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Boj ameriškega kapitalizma proti
socializaciji v evropskih deželah

Angleška vlada se je pred nekaj meseci odločila industrijo
v svojem delu okupirane Nemčije socializirati. Toda ker je iz-
rabljena ali pa razbita, rabi novih strojev. Da jih ji lahko v za-
dostni meri le ameriška industrija. A naše korporacije hočejo tako
jamstvo, ki ga jim Anglija ne more dati. Potemtakem naj garan-[
tira tudi ta posojila naša vlada.

Minister vnanjih zadev’ Ernest Bevin je premierju Attleeju
iz New Yorka brzojavil, da angleški načrt za gospodarsko obnovo
Nemčije v Ameriki nima opore. Priporočil je, da se naj ga opusti
in da naj privatni kapitalizem (v Nemčiji) za enkrat še ostane
v veljavi. To so bila poročila raznih časniških agencij. Attlee je
sklical svoj kabinet skupaj, ki je baje zasedal vso noč in končno
odločil, da ostane pri prvotnem sklepu.

Ko je Anglija bila v stiski, je naravno, vprašala za pomoč
Zed. države in dobila tri in pol milijarde dolarjev posojila. Toda
ves ameriški kapitalistični tisk je poudarjal, da ako Angliji damo
posojilo, se ga ne sme uporabiti za graditev socializma.

Nekateri liberalni ekonomi, ki razumejo zakone gospodar-
skega razvoja, so našim senatorjem dokazovali, da Anglija mora
v socializacijo, in pa da Attlee in Bevin z njo nič ne hitita. Poso-
jilo je bilo dano in Anglija nadaljuje kolikor največ mogoče po
starem neglede na kampanjske obljube delavske stranke. Chur- j
chill je zadovoljen, čeprav kritizira, a Anglija vendarle gre v so-
cializacijo, toda veliko počasnejše kot pa je obljubovala delavska j
stranka v volilni kampanji.

Zaradi odvisnosti Anglije od ameriškega dolarja in ameriške- |

ga uvoza se je vnanja politika delavske stranke znašla baš na- j
sprotno od tega kar je med vojno in prej ter v volilnem boju pro-
pagirala in obljubovala.

A prišel je moment, ko se je morala odločiti, ali naj svoj del
zasedenega rajha izroči nazaj kapitalistom ter njihovim karte-
lom, ki so pomagali Hitlerju v vlado, ali pa da izroči ta bogastva
nemškemu ljudstvu, kateremu po pravici spadajo.

Bilo je čudno, čemu je Bevin na 'posvetovanjih z ameriškimi j
oblastniki v New Yorku in v Washingtonu odnehal ter brzojavil
v London, da mi ne bi radi videli, če se bi začelo socializem izva-,
jati tudi izven sovjetske zone.

Enako se naša vlada trudi preprečiti odvzemanje bogastev
privatnikom po vsi ostali Evropi, v Aziji in kjerkoli.

Naš to je ameriški sistem verjame edino v svetost pri-
vatnne svojine. Bogataš je pri nas najodličnejša, najbolj upošte-
vana oseba. Delavec pa najmanj.

Kajti mi smo edina velika industrialna dežela na svetu, ki
nima v vladi nobenega delavskega zastopnika temveč samo člane
kapitalističnega razreda. In enako v diplomaciji.

Vsa naša vnanja politika namreč vnanja politika naše
vlade, jc hladna, ali pa tudi sovražna kakor že nanese slučaj,
proti vsaki deželi, ki podružablja narodna bogastva.

Jugoslavija se je koncem konca vzlic anglo-ameriškernu eko-
nomskemu bloku odločila podržaviti rudnike in sploh vse, razen
kmetije in obrtnije. Amerika ji posojila ne da. razen ako bi imeli
glavni dobiček od njega privatni tuji in domači interesi. Vlada
v Beogradu se taki kupčiji ni hotela predati in tako se bo država
razvijala ekonomsko na svojo- roko, dasi s težavami, ker vzelo bo
precej let. predno se izmota iz podrtij ter iz drugih posledic te
zanjo najstrašnejše vojne.

Enake oziroma slične težave ima z našim kapitalizmom Čeho-
slovaška. Poljska in deloma Francija.

Izredno ugodnim okolščinam je pripisati, da so Zed. države
zares silno bogate, in da imamo industrijo ter finančno moč, ki
ji ni primere. Vojna nas ni posebno težko zadela, razen da so naši
lantje padali na bojiščih. Tu pa nam niso sovražne dežele mogle
nikjer do živega in vsa naša mesta, vsa naša industrija, je ostala
nedotaknjena.

To sedaj šteje.
Toda kaj pa, ko spet nastopi doba, kakršna se je pričela

leta 1929?
In kot tu. tako so tudi v evropskih deželah začeli uvajati ta-

kozvani socialistični minimalni program šele kadar je bila polo-
mijada popolna namesto da bi se za socializem odločile ko je
kapitalizem še funkcioniral.

Frankov režim ima med združenimi
narodi še veliko prijateljev

Že pred letom je na konferenci združenih narodov poljska
delegacija predlagala naredbe, ki naj bi pripomogle za ukinje-
nje fašizma v Španiji. Toda dve glavni sili namreč Zed. države
in Anglija, sta stvar zavlačevale in tako ni prišlo do nobenega
resnega sklepa.

Stvar je prišla na insistiranje Poljske na konferenci v New
Itorku znova na dnevni red in zastopniki so dne 12. decembra
sklenili priporočati vladam združenih narddov pozvati iz Ma-
drida svoje ambasadorje ter poslanike, ako jih še imajo tam. To
sicer ne bi pomenilo prekinjenja diplomatičnih zvez s Frankom,
kajti upravniki poslaniških poslov bi ostali v Španiji. Zed. države
n. pr. nimajo poslanika pri Francovi vladi že precej časa, toda
naš ostali poslaniški štab je še tam in funkcionira.

Je pa nekaj držav, ki nim? jo s Francom nobenih stikov, med’ i
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Španska "račka"...
Dovolite, da smem mnogotera

važna svetovna vprašanja pri-
merjati umetno narejenim, na
tekoči trak pritrjenim račkam,
ki jih vidimo skoro na vsakem
ameriškem semnju ali “fairu”,
in na katerih si razni “lovci”
preiskušajo svoje strelske spo-
sobnosti in spretnost. Le da se v
očeh strelcev te račke ne razli-
kujejo med sabo. Vsaka jetarča
in vsaka dobra, če jo le zadeneš.

Na semnju v Parizu in sedaj
v New Yorku pa je ta reč neko-
liko drugačna. Tu imajo račke
svoja imene in še kaj. Zato “lov-
ci” niso in ne morejo biti do vseh
enoistega razpoloženja in volje.

Naj se pokaže na traku reci-
mo račka, ki se glasi na ime Ju-
goslavija—hoj! kmalu bi zmanj-
kalo pušk! Tako planejo po nji
semnjarji. Strastno pomirjajo
in še strastneje streljajo: neka-
teri naravnost v srce, drugi v
glavo in zopet drugi v rdeči
kljun. Ali, ker so prestrastni,
streljajo navadno mimo. Sem-
intja tudi zadenejo. Toda—zlod
ga vedi! zakaj se račna ne
zvrne . ..

Prav naobratno se strelci ob-
našajo. kadar se pokaže n. pr.
račka, ki nosi ime Francova Špa-
nija. Vzamejo sicer puške v ro-
ke, toda jim poleg uide globok
vzdih. A da jim le ne bi kdo
očital nevestnost, pa pristranost
in dvojno mero, se tem energič-
neje načeljustijo, ko merijo in
streljajo. Pogodijo in zadenejo
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PROTIŽIDOVSKA GONJA v Zed. državah narašča, čeprav je v Nemčiji, z Nemčijo vred, propadla.
Gornje je slika z židovskega pokopališča v Brooklynu, kjer so katoliški in drugi protižidovski zlikovci
največ Irci porušili nagrobne spomenike in napravili po cenitvah pokopališčne uprave nad sto tisoč
dolarjev škode. In pa sorodnikom pokojnikov mnogo solza.

IVERI
pa toliko, kakor da bi streljali iz
pušk z ukrivljenimi cevmi. Kaj-
ti ima Francova račka nad glavo
svetel obročec, ki se mu svetni-
ški “halo” pravi. Svetniški halo
pa je svetniški halo, sam papež
ga pomaga svetlati.

Pa si oglejmo špansko raČKo
nekoliko od bliže.

Ne vemo sicer natančno, kak-
šna ji je notranja slika sedaj
pod Francom, vemo pa toliko,
da ni taka, kot si jo je zamislila
ljudska vlada, ki jo je pridno
preoblikovala in vlekla iz bed-
nega položaja na nove tire so-
cialne pravičnosti, izobrazbe in
prerojenja.

Od laških in nemških ter dru-
gih fašistov in pododejnih de-
narnih in političnih zaveznikov
ojačani Franqo je storil vsemu
naprednemu gibanju hitro ko-
nec, pa pahnil deželo nazaj pod
peto izkoriščanja. Zato ne bomo
daleč od Francove Španije, ako
si vsaj v glavnih obrisih pred-
očimo nekdanjo Alfonzovo Špa-
nijo.

Španski kmet ni bil kmet, am-
pak kolon, to je, poljski delavec,
ki se od dninarja dosti ne raz-
likuje. Svoje zemlje ni imel. V
zakup mu jo je dajal zemljiški
veleposestnik, ki je navadno bi-
val daleč proč v mestu in ki ni
bil po postavi prav nič obvezan
držati pogodbe, in če mu je ka-
zalo, je lahko najemnino odpo-
vedal tudi med letom.

Zanimivo je vedeti, da je bila
le ena tretjina Španije katastri-

njimi Rusija, Jugoslavija, Mehiko, Poljska, Čehoslovaška in še
par drugih.

Predlog Poljske za popolen diplomatični in gospodarski pre-
lom s Francom tudi na tej konferenci ni dobil zadostne podpore.
A večina se je zedinila na ameriški nasvet za prej omenjeno reso-
lucijo. Zanjo je bilo oddanih 34 glasov in šest proti. Proti so gla-
sovali Argentina, Costa Rica, Dominikanska republika, Ecuador,
El Salvador in Peru.

Glasovanja so se vzdržali Kanada, Kolumbia, Kuba. Nizo-
zemska, Turčija, Južnoafriška unija ter nekaj drugih držav.

Sovjetski delegat Gromejko’je v debati znova poudarjal, da
se s tako resolucijo ne bo doseglo namena, a večina ni hotela dra-
stične akcije in tako ostane vse po starem.

V razpravi je dregnil delegat Kube v sovjetski blok, češ, ako
odpokličemo poslanike iz Španije, potem je logično, da jih pozo-
vemo domov tudi iz Jugoslavije. Rumunije. Poljske in “iz drugih
takih držav”. V mislih je imel Rusijo, toda je ni omenil po imenu.
In prav gotovo med delegati v svojem mnenju ni bil osamljen.
Kajti zastopniki privilegijev sovražijo sovjetski ekonomski si-
stem, ne pa Franca, ki jih ščiti.

Par dni po sprejemu te resolucije si je dal Franco v Madridu
prirediti- demonstracijo “proti umešavanju združenih narodov
v španske notranje zadeve”. Množica je baje štela dve sto tisoč
oseb in Francu “navdušeno vzklikala”.

Caudillo Franco je prišel na balkon svoje palače in govoril,
kot sta-svoj čas govorila duče in firer. Vpil je, da Španija ne bo
trpela “zunanjega umešavanja od nikogar”. Toda kje pa bi Franco
bil, ako ne bi bilo “zunanjega umešavanja”? Republika je bila
strmoglavljena ne s Francovo močjo temveč z oboroženo inter-
vencijo Hitlerjeve Nemčije ter Mussolinijeve Italije. In bila je
poražena tudi vsled ameriške in angleške nevtralnosti.

Ako bi združeni narodi resno hoteli vreči fašizem v Španiji,
bi prekinili z njim ekonomske stike. To bi lahko posebno izdatno
storile Zed. države in Velika Britanija.

Vzrok te polovičarske politike proti Francu, ki mu ne more
škodovati je, ker se takoimenovana zapadna demokracija boji le-
vičarske Španije. Prejšnjo špansko republikansko vlado je kapi-
talistični in klerikalni tisk označeval za komunistično, zato ker si
je prizadevala špansko ljudstvo izvleči iz teme in revščine. Cer-
kev se je zbala za svoja bogastva, enako drugi privilegirani sloji,
pa so se uprli in fašizem Nemčije in Italije jim je prišel na pomoč.
Ako sedaj Franco pade kdo ga bo nasledil? In za to se gre.
Kajti logično je, da ako postane Španija demokratična, dobe ve-
čino v parlamentu spet tiste stranke, ki so jo imele v republiki.
In njihov cilj so bile socialne reforme v najširšem obsegu.

rana. Kaj to pomeni? Nič druge-
ga kot to, ,da so se ogromni dr-
žavni izdatki krili največ iz dav-
kov katastrirane tretjine, kajti
davki so osnovani na katastru.

Podeželski mogotci so polje-
delce držali v toliki bedi, da so
bili ti prisiljeni tiščati v mesta,
kjer so se dajali za vsako ceno
industrijskim magnatom na raz-
polago, ako niso hoteli poginiti.
S tem pa so seveda industrij-
skim delavcem ne le nižali že
tako bornih zaslužkov, marveč
jih tudi spravljali ebnje. Um-
ljivo, da je zategadelj prišlo med
obema grdo izkoriščanima sku-
pinama do hudega trenja, ki je
bilo obema škodljivo, za indu-
strijce pa seveda kaj donosno.

Te dni sem čitala, da se je or-
ganizacija Združenih narodov
zavzela, da bo odprvila nepis-
menost s sveta. Zakaj ni kar
imenovala kulturnih dežel, ki so
zadevnega leka potrebne? Med
njimi bi našli Španijo in njene
hčerke v Južni Ameriki na pr-
vem, “častnem” mestu! Petdeset
odstotkov Špancev je nepisme-
nih. To je: vsak drug španski
človek! Krščanska in skoz in
skoz katoliška Španija je dala
svojemu übogemu nevednemu
ljudstvu cel kup različnih Ma-
rij, da jih časti po mogočnih ka-
tedralah, kapelah, votlinah
namesto da bi jim dala šole in
priliko do splošne izobrazbe.

Špansko ljudstvo je globoko
verno in pobožno. Le da mi ne
razumemo take pobožnosti, ka-
kršno nam Martin A. Nexb, ki
je večkrat prepotoval Španijo,
opisuje v svojem potopisu: “Po
sončni Španiji”. Naj navedem
le nekaj vrst iz prevoda CirilaI Štuklja:

“Vsaka hiša ima svojega sv.
Antona z otročičkom v naročju,
narejenega iz žgane ilovice. Nje-
mu so naprtili vse neprijetne hi-
šne zadeve; podi naj podgane in
miši, odvrača tatove, skrbi naj
za to, da gospodar ne bo pozabil
zapreti vrat. Če se pripeti kaka
nezgoda, mu obljubijo novega
olja za njegovo svetilko če bo

1res pomagal. Če nič ne stori, ga
pa kaznujejo. Dobrosrčni ljudje

1 se zadovolje s tem, da ga posta-
vijo pod posteljo ali v kak te-
men kot. Hujši pa bolj trdo po-
stopajo z njim: okrog vratu mu
zadrgnejo vrv in ga spuste v
vodnjak; tu mora do vratu viseti

■ v vodi, dokler se ne poboljša.
Slika ali kip je za Andaluzijca
živa resničnost in zato jo kaznu-
jejo . . .” Itd.

O, ne streljajte v špansko
račko!

Socializacija v
Angliji

Socializacija na Angleškem je
počasna stvar. Premogovniki
preidejo v državno posest šele
1. januarja, ker niso zaplenjeni
temveč se ta proces vrši po le-
galnih potih anglosaške justice,
kar vzame čas. Lastniki bodo
primerno odškodovani.

Centralni bančni sistem v An-
gliji pa je že podržavljen.

Dalje delavska vlada obljub-
lja podržaviti kovinsko in trans-
portno industrijo ter javne na-
prave, ki jih v angleščini ozna-
čujemo “public Utilities”.

Sploh je socializacija v An-
gliji četudi polževa, vendar
toliko v procesu, da je ustaviti
niti toriji ne bi mogli, čeprav to
resno poskušajo.

DR. METOD MIKUŽ:
IZ ŽIVLJENJA DUHOVŠČINE IN CERKVE

NA SLOVENSKEM
((Ta članek je za SANS napisal

dr. Metod Mikuž, predvojni tajnik
ljubljanskega škofa Gregorija Rož-
mana, ki prihaja iz poznane ljub-
ljanske meščanske družine, študi-
ral je na ljubljanski bogoslovnici in
teološki fakulteti. Njegova doktor-
ska disertacija je bila kot odlično
delo vposlana v vpogled višjim vati-
kanskim cerkvenim krogom. Dr. Mi-
kuž slovi kot odličen teolog in radi
tega je njegova razprava o cerkvi in
politiki toliko važnejša. L. 1942 je
šel v partizane ter bil verski rese- |
rent Glavnega štaba Slovenije. Pri-
čujoča slika je iz tiste dobe. Po os-
voboditvi ga je ljudstvo kočevske-
ga okraja izvolilo v jugoslovansko
zvezno skupščino v Beogradu. Dr.
Mikuž je bil med prvimi duhovni-
ki, ki je pravilno ocenil postopanje
škofa Rožmana za navadno izdaj-
stvo slovenskega naroda ter moral-
no in stvarno podprl narodno osvo-
bodilno gibanje. SANS )

Ko je slovensko zemljo mese-
ca aprila leta 1941. pregazil troj-
ni okupator, Hitlerjanci, Italija-
ni in Madžari, so se demokrati-
čne sile slovenskega naroda kaj
hitro znašle in že 27. aprila iste-
ga leta osnovale Osvobodilno

i fronto, katere osnovna naloga je
bila: neizprosen in oborožen
upor proti okupatorjem, obenem
pa graditi in utrjevati med svo-
bodoljubnimi množicami resni-
čno in pravo demokracijo, kajti
samo ta more sprostiti vse pozi-
tivne in napredne sile v ljudskih
množicah, ki so edine sposobne
izdržati in dobo jevati krvavo
osvobodilno vojno in ustvariti
tisto svobodo, o kateri so sanjali
najboljši in največji slovenski
duhovi in katero danes uživamo,
združeni z ostalimi jugoslovan-
skimi narodi v Titovi Jugosla-
viji.

Nadvse jasno je, da se tega
največjega in krvavega napora
v zgodovini našega naroda niso
niti z najmanjšo voljo do sode-
lovanja udeležile nedemokrati-

I čne sile in da so se, nazadnjaške
kot so bile vselej in vselej pri-
pravljene zatreti vsak svobodo-
ljubni poizkus delovnih ljudskih
množic, v razmeroma najkraj-
šem času spečale z okupatorjem
in tako zašle na najžalostnejšo
pot narodnega izdajstva. Kakor
je slovenskim ljudem, ki iskre-
no verujejo v Boga in njegovo
Pravičnost težko priznati, ven-
dar morajo resnici na ljubo in po

i svoji vesti to tako danes kot
pred štirimi leti jasno in nadvse
odločno pribiti pred vsem svo-
bodoljubnim svetom žalostno
resnico, da so uradna katoliška
Cerkev, njen višji pa tud< nižji
kler skoraj brez vsake izjeme
odigrali, v veliki domovinski
vojni najžalostnejšo vlogo, vlo-
go Judeža-izdajalca in si s tem
nakopale pravično in upraviče-
no kazen in nejevoljo poštenega
dela slovenskega naroda. Ne da
se ne olepšati, ne opravičiti in še
manj zmanjšati njihova velika
krivda, kajti radi njihovega ju-
deževega izdajstva so umirali ti-
sočeri in tisočeri Slovencev bo-
disi kot interniranci po italijan-
skih in nemških taboriščih, bo-
disi kot talci, bodisi kot od njih
zapeljani izdajalci v belogardi-
stičnih bojnih formacijah in radi
njih je gorelo nebroj vasi in do-
mov.

Ko so zmagoslavne Titove ar-
made osvobojale Slovenijo, se je
izdajalskega slovenskega klera
lotil velik preplah, kajti jasno sc
je zavedal svojega zločinskega
početja in zato je bežal z umika-
jočo se Hitlerjevo armado in
kvizlinškimi tolpami domobran-
cev, hrvatskih ustašev in srbskih
četnikov in se naselil, še danes

I nekaznovan, bodisi po tistem
delu slovenskega ozcmlia (Koro-
ški in Primorski), ki ga še unrav-

jIjajo vojne oblasti zapadnih za-
; veznikov, bodisi nekje po Sever-
j ni Italiji, na ihujši nekateri kriv-

| ci pa so zbežali celo v Ameriko.
Jasno je, da je bežal med prvimi
tudi tisti, ki je ves čas osvobo-
dilnega boja ščuval slovenski
narod na medsebojno sovraštvo
in na boj s partizani, češ, da so
to roparske in razbojniške tolpe,
ukazoval in dajal nižji duhov-
ščini navodila, kako naj na priž-
nici in v spovednici v vesti pre-
povedujejo vsako sodelovanje z
Osvobodilno fronto, tisti, ki je
z mašo in s svojo navzočnostjo
dajal moralno upravičenost za-
prisegi Hitlerjevih pomagačev in
hlapcev—slovenskih domobran
cev ljubljanski škof dr. Gre-
gorij Rožman, katerega jev pre-
teklih mesecih slovenska ljudska
oblast obenem s “prezidentora”
Rupnikom in SS policijskim ge-
neralom Rosenerjem pravično
sodila in obsodila za vsa njihova !

veleizdajalska početja.
Duhovščina, ki ni zbežala in

ki je slovensko ljudstvo ni ob-
sodilo, ker se jezadržala vsa šti-
ri leta zgolj pasivno in ni na no-
ben način, čeprav je.bila to nje-
na edina dolžnost, pomagala in
sodelovala s poštenim ljud-
stvom, se je sprva na vse načine
prizadevala prepričati svobodo-
ljubni in svobodni slovenski na-
rod. da bo od dneva zmage dalje
z vsemi močmi sodelovala in po-
magala graditi novo in lepšo bo-
dočnost. Kot je vsa štiri leta kr-
vave borbe poudarjala pod Hit-
lerjem in Mussolinijem, da je
vsaka oblast od Boga, tako je tu-
di od dneva svobode obljubljala
in zatrjevala, da se bo pokorila
novi, to je, ljudski oblasti, isto-
tako radi Boga. A resnici na lju-
bo je treba povedati, da je bila
to velika laž in obenem dovolj
jasen preizkusni kamen, kakšna
je pač njihova vera in iskrenost
Glejte! Hitlerju in Mussoliniju
so se pokoravali ker sta ime-
la, kot so trdili in učili, vso svo-
jo nečloveško oblast od Boga sa-
mega novi, ljudski oblasti pa
se nočejo pokoravati. Privatna
zadeva njihove vesti je sicer
kako bodo enkrat zagovarjali
svoj greh, nikakor pa ni nekaj
zgolj zasebnega to, da s to svojo
nepokorščino. nesodelovanjem
in nezvestobo do naroda v kar
naj večji meri majejo in devajo
v nič ugled pravega Kristusove-
ga nauka in njegove Cerkve.

Prav nobena skrivnost ni da-
nes. da duhovščina, ki je še osta-
la v Titovi Jugoslaviji, vzdržu-
je ilegalne zveze z višjim in niž-
jim klerom, ki je kot sramotni
in zločinski übežnik nekje iz-
ven države in da vsi skupaj ho-
čejo škodovati ugledu nove Ju-
goslavije in razkričati njeno pra-
vo demokracijo kot najhujšo ti-
ranijo, kot “rdeči raj”, kot “eks-
pozituro Moskve” in podobno
Slovenskim ljudskim množicam
ki so v težkih dneh svojega na-
roda stavile vse svoje narodnost-
no in človečansko dolžnost, je
danes sicer jasno, da je vse to
gola in zlonamerna laž in nima
tudi najmanjšega strahu, da bi
tako blebetanje in klevete ka-
korkoli moglo škodovati domo-
vini in njenim silnim in nesebič-
nim naporom zgraditi res lepo
in srečnejšo bodočnost in je za-
torej ta “problem” v domovini
nadvse jasen in rešen. Prav ta-
ko pa se slovenski narod tudi za-
veda, da morajo vse te klevete
radi nepoučenosti le škodovati
ugledu njegove domovine kje v
inozemstvu, zato je čisto na me-
stu, da si vsaj v najbežne jših
črtah ogledamo naš “rdeči raj”

(Dalje prihodnjič.)

Za 9'od
No. ali je bilo med tvojimi

darili za god tudi kako prijetno
presenečenje?

O. in še kakšno! Od Zupa-
na sem dobil knjigo, ki sem jo
nekoč posodil Severju.

“Pavliha.”
Pišite po novo knjigo “Slo-

vensko-ameriška kuharica” v
Proletarčevo knjigarno. Cena
55.00. Naročite si jo še danes.

Tole mi ne gre
v glavo ?

Ker je naša vlada toliko za
svobodne volitve na Poljskem,
v Rumuniii in Bolgariji, čemu
jih ne zahteva tudi v New Tor-
ku. kjer je bila v novembru vo-
lilna lista odrečena socialistični
in še par drugim radikalnim
strankam, to mi nikakor ne gre
v glavo! In tudi to ne, čemu ni-
kdar ne zahteva svobodnih vo-
litev v naših južnih državah!
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