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Lokomotiva je zatulila
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(Konec.)
Kovač se ni umiril. Noge so

bile vedno težje. Mogoče je ne-
kaj slutil: človeka pride včasih
smrt opozorit, ali potrka po ok-
nu, ali poči v orehovi omari, če-
stokrat odpre vrata ali pa se za-
vali pod mizo, kot bi skočila ma-
čka . . . Tako čudno se je nocoj
zdelo Kovaču. Sto in stokrat se
je že približal progi, a nikdar ni
pomislil, da so vsi dohodi posuti
z minami. Nerodno stopiš v tra-
vo in “bum" in sproži se mina.
Kako neprijetne so te črne mi-
sli. Zamenjal jih je s spomini na
dom, na gorenjske planine in na
čredo belih ovac. Bilo mu je kot
nekoč. Ves dan se je sončil po
travnikih in gledal sinje oblake,
ki so se veselo podili po sinjem
nebu. Nekje visoko nad belimi
skalami je krožil nesmrtni orel.
Niti Kovačeve oči niti misli ga
niso dosezale . . .

Srečno so prešli prvo zasedo.
Priplazili so se do speče vasi.
Nad njo so postavili majhno za-
sedo. Štefan in Olga sta se spu-
stila v dolino. Vas je dihala me-
hko domačnost za rožami na
oknih so bili utrujeni ljudje.
Štefanu ni bilo ljubo, da jih je
moral buditi. Ni prijetno sredi
noči vstati in se podati v nevar-
nost. Prav lahko stopijo na mi-
no ali padejo v zasedo. Vendar
miner mora premagati tudi to
Pa kakor nalašč—v vasi ni bilo
potrebo povzročati prevelikega
hrupa. Z Olgo sta potrkala na
pravo okno. Brez besed je vsta-
la mlada deklica in se splazila
iz hiše. Pustila je brezskrbno
spati svojo mater in očeta. Mo-
goče bi s tem prebudila sanjajo-
če bratce, ki bi se vso noč tresli
za njo. Bolje je, da sama ve za
nevarnost.

Kolona se je kraj gozda pomi-
kala naprej. Pot je visela, noge
so drsele. Mula je zasekavala
sled. To je bilo nekoliko nero-
dno. ker bi lahko po njej sledila
zaseda z Rakitne.

Kopaste sence težkega Krima
so ostajale za kolono, ki se je
približevala progi med njivami
in robovi vasi. Dekle je pokaza-
lo s prstom:

“Glejte, tam ob leseni žagi je
bunker. Tudi na sosednem gri-
ču imajo lesen stolp. Pazite!”

To je rekla in zbežala. Z ro-
kami si je zamašila ušesa, da bi
ne slišala eksplozij.

Mitraljezec Mejač se je spla-
zil pod bunker. Poslušal je, ka-
ko so se švabobranci pogovar-
jali. Njegov pomočnik je pripra-
vil narezane bombe.

Minerji so se spuščali po
grabnu. Ščitila jih je gozdna
senca. Samo Vipavec z mulo je
ostal na hribu med skalami. Sti-
snil se je k spremljevalki go-
tovo mu je mula s svojim ne-
ustrašenim vedenjem odganjala
strah. Božal jo je po vratu in ji
dajal kruha, ki ga je priboril

za njo: Zalogaj njej, zalogaj
sebi.

Minerji so vse pripravili. Olga
je zagrnila leseno mino s prstjo.
Neopaženo so napeljali vrvico v
gozd. Tedaj so čakali: videti mo-
rajo. kako bo razneslo vlak . . .

Ure so bile kratke kot minu-
te. Dolg vlak je sopihal. Iz dim-
nika je visoko puhal dim in
iskre so se žarile v zraku. Mi-
nerji so nestrpno dihali. Vlak je
bil vse bliže in bliže.

Pa je prišlo nekaj vmes. Vi-
pavcu je menda od veselja nad
dobrim kruhom zarezgetala mu-
la. Švabobranci so v to smer na-
merili ogenj. Težka Breda je si-
kala. To je izrabil Mejač in nje-
gov pomočnik. Priplazila sta se
po vseh štirih do bunkerja. Sko-
zi lesene odprtine sta zmetala
bombe. Mejač jih je še za na-
meček poškropil s svincem.
Breda je za hip utihnila. Pesek
in šoder sta se prašila. Slišalo se
je le hropenje ranjenih.

Vlak se je vedno bolj in bolj
bližal. Lokomotiva je brezskrb-
no puhala v noč. Njeno dihanje
je bilo mogočno in ošabno. Kot
nezmagljiva kača se je vila med
gozdovi in polji. Ni se zmenila
za gluho noč, z veselim ritmom
jo je rezala in si utirala pot . . .

Netilec je zagorel. Štefan, Ol-
ga in Kovač so se speli po stenah
nekoliko višje. Bali so se želez-
nih drobcev. Tedaj je Kovač po-
hodil mino. Močan pok in stra-
šen krik se je razlegal po grmi-
čevju. Potem j£ vse utihnilo, te-
daj je izza Dolomitov pogledal
svetel mesec . . .

Lokomotiva se je vedno boli
in bolj približevala.

Tresk. Noč se je vznemirila,
kakor zvalovi tolmun, če vržeš
v njega kamen.

Lokomotiva je presunljivo za-
tulila, Para je kot mogočen gej-
zir siknila proti nebu. Goreči
premog se je razpršil kot koš
kresnic in razsvetlil ozračje.
Štefan je opazil, kako se je lo-
komotiva zvrnila v cestni jarek
in kako je nekaj vagonov odle-
telo preko nje.

Ogenj je izdal minerje. Švabi
so poskakali z vozov in naperili
ogenj v hrbi. Kovač je ranjen v
nogo obležal med skalami. Kro-
gle so frčale okrog njega. Štefan
in Olga sta bila za lučaj nad
njim. Samo spogledala sta se. ko
je počila mina. Vedela sta. da
bodo Švabi v strelcih jurišali na
hrib. Ogenj je bil vedno moč-
nejši. Krogle so gosteje luknja-
le zrak. Svetlejši metki so se v
velikih lokih z žvenketom odbi-
jali od kamenja. Švabski ogenj
ni ponehal. Še enkrat sta se spo-
gledala Štefan in Olga. Nič si
nista rekla. Spustila sta se po
hribu. Štefan se je plazil po tre-
buhu. Praprot se je pripogibala
pod njim. Olga si je raztrgala
suknjo med grmovjem. Vsa sku-
štrana in opraskana se je spu-
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ščala v dolino. Niti pomislila ni,
da lahko še njo raznese nastav-
ljena mina. Mine so kakor gobe,
kjer ena raste, tam jih je še več.
Kovač je stokal. Tako so se nje-
gove slutnje uresničile.

Olga se je splazila pred Štefa-
nom do ranjenca. Prijela ga je
za roko in ga med skalami vle-
kla v hrib. Ranjena noga je pu-
ščala za seboj krvavo sled. Tr-
nje in šibje je še bolj razpraska-
lo rano. Listje in zemlja se je
zlepila s krvjo. Kovač je stokal
in hotel objeti tovariša. Nič ni
mislil na nevarnosti Švabi še
niso prenehali s streljanjem
prevzela ga je slepa hvaležnost
do rešiteljice. Poskušal se je
opreti na polomljeno nogo in
poljubiti Štefana in Olgo. Pa .ga
je potisnila na skalo. Dolg
rafal je zažvižgal tik nad njiho-
vimi glavami.

Tovariši so prišli iskat še osta-
le. Sovražnik je obmetaval gozd
in skale z minami. Minerji so se
povlekli v mrtvo točko. Vipavec
je pripeljal prestrašeno mulo.
Oba sta debelo bulila v temo.
Kovača so naložili muli na hr-
bet in so se izgubili v gozdu.

Tako so minerji izvršili Tito-
vo nalogo: “Rušimo komunika-
cije!

Sovražnik pa je vso noč besno
obmetaval položaje. Vsak pasji
lajež tja je preplašil. Celo čuka-
nje sove ga je vznemirilo. A na
progi so obležali prevrnjeni in
razbiti vagoni mrtvi! Loko-
motiva ni več tulila .

.
.

VABILO NA PRIREDBO
SANSOVIH PODRUŽNIC

Chicago, IU. Podružnice
SANSa v Chicagu bodo priredi-
le v soboto 26. oktobra vinsko
trgatov in ples v dvorani SNPJ.
2657 So. Lawndale Ave. Zače-
tek ob 7:30 zvečer. Vstopnina je
samo 50 centov. Imeli bomo tudi
šaljivo pošto, tako da se bo vsak
lahko zabaval. Pijače in jedi ni
še nikdar manjkalo na naših
prireditvah, torej bo tudi sedaj
vse dobro preskrbljeno.

SANS vrši zelo veliko po-
membno delo in zato je potreb-
no, da ga vsak zaveden Slovenec
podpre z vsemi svojimi močmi.
Kot je vsakemu znano, bo kma-
lu dosežena kvota za bolnišnico
$150,000. ni pa vsem znano, da
od te svote ni SANS potrošil niti
enega centa za nabiranje. Zelo

I važno je sedaj, da finančno po-
! magamo SANSu, da bo lahko še
v naprej vršil to plemenito delo.
Za bolnišnico naši člani nabira-
jo po hišah. Pojdite jim na roko
in darujte kolikor največ more-
te, da boste tako tudi vi dopri-
nesli del k tej najbolj plemeniti
akciji, kar jih je še kedaj bilo
mod ameriškimi Slovenci. Vsaj
mal položite dar, bolnim otro-
kom na oltar! Pridite vsi prav
gotovo na zabavo. Odbor vas za-
gotavlja, da se boste prav dobro
imeli in se boste ravnali po tisti
pesmi, ki pravi: “Mi pa ne gre-
mo dam, dokler se ne dela dan!”

Za centralni odbor,
Anton Krapenc, predsednik.

Anton Jankovich ima sedaj
tudi telefon

Naš zastopnik, “večni popot-
nik" Anton Jankovič v Cleve-
landu si je končno dobil v svoj
dom telefon, da mu v bodoče ne
bo treba za vsako besedo iz hiše.
Pa tudi drugi ga lahko pokli-
čejo.

Sploh sc je za to moderno na-
pravo trudil že dolgo časa, a so
bile vojne in povojne zapreke,
in tako je slušalo in telefonski
zvonec šele nedavno dobil.

Njegova telefonska številka
je Llberty 6603. In njegov na-
slov pa po starem—l42l4 West-
ropp Ave., Cleveland, Ohio.

Kaj /e inflacija?
Gradbena dela v čikaški pod-

zemski železnici stanejo sedaj še
enkrat več, kot pred vojno. Delo
pod ulico Dearborn bo stalo se-
daj osem in pol milijona dolar-
jev. Ako bi bilo mogoče isto de-
lo izvršiti predno je nastala voj-
na, bi gradnja stala samo tri mi-
lijone osem sto tisoč dolarjev.

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja

WGES, 1360 kilocycles.
Vodi jo George Marchan.

JI

UNRRA se je zavzela v obubožanih deželah za velike naloge. N. pr.
v Grčiji, kjer je bila skoro vsa goveja živina odpeljana, poklana od
domačinov, ali pa poginila od pomanjkanja krme. Kar je krav ostalo,
jih je relifna akcija oplodila umetno s semeni bikov iz Amerike pod
nadzorstvom živinozdravnika dr. Irvine Concorda iz Ohia. Gornje je
tele iz take zaploditve, rojeno blizu Aten na Grškem. Oče teleta je bik,
doma blizu Sharona, Pa.

KAJ JE SOCIALDEMOKRATSKA
STRANKA NA JAPONSKEM

Koncem septembra se je vrši-
la konvencija japonske social-
demokratske stranke, ki je bila
druga od kar je Japonska kapi-
tulirala.

To je ena najjačjih strank na
Japonskem. Obstojala je že pred
leti, do časa, ko je bilo delavsko
gibanje na Japonskem od reak-
cije zadušeno in delavske stran-
ke s socialistično ideologijo pa
proglašene za ilegalne.

V mednarodnem delavskem
gibanju (v internacionali) ni ja-
ponska soc. stranka nikoli veli-
ko pomenila in se tudi silila ni
v ospredje, dasi je imela v svoji
sredi nekaj zelo znanih delav-
skih mislecev in borcev. Na Ja-
ponskem se je one dni začel po-
javljati nacionalistični val, ki je
zavel tudi med delavstvom. Be-
lopoltne narode se je smatrlo za
izkoriščevalce Azije in vseh
drugih krajev, kjer žive drugo-
poltni ljudje.

Po obnovitvi te stranke sta se
v nji že od začetka pojavili dve
struji, takozvana desničarska in
levičrska, kar je več ali manj
povsod običaj. Na tej konven-
ciji je dobila glavne mandate
desnica. Za predsednika je bil
soglasno izvoljen Tetsuo Kata-
jama. glavni boj pa je bil za
mandat generalnega tajnika.
Zmagal je desničar Suehiro Ni-
šio, delavski vodja iz Osake, in
strategist desnega krila. Dobil
je 427 glasgov, njegov tekmec
levičar Suzaki pa 314.

Tudi blagajniško službo so do-
bili desničarji, toda s samo de-
vetimi glasovi večine.

Spor med njimi je radi vpra-
šanja strategije v japonski poli-
tiki. Organizirano delavstvo na
Japonskem v splošnem je za od-
stranitev sedanjega predsednika
japonske vlade Sigeruja Jošido,
in to zahteva je poudaril tudi
novi predsednik soc. dem. stran-
ke Katajama. Nekateri desničar-
ji pa so priporočali, da naj bi
stranka stopila v Jošidovo vla-
do, v katero jo vabi. Njihov ar-
gument je, da bi lahko za ljud-
ske reforme storili več v nji ka-
kor zunaj nje.

Naravno, sporna točka je tudi
vprašanje odnošajev s komuni-
sti. Konvencija je z večino gla-
sov sklenila, da se organsko ne
bo vezala z njimi, lahko pa de-
lavstvo obeh strank nastopa sku-
pno v vseh skupnih zadevah.
Nekateri najbolj desničarski
krogi pa bi radi določno izjavo
proti komunistom, a so prevla-
dovali zmernejši krogi.

Poročevalec čikaškega Suna
Mark Gayn, ki je bil na konven-
ciji, piše, da je novi program v
političnih točkah dvoumen, mo-
čne pa so točke ekonomskega
programa. Konvencija je odobri-
la organizacijo Združenih naro-
dov in za udeleženje pri njenem
delu, je za ustanovitev delav-
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skega ministrstva v japonski
vladi, za brisanje dolgov japon-
skim municijskim magnatom,
za zaplenitev medvojnih profi-
tov, in za stopnjevalno sociali-
zacijo japonske industrije ter
prirodnih virov. Ob enem se je
konvencija izrekla za obnovitev
delavske socialistične interna-
cionale.

VSEBINA "BULLETINA"
ZDRUŽENEGA ODBORA

Septemberska številka glasila
Združenega odbora Američanov
južnoslovanskega porekla ima
ne le zelo zanimivo ampak tudi
izredno važno vsebino.

Na prvem mestu je članek L.
Adamiča z naslovom ‘The Truth
About thc American-Yugoslav
‘Crisis’,’ v katerem obširno opi-
suje dejstva in jih komentira.

Dalje je v “Bulletinu” infor-
mativen članek z naslovom
“Facts About the Mikhailovich
Čase”, članek o operiranju po-

j možne akcije UNRRA v Jugo-
i slaviji, izmenjava pozdravov in
nagovorov med novim jugoslo-
vanskim veleposlanikom v
Washingtonu Savo Kosanovi-
čem in predsednikom Truma-
nom, razprava z naslovom “Why
Countries Like Yugoslavia Fear
America,” “No Black Market in
Yugoslavia,” “Eastern Europe
and Italy.” “Trieste” in poleg
teh več drugih člankov in notic.

Kdor to revijo želi, naj piše
na The United Committee os
South-Slavic Americans, 465
Lexington, New York 17, N. Y.

Nov rekord v zrakoplovstvu
Letalo ameriške vojne morna-

rice “Truculent Turtle” je dose-
glo nov distančni rekord. Di-
stanca, ki jo je preletelo, ne da
se bi kaj spustilo na tla. znaša
11.236 milj direktne zračne črte;
toda ker je moralo vsled vre-
menskih neprilik po ovinkih, je
v resnici preletelo vsega skupaj
v 55’4 urah 11,822 milj.

Polet se je pričel iz Pertha v
Avstraliji in se končal v Colum-
busu, C). Cilj letalcev je bil
Washington, D. C., a so se mo-
rali vsled tehničnih vzrokov
prej spustiti na tla. V prošlosti
bi vzela taka pot tedne in mese-
ce, sedaj pa je bila izvršena v
dobrih dveh dneh in pol.

Delavske šole v Angliji
Angleška delavska stranka je

osnovala dalekosežen načrt za
ustanavljanje delavskih šol v
vseh središčih, ki jih bo obisko-
valo kakih 50,000 aktivnih čla-
nov. Ob enem se ustanavlja tu-
di delavske korespondenčne šo-
le. V njih se bo poučevalo o so-
ciialističnih teorijah, narodnem
gospodarstvu, socialni etiki, o
sgodovini ustav, parlamentar-
stvu itd. Tisti, ki bodo svoje štu-
dije najboljše izvršili, bodo de-
ležni štipendij za nadaljevanja
študiranja v inozemstvu.

g BARETINCIC & SON j
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Dasi je minilo že več tednov
od kar je. bil trgovski tajnik
Henry Wallace odslovljen, je to
senzacionalno dejstvo še vedno
v ospredju.

Nihče v naši poučeni javno-
sti ni točno prepričan, da li ho-
čemo vojno z Rusijo takoj, ali
pa da le špekuliramo nanjo.
Vemo le, da se pripravljamo za
tak spoprijem. Oziroma, da smo
na tej strani že v redu zanj.

Časnikar Soldon Menefee, ki
piše za agencijo ONA, je prire-
dil o tem problemu (glede Wal-
laceove zadeve) sledeči članek:

Odkar je Henry Wallace od-
stopil, je mogoče razkriti neka-
tere podrobnosti o nastanku in
o začetkih njegovega spora z
vnanjim ministrom (državnim
departmentom). Večkrat se mi
je v teku zadnjih treh mesecev
pripetilo, da sem naletel na zna-
menja, ki so osvetljevala obsto-
ječi nesporazum in oznanjala
prihajajoči spor.

Začetkom meseca julija to
je v času, ko se je Wallace pri-
pravljal, da napiše svoje pismo
predsedniku Trumanu sem
prebil več kot eno uro v razgo-
voru z njim radi neke razprave
o naši gospodarski zunanji poli-
tiki:

Že takrat mi je izrazil svoje
pomisleke radi tega, ker se tako
tesno držimo angleških smernic.
Posebno ga je vznemirilo dej-
stvo, da smo dovolili Angležem,
da pošljejo v koš poročilo komi-
sije za Palestino in prepovedo
priselitev 100,000 novih židov-
skih priseljencev. Dejal je, da
bi mu bilo nemogoče glasovati
za nagleško posojilo, ako bi se
bil nahajal v kongresu.

Toda g. Wallace je potem na-
vzlic vsem tem svojim pomisle-
kom podprl posojilo Angliji.
Njegovo naziranje je bilo takrat,
da bi bilo potrebno ugoditi po-
sojilo Angliji obenem pa začeti

I proučevati posojilo Sovjetski
; uniji, ki je bila prosila za 1000

I milijonov dolarjev. Vendar pa
.se je uklonil razlogu, katerega
je predložilo vnanje ministrstvo,
namreč, da bi angleško posojilo
v tem slučaju mnogo težje do-

| bilo svoje odobrenje v kongresu.
Naslednji mesec se je pojavil

spol" v zadevi predloga za sve-
tovni načrt za pridelovanje in
razdeljevanje žita. Tudi tu je bi-
lo vnanje ministrstvo v ostrem
nasprotstvu z Wallaceom. ki je
v tej zadevi celo
izjavo.

Izredno zanimiv je govor, ka-
terega je imel Wallace držati o
priliki otvoritve razstave “Mir
preko Trgovine”, katero je prire-
dilo društvo za vzhod in zahod.
Govor jo bil nameravan za 23.
september, tako da je radi re-
signacije odpadel. Toda dana mi
je bila prilika, da prečitam os-
nutek te izjave, ki sicer ni po-
svečena v prvi vrsti zadevam
vnanje politike, a je zato jasno
povedala, kakšno vlogo bi mo-
rala po Wallaceovem mnenju
igrati Amerika na polju gospo-
darstva v povojnem svetu.

V bistvu bi bil Wallace pove-
dal približno naslednje:

“Danes, trinajst mesecev po
koncu vojne . . . smo prevzeti z
novim težkim strahom. Ako bi
nam bilo mogoče, da pridobimo
vse narode za skupen in lojalen
napor v prid miru in izgraditvi
novega in boljšega sveta, kate-
rega moramo postaviti na raz-
valine starega, bi mogli reči, da
smo svojo nalogo zadovoljivo
rešili, in razmotali osnovni pro-
blem našega stoletja. Treba - je,
da napravimo mir za vse narode
bolj koristen kot vojne . . .

“Te naloge ni mogoče izvesti
v enem samem zamahu. Toda
vse preveč se govori o ideolo-
gijah. preveč se razpravlja o pr-
vih dveh svobodah, premalo na-
porov je, da se izvede tudi vse
ono, kar je potrebno, da odpra-
vimo še strah pred pomanjka-
njem.

“Ako hočemo doseči to, bomo
morali odpreti na široko vsa vra-

Nekaj izza kulis washingtonske ser
druge tajne diplomacije po svetu

ta svetovne trgovine vsepovsod
po svetu .. . Naša vlada mora
dajati posojila, ki bodo omogo-
čila drugim deželam, da izgra-
de svoje industrije in urede svo-
je gospodarstvo. Podpirati mo-
ramo tudi zasebne investicije
ameriškega kapitala v zunanjem
svetu.

“So ljudje, ki hočejo, da bi
morali zahtevati političnih kon-
cesij za svoja posojila. Moje na-
ziranje je, da morajo biti vsa
posojila, tako zasebna kot dr-
žavna, strogo gospodarskega
značaja, ter da ne velja mešati
vanje političnih pogojev. Ako
bomo izboljšali zunaj v svetu
gospodarski položaj ljudstev in
dežel, bomo dosegli več tudi na
političnem polju kot z največ-
jim političnim pritiskom.

“Možnost imamo, da pomaga-
mo svetu do blagostanja, ki bo
izviralo iz izboljšanja trgovine
med narodi. To je naša velika
prilika. Stojimo na zgodovin-
skem križpotju. Odločiti mora-
mo, ali bomo hodili po potu vse-
splošnega svetovnega sodelova-
nja ali po stezah gospodarskega
nacionalizma . . . Toda mi Ame-
rikanci smo praktičen narod.
Mislim, da bomo pravilno ukre-
nili, ako bomo le pomislili na
ugodnosti, katere nam bo prine-
sel razvoj svetovne trgovine.”

Grškim rojalistom ne
bo šlo gladko

Grški kralj George 11. se je
srečno povrnil nazaj na tron in
si skušal pod vodstvom prej-
šnjega premierja rojalista Kon-
statina Tsaldarisa ustanoviti ne-
kakšno “koalicijsko” vlado, da
bi izgledala saj na videz demo-
kratična, z zaslombo med ljud-
stvom.

V ta namen je bil povabljen
v vlado vodja konservativne re-
oublikanske “liberalne” stranke
Themistocles Sophoulis. Vstop
v vlado pod prej omenjenim
premierjem je odklonil. Vrh te-
ga je za pogoj vstopa v vlado za-
hteval razpust sedanjega parla-
menta, češ, da so bile nedavne
volitve poslancev vanj “dvom-
ljive”. Kralj je zahtevo odbil in
tako ima Grčija vlado iz istih
fašističnih in drugih reakcio-
narnih krogov, ki so se prej dru-
žili pod kraljevim vodstvom.

Medtem se civilna vojna v
malem v severni Grčiji nada-
ljuje. Ker so kraljeve čete mo-
derno opremljene, z angleškim
in ameriškim orožjem, in ima
kraljeva vlada zaslombo angle-
ških čet ter anglo-ameriške di-
plomacije, je naravno, da vla-
dno vojaštvo “zmaguje”. Ven-
dar pa so ameriški novinarji na
Grškem mnenja, da se sedanja
vlada ne bo dolgo vzdržala. Ob
enem so o bojih v severni Grčiji
poslali svojim listom poročila,
ki za novo grško “demokracijo”
in anglo-ameriško diplomacijo
na Grškem niso nič kaj prija-
zna. Še celo poročevalec čikaške
Tribune se je zgražal nad po-
četjem grške vladujoče reakcije
ter njenimi vnanjimi zavezniki
in Tribuna je njegova poročila
priobčila.

Svarilo iz Palestine
oljnim družbam

Židovski podtalni radio v Pa-
lestini. ki ga obratuje teroristi-
čna zionistična organizacija Ir-
gun Zvai Leumi, je sporočil, da
bo v bodoče napadala tudi ame-
riške, ne samo angleške oljne
naprave v Palestini in kjerkoli
drugje v Sredozemlju jih bo do-
segla. To bo počela, dokler ne
bosta ameriška in angleška vla-
da spremenile svojega stališča
napram zionizmu.

Naravno, da so oljne družbe
v skrbeh, čeprav imajo svoje ce-
vi iz oljnih polj v pristanišča za-
stražene in enako tudi proge ter
druge naprave. A teroristom
se je mnogo napadov na vlake
in cevi ter na čistilnice olja vz-
lic temu posrečilo in napravili
so veliko škode.
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