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Triie...
Pred par tedni so listi prine-

sli žalostno vest, da je svetovno
znani H. G. Wells podlegel dol-
gotrajni bolezni. Sicer je doča-
kal visoko starost—skoro osem-
deset let —in kakor mu privo-
ščimo počitek, ki ga jc bil zaslu-
žni mož vsekako potreben, ven-
dar se je težko sprijazniti z mi-
slijo: ni ga več med nami . . .

Pravijo sicer, da ga ni pod
milim nebom človeka, ki bi bil
nenadomestljiv. Vprašanje pa
je, koliko je na svetu ljudi, ki
bi se po svoji notranji kvaliteti
mogli primerjati s tem visoko
naobraženim, svetovno razgle-
danim možem, ki je bil socialno
čuteč in socialno misleč do svo-
je zadnje ure!

On ni bil le dober in plodovit
pisatelj, na zgodovinar in znan-
stvenik, ki se je dobro spoznal
v labirintu prirodnih tajn, mar-
več je bil tudi učitelj in vzgoji-
telj in kažipot vsem, ki streme
po resnici, pravici in svobodi.

Wellsa postavljajo v vrsto z
G. Bernardom Shawom in—
Rudyardom Kiplingom.

Shaw je v literarnem svetu
res edinstven karakter, vendar
se da posneti iz njegovih del, da
so si njegovi nazori in Wellsovi
dokaj sorodni. Škoda pa je, da
ga naš ameriški žurnalizem svo-
ji javnosti ne predstavlja tako,
kot bi ga moral in kot bi Shaw
zaslužil. Le njegovo neobzirno
odrezavost podčrtavajo in nam
ga slikajo in ožarjajo kot nekak-
šen sam vase zaverovan uni-
kum, ki nima in ne mara nika-
kršnega stika z ostalim svetom.
Tako nas hočeš nočeš slepijo, da
ne vidimo njegovega pravega
notranjega lica v pravi luči.

Če bi vprašali povprečnega
Američana, dali kaj ve o Shawu,
prav gotovo bi z nasmehom in
s kretnjo naznačil, češ, kdo ne
pozna tega razboritega irskega
trmeža!? Vrh tega je morda vi-
del eno ali dve njegovi drami na
filmu in tako ima vsega Shawa
v malem prstu . . .

Iz Wellsovih, kakor iz Shaw-
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Incident z ameriškimi letalci v
Jugoslaviji in posledice

Minuli teden so prepeljali skozi Ljubljano do Morganove
črte, in nato čez Gorico do Vidma v Italiji trupla petih ameriških
letalcev, ki so bili zbiti na tla nekje v Sloveniji, ker se niso poko-
ril; povelju, da naj sc spuste prostovoljno na tla.

Dva ameriška letala, ki sta se morala v Sloveniji spustiti na
ila, sta povzročila veliko šuma v naši in v drugih deželah, ne da
bi ljudstvo tu in drugod vedelo, čemu je ta spor sploh nastal.

Vladi v Beogradu se je za malo zdelo, ker so se ameriški le-
talci kar vsipali preko njenih mej. Beogradski viri trdijo, da <.o
liso bili slučajni ali zmotni poleti, temveč preračunani in name-

njeni v špijonske namene.
Dostikrat že je bilo iz Londona in Washingtona, pa iz Trsta

in Rima poročano, da zbira Jugoslavija ob italijanski meji veliko
armado, s katero misli udariti na Primorje in v Trst neglede kak-
šen sklep bodo napravili zavezniki z ozirom na mirovno pogodbo
z Italijo. Ako se je jugoslovanska armada res zbirala, kdo naj to
boljše ugotovi kot letalci? In ker jih je bilo čezdalje več, je za-
čelo to jugoslovanskemu poveljstvu presedati in je dalo Ameri-
čanom navodilo: Nič več ne smete preko naše zemlje, razen ako
si prej dobite dovoljenje.

V Beogradu trdijo, da se naši ponosni častniki na tisto od-
redbo niso hoteli ozirati temveč brzeli preko Jugoslavije še z

večjo brzino svojih letal. Končno je potrpežljivost pojenjala in
rezultat je pet trupel.

Nedvomno je odgovornim funkcionarjem v Jugoslaviji te
rag dijc sedaj res žal. Zed. države so Jugoslaviji veliko poma-

c . ji še gredo v marsičem na roko vzlic nesoglasjam. V Beo-
Ljubljani in Zagrebu so to naklonjenost upoštevali, ni pa

všeč, ker so se Američani na Primorskem začeli obna-
. u neprijazno, izzivalno in zaničljivo napram “džugom” (“ju-

gom” ).

(»bičaj je, da kadar hočejo letala ene dežele preko druge, mo

ti dovoljenje bodisi za izjemne slučaje, ali pa stalno po
Američani se za to pravilo niso brigali in zato so bik

jugi še bolj užaljeni.
u, končno so se zdrznili in mislili qmeriške letalce le opo

a mednarodno pravo s salvami. Pet mrtvih naših letalcev,
.i liso bili ničesar krivi, razen da so se ravnali po poveljah, pa je

ualo Jugoslaviji v Zed. državah ogromno nevšečne publicitete.
Iti prav gotovo je, da je bila vlada v Beogradu iskrena, ko je
izjavila, da ta incident silovito obžaluje in da se ne bo nikoli več
ponovil.

Vlada v Washingtonu pa bi storila prav —in pravi, da je to
žc naredila, ako se bo tudi ona ravnala po internacionalnih za-
konih in pustila svoje letalce preko drugih dežel edino ako jim
bo to dovoljeno. Jugoslavija je v primeri z nami sicer majhna
m šibka, ima pa pravico do samoponosa, ki se ga je poslužila.

Trupla übitih naših letalcev so bila v Jugoslaviji spremljana
z vsemi vojaškimi častmi —in to iskreno, ne po kakih prisiljenih
manirah. Toda propaganda tega ni upoštevala pač pa klicala
ogenj in žveplo na to deželo, ki ni do konca te vojne poznala
drugega kakor nasilja. V očeh njenega ljudstva morda pet živ-
ljenj ni mnogo. Kajti ni je vasi, ki jih ne bi izgubila toliko in več.
A za mednarodno vzajemnost bi bilo in je in bo boljše, če se vsaj
zavezniki več ne pobijajo ali izzivajo drug drugega na način, ki
vodi na pot, katero smo s strašnimi žrtvami Hitlerju. Mussoliniju
in Hirohitu prekinili.

Socialisti v Franciji na razpotjih
Iz Sovjetske unije se je povrnil bivši predsednik angleške

delavske stranke Harold Laski in priznal potrebo sodelovanja
med vsemi delavskimi strankami po svetu. Toda so delavci precej
razdeljeni tudi na Angleškem, kjer obstoja res samo ena unijska
zveza in ona delavska politična stranka.

Alexander Kendrick poroča v čikaškem “Sunu” iz Pariza o
homatijah v delavskem gibanju v Franciji. Francoski komunisti
so v sporu z nemškimi in italijanskimi radi nacionalnih teženj.
Med socialisti v Franciji pa je nastal spor vsled opredeljenja v
vnanji in notranji politiki.

Socialistična stranka na Francoskem sedaj sicer ni več naj-
večja politična organizacija v državi ampak zastopa še zmerom
najvažnejše sloje. V vnanji politiki se gre v nji za dve glavni
smeri; oziroma za tri: ali naj se odloči za podpiranje vnanje poli-
tike Sovjetske unije, ki se čestokrat menja, ali za politiko Velike
Britanije, ki se tudi preminja, ali za politiko Washingtona, ki mi.
je smoter ohraniti kapitalizem, ali pa naj si Francija ustvari ne
kako posredovalno politiko, ki jo je že ustanovil sedanji njen
premier Bidault—to je vprašanje.

Veliko francoskih socialistov je mnenja, da bi bilo najboljše

■ I rancijo in Evropo, ako se bi delavstvo združilo v politiki—-
e \ prid angleških in ameriških teženj, ne v prid stremljenj

Sovjetske unije ampak za zgraditev socializma v Evropi.
Drugi menijo, da je najboljše ako se stranka osloni na Sovj.

unijo. Desničarji pa so mišljenja, da je najboljše, ako se Francija
h. Anglija združeno postavita v bran demokracije in socializacije
v zapadni Evropi, neglede na sovjetske in ameriške ambicije.

Edina pametna politika bi bila, da se bi delavstvo v Evropi
strnilo za preosnovitev svojega kontinenta na temelju vzajem-
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TEROR V PALESTINI. —Ko so Angleži po prvi svetovni vojni debili v “dar-
’ Palestino (vzeta je bila

Turčiji), jo je društvo (liga) naradov proglasilo za protektorat in za zaščitnico nad njo so proglasili Ve-
liko Britanijo. Toda napaka Angležev je bila izjava Židom v času prve svetovne vojno, ker so Palestino
obljubili spremeniti v židovsko državo, a so na to zagotovitev pozabili, ne pa Židje. Vsled tega se od
tedaj dogajajo v Palestini neprestano nemiri in papoboji med Arabci in. Židi, in oboji pa napadajo tudi
angleške vojake, posebno Židje. Nedavno so podtak lili bombe v hotelu King David v Jeruzalemu, kjer
je glavni stan angleške okupacijske vlade. Blizu sto ljudi je bilo übitih.

a Veri
ovih del se razodeva neomejena
ljubezen do svobode, resnice in
socialne pravice.

O Kiplingovih delih se pa te-
. ga ne more trditi. Kajti Kipi ing
je pisal in pesnil v luči britske-
ga imperializma za britski im-
perializem. Dočirn je prva dva
šteti v prvo vrsto resničnih kul-
turnih tvorcev, je zadnji, nam-
reč Kipling, bil navkljub svoje-
mu velikemu talentu le člen
zveneč člen v verigi britskih in-
teresov.

Malo jc njegovih v Indiji na-
pisanih povesti in pesmi, v ka-

i serih ne bi poveličeval osvoje-
valnih pohodov in v katerih ne
bi pel slave posameznim krvo-
sesom na indskem telesu. Z vso
lesketajočo se eleganco je ope-
val junake, ki so z vso okrut-
nostjo in mnogokrat z zvijačo
pomagali udušiti neredkokrat
do njih samih izzvane in zane-

’ tene upore domačinov. Zlasti je
'ad venčal Angležem zveste “he-

; roje” indske krvi . . . Njega. Bri-
ta, ni prav nič motilo, da poje
hvalo in slavo izdajalcem!
Zakaj mar so bili ti, za angleško
stvar zlepa ali zgrda pridoblje-
ni, če ne naravnost podkupljeni
“zvesti” Indi kaj drugega, kot
Drave pravcate izdajice svojega
naroda?

Nekaj teh njegovih del so
Blmski magnati spravili na film
in ko so jih po gledališčih kaza-
li, je kratkovidno občinstvo
sorejelo nekatere prizore s to-
likim odobravanjem, da bi se
Kiplingu srce smejalo, ako bi ne
ležal v grobu. Niso pa ploskali
tisti, ki so se le malo globlje za-
mislili! Kajti prav lahko je bilo
dogajanje na platnu spraviti v
zvezo s politiko, kakršno vodi
in širi Anglija v Evropi in dru-
god po svetu . . .

Naj Kiplingovi Škofje še tako
milo mijavkajo na svoje dude,
zabrisati dejstva ne morejo, da
četašijo in dudašijo po tuji zem-
lji. In kadar opisuje težave in
napore, ki skoro že presegajo
človeške moči, se ti nehote ogla-
ša sočutje. Oglasi pa se tudi pa-

nosti in združene ekonomije. Je pa vsaka dežela toliko odvisna
od ameriških posojil, in nekatere tudi od Anglije, da to dela
zmedo tudi v delavskih strankah.

N. pr., za poslanca Francije, ki je prišel iskati posojilo v Zed.
države, je bil delegiran Leon Blum. Posojilo je dobil, toda Fran-
cija se je obligirala urejevati svoje gospodarstvo po ameriških
navodilih. Hočeš, nočeš, moraš!

Dobila ga je Anglija, ki ji prav tako ni bilo dano za uvaja-
nje socializma, temveč za skupno ekonomsko zvezo Zed. držav
z Veliko Britanijo.

Dokler so bile delavske stranke v opoziciji, jim ni bilo težko.
Obljubljale so v svojih “platformah” kolikor so hotele in kritizi-
rale vsevprek. A sedaj so v skoro vseh deželah v Evropi socialisti
in komunisti bodisi v koalicijskih vladah, ali pa imajo vlado po-
polnoma v svojih rokah. Podedovali so bankrotirano gospodar-
stvo, med ljudstvom je beda in zlata pa živeža imajo pa le Zed.
države v izobilju. Ampak naša vlada poudarja, da le v kapita-
lizmu je svoboda in demokracija in to je vzrok, čemu je toliko
nesoglasja v delavskih strankah. So proti kapitalizmu, a ob enem
v potrebi za stvari, ki jim jih lahko nudi v izobilju samo kapi-
talistična Amerika.

Po prvi svetovni vojni jebilo organizirano delavstvo v Evro-
pi izmanevrirano za službovanje kapitalističnim interesom, ozi-
roma, da ga je übranilo pred propadom. Sedaj je spet v slični
nevarnosti.

Samo na sebi ni dovolj močno. A če se nasloni na kako izmed
velesil, zaide s pota in cilji so s tem zgrešeni.

V Franciji je pomanjkanje, korupcija, črna borza in obup,
a ob enem tudi vera v njeno bodočnost. V nji so tri velike stran-
t.e: komunistična, socialistična in klerikalna. Vse tri poudarjajo,
da so za socialne reforme. Ampak klerikalna le za reforme, ne za
ocializem. Torej je socialni preobrat na Francoskem izvedljiv

le, ako se zanj zavzamejo socialisti in komunisti združeno v in-
teresu socializma. Ako pa se bodo eni kot drugi še zmerom osla-
njali v svoji politiki na eno ali drugo tujo silo, ne bo ne socia-
Lzma, in ne miru v Evropi.

met, ki se ne da preplaviti s
I srčnimi občutki in vpraša: Kdo
vas je klical tja doli!?Mar Indi?

Iz teh in še več drugih razlo-
gov ne kaže Kiplinga postavlja-

-1 ti vštric Wellsa in Shawa. Kje
bi bil on pokazal toliko pravico-
Ijubja in poguma, da bi bil zapi-
čil svoje pero v kakšno kalno
afero angleške kraljevske hiše,
kot je le pred nekaj tedni storil
to Wells? Kje bi bil Kipling za-
hteval, naj se zadeva razčisti, in
če se Požene, da je kateri član
kraljeve rodbine kriv (namreč
barantanja pod odejo z doma-
čimi in laškimi fašisti), tedaj ni
vzroka, zakaj ne bi hiša Hano-
verjev sledila hiši Savojcev . . .

Vest o Wellsovi smrti je pri-
nesel čikaški “Sun” na deveti
strani.... Napisal je namreč
skladovnico knjig in če bi ame-
riška publika kaj preveč po njih
posegala, bi nemara zgubila tek
do raznih “True Confessions”,,
pa “Mystery Stories” in druge
take plaže, ki je je na ameri-
škem trgu na vagone ... To pa
bi našim mavharjem škodovalo,
lasti še, če bi ljudje začeli gle-

dati skozi Wellsova očala . . .

AKCIJA ZA OTROŠKO
BOLNICO V SLOVENIJI

Detroit, Mich. Za mladin-
sko bolnico v Sloveniji znaša
orispevek v avgustu samo S2O-
- Darovali so: John in Mary
Sain $lO. Po $5: Andrew in Ma-
ry Prcgel in Louis Srebernak.
Skupiček brošuric “Ustava F. L.

I R. J.” 60c (prodal Jos. Koršič),

j Vsem prisrčna hvala.
Mnogi rojaki in rojakinje še

niso prispevali ničesar v ta blag
namen. Zganite se in storite svo-
jo dolžnost napram narodu iz
katerega ste izšli. Prinesite svoj
prispevek k zdravju slovenske
mladine na prihodnjo sejo po-
družnice SANSa št. 1, ki se bo
vršila v soboto 6. septembra ob
pol osmih zvečer v Slovanskem
narodnem domu na 1753 John
R. Vse članstvo, zastopniki
društev in ustanov se uljudno
orosijo, da se te važne seje go-
tovo udeleže. Izvoliti moramo 2
delegata ali delegatinji za tretji
Vseslovanski kongres v New
Yorku, na katerem moramo
ameriški Slovani številčno do-
kazati, da ne odobravamo Slo-
vanom sovražne politike v na-

j šem državnem uradu v Wash-
ingtonu. Naš novi član John K.
Orlich je prispeval za stroške
delegacije na Vseslovanski kon-
gres S3O. Najlepša mu hvala.

Smo v zelo kritičnem času.
SANS ima sila težko nalogo, po-
magati našim toliko trpečim
Primorcem do svobode in zdru-
ženju vseh Jugoslovanov v FLR
Jugoslaviji. Zato je potrebno,
da vsi, ki se strinjate z vpravi-
čenimi zahtevami nove Jugo-
slavije, pridite na vsa ta naša
zborovanja. Stopite v naše vr-
ste! Pomagajte gmotno in mo-
ralno završiti veliko SANSovo
delo.

Lia Menton, tajnica podruž-
nice št. 1 SANSa.

Prisega
, “O domovina slavna, dom pre-

krasni
prej nam sonca zlata luč ugasni,
prej sc našim goram zid poruši

> prej se našim rekam tok posuši,
j nego bi se naša udanost strla
in ljubezen v srcu nam umrla
do svobodne, mlade, nove zarje

Titove Jugoslavije—.”
Čebelica.

Ako verujete v poslanstvo, ki
ga vrši “Proletarec”, pomagajte
mu v pridobivanju naročnikov
; n zbirajte prispevke v njegov
tiskovni sklad!

AMERIŠKO POLJEDELJSTVO NA SIJAJNI
PODLAGI IN PRIDELKI SO NA VRHUNCU

Evropi je nekaj dežel, n. pr.
...ozemska in Danska, kjer je
agrikultur (poljedelstvo) na vi-
šjl stopnji kot kjerkoli na svetu.

Ampak to so male dežele. Kar
. velikih tiče, pa so Zed. drža-
e v masnem poljedelstvu na

pr v m mestu.
1 a prideljujemo živež na indu-

/. lidne načine. In še imamo
i osti pospešiti pridelovanje

a . iikšne načine, da se agri-
mlturni ekonomi kar čudijo.

LIS je o našem poljedelj-
vu priobčil članek, ki se glasi:
Poljedelski tajnik Anderson
pred nedavnim podal živo sli-

ko položaja agrikulture ko po-
iane živež vojno orodje. Njegov

opis je zanimiv ne samo, ker pri-
kliče v spomin presenetljivo
ter še nedovršeno poglavje
ameriške zgodovine, pač pa tudi
iz razloga, ker zadeva dalekose-
žne probleme, katerim stoji se-
daj nasproti Živežna in poljedel-
ska organizacija Zdr. Narodov
jFood and Agricultural Organi-

i zation os the United Nations).
Poglavitini cilj FAO. kot je ve-

I čini znano, je, da se pomaga de-
želam in narodom zvišati oboje
pridelek živeža in zahtevo po
istem s ciljem, da bode dve mi-
lijardi prebivalstva naše zemlje
imelo boljše življenje oziroma
boljši način življenja.

Podajajoč najprej pregled po-
ložaja farmarjev v letih pred
drugo svetovno vojno, je polje-
delski tajnik Anderson tekom

j svojega govora to poletje opo-
zoril na dejstvo, da so ameriški
kot tudi drugi farmarji v onih
letih pridelovali preveč. “Velike
zaloge odvišnega žita so polnile
žitnice Zed. držav, Avstralije in
Kanade. Farmarji so žgali pre-

-1 obilni pridelek koruze v ameri-
škem koruznem pasu na severu.
V Južni Ameriki so istočasno
goreli ogromni kupi kavinega
zrnja. Mi smo omejili poljedel-
sko produkcijo da je bilo mo-
goče izenačiti ali uravnovesiti
pridelek z zahtevo posledica
tega pa je bila brezposelnost ter
nezadostna zaposljenost v de-

I želi.
“Vojna pa je to sliko znatno

spremenila, kajti naenkrat je
postal živežni pridelek, govedo,
prašiči, perutnina, ter krave
mlekarice nekaj kar je tvorilo
temeljni vir ekonomske in vo-
jaške moči. Namah je bilo dela
za vse —in vse je delalo. Za-
nteva po živežu in drugih pro-
luktih se je povišala v toliko,
~a je presegala produkcijo.

“Naučili smo se v času pada-
nja bomb in gorečih mest kaj
pomeni zaposljenost za polje-
delstvo,” je dejal tajnik Ander-
son. “Naučili pa smo se tudi
kakšno direktno kooperacijo
morejo narodi in dežele doseči,
in pri tem smo uvideli, da tako
medsebojno delovanje prinese
vsem blagostanje in korist. Tu
ni bilo več vprašanja, “Kam ho-
čemo zapeljati odvišen pridelek,
ki ga ni mogoče spraviti v de-

■ nar?’ Namesto tega je nastalo
vprašanje ‘Kako pridelek boljše
uporabiti v splošno korist?’

| Skupno smo uporabljali pridel-
ke, surov material, morski pro-
met, živež. Najpotrebnejšim
stvarem smo dajali prednost . . .

“V kratkem, agrikultura je
dosegla višek svoje produktivne
kapacitete baš v času, ko je svo-
boda sveta bila odvisna od tega.
Tekom pet vojnih let, od leta
1939 do 1944 je ameriško polje-
delstvo povišalo svojo produkci-
jo v dvakrat večjem obsegu ne-
go v 20 letih, od leta 1919 do
1939.

“Pa v tem še ni zapopadeno
vse kar se je dogodilo v tem
pogledu v poljedelstvu v vojni
dobi. Višek produkcije je nam-
reč omogočilo moderno kmeto-
vanje potom poljedelskih stro-
jev ter s pomočjo raznih izbolj-
šav, ki omogočajo obsežnejšo
rejo živine, prašičev, kuretine,
itd. na povprečen obseg produk-
tivne zemlje posamezne farme.
Odprava mul in konj kot vozne
in tovorne živine nam je omo-
gočila več žita za človeško upo-
rabo. Tekom 25 predvojnih let
se je posejalo 50 milijonov
akrov zemlje z žitom in drugo
krmo za tovorno živino, toda te-
kom vse te dobe je bila v teku
upeljava modernega kmetova-
nja in zemlja, prej uporabljana
v svrho krmljenja živine, je bi-
la na razpolago za produkcijo
živeža za ljudstvo. Na farmah j
je tekom vojne delalo manj lju- i

di nego v mirni dobi, navzlic te-
mu smo pridelovali večje koli-
čine živeža.

“Kar v resnici želimo doseči
za svet potom organizacije F.
A. O,”, je podčrtal tajnik An-
derson, je torej povišanje živež-
ne in farmske produkcije sploh
po vzorcu našega medvojnega
pridelovanja. Na ta način bo
mogoče organizaciji Zdr. naro-
dov uravnovesiti naraščajočo
produktivno industrijo s potre-
bami in zahtevami, da bo mogo-
če porazdeliti živež in druge po-

, trebščine prilično sorazmerno
med vse dežele in ljudi sveta.

Ko nneniar|
(Konec s J. strani.)

cenami? To delajo radi tega, ker
se boje za svoj sistem, ki bi
zdivjal, ako se bi ga izpustilo iz-

: pod vajeti,
Sumner We!lcs je postal ve-

lik prijatelj Grčije in nasprot-
nik Albanije. Nekoč je deputa-
ciji ameriških Jugoslovanov za-
gotavljal. da je prijatelj njenih
teženj. One dni je bil druga
glavna osebnost v našem držav-
nem departmentu. Posebno na-
klonjeno je govoril glede jugo-
slovanskih zahtev v problemu
bodoče pripadnosti Primorske.
A nato so ga bombardirali Ita-
lijani in je svoje stališče spre-
menil. Državni tajnik Byrnes je
morda slab. Ampak če bi imel
glede Primorske odločujočo be-
sedo Welles,,bi bilo še slabše (za

slovenski narod in Jugoslavijo)
in toliko boljše za Italijo in Va-
tikan.

Grčija je junaška dežela, dr-
žava herojev itd., pravi Sumner
Wclles. Ampak to ne piše toliko
zaradi Grčije, namreč nji v prid,
kot pa s stališča, da s tem po
Jugoslaviji, Bolgariji in Albani-
ji udarja. Welles je drugače si-
cer razumen, sposoben državnik,
toda verjame v red, ki zatonjuje.

V Moskvi so vrše spet obrav-
nave proti ruvarjem sovjetske-
ga režima. To so tako zvani “be-
li” Rusi, ki so med vojno delo-
vali proti “rdečim”. Zajeti so

| bili po padcu Japonske večino-
i ma v Mandžuriji in nekateri na

! Nemškem. Krivdo priznavajo
vsi, kot je običaj, kadar enkrat
prideš na sovjetsko sodišče. Am-
pak to niso USSR nič več nevar-

I ni ljudje. To menda vedo tudi
v Rusiji, kajti baš te dni se ne
vodi propaganda proti njim tem-
več zoper one, ki so na visokih
mestih v sovjetski industriji,
agrikulturi in v politiki.

Rusija si ceste v velikem, in
industrijo kavčuka šele gradi.
Ampak dnevnik “Izvestja” se
pritožuje, da so tovarne gumi-
ja s produkcijo zastale in da je
treba kaj ukreniti. Ukreniti kaj?
Seveda, odslovi se tega ali one-
ga delovodjo, toda kako izvež-
bati napol kmečke ljudi v dobre
industriaine delavce, to je dru-
go vprašanje.

Tole mi ne gre
v glavo ?

Naša vlada v Washingtonu se
znova duša nad Poljsko, da mo-
ra prihodnjega novembra uvesti
demokratične volitve. Ampak le
čemu nismo tako energični za
uveljavljenje demokratičnih vo-
litev v naši lastni deželi, n. pr.
v južnih državah in v mestih,
ki so pod kontrolo koruptnih
političnih mašin, to mi nikakor
ne gre v glavo! Ali pa se morda
umešavamo v volitve v tujih de-
želah zato, da bi obvarovali sta-
re privilegije v njih?
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