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Še o telovadbi in
pismo starega Sokola

Če se ne varam, bosta te dni
potekli dve leti, odkar pišem
“Iveri” in ne bo škode, če ob tej
priliki sama sebe pokritiziram
vsaj v enem pogledu drugo
bo sledilo kdaj kasneje.

Ena mojih slabih lastnosti je
ta. da hitim pisati zadnji treno-
tek, ko mi čas takorekoč že na
pete stopa. Pa se ta naglica ne-
katerim mojim spisom tudi pre-
sneto dobro pozna. Ko jih nak-
nadno, to je, že črne na belem
prečitam, se nehote in nič kaj
zadovoljna spominjam gospo-
darja ter njegove nove hiše, ki
jo je obljubil svoji družini.

Zgodaj spomladi jim je doma-
či krov zgorel do tal. “Nič ne
javkajte,” jih je tolažil skrbni
oče, “do prihodnje zime je na
srečo še jako dolgo. In če bom
le zdrav, nas bo tako gotovo,
kakor je Bog v nebesih, našla
zima pod novo streho ...”

In jih je res našla pod novo
streho. Toda ne pod tako, kakr-
šno si jo je bil on zamislil in ka-
kršno je družina pričakovala.
Kajti z gradnjo je predolgo od-
lašal in bil nazadnje prisiljen,
da je ob velikih skladovnicah
pripravljene opeke ter obtesa-
nega lesa dal postaviti zasilno
kočo, tako da je prezimoval s
svojci na svojem in ostal mož
beseda

.

. .

Pa se mi zdi, da i jaz zgra-
dim včasih le borno “kočico”,
material za ‘hišo’ mi pa ostane
v moji glavi. Vsega pa je kriv
le čas, ki me lovi, kakopak. Na
poboljšanje pa skoro ni upati.
Navada se drži človeka, kakor
sv. Jurij konja.

Dali bi se napisati na kilome-
tre dolgi članki, pa bi se še sem-
intja našle kritja potrebne vr-
zeli. No, teh, namreč dolgih
člankov ali kakih razprav itak
nisem nameravala pisati in sem
baš iz tega razloga krstila ta
stolpec s takim imenom, ki ne
obeta zlatih gradov.

Naj se ob tej priliki dotak-
nem predmeta, o katerem sem
že pisala zadnji teden, to je, o
športu. Kazalo bi naglasiti, da
se ameriški šport suče največ
okrog žoge. Če prištejemo k
nogometu, odbojki in košarki
(foot-, base- in basketball) še te-
nis, golf, pa kegljanje in balin-
canje, ter še kriket in deloma
tudi polo ne ostaja veliko
športnega udejstvovanja.

Vprašanje je le, ali dosežemo
z žogarskimi tekmami več do-
brega, ali več slabega. Vojaške
naborne komisije se o splošnem
fizičnem stanju ameriških mla-
deničev niso posebno pohvalno
izrekle. Tudi se ne da prikriti,
da mnogi poklicni žogarji ne do-
čakajo niti povprečne, kamoli
matuzalemske starosti.

Ako bi ves ta ameriški šport
ne bil povezan z denarnimi in-
teresi tako, kot je, bi ga že iz
zdravstvenih ozirov nekoliko
zavrli in omejili. Saj je precej-
šnjemu procentu skvarjenih
udov7 in srčnih hib iskati izvor
nrav v arenah, kjer se teami že
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Židovsko vprašanje sedaj težje
kot pa je bl/o pred Hif!erjem

Antisemitizma ni šele Hitler iznašel. Bilo ga je v carski Ru-
siji, posebno v Ukrajini in v ruskem delu Poljske. Pa na Slova-
škem, v Rumuniji, Madžarskem itd.

Še najmanj ga je bilo v Nemčiji. Tam so se Židje ponemčili
in se asimilirali nemškim navadam in razvadam. Ob enem pa
proporčno bogateli hitreje kot “arijski” Nemci.

Kmetje na Slovaškem so v sušah napadali Žide, pri katerih
so pili in se zadolževali pri njih. Smatrali so jih za zlo. Tako je
bilo i v Galiciji, v Ukrajini, na Litvinskem in še marsikje.

V Nemčiji so bili v isti dobi vsled svoje kulturne višine vo-
dilna sila. Nacizem jih je obdolžil, da so izdali rajh za skledo leče
in je obljubil spremeniti Nemčijo nazaj v velesilo in vodstvo nad
njo pa dati “arijskemu plemenu”.

Tako nekako je šlo glede židovskega vprašanja pred prvo
svetovno vojno. Bolj kot je bile dežela primitivna, več so imeli
židovski gostilničarji, štacunarji in menjalci denarja veljave v
nji. In ko so se primitivni kmetiči pri njih do kraja zadolžili in
dobili le še toliko, da je bilo za na pot v Ameriko, so se udali
hujskanju, da je gorja samo Žid kriv.

Oblastim je bilo to po godu. Kajti naj ljudje le smatrajo,
da so vsega zla samo Židje krivi, pa bo dobro. Naj se ljudje rajše
terejo med sabo namesto da se bi zanimali za prave krivce zla.

Staremu antesimitizmu je prilil olja na ogenj nacizem, toda
to kampanjo je podvzel z najbolj sebičnimi, imperialističnimi
nameni.

Posledice so trpeli Židje.
Na tisoče sami trdijo, da na stotisoče, je bilo pokončanih

v koncentracijskih logarjih. Mnogim se je posrečilo pobegniti.
Predvsem onim, ki so si v inozemstvu pripravili vloge v ta
namen.

Že v prvi svetovni vojni se je Židom zazdelo, da jim “arij-
ska” rasa postaja nevarna. Zato so se v svojih vojnih simpatijah
takrat oslonili na dve nasprotujoči se deželi: Eni n. pr. večina
ameriških Židov, ki so bili organizirani v socialistični stranki,
je bila absolutno proti vsaki vojni podpori zaveznikom in so vo-
dili proti zavezniški akciji hujšo propagando kot pa v drugi sve-
tovni vojni komunistična skupina ameriških Židov.

To je bilo umljivo. Pod kajzerjem so Židje, ker so se po-
nemčili, imeli veliko besedo v trgovini in v politiki.

Pod carizmom pa so bili deležni pogromov.
H J'?r jim je napovedal uničenje in ga skoro dovršil.
Si, er ni lahko iztrebiti ne plemena, ne naroda. Ampak Ži-

ri je ;o /sled svojega posebnega svojstva od postanka fašizma,
LO',<?h» o pa pod nacizmom, največ izgubili.

Bil* so ob službe v vseučiliščih, v finančnih zavodih in v
vladnih oddelkih.

fmovino so jim plenili. Vlačili so jih iz stanovanj v koncen-
uarijske logarje in jih na tisoče pokončavali v njih.

Jako je bilo v večji ali manjši meri z Židi v vsi Evropi.
Že pred vojno, oziroma pravilno rečeno —v času prve

- etovne vojne, so Židje sumili, da se jim bližajo hudi časi. Sicer
z.a ves svet, a posebno zanje. Pa so si izposlovali od takratnih za-
veznikov obljubo, da bo postala njihna pradavna domovina
Palestina, zopet židovska država.

Anglija obljube vsled silovite opozicije Arabcev ni hotela
držati.

V Palestino je dovolila priseljevanje Židov le v omejeni
meri. Sedaj jih je tam na podlagi uradne statistike kakih 600,-
000. Arabci trdijo, da jih je v nji že nad milijon. Uradno štetje
daje Arabcem v Palestini še vedno veliko večino, a je bi že davno
izgubili, če jih ne bi protežirale izjemne postave. Namreč, da je
Židom zabranjeno kupovati posestva od njih. In so še vse sorte
drugo regulacije, da se tam varuje nekak status quo, ki pa ne bo
vzdržal.

Angleški vnanji minister Bevin trdi, da si Židje v Palestini
in s svojo propagando v Ameriki odbijajo prijateljstvo Anglije,
češ. ako boste pobijali naše fante (vojake) v Palestini in hujskali
proti njim, nikar ne pričakujte, da s tem izpodbijate tla anti-
semitizmu!

Židovsko vprašanje je zamotana zadeva. V Avstriji jim ne
dajo nazaj zaplenjene imovine, ne na Slovaškem, ne na Polj-
skem. sploh nikjer.

In tudi stare službe jim niso več odprte.
Zed. države, ki imajo sedaj največ Židov, in v njih je tudi

njihen vpliv izredno velik, so tudi za neomejeno naseljevanje
preostalih evropskih Židov v sveto deželo. I finančno so priprav-
ljene pomagati, namreč, saj ameriški Židje res pomagajo.

Ampak Anglija hoče več: želi, da se Zed. države odločijo,
če treba, tudi za policijsko službo v Palestini, v Egiptu ali kjer-
koli se bi Arabci uprli novi politiki.

Tega Washington ni pripravljen storiti.
Toda koncentracijski tabori, v katerih je v Evropi še okrog

milijon Židov sedaj sicer niso več jetniki ampak vendar v
taborih je treba na vsak način pospraviti.

Problem je resen. Hitler ga je hotel rešiti po svoje in sebe
pogubil.

Kako se bo zadeva posrečila Angliji, je še vprašanje. Misli
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VOJNI ZLOČINCI so kar nekam utihnili. Gornje je slika iz Japonske. A čimbolj se preiskuje
grehe vojnih lordov, bolj je očitno, da jih je prav toliko tudi na “naši” namreč na zavezniški strani.

IVERI
kar divjaško kosajo med sabo,
kakor da bi šlo za življenje in
smrt.

Za človeško telo je občutek
utrujenosti silno važen. V na-
pornih igrah, v dolgotrajnih
tekmah ta občutek otopi in se
to prej ali slej bridko maščuje,
ako se ta otopelost ponavlja.
Srce, zlasti mlado srce je na
srečo kaj prožen organ. Bije in
polje, kolikor more. Ampak če
mora delati čez mero, se pri
tem razširi to je prvi korak
k srčni oslabelosti in srčni hibi.

Ako bi le polovico brige, ki
jo posvečamo žogi, posvetili te-
lovadbi, mar ne bi dosegli lepših
in boljših uspehov? Kdor je ke-
daj opazoval skupinsko telovad-
bo na kakšnem sokolskem zle-
tu, ta bo razumel, kaj hočem
povedati.

Baš o tem sem zadnjič pre-
mišljala, ne sluteč, da je na poti
k nam pismo staroste Sokolov
Engelberta Gangla. Tega odlič-
nega narodnega borca in kultur-
nega delavca vam, mislim, ni
treba posebej predstaviti. To
pismo sicer nima direktne zveze
s tem mojim spisom, toda velja
nele Japetu, na katerega je bilo
naslovljeno, ampak tudi vam
vsem, ki ste storili in bodete še
storili mnogo dobrega za našo
staro domovino.

Dospelo je to pismo v rekord-
nem času iz Metlike, kjer je bi-
lo pisano in oddano 12. junija,
v naših rokah pa je bilo že 24.
junija —v 12. dneh z zračno
pošto.

Navajam to Ganglovo lepo
pismo dobesedno:

Metlika, 12. junija 1946.
Dragi moj beli rojak, tovariš

in brat! <

Vzpodbujen po Tvojem pi-
smu, ki ga objavlja “Slovenski
poročevalec” z dne 9. t. m., pi-
šem te vrstice ‘belokra jinske-
mu Jakobu’. Ti se spominjaš z
ljubeznijo svojega starega kra-
ja. naša Jugoslavija in Bela kra-
jina pa misli na svojega zveste-
ga rojaka, ki je našel novi dom
in nove življenske možnosti v
daleki, svobodni Ameriki.

Zanima me, kako poteka Tvo-
je delavno življenje? Zlasti bi
rad vedel, kaj delajo in kako iz-
pričujejo svojo zavest in moč
naši Sokoli, prepojeni z duhom
slovanskega sokolskega brat-
stva. ki naj bi preželo vsako na-
še srce s svojo silno močjo, z na-
čelom socialne pravičnosti in
resnične demokracije da bo
končno res le en hlev in en pa-
stir v okrilju kulturnega Slo-
vanstva!

Ameriški rojaki ste se izka-
zali, posebno kar se Bele Kraji-
ne tiče, z velikodušnostjo in
plemenitostjo, ki sta premno-
gim našim sirotnikom po naših
požganih in uničenih selih otrli
premnogo solz, prožeč jim obil-
no in izdatno materialno po-
moč.

Stokratna hvala tudi od moje
strani, ki preživljam sedaj svo-
ja stara leta v svoji rojstni Met-
liki. Ni me sicer nihče poobla-
stil do te izjave, a moje srce mi
pravi, da jo prav, ako Ti to po-

dobro, a ima opravka z Arabci, ki so tudi semiti, kakor Židje. A
razliko med njimi delajo tradicije in vera.

Ako bi se mogli Židje asimilirati, kot so se mnogi prej v
Nemčiji in v poslednjih par desetletjih v Zed. državah, morda
ne bi bilo te napetosti. Kajti ni je takozvane narodnostne manj-
šine na svetu, ki bi delala več preglavic kakor židovske.

Zavezniške vlade so pripravljene pomagati, ne pa ljudstva v
onih deželah, v katerih je bilo največ antisemitizma.

Na svetu je veliko prostora in ga je posebno tam kjer Arabci
žive. Ako se pridobi arabsko ligo v prid preustrojitve Palestine
v židovsko državo, bo ta problem rešen saj za nekaj desetletij.
Ampak Anglija poskuša, pa pravi, da brez Zed. držav sama ne
bo mogla uspeti. Torej kaj?

vem. Naše lozc, naše njive, naši
travniki, naše gore in doline,
naše vinske gorice ves ta naš
krasni, a siromašni belokrajin-
ski svet šepeče, šumi in po va-
lovih naše Kolpe, njenih prito-
kov in zdencev prenaša vašo
hvalo od srca do srca tja do vas,
kjer hrume ogromne tvornice
in se giblje v nenehnemu stvar-
janju milijone delavnih rok:
hvala vam, bratje in sestre!

Mi živimo sedaj v nekakem
upornem obnovitvenem delu, ki
nam zida nova domovja in po-
stavlja nova domača ognjišča,
da bodo zaplapolali novi plame-
ni ljube domačnosti in neugasne
vere v zmagovito moč pravice,
poštenja, deloljubnosti, resnice
in bratstva.

V prepričanju, da Te bodo
zatekle te moje vrstice pri naj-
boljšem zdravju v krogu enako-
mislečih in čutečih borcev in
trudbenikov za ustvarjanje po-
gojev novega, lepšega življenja

i vsega človeštva. Tebe in vse
brate in sestre od vsega srca po-

i zdravlja vedno udani
stari sokolski brat

Engelbert Gangl.
jv Zdravo!

Morda mi moreš sporočiti na-
i slov Etbina Kristana? Prosim!

Češka industrija se
bsrzo obnavlja

Praga. ONA Čehoslova-
ška industrija si je v povojni
dobi izredno brzo opomogla. Na
skoro vseh poljih industrije po-

-1 ročajo o napredku produkcije,
in celo izvoz se množi in dviga
od meseca do meseca.

Največ blaga je bilo izvože-
I nega v Švico, toda omembe vre-

i dni so tudi zneski, katere bo Če-
hoslovaška prejela iz Avstrije
in Zedinjenih držav za blago,
katero je dobavila. Težki polo-

! žaj, ki je prevladoval nekaj me-
I secev po zaključku vojne, je v

| veliki meri že izboljšan.

Delavska stranka
napredovala v članstvu

Angleška delavska stranka
:je imela ob koncu leta 3,038,697

1 članov, ali okrog pol milijona
i več kakor leto poprej.

TISKOVNI SKLAD
PROLETARCA

VII. izkaz
Cleveland, O. Rose Jurman $lO,

V. Klemenčič $l, Leo Poljšak $lO,
Mr. in Mrs. Selan $2, Anton Kuko-
vac $l, skupaj $24. (Poslal J. Kre-
bel.) Rose Jurman $lO, (Izroči-
la Angela Zaitz.) John Rome $l.
(Poslal Ant. Jankovič.) Pev. zbor
“Zarja” $3O namesto venca na grob
sodrugu Josephu Snoju, s katerim
je sodelovala mnogo let.-
VVISCONSIN:

Milwauke: Konferenca Prosvet-
ne matice $25. (Izročil Louis Zor-
ko.)

Shebovgan: Frank Stih $1.50;
Anton Demshar $l, Frances Skru-
be 50c.
PENNSYLVANIA:

Strabane: Ant. Tomšič, Oakland,
Calif., $3. (Poslal J. Terčelj.)

McKees Itccks: Jacob Ambro-
zich 75c.

Oakland, Calif.: Mrs. Max Arn-
šek $l.

Los Angeles: Julia Parkel 50c.
Santa Ana: Maria Cupin 50c.
Detroit, Midi.: Rudolph Potoč-

nik $l. Herman Grebenc $l, John
Zornik 50c.

Chicago, 111.: Neimenovan $5;
Anton Trojar $2.

Sheridan, Wyo.: Anton Podob- i
nik $2.

Rock Springs, YVyo.: Louis Ve-1
sovisek 50c.

St. Louis, Mo.: Ciril Medved $l.
(Poslal Anton Tomšič.)

Star City, Va.: Lawrence Se-
lak $2.

IVaukegan, II!.: Jack Mesec $l.
Kinney, Mimi.: A. E. Gnezda 50c-
Butte, Mont.: Anton žugel 50c.
Skupaj $115.75, prejšnji izkaz

$495.56. skupaj $611.31.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Človek sede za mizo, pa ne ve

kaj bi napisal. Res je, novic je
dovolj ali kljub temu je vse ta-
ko zmedeno in negotovo, da ne-
resnica postane tudi jutri že
resnica. Samo poglejmo: Čez se-
dem bilijonov dolarjev je odlo-
čeno to leto za naše vojaške po-
trebe, eno leto potem ko smo
premagali fašizem. Šeststo deset
milijonov dolarjev je naša vla-
da potrošila za oboroženje Či-
ang-Kajšekove nacionalistične
armade in to že po premagan ju
Japonske. Ali še ni dovolj! Pri-
pravljenih imajo za isti namen
v Washingtonu še nadaljnih
$620,000,000, katere dobi Kaj-
šek, če to poreče Trumanov za-
upnik general Marshall. Korup-
cija kitajske nacionalistične vla-
de je znana vsemu svetu. A to
še ni dovolj. Oborožiti hočemo
tudi vso Centalno in Južno
Ameriko, upeljati stalno prisil-
no vojaško službo v tej deželi
in kljub temu imamo, saj kot
pravijo naši odgovorni držav-
niki, najlepše in najmiroljub-
nejše namene.

V tržaške vode smo poslali
bojno flotilo. Angleži imajo že
nekaj svojih bojnih ladij tam-
kaj. Kot izgleda imamo zares
radi svoje zaveznike. Človek res
ne ve. ali so bili Italijani v zad-
nji vojni, katera se je končala
pred letom dni, na naši strani,
ali so bili naši sovražniki. Je pač
danes težko spoznati resnico od
neresnice. Ves čas, ko so se Ju-
goslovani borili proti nemškim
in italijanskim fašistom in pre-

| lili potoke krvi, so bili menda
: saj kot izgleda danes naši
sovražniki. Res čudna so pota

j naših diplomatov.
Tržaški nadškof Carlo Mar-

gotti je ekskomunikiral štiri li-
ste. Ti so: La Coratore, Front
Unico, Primorski dnevnik in So-

-1 ški tednik. To splošno izobčenje
velja za vse urednike, dopisni-
ke, uslužbence ter za vse tiste,
kateri zastopajo in propagirajo
idejo in mnenja teh listov. Nad-
škof, kateri misli, da je to še
vedno srednji vek, je napravil

i ta proglas v tržaški katednali.
Izjavlja, da je to obsodbo mo-

! ral storiti proti “hudičevi kam-
i panji komunističnih Slovencev,
katerim pomaga tudi nekaj za-
peljanih Italijanov, ki so se pri-
družili tem komunistom proti
interesom svoje lastne domovi-
ne.”

Sedaj pomislite, kakšna bi
bila usoda Slovencev, če bi k
temu odločeval Rim. In vendar
je bil in je še narod tako veren.

O kakšnih večjih zaključkih
velike četverice v Parizu se v
tem času še ne ve. Molotov in
Byrnes sta imela več privatnih
sestankov, kateri so zanesli ne-
kaj optimizma v to skoro brez-
upno konferenco. Kajpada, naj-
težje breme te konference je
vprašanje Trsta. Mi vemo kaj
zastopata Byrnes in Bevin, ali
zadnje čase je francoski delegat
Bidault za nekakšen kompro-

i mis.
Političen položaj v Evropi

Georges Bidault, sedanji fran-
coski predsednik, je končno
vendarle sestavil začasni mini-
strski kabinet. Ali najtežja na-
loga bo za njih novo izvoljeno
skupščino sestava nove usta-
ve za četrto republiko. Ta usta-
va mora biti dogotovljena do
koncem septembra in gre potem
pred francoske volilce. Komu-
nisti in socialisti, kateri skupno
posedujejo že ogromno moč, so
oboji zastopani v novi vladi.

Tudi v Italiji se je organizi-
rala provizorična republikanska
vlada. Seve, največje vprašanje
za to premagano deželo je vpra-
šanje njenih mej, o katerih zdaj
sklepajo v Parizu. Nova vlada
v Italiji govori kot da ni bilo
tam nikdar fašizma ter da so se
ves čas borili na strani demo-
kracije. Ne samo Trst, ampak
celo Julijsko Krajino zahteva-
jo. Čudno, da ne zahtevajo še
Ljubljano in pa Maribor.

Avstrija, katera je poljedel-
sko bolj slabotna in njena indu-
strija vsled vojne in pa povoj-
nih zaplemb skoro mrtva, se
prebija skozi težko životarenje.
Mir ji je zares potreben. Ne le
nji ter drugim centralnim in
južnim deželam, ampak vsi Ev-
ropi. Šele ko pridejo normalne j
razmere, bo mogoče zagotoviti
politični trend na levo ali pa na 1
desno. In to velja tudi za druge I
podonavske dežele.

Na Poljskem tudi še ni miru.
Civilna vojna, katero umetno
podpira poljska reakcija v tu-
jini, še vedno divja v tej deželi.
Ni ravno odprta. Ali znano je,
da je več kot petdeset tisoč mož
pod orožjem, kateri se skrivajo
v tolpah po gozdovih in so pod
kontrolo bivše übežne, sedaj ne-
priznane poljske vlade v Lon-

| donu in v Rimu.

Pri nas
Naši zastopniki v obeh zbor-

nicah se v kratkem vrnejo na
deželo. Počitnice so potrebne
po težkem rodoljubnem delu in
treba bo tudi malo poagitirati
kajti jesenske volitve niso več
daleč. Eden teh fantov, kateri
ve kaj pomeni stopiti v stik z
volilci, je naš “vele-državnik”
doli na jugu senator Bilbo. Ta
dični politik je zapustil senat in
se podal na agitacijo že pred
nekaj meseci. Sedaj agitira doli
v svoji državi, da se prepove
črncem glasovanje pri primar-
nih in jesenskih volitvah.

Naše mesto Chicago je zopet
v novinah. Seve, to ni nič čud-
nega. Zgodilo se je že prej in
se bo zopet prigodilo v prihod
nosti. Kar je povzročilo sedaj to
govorjenje, je bil poizkus spra-
viti v večna lovišča nekega bo-
gatega Irca —James M. Ragena
po imenu. Njegova obrt je pu-
bliciranje imenikov konjskih
dirk in drugih takih stvari. Ka-
teri pozna ta takozvani “racket”
ve. da jeto bilijon dolarska obrt
v tej deželi. Kajpada, v nji je
tudi precej kompeticije. In tu

. v Chicagu ali bolje v Ciceru
imamo neko slavno po celem
svetu poznano rodbino Caponi-
jev, kateri so se svoje čase pe-
čali z “butlegarstvom”, zlogla-
snimi hišami, igralnicami, ter so
imeli navado v slučaju kompe-
ticije spraviti svoje tekmece
prav po sicilijansko—na drugi
svet. In to se je skoro pripetilo
Ragenu. Ali imel je srečo; bil
je samo ranjen. Sedaj ga zdra-
vijo v tukajšnji bolnišnici. Fant
je ali v skrbeh ali ga pa peče
vest. Časnikarjem in policiji je
napravil dolgo izpoved, katera

ibo napravila marsikateremu
naših mestnih politikov precej
skrbi. Seve, mi vsi vemo, da je
naše mesto precej v rokah ko-
rupcije. Ali da smo padli tako
globoko, to je pa marsikaterega
iznenadilo. Najbolj začuden je
bil pa naš oče župan. Izjavil je
v časopisih takoj ko se je po-
vrnil iz svojega letovišča: “Jaz
nisem prav nič vedel, da se kaj
takega godi pri nas v Chicagu
Moj ukaz je, zapreti vse lokale.”
Ha-ha!

Naše gibanje
Na zadnji Proletarčevi seji je

omenil s. Zaitz, da imamo še ne-
kaj letošnjih koledarjev na ro-
ki. Ta koledar, kateri je v res-
nici izvrstna knjiga, in je v ce-

(Konec na 3. strani.)

|To/e mi ne gre
i v glavo

( emu so Zed. države in An-
glija podvzcle proti Jugoslaviji
demonstracijo s svojimi vojni-
mi ladjami, ki so jih poslale v
Pulj in tržaško luko, to mi nika-
kor ne gre v glavo! Mar je Ju-
goslavija vojna zločinka? Itali-
ja, ki je posebno Sloveniji sto-
rila toliko zla. in bila provoka-
torica prvega reda, pa “svetni-
ca ? Le kam mer! ta toliko ope-
vana zapadna demokracija, tudi
tega ne zapopadeni, in ne njene
brezmejne hinavščine.

2


