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Zlorabljanje relifnih pošiljatev
na Kitajskem v politične namene

Dve sto uradnikov UNRRA na Kitajskem je brzojavilo nje-
nemu načelniku Fiorellu La Guardia iz Šangaja o graftanju ki-
tajskih uradnikov, ki imajo v področju razpošiljanje relifa in
kako ga zlorabljajo v politične namene. La Guardia je vsled tega
ustavil pošiljanje vsega relifa na Kitajsko razen živeža in spo-
ročil kitajskemu diktatorju Čiang-Kai-šeku, da naj napravi red
v svoji hiši.

Uradniki ki so poslali protest, pravijo, da se relif deli le pri-
stašem koumintanga (vladajoče stranke) in pa osebnim prijate-
ljem kitajskih uradnikov, ki imajo kontrolo nad delitvami. Ve-
liko relifnih pošiljatev pa kitajski uradniki prodajo in ker vrše
svoje kupčije na črnem trgu, je mogoče dobiti to'blago le takim,
ki so z denarjem dovolj založeni.

Potrebščine, ki so bile določene za pošiljatev v komunistične
predele Kitajske, v katerih živi okrog osemdeset milijonov ljudi,
pa so od uradnikov Čiang Kai-šekove vlade obrnjene v njihne
kraje kljub naredbi UNRRA. da se pri delitvi ne sme delati no-
benih raalik, kajti blago in živež je namenjeno potrebnim ne-
glede na njihno versko in politično pripadnost.

Relifne pošiljatve na Kitajsko, večinoma iz ameriških pri-
stanišč, znašajo že na stotine milijonov vrednosti. Vsled dolgo-
trajne vojne, civilnega konflikta in vremenskih neprilik je mi-
lijone ljudi v pomanjkanju.

Uradniki UNRRA v Šangaju so se La Guardiu pritožili tudi
zaradi slabe transportacije. Veliko poslanega blaga leži v prista-
nišču namesto da se bi ga čimprej izvozilo po deželi.

Čiang Kai-šek je La Guardiu odgovoril, da so ovire vsled
uničenih transportnih sredstev in apeliral nanj, da naj ne pre-
kine relifa, ker je obubožana Kitajska odvisna od njega. Obljubil
je uvesti reforme, da se iztrebi možnosti za graft. Ob enem je
pojasnil, da so kitajski uradniki in delavci, ki so uposleni pri re-
lifnih pošiljatvah, plačani z živežem in blagom. In namesto da bi
to vse sami porabili, ga prodajajo na črni borzi.

Umevno je, da tudi če bi kitajska vlada imela nad relifnim
poslovanjem pošteno kontrolo, bi se nerednosti tu in tam vseeno
dogodile, kakor se v drugih deželah. Toda na Kitajskem je kon-
trola notorično koruptna. Poštenost je med mnogimi vladnimi
uradniki neznana stvar. Zato sedaj ni bilo prvič, da smo čuli o
neredu in graftanju pri relifnem delu na Kitajskem.

Sicer so se čule kritike in pritožbe glede zapostavljanja pri
relifnih delitvah tudi iz Italije. Grčije. Trsta, Poljske itd., ampak
ne v tolikšni meri.

Dokler bo na Kitajskem vladal Čiang Kai-šek s svojo kliko,
dotlej kake večje čistke med koruptnim uradništvom in brige za
ljudsko blaginjo ni pričakovati. To tudi pojasni,' čemu se toliko
milijonov Kitajcev pridružuje komunističnemu gibanju in mu
pomaga v civilni vojni proti režimu v Čunkingu, oziroma Nan-
kingu. Krivi temu so tudi tisti agenti ameriške vlade, ki Čiang
Kai-šeku v boju proti kitajskim komunistom odprto pomagajo
in zalagajo njegovo armado z ameriškim vojaškim materijalom.

Čemu z demokracijo v Nemčiji še
vedno ni očitnih uspehov ?

Že marsikak ameriški žurnalist, ki je potoval po naši (ame-
riški) zoni okupirane Nemčije, se je potožil, da kakih vidnih zna-
kov demokratičnega preporoda v poraženem rajhu ni še opaziti.
Lokalna oblast je večinoma v rokah birokratov, ki vladajo, v ko-
likor je dopuščeno, z Nemcem prirojeno oblastnostjo in osornost-
jo. Vsi so soglasni, da je v službah še mnogo bivših nacijev, ki so
bili naučeni “dekadentno zapadno demokracijo” in ameriško
plutokracijo smešiti in da le oni so pravi varuhi civilizacije pred
barbarskim “ruskim komunizmom”.

Vzrok pomanjkanja volje za demokracijo v Nemčiji je ne
samo, da je bila poražena hujše kakor v prvi svetovni vojni, am-
pak tudi to, da dočim je bila takrat v nji izvedena politična revo-
lucija, s strmoglavljenjem monarhije, in so prevzele vlado demo-
kratično orientirane stranke, je bil tretji rajh brez njih. Hitler
jih je v očeh ljudstva diskreditiral in mlajša generacija ni vedela
o njih drugega kot da so Nemčijo privedle v propast, dokler jo ni
Hitler otel.

Dalje je treba vzeti v upoštev, da je Nemčija razdeljena v
štiri zone in s tem v štiri upravne enote. V ameriški so naši višji
okupacijski uradniki radi gibljejo v “boljši družbi”, kakor so se
v Italiji in drugje. Te vrste ljudje pa niso nič kaj primeren sloj
za utrjevanje demokracije. Oni so konservativno vzgojeni in sve-
tost privatne svojine jim je več kot karkoli drugega. Vrh tega so
od vsega začetka okupacije hodili po nasvete k višji duhovščini,
ki posebno na Bavarskem nima nič smisla za demokracijo. Nji je
za ohranitev starega reda in v naših konservativnih poveljnikih
je našla sebi sorodne duše.

Nič boljše ni v angleški zoni, kjer tudi gospodarijo častniki
stare torijske šole.

V francoski zoni se okupacijska oblast ukvarja predvsem
kako dobiti iz nje v Francijo čimveč premoga in kako nastopiti,
da novi rajh Franciji ne postane nikoli več nevaren.

Kar so v teh treh zonah imeli volitev dosedaj (v občinska in
okrajna zastopstva), so izšli iz njih klerikalci in drugi konserva-

KATKA ZUPANČIČ:

TOVARIŠ...
Dobivamo pisma iz stare do-

movine in skoro vsako nosi na-
slov: Tovariš Jakob, ali Jape
itd., Tovarišica Katka itd.

Za Japeta je nagovor “tova-
riš” nekaj povsem novega, ne
pa zame. Kajti jaz sem bila že
tovarišica, še preden so se Rusi
potovarišili.

Kakor se člani socialističnih
klubov nazivajo med sabo so-
drugi in sodružice, ali bratje in
sestre pri podpornih organizaci-
jah, tako smo bili tovariši in to-
varišice mi člani in članice naše
učiteljske organizacije, osnova-
ne in vodene v naprednem du-
hu. In tudi naše glasilo se je
imenovalo “Učiteljski tovariš”.
Nikoli ne pozabim, kako lepo se
mi je zdelo, ko sem Burniku na
vprašanje: kako mi je, tovari-
šica? lahko odgovorila s “hva-
la. dobro, tovariš!”-—Jaz. takrat
še skoro mlečnozoba stvarca,
njemu, ki je bil na sveti tak. ka-
kor slikajo starega Boga očeta.
Treba pa dostaviti, da tikanje ni
bilo vključeno v naše tovari-
štvo.

Kako se je klicalo med sabo
učiteljstvo, organizirano v nam
nasprotnem, to je, v klerikal-
nem taboru, tega nevem. Vse-
kako so imeli med seboj precej-
šen rokovaj duhovščine in ka-
kor je znano, so dušni pastirji
najrajši “gospodje” vselej in
povsod, ali pa “patri”, ako so v
meniških haljah. Saj so celo
Boga “povišali” v “gospoda”
Boga . . . kakor da je treba soln-
cu še svečico da se bo še bolj
svetilo!

Ne, meni “tovariš” ne zveni
prav nič tuje, ali nenavadno.
Narobe, prav domače mi je in
dopade se mi (Oh, oprostite! Ta-
koj popravim, takoj —.), ugaja
mi, všeč mi je, prija mi, da me
kdo po tolikih letih zopet nazi-
va s tovarišico, le da ima ta be-
seda zdaj veliko širši in globlji
pomen. Saj se ne nanaša samo
na to ali ono stanovsko skupino,
marveč zajema vse, ki so pre-
žeti od svobodoljubnega napred-
nega duha.

Radovedna sem, kaj bi dejal
h tovarištvu moj oče, če bi bil to
dobo dočakal. Prav gotovo bi se
z mano vred spomnil sledečega:

Volitve so bile v zraku, in
shodi na dnevnem redu. Pa je
oče na neki tak shod vzel “klo-
šča”, to je mene, s seboj. Pre-
prosila sem bila mater, njej pa
oče ni rad odrekel. In tako sva

stala čisto blizu odra. Oče je
vneto poslušal, jaz se pošteno
dolgočasila. Moralo je biti že
proti koncu govora, ko je go-
vornik izjavil nekaj, s čemer se
moj oče ni strinjal ter je odlo-
čno odmajal z glavo. Oni na
odru je njegov molčeči protest
opazil in je napiril vanj svoj po-
gled in besedo, rekoč: “Pa. očka
dragi, vi pravite, da ni tako?!”

Nakar se je oče nič manj tiho
odzval: “Ne, sinko dragi, ni ta-
ko, ne!” To je bila strahovita
predrznost od mojega očeta, da
se je upal oporekati na tak ne-
zaslišan način. In ker je bil
“sinko” videti najmanj petnajst
let starejši od “očke”, so mnogi
udarili v smeh. Nekateri pa so
pograbili priliko, pa udrihali po
govornikovih trditvah in izva-
janjih.

Spreten govornik bi bil taki,
navsezadnje malenkostni mot-
nji hitro kos. Temu pa je ali
manjkalo spretnosti ali pa je
bil že pretruden in mu je zme-
šalo štreno. Sicer se je smehljal,
toda prekislo, da bi mogel pri-
kriti jezo in zadrego. Podrgnil
se je po pleši, se spomnil vode,
srknil parkrat, da si je odmočil
grlo, pomahal z rokami in ustre-
lil za ta svoj shod usodnega ko-
zla. Dejal je, da gre Belokrajin-
cem vsa čast, ne da se pa poma-
gati, ako ima kateri od njih pač
večji jezik, nego pa njivo . . .

S tem si je tla do kraja izpod-
nesel. Zarjuli so zdaj še tisti, ki
so mojega očeta in njegovo red-
kobesednost poznali. Križem
kražem so letele farške njive,
škofova posestva, komendske
lože, pa škric sem, škric tja in
“doli z njim!” in kaj vem, kaj
še vse.

Trepetaje sem se prerivala za
očetom skozi burno razgibano,
razhajajočo se množico. Bala
sem se, da se bo zdaj zdaj po-
javil žandar in bo očeta odpe-
ljal. Vklenjenega, se zna. Tedaj
zaslišim v svoje nemalo olajša-
nje meni dobro znani glas moža,
s katerim sta z očetom za našo
mizo sedeča že neštetokrat se-
kala minnesotski les, kopala ka-
lumetski baker, jedla amerikan-
ske paje, pa pila pivo kar iz pej-
lov. (Mati mi je nekoč razložila,
da je paj neke sorte opečena
posladkana kaša s sadjem, pejl
pa kablica iz pločevine in brez
ročke.)

“Hoj, Janez, hoj! Pojdi, bova
spila vsak enega! Saj si zaslužil,
hahaha . . .” in se je na široko

tivci na prvem mestu, socialdemokrati na drugem in komunisti
daleč na tretjem. Sovraštvo do Rusije, ki ga je z malim presled-
kom Hitler tako vztrajno gojil, je še velikansko.

V ruski zoni se med ljudstvom demokracijo zelo oglaša, toda
konservativni ameriški in angleški uradniki smatrajo, da kar
Rusi uvajajo je “komunizacija”. V ruski zoni so se komunisti in
socialdemokrati združili in lokalna oblast je v njihnih rokah,
dočim jo imajo v drugih krajih rajha nasprotniki “komuniza-
cije”. Veleposestva so bila razdeljena med kmete samo še v so-
vjetski zoni in socializiranje obratnih in produktivnih sredstev
je tudi že v razvoju. Ovira ga mnogo Rusija sama, ker je izvozila
domov mnogo strojev in materijala ter s tem onemogočila pro-
dukcijo v svojem delu rajha v velikem obsegu.

Zmota zaveznikov po prvi vojni je bila, da so glede repara-
cij na nemško republiko silno pritiskali, jo zapostavljali in odri-
vali. Nje se niso bali, ne se je “šonirali” in ne Upoštevali.

Pod Hitlerjem pa so ji začeli “apizati” na vseh koncih in
krajih. To je dalo nacijski propagandi dovolj materijala za doka-
zovanje, da le z odločnostjo se bo Nemčija spravila nazaj na vod-
stvo Evrope in si dobila mesta na svetu, dočim je weimarska re-
publika s svojo “demokratičnostjo” pehala državo iz slabega v
čezdalje slabši položaj. Demokratiziranje Nemčije je torej teža-
ven, počasen proces, posebno v sedanjih okolščinah, ko ji nače-
Ijuje še toliko takih, katerim je več za ščitenje privilegijev ter
kapitalizma kot pa za ljudsko blaginjo in socialno pravičnost.
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domačinov. Poslali so jih daleč na varno. Slika predstavlja, ko jim naš mornarični častnik pripo-
veduje, čemu morajo s svojega doma.

nasmejal, medtem ko se je oče
oziral po meni. No nazadnje se
je le uklonil in kaj kmalu smo
zavili v gostilno. Sebi sta naro-

j čila vino, meni pa “kraherle”,
ki me pa ni mogel premotiti, da

i ne bi imela ušes na stežaj odpr-
tih za njun pomenek.

“Na, lepo reč si mu naredil!
Nisem stal daleč od tebe in sem

I slišal. Vse si mu skvaril.”
“Skvaril mu je “očka”, ne

jaz. Škode itak ni bilo nobene.
Novega ni nič povedal. Stare

j premlačene slame sem pa sit in
| sit mlezavega “očkanja”.”

“I, kako ti pa naj reče?! Go-
spod nisi, kot nisem ni jaz.”

“Njegova briga! Hodijo v šole
toliko let, da bi se jim brada la-
hko okrog kolen opletala, ako
se ne bi sproti brili, pa ne znajo
najti besede, da bi bila za vsa-
kega človeka enako porabna.”

“Ahaa, nekaj takega, kot je
amerikanski “mister”, kaj ne?”

Oče je pritrdil. Vendar da bi
morala biti naša beseda. “Mi-

i ster” ni po naše.
Prijatelj je zamišljeno priki-

i maval. “Da, da, tam ni bilo “go-
! spodanja” navzgor, pa “očka-
! nja”, ali “vi možak”, ali pa “vi”,
sam goli “vi” navzdol. Tam smo
bili vsi mistri, od prezidenta pa
do zadnjeka trempa vsi mi-
stri . .

.” In se je v duhu že zo-
I pet odselil v Ameriko in vse

1 brez “šifkarte” je odpotoval za
i njim tudi moj oče.

O neuspelem shodu so priha-
! jali odmevi le še od sosednjih
miz.

Pa si predstavljajmo shode,
ki se vrše teh dob, bodisi v
Ljubljani, ali v Beli krajini, ali

| kjerkoli v stari domovini. Tova-
riši poslušajo tovariša na odru!

Oj, oče, ti bi se najbrž zado-
voljno muzal, da se je naposled
našla beseda, enako porabna za
vsakega in vse, pa čeprav te ne
bi bilo komunista niti toliko,
kolikor bi ime) za nohtom črne-

; ga. “Gospod” ti je očital maj-
I hne njive, vlekel pa je od njih
vkljub temu visok davek. Zme-
rom je le jemal na debelo, da-
jal ti pa po mrvicah, ako sploh
je kaj dal. Tovariš bo tudi je-
mal, bo pa nadomestil in druga-
če pomagal, ker ve, da ne more
biti nobena stavba trdna, ako
ji niso temelji trdni, pa naj je
to v pravem, ali v prenešenem
pomenu besede.

Na Proletarcev piknik
bo vozil tovorni avto

Chicago, 111. Kdor nima
svojega avta, se bo lahko peljal
na piknik Proletarca in kluba
št. 1 prihodnjo soboto 20. julija
s truckom, ki ima prostora za
75 ljudi. Vožnja v oba kraja je
60c. Truck bo čakal pred Slov,
del. centrom ob 4. pop.

Bus pa vozi v Willow Springs
vsako uro.

Tiste, ki imajo svoje avte,
prosimo, da naj povabijo s sabo
tudi prijatelje in znance ter s
tem pomagajo priredbi k bolj-
šemu uspehu.
V paviljonu bo plesalcem igral

Udovičev orkester. Vstopni-
ne ni. Vsi dobrodošli. Pričetek
piknika popoldne.

Pomožni in podporni
skladi unijam velika opora

Na konvenciji unije Interna-
tional Ladies’ Garment Work-
ers v New Yorku jebilo poroča-
no, da so prispevali delodajalci
v njen pomožni in počitniški
sklad v letu 1945 $13,103,545.
Izplačane podpore so v isti dobi
znašale $7,315,154.

Louis Adamič je avtor mno-
gih knjig. Naročite si jih iz Pro-
letarčeve knjigarne.

Posledice odprave državne [
kontrole nad cenami, se že več
tednov kažejo. Ne samo, da je |
bila stanarina v mnogih sluča-
jih zvišana od petdeset do sto-,
petdeset odstotkov, ampak tudi
druge življenske potrebščine se
dvigajo kot hudournik. Naši
kongresniki in senatorji, katere
oblega ljudstvo s tisočimi tele-
gramov in pismov, se prepirajo,
vede, da nekaj morajo ustvariti.
Ali ta nekaj, kateri naj bi zado-
stil Bogu in hudiču, to se reče
publiki in industrialcem, bo te-
?:ko napraviti.

Sploh so zmešnjave na vseh
krajih. Kadar malo podregajo v
odbore, kateri razprodajajo dr-
žavno blago, ki je ostalo po voj-
ni zasmrdi do neba. Samo ve-
lekapital ima dostop do njega.
Sedaj v senatu preiskujejo go-
tove tvrdke, katere so bile baje
samo na papirju. Za časa vojne
so dobile ogromne državne kon-
trakte. Tej skupini tvrdk, kateri
je načeljeval neki dr. Henry
Garsson, in katere glava je bi-
la Erie Basin Metal Product Co.
v Elginu, 111., s središčem v
Chicagu. Posredovalec, kateri
je gledal, da je ta skupina do-
bila naročila, je bil kongresnik
A. J. May iz Kentuckyja. Cela
ta ne ravno lepa afera je sedaj
pred vojno in senatno preiska-
vo. Ali takih sličnih preiskav
bo še mnogo.

G. Bromley Oxman, newyor-
ški metodistovski škof, je pred-
zadnji teden v ohijski državni
univerzi, kjer je govoril meto-
distovskim veteranom, precej
kritiziral katoliško cerkev in
papeža radi katoliške politike v
Evropi. Vprašal je: “Zakaj je
takšno ognjevito navdušenje za
križarsko vojno proti komuni-
zmu?” Nadaljeval je: “Mi bi nič
ne oporekali, če bi bil papež in

I pa katoliška hierarhija pokaza-
• la isto ognjevitost napram faši-
zmu. Ali tam ni bilo tistega.
Težko je razumeti njih sodelo-
vanje s fašistično Italijo, z na-
zijsko Nemčijo ter fašistično
Španijo. Ter zakaj tako navdu-
šenje za vojno proti Rusiji?”
Končno se je vprašal, ako sku-
šajo cerkveni magnati pridobiti
svetovni velekapital za ta njih
boj. Alvarez del Vayo je imel
zelo dober članek v reviji “Na-
tion”, v številki od 29. junija z
naslovom: “Katoliški blok ter
vatikanski načrt za dominacijo
zapada.”

Po svetu
Naši poročevalci, kateri so na

licu mesta na Kitajskem, pišejo
o silni korupciji, kater vlada v
nacionalistični armadi. Ne sa-
mo, da ni nikakršnega govora o
kakšni demokraciji ne v armadi
in še manj v Kajšekovi vladi,
kljub temu pošilja naša vlada
milijone dolarjev vrednosti v
blagu in municiji v to deželo.
Administratorji od UNRRA, ka-

i teri delijo blago, poročajo, da je
polovica pokradenega od višjih
uradnikov, dočim masa umira
od lakote. Te novice niso vzete
iz komunističnih listov ampak
iz naših meščanskih dnevnikov.
Če še kdo ne verjame, naj vpra-
ša naše vojake, kateri se sedaj
povračajo iz te dežele.

V Mehiki so končali z volit-
vami. Izvoljen je bil kajpada
državni kandidat Miguel Ale-
man. Njegov najnevarnejši na-
sprotnik je bil Exequiel Padilla.

Padilla je bil znan kot libe-
ralno misleči državnik ter po-
znan tukaj in v Južni Ameriki
kot tak. Ali v tej kampanji je
zelo udrihal po radikalizmu ter
se naslanjal na sinarkvizem in
na cerkev. Na mojem zadnjem

1 potovanju sem imel zopet prili-
ko si ogledati predsedniški po-
litični boj od blizu, in verjemi-
te mi, naši fantje doli na jugu
so dobri v tem oziru. Menda je
ni bilo hiše ob potu na Pan-
ameriški cesti, da bi ne bil na-
pis: “Viva Aleman.” Ali to še ni
bilo nič v primeru na napisih
visoko gori v skalovju, na ovin-
kih na hribih itd. Poleg tega je
imelo vsako mestece ali večja
vas velik slavolok z napisom:
“Miguel Aleman. veliki držav-
nik.” Ali pa: “Veliki humanita-
rec.” Bil je opisan v vseh vlo-
gah od državnika, ljubitelja
malih ljudi, pa do nosilca revo-
lucije. Samo tu in tam si opa-
zil kakšen napis: “Viva Padil-
la.” Kljub vsej reklami je Ale-
man v resnici potoval po deželi.

JOŠKO OVEN:

-RAZGOVORI
Isto se more reči tudi o Padil-
lu. Govoril sem z različnimi
ljudmi ter jih vprašal za mne-
nje. V večini so mi odgovarjali,
da sta oba prilično zadovoljiva.
Po navadi sem dobil tudi odgo-
vor: “Izvoljen bo tisti, katerega
hoče Washington.” Meni se ta
odgovor ni dopadel, ali kjer sta
oba kandidata obtoževala drug
drugega, da sta pro-Severno
Amerikanca —in zraven vpliv-
nosti, katero imajo Zed. države
v tej deželi, ni čuda, da je pre-
vladovalo tako mnenje.

Naši Slovenci s katerimi sem
govoril, so bili v večini za dr-
žavnega kandidata Alemana,
kateri je v resnici vodil pošte-
nejšo kampanjo in je po njego-
vem rekordu sposobnejši. Vo-
litve so bile po mehiških prej-
šnjih rekordih zelo mirne ter
brez nasilja. Upati je, da bo
novi predsednik zastopal bolj
od srede proti levi, to se reče,
hodil po poti Lazara Cardenasa.
V Mehiki se je zadnje čase še
posegno od kar je vsled nekake
državne kontrole nastala občut-
na inflacija, precej eksplozivne
situacije. Seve, kadar si tam z
dolarji še ni tako občutno, ali
mehiški delavec z veliko druži-
no ali pa indijanski kmetič
imata težak obstanek. Profitarji
z živili, obleko in stanovanji
imajo tam lepo življenje, kot ga
imajo danes tudi pri nas. Ali to
niso zdrave razmere.

Ker sem že pri tem, naj ome-
nim, da je katoliška cerkev za
časa vlade Camacha, kateri sam
je dober človek, dobila velik za-
mah. Zadnje čase se je v mali
meri pokazal protestantizem v
Mehiki. Človek bi mislil, da ga
bodo katoliški magnati pozdra-
vili. Kaj še! Napovedali so tem
revežem boj na smrt. O tem bi
lahko povedal precej zanimive-
ga. Omenim samo to, kar sem
opazil za časa mojega bivanja
v mestu Guadalajara. Skoro v
vsaki ulici smo opazili v oknih
že natiskane napise: “Tukaj
smo katoliki, protestantovska
propaganda nima tu vstopa.”

Naše gibanje
Z veseljem opažam seznam

novih naročnikov Proletarca.
Dokler imamo toliko prijateljev,
se ni listu treba bati pogina. Tu-
di denarni prispevki redno pri-
hajajo. Seve, to delo ne sme
prenehati. V soboto 20. julija se
vrši naš piknik pri Keglu v WiL
low Springsu. Piknik mora biti
uspeh. Sodrugi in sodružice. ne
pozabimo na ta dan.

V spomin prijatelju
V soboto sem dremal na sto-

lu,
t
ko je zazvonil telefon. Odgo-

vorila je moja žena. Po njenem
razburjenem glasu sem takoj

I spoznal, da nekaj ni prav. Ko
je obesila slušalnik mi pove:
Lojze Prežel je umrl. Streslo
me je. Ja kaj že zopet! Koliko
mojih dobrih prijateljev bo še
umrlo to leto?

Lojze, kateri je imel številno
prijateljev, je bil blaga duša,

jPo mišljenju je bil napreden in
se rad udeleževal naših priredb.
Rojen je bil pred 57 leti na Pri-
morskem. V to deželo je prišel
pred prvo svetovno vojno. Men-
da ga ni bilo človeka tako prid-
nega in marljivega za delo kot

(Konec na 3. strani.)
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Tole mi ne gre
v glavo ?

To. da se toliko kongresnikov
in senatorjev na vso moč trudi
povzročiti v tej deželi nebrzda-
no draginjo in inflacijo, mi ni-
kakor ne gre v glavo’
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