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Pasje vijolice
Ko sem za svojih otroških let

nekoč nabrala šopek vijolic, jih
v kozarcu postavila na mizo, "da
bo vsa hiša lepo dišala”, so se
mi naši smejali. Da te vijolice
niso prave, ampak da so divje,
pasje, so mi rekli.

Meni so se zdele le nekoliko
blede, v ostalem pa prav nič dru-
gačne od onih zgodnjih, ki so po
vrtu, po obrovju in pod omejki
rastle v gostih jaticah ter z ob-
razki proti soncu stale kakor na
pozor, in ki so tisti čaš že odcve-
tele. Pogrešala pa sem seveda
njih prijetni vonj. Toda nos ima
svoje muhe. V sami srajčici
smukneš iz gorke postelje, pa
stečeš iz hiše gledat, kje je ma-
ma. In zgodi se, da ti potem nos
ni več nos, ampak pipa, ki pu-
šča.

Ali človek se nerad poda. Naj
je premeril svoje življenje do
srede, ali mu je že blizu konca,
ali pa se je jedva izluščil iz lu-
pine njegova bi morala obve-
ljati. "Eh, kaj! Vijolice so vijo-
lice!” sem se preglasno in prc-
svojcglavno odrezala.

"Da, ko bo redkev repa,” me
je zavrnil oče, ki ni trpel trme,
pa prijel za kozarec in pljusknil
iz njega vodo s šopkom vred ven
skozi okno. To je bila kazen za-
me, rožice pa so bile nedolžne in
so se mi zasmilile. Tiho sem se
izmuznila iz hiše. Pred mano pa
je drobil pes in prišel seveda
prvi do njih. Naglo jih je obvo-
hal, dvignil eno od svojih zad-
njih nog no, in potem so bile
zares pasje. Izmivala sem jih
zatem v koritu pri vodnjaku, do-
kler me ni vso polito prijela mo-
čna roka od zadaj in mi prislo-
nila par vzpodbudnih, takisto
od zadaj.

Tak je bil moj prvi pouk o vi-
jolicah.

Leta pozneje sem na moje ve-
liko presenečenje čitala, da je
nad dvestopetdeset različnih
vrst, ki spadajo vse v družino vi-
jolic, vštevši nam vsem dobro
poznane mačehe.

Ko zasledujem sodobno poli-
tiko, se mi zdi, da postaja zad-
nje čase to polje strašno bohot-
no. Recimo demokracija, ki je
bo kmalu več vrst, nego vijolic.
Včasih je imela v slovarju eno
samo postavko, poslej pa bo sko-
ro treba samo zanjo posebnega
slovarja, ako bomo hoteli vede-
ti, kaj je ameriška demokracija
in kaj angleška, ali italijanska,
in tako dalje. Kolikor dežel, to-
liko menda demokracij. Tako jo
ceframo vzdolž in potem še vz-
križ, to je po raznih političnih
in celo verskih skupinah.

Prav zares mu pošljem nekaj
milijonov nemških mark, kdor
bi mi znal razložiti, kaj je na
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Umberto po sili spoznal, da |e
monarhizem povsod v zatonu

Prodno so se volitve o vprašanju bodoče oblike italijanske
državne tvorbe pričele vršile so sc 2. junija je kralj Um-
berto 11. obljubil, da bo sledil ljudski volji.

Predlog za republiko je dobil nad dva milijona glasov veči-
ne. Manjšina, največ v južni Italiji, pa je pričela razgrajati za
ohranitev kralja in Umbertu je to dalo pogum, da se ni hotel
takoj umakniti in tudi še potem no ko je to storil le pogojno, da
prava sodba o izidu volitev še ni bila izrečena.

Med tem je bilo v izgredih übitih precej oseb, veliko ran-
jenih in pa mnogo lokalov levičarskih strank je bilo razdejanih:
skoro vsi v Neaplju in v nekaterih drugih mestih v južni Italiji.

Savojskti dinastija je ena najstarejših vladarskih hiš v
Evropi. Bilo ji je dobro. Naravno, da ji je žal za službo. Sicer bi
jo izgubila že v začetku po strmogiavljevnju Mussolinija, a je
zavezniška vrhovna komanda smatrala, da je boljše, če dvor osta-
ne "do volitev”, med tem pa naj se Italijani rajše bore za strmo-
glavljenje Hitlerja. Umberto pe naj igra vlogo kralja.

V Italiji bodo še spletke, da se porine nazaj na prestol. Ampak
če bila v zavezniškem vrhovnem poveljstvu pravica, kot pravijo
da je, bi moral biti Umberto obtožen že davno za vojnega zločin-
ca kar je ne pa biti protežiran v vladarski službi! Isto velja
za njegovega očeta Viktorja Emanuela, ki je šel stare dni preži-
veti s svojo ženo (Črnogorko) Ileno v Egipt.

Umberto si je pripravil zase in za družino varen stan na
Portugalskem. A se mu tja nič ne mudi.

S padcem savojske dinastije je zatonila na kontinentu Evropo
zadnja važna vladarska hiša. Belgija je še monarhija, a je brez
kralja. Nizozemska se še diči s svojo kraljico, Rumanija je še
monarhija, in pa preko Baltika Norvežka in Švedska.

In seveda Velika Britanija. Kralj Jurij se bržkone ob pre-
mišljevanju o takih rečeh ne počuti dobro. Pa tudi grški übežni
kralj ne, ki ga narod noče nazaj, ima pa grško vlado na svoji
strani. Nedvomno i Peter 11. vsem takim pojavom z nevoljo sledi.

Šli so Hohenzolerni, Habsburžani, car Nikolaj in njegovi
Romanovi, bolgarski dvor, Karadžorževiči, španski dvor in cela
vrsta drugih kraljičkov in kraljev vsi v zelo kratki dobi dobrih
treh desetletij.

Ako gledamo razvoj z vidika propadanja dinastij, morda
pa sc svet vendarle pomika v civilizacijo!

Ameriški protestanti se končno le
opogumili, da - protestirajo!

Ko je pokojni predsednik Roosevelt med minulo vojno
ustanovil diplomatične zveze z vatikanim, so mu protestanti to
zamerili, češ, saj Zcd. države niso katoliška dežela in vrh tega
imamo tradicijo, da je cerkev ločena od države! Čemu torej
pošiljati ambasadorja k papežu v Rim?

Roosevelt je kritikom pojasnil, da je Vatikan bil baš v tistih
usodnih mesecih največje gnezdo mednarodne diplomacije. Tam
so, bili nemški, italijanski in japonski poslaniki, pa francoski
(Petainovi-Lavalovi ljudje) Španija je bila zastopana, Portugal-
ska, pa Argentina, s katero smo se kregali itd.

Dalje so bili one dni v Vatikanu diplomatični veljaki hrvaš-
kega kvizlinga Paveliča, slovaškega Tisa, pa i belgijski, nizozem-
ski in drugi taki zastopniki, ki so bili v Hitlerjevi službi.

Naš pokojni predsednik se je takrat odločil poseči v to
golazen. Koliko mu je res uspelo, bo povedala zgodovina.

Protestantske cerkve v Zcd. državah so se takrat s to čudno
potezo vlade "sprijaznile”, ker jim je bilo zagotovljeno, da bo
"priznanje” trajalo le do konca stiske, to je, do zaključka vojne.
In Roosevelt jih je tolažil tudi s tem, da ker po ustavi nimamo
nobene državne cerkve in pa ker je ločitev cerkve od države pri
nas (v U S A) zasidrana stvar, sc ni bati, da se bi to spremenilo.
In pomirjeval jih je tudi s tem, da za poslanika pri papežu ni
imenoval katoličana, temveč protestanta. Ta mandat je dobil
bogataš Myron C. Taylor, bivši glavar jeklarskega trusta.

Vojno je že nad loto dni konec, a naša vlada še krši zvezno
ustavo. Kajti še vedno se ji zdi “potrebno” imeti "ambasadorja”
pri papežu.

Protestanskim cerkvam je bilo tega končno zadosti, pa so se
združeno obrnile na predsednika Trumana, češ, kaj vendar misli?
Odgovoril jim je po dolgih ovinkih, da se naša "umetna ambasa-
da” pri papežu ukine čim bo sklenjen mir. (V mislih je imel
mir z Italijo.)

Pij XII. nam jo sicer v nagrado imenoval nekaj kardinalov,
a protestanti teh stvari ne gledajo z njegovega in Trumano-
vega stališča. Sedaj sc resno vprašujejo, če je bilo sploh potreb-
no koga poslati med intrigante v Vatikan. Saj bi lahko kardinal
Spellman zadostoval! Čemu treba še kakega ameriškega kapita-
listva zraven? Ali pa je morda baš to kaj pomagalo, da se je
pospešil Mussolinijev padec?

Katoliška cerkev ni največja na svetu. Ampak je edina
velika cerkev, ki je ob enem politična cerkev.

Glasuj za našo listo, je bilo rečeno iz Vatikana volilcem v
Italiji, ali pa boš šel po smrti v ogenj.

Ali je za ameriško vlado, ki se toliko ponaša z demokracijo
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VStE JE ROŽNATO NA SLIKI. Gornje so predsednik unije premogarjev John L. Lewis (na desni),
predsednik USA Harry Truman (na levi) in vmes pa drugi politiki, ki morajo biti zraven pri takih rečeh.
Lewis pravi, da je bila zmaga za unijo sijajna, a njegovi nasprotniki pa trdijo, da tudi če delajo vsi do
enega še leto in pol vsak dan, pa ne bodo nadomestili izgube na zaslužku. Naj bo kar si že bodi, premo-
garji so zmagali, kar se je v njihnih prejšnjih stavkah le redkokdaj dogodilo.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
primer krščansko socialistična
demokracija.

Bil je misijon v Črnomlju in
za pridigarja so dobili patra Pav-
la. Bil je to mlad, energičen
frančiškan in slava njegovih pri-
dig se je širila od fare do fare.

Po vsej cerkvi se je slišalo ih-
tenje. Kako ne, ko je pa kar s
prstom kazal na posameznike
“ti in ti in ti vi vsi ste krivi,
vi vsi ste prelivali Jezusovo ne-
dolžno kri” pa čeprav so bili
rojeni skoro dva tisoč let po
Kristusu. In če hočejo, da jim
bo kazen prizanešena "moli
in delaj! Delaj, kakor da boš
večno živel, in moli, kakor da
boš jutri umrl! Amen.” Nato
je pokleknil, sklenil svoje bele
roke, nagnil svoj lep in lepo re-
jeni obraz in molil očenaš . . .

Bila sem med prvimi, ki smo
pri stranskih vratih vrvrali iz
cerkve. Vse drugo je hitelo do
stojnic na glavnem trgu, jaz pa
sem morala nekoliko nižje doli
na farovški ulici čisto samotna
čakati mater. Ali ker sem vide-
la prihajati misijonarja v družbi
našega šolskega kateheta—sem
se umaknila za vogal. In sem
slišala: "Presneto! Ti pa znaš!
Pošteno si jih navil!”

"I, nu, zakaj pa sem misijo-
nar . . .” Nakar sta se oba za-
smejala. In ta smeh ni bil lep.

Nisem pozabila njunega sme-
ha, ne njunih besed, zato tudi ne
patrovih belih rok ter njegove-
ga rdečega obraza, zlasti ne nje-
govih groženj in ne zapovedi:
Moli, kakor ... in delaj, kakor
. . .

, kajti to vse skupaj je bilo
v strašnem neskladju ali pa v
skladju, kakor se vzame.

In morda, morda je baš v tem
zadnjem jedro njihove krščan-
ske socialne demokracije.

Ampak meni so še vedno ljub-
še pasje vijolice, nego pa vsako-
vrstne psevdo-demokracije.

O PRIREDBI SANSOVIH
PODRUŽNIC

Chicago, 111. Proslava prve
obletnice osvoboditve Sloveni-
je, ki se je vršila 12. maja v
dvorani SNPJ pod avspicijo
Centralnega odbora podružnic
SANSa v Chicagu, je, kakor so
listi že poročali, dobro uspela.

Program je odprl predsednik
Centralnega odbora Anton Kra-
penc in pozdravil navzoče ob-
činstvo, nakar je moški pevski
zbor "France Prešeren” zapel
nekaj lepih pesmi. "France Pre-
šeren” je delavski pevski zbor,
ki vedno rad sodeluje za koristi
našega naroda.

Nato je nastopil naš znani in
požrtvovalni narodni delavec
Joško Oven, ki je v svojem go-
voru očrtal borbo za osvobodi-
tev Slovenije in Jugoslavije, ter

in z vero v štiri svobodščine, pošteno podpirati tako cerkev, ki
posega v volilne boje s strašenjem, da bodo vsi, ki drugače volijo
kakor ona hoče, “večno pogubljeni”?

V ameriški politiki je sicer neizmerno hinavščine. Ampak
igra apizanja Vatikanu je ena izmed najbolj neodpustljivih in je
čudno, čemu so jo protestantske sekte toliko časa trpele’ Je pa
napačno misliti, da je s tem končana. Ameriški klerikalizem je
sijajno orginiziran in v vladi v vseh oddelkih je zastopan toliko,
da je v marsičem odločilen faktor. In to je, kar protestante bolj
boli kot pa da Truman še vzdržuje svojega “ambasadorja” v
Vatikanu. 3 .

... „

poudaril važnost kampanje, ki
jo vodi SANS v zbiranju sklada
za zgraditev otroške bolnišnice
v Sloveniji. Njegov govor je na-
pravil močan vtis na udeležence
te proslave.

Kvartet pevskega zbora "Pre-
šeren” (F. Gradišek, T. Preles-
nik, J. Prelesnik in R. Vilimek)
je zapel par mičnih in domačih
pesmic, ki so, kot navadno ude-
ležencem ugajale.

Nastop mladinskega krožka
"Perfect Circle” št. 26 SNPJ je
bil zelo zanimiv in priznati se
mora, da je dobro izvežban za
nastope. Člani (dečki in deklice)
tega krožka so igrali, peli slo-
venske pesmice in plesali.

Naša zavedna rojakinja ga.
Louise Keleminic iz Garyja, In-
diana, se je odzvala vabilu za
nastop na tej proslavi in zapela
tri lepe pesmi, eno od teh v an-
gleščini. Na glasovir jo je spre-
mljala njena hčerka Gloria.

Kot glavni govornik bi imel
nastopiti predsednik SANSa Et-
bin Kristan, toda vsled bolezni
ni mogel priti, poslal pa je brzo-
javni pozdrav in želel prire-
diteljem mnogo uspeha.

Nato je bila predstavljena ga..
Nada Kraigherjeva, članica mi-
sije jugoslovanskega Rdečega
križa, ki se je ta čas nahajala v
Zed. državah. Povedala je mar-
sikaj zanimivega, pa tudi straš-
nega o partizanskih borbah, ka-
terih se je tudi sama udeležila,
o groznem trpljenju ranjencev,
o pomanjkanju kirurgičnih in-
strumentov in zdravil, o strahot-
nih razmerah v begunskih tabo-
riščih, .bedi in trpljenju, kakor
tudi o sedanjih težavnih raz-
merah v stari domovini. Občin-
stvo je njenim izvajanjem sledi-
lo z velikim zanimanjem.

Naše zavedne in agilne roja-
kinje so med tem časom (in ne-
katere tudi prej) pobirale pro-
stovoljne prispevke v sklad o-
troške bolnišnice v Sloveniji in
nabrale so lepo vsoto, vsega
skupaj $2,007.90. Imena prispe-
vateljev in vsote so bila objav-
ljena v naših listih v seznamu
št. 5 iz SANSovega urada.

Zahvaljujemo se najiskreneje
obema govornikoma, pevskemu
zboru "France Prešeren” in nje-
govemu kvartetu, mladinskemu
krožku "Perfect Circle” št. 26
SNPJ,. ter gospej Kcleminič in
njeni hčerki za nastope na pro-
gramu. Enako se zahvaljujemo
rojakinjam, ki so pobirale pro-
stovoljne prispevke, kakor tudi
oglaševalcem in nabiralcem
oglasov, vsem darovalcem ih
vsem delavcem in delavkam n£
tej prireditvi, ter sploh vsem in
vsakemu, ki je na kakršenkoli
način pomagal k lepemu uspe-
hu. Končno iskrena hvala tudi
vsem udeležencem, ker brez
njih bi ne bilo prireditve in ne
uspeha, kakršnega smo dosegli
s to proslavo.

Poročilo o dohodkih in izdat-
kih priredbe same, bo objavlje-
no pozneje, kadar bodo računi
zaključeni.

S pozdravom, za Centralni
odbor podružnic SANSa v Chi-
cagu i ’

Frank Smith, tajnik.

Ako verujete v poslanstvo, ki
ga vrši "Proletarec”, pomagajte
mu v pridobivanju naročnikov
in zbirajte prispevke v njegoč
tiskovni sklad! 1

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
—4Joško Oven piše ‘svoje razgo-
vore za sodobnost. Ampak kot po-
jasnjeno na prvi strani, je list za-
radi požara v tiskarni za teden za-
kasnil.)

Človek, ki bo v poznejših ča-
sih beležil zgodovino današnjih
dni, bo med drugim lahko zapi-
sal, da kogar hočejo bogovi po-
gubiti, ga najprvo udarijo s sle-
poto. In naši državniki boleha-
jo za to boleznijo, kot so boleha-
li njih predniki v Versaillesu
pred sedemindvajsetimi leti.

.Menda še nikdar prej ni bilo
toliko nezaupanja in negotovo-
sti,. toliko sumničenja, neresni-
ce, groženja in rožljanja s sab-
ljo, ter priprave za še strašnejše
klanje, kjer menda ne bo ne
zmagovalca in ne premaganca

kot v zadnjih časih. Ali naši
zavezniški državniki res pri-
pravljajo svet za nekakšen ma-
sni "harakiri”? Ali je samo ne-
kakšno makiavelsko zavijanje
pravih smotrov? Ali je tukaj
boj na smrt med dvema pojmo-
ma človeške družbe?

• Da je tukaj grupiranje siste-
mov, kot smo jih poznali v za-
padni Evropi in Amerikah, je
gotovo. To se je pokazalo še
pred zaključkom vojne v Evro-
pi. Vatikan, monarhije, aristo-
kracija, kapital, sploh vse kar
reprezentira gospodujočo oblast,
skuša in bo storila vse v svoji
moči, da ostane Evropa ter osta-
li kontinenti, kateri niso pod ru-
skim vplivom, takšni kot so bili
pred vojno in če ne tako saj
s čisto malimi spremembami. In
da to ohranijo so pripravljeni če
je treba tudi na vojno. Radi
tega je rimska katoliška hierar-
hija posegla direktno v splošne
volitve v Franciji in Italiji in
poslala vse menihe in nune na
volišče. Tu se ne gre za vero, tu
se gre za OBLAST

Težko je povedati kakšna bo
bodočnost. V časih atomske sile;
in namigavanja ter aktualnih
priprav za biologične vojne, ko
je človeštvo padlo na najnižjo
stopnjo etike in morale, ko je
vojna izgubila še tisto malo sla-
ve in sijajnosti kot so ji nekoč
pripisovali, ter postala navadna
eksterminacija, kjer je vsak fi-
zični odpor zaman je res te-
žko biti poln optimizma.

Pri nas
Ž dvema velikima stavkama

kraju, izvzemši stavko trde-
ga premoga, je v ospredju kriza
trgovske mornarice. Meščan-
sko časopisje poje v teh konflik-
tih isto pesem, katero smo čuli
za časa premogarske in železni-
čarske stavke. Samo, da je to
pot ložje, kajti združene unije
mornarjev so bolj radikalne. Sa-
mo tuintam je bila z malo bese-
do omenjena hrabrost in pržtvo-
valnost trgovske mornarice za
časa zadnje vojne, ko jih je na
stotine potonilo v raznih ocea-
nih. Kdo more zadostno opisati
junaštvo teh ljudi, kateri so vo-
zili orožje, hrano in druge boj-
ne potrebščine ruskim armadam
v Murmansk, ali pa našim fan-
tom v Evropo, Azijo, Avstralijo
ter v druge kraje raznih bojišč?
To je danes pozabljeno zato, ker
zahtevajo skrajšanje delavnih
ur— od šestinpetdeset na teden
na štirideset. Ter razna druga
izboljšanja, katera bi morali že
davno dobiti. Predsednik’ Tru-
man je sredi pogajanja med
lastniki ter unijami izjavil, da
bo v slučaju stavke vzel trgov-
sko mornarico ter jo operiral‘z
bojno mornarico. To je bilo kaj-
pada kot nalašč za lastnike tr-
govskega brodovja češ, vlada
bo strla stavko in ko bo vse v
redu, dobimo nazaj naše ladjo,
kot se navadno vedno zgodi, ka-
dar začasno prevzame operacijo
država. Mornariške unije so se
sedaj obrnile na svetovno delav-
stvo, da jim v slučaju stavke
priskoči na pomoč.

Po svetu
Tri važne stvari so se dogodi-

le v zadnjih tednih. To so vo-
litve v Italiji in Franciji, ter
ustoličenje Perona na predsed-
niško mesto V Argentini.

V Italiji so kljub vsem pridi-
gam in grožnjam s peklom in
večnim pogubljenjem vrgli sa-
vojsko dinastijo na smetišče.
Največ glasov so dobili še po
danes negotovih številkah—ka-
toliški demokrati. Tefn sledijo
socialisti ter na tretjem mestu
komunisti. Na četrtem in petem
mestu so Združeni demokrati

ter “Uomo qualunque.” Papež.

ki je v zadnjem trenutku skušaj
rešiti dinastijo pod krinko kr.
ščanstva in civilizacije je menda
precej razočaran.

V Franciji je ostal priličen
status quo. Komunisti, kateri so
dobili tristotisoč več glasov kot
pri zadnjih volitvah so izgubil;
dva sedeža in prišli iz prvega na
drugo mesto. Glavna stranka \-

Franciji je danes De Gaullejeva
stranka, liberalna pro-katolišk a
"Mouvement Republicaine Po.

pulaire” s 126 sedeži. Komuni,
sti 140, socialisti 120. Več o tem
prihodnjič.

Juan Peron je danes absolu-
ten gospodar Argentine. Kot
Francoz Henry IV., kateri
sprejel katoliško vero, ceš
"Francija je vredna ene mase''
je tudi Peron, ki je katoličan,
začel svojo vlado z verskim
pompom in ceremonijami [ n
kar je glavno, naš državni De-
partment skuša popraviti vse ti-
ste težke besede, katere je ne-
koč zagrozil Peronu. Tako se
končala tista vojna proti Pero-
novemu fašizmu.

Domače stvari
Naše mesto Chicago mora biti

vedno v ospredju. Žal, da ne ča-
stno. Komaj mesec nazaj je bila
tu v bližini strašna železniška
kolizija, kjer je izgubilo življe-
nje več kot šestdeset ljudi In
nedavno pa katastrofa v po-
žaru hotela La Salle, kjer je
v dimu, paniki in ognju izgubilo
življenje 59 oseb. Kar je ironi-
čno je to, da je bil ta hotel ogla-
šati kot absolutno "sire proof'.
Takoj po katastrofi je naš oče
župan dal zapreti celo vrsto ka-
baretov, gledališč in drugih po
slopij radi nezadostnih varnost-
nih naprav. Zmirom zvonimo
po toči.

Naše gibanje
Tu v Chicagu se je koncem

maja in v začetku junija vršilo
zborovanje ameriške socialisti-
čne stranke. Trajalo je več dni.
Dobilo je precej publicitete v
našem meščanskem časopisju.
Govorilo se je veliko o rcorga
niziranju stranke ter prihodnji!
volitvah. Več o tem bo v Prole
tarcu.

Nov grob
Umrl je naš somišljenik in

moj prijatelj France Florjančič
Franceta sem poznal še izza mo-
jih fantovskih dni v Detroitu.
Mich. Bil je takrat član našega
kluba št. 114 JSZ ter zelo akti-
ven. Tuberkuloza, za katero je
bolehal že dolgo časa mu je
končno pretrgala nit življenja.
Njegovi ženi in sorodnikom na-
še iskreno sožalje Francetu
pa lep spomin.

Prebivalstvo Japonske
narašča vzlic porazu

Japonska ima sedaj po najno-
vejšem ljudskem štetju 73.110.-
995 prebivalcev, ali četrt mili-
jona več kot jih je imela pred
vojno.

Kadar se spomnite svojcev v
starem kraju, pošljite jim lan-
ski in pa letošnji Ameriški dru-
žinski koledar! Stane letošnji
$1.65, lanski $1.50. Pošljite nam
naslov in vsoto, drugo izvršimo
mi.

Tole mi ne gre
v glavo?

bliilß

Kako to, da se linijski vodi-
telji toliko gnjavijo z reakcij«
obeh strank (demokratske in re-
publikanske), nočejo pa pričet«
s svojo delavsko politično akci-
jo, to mi nikakor ne gre v glavo.
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