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Zaton "newdealske ere" in povračanje v
stare, breznacrtne razmere in- v krizo

Freda Kirchwey, ki urejuje revijo “Nation”, piše v nji, v
očigled sedanjih zamotanih razmer v tej deželi, da je Roosevel-
tova era (doba) zatonila že«prilično predno je umrl.

Urednica omenjene revije je ena izmed vodilnih osebnosti v
krogih takozvanih ameriških liberalcev. Zato je dobro, da je baš
ona priznala to resnico.

Pokojni Roosevelt bi nedvomno delal danes aki bi živel
vse drugače kakor pa njegov praznoglavi naslednik Truman. Toda
ker je Roosevelt zapustil svoj “new deal” še predno se je vršila
konvencija demokratske stranke leta 1946, je radi tega tudi tako
rad privolil, da je njegov naslednik lahko človek, kakršen je
sprejemljiv za južnjaške burbonce in druge reakcionarje ter
graftarske mašine njegove stranke v velikih severnih mestih.
In tako je bil Wallace zavržen in izvoljen Truman.

Splošno mnenje med “liberalci” sedaj je, da bi slabši tudi
Harding, Coolidge in Hoover ne mogli biti.

Omenjeni trije predsedniki so v krizah saj ostali v Washing-
tonu ali pa šli na “pojasnjevalne” ture, ko je nastala kaka sti-
ska v deželi. Tako je storil tudi Harding, predsednik nevšečnega
spomina in na tisti svoji govorniški turi tudi umrl.

Toda Truman je šel v najbolj kritičnih dneh naše notranje
ekonomije ter v najbolj napetih odnošajih med unijo premogar-
jev ter plutokracijo na počitnice v Florido in od tam, deloma pa
iz Washingtona ukazal uniji premogarjev, da naj svoje člane pri-
drži na delu v rovih, namesto da bi stavkali ali pa šli na lov. V
tem svojem poskusu, postati velik, si je preskrbel “publiciteto”
tudi s pogreznjenjem v zaplenjeni nemški podmornici tik Floride
več sto čevljev globoko in imel v tej “nevarnosti” intervju s čas-
nikarji. Nato so ga slikali, kako se je kopal v bazenu zgodaj zju-
traj tik svojega hotela in potem čez dan v toplem floridskem
morskem obrežju.

Pravi državniki tako ne delajo. Tako se stavk ne rešuje. S
takimi metodami ne bo Trumanova administracija prišla drugam
kot v še večje blamaže.

Kaj pa naj si premogarji mislijo, če jim tak predsednik ukaže
ostati na delu, neglede v kakšnih razmerah so primorani živeti?

Predsednik Truman je “verbščina”, ki smo jo dobili po po-
kopu “nevvdealske” politike. Njen glavni smoter je bil rešitev
“naše sorte” kapitalizma, ki je bil ob nastopu pokojnega Roose-
velta v predsedniško službo na višku največje gospodarske pa-
nike, kar smo jih še kedaj imeli.

In sedaj, kajpada, se pričenja vse to spet od kraja in vsi
skupaj nam ne morejo obetati drugega kot inflacijo ter novo
krizo. V “tolažbo” pa nam zagotavljajo, da bo bolj “mila” kakor
je bila “zadnja depresija”.

Dvojno tolmačenje pravičnosti stavk
Ako stavkajo industrialci, zato, ker zahtevajo VIŠJE cene

ter odpravo KONTROLE nad njimi, je eno.
Če stavkajo delavci za izboljšanje SVOJIH ŽIVLJENSKIH

RAZMER, je drugo.
V stavkah industrialcev in drugih izkoriščevalcev za VEČJE

PROFITE je ameriški velebizniški tisk z njimi.
Na stavke delavcev ter na njihne voditelje pa meče ogenj

in žveplo.
Temu pravimo sedaj demokracija ter “free enterprise”.

Bevinova vnanja politika "odobrena",
a vendar ne tako, da bi on triumfiral

Opozicija v delavski stranki proti vnanji politiki Attleejeve-
ga-Bevinovega kabineta se je morala v parlamentu s svojim pred-
logom glede nezaupnice Ernestu Bevinu umakniti, ker je bil pri-
tisk nanjo tolikšen, da si ni mogla pomagati iz klešč. Želela je
preklicati svoj predlog, toda torijski poslanci so rekli “NE”, in
tako je šel na glasovanje, ne da bi dobil en sam glas . . .

Bevin in Attlee sta torej dobila stoodstotno zaupnico. Ampak
le na videz. Okrog 140 poslancev ni glasovalo. Kakih 38 izmed
njih ni moglo na sejo zaradi bolezni ali drugih zadržkov, ostalih
sto pa se je namenoma vzdržalo glasovanja. Vsled okolščin niso
hoteli dvigniti rok proti Bevinu, niti mu ne izreči zaupnice.

Le 58 delavskih poslancev, kar je sicer v sedanjih razmerah
V Angliji veliko, je s svojimi, podpisi zahtevalo spremenitev Bevi-
nove vnanje politike. To je bila senzacija za ves svet in Bevinu pa
v naj večjo zadrego, kakor je bil v zadregi naš državni tajnik
Byrnes, ko je Wallace v svojem govoru proti njemu (v New Yor-
ku) omenil, da ga mu je namreč govor, odobril sam predsed-
nik Truman.

Byrnes se je— bilo je to v dneh pariške mirovne konference
upravičeno čudil, češ, ali mar zastopam tu sebe, ali ameriško

vlado? Truman se je zdrznil, vprašal svoje svetovalce kaj in kako
in Wallace je bil vržen iz vlade zaradi govora proti ameriški vna-
nji, politiki. Byrnes je s tem dobil zadoščenje in ostal na svojem
mestu, kakor je ostal sedaj Bevin.

Vendar pa sedaj oba lahko vesta, da ima njuna politika ve-
liko nasprotnikov v takih krogih, ki so res za mir in za vzajem-
nost med narodi, ne pa za pripravljanje oborožene borbe ame-
riškega ter ostankov evropskega kapitalizma ter Vatikana za str-
moglavljenje sovjetskega ekonomskega sistema.

Volitve v parlamentu za odobritev Bevinove politike in s
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Naši "svetniki"
Sicer je ozračje baš ta čas ta-

ko napeto od resnih vprašanj,
da nam skoro sapa zastaja, ven-
dar mi naj bo dovoljeno udariti
na lažjo struno. Neka agentka
me je namreč nadlegovala z bro-
šuro, na čije platnicah sem opa-
zila podobo najnovejše svetnice:
svete matere Cabrini . .

.

To mi je dalo misliti. Če se v
nebesih omejujejo na naš po-
svetni imenik svetnikov, tedaj
smo mi Slovenci i v nebesih ve-
like reve. Še vsak narod ima pri-
znano svete zastopnike okrog
božjega prestola, le mi nobene-
ga. In je to za nas jako žalostno
spričevalo.

Tako se morajo pobožni Slo-
venci še vedno zatekati le k svet-
nikom tujega izvora in jezika,
v upanju, da jih razumejo brez
tolmača. Svoje strehe izročajo v
varstvo sv. Florijanu, goveda sv.
Valentinu, prašiče sv. Antonu
Duščavniku, bolne noge sv. Ro-
ku, bolne oči sv. Luciji in sv.
Vidu, zmedeno pamet sv. Am-
brožu in sv. Katarini; vojak ima
za patrona sv. Martina, mladina
sv. Alojzija Gonzago, lovec sv.
Huberta, predica sv. Jedrto, jet-
nik sv. Petra stol, tat sv. Dizmo,
itd. v brezkončnost. Največ pa
zaleže pri Bogu seveda beseda
božje matere.

Vsilljuje se vprašanje, čemu
je pripomočkov sploh treba, ko
se vsak lahko zateče direktno k
očetu nebeškemu? In mar so i
božji načrti le provizorično za-
črtani? Mar ne odseva iz vse te
nebeške uredbe neka nam mila
domačnost? Namreč potreba
“zvez”, ako hočeš kaj doseči, ali
prav po naše: mazanje in priti-
skanje kljuk...? Oj, preljubo
naše klečeplastvo še na nebe-
sa smo ga prenesli!

Svetnikov mi Slovenci torej
nimamo! To je pribito! Niti ni
upanja, da bi jih v doglednem
času kaj imeli. Johana z Vodic
se je sicer potrudila, toda je pri-
šla najmanj za sto let prepozno
na svet. V modernem svetu se
čudeži radi polomijo. A treba je
za svetništvo poleg lepega, ali
spokorniškega življenja prizna-
nih in potrjenih in izpričanih ču-
dežev, tako pred smrtjo in po
smrti svetniškega aspiranta.

Neštete slovenske duše, čijih
zasluge so ostale le v ustnem iz-
ročilu domačih vasi, seveda ne
štejejo in bodo prej ali slej za-
tonile v pozabo.

Na primer stari Repič. Ka-
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V ITALIJI bo to težka zima. Inflacija narašča, živeža je malo in revno ljudstvo je največ odvisno od
relifnih pošiljatev iz tujih dežel in paketov. Premožni pa kupujejo na črni borzi. V minulem poletju je
gladno delavstvo zahtevalo zvišanje mezde, kar je dovedlo do izgredov, ki so se potem ponavljali v raznih
mestih po Italiji. Predsednik vlade Alcide de Gasperi ki je vodja krščanske stranke, je dokazoval, da bi
zvišanja nič ne pomagala, ker bi višje plače inflacijo še bolj povečale. Socialisti in komunisti pa so pred
par tedni sprejeli skupen program, v katerem obljubljajo tudi višje mezde in ob enem take gospodarske
reforme, da se bo inflaciji zastavilo pot. Izvedli bodo svoj program seveda le, ako dobe večino v par-
lamentu in vlado. Sedaj so v koalicijski vladi s krščansko stranko.

IVERI
ko je ogenj nastal, se ni nikoli
zvedelo. Otroci sami doma. Sta-
ra povest. Ljudje so se stekli
skupaj, toda v hišo ni mogel ni-
hče več. “Otroci, otroci?! Kje
so?” “Tukaj! Vsi zunaj, vsi
na varnem!” “Vsi . . .? Min-
čica, kje je dete?” “Notri
spi . .

.” In kakor v potrdilo se je
med pokanjem in prasketanjem
zaslišalo detečje vekanje.

“Jezus Kristus . .
.! in zagnalo

se jih je par. proti plamenečim
vratom . . . Nak! Nje ni več mo-
goče! “Jaz sem že star. Jaz
grem . . .” in Repič si je poteg-
nil suknjo čez glavo, pa se zgu-
bil noter.

Vrnil se je iz pekla plamenov.
Dim se je svaljkal iz njega, bila
ga je sama rdeča nabuhlina.
Srajca mu je dobesedno zgorela
na hrbtu. Toda prinesel je dete
v odejo in suknjo zamotano. De-
tetu ni bilo škode. Rešitelj pa je
podlegel.

Ali Ana Š. Velika, zajetna
vdova, ne več mlada, vendar še
dobro pri moči. Mokro in že do-
kaj pozno jeseni je bilo, ko je in-
fluenca, “španska” imenovana,
udarila vso vas skoro hkrati.
Mlado in staro, domalega vse je
ležalo. In če si je kdo v življe-
nju zasukal rokave, si jih je te-
daj Ana. Prevzela je tako rekoč
vso vas v oskrbo, pa čeprav je
tudi njena edinka ležala.

Stregla je bolnikom, kuhala
čaje, suho sadje, rdečo peso;
previjala deteta, izpirala pleni-
ce. Tega in onega svinjaka je
bil sam cvilež ob praznem kori-
tu, tam so tulila lačna in žejna
goveda, krave z nabreklimi vi-
meni. Ana je bila povsod. Ni se
vpraševala, čigava je hiša, ali
sta ji gospodar ali gospodinja
kdaj na roko ali ne potreba
je odločala.

“Nazaj, Janez, v posteljo! Vse
v redu! Junček je, lep rdeč z be-
lo liso na čelu. Liska ga oblizuje
kar se da .. .” In mož, ki se je
bil slab in blfed kakor strah pri-
vlekel na prag, se je globoko od-
dahnil. “Ti Ana, ti si moje
zdravje. ..”

Odkod je jemala moč sam
bogsigavedi! Zakaj bila je na
nogah dan na dan, od zore do
mraka, od mraka do zore. Pre-
čula in predremala je noči pri
težko bolnih. Nazadnje se je bo-
lezen le unesla in vaško življe-
nje se je vračalo na normalni
tir.

Tedaj pa je legla Ana. Vso vas
je zaskrbelo in brigali so se za-

tem proti opoziciji proti njemu v delavski stranki so značilen
pojav, ker so pokazale, da ako se bo to nasprotstvo nadaljevalo,
bosta Attlee in Bevin zašla na desno toliko, da sploh ne bosta
mogla več nazaj temveč le upropastila program njune stranke,
k] sta ga obljubila izvesti v mednarodni politiki.

Za zaupnico Bevinu je glasovalo sto torijskih poslancev •
proti nobeden.

Mnogi so se vzdržali, toda ne iz nasprotstva, temveč da ne bi
izgledalo vse to preveč “soglasno”, kar se torijev tiče.

Izmed delavskih poslancev jih je glasovalo za zaupnico 253,
vseh skupaj pa je 391.

Na očitke, da je angleška vnanja politika sedaj le še prirepek
vnanje politike ameriškega kapitalizma, je Attlee odgovoril, da
je Anglija še vedno suverena država in da Bevin ni nekak ‘second
hand’ Byrnesov partner (dasi se je le v smislu, ne pa dobesedno
tako izrazil), ampak da nastopa zmerom le v interesu Velike Bri-
tanije, miru in pravičnosti.

Izgledalo pa je, da mu tretjina poslancev delavske stranke
tega ni verjela in zato niso hoteli dvigniti rok ne za ne proti pred-
logu. A že to, da so se vzdržali, je Bevinu na konferenci v New
Yorku prestidž zelo omajalo.

njo, kakor da bi bila vsem rodna
mati. “Ne damo je! Za nič na
svetu je ne damo! Niti eno pišče
ni šlo po zlu, tako je skrbela za
vse . . .”

Nov snežec je pobelil vas in
polja in pot, po kateri so nesli
Ana pokopat od vse vasi edi-
no žrtev “španske” . ..

To. sta samo dva primera od
mnogih. Pa se spomnite kakšne-
ga puščavnika ali puščavnice, ki
jih časti svet zato, ker so si s
postom in bičanjem razmesa-
rili in uničili telo, ki je nota
bene tempelj božji! Samomoril-
cu odrekajo cerkveni pokop. Po-
časno samomorilstvo pa krona-
jo s svetniško krono! Zakaj ta
razlika, ko je vendar prvo kot
drugo v jedru le pobeg iz živ-
ljenja!?

Kar se mene tiče, mi je spo-
min na Ano Š. veliko častivred-
nejši, nego pa kakšna Katarina
Sienska.

Japonci imeli
mnogo diamantov

Ameriška okupacijska arma-
da je pred letom našla v japon-
ski državni zakladnici kup dia-
mantov. Prispevali so jih Japon-
ci med vojno v namen financi-
ranja Hirohitove armade proti
zaveznikom. Ameriška oblast je
pozvala v Tokio enega izmed
najboljših poznavalcev diaman-
tov, kar jih je v New Yorku, da
preštudira vrednost teh biserov.

Vzelo ga je pet mesecev, pre-
dno je pregledal vsak diamant
in mu ugotovil vrednost. Ko je
delo dovršil, je dejal, da še ni-
koli v zgodovini ni bilo toliko
teh draguljev na enem kupu.
Njihno vrednost ceni nad 25 mi-
lijonov dolarjev.

JAKOB ŠVIGELJ PREMINUL
Cleveland, O. Spet smo iz-

gubili pionirja v našem sociali-
stičnem pokretu. Dne 12. no-
vembra je preminul Jacob Švi-
gelj. Bil je član kluba štev. 27
JSZ že od leta 1915 in ves čas
aktiven, ravno tako tudi njego-
va soproga, ki je umrla pred
dvemi leti.

Pokojni Švigelj je bil star 75
let. V starem kraju je bil želez-
ničar in si že tam pridobil so-
cialistični prepričanje, ki si ga
je ohranil do zadnjega.

Hudoval se je na verske dog-
me podpornice vraževerstva

—in pobijal laži klerikalizma
kjerkoli je nanesel pomenek na
take stvari.

V prejšnjih letih, ko je bil še
trdnejši v zdravju in je bilo so-
cialistično gibanje še močno in
agresivno, je zelo rad pomagal
v agitaciji, med drugim v razna-
šanju kampanjske literature in
drugih socialističnih publikacij.

Posebno od kar mu je žena
umrla, je začel polagoma hirati

nekaj vsled žalosti, nekaj vs-
led starosti, dokler ni podlegel.

Doma je bil iz Martinjaka pri
Cirknici. Pogreb je bil civilen.
Vršil se je 15. nov. na mestno
pokopališče v Highland parku.

Večer pred pogrebom mu je
pevski zbor “Zarja” zapel dve
žalostinki.

Tu zapušča sina Franka in
hčer Mary, omožena Marn, zeta
J. Marna, pet vnukinj, dva pra-
vnuka in več drugih sorodnikov.
Naj mu bo ohranjen blag spo-
min. John Krebel.

Ignoranca je prekletstvo od
Boga. Znanje je perot, ki te po-
nese v nebesa. Shakespeare.

0 IVANU MLINARJU, KI JE RAZUMEL
TOKE ČASA IN SVOJE NALOGE DO KONCA

FRANK ZAITZ
Pisma in listi iz starega kraja

k nam često še vedno počasno
orihajajo. Tako sem šele nedav-
no zvedel, da je naš stari sodrug,
oionir Ivan Mlinar, preminul.

Z Angelo sva ga obiskala leta
1938—leto pred svetovno vojno,
v Ljubljani. Bil je že zelo zde-
lan, toda po duhu še čil in je
delal v uradu za zdravstvo onih,
ki so odvisni od splošne pomoči.

Nismo se spuščali v visoko
oolitiko. Razkazal nama je za-
vod, pojasnil to in ono in midva
z ženo pa sva študirala bolnike.
Bili so revni, mnogi podhranje-
ni in res bolni in bedni.

Minulo poletje je Ivan Mlinar
umrl. Franc Svetek, ki je pred
leti načeljeval delavskim stro-
kovnim organizacijam v Slove-
niji, je napisal o njemu lep ne-
krolog. Kot znano, se je Franc
Svetek star, energičen socia-
list, takoj pridružil osvobodilni
fronti. Kaj je storil Mlinar, o
tem mi ni bilo znano. A iz Svet-
kovega opisa vidim, da je šel,
kot pravimo po domače in po
naše, “z duhom časa”. Bil je 78
let star, ko je umrl.

Franc Svetek piše o njemu
sledeče:

Dne 19. avgusta smo pokopali
moža, ki spada med one, ki so v
Sloveniji položili temelj moder-
nemu delavskemu strokovnemu
pokretu.

Ivan Mlinar je bil rojen 24.
januarja 1869 in je v letošnjem
januarju dovršil 76 let. Po do-
vršitvi 4. razredov gimnazije se
je v Ljubljani in Celju izučil ti-
skarske obrti. V strokovno orga-
nizacijo grafičnih delavcev je
vstopil julija 1893. V grafični
organizaciji se je udejstvoval v
funkcijah tajnika in podpred-
sednika ljubljanske podružnice
od leta 1897 do 1920. Po presto-
pu v službo Okrožnega urada za
zavarovanje delavcev je presto-
pil v organizacijo privatnih na-
meščencev in bil od leta 1930 do
razpusta organizacije leta 1940
predsednik ljubljanske podruž-
nice.

V istem času se je udejstvoval
tudi v višjih forumih strokovnih
organizacij. Do leta 1897 niso
poslovale strokovne organizaci-
je v današnjem smislu, temveč
so bili delavci ne glede na stro-
ko organizirani v “Delavskem
podpornem in izobraževalnem
društvu”, ki je imelo tudi na na-
šem ozemlju svoje podružnice.
Tega leta so se pričele ustanav-
ljati strokovne organizacije in
tovariš Mlinar je bil določen za
njihovega glavnega zaupnika na
bivšen Kranjskem; to funkcijo
je vršil vse do poloma Avstro-
Ogrske leta 1918.

Po letu 1918 so se osnovale
jugoslovanske strokovne organi-
zacije z nazivom “Svobodne
strokovne organizacije (URSSJ)
in prvi predsednik vrhovnega
foruma za Slovenijo ((Strokov-
na komisija je bil tov. Ivan Mli-
nar, ki je deloval na tem mestu
do leta 1923. Drugič je bil izvo-
ljen na to mesto leta 1936 in ga
je upravljal do konca leta 1940,
ko so bile svobodne strokovne
organizacije po Cvetkovičevem
jugorasovskem režimu razpu-
ščene.

V organi-
zacij je deloval zlasti pri tisku
in je bil več let urednik “Delav-
ca” in drugih strokovnih glasil,
kakor “Rudar”, “Lesni delavec”,
“Ženski list” itd.

Sodeloval jo tudi pri delav-
skem političnem tisku in je več
let urejeval list “Rdeči pranor”.
“Zarja” in bil štiri leta glavni
urednik dnevnika “Naprej”, ka-
sneje pa sodelavec “Delavske
politike”.

V kulturnih organizacijah se
je udejstvoval pred prvo sve-
tovno vojno v “Vzajemnosti” do
njenega razpusta pb znanem
predavanju Ivana Cankarja v
ljubljanskem mestnem domu.
Namesto te je bila ustanovljena
kulturna organizacija “Svobo-
da”, katere podpredsednik je
bil nekaj let. Po razpustu “Svo-
bode” jebila ustanovljena “Vza-
jemnost”, katere funkcionar je
bil do druge svetovne vojne.

Omembe vredno je tudi sode-
lovanje pokojnika pri znani so-
cialistični reviji “Naši zapiski”.

Nedvomno bi bil sodeloval to-
variš Mlinar čim aktivnejše tudi
v Osvobodilni fronti, če bi ga
8. novembra 1940 ne zadela kap
in ga položila za več mesecev v
bolniško posteljo in zapustila

tako težke posledice na njego-
vem zdravju, da jebil za vsako
daljše kretanje nesposoben.

Vstop “Svobodnih strokovnih
organizacij”, katerih predsednik
jebil v tem času, v Osvobodilno
fronto ni bil izvršen le z njegovo
vednostjo in odobravanjem,
temveč po njegovem najaktiv-
nejšem priporočanju.

Pogreb pokojnika je bil naj-
zgovornejši dokaz njegove pri-
ljubljenosti med vsemi, ki so ga
poznali. Zlasti polnoštevilno je
Jbila zbrana “stara garda”, vsi še
'živeči sodelavci iz prvih časov
delavskega gibanja.

Od oficielnih predstavnikov
so se udeležili pogreba med dru-
gim predsednik CK KPS, dalje
zastopstvo Glavnega odbora
Enotnih sindikatov in drugi.
Slava tovarišu Ivanu Mlinarju!

France Svetek.

Anton Zornik s soprogo
bil na obisku v Chicagu

Minuli teden je bil v Chicagu
na konvenciji organizacije, ki
se imenuje “National Commit-
itee on Housing”, naš stari agita-
tor in razpečevalec “duševne
hrane” (delavskih listov ter de-
lavske literature) Anton Zornik
iz naselbine Herminie, Pa.

Razprave na konvenciji, ki se
je vršila v hotelu Drake, so bile,
kot pove že ime, o stanovanj-
skem problemu. Kakšne so bile

o tem bo poročal Tone Zornik
sam.

Zvečer 22. novembra je bil s
svojo soprogo na seji kluba št. 1
JSZ v SDC. Omenil je svojo ne-
davno turo po vzhodnem Ohiu
in v Penni, svojo sedanjo pot in
podal je razna priporočila za
ojačanje naših aktivnosti.

| AGITATORJI
! NA DELU

Poročiio za 4 tedne od 18. okto-
bra do 15. novembra 1946.■ Anton Zornik, zap. Penna 62

(dve novi)
John Krebel, Cleveland, O. 41
Josef Koršič. Detroit, Mich. 36

(4 nove)
Frank Cvetan, Johnstown, Pa 18
Joseph Cvelbar, Sharon, Pa. 16
Louis Barborich, Milwaukee,

Wis. (2 novi) 14
Anton Tomšič. Oakland, Calif. 12

(8 novih)
Joseph Oblak. Chicago, 111. 8

1 Anton Udovich, La Salle, 111. 7
I Leo Zevnik, La Salle, lil. 6
Ant. Jankovich. Cleveland, O. 6

i John Zornik, Detroit, Mich. 4
; Pouis Malenšek, Pueblo, Colo. 3
iJ. H. Kržišnik, Kemmerer, Wyo. 2
Louis Zorko, Chicago, 111. 2
Frank Udovich, Chicago, 111. 2
Anton Trojar, Chicago, 111. 2
Jahn Rak, Chicago, 111. 2
Frank Remitz, Rock Springs,

Wyoming 2
Edward Tomšič, Walsenburg,

Colo. 2
Anton Shular, Arma, Kans. 2
Frank Štih, Sheboygan, Wis. 2
John Pečnik, Fontana, Calif. 2
Jim Dekleva, Gowanda, N. Y. 2
A. Bozich, Cleveland. O. 2
John Kosin, Girard, O. 2
K. Erznožnik, Red Lodge, Mont. 2

Skupaj 261 naročnin. Prejšnji*iz-
kaz (4 tedne) 206 naročnin.

Tole mi ne gre
v glavo ?

Kako to, da ameriški delavci
na volilne dneve glasujdjo za ka-
pitalizem, a potem pa stavkajo
proti njemu, to mi nikakor ne
gre v glavo! Mar ne bi bilo pa-
metnejše tudi voliti proti nje-
mu, ga zavreči in s tem odpra-
viti VZROKE za stavke?

2


