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Boomerang...
Kakor veste, je boomerang

na neki poseben način izdelano
ukrivljeno krepelce, ki ima to
svojstvo, da se odbije in prileti
nazaj v roke ali pa v glavo ti-
stemu, ki ga je vrgel. Primitiv-
nim avstralskim rodovom služi
za orožje.

V prenešenem pomenu se
boomerang tudi večkrat rabi.
Kaj so n. pr. napadi, ki jih za-
grizene! okoli klerofašističnega

PROLETAREC
LIST ZA INTERESE DRAVSKEGA LJUDSTVA.

r_ :

IZHAJA VSAKO SREDO.
l*d*ja J>t<-i3*ovan,^a Delavtka Tiakovna Družba, Chicago, 111.

GLASILO JUGOSLOVANSKE SOCIALISTIČNE ZVEZE
NAROČNINA v Zedinjenih državan za celo leto S3.OU; za pol leta $1.75;

za četrt leta SI.OO.
Inozemstvo: za celo leto $3.50; za pol leta $2.00.

Vsi rokopisi in oglasi morajo biti v našem uradu najpozneje do pondeljka
popoldne za priobčitev v številki tekočega tedna.

PROLETAREC
puDlished every Wednesday by the Jugoslav Workmen’s Publishing Co.,

Inc. Established 1906.

Editor - Frank Zaitz

SUBSCRIPTION RATES:
Jnited States: One Year $3.00; Six Months $1.75; Three Months SI.OO.

Fortign Countries, One Year $3.50; Six Months $2.00.

PROLE TA R E C
2301 S. Lawndale Avenue CHICAGO 23, ILL.

Telephone: ROCKWELL 2864

Obravnava v Topčiderju, njen konec
in njen pomen za Jugoslavijo

Ko je bil Draža Mihajlovič ujet in uradno obtožen za voj-
nega zločinca in za izdajalca Jugoslavije, je vlada v Beogradu
svetu častno izjavila, da bo dobil pošteno obravnavo, enako dru-
gi obtoženci, ki so bili na zatožni klopi ob istem času.

Konstantin Fotič, ki je bil ob tej priliki tudi obtožen vele-
izdaje in obsojen na 20 let ječe (ne bo mu treba vanjo, ker je na
varnem v Washingtonu), si je na vse kriplje prizadeval, da se
bi v to zadevo umešala naša vlada. Ker s tem ni veliko dosegel,
je zadnji moment še posebej apeliral na predsednika Trumana,
naj na smrt obsojenemu Mihajloviču reši življenje.

Državni tajnik Byrnes se je sicer za Mihajloviča zavzel, a
čim je uvidel, da njegov vpliv v Beograd ne seže, in da njegovi
klici ne bodo upoštevani, se je zadovoljil le z navideznim prote-
stom proti justici, ki ne dovoljuje, da bi šli tja pričati v prilog
Mihajloviča tisti ameriški letalci, katere je rešil.

Beograd je sugestijo odklonil, ker bi bilo vsako tako priča-
nje brez pomena. Saj vsakdo ve. da je Mihajlovič res otel nekaj
ameriških letalcev, ki so se morali po nesreči spustiti na tla v
okupirani Jugoslaviji, toda Tito jih je še več.

Draža ni bil obtožen radi tega, da ne bi bil reševal zavezni-
ških letalcev, ampak zato, ker mu je bila borba proti osvobodilni
fronti in partizanom več kot pa boj proti okupatorjem. Obtoži-
telji so proti njemu nagromadili dokazov, da je pomagal Nem-
cem in Italijanom, in da je bil v stikih s srbskim kvizlingom Mi-
lanom Nedičem in z njegovimi pomočniki, ki so služili nacizmu.

To seveda ni bilo vse. Kajti Draža se je dobro branil in ob
zaključku obravnave govoril kakih pet ur. Izvajal je, da se je
ravnal po navodilih zamejne vlade v Londonu, da so mu angleški
in ameriški častniki svetovali kako in kaj, in njihove nasvete
je razlagal tako, da naj hrani življenja svojih srbskih četnikov,
kajti sovražnika bomo že mi (Američani in Angleži) porazili, on

pa naj se rajše pobriga, da likvidira ‘‘komuniste" (partizane).
Ameriški vojaki pač niso prišli umirati na evropska bojišča ko-
munizmu v korist.

Ko je končno Tito le prevladal, so Angleži in Američani pu-
stili Mihajloviča na cedilu in nato je,morala storiti isto tudi
Petrova zamejna vlada. Toda Mihajlovič ni odnehal. In ne za-
mejna čaršijska klika v Londonu in Ameriki. Šlo se ji je za ve-
liko Srbijo, za obvarovanje dinastije, svojega reda ter imovine
ter privilegijev, ki jih je pustila tam na svojem pobegu. Upala je
do zadnjega, da bo izvojevala intervencijo, a bilo je vse zaman.
Titova Jugoslavija ima Rusijo na svoji strani, čaršija javno ni-
kogar. Sedanja angleška vlada je od vsega začetka izjavljala,
da se za Mihajloviča ne bo potegovala, in pa da je zadovoljna z
zagotovilom iz Beograda, da bo obravnava proti njemu pravična
in javna. Naš državni tajnik Byrnes je od kraja sicer skušal in-
tervenirati, a je kmalu uvidel, da so se v Beogradu odločili tožbo
izvesti po svoje in je odnehal.

Eksekucije dne 16. julija v Beogradu morda ne pomenijo iz-
trebljenja četniškega delovanja, ki bo lahko samo še podtalno,
a pomenijo pa smrtno obsodbo nad onimi, ki so delovali in sa-
njali o Veliki Srbiji. Hoteli so, da naj bi po tej vojni nastala jačja
in nad podložnimi skupinami še bolj diktatorska kakor je bila
velesrbska klika po prvi svetovni vojni.

Jugoslovanska federativna republika je triumfirala. Ideja
velesrbstva je izgubila bitko in v smrt so jo na obravnavi v Beo-
gradu obsodili ljudje, ki so Srbi po rodu.

Obljube, da ne bo "novih" milijonarjev
na stroške vojne, se niso izpolnile

Poseben senatni odsek še preiskuje papirnato municijsko
carstvo, ki je dobilo od vojnega in mornaričnega oddelka za
okrog 80 milijonov dolarjev municijskih naročil ne da bi tiste
firme v začetku imele kaj industrije ali imovine. Prizadeti so
kajpada ne samo “papirnati” industrialci marveč tudi kongres-
niki in tudi vojni tajnik je bil z izpovedovanjem prič dostikrat
pritaknjen zraven.

Med tem so nekateri veliki listi namreč poštenju naklo-
njeni listi, začeli razgaljati že dolgo znani škandal “patriotov”,
ki so si med vojno podeseterili bogastva na račun pomorskega
prometa, ki so ga vršili za zvezno vlado. Eden glavnih časopisov,
ki jih je razgalil, je Marshall Fieldov dnevnik “Chicago Sun”.

Pri Proletarcu nismo nikdar verjeli obljubam pokojnega
Roosevelta, da se “v tej vojni”, namreč v oni, ki je lani minula,
“škandali vojnega profitarstva ne bodo ponovili.”

To je Roosevelt izjavil na vprašanje, če bodo prijatelji onih,
ki oddajajo vladna naročila, spet lahko obogateli, kakor so v prvi
svetovni vojni, ko so “novi milijonarji rasli kakor gobe po dežju”,
dočim so sinovi delavcev in farmarjev padali po bojiščih.

V ekonomiji, ki je zidana na stremljenjih za profiti ne-
glede s kakšnimi sredstvi se jih pridobi ne more niti še tako
pošten predsednik preprečiti goljufij in jih tudi pokojni Roose-
velt ni mogel.

Zapravili smo v vojne namene stotine milijard, toda med
vojno so kapitalistični propagandisti vpili le kako da delavci bo-
gate na stroške vojne, a začetne škandale, v katerih je bilo kom-
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SKUPINA NEVEST AMERIŠKIH VOJAKOV IZ FRANCIJE. —Prišle so sem ene nedavno, mnoge že
pred tedni. Izmed njih je precej dobilo domotožje in njihni možje jih tudi niso toliko ljubili kot dokler
so bili še vojaki ameriške armade v Franciji. Tako se je dogajalo z “vojnimi nevestami” iz drugih dežel
tudi po prejšnji vojni.

KATKA ZUPANČIČ:

IVEBI
tiska naslavljajo na novo jugo-
slovansko vlado in hkrati seve-
da tudi na Slovenski ameriški
narodni svet, drugega, kot bu-
merančna krepelca? Ako bi bili
modrejši kot so, bi previdno
molčali, hvaležni, da nihče ne
dreza vanje. Vedeti bi morali,
da tudi mi prav dobro vemo,
kako se s takim neosnovanim
napadanjem krešejo le sami se-
be po obrazu.

SANS se je od vsega početka
pa do danes držal svoje začrta-

panijam dokazano, kako je ta ali ona ogoljufala vlado za deset,
ali dvajset in več milijonov dolarjev, pa se je omenjalo le med
“suhoparnimi novicami”.

Številke, ki jih sedaj ponuja kongresnikom in senatorjem
v pozornost omenjeni list, pričajo med drugim:

V času vojne je bilo od sovražne akcije potopljenih 570
večjih ameriških tovornih ladij. Z njimi vred je šlo na morsko
dno 5,579 naših pomorščakov. V istih mesecih pa je bilo v časo-
pisju, ki ga kontrolira kak ducat magnatov, vpitja, kot da pomor-
ščaki ameriške trgovske mornarice le lenarijo, zapravljajo živ-
ljenja naših vojakov in glavni cilj jim je velika mezda ne da jim
bi bilo treba delati zanjo.

Naših 570 večjih tovornih ladij je predstavljalo v času poto-
pitve vrednost okrog $100.000,000, dobili pa so lastniki zanje od
zvezne vlade v obliki zavarovalnin in odškodnin takoj okrog
$267,000,000. Torej že tu nad 100 odstotkov več kakor pa so bile
vredne.

Ob enem jim je vlada jamčila plačati vse druge morebitne
stroške, ki bi nastali s potopitvami.

To seveda ni vse. Kajti povprečno so lastniki dobili za pre-
važanje tovora v vsaki izmed potopljenih ladij od zvezne vlade
več kot pa je bila ladja vredna.

Milijoni profita so se jim na ta način kar usipali v blagajne.
Toda vlada “si ni mogla pomagati”, češ, prevažanje tovora v voj-
nih zonah jenevarno podvzetje in zato imajo kompanije pravico
tirjati veliko večjo tarifo kakor pa v mirnih časih.

Ta argument bi bil upravičen, ako ne bi bil tako enostranski.
Saj niso parobrodne družbe riskirale niti centa! Vse izgube, vse
zavarovalnine, vse jim je jamčila zvezna vlada. Vrh tega pa jim
je plačevala tolikšne odškodnine in tolikšno tarifo za prevaža-
nje, kot da parobrodne družbe res kaj riskirajo. A riskirali so v
resnici le mornarji. Lastniki so se in se še kopljejo v profitih in
v novo nagrabljenih milijonih, dočim so morali mornarji pogi-
niti v valovih.

Vlada bi te ladje lahko sama operirala, kajti bile so večino-
ma prvotno njena last, ali pa jih je dala med minulo vojno zgra-
diti na svoje stroške ter jih nato dala v obratovanje privatnim
družbam.

Griffing Bancroft navaja o tem nekaj primer. Omenja ladjo
‘ Excello”, ki jo je dala zvezna vlada zgraditi med prvo svetovno
vojno in je stala blizu dva milijona dolarjev. Po vojni jo je pro-
dala neki parobrodni družbi za malenkostno vsoto $58,090. Do te
vojne jo je družba operirala za normalen trgovski promet, ko
pa je nastala vojna, jo je družba uposlila za prevažanje vladnega
vojnega tovora, za kar je vlada plačala $357,637, ali šestkrat
toliko kot pa je dobila za to ladjo v času, ko jo je prodala.

Dne 13. novembra 1942 je bila potopljena in vlada je družbi
iz blagajne svoje zavarovalnice plačala nadaljnih $600,000 ali
šestkrat toliko kakor je dobila zanjo.

To je samo ena primera, ki dokazuje, kako “private enter-
prise” funkcionira in kako je ves vladni sistem pritegnjen v žrelo
profitarjev.

Ampak vzlic dokazanim goljufijam se nikomur nič ne zgodi.
Vzrok je “protekcija”. Možje, ki naročila oddajajo, ali pa. ki
vplivajo, komu naj se jih odda, običajno niso pozabljeni. Preje-
majo “božična” in druga priložnostna darila, a plačala jih je se-
veda vlada, ker so bila vsa vključena med “obratne stroške”.

Včasi se primeri zgolj iz nevoščljivosti, da te vrste škandali
sploh pridejo na dan, a hudega se nikomur nič ne zgodi, razen
da imajo prizadeti stroške z advokati. Tako je in bo tudi sedaj,
pa četudi se bi justični department še tako bahal, da krivci pri-
dejo pod ključ. Ječe namreč niso bile zanje zgrajene, ampak le
za male tatove. Ali kot pravi pregovor, “male obešajo, velike
izpuščajo”!

I ne poti, vodeče do cilja, ki si ga
je postavilo za svobodo, resnico
in pravico boreče se človeštvo.
In v tej vrsti je bilo tudi naše

| slovensko ljudstvo, kolikor ga
je bilo strnjenega v Osvobodil-
no fronto. Na srečo je bila ta
fronta tako močna, da se je ču-
diti, če pomislimo, koliko vpliv-
nih zavajalcev je bilo treba pre-

i magati. Zavajalcev je bilo tudi
tukaj. Niso bili to sprva. Toda
ker so verjeli le v krivuljo, dr-
žečo skozi Rim, so se odcepili od
naše prave poti in začeli po svo-
je spletkariti, kakor jim je bilo
menda narekovano.

SANS da je “storil vse, kar je
v njegovi moči, da je pognal tri
slovenske mejnike: Trst, Gorico
in Celovec za vedno v nenasitno
žrelo slovanskih sovražnikov...”
Odkod prihaja ta tulež? Iz ta-
bora rimovcev, ki s. javno
in brez sramu pljujejo le sami
nase. Kajti s tem, da označuje-
jo poleg nemške Avstrije tudi
Italijo, Italijo, čije srce je Rim
(!) za “nenasitno žrelo slo-
vanskih sovražnikov”, obsojajo
svoje početje in vse svoje priza-
devanje.

Morda pa iz “nenasitnega žre-
la” izključujejo Vatikan in se
tolažijo, da so le vatikanovci,
nikakor pa ne rimovci. Toda na
dnu srca ako jim srce v vati-
kanski službi ni že davno posta-
lo le navadna pumpa si mo-
rajo priznati, da je “sveti oče”
prvič, drugič, in tretjič Italijan
in nato šele internacionalec.
Morajo si priznati, da je papež
v tej vojni milo rečeno
igral jako dvomljivo vlogo. Po
Mussolinijevi milosti je postal
vladar, oziroma monarh vati-
kanske državice. Mar se je pa-
pež uprl, pa vrgel to svoje čast-
no darilo Mussiliniju v nos, ko
se je ta povezal s Hitlerjem? Ali
je mar to storil kasneje, ko so
Mussolinijeve katoliške tolpe
übijale kaloliške Slovence, ne
na italijanskih, marveč na slo-
venskih tleh?

Nič tega! Le semintja je ta-
kole na splošno pisknil v svo-
jem Osservatore Romanu ali
kakor se že tisto vatikansko gla-
silo imenuje da je natresel
nekoliko peska v oči čudečih se
katolikov po svetu.

Njegovo srce je zmerom le kr-
| vavelo za üboge žrtve in nje-
gove roke so se proseče dvigale
k nebu ... To je nekaj poma-
galo slovenskim materam, ki so
vzgajale svoje otroke v katoli-
škem duhu, jim vcepile verske
nauke, ko so jedva shodili, pa
so zdaj videle, kako so v zna-
menju svete vere po nedolžnem
padali in umirali ... In so vide-
le, kako so krščeni divjaki poži-
gali njihove domove, pošiljali
družine v koncentracijska tabo-
rišča . . . Zakaj? Zato, ker se je
krščanskim Lahom, kakor popa-
ganjenim hitlerjevcem zahotelo
njihove zemlje.

Ako bi papež bil to, kar bi se i
od božjiega namestnika na zem-
lji po vsej pravici smelo priča-
kovati, bi Mussolinija, tega ban- j
dita vseh banditov, vsaj iz- I
občil, ako bi mu drugače ne mo-
gel do živega. Tega pa ni storil.

(Konec na 3. strani.)

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Že zopet je potekel teden. Čas

zares beži. Še nekaj mesecev,
pa bo zopet zima. In prav je,
da sem se nato spomnil, kajti
čas je odposlati mojim neča-
kom zimsko obleko, ki jo bodo
komaj dobili do zime. Pošta je
namreč današnje čase zelo po-
časna. Vzame dva do tri me-
sece predno je paket dostav-
ljen.

Novic je v izobilju. Če bi ho-
teli govoriti samo o radio govo-
?u državnega tajnika Byrnesa,
oa bi lahko že s tem napolnili
ta članek. Pazno sem poslušal
njegov zelo zanimiv govor. V
svojem prvem delu je obširno
razpravljal o tržaškem vpraša-
nju. Omenil je Molotove argu-
mente glede Jugoslavije ter
glede slovenskega zaledja Tr-
sta. Priznal je to, kar že ve ves
svet, da je v Trstu več Italija-
nov kot pa Slovencev —in pri-
znal je tudi, da je zaledje Trsta
slovensko. Omenil je Molotov
argument, da je Trst po svoji
legi del tega zaledja, ter da brezs zaledja celine (ki jo tvori Jugo-

j slavija in centralna Evropa)
; Trst ne more ži veti. Ali kot je
: priznal, so Amerika, Anglija in

j Francija, ali še posebno Ameri-
ka in Anglija (vzroka ni potre-
ba omenjati) bile absolutno na-
sprotne, da bi Trst in njegovo
zaledje spadala, pa naj bo že
pod kakršnokoli formo, Jugosla-
viji. Molotov se je končno mo-
ral podati in pristati v francoski
predlog internacionalizacije.
Vse to je bilo izvršeno, kot je
Byrnes omenil proti koncu svo-
jega govora, v imenu justice in
pravice. Kaj pa Južna Tirolska?

Druga polovica njegovega go-
vora je bila posvečena Nemči-
ji. Izgledalo je iz njegovega go-
vora, da je bila zopet Rusija ti-
sta črna ovca, katere se ni dalo
oprati. Čudno! Francija že cele
mesece blokira vsako rešitev
konsolidacije južne in centralne
Nemčije z vprašanjem Porenja,
ali tega naš Byrnes ni omenil.
Ali Rusijo, katera je največ po-
pustila na tej konferenci, je pa
obdolžil vsega hudega. Ko je
na primer Molotov v razpravi
glede Avstrije omenil, da pre-
dno je Rusija pripravljena go-
voriti o splošnem miru, se mo-
ra rešiti vprašanje štiristotisoč
belogardistov in kvizlingov, ka-
teri so v angleški in ameriški
zoni in veliko število teh celo
pod orožjem, so argumentirali
proti. Byrnes je priznal, ali de-
jal je, da v imenu demokratične
justice je prav, da se je tem
ljudem dalo zavetje, češ, kak-
šna pa bi bila naša ameriška de-
mokracija če bi delali dru-
gače! Sem radoveden, če bi se
to storilo obratno, ako bi mesto
domobrancev bili ti ljudje
komunisti?

Medtem ko se je govorilo v
Parizu o miru, smo tukaj rož-
ljali z atomsko sabljo. In proti-
ruska propaganda se nadaljuje
močnejše kot kdaj prej. Bivši
poslanik Bill Bulliet je zopet v
javnosti s svojo novo knjigo, v
kateri kliče na križarsko vojno
proti Rusiji. V našem meščan-
skem časopisju se je pred nekaj
tedni oglasil bivši revolucionar
ter pozneje trockist Max East-
man. V treh dolgih člankih je
ta nekdanji komunist in izdaja-
telj revije “Liberator” orisal za

I svetovno nevarnost večjo kot
je pa bil nacizem sovjetsko
Rusijo. Silno nevarnost, če do-
bijo Rusi v roke skrivnost ato-
ma. kot da je to še kakšna skriv-
nost! Omenil in opisal je nekak-
šen Stalinov “Mein Kampf”.
Ter kajpada na svoj način po-
klical Ameriko v križarsko voj-

! no. Težko dobiš v roke ’časopis
ali pa revijo, da je brez napada
na našo bivšo zaveznico. Človek

I se nehote vpraša, kje je ta vz-
rok? Odgovor je v Evropi in v
Aziji.

Silni socialni preobrat ljud-
stev v Evropi, kateri se je šele
pričel, je prestrašil ne samo ka-
toliško cerkev, katera je bila in
je še glavna opora gospodujočih
razredov, ki so vladali Evropi
skozi stoletja, ampak še moč-
neje te lastnike same. In kakor
v Aziji, smo tudi v Evropi še
posebno od kar je umrl pred-
sednik Roosevelt na strani
teh ljudi. Mi hočemo Evropo ta-
ko kot je bila, ali če že ne po-
polnoma tako, saj prilično po-
dobno S tem je rečeno, da ho- i
čemo prosto trgovino v nji, spo-1

štovanje privatne lastnine in
kapitala, kateri je nam bog, in
ne komunizma. Radi tega ni ne
v ameriški in ne v angleški zoni
nobenega deljenja zemlje med
male ljudi kajti s tem bi bil
kršen naš največji evangelij
svetost privatne lastnine.

Pri nas
Cene življenskih potrebščin

se stalno dvigajo. V kongresu
in senatu še niso napravili ni-
česar izdatnega. Nekateri kri-
čači, ki se kličejo “svobodni
Amerikanci”, vpijejo po radiu,
kako je lepo biti prost in svo-
boden, sedaj ko je mrtva OPA.
Delavci, mali ljudje in njih že-
ne, kateri tvorijo večino v tej
deželi so pa drugega mnenja.
Po vseh državah Amerike se or-
ganizirajo stavke odjemalcev, o
katerih pravijo isti ‘stoprocent-
niki” po radiu, da so zavedeni
od komunistov. Torej istotako
kot poroča naše buržvazno časo-
pisje o demonstraciji petdeset
tisoč komunistov v Belgradu
pred poslaništvom Anglije in
Amerike glede nepravičnega
odloka tržaškega vprašanja v
Parizu. Vsak, kateri je danes
proti odlokom naših demokrat-

; skih voditeljev, je komunist.
V zadnjem Proletarcu sem

omenil o škandalih glede vojnih
naročil, kateri so danes pred se-
natno preiskavo. Čikaški “Sun”
je objavil velik ekspoze še več

; jih škandaloznih afer v naši tr
igovski mornarici, ki so se do-
godile za časa vojne. Tukaj je
bila na razpolago vsota s2l,
000,000,000 (enoindvajset bili
jonov dolarjev), katere je imel
na roki odbor za vojno trgovsko
mornarico. Iz te vsote so privat-
ni interesi izčrpali ogromne zne
ske, kateri gredo v stotine rnili
jonov. Šest privatnih ladjinih
podjetij je v štirih letih dvig-
nilo svoj čisti profit z že odšte-
timi davki od $5,000,000 na leto
na $44.000,000 na leto, ter njih
investiran kapital od $31,000,-
000 na $127.000,000. Ali to še
ni vse. Njih stare barke so bile
zavarovane za velikanske vsote.
Na primer, 690 starih bark v
vrednosti $37.900,000. je bilo
zavarovanih za vsoto $477.300,-
000. Torej če je bila taka ladja
potopljena, kar se je velikokrat
zgodilo, je lastnik ali družbti
prejela celotno zavarovalnino
in potem še posebno odškodni-
no. Članek dalje omenja, da je
758 ladij, vse nad dvajset let
stare, vredne $37.000,000, za-
služilo za svoje lastnike $199,-
700,000. To se reče, da če bi bila
vlada rekvizirala te ladje, bi
bilo davkoplačevalcem prihra-
njenega $162.700.000. Ali bog-
nedaj, to bi bilo zavzetje pri-
vatne lastnine!

Naše gibanje
Organizirano delavstvo je iz

gubilo s smrtjo Sidney Hill-
mana močno osebnost. O ten:

(Konec na 3. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo?

Kako to, da slovenski kleri-
kalci v Ameriki še niti dosedaj
niso zapopadli. da bi Italija do-
bila nazaj Trst z vsem Primor-
jem vred, ako ne bi bila Sovjet-
ska unija na strani Jugoslavije,
to mi nikakor ne gre v glavo!
Ali so morda tako hudobni, da
so slepi za resnico? Ali pa udi-
njani Rimu, kakor so mu bili
udani ter mu služili škof Rož-
man in njegova klerikalna ma-
šina v Sloveniji? Sreča za Slo-
venijo, da je klerikalizma v nji
konec.
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