
PROLETAREC

Martinovanje
Vse taka in taka martinova-

nja so mi ostala v spominu. Ne-
katera vesela, kot jih tradicija
zahteva, nekatera pa narobe.
Ali eno od njih je bilo za smeh
in jok.

Prišla sem martinovat domov
k staršem. Brat je bil takrat že
davno na Ruskem, vojna pa je
še dalje divjala. Sestra je imela
svoje posestvo na Mavrlenu, to-
da ker ji je bil mož v Ameriki,
je bivala doma pri starših. Še
Jože, ki je služil pri nas in pa
dve dekleti, ki sta čez dan po-
magali izkapati korenje—in na-
šteto je vse osebje, ki je sedlo k
večerji, k obilni večerji. Kajti
“Martinovo je le enkrat v letu
in bogzna, če ni zadnje za kate-
rega od pas . . .” je menila mati.

Ker pa so vojni predpisi in
omejitve imele svoje ostre oči
povsod, smo vežna vrata zakle-
nili in okna skrbno zavesili, da
nam ne bi kakšen očeladani ba-
jonetar ne videl na mizo in še
manj na peč, kjer so iz podolga-
ste koze gledala kratka, okro-
gla bedra lepo opečene gosi.

A komaj smo brezskrbno čeb-
Ijaje začeli srebati juho z rezan-
ci, je zdajci nekdo krepko potr-
kal po šipi in nekdo drugi je s
pestmi razbijal po vratih.

Nam žlice iz rok. Ne pet ne
šest smo bili vsi na prstih. Mati
je planila h potici na drugi mizi
in otepaje z rokami iskala z
očmi primernega skrivališča.
Prihodnji trenotek je bila poti-
ca skrita pod očetovo suknjo ob
vznožju postelje. Sestra je hite-
la potiskati kozo na peči v kot
in je na klopi stoječ mahala Jo-
žetu. naj ji da nekaj, s čemer bo
mogla zadelati razgled .. . Jože
je pograbil z eno roko svojo
suknjo, z drugo pa očetovo in z
njo vred je tudi potegnil vso
zgornjo skorjo s potice. Oče je
hitro prinesel iz omare dobršen
kos koruznega kruha, pa ga
zdrobil v juho, da bo močniku
podobna. Mati se je za tega vr-
nila iz zadnje sobe, kjer se je bil
šopiril hleb prepovedanega ‘be-
lega’. Skalpirano potico je že ne-
kdo drugi pokril s starim pred-
pasnikom in ji posadil še Jože-
tov klobuk na glavo. Z mize je
tudi že izginilo vse, kar ni imelo
zveze z močnikom. V kuhinji se
je še cvrl praženi krompir, se-
stra mu je prilila vode. Nekdo
je prižgal onučo, da je zamoril
prijeten duh. Ne na minute, na
sekunde je šlo.

Še en skrben pogled naokoli,
in oče je šel odpirat, dočim smo
mi mirno sedeli okrog ‘močni-
ka’. Dotakniti se ga nismo upa-
li, ker bi spravili rezance na po-
vršje.

Debelo smo pogledali, ko so
se prikazali na pragu maverlen-
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Ideologični spori in manevri
v unijah CIO

Eksekutiva CIO je predložila konvenciji svojih unij načelno
izjavo, ki je v bistvu namerjena proti komunistom in “vsaki drugi
stranki, ki se bi umešavala v unije CIO”.

Philip Murray že dolgo preti, da rajše pusti predsedništvo
CIO kot pa da bi komuniste še toleriral. V mnogih unijah CIO
imajo važna odborniška mesta, in nekatere, h. pr. unija krznar-
jev, je popolnoma pod njihovo kontrolo. Saj tako trdijo njihni
nasprotniki.

Da-si je Philip Murray precej strpen in je dostikrat odobra-
val taktiko krogov, ki se jih smatra za “sopotnike”, češ, da se
ravnajo po “strankini liniji”, je sedaj zavzel ostro, komunistom
nasprotno stališče. Med slednjimi se šušlja, da je to storil pod
vplivom duhovščine, kajti Murray je veren katoličan. Tudi v
mnogih unijah, n. pr. v nekaterih lokalih jeklarske unije, so ka-
toličani na vodilnih mestih.

Sedanji boj za trebljenje komunizma iz unij CIO bo sčasoma
imel lahko pogubne posledice, čeprav se na tej konvenciji to še
ne bo poznalo. Gotovo je tega nasprotovanja veliko tudi “stran-
ka” kriva, ker skuša unije ter svoje pristaše v njih uporabljati za
svoje politične namene.

Ampak protikomunistična vihra, ki je sedaj v modi v tej de-
želi, ne more služiti organiziranemu delavstvu temveč le reakciji.
Iz propagande bi človek sklepal, da je tu milijone, ne pa nekaj
tisoč komunistov. Pravi namen te gonje je torej predvsem utrje-
vati kapitalizem, ker s tega stališča se reakcija bojuje proti vsem,
ki delujejo za socialne zakone, za več kontrole nad profitarji in za
civilne svobodščine. Ni ga progresivca. ki bi mu reakcionarna
propaganda še nikoli ne pritiskala komunističnega ali pa sociali-
stičnega pečata. Med “sopotnike” prišteva celo Mrs. Eleanor
Roosevelt in pokojni Roosevelt je bil neštetokrat nazivan za pod-
pornika “rdečkarjev”.

In dočim kapitalistična propaganda toliko udarja po “ko-
munizmu”, pa previdno molči o nevarnosti, ki je res nevarnost,
namreč o jačanju raznih fašističnih gibanj, ki rastejo po deželi.
Bilo bi dobro posebno za unije, če bi se bolj zanimale za te razne
pokrete, ki pod masko vere, ali plemenskih predsodkov, delujejo
za sistem, kakršnega je Hitler uvajal. Na to nevarnost je opo-
zarjal in še opozarja eden bivših pomožnih pravnikov justičnega
oddelka. Bil je odslovljen, ker je na nekem shodu dejal, da so
imeli Hitlerjevi ljudje v Zed. državah zelo ozke stike, kar pričajo
sedaj najdeni dokumenti v nemških arhivih. Kompromitirani so
visoki politiki demokratske in republikanske stranke, pa je de-
partment rajše tiho kot pa da bi jih razgalil. Isti pravnik trdi, da
ima podatke o takratnem protiameriškem delovanju teh politikov
tudi šef zvezne detektivske službe Edgar Hoover, toda v preda-
vanjih rajše govori proti komunistom kot pa da bi svaril pred fa-
šizmom in udarjal po ljudeh, ki so v vojnem času intrigirali proti
Rooseveltu ter njegovi politiki.

Monopol dvostrankarskega sistema
V New Yorku je bila v zadnjih volitvah odrečena pravica do

kandidatne liste socialstični ter dvema drugima strankama, ki so
nominirale svoje kandidate. V prilog socialistične stranke so se
zavzeli mnogi vplivni liberalci, pa ni nič pomagalo.

Vzrok, ki ga je za odklonitev navedel volilni urad, je, da so
peticije pomanjkljive in da so v njih tudi druge napake.

Kdor vzrok za kako stvar išče, ga lahko najde. Posebno ga
je lahko dobiti v peticijah, ker ako se ne podpišeš natančno tako
kakor te imajo zapisanega v volilnem imeniku, pa je podpis ne-
veljaven.

Dovoljeni pa sta bili v New Yorku poleg demokratske ter
i epublikanske stranke tudi American Labor Party ter Liberal
Party. Toda obe sta imeli na svoji listi iste kandidate kakor de-
mokratska stranka, torej demokratski politiki niso imeli vzroka,
da jima bi ugovarjali.

Prva je dobila za demokrate nad 400,000 glasov, druga pa
blizu 200,0000.

V Wisconpinu so bivši socialisti poskusili svoje srečo v de-
mokratski stranki, med njimi nekdanji milwauški župan Daniel
W. Hoan, ki je bil kandidat za governerja. Za republikanskim
kandidatom je bil daleč zadaj.

Nekdaj napredno delavsko politično gibanje v Minnesoti je
tudi skopnelo in dobe se samo še ostanki.

Sedaj spet mnogi govore o možnosti za ustanovitev “tretje”
stranke, ki bi šla v boj v prihodnjih predsedniških volitvah. Toda
na nedavni konferenci progresivcev, ki so se je udeležili mnogi
odborniki unij, politiki kakor je bivši notranji tajnik Ickes in libe-
ralni intelektualci so znova sklenili, da na kako “tretjo” stranKo
še ni misliti. Pravijo, da razmere zanjo še niso zrele. Vrhtega so
zakoni v mnogih državah takšni, da je novo politično stranko ne-
mogoče ustanoviti. Torej je obveljala na konferenci stara ideja,
da naj se deluje 'za napredne kandidate bodisi v demokratski kot
v republikanski stranki. Nadaljevana bo potemtakem ista zmota
kakor zmerom. Kajti kaj pomaga, ako dobe tu pa tam zmago za
kakega politika Rooseveltovih nazorov, ko pa potem politično v
svoji stranki tako malo pomenijo in vrhtega se jih še vsak čas
lahko potisne na stran, ali pa vrže iz službe, kakor sta morala iz
nje Wallace, Ickes in mnogi drugi progresivci.

Zelo slabo je V' minulem volilnem boju opravil tudi politični
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VISOKE GLAVE VfcLIKE TROJICE (Zed. držav, Sov. unije in Francije) na konferenci v New Torku,
kjer so se v drugem tednu v novembru znova lotile tržaškega vprašanja. Besed in zaslišanj je bilo nič
koliko, a rezultat pa zanič.

1VElt I
ski fantje in možje. Šest jih je
bilo, vsi drugi so bili na fron-
tah. Umazanih lic in mokri, za-
kaj zunaj je pršelo. Vendar noč
ni bila pretemna, ker je nekod
za oblaki potovala polna luna.

“Kaj je? I. na Maverlenu smo
vam oteli hišo in hlev, pogorel
je samo skedenj . .

.” Sestra se
je prestrašena ozrla po naših
obrazih in menda videla, da je
ušesa ne varajo. Oče je brez be-
sede posegel po klobuku in iskal
suknjo.

“Nikamor vam ni treba iti, ra-
zen nam po pijačo, te pa imate
doma. Smo lačni in žejni! Saj
smo tudi hiteli z našo ‘šprico‘,
kar se je dalo. Ves ‘kaliček’ smo
izpraznili. (‘Kaliček’ je bil pli-
tev, a širok, cementiran in po-
krit vodnjak, iz katerega smo
napajali živino.)

Mati se je znašla prva. Pova-
bila jih je k mizi ter jim na
kratko razložila zbrodo v skle-
di in brez oklevanja so začele
škrtati žlice v njihovih rokah.
Niso pa še utegnili izprazniti
sklede, ko zaropoče znova na
okna in vrata. Medtem ko smo
domači že tako preplašeni po-
skočili, so se fantje za mizo sa-
mo muzali. “Oh, to so gotovo
Bistričanje, kar zunaj jih pu-
stite . .

.”

Ali oče je bil že na vratih.
“Ogenj ste imeli. Skedenj je šel,
samo skedenj. Vse drugo smo
rešili mi!” so pravili že na veži.
Ali ko so prišli v sobo, se jim je
spremenil glas. “Na, jih vidiš,
hudiče? Oh, požeruhi grdi, vi...”
In bati se je oilo, da bodo nava-
lili nanje. Potolažila jih je gos,
ki jo je mati prinesla na mizo.,
Sestra je stopila po zaliti krom-
pir in solato in kaj kmalu so si
vsi zadovoljno in veselo mazali
brade in si poplakovali grla.
Vmes so se seveda še zmerom
pikali. “Prvi ste bili pri ognju,
da, ampak s svojo špričico ne bi
veliko opravili, ako ne bi mi pri-
vlekli svoje . .

.”

Tu so prenehali vsi skupaj,
kajti že zopet se je zaslišalo od
zunaj ropotanje. “Ej, ej, Rodin-
čani bodo . . . Saj se mi je zdelo,
da se je nekaj pomikalo proti
nam, ko smo se mi že odpravili
sem.” “Ali pa straženjski gla-
duhi!? Vrag jih pocitraj, tein
one!”

Zadeli so oboji, kajti prišli so
ti in oni. In bila jih je vrsta,
vam rečem. Oni tudi so gasili in
še kako gasili! Ne v vodnjaku,
ne v ‘kaličku’ ni več žličico vode,
pa tudi nobene žive iskre več
nikjer in “ste lahko veseli!”

“Kaj ste vi gasili! Saj ni bilo
več ognja ne vode . . .”

“Glejte jih, no. Mar smo našli
tam goreče tramovje, ali samo
ugasle cigare, haa? Naj bi za-
čelo pihati . ..”

“Pihati . . . Hohoho! Ko je pa

odbor CIO. Vodil je veliko agitacijo in v nji mnogo potrošil, toda
plaz volilcev se je v protest proti mečkačem v demokratski stran-
ki obrnil k republikancem. Hoteli so spremembo in ker druge
alternative zanje ni bilo, so pač vrgli stranko, ki jo dolže vseh se-
danjih hib, čeprav vedo, da niso republikanci nič boljši. A dana
jim je saj prilika, da postanejo boljši, kot pa je bila dosedanja
demokratska večina v kongresu in kot je Trumanova administra-
cija. Prej ali slej bodo uvideli, da edina sprememba, ki so jo do-
segli je, da bodo demokrati odslavljani iz političnih služb in na-
domeščam z republikanci.

vse mirno ko v votlem ključu in
je pod noč še rositi začelo! Nič
vas ne bi bilo treba, ne vas; ne
vas! Mi Maverlenčani bi bili la-
hko vse sami opravili! Saj je bil
ogenj konec konca naš!”

“Čuj jih, vrage lakomne!
Čuj . .

.!”

“Kdo je lakomen, mi, ki smo
si vse to,” je zakrilil nad mizo,
“zaslužili? ali vi, ki ste se pri-
tepli samo na likof?”

Razpoloženje je postajalo vse
bolj napeto. Ali mati je za tega
našla nekaj izgubljene skorje
nekje na peči, pokrila je z njo
potico vsaj za silo, pa prinesla
vse skupaj na mizo. ”Nič, nič
slabe-volje! Vsak od vas je storil
nekaj dobrega in smo vam vsem
hvaležni! Zato ne pojde nobe-
den ne lačen, ne žejen od hiše.
Kar lepo se stisnite okrog mize!
Jože, korači na vežo po klop, da
boste vsi sedeli in jedli. Bog
vam požegnaj!” Za tem je šla
še po hleb belega v zadnjo sobo.

Oglasil se je še očee-ki jim je
že dva ali trikrat prinesel vina.
“Kaj bi se res onegavili med sa-
bo! Rajši bi povedali, če ste iz-
pod skednja kaj rešili. Detelja
in otava, vem, da je šla. Bilo pa
je več orodja v skednju in pod
njim, pred njim pa voz . . . Kaj
je z vozom?” Gias mu je bil ne-
navadno nežen, kajti le nekaj
dni prej je vstavil vozu novo
oje, ki ga je bil naredil on sam
in je takrat trdil, da ga bo pre-
živelo. “To oje in ta voz bosta
regljala po naših poteh, ko bom
jaž že zdavna v grobu.”

Od voza je ostalo le železje,
od grabelj samo žebljički, in ta-
ko dalje vse po vrsti.

Kako je ogenj nastal, se ni
zvedelo nikoli. Gasilci so se slo-
žno najedli in napili, se razžive-
li in bi bili najrajši še zaplesali,

j Imeli so orglice in poskočne
noge. Toda “vse, kar je prav!”

( je pošepetal eden med njimi in
Iso odnehali. Proti jutru so se
razšli. Od daleč smo slišali nji-
hovo vriskanje.

Že drugi dan je oče hodil po
ložah. Čez leto in dan je stal že
nov skedenj, večji in lepši, po-
krit z opeko. Tudi hišo in hlev
je dal oče pokriti z opeko. Danes
je v razvalinah vse, hiša in hlev,
in od skednja ni ostalo sledu.
Požgali so vse Lahi.

SEJA KLUBA ŠT. 1 JSZ
Chicago, 111.—V petek 22. no-

vembra bo redna seja kluba št.
1 JSZ. Na dnevnem redu bodo
važna poročila, razprave o njih
in potem bo diskuzija o sodob-
nih problemih ter svetovnih do-
godkih, predvsem z ozirom na
delavsko gibanje v raznih deže-
lah.

Vstop vsakemu prost. P. O.
-

Vojne poroke zelo rahle
Izmed ameriških vojakov, ki

so se poročili med vojno v Ev-
ropi, jih je že nad 12.000 razpo-
ročenih. Vzrok teh kratkotraj-
nih ljubezni je pač običajna
medvojna napetost, želja deklet,
da se poroče. potem spoznanje,
da so se motile, nezvestoba fan-
tov in deklet in pa težave prila-
goditve, kadar so neveste prišle
sem za svoj&ni možmi. Sploh
ostane le malo te vrste zakonov
trajnih.

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

Spori med velesilami pri graditvi
miru so premostiljivi, če hočejo

Zdi se včasi, iz poročil o ve-
liki petorici, ali četvorici, ali bo-
lje, o veliki trojici, kakor da so
razlike med njimi v mednarod-
nih problemih nepremostljive.

Resnica je, da je treba med
njimi le nekaj več razumevanja,
pa bo šlo v mednarodni diplo-
maciji na bolje.

Člankar Donald Bell, ki piše
za časniško agencijo ONA, iz-
vaja o tem sledeče:

Navzlic temu, da je razmerje'
velesil med seboj danes nekoli-
ko boljše kot v zadnjih mesecih,
so vendar analitiki mednarod-
nih odnošajev bolj v skrbeh kot
kdajkoli prej. Toliko se je nam-
reč nabralo važnih zadev in bi-
stvenih vprašanj, da je komaj
še mogoče napraviti si točno sli-
ko splošnega položaja. Obilje
podrobnosti nam zakriva široko
ogrodje, na podlagi katerega bi
bilo mogoče splesti skupaj vse
te razprave o najrazličnejših
vprašanjih.

Svet zunanjih ministrov ve-i
like četvorice se je v začetku
novembra zopet sestal v hotelu
Waldorf Astoria. Na dnevnem
redu so pogodbe s sateliti osišča.
Treba je najti rešitev za trnjevi
tržaški problem, razmejiti je
treba Italijo in Jugoslavijo, u-
rediti trgovski promet na Do-
navi, začrtati meje med Albani-
jo ter Bolgarijo in Grčijo, in iz-
delati končnoveljavne pogoje za
reparacije.

Vsa ta vprašanja je prepusti-
la zunanjim ministrom velike
četvorice pariška mirovna kon-
ferenca. Odločiti bo treba tudi o
vprašanju, ali naj bodo sporne
zadeve iz teh mirovnih pogodb
predložene mednarodnemu so-
dišču, kot sta to predlagali ame-
riška in britanska delegacija, ah
svetu ambasadorjev velike ce-
tvorice, kot predlaga Sovjetska
unija.

Ministri nikakor ne smejo po-
trošiti mnogo časa za rešitev teh
problemov, o katerih se je že
razpravljalo več kot preveč. Saj
hočejo načeti že vprašanje Nem-
čije in Avstrije razpravljajo
o teh vprašanjih se je že začelo
še predno so se sestali ministri
za zunanj zadeve v Waldorf As-
toriji. Molotov, Byrnes in Bevin
so vsi trije že povedali svetovni
javnosti, kako si je vsakteri iz-
med njih zamislil rešitev nem-
škega vprašanja.

Nemčija je dovolj velik pro-
blem, da bi zajela pozornost vse-
ga sveta. Toda v trenotku, ko se

' začno razprave o kontroli atom-
ske bombe, nam je težko paziti
izključno le na nekaj drugega.
Kajti atomska kontrola je zdaj
postala del še večjega proble-
ma svetovne razorožitve. Sli-
šati je že predolgo, da naj mi
ustavimo produkcijo atomskih
bomb, ako bi Rusija v izmeno
odpoklicala nekaj svojih čet iz
srednje Evrope. Mnogokrat smo
slišali tudi, da je svetovni mir
odvisen od tega, ali bo uspelo
kmalu urediti nemško vpraša-
nje. Toda še bolj res je, da je
svetovni mir odvisen od rešitve
atomskega problema.

Molotov in Manuilski sta po-
vedala v splošnem zasedanju ze-
dinjenih narodov, da smatrata,
da je pravica vetiranja velikih
sil neobhodno potrebna za vzdr-
ževanje mednarodnega miru.
Ako bi ne bilo toliko važnih za-
dev na razpravi, bi nedvomno
posvečali mnogo več pozornosti
važnim debatam, ki se odvijajo
v organizaciji zedinjenih naro-
dov glede omejitve prava veta.

Eno najvažnejših vprašanj je
razporeditev vojaških sil po sve-
tu. Zedinjene države so pristale
na ruski predlog, da se začne
pregled ameriških, sovjetskih in
britanskih čet vsepovsod na sve-
tu. Odkrita in popolnoma javna
razprava o tem vprašanjp ute-
gne privesti do umika nekaterih
vojaških enot velesil, kar ute-
gne spremeniti celokupno seda-
nje ravnovesje. Polovica člove-
štva, vsi kolonijalni narodi, so v
največji meri zainteresirani v
tej zadevi.

Drugi narodi pa so zopet v še
večji meri napeto pozorni na
razvoj vprašanja varuštva. Od-
bor zedinjenih narodov, katere-
mu bo poverjena skrb, da uredi
zadeve, ki se tičejo varuštva
mandatiranih ozemelj, bo v svo-
jih debatah razkril svetu, ali
bodo Zed. države politično pod-
pirale takozvane imperialistične
sile, ker žele obdržati svoje baze
na Tihem oceanu brez medna-
rodne kontrole, ali bodo nada-

ljevale svojo dosedanjo politiko
glede kolonij, ki je bila v glav-
nem anti-imperialistična. Ta za-
deva je za nas velikega pome-
na, kajti jasno je, da postaja So-
vjetska unija čedalje bolj zago-
vornik kolonijalnih narodov in
utegne pridobiti njihovo naklo-
njenost, ako bi mi preveč odkri-
to podpirali imperialistično bri-
tansko politiko.

Mnogo teh problemov je med-
sebojno povezanih. V bistvu gre
za sestavljanje svetovne mirov-
ne pogodbo ne glede na to,
ali se odigravajo v zedinjenih
narodih ali v svetu zunanjih mi-
nistrov.

AH in Južna
Amerika

Ameriška delavska federacija
se trudi, da bi dobila med orga-
niziranim delavstvom v latinski
Ameriki čimveč zaslombe za
svoje sorte politiko, pa jo CIO
prekaša. Daši ima AFL na svoji
strani naše vladne organe in pa
veliko več denarja kakor pa CIO
v take namene, vzlic temu si do-
slej še ni mogla ustvariti prisrč-
nosti n. pr. sebi v latinskih de-
želah južne in centralne Ame-
rike.

A bo AFL še poskušala. Njena
prizadevanja pri tem temelje
največ na principu takozvane
celotne ameriške enotnosti (ju-
žne in severne Amerike) ter bo-
ja proti “komunizmu”. Da se bi
AFL zanimala kaj tudi za boj
proti sistemu, ki je kriv vsega
sedanjega socialnega zla—nam-
reč proti kapitalizmu kaj ta-
kega njeni eksekutivi še na mi-
sel ne pride.

Tako se na sestankih, ki jih
sklicuje v latinski Ameriki ali
!pa njene zastopnike povablja
j sem, zbirajo večinoma le taki,
ki so bolj prijateljski obstoječim
režimom kakor pa načelu, da jih
je treba odpraviti in z njimi

! vred garanje milijonov delav-
cev za privatni profit, tako da

) bi lahko potem delali za splošno
IblaginjO. '

O Argentini trdijo,- da je “fa-
i šistična” ali saj naklonjena fa-
I šizmu. Toda vzlic temu jo je
predsednik AFL, William Green
povabil, da naj pošlje zastopni-
ke svojega organiziranega de-
lavstva k nam, v vrnitev prijaz-
nosti pa jih bo AFL poslala v
Argentino.

Te sorte povabila, kompromi-
si in politični namigi so navadno
preračunani v višjih krogih (v
vladah' tako, da naj bi bilo de-
lavstvu v škodo.

In tako se ta igra tudi v tem
slučaju tudi razpleta.

Prispevek westmorelandske
federacije

Na seji federacije SNPJ v
Westmoreland Co., Pa., je bilo
sklenjeno, da se prispeva Pro-
letarcu v podporo $lO. Vsoto je
posla.] blag. Elexander Škerl iz
Exporta, Pa.

Tole mi ne gre
v glavo?

Kako to, da Ernest Bevin no-
če priznati, da ie v vnanji poli-
tiki odločno na strani angleške-
ga imperializma, našega držav-
nega tajnika Bvrnesa in svetov-
ne reakcije, to mi nikakor ne gre
v glavo? Tudi tega ne zapopa-
dem, kako je mogel pred volit-
vami trditi nekaj povsem druge-
ga,kot sedaj dela. Tudi to mi ne
gre v glavo, čemu se sedaj on in
Attlee jezita nad onimi delav-
skimi poslanci, ki se nad njuno
vnanjo politiko upravičeno zgra-

-Ižajo.
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