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Kovanje miru v znamenju prerokb o
neizogibni tretji svetovni vojni

Versailles: Zavezniški mir v omotih tajnih pogodb, imperia-
lističnih kupčij, zanikanja Wilsonovih 14 točk, pot v fašizem,
vhod v drugo svetovno vojno.

Luksenburška palača v Parizu. Znova zavezniški mir. Napake
še večje kakor po vojni št. I. Enajst tednov razmotrivanj, prere-
kanj in imperialističnega mešetarenja.

Na konferenci v Versaillesu je bil Woodrow Wilson. V luk-
senburški palači ni bilo ne Wilsona, ne Roosevelta temveč iz Zed.
držav ki so imele skoz in skoz glavno besedo le ljudje, ki jih
radikalni svet označuje za torije, reakcionarje in predvsem za
branitelje kapitalizma.

Kdor veruje v kapitalizem, ne more biti idealist v nobenem
pomenu te besede. Naš državni tajnik Byrnes je sicer prošli pe-
tek po radiu argumentiral, da jezastopal Rooseveltov program in
sploh da Zed. države hočejo nič drugega kakor res pravičen, tra-
jen mir.

Zveza protestantskih cerkva pa je na svoji nedavni konfe-
renci sprejela manifest, v katerem apelira na državni depart-
rnent, da naj preneha z bazami okrog Sovjetske unije in zaeno
tudi z vojno propagando proti nji. Zveza teh cerkva ni komunisti-
čna tega ji ne bi nihče mogel očitati. Ampak je za mir. Daši
sistema, kot ga uvaja USSR povsod, kjer ima kaj vpliva, nima
rada, vzlic temu ta zveza protestantskih cerkva v Zed. državah
smatra, da naj nehamo govoriti o vojni proti Rusiji. V vojnah
padajo ljudje, ne sicer tisti, ki jih povzročajo, temveč oni, ki so
pozvani vanjo. In pa mestni proletariat.

Ob zaključku mirovne konference v Parizu se je dogodil
tragičen prizor, da jugoslovanska delegacija na nji ni bila na-
vzoča.

To je spominjalo, na Versailles.
Takrat se Nikolu Pašiču ni zljubilo, da bi bil argumentiral

proti zavratni tajni pogodbi zaveznikov (Anglije in Francije), ki
so dali Italiji Trst, velik del Kranjske in molčali, ko so si Italijani
vzeli tudi Zader in Reko.

Sedaj je anglo-ameriški blok Jugoslaviji Trst znova odrekel.
Države, ki so tisoče milj od Trsta, so odločile tako, kakor sta že-
lela Ernest Bevin v imenu Anglije in posebno pa naš državni
tajnik Byrnes. ,

Tako je bila mirovna konferenca v Parizu zaključena, ne da
bi kdo verjel, da je bila kaj drugega kot le tipanje, kako se za-
plesti v tretjo svetovno vojno.

Jugoslavija, majhna kot je, je svojo delegacijo z mirovne
konference protestno umaknila tik pred njenim zaključkom.

Njena poteza je anglo-ameriški blok sicer nekoliko poparila,
ampak ne toliko, da bi odnehal od svoje taktike.

Mi v tej deželi namreč naša vlada, smo odločni, da le naša
volja mora obveljati. V svojem govoru po radiu je državni tajnik
Byrnes to mnenje zanikal, češ, da smo pri volji za kompromise,
ali ne tako, da bi samo sovjetska oblast obveljala.

Toda ako si pokličemo nazaj izjavo zveze protestantskih cer-
kva, vidimo, da je naša vnanja politika sedaj usmerjena bolj kot
še kdaj v prid privilegijev, dasi pod zavajalnimi gesli.

To sta po ovinkih priznala tudi državni tajnik Byrnes in nje-
gov drug na mirovni konferenci v Parizu, republikanski senator
Vandenberg iz Michigana. Češ, da naj v Zed. državah nehamo
govoriti o “neizogibni” vojni z Rusijo, ako hočemo, da nam bo
verjela v naša mirovna zagotovila.

Toda kaj pa z našimi vojnimi bazami, ki jih imamo okrog So-
vjetske unije? Ali naj pomenijo, da jih uporabljamo v mirovne
namene? Kaj naš monopol atomskih bomb? Čemu brodovje v
Sredozemskem morju?

V Kremlinu so uverjeni kakor so v Londonu, Parizu in
drugod, da se gre tu v pripravljanju spopada kapitalizma proti
sovjetskemu ekonomskemu sistemu.

In samo radi tega je bila mirovna konferenca v Parizu polom.
In le to je vzrok, čemu je v novo mednarodno organizacijo zdru-
ženih narodov manj vere kakor pa je je bilo v Wilsonqvo ligo
narodov.

Diplomati mešetarijo ne da bi znali
koga prepričati o svojih namenih

Na Kitajskem je civilna vojna. Posredovalci Zed. držav sku-
šajo že od leta 1941 ustvariti v tej ogromni deželi riža nekak spo-
razum med koumintangom, kateremu načeljuje Čiang Kai-šek,
in komunisti.

Toda civilna vojna traja vzlic vsemu dalje. Mnogi si tega
pojava ne znajo razložiti. Toda je enostaven. Ko je Kitajska po-
stala republika, pod vodstvom velikega socialističnega misleca
Sun Yat-sena, je narod pričakoval osvoboditve izpod izkorišča-
nja. Naše takozvane “zapadne demokracije”, med katerimi so bile
takrat tudi Japonska, Nemčija in Italija, so Sun-Yat-senu prepre-
čile izvršitev preobrata iz fevdalizma v socializem, v katerega je
veroval in se boril zanj.

Zapadni kapitalizem, s pomočjo japonskega, se je zavzel Ki-
tajsko ohraniti starim privilegijem. To se mu je posrečilo Ki-
tajcem v strašno nesrečo.

Tako je tam še danes.
; Ameriška diplomacija se zares trudi ustvariti mir na Kitaj-

skem, toda na popolnoma neprepričevalen način.

Lamentacije ...

Cela dva tedna počitnic! Po-
čitnic. . . Že nad mesec dni nam
razbijajo in rogovilijo okrog hi-
še in v hiši popravljači in bar-
vači in kaj vem kaj še vse. So
ročni in delo jim gre prilično hi-
tro od rok. Toda nesreča je ta,
da imajo poleg našega železa še
štiri, pet drugih želez v ognju.
In tako skačejo: danes delajo tu,
jutri pa bogzna kje, pojutriš-
njem mahnejo spet kam dru-
gam. Üboge žrtve se pa vrstimo,
čakamo in kolnemo vmes.

Ali točni pa so. Ob osmih za-
čno, opoldanski odmor traja na-
tančno eno uro in ko je kazalec
na pol petih, je za tisti dan za-
pik. Če je žebelj le napol zabit,
bo napol zabit počakal prihod-
nje osme ure katerega koli že
jutra.

In zelo previdni so . . . Po ku-
hinjski peči so razganili časo-
pis in nanj postavili terpentin
v odprti posodi in že precej po-
oljeni. Pod časopisom pa je
na srečo še nedolžno gorel pi-
lotek, prižigalnik po naše. Pa-
pir je bil že dokaj vroč, ko sem
pilotek upihnila, in vroče je bilo
tudi meni. .

.

Orodja in posodja si vsega se-
boj ne pripeljejo. Čemu? Saj
naša žaga dobro reže in lestva
je še skoro nova, takisto tudi
kladivo, dleto, sploh vse je upo-
rabno. In vse tudi sami najdejo.
Naravnost ganljivo se mi je zde-
lo, da mešajo cement v posodi,
v kateri jaz namakan in izpiram
čipkaste zastore in druge take
finese.

V hiši imamo seveda od vrha
do tal, od sprednjega do zadnje-
ga konca vse premaknjeno, vse
zvlečeno na sredo. Prve dni je
bilo mučno, zdaj sva se z Jape-
tom kar že privadila Nekam re-
signirano se sučeva in loviva
skozi labirint vse te navlake.
Bog sam si ga vedi, kdaj, kako
in odkod se je je toliko nabralo!

Na površje prihajajo predme-
ti, ki so se nam nekdaj zdeli pre-
dragoceni, da bi jih zavrgli. Pa
smo vsa ta leta prav lahko shaja-
li brez njih ter jih skoro vseh
že docela pozabili. In sva se oba
svečano zarotila, da jih kar od
kraja in enkrat za vselej zmeče-
va na smetišče. Toda ker predo-
bro poznam naturo naju obeh,

j ■Bh<W
...

VPRAŠANJE PALESTINE je za Anglijo silno trd oreh. Židje jo hočejo za svojo državo, a Arabci
se protivijo ne le v Palestini temveč v vseh arabskih deželah. Ker bi Anglija rada ta problem kako razvoz-
lala, je povabila v London zastopnike Arabcev in Židov. Prvi so se odzvali, drugi so poslali le par “opa-
zovalcev”. Med tem je Truman izjavil na naslov Anglije, da naj prepusti v Palestino v čim krajšem
času še 150,000 Židov, ki se sedaj potikajo po Evropi v kempah za begunce. Gornje je slika z anglo-arab-
ske konference v Londonu. Na desni je premier Atile? in sedeč pri mikrofonu v sredi je vnanji minister
Ernest Bevin. Oba sta se nad Trumanom zelo razhudila, ker je s svojo izjavo razburil udeležence kon-
ference in Angliji njeno nalogo glede mandata nad Palestino še bolj otežkočil.

IVERI
se bojim, močno bojim, da bodo
“dragocenosti” zopet zmagale. . .

Ne vse, kakšne štiri petine pa.
Edini izhod bi še bil, ako bi

se midva med sortiranjem in po-
spravljanjem pošteno sprla
kar bogme ni izključno. Tako bi
on od svete jeze prevzet grabil
morda po mojih relikvijah, in
jaz za odvraček pa seveda po
njegovih. Na ta način bi nama
ostale samo še hčerkine svetinje.
Žal, da tudi teh ni baš malo.
Upajoč pa, da ni vodila inven-
tarja za svoje zaklade, ki jih je
zbirala že od svojega drugega
leta dalje, jih bomo kolikor mo-
goče korenito izpleli.

Morda bomo okrog božiča z
vsem gotovi, kajti čaka nas še
papiranje spalnic . . .

S tem pa še nikakor ni dose-
danjih počitniških sladkosti ko-
nec. Barvali so okna od zunaj,
kuhinjo in kopalnico, ki sta obe
že strašno kričali po čopiču, pa
seveda od znotraj. In so bila
okna križem kražem odprta, ta-
ko da smo imeli dobra dva tedna
prepiha na pretek. Temperatu-
ra zunaj pa s 40 na 80 in zopet
Lepo nazaj. Vse kakor nalašč za
trganje in prehlad zame,'ki se
moram kakor čuri-muri vedno
držati doma. Zopet je bilo treba
zdravil drja. Zavertnika, in zo-
pet bo treba iti pod zobopukove
klešče. Lani je šel en mostiček,
letos pojde iz ust drugi zad-
nji. Za njim pa najbrž tudi vsi
ostali že tako napol zbankroti-
rani prirodni ‘biseri’. V dogled-
nem času se bo izza mojih ustnic
kazala in režala le še industrija.

Pa kaj za to, ako se ne bom
upala več nasmejati od srca, ne
si dati duška v besedi. Saj se la-
hko odobrava ali pa godrnja kar
po tiho. In vpoštevajoč godljo,
ki se javno in tajno kuha po sve-
tu in doma in ki ne obeta nič do-
brega, bo za godrnjanje še do-
volj povoda.

Vsak sleherni dan se jasneje
in jasneje kaže, da naši svetovni
krmarji in krparji ne nosijo v
svojih srcih drugega, kot veliko
podobo zlatega teleta. Zlato tele
znači denar, moč in oblast, zato
vrhunči vsemu njihovemu de-
lu, hotenju in prizadevanju.

Stari, zlasti srednjeveški in še
poznejši veljaki so bili vsaj to-
liko pošteni, da se niso ogrinjali

Očitamo Rusiji, da podpira kitajske komuniste, dočim je
vsemu svetu znano, da trošimo mi stotine milijonov dolarjev na
leto v pomoč Čiang Kai-šeku ter njegovi vladi. Torej pomagamo
reakciji, pod pretvezo, da delujemo za demokracijo.

Slično taktiko uganjamo na Japonskem. Naš vrhovni po-
veljnik v mikadovem cesarstvu, general MacArthur, sicer zani-
kava, da vodimo na Japonskem politiko za obnovitev kapitalizma
v nji, ampak dejstva so očitna in jih ni niti njemu mogoče za-
megliti.

V Grčiji smo odkrito na strani kralja in reakcije, ki je bila
fašistična pred vojno in jefašistična tudi sedaj.

Včasi so se Zed. države potegovale za demokratiziranje Indi-
je. V nji prebiva pod avtokratičnimi, nesanitarnimi, nečloveko-
Ijubnimi razmerami kakih 400 milijonov ljudi in vzlic temu ima
ta Indija več pravice, pod pokroviteljstvom Angležev, odločati
o plovbi po Donavi kakor pa o svoji usodi. Na papirju ji obljub-
ljajo svobodo. Enako v Egiptu. Ampak v ospredju vseh takih
obetanj so imperialisti namreč magnati kartelov, ki žanjejo
znoj milijonov v svoje malhe.

Imperialisti se igrajo z usodo Palestine, oziroma z Židi, ki se
bi radi vrnili tja. In igrajo se z Grčijo itd.

Kadar pa so kje volitve, se silovito radujejo, ako jim uspe
pridobiti njihnim konservativnim strankam “večino”. Tak je ka-
pitalizem, ki se bi sedaj rad odel s plaščem demokracije, pa ga
jezi, ker niti s tem pretvarjanjem masi ne more nasuti peska v oči.

| z visokoletečimi človekoljubni-
mi frazami. Pa saj jih še poznali
niso, kajti so to piškavi sad pi-
škave civilizacije zadnjih stole-
tij. Odkrito in brez vsakega hi-
navljenja so izražali svoja miš-
ljenja, namreč, da je preprosti
človek v njihovih očeh manj
nego njihov čistokrvni konj, ali
pa njihov pes izbrane pasme; da
je bil rojen zato, da streže svo-
jemu gospodu, njegovemu ko-
nju in psu. Potrebne za to so
mu le tri čednosti: pokorščina,
pokorščina in pokorščina. Kdor
se jih zvesto drži, bo videl po
smrti sveta nebesa, kdor ne, so
pa za grajskim zidom priprav-
ljene vislice, odkoder bo še go-
rak zletel vragu na vile.

Cerkev se ni nič protivila tem
nazorom, kajti imela je tudi ona
od njih koristi. Molitvice same
ne znesejo skupaj niti male kr-
tinice, kamoli velikih cerkvenih
zemljišč. Treba je zato hrbtov,
živih pručk, po katerih se pride
do bogastva, moči in oblasti.

Zdaj smo bolj uglajeni in vi-
slic ni več za vsakim zidom. Ima-
mo pa zato drugo orožje, ki je
naši uglajenosti bolj prikladno,
vendar pa nič manj učinkovito.
To orožje so diplomatske splet-
ke, podkupavanja, grožnje, od-
tegnenje posojil in tako dalje. . .

i '

Seznam priredb
slovenskih organi-
zacij v Chicagu

Organizacije v Chicagu in oko-
lici, ki žele imeti svoje priredbe oz-
načene v tem seznamu, naj nam
sporoče podatke, enako tudi po-
pravke v slučaju pomot.)

SANSove krajevne organizacije
v Chicagu prirede vinsko trgatev
v soboto 26. oktobra v dvorani
SNPJ.

Pevski zbor France Prešeren pri-
redi koncert v nedeljo 3. novem-
bra v dvorani SNPJ.

Društvo Slovenski dom št. 86
SNPJ bo imelo veselico v soboto
9. novembra v Aldine Hall,. 911
Armitage Ave.

Pioneer št. 559 SNPJ, zabava in
slavnost enoindvajsetletnice dru-
štva v soboto 23. novembra v dvo-
rani SNPJ.

Slavnost jugoslovanskega dne v
nedeljo 1. decembra v Pilsen parku.

Božičnica federacije SNPJ čika-
škega okrožja za člane mladinske-
ga oddelka v nedeljo 22. dec. v dvo-
rani SNPJ.

Pioneer št. 559 SNPJ, slavnost in
banket v počast članom veteranom
v soboto 11. januarja v Lawndale
Masonic templu, 23rd & S. Millard
Avenue.

Kegljaška tekma SNPJ in zaba-
va 26.-27. aprila 1947. Zabava 27.
aprila v dvorani Sokola Havliček
Tyrš. Kegljaška tekma 28. aprila v
Cascade Center Alleys, W. Cermak
Road.

Krivcev veliko, a le redki
so kaznovani

Ben Fishel v Cairu, 111., ki
trguje s starimi avti (used cars),
je bil na zveznem sodišču obso-
jen na $65,000 globe ter dve leti
zapora, ker jih je prodajal po
nadstropni ceni in s tem kršil
določbe OPA.

Ako se pomisli, da so skoro
vse “used” kare na sedanjem
trgu prodane po višjih cenah kot
jih določa OPA, je kaznovani
Ben Fishel bela vrana med kr-
šilci. Kajti le redkokdo izmed
njih pride oblastim v roke.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Mirovna konferenca v Parizu

se je zaključila v razočaranju.
Zmagovalci in premagani ena-
ko vedo, da je to resnica. Že
začetek te konference je poka-
zal tisto usodno grupiranje, ka-
terega se ni dalo premostiti z
nobeno logiko. Zastonj je govo-
ril Kardelj, Višinski in Molotov.
Tukaj je bil že prej izdelan
sklep, da Rusija ne sme do Sre-
dozemskega morja in ne do Ja-
drana —in v tem smislu se je
glasovalo od začetka do konca.
Dan pred zaključkom konferen-
ce so Jugoslovani zapustili zbo-
rovanje, vedoč, da je vsaka po-
štena rešitev njih pravic ne-
mogoča.

Težko je ugibati posledice.
Kakšne vezi bo imel Trst z Ita-
lijo, za katero se je tako navdu-
ševalo po naših in angleških za-
stopnikih? Italija, katera sama
komaj more vzdržavati tista pri-
stanišča, katera so del njenega
ozemlja kaj šele Trsta, za ka-
terega se niti pod Mussolinijem
ni brigala. Italijanski tržaški de-
lavci to vedo. Za to so, da se
Trst pridruži Jugoslaviji, kajti
to pomeni biti del celine. To po-
meni promet ne samo z Jugosla-
vijo, ampak z vso osrednjo Ev-
ropo.

Trst kot prosta luka bo. ipiel
iste težave. Težko je misliti, da
bodo Jugoslovani namerili svoj
promet v tržaško luko. In brez
prijateljskega ozadja bo imelo

; to mesto težak obstanek. Vse to
se je povedalo skoro dnevno
na minuli mirovni konferenci—-
ali srca in ušesa so bila zamrz-
njena. Milijon in pol jugoslo-
vanskih žrtev na strani zavezni-
kov ni pomenilo veliko. So pač
volitve pred durmi in italijan-
skih glasov je veliko.

Glasovanje za ustavo, katero
se je vršilo 13. oktobra v Fran-
ciji, ni bilo ravno kar bi mogel
reči človek popolni izraz fran-
coskih volilcev., Več kot devet
milijonov volilcev je ostalo do-
ma za pečjo. Vzrok je bil menda
silovit napor generala de Gaul-
lea, da uniči.to
ne daje po njegovem mišljenju
dovolj,.moči predsedniku repu-
blike v slučaju vojne ali politi-
čne krize. Ker so vse tri večje
politične stranke podpirale no-
vo ustavo, to so socialisti, komu-
nisti in popularni republikanci,
je izgledalo, da so zadnji, kateri
so oficijelna stranka generala—-
ostali v večini doma.

V sredo 16. oktobra se je kon-
čala drama v Nuerenbergu. Le
škoda, da se ni v tem slučaju
ravnalo po tistem ciganskem na-
činu, kateri je pretepel otroka
prej, kot je pa ta imel priliko
razbiti posodo. “Češ, potem je
prepozno.” Te fante bi morali
obesiti že leta 1933. Herman je
bil še toliko navihan, da jim je
umrl še predno so ga mogli obe-
siti. Sedaj študirajo, kje je do-
bil strup . . .

Pri nas
Predsednik Truman se je zo-

pet oglasil. Njegov govor je bil
žalosten poln grenkobe, go-
vor človeka, kateri ve, da je pre-
magan ter se zaveda, da se
mora ukloniti tri tedne pred vo-
litvami. Takega slučaja še ni bi-
lo nikdar v tej deželi. Vsega pri-
manjkuje, dočim so shrambe na-
trpane do stropa z blagom. Mes-
nice so bile prazne že cel mesec,
dočim še ni bilo nikdar toliko
živine na ameriških prerijah.
Če je bil katerikrat “sit-down

j strike” v tej deželi se je vršil
minule tedne. Ampak niso bili
delavci. Gospodje kapitalisti ni-
so napravili dovolj profitov, pa
so vrgli bombo na živilski trg.
Celotni korporacijski profiti v
letih 1942-45 so bili odštevši
vse davke 59,500,000,000 let-
no, v tem letu bodo dosegli fan-
tastično številko $14,000,000,-
000. Štirinajst tisoč milijonov
čistega dobička. In še jim ni do-
volj. Kot pravijo naši dični re-
publikanci, da je še preveč ko-
munizma v tej deželi.

Da so kramarji in profitarji
po celem svetu enaki, to se reče
kjer jim je dovoljeno, vam kaže
zgodba Svete dežele. V Palesti-
ni so Arabci proglasili strog boj-
kot židovskega blaga. Noben po-
šten Arabec ne sme oskruniti
svojih rok z ničesar kar je ži-
dovskega. Ali dogajajo se čudne
stvari. Tri največje židovske to-
varne za čokolado so v Tel Avi-
vu. In ena najboljših odjemalk
teh tvrdk je velika arabska tr- ’

govina, katera razpošilja čoko-
lado po vsem arabskem ozemlju,
kajpada zavitega v papirju z
mohamedanskimi napisi. Isto ta-

Iko z kuhinjsko posodo, katero
je izdelano v židovskih tovar-

: nah z arabskimi imeni. >
Da je stvar še boljša Židje

izdelujejo arabske znake “Ne-
jada”, to je velik bakren znak,
katerega nosijo nacionalistični
Arabci in kateri pomeni “Arab-

■ ska zemlja za Arabce”. Seve, v
tem je uključena Palestina. To-
rej za “krajcar” se vse napravi.

Sedaj, ko so republikanci (ka-
terim je poleg žajfe, belih srajc, '

. mesa—komunizem glavna snov
v predvolitvenem boju) porabili
že skoro vso municijo, jim je
dobro došel bivši velekomunist

. in sedaj spreobrnjen katolik,
, nekdanji urednik “Daily Work-
t erja”, Louis F. Budenz. V svo-

jem govoru pretekli teden v De-
L troitu je povedal ta izpokorjen

. grešnik, da je tu v tej deželi ne-
t ki človek, bivša glava komuni-

stične internacionale, kateri da-
, je vsa povelja kaj naj dela in■ kaj ne sme delati ameriška ko-

munistična stranka. Povedal je
tudi, da če je treba bo kot zapri-
sežena priča povedal ime tega
skrivnostnega človeka v to pri'-'
stojno oficijelno mesto. Kot'ci-
tatno v listih se mu je ta želja

L že izpolnila.
i

: Naše gibanje
; Centralni odbor podružnic
> SANSa v Chicagu prireja veli-
> ko veselico z vinsko trgatvijo v
. soboto zvečer 26. oktobra v dvo-
. rani SNPJ na Lawndale Ave.

Namen te veselice je kajpada
. otroška bolnica v Jugoslaviji.

. | Udeležiti se je moramo polno-
. močno. Kot slišimo, se v starem
kraju vse silovito obnavlja, zato

) j je naša dolžnost, da saj malo pri-
pomoremo pri tem velikem de-,

i lu. Vsak krajcer, kateri gre se,-
. I daj v pomoč bo dvojno zale-
. gel. Zato vsi na to veselico.

Zadnjič sem omenil v moji
koloni za priredbe če je le mo-
goče v prid našemu listu. Čepe
papirju se stalno dvigajo, isto
.tako tudi drugi stroški. Če je je
mogoče prirediti kakšen koncčrt

I ali pa veselico, ali večeririko/
,' dramsko predstavo ali kaj slič-

nega kajti to bi imelo dvojno
korist. Prvič, bi prinomogli li-
stu in drugič oživeli družabno'
življenje v koloniji. Kaj
o tem?

Naša propaganda po
radiu v Aziji

Naš state department se po-
gaja s filipinsko vlado za zgra-
ditev velike radio postaje blizu
Manile, ki bo dovolj močna od-
dajati ameriške programe širom
Azije in po Pacifiku. To bo naj-
jacja postaja v orientu in bo
stala približno pol milijona do-
larjev. Pol dne jo bo obratoval
naš državni oddelek, pol dne pa

. bo na razpolago filipinski vladi.

Srčna hiba žanje
V Illinoisu je letos od 1. jan.

do 1. oktobra umrlo za srčno hi-
bo 19,058 oseb, ali veliko več
kot za katerokoli drugo bolez-
nijo.

Tole mi ne gre
v glavo?

Čemu se vladi tako mudi pre-
vzeti obrate v svoje področje,
kadar nastane kje velika stavka
delavcev, dočim sedaj, ko stav-
kajo magnati mesarske industri-
je proti ljudstvu in vladi, ne
zna ali pa noče storiti napram
njim nobenega izdatnega kora- ’

ka, to mi nikakor ne gre v glavo!
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