mu je sporočila,
da njegovih čet, ki štejejo okrog
poldrug sto tisoč mož, ne bo več
vzdrževala. Moštvu jebilo naro-
čeno, da naj se vrne na Poljsko,
česar pa se velika večina brani
in bo treba najti zanj prostor in
delo v kaki drugi deželi, če se
med tem ne prične vojna z Ru-
šijo. V tem slučaju bi Anderso-
va armada zelo prav prišla.

Španski diktator Franco je
generalu Andersu v Italijo spo-
ročil, da si po razpustu svoje ar-
made lahko poišče dom v Špa-
niji, kjer bo dobro došel. To je
značilno zato, ker nekateri za-
vezniški krogi trdijo, da Anders
ni fašist ampak le protikomu-
nist- V resnici je oboje, drugače
bi ga Franco ne vabil v Španijo.

Henry Wallace je na sveča-
nosti v spomin Rooseveltu ob
prvi obletnici njegove smrti
omenil tudi prijateljstvo pokoj-
nika do Sovjetske unije in dejal,
da so govorice o možnosti spo-
pada med nami in Rusijo nesmi-
sel. Zed. države so prepametne,
da bi iskale vojno z Rusijo, in
isto tako je Rusija prepametna
da bi silila v oborožen konflikt
z nami. Žal, da je v tej deželi
precej prav tako vplivnih ljudi
kakor je trgovski tajnik Wal~
lace, ki glede odnošajev med
Zed. državami in USSR niso
enako miroljubnega mnenja. In
Roosevelta ni nasledil kak nov
Roosevelt (kakor je n. pr Wal
lace) ampak Truman.

Harold Laski, ki je po svetu
veliko citiran, prvič, ker je znan
učenjak, in drugič ker je pred
sednik eksekutive angleške de-
lavske stranke, je napisal bro-
šuro o smotrih delavske stranke
v vnanji politiki Velike Brita-
nije. V nji pravi, da se angleška
delavska vlada ne bo oslonila
ne na Washington, ne na Mo-
skvo. Kajti ako se bi zvezala z
ruskim komunizmom, ali pa
sklenila militaristično zvezo s
kapitalističnimi Zed. državami
proti Sovjetski uniji, bi to bila
pot naravnost v izdajstvo civi-
lizacije. Churchill je seveda dru-
gačnih misli. On je za čimtes-
nejšo zvezo imperija Velike Bri-
tanije z Zed. državami- Njegov
govor v Fultonu, Mo., pod po-
kroviteljstvom predsednika Tru-
mana, pa je bil živ dokaz, da
ima predlog za sodelovanje obeh
velesil proti Sovjetski uniji v
tej deželi veliko mogočnih pri-
stašev. In dogodki v minulih
mesecih pričajo, da se tako zve-
zo praktično že izvaja, čeprav'
med Washingtonom in Londo-
nom ni še uradno napisane voj-
ne pogodbe in je tudi ne bo
Dejstvo pač je, da angleška in
ameriška vlada delata vzajem
no posebno v zadevah, ki se ti-
čejo Rusije, oziroma akcij proti
nji. Glavni vzrok je različen
ekonomski sistem in pa križajo-
či se interesi posebno med An-
glijo in Sovjetsko unijo.

Jugoslavija je bila v času voj-
ne v anglo-ameriški propagandi
pretirano hvaljena (en čas Mi
hajlovič , potem Tito), sedaj pa
je zagrizeno napadana. Pa bo
iz zagat izvozila Dasi gre skozi
silne preporodne bolečine to
je svOjštvo vsake socialne revo-

(Konec na 5. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo ?
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Kako to, da sedaj i v Nemčiji vo-
dijo na zatožno klop tiste navadne
ljudi, ki so obtoženi komunističnih
aktivnosti, dočim se kapitalistom,
ki so financirali in pomagali Hitler-
ju, nič ne zgodi, to mi nikakor ne
gre v glavo!
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