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Tujka med svojci...
Ob križišču je stala ter se

razgledavala, kakor se razgle-
duje človek, ki ne ve ne kod.
ne kam. V črno je bila oblečena
in precej nabrano krilo ter na
nenavaden način zavezana črna
ruta na glavi sta jo izdajali za
tujko.

Misleč, da bi ji utegnila biti
od pomoči, sem se ji približala. 1
Nekdaj je bila to visoka, mo-
čna ženska in bržkone na svoj
način lepa, zdaj ji je starost že
izpipala moč ter ji upognila ple-
ča. V sto in sto gubic nabrani
obraz se ji je razširil in z obe-
ma rokama se je oklenila moje
roke, ko sem jo ogovorila. Toda
za odgovor sem dobila “no an-1
gliš”.

Vprašala sem jo, kje, na ka-
teri ulici stanuje. “No angliš,” !
je ponovila in zatem pripove-
dovala nekaj v jeziku, ki ga ni-
sem umela. Šele iz njenih kre-
tenj sem razbrala, da išče hišo '
z visokim stopniščem pred vho-
dom ter da je hiša bolj sredi
bloka in nima spredaj nič dre-
ves, kar je pomenilo le malo
več, kot iskati šivanko v lovni-
ci sena.

Začela sem s kretnjami “go-
voriti” tudi jaz. Pokazala sem
na kažipot, pričvrščen na ste-
ber obcestne svetilke in poteg-
nila iz torbice svinčnik in listek
papirja. Odmajala je z glavo in
vzdihnivši zmignila z rameni.
“Rešilni angel” jo je bridko raz-
očaral . . .

Redkokdo je prišel mimo, da
se ne bi bil ustavil, toda pra-
vega sveta seveda ni videl nobe-
den. ker je nobeden ni poznal,
ne razumel. Da je ušla morda
iz kakšne übožnice, ali nemara
iz blaznice, so ugibali, ter da bi
bilo najbolje poklicati policijo.
“Policijo”, to pa je starka razu-
mela in začela otepati z roko,
češ, vse drugo, le policijo ne!
In spet se je pričela zgubljeno
razgledavati naokrog. Še bolj
sključena se je odpravljala da-
lje.

PROLETAREC
LIST ZA INTERESE LJUDSTVA.

r—- • '

IZHAJA VSAKO SREDO.
izdaja Jugoslovanska Delavska Tiskovna Družba, Chicago, 111.

GLASILO JUGOSLOVANSKE SOCIALISTIČNE ZVEZE
NAROČNINA v Zedinjenih državan za celo leto 53.0U; 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
Puolished every Wednesday by the Jugoslav Workmen’a Publishing Co.,

Inc. Established 1906.

Editor - Frank Zaitz

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

Foreign Countries, One Year $3.50: Six Months $2.00.

P ROLE TA R E C
2301 S. Lavvndale Avenue CHICAGO 23, ILL.

Telephone: ROCKWELL 2864

Angleška delavska stranka po
enem leiu svojega vladanja

Skoro ravno ob letu dni, od kar je prevzela vlado Anglije
delavska stranka, se je v njenem imenu podala na misijo v
Moskvo deputacija štirih članov. Ni šla tja, da se bi postavljala
kot nekaka uradna zastopnica delavske vlade v Londonu, temveč
da se kot pooblaščenka delavske stranke predstavi režimu v
Kremlinu in mu pove, da odnošaji med njim in Attleejem ter
Bevinom niso to kar bi morali biti.

V deputaciji, kakor je bilo v tem listu poročano že v prej-
šnjih tozadevnih člankih, so profesor Harold Laski, ki je bil do
minule konvencije predsednik odbora delavske stranke dalje po-
slanica Aliče Bacon, Harold Clay, voditelj unije transportnih de-
lavcev, in Morgan Phillips, glavni tajnik delavske stranke.

Predno so se podali na pot, so imeli še en sestanek z mini-
strom vnanjih zadev Ernestom Bevinom, kar je deputaciji po-
večalo važnost. Bili so v pomenku z njim več ur.

Angliji je veliko na tem, da se ji ne bi bilo treba v strahu
pred ruskimi ambicijami preveč zagojzditi v ameriško vnanjo
politiko, katera si sedaj niti sama ni na čistem, kaj prav za
prav hoče in kam meri. Ampak je jasno, da Washington ni odkrit
prijatelj Moskve in tako ta spor tli. Mnogi se boje, da lahko
hipoma buhne v požar in med temi so tudi omenjeni člani, ozi-
roma voditelji angleške delavske stranke. Kam se jim osloniti,
da se bi Anglija otela nove katastrofe? Naravno, vsa tradicio-
nalna pota dokazujejo, da morajo Anglo-Saksonci držati skupaj.
Ako v tem odnehajo, bo konec anglo-saksonske nadvlade nad
svetom.

Tla ji kajpada izpodkopuje najbolj Sovjetska Rusija.
Ko je Anglija končno le dobila odobritev ameriškega poso-

jila v naši poslanski zbornici, v znesku blizu štiri milijarde, so
nekateri najbolj reakcionarni demokratski in republikanski kon-
gresniki predlog zagovarjali s stališča, da edino, če Anglijo mi
financiramo, se bo übranila socializma in le na ta način se je bo
odvrnilo od ‘Tuške sfere” in se jo trajno pritegnilo v “ameriški
blok”.

To so slabe metode in v Moskvi se boje, da anglosaška zve-
za, pa naj bo že tajna ali javna, kani nekega dne udariti nanjo
in storiti konec Sovjetski uniji. '

Anglija je na tem, da si prijateljstvo Zed. držav ohrani.
Kajti bila je od njih že drugič obvarovana propada.

Vlada v Londonu je ameriško posojilo z zadovoljstvom spre-
jela. ne pa debat, ki so se v našem kongresu vršile zanj in proti.

Deputacija delavske stranke, ki je odšla v Moskvo, ima na-
logo, da slabe vtise popravi in pa da sovjetsko vlado pridobi za
zaupanje Angliji. V ta namen pa mora imeti kaj definitivnega.
In prav gotovo ni govorila z Bevinom tri ure le o vremenu.

Glavni spor med Anglijo in USSR je sedaj v Sredozemlju.
Gre se zaradi Dardanel, Irana, Iraka, bodočnosti italijanskih

kolonij, Turčije, arabskih dežel. Trsta. Bolgarije in Grčije.
Ako je ameriški žurnalist Frederick Kuh, nastanjen v Lon-

donu. v pravem, je šel Laski s svojo družbo v Rusijo s predlo-
gom, da naj vlada v Kremlinu prizna Angliji pravico izkoriščati
oljna polja v južnem Iranu (Perziji), Anglija pa bo privolila
Rusiji pravico eksploitirati oljna polja v severnem Iranu in ji bo
dala v ta namen tudi stroje, ki se jih sedaj težko dobi. Vrh tega
se bi obe vladi skupno zavzeli dvigniti življenski standard in
kulturni nivo iranskega ljudstva.

Dalje. Rusiji se bi dovolilo, da imajo njene ladje prosto pot
skozi Dardanele, in da naj se vladi v Londonu in Moskvi spora-
zumeta za vzajemno delo v vsem Sredozemlju v korist ne samo
Anglije in Sovjetske unije temveč vseh prizadetih dežel.

Deputacija, ki je odšla v Moskvo iz Londona, veruje v to
poslanstvo. Želimo ji obilo uspeha. Kajti obe vladi zagotavljati,
da sta za socializem in demokracijo in baš od vzajemnosti med
njima je največ odvisno, če se bo svet lahko mirno razvijal po
tokih, ki jih propagirajo za bodočo ureditev sveta vsak na svoj
način Stalin in Molotov ter Attlee in Bevin.

Revolucija v Boliviji in vloga naše
vlade v njenem gospodarstvu

V Boliviji se je nedavno izvršila revolucija prav po vzorcu,
ki ga pozna latinska Amerika. Predsednika “republike” so upor-
niki treščili z vrhnjega nadstropja njegove palače na tla med
množico, ali kot so jo nekateri poročevalci označili, med zdiv-
jano drhal. Bil je pri padcu übit, toda ko se je masa zgnetla
‘ krog njega, mu je strgala vso obleko s telesa in ga nato golega
obesila na najbližnji ulični svetilnik.

Ljudstvo Bolivije je v bedi. Uprlo se je zadnjič že med mi-
nulo vojno, toda po zaslugi intervencije poslanika Zed. držav
je moralo odnehati in se vrniti nazaj v rudnike kositra. Kositra
Zed. države nimajo, pa so zato odvisne od Bolivije. Lastnik teh
rudnikov je magnat španskega pokolenja, ki se sicer smatra za
Bolivijca, toda živi večinoma, oziroma zmerom, v Parizu, v New
Yorku in v ameriških ter evropskih zabaviščih. Delavci, ki kop-
ljejo v Boliviji kositer in mu namreč lastniku gromadijo
milijone, prejemajo le po par dajmov plače na dan. Ko so pred
par leti zastavkali, je bil njihov upor zadušen s silo —s po-
močjo “neuradne” nasilne intervencije Zed. držav, češ, da so
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MED VOJNO smo znali zgraditi najboljše tanke, topove, ladje in letala. A po vojni pa imamo težave,
kako vrnjenim veteranom in njihovim ženam oskrbeti stanovanja. Gornje je zasilna baraka za veterane
v neki kempi blizu Brooklvna, in vrhu slike na desni pa tovorni avto, ki je naložen s pohištvom veterana
na poti v “šupo”, kakršna je spodaj te slike.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
Zasmilila se mi je, zakaj bila

je videti zelo zelo utrujena.
Upehanost in glad se pa rada
družita... In sem stopila za
njo. Iz mojih kretenj je razme-
roma hitro spoznala, da gre le
za jed in počitek, ne pa za po-
licijo in bila je takoj voljna iti
z menoj.

A nisva prehodili pol bloka,
ko priteče za nama petnajst ali
šestnajsletno dekle. Krili z ro-
kami in hiti vsa zasopla: “Že
ves dan jo iščemo .. . Oče bo
vsak čas doma in bo hud, da
smo jo spustili z oči . . . Davi je
odšla v cerkev, pa je menda
krenila v napačno smer . . .” In
obrnivši se k ženi, kažoč ji z

. roko: “Tja. tja v ono stran . . .!”

Že prej ji je bil glas nestrpen,
| zdaj je zvenel že osorno. Pa se
je hitro opravičila, češ, loviti se
toliko časa po ulicah ni prijet-
no in morala bi biti angel, da bi
ji potrpljenje ne pošlo.

i V tem mi je starka že ponu-
dila svojo roko v slovo. Poznalo
se ji je, da ji je skrb odlegla,
vendar o kakem veselju m bilo
sledu na njenem obrazu. Naj-
brž jo je dekletova osornost
globoko zadela. Počasi je oddr-
sala dalje.

Dali ji je ta stara žena v so-
rodu. sem vprašala deklico. Ne-
kako nerada je priznala, da ji
je stara mati. “Oh, moj oče si
je bil zabil v glavo, da mora
dobiti svojo mater sem. Zdaj je
tukaj pri nas že peto leto, pa je
bolj zmešana, ko takrat, ko je
prišla. Ni nam ljubo, če se kaže
na cesto. Mama ji je kupila ob-
leko, ampak za v cerkev si še
zmerom natakne svoje stare
cape ter se tako namaškarana
izmuzne iz hiše. V sam križ
nam je in v sramoto . . .”

“Nikar tako,” sem se nasmeh-
nila, “tudi če bi ti ne bila prav
nič v sorodu, bi morala biti
spoštljivejša do nje. V sramoto
praviš da vam je? Ali krade,
pije, kriči in se nespodobno
vede . . .?”

“Ah! Mi smo Amerikanci,

stavko naciji povzročili. Iz tega je potem nastal precejšen škan-
dal. kajti naša vlada s svojim poslanikom se je umešala v ta spor
ne proti nacijem ampak lastniku v korist.

Bolivija ni velika dežela. Ima le kakih tri do štiri milijone
prebivalcev. Domačini so indijanci, gospodarji pa so največ
španskega rodu. Ljudstvo je neizmerno izkoriščano. Ker mu
oblast ne da šol. je ignorantno, a v zasužnjenju se tudi še tako
nevedno ljudstvo upira.

Mala klika bogatašev, ki veseljači po svetu, kontrolira poli-
cijo in vlado. In pa vojaštvo, ki ni izvežbano za kako vojno am-
pak le za tlačenje revnih, izmozganih množic.

V tej primitivni deželi je bilo v 150 letih njene zgodovine
že nad sto revolucij. Ampak lasale so se v njih največkrat le
med seboj si tekmujoče vojaške kaste. Kajti stari red zasužnje-
nja rudarjev in fevdalizma je ostal neglede kdo je dobil oblast.
A v prejšnji in v tej revoluciji trdijo, da se je ljudstvo uprlo
proti staremu redu in da bo moral odnehati, pa če bo Washing-
tonu všeč ali ne. Ljudstvo noče biti več pohlevno in Washing-
ton se bo moral sprijazniti s tem dejstvom, ne samo v Boliviji,
ampak v vseh deželah Centralne in Južne Amerike. In seveda
vsepovsod po svetu. “Free enterprise” kar pomeni pijavke, se
bo moral umakniti novemu redu, ki nastaja celo med primitiv-
nimi Indijanci v Boliviji, čeprav ga Wall Street skuša zadušiti
z vsemi svojimi močmi, ki niso majhne.

ona pa je Litvinka,” me je pre-
kinila.

“Potem je tudi tvoj oče Lit-
vinec, in ti si ameriška Litvin-
ka, pa čeprav ne znaš niti be-
sedice po litvinsko. No, in kaj
je s tem narobe?” sem dosta-
vila, ko sem opazila, da je zar-
dela do las. Tako silno so jo
spekle moje besede.

Mislila sem, da bo brez bese-
de odšla. Nazadnje pa se je le
še obrnila, me ošvrknila s ta-
kim pogledom, da sem osupni-
la, pa dejala: naj se brigam le
za svoje zadeve, kakor se ona
za svoje . . .”

Zrla sem za njo in pri srcu
mi ni bilo baš lahko ...
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La Salle: Leo Zevnik $1.50.
Chicago: Frank Omahen $2: Va-

lentine Mesec $1; Mary Vertnik
$1; Math Petek $5; Louis Sever
$1.50; Anton Mali $2.

VVaukegan: Albina Furlan $5;
Martin Judnich $3.75.

MICHIGAN
Detroit: Peter Benedict S3O; Th.

Besenich $2; Kathy Junko $2;
Math Klarich 50c.

CALIFORNIA
Fontana: Chas. Jurkošek sl.

i Santa Ynez: M. J. Reading $1.50.
PENNSVLVANLA

W. Aliquippa: Po $2: J. Ambro-
zich, S. Ogrizek; po $1: A. Anton-
cich, J. Terčelj, M. Kumer, J. Ma-
glich, A. Cipčič, A. Rosenberger,
A. Petrovčič, A. Glazar, A. Kle-
menčič, J. Kermel, J. Drap, A. Ro-
žanc, J. Smrkol; po 50c: M. Go-
renc, L. Uhernik, F. Lavrich, J.
Koklich, M. Tekavc, J. Mavrich,
J. Pavcich, A. Yakich; po 25c: J.
žigman, F. Mikec, L. Prijatelj, J.
Shing, skupaj $22.00. (Nabrala na
Penna SNPJ Day 30. junija G.
Smrekar in M. Gorenc.)

Bridgeville: Po $1: Frank Strah,
Andrej Bertel, John Federol, An-
ton Zornik, L. Karish, J. Rutzic, L.
Bartol, Mary Polak, Geo. Smre-
kar; po 50c: G. Bajuk, G. Kvater-
nik, J. Progar, A. Reluš, J. Rjav-
čič, Ana Hrovat, P. Klunov. A.
Zupančič, V. Peternel, M. Dolenc,
R. Kress. M. Polšnik, J. Podbev-
šek, Anton Rorle, M. Prašnikar;
po 25c: L. Klemenčič, J. Klemen-
čič, Jennv Japel, Frances Skvarč,
A. Kumer, Mike Černe, John Zor-
nik L. Mlekush, M. Hovik. M. Pe-
trič, J. Rozman, A. Muriš, F. Ra-
dič, Victor Rutij, J. Progar, Frank
Eoreos, S. Bratolič, A. Kajfež, L.
Lajevic, Anton Oherman, J. Pe-
ternel, Andy Strah, J. Kvartich,
skupaj $22.25. (Nabral Fr. Strah
na Penna SNPJ Day, 30. junija.)

Pittsburgh: Jos. Hrvatin $1.50;
(Izročil Frank Zaitz.)

Strabane: J. žigman $2. (Posla-
la Frances Bartol.)

Herminie: F. Anzlovar (Slovan)
$1; Johanna Pečjak (Greensboro)
50; Neimenovan 25c. (Poslal An-
ton Zornik.)

Rca: Frank Samsa sl. (Poslal
Marko Tekavc.)

Houston: Louis Britz $2. (Izro-
čil Frank Zaitz.)

Walsenburg, Colo.: Ignac Urban
$2. (Poslal Edward Tomsich.)

Nopeming, Minn.: Frank Smuk
SI.OO.

Duluth, Minn.: J. Kobi 20c.
Windsor Heights, W. Va.: F. Ko-

lenc sl.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Sedaj, ko so tu pasji dnevi,

bi človek rajši sedel v senci kot
da bi pisal —in časih bi bilo
menda bolje, ker na ta način bi

■ se nobenemu ne zameril, še po-
sebno ne v teh vročih dnevih.

i Ker že govorimo o vremenu, je
dobro omeniti, da pridelki v
naših vrtovih zelo lepo kažejo,
samo zadnje tedne je, kot obi-
čajno, pritisnila huda suša.

Če bi bilo to kje doli v Ar-
■ kansasu med našimi Indijanci,
| bi se priredil takozvani “snake
j dance”, kateri je baje vedno
uspešen, pa bi imeli dež, ali tu-

, kaj v naših krajih ne kaže dru-
gega kot čakati kedaj se nas bo

, sv. Peter usmilil.
Iz poročila poljedelskega de-

partmenta je razvidno, da bo-
mo imeli letos izredno dobro
letino, kar je zelo razveseljivo.
Isto mi poroča moj prijatelj iz

i Cuernavaca, Mehiko, da tam
dnevno dežuje, kar tudi pome-

■ ni dobro letino za njihovo de-
i želo. Upajmo, da bo isto tako
tudi v Jugoslaviji ter v drugih

i deželah po svetu.

Tedenske novice niso razve-
seljive. Na Kitajskem ponovno
divja civilna vojna, za katero
nosi veliko odgovornosti naša
vlada v Washingtonu. Ona je
ne samo denarno podpirala
Kajšekovo reakcionarno vlado
že po padcu Japonske, ampak
je izvežbaia in oborožila njego-
ve divizije. Na stotine milijo-
nov vrednosti orožja, tankov,
letal in druge bojne opreme je
dobil reakcionarni koumintang,
pod pogojem, da utrdi central-
no vlado. Zastonj so razni ve-
ščaki kitajskih razmer dokazo-
vali, da je edini Kajšekov na-
men streti vsako ljudsko giba-
nje v Kitajski, in da je to pod
pretvezo borbe proti komuni-
stom njegov edini smoter. Ne-
davno je spregovorila vdova
slavnega kitajskega revolucio-
narja dr. Sunjatsena v resnici
preroške besede, da je ameri-
ško podpiranje Kajšekove vla-
de začetek in priprava za novo
svetovno vojno. Kajti namen
reakcije v obeh deželah je izziv
vojne med Zed. državami in
Rusijo. Upajmo, da bodo v
Washingtonu spregledali.

☆

V Boliviji je že dolgo vrelo.
Težko je povedati, v koliko je
bila Gualberto Villarroelova
vlada fašistična, vemo pa, da je
bila njegova diktatura v sta-
rem južno-ameriškem nacizmu.
Razumeti je treba, prvič, raz-
mere v tej deželi (katera je po
prirodnih rudniških zakladih
zelo bogata, a socialno in eko-
nomsko pa silno siromašna),
predno moremo uvideti saj
majhno sliko o nji. V zadnjih
stopetdesetih letih je imela nad
sto revolucij. Večino prebival-
stva tvorijo Indijanci, pred-
vsem rodov Quechas in Ayma-
ras, katerih je petdeset odstot-
kov. Triintrideset odstotkov je
mešancev, sedem odstotkov bel-
cev, ostali spadajo k drugim
azijatskim plemenom.

Indijanci se ne brigajo veli-
ko kdo jim vlada. Vladajo torej
belci, kateri so ali španskega
pokolenja ali pa iz drugih ev-
ropskih dežel. Torej teh 250,000
ljudi vlada deželo treh milijo-
nov. In ta peščica lastuje tudi
skoro že vso deželo, katera je
še v fevdalnem stanju. Njeno
glavno bogastvo je kositer, sre-
bro, svinec, zlato in tungsten.
In tukaj izvira njena nesreča,
katera doleti vsako malo deže-
lo, katera je obdarjena s pri-
rodnim bogastvom tuj kapi-
tal.

V tej zadnji revoluciji, v ka-
teri je Villarroel izgubil življe-
nje, je padlo nekako tisoč oseb,
več tisoč pa jih je bilo ranje-
nih. Njega in par njegovih ož-
jih prijateljev je revolucionar-
na množica obesila po Mussoli-
nijevem načinu na poulični
drog . . .

Pred par leti sem v Proletar-
cu obširneje pisal o tej deželi.
To je bilo za časa velike stavke
rudarjev kositra, kjer je teda-
nji predsednik Bolivije Enri-
que Peranda dal poklati več
stotin indijanskih rudarjev,
kajpada v imenu demokracije.

Barton, O.: John Vitez sl.
Lisbon, Ohio: Jacob Tavčar $2.

(Poslal J. Bergant.)
Skupaj $119.45, prejšnji izkaz

$611.31, skupaj $730.76.

i V Palestini, kjer se je, kot
pravi sveto pismo, rodil naš
odrešenik in katera je Židom
obljubljena dežela (zadnji, ka-
teri so jim jo obljubili samo
obljubili so bili Angleži) divja
prava vojna. Razstrelba v Da-
vidovem hotelu v Jeruzalemu,
kjer je bila nastanjena angle-

I ška vojna administracija, pri-
ča, da v kratkem mora priti do
krize. Židje so to pot zares na-
menjeni, da morajo doseči svoj
cilj. Anglija je v kritičnem po-
ložaju. Palestino so Angleži že
v prvi svetovni vojni obljubili
Židom. To je bilo takrat, ko jim
je zelo trda predla. Obljubili
so pa tudi Arabcem, da je to
njih dežela. Dati take obljube

ali pa jih izpolniti, sta dve
stvari. Anglija ima v svojem
ogromnem imperiju veliko šte-
vilo mohamedancev, kateri so
po veri in nekateri tudi po rodu
zelo v tesni žvezi z Arabci. In
če Anglija dopusti Židom Pale-
stino, katero so dosedaj lasto-
vali saj po imenu Arabci, bi to
pomenilo katastrofo za nje. S
tem, da so obljubili Angleži, če-
prav danes to zanikajo, Palesti-
no Židom takrat jim je bilo
to lahko, saj ni bila njihova,
ampak turška so si nakopali
glavobol, katerega ne pozabijo
zlepa. In poteklo bo še dovolj
krvi predno bo vprašanje Pale-
stine rešeno.

Jugoslavija
Z zaključkom Mihajlovičeve

afere, je tudi vsaj deloma ko-
nec prerekanja v našem bur-
žvaznem časopisju če je bil
kriv ali nekriv. Da bo ta afera
še dolgo na dnevnem redu naše
reakcije, o tem ni treba dvo-
miti. Naša Tribuna ima ravno
danes, ko to pišem, dolg članek,
poslan iz Barija v Italiji, v ka-
terem pisec poroča o silni per-
sekuciji katoliške duhovščine.
Titova vlada jo mori na debe-
lo. Ob enem pisec omenja, kako
skuša ta vlada zatreti v šolah
sveto vero in v šolskih knjigah
naravnost zanika božanstvo
Kristusa in pa da se sploh ni
nikdar rodil. V isti Tribuni je
bilo dan poprej poročano, kako
jugoslovanska vlada zlorablja
pomožno akcijo UNRRxA. v svo-
je namene. Sploh ga ni dneva,
da niso Jugoslovani doprinesli
kakšnega večjega greha proti
demokraciji.

Kot razvidno iz pisem, kate-
re nam pošiljajo svojci, ter iz
tamošnjih časopisov, se v Jugo-
slaviji zares dela. In to je kar
boli naše reakcionarje. Njih
upanje, njih največje upanje
pa je, da pride do vojne med
Rusijo in Ameriko.

V Collier s magazinu z dne
27. julija je članek, katerega je
na željo te revije napisal ruski
pisatelj Elija Ehrenburg. On se
je več mesecev nahajal na ob-
isku v tej deželi. Naslov spisu
je “Ink and Blood”. Želel bi, da
ga prečita vsak liberalno mi-
sleč človek. V tem članku pisec
omenja vtise v Zed. državah ter
njih ljudeh. A ob enem je v
njemu zgražanje o pismeni in

(Konec na 5. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo ?

Ker se v tej deželi časopisje
toliko duša, kako smo za ohra-
nitev miru po svetu, čemu to-
liko hujskanja proti Sovjetski
uniji, in toliko rožlajnja z atom-
sko bombo, to mi nikakor ne
gre v glavo! Za mir je treba
mirovnega razpoloženja in is-
krenosti. ne pa izzivanja in pro-
vokacij.
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