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Partizan...
Posneto iz pisma nekega slo-

venskega kmečkega fanta:
Tudi jaz sem bil partizan. Na-

ša vas je srednje velika in leži
sama zase. Bili smo tiste prve
dni veseli, da smo na ‘kraju sve-
ta’, kakor smo rekli. Zakaj po-
vsod so bili že Italijani, le k nam
jih še ni bilo. Nazadnje so zlo-
tvori le prišli.

Popisali so nas in našo imo-
vino, pa začeli jemati na debelo.
Kdor je pogodrnjal, je dobil s
kopitom po glavi. Naša mati
je jokaje kazala na nas, češ,
kako nas bo preživljala. Ko
jim je tolmač razložil materino
tožbo, so se zakrohotali.

Ni bilo dolgo, pa smo razu-
meli njihov krohot. Na vse zgo-
daj so prišli. Pustili so, da smo
zajtrkovali, nato pa zgnali sku-
paj može in fante, pa hajdi na
pot. Mati naša seveda zopet v
jok za svoje tri sinove. Vdova
je, saj enega otroka ji naj pu-
ste .. . Jaz sem bil najmlajši.

Nič niso povedali, kdaj pride-
jo po nas in tako nismo imeli
nekateri niti kruha za na pot.
Na glavni cesti smo zadeli ob
drugo skupino. Dotlej sem bil z
mojima bratoma skupaj. Zdaj
so nas vse premešali. Naša ža-
lostna procesija se je med potjo
še parkrat povečala, in vsako-
krat so nas premešali kakor fi-
žol na rešetu, tako da bi bilo
med nami čim manj poznan-
stva. Pa saj govoriti med sabo
nismo smeli.

Stražnikov je bilo z nami kot
toče. Lačni in izmučeni smo
krevsali po prašni cesti, ko se je
že dan nagibal. Stražniki so se
bili za tega že dvakrat izmenja-
li, le za nas ni bilo nikakršne
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Proti Jugoslaviji veliko organizirane
propagande in ščuvanja, da se jo očrni

Sedaj največ pod pretvezo zahtev za pravično obravnavo
Draže Mihajloviča, a v splošnem vslcd sovraštva do presnavljanja
Jugoslavije iz starega sistema korupcije in zanemarjanja koristi
ljudskih množic v nov red, ki ga nasprotniki označujejo za “ko-
munizem”, za krvavi teror in tolovajstvo. se je v mnogih deželah
pojavila dobro organizirana propaganda, ki deluje po istem tiru
kakor proti Sovjetski uniji.

Hvale, ki je je bil deležen Tito s svojimi partizani med
vojno, je že dolgokonec. Posebno ker je osvobodilno gibanje tako
naglo iztrebilo monarhijo, začelo z agrarnimi reformami in so-

cializacijo, in ob enem si našlo še dovolj časa za poseganje v med-
narodno politiko.

N. pr. “New Leadrov” washingtonski urednik Jonathan
Stout si nabere v propagandnem biroju Konstantina Fotiča in
pittsburškega “Srbobrana” podatkov o Titovi Jugoslaviji in New
Leader jih priobči s primernim oglašanjem in z zatrdilom, da so
podatki avtentični.

“Srbobran” nato tisti članek ponatisne s pojasnilom, da je iz
“New Leadra”. Ta zveza z reakcionarnim vodjem velesrbske
ideje in med “New Leadrom” je že stara stvar, le da je poslednje
tedne dobila spet več “krvi” vase. Podnaslov iz New Leadra, po-
natisnjen v Srbobranu na prvi strani, pravi: “Resnični obtoženci
na beogradski obravnavi (proti ihajloviču) bodo medvojni vodi-
telji Zed. držav in Velike Britanije.”

Kakšna demagogija! Pa si ti ljudje upajo jezuitstvo in pro-
vokacije komunistom očitati! Naj se slednjim očita kar koli, bolj
zavajalni ne bi mogli biti kot so propagandisti sedanje reakcije.

S člankom vred sta naslikana skupaj Stalin in Hitlerjev vna-
nji minister Ribbentropp v času nemškega-ruskega pakta. Da,
takih prizorov in dejanj se ne more opravičevati.

Ampak naj bi bila zraven tiste slike tudi ona iz Monakova,
kjer bi se svetila v družbi s Hitlerjem samim marelar Chamberlain
in pa predsednik francoske vlade! Njun namen leta 1938 je bil,
da naj se Hitler zadovolji s tem, da mu žrtvujejo Čehoslovaško,
potem pa, če ga že srbe pesti, naj zre rajše proti vzhodu! Taka je
pač politika sile. Prvo kot drugo< dejanje je bilo nedopustljivo in
oba sta posledica politike velesil, oziroma politike imperializma.

Proti sedanji Jugoslaviji se rad oglasi tudi newyorški “Call”,
glasilo S. P., ki je urejevano po Thomasovih navodilih. En članek
v obrambo Mihajloviča in s tem proti sedanji vladi ima v izdaji
z dne 20. maja.

Ves tisk rimske cerkve je pridno in po višjih instrukcijah
udeležen v tej propagandi. Dalje Francov v Španiji.

V Zed. državah dobi Jugoslavija v buržvaznem tisku malo-
kdaj dobro besedo ali kak članek, ki jo bi opisoval z razumeva-
njem, namesto s predsodki.

Iz Rima je bilo 21. maja poročano, da Jugoslovani plenijo
italijanskim ribičem na Jadranu ladje in čolne.

Poročilo iz Aten (istotako 21. maja) opisuje vpade Titovih
mož v Grčijo, kjer vrše teroristična dejanja in nato pobegnejo
čez mejo. Poročila o preganjanju duhovnikov v Jugoslaviji pa so
že stara stvar.

Kongresnik Stevenson (rep. iz Wisconsina) je Tita obdolžil,
da je razprodal 54,000 ton (long tons) sladkorja, ki ga je poslala
tja UNRRA za üboge. A Tito pa ga je zaplenil in ga dal na trg
po $1,25 funt in napravil pri tem za svojo bankrotirano blagajno
nad 151,000,000 dolarjev. Tako trdi omenjeni kongresnik.
UNRRA se bo gotovo potrudila raziskati to stvar.

Tendenca vse te propagande seveda je ustvariti v javnosti
razpoloženje proti Jugoslaviji in jo pripraviti za možni oborožen
udar vanjo. Kajti ljudje po svetu imajo vse sorte želje.

Razredni boj v kapitalističnem sistemu
neizbežen tudi če ne bi bilo radikalcev

V tem listu nismo nikdar pritrjevali onim, ki so prerokovali,
kako se bo po vojni vse nagloma preurejevalo za produkcijo ci-
vilnih potrebščin, ljudstvo se hipoma prilagodilo miru, ki ga je
komaj čakalo, in uživali bomo sadove zmage ter pridobitve štirih
svobodščin in demokracije širom sveta.

Minilo je že leto po vojni, a socialni nepokoj narašča. Indu-
strija je še vedno s tira, lastniki tovarn oblačil, obuval in neštetih
drugih potrebščin so na sedeči stavki, ker hočejo ukinjenje kon-
trole nad cenami in odpravo drugih vladnih regulacij, črna borza
cvete, prihranki ljudstva se krčijo in se stekajo nazaj v blagajne
finančnih in industrialnih velikašev, borzijanov, zemljiščnih pi-
javk in raketirjev, delavstvo pa se čudi, kaj se godi okrog njega.
In je zahtevalo od svojih voditeljev v unijah, da naj ali draginji
zastavijo pot, ali pa jim izvojujejo zvišanje mezde.

Začele so se velike stavke v avtni, v jeklarski in v vse sorte
drugih industrijah, ki se jih je poravnalo in v Beli hiši so se od-
dahnili,, češ, vendar enkrat!

Pa se je pričela stavka premogarjev.
Komaj je bilo proglašenega v stavki premogarjev dva tedna

premirja in se je večina kopačev vrnilo v rove, že je zapretila
stavka na železnicah. Predsednik Truman je v tej največji indu-
strialni krizi izdal ukaz, da prevzame premogovnike in železnice
v svoj obrat vlada.

To se je zgodilo v tednu ž dne 20. maja. Pred rove je prišla
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DOM POKOJNEGA PREDSEDNIKA F. D. ROOSEVELTA v Hy<le Parku, N. Y„ ki je bil na dan prve
obletnice njegove smrti uradno izročen vladi Zed. držav. V njemu je knjižnica, ki vsebuje Rooseveltove
dokumente in podatke o njegovem delovanju.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
spremembe. Da bi vsaj vode do-
bili!

“Kar mirni bodite in übogaj-
te, karkoli vam poreko. Pa se
vam ne bo nič hudega zgodilo.
Saj so kristjani, kakor ste vi...”
Tako nas je še zadnjo nedeljo
opominjal župnik. Ampak žup-
nika ni bilo zraven, da bi videl
in okusil, kako so kristjani po-
stopali s kristjani.

Oglasil se je nekdo za mano,
pa vprašal, kam nas ženejo. Za
odgovor je dobil takšen sunek v
hrbet, da je omahnil in pri tem
skoro podrl še mene, ki sem
stopal pred njim. Od prekipeva-
jočega srda je nekoliko pregla-
sno zaklel. Potegnili so ga iz vr-
ste, pa ga ob kraju ceste pred
našimi očmi übili.

Zgodilo se je tako naglo in ne-
pričakovano, da smo stali kakor
odreveneli. Oni spredaj menda
sploh vedeli niso, za kaj gre.
Ampak mnogi so videli na tleh
truplo s preklano glavo. In tru-
plo ni bilo v uniformi ... In
mnoge oči so tedaj štele glave
stražarjev, ki so bevskali in nas
suvali dalje.

Takrat sem vedel, da moram
pobegniti. A nisem bil sam, ki
je tako sklenil. Na ušesa so nam
udarili streli. Tudi za mano bo-
do streljali . . . Naj!

Poleg mene je stopal sivolas
mož. Nekaj je pošepetaval. Spr-
va sem mislil, da moli. Pa je še-
petal meni. “Ti kaniš pobegniti
. . . Preraven svet . . Ni kritja . ~
Počakaj . . . Pridemo do gozda
.. . Ali vasi. . . Drevje ~ , Več
prilike . . .”

“A vi?”
Odhrkal se je in se napol ozrl

po bajonetih. “V nogah sem
slab . . . Ne pa v rokah . . . Imam

vojaška komanda s svojimi stražami in razobesila zvezdnato za-
stavo, ki pomeni, da so odslej posest zvezne vlade. A premogarji
so ostali doma. In železničarji pa pričeli s svojo stavko 23. maja.

Zvezni kongres je zasedal vso noč. “To je upor proti vladi!”
so vpili reakcionarni “delavski prijatelji” republikanske in demo-
kratske stranke ter se zarotili ostati na svojih sedežih zdržema
toliko časa, da se sprejme nove postave proti unijam in posebno
proti njihnim voditeljem, ker delavcev niso pozvali na delo z ge-
slom, da “proti vladi ne smemo stavkati!”

Zadnjič je bil ustavljen na ameriških železnicah ves promet
pred petdesetimi leti. Toda takrat ta prometni sistem ni bil niti
senca v primeri z današnjim modernim železniškim aparatom.
Seveda je taka stavka katastrofa v tem, ker vrže vse ekonomsko
življenje dežele s tira. Vrh tega povzroči ogromno škodo na ta-
kemu blagu, katero se pokvari, če ostane v skladiščih, ali pa v va-
gonih. Milijone ljudi je moralo ob 4. uri 23. maja, ko se je stavka
pričela, obstati daleč od svojega cilja. Ljudje, ki so odvisni za
prihajanje na delo od predmestnih lokalnih vlakov, so morali
ostati doma, ako si niso mogli dobiti avta ali kakega drugega pre-
voznega sistema.

Vsaka stavka zadene ne samo lastnike in njihnih dobičkov,
ampak potiplje več ali manj tudi ljudske množice. Toda nobene
ne bolj kot stavke delavcev transportnih sistemov, posebno če se
razteza po vsi deželi.

Kadar so na stavki delavci kake unije CIO, imajo v kon-
gresu, v tisku in v radiu običaj kričati, da povzročajo to zmedo
“komunisti”, čeprav Philip Murray ob vsaki taki priliki po-
udarja, da CIO ni komunistična organizacija.

Bratovščine železniških strojevodij in brativščini vlako-
spremnega osebja ter njunim voditeljem ne more nihče očitati,
da sta pod vplivom “komunističnih hujskačev”. To sta žela stari,
ugledni, konservativni organizaciji. Njuni člani so bili pred leti
označevani za “aristocracy os labor”. A sedaj pa taka patriotična
unija stavka “proti vladi”!

Kako prijetno bi bilo kongresnikom, H. V. Kaltenbornu, Peg-
lerju in vsemu kapitalističnemu tisku, če bi mogli Johnu L.
Lewisu reči, da je “komunist” ali saj “sopotnik”. Toda on oboje
strastno sovraži. V politiki je republikanec z izjemo par let, ko je
bil demokrat. Torej se te katastrofe ne more naprtiti komunistom
še manj socialistom, ker njihen vpliv v unijah je splahnel v per-
sekucijah, ki so jih bili deležni v prvi svetovni vojni.

Torej ako vržejo gospodarsko življenje te dežele z njenih te-
čajev tako konservativne unije, kot sta omenjeni bratovščini že-
lezničarjev, in pa John L. Lewis s svojo unijo premogarjev, po-
tem je nekaj narobe v tej deželi, in ta “nekaj” je njen sistem,
ki mu je profitarstvo iri izkoriščanje temeljni smoter.

Naredba, s katero je predsednik Truman stavko železničar-
jev ukinil, ni te resnice v ničemer spremenila.

račun . . . Videl si, kako so ga
übili ... To je bil danes že dru-
gi .. . Prvi je bil moj sin .. . Moj
sin! Po nedolžnem so ga!”

Od desne in leve smo ga s ko-
molci suvali, opozarjali, naj
molči. Toda mož se je od žalo-
sti spozabil in vse glasneje je za-
čel besneti: “Doma so ga! Z gla-
vo na rojstnem pragu je oble-
žal. Po nedolžnem!” Zagnal se
je pri tem iz vrste in preden
smo se zavedli, kaj se godi,
so že mahali po njem. Ta trenu-
tek sem porabil jaz in mnogi
drugi. Na srečo je bilo že dokaj
temno in oblačno. Padel sem ne-
daleč od ceste. Vendar ne od
krogle, čeprav so frčale okrog
mene. Z obrazom na zemlji sem
negibno obležal in čakal, čakal
ure in ure. Nato pa po vseh šti-
rih dalje.

Ko se je zdanilo, sem bil že
v gozdu. Pred mano so prišli
tja še trije drugi od naše sku-
pine. Eden od njih je imel voja-
ško puško. Spodnesel je Lahu
noge ter namesto sebe njega po-
slal na oni svet, je pravil.

‘Puška! Ena sama za štiri?
Treba jih bo več,” sem rekel in
se nehote zgrozil. O, bil sem ta-
krat še mlad. Spogledali so se in
mi podali roko, rekoč: “Torej ni-
smo več trije, ampak štirje! Pa
nas bo kmalu še več in gorje se
tedaj Lahom!”

Šele po nekaj mesecih sem se
pritihotapil do naše vasi. Bila je
nedelja in sonce je zahajalo, ko
sem prvič zopet ugledal naše
njive in za njimi naše selo. Ni-
sem čakal noči, ampak sem kre-
nil čez njive. Bil sem že blizu
vrtov, ko sem ugledal ženo ter
jo takoj spoznal. Saj je bila mo-
ja mati. Poklical sem jo. Za hip
se je ustavila, nato pa še bolj
sklonjena korakala dalje. Vno-
vič sem jo poklical in stekel k
nji.

Ustrašil sem se, ko sem jo vi-
del od blizu. Silno postarana in
osivela je zrla vame, kakor da
me ne pozna.

“Da, jaz sem, Tone . . .”

Tedaj šele je razprostrla roke.
“Noč in dan te vidim in čujem,
tebe, Janeza in Petra. Zato ne
morem več verjeti ne svojim
očem in ne ušesom . . . Ali si res
ti?” In me je otipavala ter jo-
kala.

“Pojdiva, mama, zdaj domov.
Truden sem in lačen, lačen.”

Tedaj se je mati nekam pla-
šno ozrla okrog sebe, se spustila
na skalino kraj poti in me po-
tegnila k sebi. Počasi sem do-
umel besede, ki so se ji med ih-
tenjem trgale iz grla. “Brez vse-
ga smo . .

. Naš dom je v pepe-
lu .. . Izdali sb nas.”

Ni me pustila v vas. Naj se po-
prej izčisti, kdo je kdo, je rekla.
Zakaj brat bratu več ne zaupa,
ne sin očetu. Župnik se je po-
bratil z Italijani in potegnil
mnogo faranov za seboj. A ne
vseh. Mnogo jih je, ki se še niso
znašli.

“Jaz pridem lažje do tebe, ne-
go ti do mene!” In povedati sem
ji moral, kje jo’ bom počakal. V
mesečini je prišla; prinesla je
kruha in mesa in veliko ponev.
Objela me je ter dejala skoro
ponosno: “Jej, da boš jak in mo-
čan, ti moj partizan!”

KONVENCIJA SOC.
STRANKE

V petek 31. maja ob 10. dop.
se prične v Chicagu v hotelu.
Hamilton konvencija soc. stran-
ke. Več o nji je bilo v prejšnji
številki. Norman Thomas in
Maynard C. Krueger, ter stran-
kin tajnik Harry Fleischman
bodo v dneh tega zborovanja go-
vorili tudi po radiu. Čas bo oz-
nanjen v radio sporedih v dnev-
nem časopisju.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Kljub vsem križem in teža-

vam in diplomatičnim krizam je
končno tudi v naše kraje ven-
darle prilezla pomlad. Še zadnji
teden sem s strahom sadil para-
dižnike, češ*— kaj bo če jih opa-
li slana, kot se mi je prigodilo
lansko leto na tretjega junija.
Ali kot izgleda sedaj je ne-
varnost minula.

Jaz se prav nič ne čudim lju-
dem v starem kraju, kateri so,
kadar se je bližala nevihta s to-
čo škropili polja z blagoslov-
ljeno vodo ter molili rožni ve-
nec, ali pa nekdanjim Inkam,
kateri so častili solnce kot da-
jalca vsega življenja. Ter indi-
janskim plemenom na mehiški
planoti, katerim je bil bog Tla-
loc, ki je bil bog dežja ob enem
tudi bog rodovitnosti več kot
vsi ostali bogovi.

Tako so delali vsi ljudje od
vsega pamtiveka od kar je zle-
zel človek z drevesa ter zasadil
prvo seme. Rotil in molil je ti-
ste sile, katere so mu bile do-
bre, in se tresel pred onimi, ka-
tere so mu grozile. Ali daroval
je obema.

Kar nas je kmetov tu v moji
okolici, tega ne delamo več. Ali
kadar mi slana uniči in opali
drevje in vrt na tretjega junija

se mi ne zdi prav nič dobro.
☆

Politična situacija je prili-
čno taka kot zadnji teden. Zača-
sen vladni prevzem železnic,
anako kot premogovnikov stva-
ri ni veliko spremenil. Začasni
državni obrat ni nacionalizaci-,
ja in tega se delavstvo zaveda, i
Čim se kriza üblaži—dobijo vse
te stvari nazaj lastniki v še bolj-!
šem stanju kot prej. Zato se
jim tak prevzem ne zdi popol-
noma nič opasen. Sedaj je vpra-
šanje, kako se delavstvo odzove.

Premogarji so odločni, da to
pot nebo kompromisa. Njih za-
hteve so pravične, ter vkljub
vsem zavijanjem kapitalistične-
ga časopisja izgleda, da bodo
zmagali.

❖ * *

Državni tajnik Byrnes je v
svojem poročilu na radiu ome-
nil težave, katere je imela nje-
gova delegacija na konferenci
vnanjih ministrov v Parizu. Kaj-
pada, glavni grešnik je bil Mo-
lotov. Če bi ne bilo Rusov, bi
bilo vse poteklo kot na maslu.
Byrnes ni omenil francoskih za-
htev glede Porurja, niti ne an-
gleških zahtev, katere se precej
križajo z našimi. Ali po njego-
vem poročilu so bile glavne ovi-
re sporazumu jugoslovanske za-
hteve glede Trsta in Julijske Be-
nečije, ter vprašanje Balkana.
Glede Trsta jebilo stališče ame-
riške delegacije, da mora ostati
italijanski, kajti drugače pride
pet sto tisoč Italijanov pod jugo-
slovanski jarem. Kje je Byrnes
dobil te številke, ne vem. Pri
tem so ga podpirali tudi Angle-
ži in Francozi. Molotov je trdo-
vratno vztrajal, da mora Trst po
svoji legi in ozadju, kateri je
slovenski pripadati Jugosla-
viji. Glede Balkana je vpraša-
nje prirodnega bogastva in pa
trgovine.

Vsakemu poznavalcu balkan-
skih razmer jeznano, da so pred
to vojno bili glavni lastniki vseh
prirodnih bogastev, kot tudi pro-
metnih sredstev tujci. Ame-
riški, angleški, nemški in fran-
coski kapital je bil tako trdno
ukoreninjen, da je lahko dikti-
ral ne samo ekonomske pogoje
državam, ampak tudi politične.
In za to se gre danes. Vse tisto

. besedičenje o demokraciji, svo-
bodni trgovini porušenju za-
padne civilizacije, vere itd. je
samo za kritje pravih namenov

kateri se kažejo vsak dan jas-
nejše. Kot izgleda, so se stvari
na Balkanu spremenile in to ne
velekapitalu v korist.

Dobro vemo, da to križanje
zahtev in načrtov ni splošnemu
miru v korist. Velesile kot je
Anglija, Amerika in Rusija, se
kosajo katera bo dobila v svojo
službo več nemških strokovnja-
kov ne v svrho miru, ampak
v izdelavo še večjih in strahot-
nejših strojev za übijanje. V Ze-
dinjenih državah se nadaljuje
z izdelavo atomskih bomb ter s
preizkušnjami s “Vergeltungs-
orožja” zračnih raket. Skoro
štiri bilijone dolarjev bo vzela
samo naša mornarica drugo leto.
Proti komu? Da, svetovni polo-
žaj ni prav nič razveseljiv in po-
staja vsak dan slabši. Naša zu-

nanja politika je skoro vsepo-
vsod podpiranje reakcije. To vi-
dimo gled? Španije, Kitajske.
Italije itd.

Vprašanje Irana bo menda se-
daj rešeno saj začasno z urad-
nim poročilom predsednika vla-
de Ahmada Ghavana, katero
uradno potrdi, da so ruske čete
zapustile Iran še pred določe-
nim časom. Več o tej deželi pri-
hodnjič.

* « *

V Argentini nastopi prihodnji
mesec svoje predsedniško mesto
Juan Peron. Našemu državnemu
departmentu to ni ravno ljubo,
še posebno ne, ker je bil izvo-
ljen proti naši želji. Ali ker so
naši državniki v takih stvareh
realisti, bo menda vse pozablje-
no, čeprav je znano o Perono-
vem fašizmu. Da bo v prihodnjih
mesecih precej zanimivih novic
iz te dežele je gotovo in to velja
za vso Južno Ameriko.

Smrtna kosa
Komaj je pred mesecem legel

v grob naš Milan Kokanovič v
Detroitu, se je ponovno odprl
grob —in to pot tu pri nas v
Chicagu. Umrl je naš stari zna-
nec in sodrug Louis Volk. Ko-
maj dober teden prej sem ga vi-
del na veselici, in zgledal je
zdrav. Ali menda ni bilo tako.
Podvrgel se je težki operaciji in
je umrl na operacijski mizi. Loj-
zeta Volka bomo težko pogre-
šali. Živel je v severnem delu
mesta, kjer je bil vedno zelo ak-
tiven. Naj mu bo zemlja lahka

i in njegovi družini naše sožalje.

Podrobnosti
V Vatikanu ne gledajo z vese-

-1 Ijem na bližajoče se volitve v
Italiji. Čeprav je odšel mali kra-
Ijiček s pozorišča, je še vedno
nevarnost, da zaide italijansko
ljudstvo preveč na levo. Sveti
oče je že parkrat opozoril itali-
jansko ženstvo, kako mora vo-
liti ter da je vera in nje institu-
cije steber Italije, socializem in
komunizem pa satanov izrodek.
Da je napravil svoj argument še
močnejši, je sedaj zagrozil ti-
stim grešnikom, kateri bodo vo-
lili za levico, z izobčenjem iz ka-
toliške cerkve. Pač strašna ka-
zen . . .

Španski Caudilo se je tudi
razjezil nad Rusijo. V svojem
govoru v parlamentu je med
drugim omenil podlo politiko
Stalina, ker je slednji odprl vra-
ta cerkvam v Rusiji in s tem za-
čel konkurirati z Rimom. Hm,
kakšna podlost!

Proletarec
Menda razume vsak zaveden

slovenski delavec potrebo naše-
ga lista. V časih, v katerih živi-
mo, je nam naš list bolj potre-
ben kot kdaj prej. Razumeti je
treba, da so pri izdajanju delav-
skega socialističnega lista vedno

i težkoče ter potrebe pomoči ve-
like. Zato je nujno, da uporabi-
mo vsako priliko za agitacijo in
če je mogoče, mu nabrati tudi
kaj denarnih prispevkov.

J. Oven, Clarendon Hills, 111.
Ako verujete v poslanstvo, ki

ga vrši “Proletarec”, pomagajte
mu v pridobivanju naročnikov
in zbirajte prispevke v njegov
tiskovni sklad!

Tole mi ne gre
v glavo?

Čemu se naša vlada in kon-
gres toliko brigata za red in mir
na Kitajskem, za vprašanje Tr-
sta. za bodočnost in blagostanje
Italije itd., a naših domačih pro-
blemov pa ne moreta rešiti, to
mi nikakor ne gre v glavo’
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