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ŽIDJE se ukvarjajo s skrbjo, kaj bo zz njihnimi

begunskimi taborišči, ako jim Angleži ne dovolijo ne-
omejenega priseljevanja v Palestino. Na vrhnji sliki
je stara židovska ženska, ki je popolnoma odvisna od
javne dobrodelnosti. Bila bi je rajše deležna v Pale-
stini, kakor pa v Nemčiji.
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Kdo pravzaprav je zmagal v minulih
kongresnih volitvah, ako sploh kdo ?

Plaz glasov za kandidate republikanske stranke je pokopal
takozvano demokratsko stranko in ji vrgel iz služb par sto tisoč
malih in velikih “politišnov”.

Zmagoviti republikanci obetajo da jih bodo toliko odslovili
in se delajo, kot da to store v korist ekonomije. Ne povedo pa,
da bodo vsakega odslovljenega demokratskega uslužbenca nado-
mestili s svojim.

Rezultat, kakršen je bil 5. novembra, je bil pričakovan, pre-
rokovan in se je dogodil prav tako kakor se je v naši politični
situaciji moral.

Demokratska stranka je mešanica reakcionarjev in pa raznih
liberalnih skupin, ki je bila vseskozi od Rooseveltove smrti—in
tudi že prej, nezmožna za delo. V vladi, namreč v Trumanovem
kabinetu—se je v resnici uveljavil samo en član—tajnik držav-
nega oddelka James Byrnes, ampak ne vsled kakih svojih izred-
nih sposobnosti temveč le, ker je “aroganten” z Rusijo, ker para-
dira z našo mornarico v Sredozemskem morju, ker lomasti po za-
htevah Jugoslavije glede jugoslovanskega Primorja in lotil se je
tudi male Albanije.

V vnanji politiki torej ne pomeni zmaga republikanske stran-
ke nobene značilne spremembe. Saj sta v nji zastopani obe stranki
in obe obetati, da sta za skupno vnanjo politiko.

Nekoliko spremembe pa bo glede naših notranjih razmer
in to je važno za unije in za delavstvo v splošnem.

Kakor so republikanci in demokrati bili solidarni v svoji
vnanje-politični ofenzivi proti Rusiji, tako so si složni—morda še
veliko bolj za utrditev v prihodnjem kongresnem zasedanju takih
postav in naredb. ki. bodo unijam strup.

To je bilo znano že pred novemberskimi volitvami, pa so se
tisti unijski voditelji, kateri so se tega zavedali, trudili pridobiti
zmago strank o kateri so v naprej vedeli da je diskreditirana in da
ameriška masa zahteva spremembo.

Demokrati pod Trumanom so jo razočarali. Republikance iz
Hoovrovih dni. ko so obetali po dva avta v vsaki garaži in praže-
nega piščanca v vsaki ponvi, pa so te mase pozabile. Sicer pa
tudi ako jim bi zadnja depresija še bila v mislih proti komu pa
naj se znesejo, če nimajo med nikomur izbirati.

In tako je šlo znova po naše —po “dvostrankarskem siste-
mu” ki pomeni v bistvu samo eno stranko, za en in isti kapitali-
zem in eno in isto vnanjo politiko obeh strank proti vsaki državi
in vsakemu gibanju, ki kjerkoli na svetu ogroža “naš način živ-
ljenja.”

Zelo žalostno vlogo so imele v minulih kongresnih in gover-
nerskih volitvah unije. S svojim polovičarstvom niso dosegle nič
drugega kot spoznanje, da volilci oportunizma nočejo. Ker niso
mogli protestirati drugače, so se rajše izrazili, da so začasno pri-
pravljeni iti magari z dežja pod kap. V veri seveda, da republi-
kanska stranka ne more biti slabša kakor pa je demokratska pod
sedanjim vodstvom.

In umevno, volilci se niso motili.
Motili pa so se delavski politični odbori takozvani —in

drugi, ki v volilnih kampanjah trdijo, da je demokratični politični
“ajmoht” nekaka delavska stranka pod tujim imenom.

Poraženi demokrati in zmagoviti republikanci se priprav-
ljajo na snovanje postav proti unijam in proti delavstvu vobče.
Kaj bo k temu rekel “republikanec” John L. Lewis, pa unijski
voditelji, ki so bili za “demokrate”?

Kaj n. pr. Daniel Tobin? Ali se bodo kdaj naučili, da delav-
stvo brez politične moči v industrialni državi, kakor je naša, nič
ne pomeni?

Palmiro Togliatti in njegov poset
pri Titu radi Julijske krajine

V Italiji in v Jugoslaviji, ter prav tako diplomatski krogi
Anglije ter Zed. držav so se zelo začudili, ko se je nedavno vrnil
iz obiska v Beogradu italijanski komunistični vodja Palmiro To-
gliatti in v glasilu svoje stranke v Rimu objavil, da je jugoslovan-
ski premier Tito pripravljen na kompromis z Italijo.

Togliatti je z njim dosegel sporazum, ki naj bi Italijo in Jugo-
slavijo zbližal, ne ju razdvojil, je rečeno v njegovem poročilu.
Italija in Jugoslavija morata živeti tik druga ob drugi, hočeš no-
češ. Anglija je od nju oddaljena in še veliko bolj pa Zed. države.
Torej čemu naj bi ti dve deželi reševale vprašanje Primorja, ko
pa je vendar to v glavnem zadeva jugoslovanskega ter italijan-
skega ljudstva?

Seveda ltalija zahteva, da Trst. Gorica, Pulj itd. ostanejo
pod njeno oblastjo. Jugoslavija pa ima na svoji strani dobre argu-
mente, da spadajo nji, in da so ji bili na versajski mirovni konfe-
renci po prvi svetovni vojni odrečeni—ne s stališča pravičnosti—-
ampak ker se je z njimi podkupilo italijansko vlado za umik iz
trozveze. Tvorile so jo Avstro-Ogrska, Italija in Nemčija. Cena
je bila, da se Italija pridruži s svojo oboroženo silo antanti, ki sta
ji načeljevali Anglija in Zed. države.

V minuli vojni je bila Italija sovražnica Anglije in Francije, 1
Rusije in Zed. držav. A vzlic temu ima Jugoslavija silne težave ,
v naporih, da se bi med njo in Italijo sporno obmejno vprašanje
pravično rešilo, namreč v kolikor je to pravično sploh mogoče.
Kajti Italijani imajo precej dobrih argumentov za svoje stališče, 1 «

KATKA ZUPANČIČ:
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Izid zadnjih volitev je jasne
pokazal, kam se jeziček ameri-
ške politične tehtnice nagiba in
kam se bo nagnil čez dve leti.
Za volilne kampanje ni bilo opa-
ziti posebnih kresov na nobeni
strani. Republikanci niso imeli
ničesar pozitivnega, s čemer bi
se lahko ponašali. Polena, ki so
jih skozi vsa dolga, burna leta
metali demokratski vladi pod
noge tudi niso baš primerna za
reklamo, zlasti ne spričo mno-
žice veteranov. In tako so se
omejili na običajno naštevanje
grehov nasprotne stranke v upa-
nju seveda, da so njihovi lastni
stari grehi vsaj napol že pozab-
ljeni. In se menda res niso mo-
tili.

Kampanja demokratov je bila
šele prav klavrna. Kurili so tako
pohlevne ogenjčke, da jebilo vi-
deti le nekaj dima. Prav dobro
so se zavedali, da je že poldru-
go leto nemirnega miru že za
nami in da je tudi njihovo meč-
kanje in simo-tamo nihanje že
poldrugo leto staro, izmečkali
pa niso razen vnanje “tough”
politike doslej še ničesar, kar bi
deželi moglo izdatno koristiti in
kar je celokupni narod čimdalje
bolj nestrpno pričakoval. Zato
so že kar v naprej slutili, da si
bo ljudstvo dalo duška in so že
kar v naprej prerokovali poraz
na svoji strani. Toda na tolikšen
poraz pa niso bili pripravljeni.

Nič jim niso pomagale izjave
pokojnega Roosevelta, ki so jih
rekordirane in tiskane obešali
ljudem na oči in ušesa. Še ško-
dovale jim so, ker so se ob
n jih ljudje še bolj živo domisli-
li i programa, ki so ga točasni
washingtonski mečkači tako raz-
redčili, da je samo še žegnana
voda. Ljudstvo je štirikrat za-

poredoma glasovalo za Roose-
velta in njegov program, ki ga
je začrtal in izvajal na dobro
svoji deželi in še razsežnejši pro-
gram ostalemu svetu na dobro.

Rooseveltov naslednik, na
nesrečo produkt politične ma-
šine, kar je pomenilo črno piko
na njegovem ugledu, je takoj
spočetka storil vrsto napak, in
je bilo pičic še več. In ker men-
da tudi n’apake ljubijo družbo,
se jih je v teku njegovega ura-
dovanja nabralo precej. Ali
vse to bi se mu bilo nemara
sproti spregledavalo, ako bi si
ne bil vtepel v glavo, da mora
na vsak način izgladiti hrapa-
vost med nasprotujočima si
strankama v obeh zbornicah in
je vta namen popuščal. Kdor
se v kabinetu z njegovim popu-
ščanjem ni strinjal, je zletel s
svojega stolca. Tu je pokazal
svojo odločnost. In ni bilo dol-
go, ko je novinec sam
imel okrog sebe skoro same no-
vince, največ prijatelje, čijih
zvestobo je bilo treba nagraditi,
kakopak. In dokler lipa cvete, se
ji čebelic bogme ne manjka!

Da, že Roosevelt je proti kon-
cu popustil v tem ali onem, toda
ne v nadi, da bi si stare reak-
cionarce s tem pridobil za
take zmote je bil premoder
pač pa iz razumljivega razloga,
da bi si vsaj nekoliko olajšal
strašno breme, ki mu je zavoljo
zrahljanega zdravja postajalo
pretežko. Truman pa je sma-
tral to v sili storjeno potezo za
edino možno izhodišče in je v
tej smeri nadaljeval, ne ozira-
joč se na meje, ki bi jih njegov
prednik prav gotovo nikdar ne
bil prekoračil. Oddaljil se je od
Rooseveltovega programa tako,
da ne more več nazaj, tudi če

največ seveda glede večine Italijanov v spornih mestih. A vsi
drugi argumenti pa so v prilog Jugoslavije.

Ko se jeTogliatti napotil na obisk v Beograd k Titu, je moral
kajpada dobiti vizo od italijanske vlade. Potovanja v sedanji dobi
so namreč silno zavirana; v naši deželi označujemo take težkoče
z “red tape”. Ker pa je Togliatti predstavnik velike stranke, je
smel k Josipu Brosu-Titu in predmet njunega pomenka—tako je
očividno iz vseh poročil je bil, čemu se ne bi rajše Jugoslavija
ter Italija same sporazumele, namesto da bi se v to zanju tako
\ažno vprašanje utikale tuje dežele! Prav verjetno je, da je To-
gliattiju in Titu prišel tak namig iz Moskve. Molotov je v manj-
šini in ako bo tržaško vprašanje rešeno kakor so se zedinile ame-
riška, francoska in angleška vlada, da naj bo, ne bo dobro za Trst
in ne za njegovo zaledje, ne za Italijo in ne za Jugoslavijo. Le
s tega vidika si lahko razlagamo, čemu je Tito sedaj svoje stališče
spremenil in Togliattiju izjavil, da je njegova vlada pripravljena
priznati Trst Italiji, ako Jugoslavija dobi Gorico, in pa ako Trst
postane povsem avtonomna krajina v italijanski republiki.

V Italiji so ta njun sporazum slabo sprejeli, pač ker so po
njemu udarili vsi protikomunistični elementi, in pa ker sociali-
stični vodja, ki je ob enem minister za vnanje zadeve, Pietro
Nenni, ni soglašal, da bi hodil kdo pogajati se s Titom brez nje-
gove vednosti.

Titova dovolitev Trsta Italiji, ki je 'pod angleško-ameriško
okupacijo, ima kajpada še drugo ozadje. V Londonu in v Wash-
ingtonu, in bržkone marsikdo v Italiji, računajo, da se je Tito od-
ločil za to potezo v nadi, da bo Jugoslaviji laglje dobiti Trst po-
zneje, če bo pod Italijo, ne bo pa ga mogla vzeti, ako ostane pod
anglo-ameriško dominacijo.

Po svetu se torej pletejo intrige kot zmerom. A dežele, s ka-
terimi se diplomati igrajo, bi storile dobro, če se bi v spornih za-
devah med sabo pobotale. Za Italijo in Jugoslavijo ako bosta
obe ostali ljudski državi bo vzajemnost v vsakem oziru ko-
ristna.

Mučno je živeti s skreganim sosedom. In z nepomirljivim. In
s takim, ki vsak hip išče prilike za incident in s tem za tepež.

Naj se Italija odloči rešiti tržaško vprašanje tako, da ne bo
Trstu v škodo, in ne nji v podčast, ampak njenemu ljudstvu ter
Jugoslaviji ter vsi Evropi v korist, pa bo dobro.

Ampak to so za sedaj le optimistične želje, ki pa se bodo
nekega dne vendarle uresničile. Kajti, imperialistična, kapitali-
stična diplomacija, ki meša vsevprek, zatonjuje.
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ŽIDOVSKI RELIFNI ODBOR troši v pomoč
potrebnim, skupno z UNRRA, za brezdomske Žide
v Nemčiji in drugod v Evropi stotisoče dolarjev
na mesec. Gornja slika prikazuje medicinsko pre-
iskavanje mladih Židov v Nemčiji predno se jim
pomaga bodisi v službo ali pa v izselitev v druge
dežele.

bi hotel, in vendar se še vedno
sklicuje nanj!

Ameriški narod mu je sledil
najprej s kritičnimi očmi, nato
pa z vse večjim srdom v srcu.
Videl je tudi, kaj jepredsednik
s svojo politiko ustrezanja in

i popuščanja dosegel v kongresu.
) Demokratske vrste so se cepile
. in so zakrknjeni republikanci

imeli nič koliko povoda, da so
se zadvoljno in škodoželjno hah-

-1 Ijali v svoje pesti. Za skrajne
- nazadnjaki je bil Truman pre-
) malo nazadnjaški, za napred-

j nejši krog pa preveč nazadnja-
i ški; tako mu je ostala zvesta le
- mala peščica zmernih nazadnja-

kov. z
Pri zadnjih volitvah pa je do-

i bil Truman, in z njim vred vsa
i demokratska stranka tolikšno
i nezaupnico, da je vsem skupaj
i zaprlo sapo. Lljudstvo je spre-
. govorilo. Trumanova zavožena

i politika ga je’ speljala na dež,
i sito dežja, je stopilo pod kap.

Mi? Nimamo posebnega vzro-
ka, da bi se s poraženci jokali,

; a še veliko manj vzroka, da bi
[ se z zmagovalci veselili, kajti,

. kadar se smejejo različni Tasti,
. se ni nadejati ničesar dobrega.
. In Tasti se zdaj nele smejejo,

[ marveč krohočejo . . .

, Nekaj časa je krožila v zraku
j vest o nameravani tretji stran-
ki. Morda bi se bila obnesla. Na
vsak način bi radi nje pogori-

L šče ne moglo biti večje, kot je.

I Konferenca Prosv.
matice bo 24. nov.
v Milwaukeeju

i Kakor je bilo v prejšnjih šte-
vilkah že poročano, se bo pri-
hodnja konferenca Prosvetne
matice in JSZ za illinoiško-wis-
konsinsko okrožje vršila v ne-
deljo 24. novembra v Milwau-
keeju.

Zborovanje bo v Reberniško-
vi (prej Sostaričevi) dvorani, 539
So. 6th St. Vsi. ki pridejo iz Chi-
caga ali iz VVaukegana po elek-
trični železnici, naj izstopijo na
National Ave., od kjer imajo še
dober blok do dvorane.

Tajnik Louis Zorko poroča,
j da se konferenca prične ob 9:30
dopoldne. Referanta na nji bo-
sta Joško Oven in Milan Medve-
šek. Dalje bodo na dnevnem re-
du poročila zastopnikov pridru-
ženih organizacij ter pa poroči-
lo upravnice Proletarca Anne
Beniger.

Koncert Zarje
V Clevelandu bo na Zahvalni

dan 28. novembra v Slovenskem
narodnem domu koncert “Zar-
je”, ki ob enem praznuje na isti
dan svojo tridesetletnico. Kon-
cert se prične ob 4:30 popoldne.
Vršil se bo v SND na St. Clair
Ave.

Frank Strah preminul
Frances Bartol, tajnica kluba

št. 119 JSZ v Strabanu, Pa., je
nam poročala, da je preminul v
Bridgevillu, Pa., naš naročnik
Frank Strah.

Njegovi svojci in prijatelji ga
bomo pogrešali. Naj mu bo ča-
stem spomin.

Južni Sakhalin spet nase-
Ijevan z Rusi

Južni Sakhalin, ki ga je mo- irala v prvi vojni z JaponskoRu- <
sija prepustiti nji, v minuli voj- 1
Tii pa ga dobila nazaj, postaja s
spet “ruska zemlja”. Japonci so ise morali izseliti in do 1. nov. je sprevzelo nihova mesta 18,000 i
priseljencev iz Rusije. i

JOŠKO OVEN:

“RAZGOVORI
i di svoje življenje. Sovjetska

- ljudstva, katera so doprinesla
- take kolosalne žrtve, imajo pra-
) vico do zahteve, da se kaj take-
i ga več ne prigodi v bodočnosti.

) Na Grškem še vedon divja ci-
- vilna vojna. Ali ker je Grška v
- sferi demokracij, se o tem bolj
1 malo piše. Glede Jugoslavije se
- je tudi nekoliko umirilo. Tu in
- tam še vstane kakšen naš libe-
r ralen državnik, kadar se omeni
- fašistično Španijo, češ: “Kaj sit-
- navite! Kaj ni Titova Jugoslavi-
,

ja še slabša?” Ali vse zaman.
- Bolj ko se odriva to vprašanje,
i katero je zelo sitno našim in an-
-1 gleškim diplomatom, bolj priha-
i jana dnevni red. Frankova Špa-
- nija je na zborovanju združ. na-
-3 rodov ponovno na dnevnem re-
- du. Kajpada, da bo zopet odri-

njeno na en ali pa na drug na-
,

čin. Ali katoliški “caudillo” še
3 vedno , gospodari v obubožani
1 Španiji. Ječe so še vedno natr-
- pane političnih jetnikov. Zadnji
- teden so v Španiji spet aretirali
. nad tisoč oseb. Je pač nekaj na-
- robe z našo demokracijo, katera
3 tolerira odprt fašizem v osrčju
3 Evrope. Več kot milijon ljudi je
, bilo žrtev tega krvoloka, lakaja
- italijanskega in nemškega faši-
i zrna. In vendar ga podpira in
- varuje še danes katoliška cerkev
-in zapadne demokracije, uklju-
- čivši Zed. države.

Naše gibanje
}

Ne vem v koliko je vplivala
republikanska zmaga v zadnjih

, volitvah na čitatelje Proletarca.
Ali mislim, da so naši sodrugi
pričakovali nekaj podobnega. V

?
deželi, katera jetako izpopolnje-

' na v tehnični dobi, s tako mizer-
no delavsko politično silo, kjer
se organizirano delavstvo nasla-

I nja na svoje prijatelje dveh ka-
pitalističnih strank, sploh ne
moreš pričakovati drugačnega
izida. Naši slovenski delavci so

’ v prejšnjih letih volili v precej-
? šnjem številu socialistično.
} i Upajmo in delujmo na to, da v

( I bližnji bodočnosti ponovno sku-j' paj z našimi ameriškimi tovari-
ši ustvarimo razredno zavedno

t delavsko stranko, v kateri bo
i i mogel sodelovati vsak pošteno

I misleč delavec socialist.
Opomba: Ta kolona bo vsled

obilega dela v delavnici in doma
1 za nekaj tednov prenehala.

V Nemčiji še ne bo sloge
med delavci

Očividno je, da se v Nemčiji
’ bratomorni boj med delavstvom

, | obnavlja. Na eni strani je socia-
i listična unijatska stranka, pod
protežijo sovjetske zasedbene

. i oblasti, v kateri so se združili
komunisti in pa velik del social-
demokratov. Toda v angleškem
in ameriškem delu okupirane
Nemčije prevladuje stara social-
demokratska stranka. Je tudi
pod anglo-amerškim vplivom in
tako je med tema strankama že
v teku boj, toda ne še tako stru-

| pen kakor je bil po prvi sveto v-
i ni vojni.
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Tole mi ne gre
v glavo ?

V \

Kako da zdaj vsi grajajo to-
liko Roosevelta, ker je zavrgel
VVallacea za podpredsedniške-

ga kandidata, ne pa mašin de-
mokratske stranke na severu in
demokratskih burboncev v juž-
nih državah, ki so se zedinili za.
Trumana, *o mi nikakor ne gre
v glavo! Zdaj pa pada kamenje
na Trumana, ker so ga izvolili
zato, ker je bil slab za predsed-
niško službo. Le čemu so ljudje
tako nevedni in naivni, tudi to
mi ne gre v glavo!

Ni potrebno, da še jaz pojems “Miserere”, kajti dovolj je pad-
i lih kongresnih, senatskih in dru-
: gih kandidatov, katerim je to
| na mestu. Poraz demokratske

i stranke je bil strahovit. Ne
i samo tukaj v Chicagu, kjer so

j volilci precej prelomastili dose-
i daj nepremagljivo “mašino” na-

i šega očeta župana, ampak od
’ enega kraja dežele pa do drd-

i gega, izvzemši juga, je bil polo-
| žaj isti. Zadnje dneve, kadar
j obračaš strani našega meščan-

skega časopisja ne vidiš dru-
gega k°t zadovoljne, smejoče,

c rejene obraze zmagovitih repu-
e blikanskih kandidatov, kateriv zopet po tolikih letih stopajo na

površje. Demokrati so izgubili
e ne samo kontrolo poslanske, am-

pak tudi senatske zbornice. Isto
- se je dogodilo tudi v posamez-
-5 nih državah.

Organiziranemu delavstvu,
1 sploh delavstvu v splošnem, se
j ni treba veseliti te zmage. Prva
. točka na programu novega re-
t publikanskega kongresa bo “re-
i formiranje” delavskih zakonov.
, Kaj to pomeni za delavske uni-
? je, katere so že občutile delo
i zadnjega kongresa glede tega, je
) lahko umljivo. Z eno besedo,
- stopili smo nazaj v pred “new-
-3 dealsko” dobo, v takozvani
_ “laisse faire”, to jepo naše pro-
. sta trgovina, brez vsakih držav-
. nih kontrol, kot za časa Hardin-
; ga, Coolidga in Hooverja. Z dru-
. go besedo: industrialci, bankirji

in veletrgovci bodo imeli prosto
. pot.
j Vsakemu razredno zavedne-
, mu delavcu je bilo jasno, kak-

j šen da bo izid. S smrtjo pokoj-
. nega predsednika Roosevelta je
t demokratska stranka jadrala ve-

dno bolj na desno. Ne samo v zu-
nanji politiki, ampak tudi v no-

. tranjih domačih zadevah se ni-
so reakcionarni demokratski po-

• litiki prav nič razlikovali od nji-
hovih republikanskih kolegov.
Vse tisto mešetarjenje s kontro-
lo živil in drugih potrebščin je
kazalo splošen bankrot ne samo
njih programa, ampak tudi njih
zmožnosti za vladanje. Mesto

1 res pravega liberalnega, pro-
gresivnega programa, so se na
vseh vogalih zvezali in združili
z reakcijo in vrgli človeka, ka-
teri je bil edini in skoro zadnji
up progresivizma, kot ga je ime-
la stranka v prvih letih Roose-
veltovega “newdealizma”
Henryja A. Wallacea. Oostal je
samo še predsednik Truman, na
katerega apelirajo njegovi Iju-

■ dje naj resignira.
Menda bo sedaj postalo jasno

tudi tistim, kateri so vse doslej
trdili, da je mesto progresivnih
elementov v demokratski stran-
ki, da je napočil čas za organizi-

I ranje močne delavske stranke,
katera bo šla v boj z res pravim1 j programom in to za svoje ljudi
in ne za njih pseudo-prijatelje.
Sramota je, da z vso silo organi-
ziranega delavstva jezmagal sa-
mo en delavski kandidat in to

j je Marcantonio v New Yorku.
i Delavstvo bo imelo priliko v
prihodnjih letih, še posebno v
letih pred predsedniškimi vo-
litvami v letu 1948 spoznati,
da njegovo delo, sila in moč ni
samo v industrialni organizaciji,
ampak mora imeti še močnejšo
politično organizacijo. Kajti brez
te je popolnoma odvisno od mi-
losti velekapitala.

Zunanja politika Zed. držav
bo menda prilično kot je bila do j
sedaj. Tisto bojno razpoloženje
je zadnje čase malo prenehalo.
Seveda, vsako prerokovanje gle-
de tega je prezgodaj. Lahko se
reče, da bo splošno, saj dokler
ne pride dovečjih trgovskih tek- j
movalnih sporov z Anglijo, v
isti smeri kod je bilo do sedaj, i»To se reče v zvezi z Anglijo pro- [
ti “slovanskemu bloku”. V koli-
ko bo agresivna bo pokazala
bodočnost.

Po svetu
Zadnji teden je praznovala

sovjetska Rusija svojo devetin-
dvajsetletnico oktoberske revo-
lucije. Praznovali so jo s para- 1dami, govori širom dežele. Tema
praznovajna je bila podvojena ;
sila dela za rekonstrukcijo in us- i
peh nove petletke ter delo za <
mir. Vsi govorniki so naglašali i
delo za mir, katerega vrši So- r .
vjetska unija. In kdor razume i
strahovite napore ter strašno i
razdejanje, katerega je zapustil 2
sovražnik, bo vedel, da Rusija t
in rusko ljudstvo želi samo mir: t
in pa priliko, da si ponovno zgra- j 1
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