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JO Z E

PRIPOVEDNI DEL
Bilo je pred 11 leti. S tova-

rišem Jožetom Hodoščkom sva
ležala v vlažni praproti za ho-
telom Bellevue in čakala. Prvič
sva bila na akciji. Na vrh visoke
smreke, ki stoji na obronku pri
hotela in je vidna po vsej Šiški,
sva hotela obesiti veliko rdečo
zastavo v pozdrav prvomajske-
mu jutru.

Ure v zvonikih so odbile pol-
noč. Vse je bilo že mirno. Pro-
letarska Šiška je spala pod na-
ma težko spanje, le od časa do
časa sva čula z glavne ulice ko-
rake zapoznelega pešca ? ali po-
licijske patrole. Tisto noč po-
licija ni spala.

Ob eni je ugasnila na hotel-
skem dvorišču zadnja luč. Spla-
zila sva se do smreke in pripra-
vila vse potrebno: drog, žico,
zastavo. Še malo sva počakala.
Vse je bilo mirno.

Mrazilo naju je. saj sva če-
pela v gozdu že od večera. Jože
se je postavil ob deblu, da bi
jaz po njem splezal čim višje in
si prihranil moči. Z ramen sem
se oprijel debla in pričel pleza-
ti. Tedaj pa je šum prebudil ve-
likega psa na dvorišču hotela.
Zalajal je. Počakal sem. da bi
se umiril. Ko pa sem se ponov-
no vzpel za ped višje, je še silo-
viteje zalajal.

Jože je tiho zaklel, čeprav
ni imel navade. Pes ni več utih-
nil. Zaganjal se je z verige proti
nama, kot bi ga dražil sam vrag.
Še sva čakala. V poslopju se je
užgala luč in kmalu zatem tudi
na dvorišču. Pes je lajal in se
trgal, na dvorišču pa sva začula
korake. Spustil sem se na tla in
previdno sva se splazila do poti
in po njej višje v hrib. Spet sva
čakala, toda vselej, ko sva se
bližala smreki, je pes tako silo-
vito zalajal, da sva izgubila vsa-
ko upanje na uspeh najine ak-
cije. Znova sva začula korake
in govorico in ni nama preosta-
jalo drugega, kot da se čim prej
umakneva . . .

Prvomajsko jutro je sililo iz-
za obzorja, ko sva žalostna spra-
vljala najino rdečo zastavo zo-
pet v skrivališče. Prva najina
akcija ni uspela. Dolgo je rde-
ča zastava skrita čakala vstaje-
nja, dolgo je čakal dneva, ko
morje rdečih zastav v sončnem
prvomajskem jutru oznanja no-
vo dobo, novo lepše življenje.

Tovariš Jože po prvi akciji
ni odnehal. Nešteto psov v slu-
žbi starega reda je prežalo na
rdeče zastave, jih trgalo in mr-
cvarilo. Jože se teh psov ni bal.
Kot Skojevec je sprejel z njimi
neizprosen boj. In Jožeta so
zasledovali na vse pretege. Pa-
dal jim je v šape, pa se jim
zopet iztrgal. Aretirali so ga,
Jože pa je molčal. Ko so ga iz-
pustili, je bil s podvojenimi
močni zopet na delu. Pa so ga
zopet izsledili in zopet je romal
v zapor. Psi so predobro vohali,
da jim bi bilo mogoče zakriti
sled. Življenje je bilo Jožeta
kot malokoga, a Jože ni klonil.

| Delo za pravično stvar delav-
skega razreda mu je vlivalo ve-
dno novih moči in volje. Ko bi
vsak drug obupal, se. je Jože
smejal. Ko je prihajal pretepen
in mršav iz zapora, so njegove
oči v ponosu sijale.

Zlom stare, gnile'države je
postavil pred delavca Jožeta
nove naloge. Jože je videl pred
seboj jasno svojo pot. Klic Par-
tije mu je bil svet, toda črni
fašistični psi so mu bili kmalu
na sledu. Pred prvim majem 1.
1941. je bil zopet v šempetrski
kasarni, pa so ga “milostno” iz-
pustili. Jože je zapustil službo
in delal za stvar. Kje bo spal
in kaj jedel, mu ni bilo mar.
Boj je zahteval celega človeka,
vseh njegovih moči in Jože jih
ni štedil.

Ko so aretirali narodnega he-
roja Toneta Tomšiča, se je Jo-
že javil na drzno akcijo za nje-
govo rešitev.

Z bratom Kolmanom sta se
priplazila z zadnje strani do po-
licijskih zaporov na Bleiweisovi
cesti. Jože je preplezal zid in
s šopom ključev stopil v zapor...
Vlomil je vrata na hodnik —a
Toneta Tomšiča žal ni bilo več
v celici. Jože se je po isti poti
vrnil nazaj, toda onstran zidu
je padel v kremplje fašistom, ki
so tam našli njegov suknjič. Bi-
la je tema in niso videli, od kod
je prišel, a ker so na istem dvo-
rišču aretirali malo prej njego-
vega brata, tudi Jožeta niso več
izpustili. Šop ključev je še uteg-
nil odvreči, nato pa je zopet na-
stopil pot iz temnice v temnico.

Pri zaslišanju so hoteli iz Jo-
žeta izsiliti priznanje, da je suk-
njič njegov. Jože je tajil. Pripe-
ljali so velikega psa volčjaka,
ki naj bi izsledil krivca, toda
pes ni razumel, kaj zahtevajo
od njega, ko so mu tiščali pod
gobec Jožetov suknjič. Ko so u-
videli brezuspešnost svojih po-
izkusov. so nahujskali psa nanj.
Pes je planil na Jožeta in mu
zasadil zobe v pleča. Jože ni
priznal, a to mu ni pomagalo.
Ko so obsodili Toneta Tomšiča
na smrt, sta bila obsojena tudi
Jože in njegov brat na dolgo-
letno ječo.

Po italijanski kapitulaciji bi
moral Jože v nemško taborišče.
Bil pa je preslab in švabski
zdravnik ga je izvrgel. Ves o-
slabljen je prišel Jože v parti-
zane, a tu je kmalu oživel. Zdra-
vje se mu je povrnilo in poleti
leta ,1944. je Jože odšel z osvo-
bojenega ozemlja tja, kjer je
bilo delo najtežje na Koro-
ško. Ko je odhajal, sem ga sre-
čal v Poljanah. Ves nasmejan
mi je razkazoval novo rusko br-
zostrelko: “Vidiš, take bi morali
imeti že prej. . .”

♦

Jožeta ni nazaj. Koroška ze-
mlja, ki ga je rodila, je izpila
njegovo kri.

Letos, ko se ob prvem svobod-
nem prazniku dela spominjam
Jožetove prve akcije, naj bodo
te vrstice namesto šopka rdečih
nageljnov na njegov grob v še
nesvobodni koroški zemlji!

M. K.
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\ SLOVENSKI NARODNI
| PODPORNI JEDNOTI
? USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET
: ČLANOV(IC) JE TREBA ZA NOVO DRU STVO

j NAROČITE Sl DNEVNIK

| “PROSVETA”
• Naročnina za Združene države (izvzemši Chicaga) in Kanado $6.00
• na leto; $3.00 za pol leta; $1.50 za četrt leta; za Chicago in Cicero
J $7.50 za celo leto; $3.75 za pol leta; za inozemstvo $9.00.

• Naslov za list in tajništvo je:

: 2657 SOUTH LAVVNDALE AVENUE
: CHICAGO 23, ILLINOIS

Koncert in 30-letnica
"Zarje" v Clevelandu

Chicago, 111. L. 1916 se je
v Clevelandu zbrala, mlada
energična napredna skupina fan-
tov v namenu, da si ustanove
pevski zbor. Dali so mu ime
“Zarja” in ga jačali pod okri-
ljem kluba št. 27 JSZ. Kajti
zbor je bil klubov odsek za ne-
govanje glasbe in kot tak je us-
peval in vztrajal. “Zarja” in
klub št. 27 JSZ sta eno še danes.

Par let pozneje je bilo skle-
njeno, naj postane “Zarja” me-
šan pevski zbor in je poklicala
na sodelovanje dekleta in žene.
Tako se je tudi izvršilo.

Od začetnih pionirjev je pri
zboru samo še Leo Poljšak, ki je
bil vodilna sila skozi vseh 30
let.

V veliko pomoč mu je bil po-
zneje pristopli John Krebel. Tu-
di on je še vedno aktiven v zbo-
ru in v klubu.

Bilo jih je v tej dobi mnogo,
ki so bili aktivni. Nekateri iz-
med njih so se izselili, nekaj jih
je zbor pustilo, ostali so pomrli.
Ker pa ni moj namen pisati
“Zarjine” zgodovine, omenim
samo omenjena dva, ki sta še ak-
tivna od starejše generacije. 1Pozneje je poprijela mlajša
generacija, kateri gre zasluga,
da se je moglo zbor obdržati tu-
di v težkem vojnem času. Izmed
njih naj omenim Sophie Turk-
man-Tlersich, Aliče Vidmar-Te-
kavec, Edward Polšak, Katheri-
ne Jurman. Frank Kokal in še
par drugih. Žal, da se ob tem
momentu ko to pišem njihnih
imen ne morem takoj spomniti.

Duša in vodilna sila te skup-
pine je pa bila Josephine Turk.
Ne vem, če še sodeluje v zboru.
Lansko leto na Zahvalni dan
sem jo še videl na odru, ko je
prepevala.

Razumljivo je, da so člani klu-
ba št. 27 z “Zarjo” vedno sode-
lovali, na vidnih in nevidnih
mestih.

Prej omenjeni lanski koncert
‘ Zarje je bil jako uspešen. Bo-
disi moralno kot gmotno. Letos
pa sem čul od tistih Čikažanov,
ki so zbor na vajah slišali, da se
je še bolj izpopolnil. Naravno,
da sem bil vesel te pohvale, ker
sem bil celih osemnajst let po-

I vezan z zborom ne da bi bil pe-
vec.

Koliko koncertov jepredvajal
ta zbor v zadnjih 30 letih, koliko
družabnih in pevskih zabav je
že priredil v dvoranah in na pro-
stem!

Lahko rečem, da je nastopil
nad tisočkrat na raznih delav-
skih, narodnih in društvenih
prireditvah in jubilejnih prosla-
vah. Vedno je gojil delavsko in
narodno pesem v duhu sociali-
stičnih idej, katere edino more-
jo koristiti ljudstvom vsega sve-
ta. In čimprej se jih oklenejo,
toliko boljše zanje. In toliko prej
bo izginil strah pred tretjo sve-
tovno vojno—katera—ako se do-
godi bo uničila še to civiliza-
cijo kar jo je ostalo, če odpra-
vimo te nevarnosti toliko prej
in bolj bo zavladalo blagostanje
ter prijateljstvo med narodi.

Zbor "Zarja” zasluži vse pri-j
znanje in je lahko ponosen na
svojo zgodovino. Slovenci v Cle-
velandu in v sosednih naselbi-
nah, dajte temu zboru prizna-
nje s tem, da se vsi udeležite te
njegove jubilejne priredbe. S
tem ob enem pomagate idejam,
s katerimi napredni svet stremi
izkopati se iz sedanjega sistema
privatnega kapitalizma v red, v
katerem ne bo več vzrokov za
vojne in za socialna zla, ki sedaj
razjedajo svet.

Ako mi bo zdravje dopuščalo,
pridem iz Chicaga v Slov, na-
rodni dom na St. Clair Ave. tu-
di jaz. A v vsakem slučaju in v
vsakem vremenu želim temu
zaslužnemu zboru na Zahvalni
dan 28. nov. največji uspeh.

Louis Zorko.

Slavo velikih mož je vedno
treba presojati, s kakšnimi
sredstvi so si jo pridobili.
Rochefoncauld.

——: j
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.
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DELEGACIJA ZDRUŽENIH NARODOV v Nevv Vorku je pestra
mešanica. Gornje sta delegata iz Sandi Arabije.

gimi skupinami v letu 1943 in
1946, kar je bilo naknadno nad
SIOOO. Nastopal je tudi na sho-
dih in raznih relifnih programih
in priredbah za otroško bolniš-
nico in s tem pripomogel do ve-
likih finančnih uspehov.

Zbor je bil vedno dosleden
svojim načelom in tudi uvrščal
delavsko pesem v svoje progra-
me, za kar si je pridobil med so-
mišljeniki veliko prijateljev pa
tudi sovražnike. Ti so zbor in
njega delo omalovaževali in s

OB 30-LETNICI
"ZARJE"

Cleveland, O. Naj mi bo
dovoljeno napisati nekaj vrstic
o pevskem zboru značilne in vi-
harne preteklosti, kateri je ve-
liko doprinesel k javnemu in
kulturnemu razvoju te sloven-
ske naselbine, kot tudi vrstam
zavednega delavstva. To je na-
ša “Zarja”, katera slavi na Za-
hvalni dan svojo 30-letnico.

“Zarja" je bila ustanovljena
med prvo svetovno vojno leta
1916 na 1106 E. 61st St., kot pev-
ski odsek socialističnega kluba
št. 27 JSZ. Takrat je bilo socia-
listično gibanje v polnem zama-
hu in klub št. 27 močna in ak-
tivna postojanka. Klub je štel
nad 50 mladih, energičnih in na-
vdušenih sodrugov. Med temi je
bilo nekaj izbornih pevcev, ka-
teri so že peli pri drugih zborih,
kot Louis Gomizel, Jack Koc-
jan, Louis Stegovec, John Per-
še, Frank Košak, Andrej Robič
in še nekaj drugih. Ti so bili prvi
inspiratorji “Zarje”, kateri smo
se koj po ustanovitvi pridružili
še drugi, tako, da je bil zbor
močan koj od začetka številno
in glasovno. Pozneje se je pri-
družilo še več dobrih pevcev,
med temi Frank Baudek, Frank
Mačk, Mugerli, John Ferluga in
Frank Pernač, kateri so zavzeli
v zboru odlična mesta solistov
in mero zbora dvignili. Frank
Mačk, kateri sedaj prodaja po-
sestva in zemljišča, je bil več
let v ospredju zbora. Ostali štir-
je so nastopali kot solisti. John
Ferluga, drugi basist, je bil pri
zboru do svoje smrti 1. 1936.
Frank Baudek, aktiven sodrug.
jepreminul nekaj let nazaj, Per-
nač pa letošnje leto. Zbor je dva
meseca po ustanovitvi, v juliju,
že nastopil na priredbi skupnih
soc. klubov, pri Kastelcu s prvo
pesmijo “Jaz bi rad rdečih rož”.
Od takrat naprej je nastopal na
različnih socialističnih in dru-
gih priredbah in spopolnjeval
programe vsemu našemu na-
prednemu započetju naselbine.
V 1. 1918 je zbor s sodelovanjem
kluba podal socialno dramo Et-
bina Kristana “Samosvoj” in si-
cer v Birkovi dvorani na 60. in
St. Clair cesti. Naslednje leto pa
svoj prvi koncert. In od takrat
naprej podaja koncerte brez pre-
sledka do današnjega dne.

Zborovi učitelji so bili, ob za-
četku John Gombač, pozneje
Popia Malem, finski sodrug.
Koncem 1. 1919, po zborovem in
Tony Gardenovim posredova-
nju je prišel v naselbino John
Ivanush, sedaj splošno znan pe-
vodja, kateri je veliko pripomo-
gel k razvoju “Zarje” in drugih
zborov v naselbini in kateremu
smemo dati precej kredita za
upeljavo pevsko odrskih kom-
pozicij. Sicer ob začetku, koli-
kor je meni znano, ni bila to nje-
gova iniciativa. Takrat se je šlo
za “Kovačevega študenta”, ka-
terega je mislilo vprizoriti kak

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON
3724 WEST 26th STREET

Tel. Crawford 2212
OFFICE HOURS:

1:30 to 4 P. M.
(Except Wed.. Sat. and Sun.)

6:30 to 8:30 P. M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)
Res. 2219 So. Ridgeway Ave.

Tel. Crawford 8440
If n» ansvver Call

Austin 5700

ducat izbranih pevcev v nasel-
bini, pa po dolgih vajah in tru-
du so se ga zbali. To je bilo leta
1926, ravno ob času predpriprav
za “Zarjino” 10-letnico. Piscu
so bile te njih težkoče dodobra
znane. Razpravljali smo o tem
pri “Zarji” in s privoljenjem teh
pevcev smo na svoje roke pre-
vzeli “Kovačevega študenta” in
ga uspešno tudi predvajali šest
mesecev pozneje s skoro vsem
novim osebjem. To je bila prva
večja, takozvana pevska igra,
vprizorjena na našem odru. Led
je bil prebit in od takrat naprej
se je stvar razvijala po potrebah
in zahtevah pevcev pod spret-
nim Ivanushevim vodstvom.

Iz te Ivanusheve dobe, bi la-
hko marsikaj zapisal in napolnil
o tem najmanj 2 koloni, pa to ob
drugi priliki. Danes bom samo
omenil to, da Ivanush je bil nam
vedno naklonjen in simpatičen.
To lahko zapišem zato, ker sem
imel kot predsednik zbora več
let ozke stike z njim. To je po-
kazal tudi ob času razkolu, ko
mu odločitev ni bila lahka.

Od 1. 1933 naprej podučuje
zbor požrtvovalna osebnost, z
velikimi glasbenimi izkušnjami,
J. V. Krabec.

Krabec, po rodu Čeh, že toli-
ko let podučuje v petju Hrvate
in Slovence, da nima več nepri-
lik z našim jezikom. V učenju
je jako hiter in tudi spreten ter
dovolj časa ima za vse. Pod nje-
govim vodstvom se je zbor raz-
vijal in po več letih je postal iz-
vežban zbor. “Zarja” si je prido-
bila v prvih letih po razkolu ve-
liko tukajšnje in starokrajske
mladine. Dala ji je v pevski vz-
goji veliko pažnje in danes ta
mladina zavzema važna pevska
mesta. Ti mladi pevci, z dobro

I šolsko vzgojo, imajo več korajže
in so bolj dostopni za odgovorna
pevska in druga mesta, kot smo

| bili mi.
Zbor je zadnja leta uspešen

pri podajanju svojih programov
z dobrim odzivom od strani ob-
činstva. Kar zbor sedaj potre-
buje je več pevcev in pa oja-
čenje ozadja zbora. Klub je bil
vsa ta leta močna opora zboru,
to se šele danes zavedamo, ko je
(klub) na ničli in so nam ostali
samo spomini. Sicer ima zbor
po naselbini, med somišljeniki,
veliko prijateljev, ima pa pre-
malo moči v svojem zaledju, ka-

i tero bi moralo biti opora zboru.
V prejšnjih letih n. pr. so mu
bili v pomoč Milan Medvešek,
Louis Zorko in drugi, taki, ki jih
ni več med nami. Naši somišlje-
niki so preveč zaposleni s svoji-
mi skupinami, tako, da nam ne
morejo nuditi toliko, kot bi mi
potrebovali. Omenil bom samo
našega Frank Česna, kako bi ga
potrebovali in radi pridržali pri
nas. Pa do sedaj se nam ni po-
srečilo. Čeravno je našega miš-
ljenja, daje drugiin skupinam
večjo pažnjo kot nam. Zakaj?
tega še nismo doumeli.

Zbor jezadnja leta veliko sto-
ril v pomoč našim ljudem v do-
movini. V ta namen je zbor dal
od treh svojih priredb del pre-
bitka v vsoti nad $750. Sodelo-
val je pri tem delu tudi z dru-
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Marsikdo bi mislil, da so na-■ črti za državni proračun, s ka-
terimi se bo imel baviti novi
ameriški kongres kot s svojo
prvo nalogo, čisto nostranja
ameriška zadeva. Navzlic temu
pa so vsi inozemski opazovalci
izredno pozorni in se napeto za-
nimajo za predloge, katere je
po volitvah v novembru stavil
senator Taft in o katerih sodijo,
da bodo imeli mnogo vpliva tu-
di na ameriško zunanjo politiko.

Senator Taft bo prihodnji dve
leti brez dvoma prvak večine v
senatu, tako da njegova nazira-
nja o državnem proračunu in
njegova zahteva, da je treba
zmanjšati nektere izdatke fede-
ralnih oblasti niso brezpomem-
bna. Nikakpr ne bi bilo na me-
stu, da se jih omalovažuje.

Znižanje dohodninskega dav-
ka bo vsakomur dobrodošlo in
bo naletelo v javnosti na pose-
bno ugoden odmev. Republikan-
ska stranka bo iz tega vlekla
keristi, kajti treba je, da svojo
zaslombo v javnosti ne le obdr-
ži temveč po možnosti še ojači
do predsedniških volitev leta
1948.

Senator Taft je na tiskovni
konferenci, katero je priredil ne-
davno v Chicagu, izjavil, da ce-
ni izdatke proračuna za leto, ki
se bo končalo koncem prihod-
njega junija 1947, na 43,000 mi-
lijonov dolarjev. Dejal je, da je
mogoče zmanjšati te izdatke za
najmanj 13 do 18,000 milijonov.
A to je mogoče le, ako se teme-
ljito zmanjša izdatke oborože-
nih sil —in to je točka, za kate-

i ro se najbolj zanimajo inozem-
ski opazovalci.

Tak korak ameriške vlade bi
pomenil, da so se Zedinjene dr-
žave odločile podpirati načrt
razorožitve, ali vsaj omejitve
oboroževanja. Posledice tega na
sejah splošne skupščine zedinje-
nih narodov bi se neizogibno ta-

, koj pokazale, kajti tam je So-
vjetska unija že nastopila s pred-
logom omejitve oboroževanja.

Ako bi se pokazalo, da je se-
nator Taft v pravem, bo treba
novemu kongresu za prvo nalo-
go izvesti 20-odstotno znižanje
davkov na podlagi znižanja vo-
jaških izdatkov. Verjetno je, da
bo takoj konec vsega govorje-
nja o neizogibnosti vojne s So-
vjetsko unijo.

Skoro vsi vojaški izvedenci so
danes prepričani, da ne bi bilo

tem delali krivico pevcem in
zboru. Zbor se ni oziral na te
vrste zaostale ljudi ter šel svojo
pot. Sedaj ima zbor uvrščene
tudi partizanske pesmi, kot pri-
če krivic in suženjstva in sim-
bol prerojenja Jugoslavije.

Ob zaključku še omenim, da
“Zarja” slavi svojo 30-letnico
na Zahvalni dan ob 4:30 popol-
dne v Slov. nar. domu na St.
Clair Ave. Vas vse pa povabim
na to slavje.

Leo. Poljšak.

DONALD BELL:

Denar in mednarodna politika
mogoče zmagati v vojni s So-

! vjetsko unijo z atomsko bombo
! samo. Vsi priznavajo, da je Hen-
ry Wallace realistično presodil
položaj, ko je pisal predsedniku,
da bi Rusi v slučaju vojne za-
sedli vso Evropo ter da jih ne bi
bilp mogoče pregnati enostavno
z atomskimi bombami. Nastala
bi torej potreba velike kopne ar-
made. Molotov in Stalin sta oba
že namignila, da atomska bom-
oa sama ne more zmagati v no-
beni vojni.

Govorice trde, da je angleška
vlada nedavno obvestila Wash-
ington, da bi bilo treba v sluča-
ju vojne računati z navzočnost-
jo sovjetskih sil v Rokavskem
prelivu. V skladu s tem je tudi
dejstvo, da namerava angleška
vlada uvesti nabore v mirnem
času. Britanija sicer ne misli na
vojno z Rusijo, a mora za vsak
slučaj vendar skrbeti za obram-
bo angleških otokov.

Ako bi Zed. države mislile na
vojno s Sovjetsko unijo ne bi bi-
lo mogoče niti razpravljati o ne-
kem znižanju vojaških izdatkov.
Kar je najbolj presenetljivo, je
to. da je senator Taft z nekoliko
drugačnimi besedami in morda
nekoliko bolj v podrobnostih po-
vedal natančno isto kot bivši tr-
govski minister Henry Wallace.
Oba sta zahtevala temeljito zni-
žanje naših vojaških izdatkov—-
iz notranje in zunanje političnih
razlogov tako da ni izključe-
no. da bodo levičarski krogi, ki
stoje za Wallaceom, podpirali
republikanskega senatorja v nje-
govih tozadevnih naporih.

Znižanje našega vojaškega
budžeta je tem bolj odločen in
resen predlog, ker senator Taft
ne zahteva, da znižamo svoje
okupacijske sile v Nemčiji in na
Japonskem. Iz tega namreč sle-
di, da bi bile tembolj temeljito
znižane vse naše druge vojaške
sile.

Verjetno je, da bodo svojo do-
bro voljo na polju omejitve obo-
roževanja prodali za dobro ceno,
ter da bodo pogajanja ostra po-
sebno s Sovjetsko unijo, pred
vsem kar se tiče znižanja voja-
ških izdatkov tudi z njihove
strani. Vse to bo moglo uspeti,
ako se le zastrupljena medna-
rodna atmosfera nekoliko iz-
boljša, tako da bo zavladalo ne-
koliko več medsebojnega za-
upanja.
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