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“Velika trojica” je na sestan-

ku v Potsdamu skončala minuli
teden svoje prvo poglavje mi-
rovne konference. Ker časopis-
je piše le o “velikih treh , in
po enakem pravilu se ravnajo
tudi poročevalci v radiu,bi mar-
sikdo mislil, da se sestajajo res
le “trije”. V resnici so imeli
Truman, Stalin in Attlee, in
pred njim Churchill, v Potsda-
mu vsak -celo krdelo vojaških,
ekonomskih in političnih ve-
ščakov. Zborovali so dolgo in
sklepali tako, da bo enim prav,
a mnogim ne, kot običajno.

Senator Taft iz Ohia je dejal,
da je bila konferenca “velike
trojice” v Potsdamu še veliko
bolj pogubna, kot pa versajska
konferenca, na kateri so prevla-
dovali Clemenceau, Wilson,
Lloyd George in Orlando. Taft
se namreč huduje, ker sta Tru-
man in Attlee Stalinu pritrdila,
da naj se Vzhodno Prusijo raz-
deli med Poljsko in Litvinski
(Sovjetsko unijo), in pa da naj
se meje poljske države pomak-
ne veliko bolj proti zapadu kot
so bile prej, seveda na stroške
predvojne Nemčije. Po novem
dogovoru je sedaj Berlin samo
še 50 milj od Poljske. Mnogi
naši poslanci ter drugi kritiki
groze, da zvezni kongres take
delitve ne bo nikoli priznal.
Predsednik Truman bo torej
imel opravka ne samo z repu-
blikanci, ampak tudi z demo-
kratskimi kritiki, pa s Poljaki
v Ameriki, z Irci in z drugimi,
ki slede politiki Vatikana.

Kje je Ante Pavelič? Kmalu
po osvoboditvi Hrvatske je bilo
poročano, da ga je zajela z nje-
govimi tovariši vred Titova voj-
ska ter ga izročila sodišču. To
ga je kratkomalo obsodilo v
smrt in bil je javno obešen. A
iz nadaljnih poročil pa bi bilo
razvidno, da tisto ni bil pravi
Pavelič, ako je bil res kateri o-
bešen s takim imenom. Časni-
ška agencija ONA, kateri se ne
more očitati, da je bila kdaj kaj
drugega kot prijateljska Titovi
•Jugoslaviji in Sovjetski uniji,
poroča v depeši z dne 23. juli-
ja iz (tima med drugim o tej
stvari sledeče:

RIM, 23. julija.— ONA Ob-
jasnilo, da je Ante Pavelič ujetnik
zaveznikov v Avstriji, je obnovilo
očitke s strani italijanskih in ju-
goslovanskih oblasti, da postopajo
okupacijske oblasti v Italiji mnogo
preblago s člani ustaške stranke,
ki so internirani v Italiji.

Uradniki tukajšnje jugoslovan-
ske misije zahtevajo, da se izroči
ustaške ujetnike jugoslovanskim
oblastim. Od 4 do 5 tisoč se jih
baje nahaja v Italiji. Oni, ki so za-
prti v taborišču blizu Ancone, se
celo svobodno gibajo brez vsake
straže. Na tisoče pa jih je, ki so po-
polnoma svobodni, mesto, da bi
bili zaprti. Za primer navajajo slu-
čaj nekega Antona Kataniča, ki je

bil nrej kvizlingški konzul v Re-
ki. Tega so videli popolnoma svo-
bodnega v Milanu, ko se je spre-
hajal po ulicah v družbi dveh usta-
ških častnikov.

Nekateri italijanski častniki so
mnogo bolj v skrbeh glede bodo-
čega razmerja med Jugoslavijo in
Italijo kot glede preblagega ravna-
nja z ustaškimi begunci. Zaščita
teh teroristov utegne še bolj po-
kvariti odnošaje z Rusijo. Eden
.članov vlade trdi celo, da je Evgen
Strašenič, bivši kvizlingški župan
v Zagrebu, popolnoma svoboden v
Rimu, ter da se nahaja celo pod
zaščito zavezniške vojaške vlade,
ki mu dovoljuje prodajati na čr-
nem trgu zlato, ki ga je najbrže
ukradel iz državnega.? zaklada faši-
stične hrvaške vlade Hitlerjevih
kvizlingov.

S Paveličem je torej po čas-
niških poročilih nekako tako
kaker s Hitlerjem. Obešen je
bil, pa bomba je padla nanj, za-
strupil se je, zastrupili so ga,
napadli na ulici in ga do smrti
zbili —a vendar je še živ in
“svoboden”. Z vojnimi zločinci
so se še vselej dogajale zelo ču-
dne stvari.

Karl Renner se nad zavezni-
ki zelo pritožuje, ker njegovi
vladi v Avstriji ne dajo avtori-
tete. Zelo čudno se mu zdi, ka-
ko mi razumemo demokracijo.
Morda pa je narobe to, ker je
on namreč Renner za so-
cialno demokracijo? Dokler je
bil v Potsdamu Churchill, sta s
Trumanom sklenila, da ga ne
priznata. Sedaj sta Stalin in
Attlee toliko uspela v pogovar-
janju Trumana, da se bo vpra-
šanje obstoječe avstrijske vla-
de “študiralo, čim pridejo na
Dunaj tudi ameriške in angle-
ške čete. A Renner jamra, da
je v Avstriji zmeda, da so tam
tri oblasti in nobena, in da
ljudstvo strada ter umira vsled
nereda in pomanjkanja. Tudi
to so čudne reči.

Kanadska “Edinost” priobču-
je podatke o grozotah, ki so jih
uganjali v Sloveniji domobran-
ci in njihovi pomočniki. V Zed.
državah ponatiskuje to tragično
poglavje “Prosveta”. A na dru-
gi strani pa se duša “Ameriška
domovina” in prinaša prav ta-
ko tragična dejanja, ki jih pri-
pisuje komunistom, oziroma
partizanom. Kar pomeni lahko
to, da se je vršila borba v Slo-
veniji tako, kakor smo v tem li-
stu čestokrat omenili: namreč
med pristaši starega reda, za
hlapce rojenimi, na eni strani,
in na drugi med onimi, ki so se
odločili obračunati s prošlostjo
in njenimi krivicami. To je bila
zares civilna vojna. Je ni še ko-
nec in je še dolgo ne bo. Vsak
socialni potres vzame najmanje
eno generacijo, predno se umiri.

Časniški urad “This Month”
je meseca julija razširil v svet
čitateljem tega lista že znano
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povest, kako je Ante Pavelič s
svojimi “ustaši” in drugimi za-
rotniki koval zaroto za umor
kralja Aleksandra. Da bi le no-
va Jugoslavija postala toliko
svobodna in demokratična, da
sc bodo njeni ljudje lahko gi-
bali v nji svobodnejše, kot pa
so se mogli njeni diktatorji, kot
je bil Aleksander in glavarji
njegove dedščine.

Maršal Tiso nastopa pred
maso in ji govori. Bodisi v Beo-
gradu, v Zagrebu kot v Ljub-
ljani. Očitajo mu češ. Ale-
ksander si res ni upal pred ljud-
stvo, toda kaj pa Mussilini in
Hitler? Oba sta govorila mno-
žicam. Kar naj bi pomenilo, da
je bil angleški feldmaršal Ale-
ksander glede svojega napada
na Tita v pravem. Pa ni bil. Naj
se rege o Titu karkoli, ne more
se mu očitati, da goji protiljud-
ske, ali zase sebične namene.
In v tem je vsa razlika. Njega
niso postavili kapitalisti na kr-
milo, kakor so Mussolinija in
Hitlerja, Dollfusa in Franca,
ampak navadni ljudje, ki hoče-
jo, da naj bo nova Jugoslavija
zares njihova, ne pa posest
dvorskih in drugih trotov.

V Rimu je sedaj veliko übež-
nih škofov. Med njimi n. pr.
ljubljanski škof Rožman, pa go-
riški nadškof Margotti, ki si ne
upa nazaj vzlic temu, da bi ga
v Gorici ščitile ameriške in an-
gleške čete.

Poljski Kardinal Hlond, ki je
v tej vojni veliko begal iz kraja
v kraj, bil končno v Franciji za-
jet od nacijev in osvobojen po
nacijskem porazu od zavezni-
ških čet, se je vrnil iz Rima na
Poljsko. Torej se “rdečih” le ne
boji toliko, kot sc jih n. pr.
škofje irskega, poljskega in
nemškega pokolenja v Zed. dr-
žavah. Kardinal Hlond, ki je
primat Poljske, namreč ni
“rdečkar”. Ampak v času vojne
se je vendarle izkazal, da tudi
Hitlerju ni pomagal.

V hrvatskem tisku v Ameriki
so poslednje tedne zelo pospe-
šili propagando za in proti drju.
Mačku. “Zajedničar”, glasilo
HBZ v Pittsburghu, je imel nje-
mu v obrambo dolg članek v
izdaji z dne 1. avgusta na prvi
strani. O čudnih potih Vladi-
mirja Mačka je bilo v tem listu
poročano v prejšnji številki na
prvi strani. Ko bi bil Maček po-
begnil pred Hitlerjem, bi mož
kaj veljal. Tako pa bo le žoga
v rokah diplomacije, ki vadija
na stroške balkanskih dežel.
Mogoče, da bo sedaj, ko Chur-
chilla ni več v vladi, Maček iz-
previdel, da je najboljše, ako se
tudi on umakne. A iz vpitja
njegovih pristašev ni razvidno,
da-li bo to res storil. Bolj ver-
jetno je, da se bo novi Jugosla-
viji v Italiji in tam okrog čim-
bolj podkurilo. Seveda, v Mo-
skvi in partizani menijo, da so
priložnosti za tak trik za jugo-
slovanske fašiste in druge na-
sprotnike Titove vlade že vse
izgubljene.

Chicago Sun z dne 3. avgusta
poroča v depeši iz Washingto-
na, da je Stalin na konferenci
v Potsdamu pritiral na dnevni
red tudi vprašanje Trsta in
predlagal, da se ga da Jugosla-
viji v upravo, če pa ne, pa v
upravo najbolj merodajnim dr-
žavam. ali pa v področje vseh
združenih narodov. In da je ho-
tel, naj se da v upravo bodisi
državam v Sredozemlju, ali pa
vsem združenim narodom, vse
kolonije, ki jih je prej imela
Italija in so sedaj pod angleško
oblastjo. Kako so se o tem do-
menili ako so se to bomo
izvedeli šele kadar bodo res na-
stale kake spremembe v teh ne-
rešenih vprašanjih. -Izgleda, da
se v Potsdamu o tem še niso
točno sporazumeli. Kakor še o
marsičem ne. A trdijo, da v
splošnem so se in da je bilo do-
bro.

Clenient Attlee ima za tovar-
šijo delavsko vlado v Avstra-
liji in v Novi Zelandiji, kar v
občestvu imperija Velike Bri-
tanije zanj veliko pomeni. Ima
močno zaslombo v Kanadi in
simpatije vseh naprednih kro-
gov v Zed. državah. Začel je do-
bro, a zaveda se, da ako hoče
izvrševati program, kakršnega
je delavska stranka imela na
svojem praporu, bo imel silno
težavno pot. Ne samo kapitali-
zem v Angliji, ves svetovni ka-
pitalizem je proti njemu. Inka-
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JAPONCI V UJETNIŠTVU, ki so sprevideli, da je boljše biti poi
ameriško zaščito kot pa umirati za cesarja.

pitalizem se v borbi za ohrani-
tev nič kaj rad ne oslanja na
demokracijo, če je nima več v
zakupu.

Pierre Laval je bil zelo aro-
ganten in nič ni porajtal, kadar
je moralo vsled njegove politi-
ke in njegovih odredb toliko in
toliko Francozov, ali pa špan-
skih republikancev, v smrt. Ko
pa je bil nedavno zaslišan, se je
mož jokal, kakor otrok. Ali ni
čudno, kako so ti oblastni dr-
žavniki in rablji hipoma me-
hkočutni, čim se zboje, da jim
preti kazen za njihna zlodej-
stva?

“Petain ni edini krivec”, je
rekel na obravnavi v Parizu
major George Loustaneau, ki je
pričal njemu v prid. Krivdo za
zrušenje morale v francoski ar-
madi leta 1940, ki jo je pohodil
Hitler, je zvrgel na francoske
komuniste in svoje trditve pod-
piral z izjavami in proglasi
francoske komunistične stran-
ke. Njen glavni voditelj je ta-
krat po sklepu pogodbe z Mo-
skvo in Berlinom pobegnil v
Rusijo in od tam je baje poši-
ljal svojim tovarišem v Franci-
jo navodila, kako naj se bore
proti “imperialistični vojni”.
To je bilo do 21. junija 1941, pa
od avgusta 1940. Je zares zani-
mivo, kako se šele na takih ob-
ravnavah mednarodnega zna-
čaja spozna, da ni za grehe
pravzaprav nihče brez vsake
krivde.

John Curtin je eden izmed
zavezniških državnikov, ki je
šel s svetovne pozornice bolj
brez hrupa kot kdorkoli drugi.
Bil je ministrski predsednik av-
stralske vlade, in pa voditelj
avstralske delavske stranke.
Umrl je 5. julija. Nasledil ga
je nov vodja delavske stranke.
A Avstralija ima zavest, da je
Curtin vršil svojo dolžnost do
konca. Hotel je služiti ljudstvu
in to je storil.

“Brain Trust” je v ameriški
domači politiki le še spomin na
prva leta zadnje depresije, ki
pa seveda ni bila “zadnja”. In
Truman ne dela prav, ker se
newdealovcev” tako naglo otre-
sa. Potreboval jih bo.

Kolikšne so skupne vojne
izgube v Evropi?

Točnih podatkov na gornje
vprašanje še dolgo ne bo, am-
pak približne številke so že ugo-
tovljene. Skupne izgube vseh v
vojno zapletenih dežel znašajo
v Evropi okrog 40 milijonov
mož. Izmeh teh znašajo ameri-
ške izgube (samo v Evropi)
747,000 mož. Skupno število
übitih znaša šest milijonov
mož, izmed njih 150,000 naših
vojakov.

Skupni vojni stroški v denar-
ju znašajo v vojni v Evropi
$1,000.000,000,000 (en trilijon).

Ameriški stroški v vojni v
Evropi so do poraza Nemčije
znašali $275,703,000,000.

ALI JE ŠE CENZURA
V JUGOSLAVIJI?

Dne 10. julija je bilo iz Lon-
dona poročano, da je maršal
Tito odpravil v Jugoslaviji vso
cenzuro. Ampak tista odredba
se je menda tikala le člankov,
ki jih pošiljajo iz Jugoslavije
poročevalci inozemskega tiska.
Lahko se sicer tiče tudi doma-
čega tiska, kajti dovoljeni so
samo državi zvesti listi.

IZ URADA "BIG" TONYJA
Oakland, Calif. Ko sem ko-

val zadnji dopis, priobčen v tem
listu 11. aprila t. 1., je bilo voj-
ne v Evropi že skoro konec.
Svoj radio sem imel takrat od-
prt zdržema in brnel mi je 8.
aprila do 6. zjutraj, da sem sli-
šal oznanilo predsednika Tru-
mana o dokončanju vojne v Ev-
ropi. Kdo se ne bi radoval ta-
kih novic! Posebno kajpada smo
bili veseli tisti starši, ki smo
imeli sinove na evropskih boji-
ščih.

Torej od kar se nisem ogla-
sil, so nastale že velike spre-
membe. Dočakali smo, da je bi-
la ošabna Nemčija poražena.
Kakšne grozovitosti so uganjali
naciji, je skoro neverjetno. A
žal, da je resnično. Te zverin-
ske pošasti so hotele uničiti vse,
kar ni dišalo po nemškem duhu.
Ampak kot pravi pregovor,
“kdor drugim jamo koplje, sam
vanjo pade.” Tako se je zgo-
dilo. Zato morajo ti ošabneži
sedaj plesati tako kot jim dru-
gi igrajo. Prej so oni igrali po
zvokih ‘Deutschland iiber alles’,
sedaj pa jim lahko zabrusimo,
da je njihov Deutschland “ka-
put”. Poleg Nemcev je bilo ve-
liko drugih mnenja, da bo Hit-
ler vse premagal. Tudi med na-
šimi rojaki je bilo nekaj takih.
Posebno izmed onih, ki so v
svojih mladih letih delali v
Nemčiji.

Ko sem bil 1. 1941 na obisku
v Kansasu, smo se pri Rugljevih
prav dobro zabavali. (Bilo je to
v Radleyju, Kans.). V tisti ve-
seli družbi je bilo precej naših
prijateljev. Med gosti je bil ro-
jak, ki je nekoč delal v “Tajč-
landu . Menili smo se seveda
tudi o vojni v Evropi, kjer je
Hitler takrat grdo razbijal. Jaz
sem jim dejal, da če pride do
vojne med Nemčijo in Ameriko,
bomo s Hitlerjevem hitro obra-
čunali. Dotični rojak pa mi je
ugovarjal. Moja izvajanja se
mu niso dopadla. Smatral jih je
za domišljavost, pa mi je za-
brusil: “Kaj pa ti misliš Tone,
da če “ronaš” po svetu, da kaj
več veš kot mi drugi? Boš vidu,
Hitler bo vse “nabuhov”.

Radoveden sem, če dotični ro-
jak sedaj pretaka krokodilove
solze, ko smo mi Hitlerja “na-
buhali”? Sicer pa tisti rojak ni
bil edini, ki se je tako počutil
in mislil.

Nekateri tudi verjamejo, da
je vse božja volja, kar se zgodi,
tudi ako ti pade las z glave. Če
je temu tako, potem je Bog od-
ločil, da smo v vojni in pa da
je bila Nemčija poražena po
njegovi, ne po naši volji. “Big”
Tony ne verjame v take prav-
ljice, niti ne, da je Bog nalašč
ustvaril take zverine, kot sta
bila Mussolini in Hitler ter sto-
teri drugi svetovni gangsterji,
ki izkrvavljajo svet. Čemu naj
bi kaznoval ljudi bolj kakor
razbojnike? Kaj bi nadeval lju-
dem še več pokore, kot jo ima-
jo v mirnem času? Saj je že te
zadosti.

❖

S. Joseph Snoy v Bridgepor-
tu. 0., se mojega “velikega ime-
na” večkrat dotakne. Spomini
mu kaj radi uhajajo nazaj v
mlada leta, pa piše iz njih. Ta-
ko je že večkrat omenil, kdo ga
je pridobil v socialistično giba-
nje. Hvala, Jože, za priznanje!
Tudi jaz sem ponosen, da sem

pridobil v delavski pokret prid-
nega delavca, ki je ostal zvest
socialističnim načelom.

To omenjam, ker sem čital v
letošnjem Majskem glasu nekaj
njegovih spominov iz onih dni,
posebno iz leta 1911, ko smo
bili v Dunkirku, Kans. Preskr-
beli smo mu delo in kvartir. Za-
posljeni smo bili takrat bolj
slabo le po šest do sedem
šihtov na 14 dni. Plača dvakrat
na mesec. Ako si delal, pa nič
nakopal, ni bilo plače. Tako se
je Jože učil kopati premog na
svoje stroške. V rovu je dobil
slab prostor in za to delo še ni
: mel skušenj. Pa se mu je pri-
merilo, da je delal, a namesto
da bi kaj zaslužil, se je kompa-
niji še zadolžil. Bodril sem ga,
da so taki časi, da bo že boljše
in da naj nikar ne “scaga”. Po-
slušal je in se privadil. Medtem
si je pridobil mnogo prijate-
ljev. Z vozniki, ki so odvažali
premog, se je hitro seznanil.
Ob vhodu (entry), na katerem
je delal, je bil Jože najmlajši.
A vzlic svoji mladosti je žve-
čil tobak kot ‘star cigan’, kot
mu je nekdo rekel. In vozniki,
ki so tudi čikali, so ga vedno
prosili za tobak, to pa zato, ker
je bil tako mlad in že ga je žve-
čil.

Bil sem priča, ko ga je voz-
nik vprašal, če kadi cigarete.
“Ves,” je odgovoril. Nato ga je
vprašal, če se mu ameriška de-
kleta dopadejo. “Ves,” je odgo-
voril Jože.

“O, potem si pa ti že dokaj
amerikaniziran,” mu reče voz-
nik. “Ti si pravi American
Boy.” Potem je bil Snoy po-
znan v tistem kraju Kansasa
zgolj pod imenom “American
Boy”. In na isti entri sem jaz
dobil priimek “Big Tony”.

V Majskem glasu 1945 ome-
nja Snoy tudi takratnega Pro-
letarčevega zastopnika J. Brat-
koviča, ko je bil na agitacijski
turi. Ako se pravilno spomi-
njam, se je Bratkovich prav ta-
krat vrnil z agitacije in šel spet
na delo v rov. Bratkovich je od
tedaj ostal v Kansasu. Bil je do-
ber družabnik—nedvomno je še
sedaj—in tudi zapel je katero
šaljivo. Pa ne toliko o Katrci,
kakor piše Snoy, ampak o neki
Polončiči, da smo ga vsi prav
radi poslušali. Pričel je nekako
takole:
O ti presneta Polončiča,
nič druz’ga ne bom storil
kot oženil se bom,
otrok bo kot listja in trave,
oj, to bo polom!
Vse tega bo kriva Polončiča. Itd.

Jože Snoy je za delavsko gi-
banje in posebno “za Proletarca
in društveno življenje že veliko
storil. Le škoda, da ta list nima
še veliko več takih podpornikov
kakor je on.

V zadnjem dopisu sem ome-
nil tudi, da me je obiskal takrat
Blaž Mezori iz Los Angelesa.
Ob slovesu sva se dala slikati.
Tudi on je dober podpornik na-
šega lista Proletarca.

' '
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BLAŽ MEZORI (na desni) in
ANTON TOMŠIČ

Ako pred njim omeniš, da
kolektaš v podporo Proletarcu,
vsakikrat poseže globoko v žep.
Takrat sem mu nekaj namignil,
da je Proletarec vreden, da se
ga podpira, pa je položil na mi-
zo cel desetak. Ker takrat še
nisem imel najine slike, naj bo
pa tu objavljena, da bodo čita-
Iji vedeli, kakšni velikani smo
kopali premog v Kansasu, ko je
bila premogova žila polovico
nižja od naju.

*

Dne 20. avgusta letos poteče
leto dni, odkar sem napravil
zadnji šiht. Polomil se mi je

“karburetor” (srce) in zdravni-
ki danes še niso dovolj kunštni,
da bi znali popravljati “karbu-
retorje” v človeškem stroju.
Oni dan sem bil pri njemu, pa
je zdravnik le prisluhnil, kako
mi “karburetor” funkcionira.
Rekel sem: “Saj se drugače do-
bro počutim, samo to me jezi,
ker tako težko hodim!” Nu, in
zdravnik, dobra duša, pa me to-
laži: “Take it easy.” Saj moram
vzeti “easy”, ko ne morem ho-
diti. Oni dan sem šel dol po
stopnicah. Ko sem bil že skoro
na zadnji, je pa žena odprla
vrata, da je pogledala, kam
grem. In sem ji rekel: “Mama,
tako sem šel dol po stopnicah
kot kak star dedec. Kaj bo na
stara leta?”

“Hm,” je rekla in se mi sme-
jala. Nato pa dodala: “Kaj se
boš šalil! Starost je že tukaj ”

Naša dva fanta, Frank in Joe,
sta ko to pišem, še preko morja.
Prvi v Kasselu, v Nemčiji, dru-
gi v Rouenu na Francoskem.
Oba želita, da bi bila vojaščine
čimprej prosta, kar je nedvom-
no želja ogromne večine vseh
naših fantov, ki se bi vsi radi
vrnili z našima vred v good old
USA. Ampak pišeta, da nimata
še dovolj pointov. Ti presneti
pointi, kako nam nagajajo! Oni
dan sem peljal našo mamo na
market, jaz pa jo čakam v avtu
Ona gre k prodajalcem, da na-
kupi potrebnih stvari, da ima-
mo potem kaj za pod zob. Na-
vadno, ko je nakupila, je prišla
z nabranimi jestvinami v avto
A to pot pa me je klicala v pro-
dajalno: “Vidiš, Tone, tistile
kos mesa? Izmed vseh kosov bi
tistega rada kupila, pa nimam
dovolj pointov.”

“Ne morem ti pomagati,” sem
odvrnil. “Ako jih nimaš dovolj,
pa kupi par funtov klobas.”

Bila je huda in jezna. “Be-
dak, saj ne veš, kako je hudo,
ko ne moreš kupiti kar bi rad
Včasi so rekli, da za denar se
vse dobi, a sedaj, ako nimaš
pointov, pa ne moreš dobiti ne
sira, ne mesa in ne kranjskih
klobas. In tudi stric Sam ne o-
prosti tvojih fantov vojaščine
če nimajo dovolj pointov.’

Kljub vsem težkočam se pri-
števamo srečnim, da smo v A-
meriki. In srečni smo, da so-
vražne kroglje niso zadele na-
ših fantov. Simpatiziramo pa s
tistimi starši, ki so jih izgubili
Padli so in jih ne bo nikoli več
k svojim dragim.

Anton Tomšič

Letala poslopjem
jako nevarna

Zalet velikega bombnika 28
julija v Empire State Building
v New Yorku ni bila prva velika
nesreča te vrste, dasi je poseb-
nost, ker je brez primere. Ome-
njena zgradba je skoro četrt
milje visoka in najvišja na sve-
tu. Pravijo, da je zadeta od
strele večkrat kot katerakoli
zgradba na svetu. Ima 104 nad-
stropja, med njimi dva nižje
kot cestna površina, in potem
pa kleti, prostore za stroje itd

Letalo, ki se je v meglenem
dnevu zaletelo v njo blizu vrha.
j° je prodrlo, a škoda v prime-
ri z ogromnostjo te zgradbe ni
velika. Übitih je bilo 14 oseb

L. 1919 je na stavbo Illinois
Trust and Saving banke v či-
kaškem down townu padel zra-
koplov (dirigible), in prodrl
strope ter eksplodiral. Übitih
je bilo 13 oseb, izmed njih 9
bančnih klerkov, 28 pa je bilo
ranjenih.

Še ne tako davno tega se ne-
kemu velikemu letalu na čika-
škem vzletališču ni posrečilo
priti dovolj visoko, predno je
doseglo hiše, pa je ob eno za-
delo in treščilo na tla. Vsi pot-
niki so bili übiti.

Socialdemokrati na
Švedskem prevzeli v vladi
vso odgovornost

Koncem julija je bila sestav-
ljena namesto odstopivše koali-
cijske vlade nova vlada, ki ji
načeljuje prejšnji premier Per
Albion Hanson. Vsi ministri so
socialisti. Koalicijska vlada je
obstojala pet in pol leta. Usta-
novljena je bila v namenu, da
v vojni dobi nosijo vse stranke
skupno odgovornost za ščitenje
interesov švedske države in nje-
ne nevtralnosti.
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