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Boplei brec podpisa se ne priobčujejo. — Bokcpisi se ne vračajo. — Pri spre- 

membi bivališča prosimo naročnike, da nam naznanijo poleg 
NOVECiA tudi ŠTABI naslov. 

■stered m Second-Class Matter December 23rd, 1913, at the Post-Office at 

Chicago, Illinois, under Act of March 3rd, 1879. 

Vera in znanost. 

V vsakdanjetfi življenju se smatra kot samo ob sebi umevno, da 

je vedeti več vrtnino kot pa verjeti; da oni, ki nekaj ve, mnogo nad- 

kriljuje onega, ki tisti nekaj samo verjame; in da mora tisti, ki uie- 

kaj verjame, spremeniti svoje naziranje, ako mu drugi dokaže, da on 

zna, da ono, kar prvi verjame, ne odgovarja istimi. Toda pri vzigo- 

jevanju otrok in vzgoje vanju narodov, se postavi ta samooUsehiume- 

vnost na glavo, in se smatra vero za važnejšo 'kot znanost, in vsled 

tega se uporablja mnogo več časa, truda in moča za utrditev vere kot 

pa za povečanje in poglobitev znamosti. Človeka, ki je zgubil svojo 

vero se smatra za mnogo nesrečnejšega, kakor pa onega, ki je poza- 

bil, kar je nekdaj znal, ali pa ki si ni nikdar pridobil kakega zna- 

tnja. To je tna vsak način protislovje. To so veliki misleci že davno 

spoznali, vendar se jim ni posrečilo, da bi spravili to napako s sveta. 

Kaj je temu krivo? 
Za razširjanje vere in za vzgojo v veri je že od nekdaj obstojala 

močna in mogočna organizacija, organizacija duhovništva, dočim je 
bila znanost in veda vedno prepuščena slučaju. Ta duhovniška ka- 

sta je znala vethio in povsod dokazati svetnem vladarjem, da je vera 

važnejša za njihove interese, da je torej vzdrževanje' vere mnogo važ- 

nejše in za mogotce koristnejše opravilo, kakor pa podpiranje zna- 

nosti. Tako je bilo v resnici do današnjega dne, in če bi bilo po že- 

ljah duhomištva, bi takojo&talo na vekomaj. Država kot jo pozna- 

mo m-ore obstojati in se obdržati v ravtnotežju, (kar je glavna naloga 
vladnih organov, ki so samo vršilci povelj vladajočega razreda), edi- 

no dokler se ljudstvu ohrani vera. To je namen vsega verskega upli- 
va in klerikalne vzgoje, kar latinski pisatelj Curtius zelo naivna po- 

trjuje. V svojem romanu "Alesaftder", četrta knjiga, 10. poglavje 
pripoveduje: ''Duhovniki, ki so dobro vedeli, kako nastane lunin 

mrk, niso hoteli razložiti tega .naravnega pojava vojakom, temveč so 

jih pustili v veri, -da pomenja lunin mrk nesrečo, in sicer če je mrk 

v sovražnikovi deželi, pomenja nesrečo za sovražnike." Temu pri- 
stavlja svobodomislec Curtius: "Nič nima na neiobraženo ljudstvo 
tak upliv kakor vera, in če tudi je sicer nemirno in uporno, se pusti 

'voditi od duhovnikov, kakor hitro ga hipnotizirajo z besedo vera,Ja- 

žje kot od drugih voditeljev-" 
Ali ne veljajo gornje besede v veliko večji meri za današnje ča- 

se, ko se je dobro organizirana cerkev združila z mogočmki brutalne 

kapitalistične države, kot pa za davne čase Alexawdra? Na .ta način 

nam je tudi razumljivo, kako more manjvredno, takoreko?samo na- 

domestek, namreč vera, neomejeno vladati nad dragocenejšem, nad 

edino pravim, 'nad znanostjo. To je vse v interesu kapitalistične dr- 

žave. Njeno geslo je in mora biti: Znanost samo zanesljtivim ste- 

brom države, vera pa vladami in usužnjeni masi! 

Kaj sledi iz tega za one, ki nočejo biti sužnji države? Da se bo- 

rijo, da se da tudi njim znanost namesto vere, da zahtevajo in izsili- 

jo o ddržave, da rek "znanost je moč" tudi za nje velja. 

Venerične bolezni. 
S 

Spalne bolezni, ali kakor jih tudi imenujejo venerične, tajne in 

privatne bolezni, so spravile v črno zemljo že marsikaterega našega 
rojaka. Vsled nepažnje, sramežljivosti ali pa nevednosti, si je že 

mnog naš človek nakopal težko bolezen, ki mu je takorekoč za- 

strupila telo, srce in dušo in mu prinesla zgodnjo smrt. 

Rojaki po večini mislijo, da je spolna bolezen nekaj strašnega 
• in sramotnega, kar se mora čuvati kakor kako veliko skrivnost, o ka- 

teri se ne sme nikomur ničesar, zaupati, niti svojemu najboljšemu pri- 
jatelju ne. Mnogi nočejo niti iskati zdravniške pomoči, ampak se 

kar sami zdravijo po kakih drago plačanih, a ničvrednih navodilih, 
ker se boje, da bi jih zdravnik izdal, da bi komu povedal, da imajo 
spolno bolezen! Ravno nasprotno je resnica. Nihče ne zna tako ču- 

vati tajnosti kakor baš zdravnik. Kar se zdravniku pove in kar sam 

vidi, to ostane drugim zapečatena knjiga. Zdravnik je dolžam po 
vseh pravilih morale in etike držati kpt največjo tajnost vse karkoH 
mu bolnik zaupa ali kar sam na njemu vifli. Kršenje teh pravil se 

smatra za zločin in se kaznuje po zakonu. Vendar se silno redko 

pripeti, da bi se kak zdravnik pregrešil v tem oziru. Nihče, niti sod- 

nija ne, ne more zdravnika prisiliti, da odkrije tajnost, ki mu jo je 
nekdo kot njegov pači j en t odkril in pokazal. Pa vsak sam lahko vi- 

di, kako sanešna in otročja je misel, da bi 'zdravnik komu pripovedo- 
val, da ima oni, ki se pri njemu zdravi, spolno bolezen. 

Med tem pa spolne bolezni sploh niso tako strašne, in tudi ne ta- 

ko sramotne, kakor si nepoučeni predstavljajo. Te bolezni so kakor 

vse druge človeške bolezni. Strašne so samo takrat, če se jih zane- 

mari in ne zdravi pravočasno, a sramotne so samo takrat, ko nima 

<lotioni, ki ima tako bolezen, dovolj vesti in obzira do drugih, ampak 
jo širi in prenaša na druge. 

Isto pravilo kot za druge 'bolezni velja tudi za spolne: treba jih 
zdraviti takoj, ko se pojavi jo,'ker se takrat najlažja in najhitreje o- 

zdravi jo. 
Kakor vse bolezni, tako tudi spolne, so težko ozdravljive in vza- 

me zdravljenje mnogo časa in denarja, kadar so zastarane. 

Venerične bolezni niso tako strašno in nevarne, kakor si Jju-dje 
mislijo — toda to velja edino v slučaju, da se takoj in ipravilno zdra- 

vijo. 
Mnogo srečnejši je oni, ki ima kako spolno bolezen, kakor pa o- 

nl, ki ima jetiko, raka, organično bolezen srca ali kako drugo težko 

bolezen. Nekatere nase" rojake je težko o tem prepričati, in mnogo 

je takih, ki bi raje videli, da jih popade magari sama črna kuga, ka- 
kor pa da bi dobiil kako tajno, spolno bolezen. 

N^ovrtljivo dejstvo je, da imamo danes izvrstna in zanesljiva 
sredstva za zdravljenje veneričnih bolezni, dočim se še ni 'našlo ni- 

kakega zanesljivega sredstva za tuberkulozo (jetiko), kadar je že 

močno napredovala^ ali pa za raka. 

Pravzaprav pa ni nikako čudo,. da ima naš narod čudne in krive 

pojme o spolnjk boleznih in spolnem življenju sploh, če se pomisli ka- 
ke govorice in bajke se med njim širijo o tem, in kako številni maza- 

ei v pretiranih in groznih besedah opisujejo posledice, ki naj baje 
izvirajo iz teh bolezni. 

Če ima na primer nekdo v hiši kako spolno bolezen, se (takoj za- 

čno vsi pritoževati in rogoviliti proti njemu, (govoreč kako nevarno 

je biti z njim pod isto streho, ker je nevarnost da on druge okuži. — 

Nasprotno pa če ima nekdo influenco, jetiko ali kako drugo, v resni- 
ci nevarno nalezljivo bolezeai, ne bo nihče rekel niti ibesedice; niti ta- 

krat se ne bo nihče upiral, če bobiik pljuje po tleh — in vendar se 

jetika, influenca in podobne bolezni lažje prenesejo na druge, kot pa 

veneriene bolezni. Spolna bolezen se prenese skoro-izključno s spol- 
nim občevanjem, redkokedaj na kak drug način. Živeti pod isto 

-streho, v isti^sobi, z osebo, ki ima venerieno bolezen, je samo takrat 

nevarno, ako imaš ž njo intimne odnošaje, ali pa če rabiš isto perilo 
ali iste brisače, kot jih rabi taka osoba. Sedeti pri taki osebi in se z 

njo pogovarjati in niti najmanj nevarno, ker se take bolezni ne mo- 

rejo prenesti z dihanjem in razgovarjanjem. 
Nihče na svetu ni tako ilaiven in lahkomiselen, kakor oni, ki mi- 

sli, da bo njegova venerjena bolezen sama zginila. Da, zginila bo, 
toda ne tja, kamor 011 misli, temveč odšla bo globljije v njegovo te- 

lo, in grizla in glodala bo nit njegovega žrvljenja, dokler je popol- 
noma ne zastrupi, pretrga. 

Da, celo tako maiomarmn jjuai je, ki niso zastrupm samo seue, 

temveč prenesli svoj strup tudi na svoje žen« ali može, in eelo na ne- 

dolžne otroke. Če se kdo lahko imenuje za izločinca, se mora imeno- 
vati tisti, ki brez vsakega pomislika prenese svojo venerično bolezen 

na svojega zakonskega druga in na svoje potomce. 
Venerične bolezni se dajo skoro v vseh slučajih razmeroma hitro 

ozdraviti, toda to samo takrat, če. se jim takoj v začetku posveti vsa 

pažnja in če se zdravi pravilno. Tisti, ki jih zdravi, mora dobro po- 

znati take bolezni in mora imeti skušnjo v zdravljenju takih bolez- 
ni. Ako take bolezni zastare, treba imnogo več časa za zdravljenje, 
a z zastaranjem postanejo' tudi nevarne in pogubne, tako, da se jih 
marsikateri nikdar ne more več rešiti. 

Pri spolni bolezni, iki je zanemarjena, se lahko po pravici reče: 

"Človek zna, kje in kedaj jo je dobil, a •nikdar ne zna, kedaj jo bo 
— izgubil." Zato naj oseba, ki-dobi venerično bolezen, ne odlaša z 

zdravljenjem in se naj ne obotavlja, temveč naj gre takoj, ko zapazi, 
da ima tako boleecn, k zanesljivemu in izkušenemu zdravniku, ki zna 

kako se take bolezni uspešno zdravijo. 
Mnogo je zdravnikov, ki so izvrstni, a nimajo potrebnega znanja 

niti ne skušnje, kako zdraviti .take bolezni. Nekateri zdravniki spi.oh 
nočejo zdraviti venerlčnih bolezni, drugi zopet imajo tako veliko 

prakso, da nimajo ne časa ne volje za osebe s tajnimi boleznimi. Ve- 

činoma vsi taki zdravniki pošljejo take..boJnike~Ii specijalistom za 

spolne bolezni, ki imajo posebno znanje ki dolgoletno skušnjo, te/ 

tudi-vse potrebno za zdravljenje. .... * -v 

Namen tega članka ni,- da bi natanko popisali posamezne veneri- 
čne ali spolne bolezni, V to bi.bilo <treba celo 'kinjigo — torej mnogo 

več prostora, kakor ga more dati, temu predmetu list, ki je namenjen 
šiiši javnosti. Vzelo bi pa. tudj^^ilno velJko časa, ker to je zelo obse- 

žen predmet, za katerega bi bilo treba ne samo tedne in tedne, tem- 

več cele mesece, da se saniO.^dvrsho-obdela. Za splošno, •natanevfo 
obdelan je "tega predmeta bi treba več kot leto dni. Vrhu tega ni do- 

bro in tudi ne dovoljeno pisati v javnem glasilu podrobno o venerič- 

nih boleznih. Sme se pdvrs.no omeniti, kakor je to storjeno v tem 

članku. Podrobno o fem pisati je dovoljeno samo v zdravniškem 
smislu ali pa v posebnih knjigah za zdravnike. 

Kakor je bilo že v začetku omenjeno, so venerične bolezni že 

marsikaterega našega rojaka uničile, upropastik. Da se to tudi dru- 

gim ne primeri, naj se drže, ako imajo ali dobijo fa-ko bolezen, slede- 
čih navodil: 

1) Ne bodi sramežljiv in bojazljiv, temveč pojdi takoj k za- 

nesljivemu zdravniku in ga prosi pomoči 
2) Drži se strogo zdravnikovih navodil in nikar ne misli, da 

jftiaš več o svoji bolezni kot pa zdravnik. 
3) Ne kupuj in nikdar ne rabi kakršnihkoli preparatov za ve- 

nerične bolezni, ker si lahko nakoplješ najhujše posledice. Mogoče 
ni preparat, ki ga kupiš v lekarni ali pa od kakega mazača, ali ki ga 

ti priporoča kak prijatelj, tisto, kar zahteva tvoja bolezen. Edino 

kompetenten .zdravnik lahko ve, kaj treba storiti y tvojim slučaju in 

kaka zdravila so potrebna. Na vsako osebo, kateri taki preparati 
pomagajo, pride sto oseb, katerim so ve& škodili nego koristili. Ta- 

ki preparati navadno tako delujejo, da -odstranijo bolezen s površi- 
ne, in tisti, ki jih jemlje misli, da je ozdravljen, jjer so vsi zunanji 
znaki izginili, a v kratkqm času spozna, da je bolezen šla globlje v te- 

lo in kri, da je t-orej še vedno v telesu, četudi ni nobenih zunanjih 
znakov. Pri pregledovali ju za ameriško vojsko med svetovno vojno 
so oblasti našle venerične bolezni pri mnogih, ki so mislili, tfn so o- 

zdravljeni in da jih več nimajo. Na vprašanje, kako so se zdravili, 
je večina odgovorila, da so .kupovali različna patentirana zdravila in 

da so se sami zdravili. Zunanji znaki so izginili, a bolezen je bila 

vseeno še v telesu. 
Na podlagi tega je vlada izabranila oglaševanje in prodavanje 

vsih takih ,preparatov za tajne bolezni. Sedaj ima po zakonu edina 

zdravnik pravico zdraviti in predpisovati zdravila za tajne bolezni. 

Ako to kdo drugi dela, krši s tem zakon in lahko pride v neprilike. 
Tudi lekarnar ne sme dajati brez zdravniškega recepta preparatov za 

tajne 'bolezni. V nekaterih državah; kakor na primer v Pennsylva- 
niji, je po državnem zakonu prepovedano oglaševanje-(inseriranje) 
zdravljenja venerienih bolezni vsem osebam, tudi zdravnikom. 

4) Kadar imaš venerieno bolezen, ne daj se od nikogar prego- 

voriti, da bi iskal zdravja pri kaki zakotni babici, kakemu mazaču 

ali vsevedežu, ali pri kakem podobnem ignoramusu, ki nima niti poj- 
ma o telesnem ustroju in o zdravljenju ne samo veneričnih temveč 

sploh nobenih bolezni ne. Tu in tam se nazadnje pripeti, da taki 

''zdravniki'' ozdravijo kak lahek slučaj, toda to je samo slepa sreča 

po oni znani: Tudi slepa kokoš včasih zrno najde. 
5) Zaponmi si, da kronične (zastarane) venerične boJezni v ve- 

čini slučajev vzamejo precej časa predno se doseže popolno ozdrav 
ljenje, zato imej pri zdravljenju veliko potrpežljivost in potrpljenje. 
Ne poslušaj nasvetov nepoučenih ljudi? ker te lahko zmotijo, tako da 

ne bo nikakih uspehov in se bo tvoja bolezen še poslabšala. 
6) Bodi pošten! Kadar imaš venerično bolezen.je ne prenašaj 

na druge, temveč si takoj poišči zdravja. Zdrži se vsakega spolne- 
ga občevanja, dokler nisi popolnoma zdrav! 

Vsak človek bi moral biti dovolj dobro poučen o samem sebi. po- 
sebno o ustroju nad vse važnih spolnih organov, da bi mogel takoj za- 

slediti vsa.ko nerednost v svojem telesnem sestavu. Poznati bi mo- 

ra1 samega sebe tako, da bi bil v stanu preprečiti razne bolezni. Ti- 
sti. ki ne ve ničesar o svojem telesu i'n svojih udih. 'gre k zdravnikr 
run a vadi šele tedaj, ko se je bolezen že globoko ukoren;nila in ko je že 
"koraj prepozno. Nekatere bolezni spolnih organov ne povzročajo 
skoro nobeoie bolečine, dok]er niso že popolnoma razvite. Kdor ho- 
če biti zdrav na telesu in duhu, mora predvsem temeljito poznati 

svoje telo, ude svojega telesa. Kdor Eoce imeti zdravo potomstvo, 
mora 'na vsak način, vedeti, kako je z našimi spolnimi organi. Kdor 
hoče vse to, kdor hoče dobro samemu sebi in svoji družini, si 'bo ta- 

koj naročil neprecenljivo knjigo "Izvor življenja", ki se jo dobi za 

$1.50 pri Glasu Svobode. 

Iz laške mizerije. 
Trst, konec novembra. 

Veliki gromovnik Mussolipi je stresel svojo -glavo in na ubogo 
rimsko poslansko zbornico so se vsule strele, ki so udarjale brez usmi- 

ljenja na vse strani. S stisnjenimi pestmi in Škripaj očimi zobmi je 
poslušala zbornica ob otroško razposajenem veselju fašistov, svojo 
obsodbo in molčala. Potem pa se je začela razprava o vladni izjavi. 
Govorili so govorniki vseh strank, nekateri kakor Sardinec Cao, u- 

nitarski socialist Turati, republikanec Conti, Nemec Reuzt-Nikoiussi 
in Jugosloven dr. Wilfan, precej ost m, ali vsi njihovi protestni glasovi 
so izginjali ob zmagoslavnem divjaAju fašistovskih krieajev, ki so šli 
celo tako daleč, da so iz njihovih ust na ministrski klopi bruhale psov- 
ke kakor "baraba" na poslance., ki so se drznili ugovarjati njihove- 
mu samovoljnemu, ves ugled 'narodnega predstavništva v blato zasra- 

m o vanj a tlačečemu nastopanju. Veliko poslancev ni moglo prenašati 
te v parlamentarnem življenju edjne nad vse sramotne farse ustavne 

vladavirfe^in so pobegnili iz zbornice. Koliko v takih razmerah ve- 

ljajo besede, kakor na pr. Mussolinijev medklic na dr. "VVilfanovo 
vprašanje, kakšni so nameni vlade glede drugonarodnega državljan- 
stva: "Enake pravice, enake.dolžnosti!'' je pač lahko umljivo. In 
potem je prišlo glasovanje.-- Od 429 navzočih poslancev jih je g'a«o~ 
valo 306 za vlado, 116 prsdtrnjej, 7 pa se jih je vzdržalo glasovanja 
(Lavrenčič, dr. Podgornik, dr. Štamger, dr. Wiifan in Nemci Tinzl, 
Togtfenburg in Walther. Posl. Šček in Reut-Nikolussi nista bala pri- 
čujoča pri glasovanju). Proti vladi so glasovali socialisti, komunisti 
in republikanci. Tak je pač rimski parlament. Mize ri j a! Dijete 
sicer znašajo samo 1250 lir mesečno, po vseh odbitkih komaj dobrih 
1000 lir, m tako je zbornica, namesto da bi na naravnost skrajno^a- ljivo vladno izjavo odgovorila z moško kretnjo enotnega odstopa — 

Mussolini jo itak razženc, kedar se mu bo zljubilo — pokorno skri- 
vila hrbet pod fašistovskim bičem, se z zaupnico-zahvalila Mussolini 
ju za prejete klofute in krvave srage in si za par mesecev, ftorda tu- 
di samo za par tednov ali dni podaljšala svoje beraško življenje. 

Da bi se Mussolini pri izvrševanju svojih načrtov oziral na zbor- 
nico, je popolnoma izključeno. Zalkladni minister je sicer res podal 
v zbornici poročilo o načrtih, ki jih ima vlada za upravno in davčn.> 
reformo, državni podtajnik ministrskega predsednika je tudi daL 
razdeliti poslancem neki dodatek k vladni izjavi, ki napoveduje vse: 
mogoče preuredbe, ali obenem je vlada, zahtevala' polnomoč, la izvrši, 
vse to do konca 1. 1923. in bo potem samo -poročala parlamentu, kako. 
je izVršila# svoje načrte. Parlament ji je popolnoma nepotreben in 
se tudi ne bo ozirala nanj. 

in seua.1 se začne *' šteden je "! — Pri samih -državnih železnicah 
nameravajo odpustiti 30 do 40 tisoč nameščencev. Večji del želez- 
nic, izvzemši iglavne proge, telefon in razna druga državna podjetja, 
hočejo prepustiti zasebnim družbam. Te^ če bodo hotele delati tudi 
le z najmanjšim dobičkom — država je imela pri železnicah eno mili- 
jardo in 260 milijonov lir izgube! — bodo zopet odpustile vso silo na- 
meščencev in zvišale tarife. Brezposelnost se bo grozno povečala, že- 
lezniški in telefonski promet znatno podražil- Revidirale se bodo voj- 
ne pokojnine, izdait!ki za jama dela se skrčijo na najpotrebnejše; zo- 
pet povečanje brezposelnosti. Uvedejo se novi davki, ko je obdače- 
h<r že vse, celo zrak, okna na ulico, baLkoni i^. Vojna odškodnina in 
izdatka za obnbvo po vojni oškodovanih krajev se "časovno" druga- 
če razdeli, kakor je bilo urejeno doslej; to se pravi, da se 'bo izplačilo- 
zavleklo na čim daljši r6k. Kakor se čuje, se nameravajo celo tudi 
znižati plače državnim nameščencem. 

Tako se hoče urediti državno gospodarstvo, na ta način se hoči> 
'doseči ravnotežje v državnem -proračunu. In Mussolini je dejal n 
"Hočemo in bomo!" Ali na kakšen način, za kako ceno?!* Za ceno* 
večje mize rije! 

Državin primanjkljaj za proračunsko leto 1921-22. je bil prora- 
čunan na 6 milijard 870 milijonov lir. Sedaj pa se je izkazalo, da je 
narastel na 7 milijard 352 milijonov lir in če se upoštevajo neizpla- čani obroki obresti za dolgove in še ne izterjani davek na večji dobi- 
ček in povečanje imetja, znaša primanjkljaj celo 8 milijard in 260 
milijonov lir! Kritje pa — O. Novi zakladni minister je povedal,, da bo znašal primanjkljaj v tekočem letu 1922-23. nad štiri milijar- de, v bodočem, to je 1923-24. pa nad pet milijard. Tako bo imela I- 
talija v treh proračunskih letih nič manj kot 18 milijard lir primanj- kljaja! Z državnim dolgom, ki obsega 180 milijard, »bi pomonjalo t-> 
nič manj kot okoli 5000 lir na glavo! Za laško narodno gospodarsko- mizerijo več ko preveč! In kje so potem še davki, dajatve za pokriti del proračuna?! 

O, lepi časi nas čakajo v blaženi Italiji, pod zlatim italijanskim, solncem svobode, pod ažurnim italijanskim nebom- vittoriovenetske 
d&e in slave! 

To /l'ni c\a — ril——m-- • 
w v iifliu vttsi uraianiKi vsen trzasian ladjedelnic izvzemši Lloydovo, ki itak že skoraj popolnoma miruje, -dobili — od- 

poved za 31. decembra t. 1. To se pravi, da se z novim letom ladje- delnice zapro. Delavstvo bo dobilo odpoved seveda 14 dni pred za- 
prtjem. Okoli 10,000 ljudi bo zopet brez kruha na cesti- Zakaj ? — 

Ker ladjedelnice nimajo nikakršnega dela več. — Ko je šlo za razde- 
litev "vojnega plena" bivših avštro-ogrskih ladij, se je Italija tepla, 
za vsaik borni čolniček; sedaj, ko ima itak več kot preveč tonaže, ko 
ne ve kam s svojimi ladjami, ker nima ničesa izvažati in uvažati in i- 
majo tudi druge države same preveč brodovja, pa 

'4 vojni plen'' tro- 
hni in rjavi po vseh mogočih pristaniščih, tudi v tržaškem, ladjedel- nice se zapirajo, delavstvo, tisoči, pa stradajo brez zaslužka, brez. 
'kruha! Iz Rima pa fašistovski diktator kriči v svet, da bo držal po- godbe, če se mu bo zdelo, da bo Italija hodila svoja pota, da bo le še 
■bolj z davčnim vijakom stisnil za vrat že itak komaj še gagajoče, ljudstvo«' razcapan fa/ntalin, ki kaže jezik vsenaokoli in zadnji 'koš- 
ček kruha trga iz ust svoji lastni družini! 

Verjetno je, da ob takih razmerah ni daleč čas, ko se pokažejo- 
prvi "uspehi" fašjstovske zunanje in 'notranje politike. Italija itak 
že prednjači vs9m.11 svetu v brezposelnosti, ki pa jo bodo "vladni 
varčevalni" ukrepi le 'še silno povečali. Zunanji sjret ne potpebuje 
tuje delovne roke, iker se mora večinoma sam boriti tz zastojem v pro- 
izvodnji, na tisto stran pa, kjer bi laški brezposelni delavec vendar- 
le še mogel najti kruha, kakor na pr. v Jugoslaviji, kjer se toliko zi- 
da in obnavlja ter naravnost primanjkuje strokovno izvežbanega de- 
lavstva, pa fašistovski fantalin kaže svoj jezik in svojo .pest! In ta- 
ta vladavina naj potem reši državo propada!, reši narod iz vedmo huj- 
še mizerije?! Ne! Na ta način se It,alija le vedno hitreje bliža sta- 
diju, v katerem morajo popokati one itak rahle vezi, ki jo danes še 
drže skupaj. Avtonomistično gibanje na Sardiniji, enako gibanje v 

južni Italiji, kjer vlada vsled splošne zanemarjenosti najkrutejša be- 
da, popolna brezbrižnost za državne stvari v Siciliji, 'kjer o Rimu 
skoraj slišati nočejo in Rim sam, ki je še danes bolj papeški kot pa 
italijanski: vse to niso zftaki, ki bi obetali Italiji tisto bodočnost, ki 
sanjajo o njej "zmagovalci" na Piavi in predvsem Mufcsolini, ki mi- 
sli, da 'bo z bičem 111 davčnim vijakom v roki ustvaril iz današnje la- 
ške mizerije Italijo Julija Cezarja, 

Nisem vraževerec, ali skoraj bi verjel prerokbi Don Boscovi, ki 
pravi, da desetletje 1920—1930 prinese Italiji — razsulo! 


