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V povestih o vojnah je nešte-
to zgražanja proti sovražniku,
ki je ne samo prodiral, napadal
in se vojskoval, ampak tudi ro-
pal, požigal, posiljeval in moril
žene, starce in otroke.

Ampak barbari v prošlosti so
bili v tem oziru v primeri s se-
danjimi napadi na civilno pre-
bivalstvo pritlikavci. Daši se je
današnja civilizacija razvijala
v duhu osvobojevanja iz bar-
barske prošlosti, se je ob enem
razvila v še večja barbarstva,
kot pa smo jih poznali pod Tur-
ki, Atilom, pa pod Rimljani in
pod azijskimi hordami. Požgali
so vas in poklali v nji vse, kar
jim je prišlo v roke. Odvedli so
živino, odpeljali žito in še kar
drugega se jim je zdelo vredno
plena.

( V sedanji vojni pa je bilo po-
morjenega že toliko civilnega
prebivalstva, da so srednjeve-
ški barbari, ki so klali in ropali,
v primeri z današnjim načinom
vojskovanja res že kot nekaki
“vitezi” in “kavalirji”.

Vzrok tem spremembam so
silni skoki tehnične znanosti.
Ta si je ustvarila sredstva, s ka-
terimi lahko uniči vse od kraja.
“Tisoč letal nad tem in tem me-
stom,” to so bile skozi po-
slednja leta vojne vsakdanje
vesti. In zmetale so nanje na
stotine in na tisoče ton bomb.
Spodaj pod letali pa so begali
otroci, ženske, možje in starci,
da se bi kam skrili, kajti skri-
vanje v zaklonišča ali v kleti
jim je bila edina obramba.

V laboratorijih vseh v vojno
zapletenih dežel pa je delalo na
tisoče znanstvenikov in se po-
tilo v potu svojega obraza, ka-
ko eksploziva napraviti še bolj
učinkovita, kako iznajti meto-
de, da mesto podereš v par se-
kundah namesto šele v dolgem
obleganju in z bombardiranjem
brez konca in kraja.

V prejšnji vojni je bil iznaj-
den oklopni tank in pa zrako-
plovstvo je dobilo prvič veljavo
kot uporabno orožje. Od tedaj
se je razvijalo za civilno upo-
rabo in še veliko bolj pa v voj-
ne namene.

Izpopolnjena je bila v prej-
šnji vojni tehnika za uporablja-
nje strupenih plinov, ki pa so v
miru bila obsojena in tako se
jih v tej vojni Nemčija ni več
poslužila, ne Japonska, razen v
izjemnih slučajih Nemci par-
krat proti Rusom in Japonci
proti Kitajcem. Toda imele so
teh plinov pripravljenih vse
dežele, češ, ako ti začneš, mi jih
tudi imamo!

Ampak namesto plinov, ki se
jih smatra za “neciviliziran”
način vojskovanja, so se dežele
toliko bolj zapodile v posluže-
vanje letal. Kajti z njimi lahko
porušiš most daleč v notranjo-
sti dežele, razrušiš tovarno in
seješ smrt ter demoralizacijo
med civilnim prebivalstvom.

Nihče se ni trudil toliko ka-
kor Hitler, da bi z letali vojno
skončal ko hitro mogoče. Nje-
govi veščaki so mu jih izpopol-
njevali noč in dan in bil je go-
spodar zraka skozi prvih par let
vojne.

Roosevelt pa ga je na polju
letalstva izpodrinil, kot mu je
leta 1941 svečano obljubil.

Toda Hitler je obljubljal no-
va “tajna orožja”.

Ameriški in angleški tajni a-
gentje so dognali, kako so se
nemški veščaki v inženirstvu,
v kemiji in drugih znanostih
mrzlično trudili iznajti prese-
netljiva nova vojskovalna sred-
stva za čimprejšnji zlom preo-
stalih zavezniških sil. Tako so
prišla članom vlade v Londonu
in v Washingtonu na ušesa taj-1
na sporočila'o atomski sili, kij
jo bodo baje imeli nemški znan-1
stveniki vsak čas upreženo in
pognali z njo vso Anglijo v zrak,
potem pa obračunajo še z Zed.
državami. A niso uspeli, oziro-
ma ne pravočasno. Posrečilo pa
se jim je pošiljati nad angleška
mesta razne raketne in tako-
zvane leteče bombe.

Med tem so delali v laborato-
rijih ameriških univerz in vlad-
nih raziskovalnih delavnic ti-
soči naših veščakov in na tiso-
če delavcev jim je pomagalo,
da mi iznajdemo afektivno
atomsko bombo prej nego
Nemci.

Šele v začetku avgusta je bi-
lo objavljeno, da se jim je na-
loga posrečila.

Vsega skupaj so znašali stro-
ški te iznajdbe dve milijardi
dolarjev in rezultat sta bili dve
atomski bombi, ki so jih naši
letalci spustili navzdol na Ja-
ponskem. Prvo so vrgli na ja-
ponsko vojno luko Hirošimo. To
je bilo menda 7. avgusta t. 1.
Hirošima, s svojimi 340,000 pre-
bivalci, se je ob udaru ene sa-
me atomske bombe spremenila
v plamene in v pepel. Trdijo,
da je bilo 60 odstotkov vsega
mesta hipoma uničenega in da
je poginilo v dveh tretjinah
mesta vse. kar je bilo živega v
njemu ljudje, živina, ptiči
in golazen.

Predsednik Truman je ozna-
čil iznajdbo atomske bombe za
največjo izmed vseh iznajdb v
zgodovini. Ni je sicer hvalil zal
dobrotnico človeštva, ampak!
rekel je, da morda nekega dnei
postane služabnica narodov.
Namesto, da jim bi rušila mesta
in ugonabljala življenja,, jim bo
služila kot najpraktičnejša, ce-
nena pogonska sila.

Raziskovanje atomske sile je
stara stvar. Na tisoče znanstve-
nikov se peča s tem že deset-
letja. Ampak v mirnem času
jim ne bi nihče dal dve mili-
jardi dolarjev na razpolago za
tako iznajdbo, zato smo jo do-
bili šele v vojni. In to ne v mi-
rovne, ampak v bojevne name-
ne. Za preizkušnjo prve atom-
ske bombe si je naše vrhovno
poveljstvo izbralo omenjeno ja-
ponsko mesto Hirošimo in re-
zultat tako trdijo vse naše
merodajne vojaške oblasti, - “je
bil zadovoljiv”. Ako ena sama
bomba lahko poruši nad
tretjini mesta, ki ima 340,000
prebivalcev, in übije v njemu v
eni sekundi nad 200,000 ljudi,
je to že nekaj!

Hirohito je spoznal, da nje-
gova “tajna vojna sredstva” a-
tomskim bombom ne bodo kos
in je 10. avgusta oznanil, da je
Japonska pripravljena sprejeti
mir.

Ampak atomska bomba dela
vzlic končani vojni svetu veli-
ke skrbi. Kaj, če pride v roke
čez nekaj let, ali čez dvajset let,kakemu novemu Hitlerju ali
Mussoliniju? Ali pa kakemu

Greh .. .

Kakor pozabljen je stal stari
zmaj v garaži. Godrnjaje si je
družina brusila pete, toda treba
je bilo štediti gasolin in zma-
jeve šape.

Sredi julija pa so ga po dol-
gih tednih potegnili na beli dan,
da so ga skrbno umili, mu rja-
ste lišaje pokrili z loščilom, mu
preiskali srce in obisti, ga na-
pojili in na vse zgodaj drugega
ali tretjega dne se je družina
zmašila vanj in zbogom, mestne
sence! Dva tedna počitnic, dva
tedna svežega gozdnega ozra-
čja v malem letovišču nekje v
Michiganu ni karsibodi!

Ali že konec prvega tedna je
nekoliko nadušljivo prihrzal
stari zmaj zopet domov in iztre-
sel družino pred domačim pra-
gom.

Kako to? Zakaj?
Nebo je bilo pregrajeno s si-

vo odejo, tako se nismo pražili
na solncu, ampak samo parili v
zagatni soparici. Dohajala sem
gospodinjo zgoraj omenjene
družine. Srednje velika žena,
še mladega obraza in ne pre-
obilna čez pas, vendar pretežka
za boleče, v členkih zatekle no-
ge. Za sabo je vlekla do vrha
napolnjen s kolescema oprem-
ljen košek. Eno od kolesc je na
vsako sekundo pritajeno zaje-
čalo, kakor da bi se mu hotelo
jokati.

Dohitela sem jo in jo name-
ravala tudi prehiteti. Toda z
“oh, zdaj bo pot krajša, ko sva
dve” me je prilepila ob svojo
stran.

Ni bilo treba ugibati, kam se
bodo opazke o vremenu prej ali
slej zasukale. Zakaj naslednji
trenotek že je žena potarnala o
počitnicah, ki si jih niso mogli
privoščiti do konca. Zakaj ne?
Uh, sam pekel je posegel vmes!
Da bi si iskali oddiha kod dru-
god zanikanje z glavo
zmanjkalo bi gasolina za po-
vratek.

Koliko besed, tudi solz! Pa
obetanj in izmišljenih izgovo-
rov je bilo treba, preden so se
otroki udali. Dobra hrana. Kra-
sen kraj. Cene ne previsoke.
Ali pobegniti so morali, pobeg-
niti pred grehom . . .

Francu? Ni treba drugega kot
da imaš nekaj letal in pa atom-
ske bombe v njemu, ki se jih bo
seveda še bolj izpopolnilo. Ako
hočeš uspešno napadati iz zra-
ka po starem načinu, moraš
imeti na tisoče bombnikov in
obrambnih letal. A po novem
je dovolj eno letalo s par
obrambniki za zaščito in ena
sama atomska bomba napravi
isto kot dvajset tisoč ton naj-
bolj učinkovitega dinamita.

Predsednik Truman pravi,
naj postane ta nova iznajdba
povsem posest zvezne vlade in
produkcija atomske sile popol-
noma pod vladno kontrolo. To
je dobro. Ampak čemu ne rajše
v svetovnem obsegu? Kaj ti prej
ali slej bodo o njenih tajnostih
izvedele tudi druge dežele.

V Vatikanu se nad njo zgra-
žajo —in najbolj pa so se ogor-
čili nad njo 10. avgusta na Ja-
ponskem, češ, da so se Zed. dr-
žave izkazale s uporabljanjem
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LADJA BUNKER HILL, nosilka letal, je šla v bitki pri Okinavvi skozi zelo težko preizkušnjo. Na-
padli so jo japonski letalci in zanetili na nji požar. A moštvo ga je udušilo in se ob enem borilo proti na-
padalcem. Seveda, brez žrtev ni šlo. Položene so druga k drugi v sredi krova, kot razvidno z gornje slike

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
Vprašujoči moj pogled je za-

jel globoko zarezo med obrvmi,
pa ustnice, ki so se ji od ogor-
čenosti skrivile, in kimanje.

“Da, pred grehom! Le glejte
me.” Še več pomenljivega ki-
manja, in molk.

Misli ne trpe praznine. Domi-
šljija jo je hitela polniti z mi-
kavnimi, po poletni šegi skopo
oblečenimi telesi, ki so morda
vede ali nevede igrala vlogo
prepovedanega sadu v letovišč-
nem raju in ki so se, nalik film-
skim “zvezdam”, znala igračka-
ti z očmi. Presneta reč!

Sumničiti njenega moža se mi
je zdelo vendarle nekoliko sme-
šno. Videti je bil preresen za
take pustolovščine, poleg tega
je bil za dober pedenj pred njo
v letih in no, na Adonisa ni ni
malo spominjal. Torej se je
prejkone bala za otroke. Ne to-
liko za deklici, pač pa za dečka,
zlasti starejšega, ki se je bil
v nekaj mesecih spustil od tal,
kakor ržena lat po toplem de-
žju.

Oprezno se je ozrla navzad,
čeprav ni bilo ne pred nama,
ne za nama nikogar, ter se u-
stavila. “Veste, chicaške pocest-
nice so se nam priklatile v ho-
tel. Pet jih je bilo in vseh pet
—okuženih, spolno okuženih . . .
Pomislite!” je hrapavo tiho iz-
javila in pomenljivo kimala.

Kolesce je zopet zajokalo. Lezli
sva dalje.

Ali se je kdo prepričal? Je bi-
lo kaj dokazov?

Ukorno me je ošvrknila s po-
gledom. “Dokazov . . .?! Vse je
šušljalo o njih! Skoro s prstom
so kazali za njimi! Našli so ma-
žo, s katero so se, grešnice grde,
mazale. Ali ko so jo nesli po-
kazat lastniku hotela, se je ta
smejal, češ, da je to mazilo pro-
ti solnčnim opeklinam, pa da je
naš strah prazen, kajti dekleta
da so zdrava in poštena .

.
.

Prav, sem dejala, le imej jih,
hvali jih kolikor hočeš mi
pa gremo! In smo odšli. Kaj so
storili drugi ne vem.

Mar naj tvegam nedolžnost
in zdravje mojih otrok? Skupna
jedilnica, skupno kopališče in—-

kar mi je še posebej pognalo

tega morilnega sredstva za naj-
bolj barbarsko deželo v vsi sve-
tovni zgodovini.

Resnica je, da bi Japonska to
bombo prav tako uporabila, če
bi jo iznašla prej nego so jo iz-
popolnili ameriški, angleški in
kanadski znanstveniki. Saj ni
kdo ve koliko razlike, če napa-
de mesto tisoč bombnikov z na-
vadnimi dinamitnimi bombami,
ali pa le eden z atomsko bombo.
Vprašanje je le, čemu sploh
treba napadov na mesta in če-
mu übijati civilno prebivalstvo
v tisočih in stotisočih? Pričeli
so to barbarstvo Mussolini v
Etiopiji, pa Hitler, in Japonska
z napadi na kitajska mesta.

Naj bo Truman v pravem, ko
je.dejal, da pomeni iznajditev

te bombe konec vojnam. Ampak
bo moral iti korak dalj. Kajti
treba je odpraviti vzroke voj-
nam, kajti samo s še hujšimi
morilnimi iznajdbami se jih ne
bo odpravilo.

mravljince po hrbtu skupna
stranišča!”

“Morda so bile le po nedolž-
nem okrivljene in ste sebe* in
družino opeharili za teden lepih
dni.”

“Oh, nikarte. Saj ne veste,
kaj vse sem slišala o Chicagu,
sploh-6 vseh večjih mestih! La-
sje so mi stali pokonci. Naš mla-
li svet se potaplja v gnoju gre-
šne kuge . .

.”

Globok vzdih in kratek pre-
molk. Zdaj razume, o, zdaj ra-
zume. je nadaljevala, zakaj jim
v cerkvi toliko pridigajo o gre-
hu proti čistosti. Ali kaj poma-
ga! Veliko jih je, ki ne hodijo v
cerkev in se ne zmenijo za bo-
žjo besedo, ne za njegovo zapo-
ved. Zato se šeta greh po down-
townskih ulicah, se valja po po-
steljah najboljših hotelov, se
koti po beznicah, in ga je zme-
rom več in več! Kaj bo . ..? Cer-
kev si na vse načine prizadeva,
ali

“Ali ne veste,” sem jo preki-
nila, “kdo nosi velik, morda
na jveč ji del krivde, da se spol-
na kuga tako širi? Cerkev.”

Preplašeno se je ozrla in se
ustavila. “Jezus Kristus, ali se
ne bojite Boga?”

Žal mi je bilo, da sem načela
to kočljivo vprašanje. Toda ‘ša”
je bil zunaj, treba je bilo doda-
ti še “b”. Na kratko sem ji po-
vedala o veliki kampanji, ki so
jo započeli v to svrho organizi-
rani zdravniki in lajiki. Ljud-
stvo je treba poučiti, da se bo
znalo spolne bolezni čuvati in
da se bo vsakdo, ki se je naleze,
čutil dolžnega poiskati si takoj
zdravniške pomoči! To so na-
glašali in v ta namen so dali na-
tisniti knjižico z razlago in na-
vodili. Izbrali so že sposobne, v
zdravniški stroki dobro podko-
vane osebe za javna predava-
nja. ki bi se pod njihovim vod-
stvom vršila širom Amerike.
Saj ne gre le za zdravja posa-
meznikov, marveč za zdravje
vsega naroda.

Kaj se je zgodilo? Cerkev se
je zgibala. Podpihala je vse ka-
toliške organizacije, Kolumbo-
ve viteze, Katoliške veterane
itd., podrezala je katoliški tisk,
predvsem seveda svojo duhov*
ščino. Vse to je tulilo v en rog:
Doli s kampanjo! Javna preda-
vanja in javna razpravljanja bi
dajala povod za pohujšanje! Itd.

Posledica tega boja? V treh
tednih je bila kampanja neutra-
lizirana in übita. Za ljudstvo
pripravljene knjižice niso sme-
le med ljudstvo. Javna preda-
vanja se niso smela vršiti. Kajti
po cerkvenih starovečnih dog-
mah ni spolna bolezen bolezen,
ampak je greh, oziroma kazen
za greh. Za greh so pa spoved-
nice, in kazen je od božje roke.

Žena mi za “drugo plat zvo-
na” ni bila prav nič hvaležna.

PIKNIK V POMOČ
JUGOSLAVIJI

San Francisco, Calif. Sku-
pne jugoslovanske organizacije,
ki delujejo pod okriljem ZOJ-
SA, prirede v nedeljo 26. avgu-
sta velik piknik v pomoč po-
trebnim v starem kraju.

Vršil se bo v Elmhurst Gar-
dens, 81 st Ave., v Oaklandu.
Plesna zabava bo trajala od 2.
do 6. Vstopnina 50c. Za postre-
žen je udeležencem je vse pre-
skrbljeno. Odbor.

Drobci iz jugoslovanskih krajev
(Iz urada SANSa)

ZAVEZNIKI NE RAVNAJO
LfcPO S KOROŠCI

LJUBLJANA.—Koroški Slo-
venci, ki so se 17. julija vrnili
iz koncentracijskih taborišč v
Nemčiji, so bili poslani v jezu-
itske barake v Celovec, kjer je
tudi precej ustašev. Slovenci
morajo živeti v sobah brez po-
stelj ali slame. Zdravstvene
razmere so neznosne, hrana pa
je zelo slaba. Medtem pa dobi-
vajo ustaši izvrstno hrano. In
kar je še več ustaši so oboro-
ženi, da pazijo na Slovence.

Poveljnik stotnik Chamber-
lain ni naklonjen interniran-
cem. Ko so Slovenci poslali pro-
testno delegacijo k poveljniku
radi slabe hrane in slabega po-
stopanja z njimi, jih Chamber-
lain ni hotel sprejeti, izvzemši
enega zastopnika, kateremu je
pojasnil, da smatra hrano po-
polnoma zadovoljivo.

22. julija so bili interniranci
obveščeni, da se tisti Korošci,
ki imajo svoje domove, lahko
vrnejo domov, drugi pa naj
ostanejo pri sorodnikih. Zavez-
niki pa še niso ničesar storili,
da bi Nemcem odvzeli lastnino
(ki je bila po sili vzeta Sloven-
cem), niti ti nemški naseljenci
ne kažejo nikake namere, da bi
to lastnino pustili.

V TRSTU BO POSTAVLJENO
NOVO LJUDSKO SODIŠČE

TRST.—Zavezniški governer
Trsta in Slovenskega Primorja
polkovnik Bauman je povabil
zastopnike ljudskega sodišča in
zastopnike bivših italijanskih
sodišč na razgovor dne 20. juli-
ja. Na seji, ki je trajala štiri
ure, so razpravljali o metodi za
ustanovitev novega ljudskega
sodišča, ki bo sodilo vojne zlo-
čince. Governer Bauman se je
posvetoval z zastopniki višjega
ljudskega sodišča dr. Pucom in
dr. Trlonjo ter s predsednikom
Okrajnega ljudskega sodišča dr.
Venturinijem, kateri imajo ime-
novati za člana odbora za sesta-
vo listo sodnikov za ljudsko so-
dišče, dva Slovenca. Istočasno
imajo predsednik italijanskega
prizivnega sodišča, višji tožitelj
ter predsednik italijanskega o-
krajnega sodišča imenovati dva
Italijana v ta odbor —in vsi
štirje bodo izvolili petega člana
odbora, ki bo predsedoval.

Ta odbor petih članov bo se-
stavil listo 150 delavskih ljudi,
izmed katerih bo zavezniška vo-
jaška uprava na priporočilo
predsednika okrajnega sodišča
izbrala 75 članov ljudskega so-
dišča. Člani ljudskega sodišča

biti moralno in politi-
čno sprejemljivi in ne mlajši
kot 30 let. Vse smrtne kazni bo
moral potrditi feldmaršal Ale-
ksander ali pa governer okupa-
cijske zone.

ITALIJANSKA-SLOVENSKA
MLADINA POZDRAVLJA

“VELIKO TROJICO”
POSTOJNA.—Športni oddel-

ki jugoslovanske vojske so ob-
državali tekme in sestanke 21.
in 22. julija. Teh se je udele-
žila mladina iz Trsta in drugih
delov Slovenskega Primorja, ki
je pod zavezniško okupacijo.
Omladince je sprejela vojska in
okrog 2,000 prebivalcev Postoj-
ne in okolice.

Ob tej priliki je bilo manife-
stirano veliko edinstvo italijan-
ske in slovenske mladine. Mla-
dina iz Trsta, Slovenskega Pri-
morja, Postojne in okolice je
poslala naslednjo brzojavko
Churchillu, Trumanu in Stali-
nu: “V soglasju s krimskimi re-
solucijami o narodnih pravicah
glede samoodločbe ter v brat-
skem edinstvu med italijansko
in slovensko mladino Trsta, Po-
stojne in Ljubljane, vam poši-
ljamo naše tople pozdrave iz
našega sestanka, na katerem
manifestiramo bratstvo in edin-
stvo naših narodov, ter upamo,
da bo na vašem velikem sestan-
ku izbrisana krivica, ki je bila
storjena našemu narodu.”

Nadalje je bila poslana reso-
lucija Narodni osvobodilni fron-
ti Slovenije, in v tej resoluciji
je mladina izrazila svojo odloč-
nost obvarovati in če potreba
boriti se za vse uspehe osvobo-
dilne borbe ter svoje zaupanje,
da bo program Narodne osvobo-
dilne fronte izveden. Pozdrav-
ni telegram je bil poslan tudi
maršalu Titu, v katerem je trla
izražena ljubav in občudovanje
mladine.

PRIPRAVE ZA TRETJE
ZBOROVANJE AVNOJA

BELGRAD.—Tukaj se delajo
velike priprave za tretje zboro-
vanje AVNOJa in kongres Na-
rodne osvobodilne fronte. AV-
NOJ bo vključeval nadaljnih
120 poslancev. Na ta način bo
jugoslovanska poslanska zbor-
nica razširjena in bo vsebovala
tudi člane stare skupščine, ka-
teri so bili izvoljeni 11. decem-
bra 1938, kakor tudi zastopnike
onih političnih strank, ki do se-
daj niso bile zadostno zastopane
v AVNOJu.

Naprej se lahko pove, da bo
tretje zborovanje AVNOJa us-
pešno. Razpravljalo se bo o po-
stavah glede konstituentne
skupščine, o volitvah poslancev
in o drugih važnih zadevah.
Predložena bo tudi postava gle-
de civilnih uradnikov in civilne
službe. Postavljena bo povsem
na popolnoma novi in demokra-
tični podlagi. Prekinila bo vse
obstoječe uradniške kategorije,
avtomatična povišanja držav-
nih uradnikov ter izsiljevanje
nesposobnih uradnikov. Povi-
šanja in nagrade uradnikov bo-
do pod novo postavo odvisna
popolnoma od zasluženosti.

AMERIŠKI RDEČI KRIŽ
PRIPRAVLJA OBLEKO ZA
JUGOSLOVANSKE OTROKE

WASHINGTON, D. C. Ob-
leka za 350,000 jugoslovanskih
otrok, katero so ukrojile roke
prostovoljnih delavk in delav-
cev Rdečega križa po postojan
kah širom Amerike, se sedaj
spravlja skupaj za odpošiljate\
in porazdelitev potrebni mla
deži v Jugoslaviji.'Tako poroča
jo iz gl. urada ameriškega Rde
čega križa. Nadaljne zaloge ob
leke vključujejo 3000 zavoj
čkov v drobnih stvareh za do
jenčke in 1000 skrinjic z medi
kalnimi potrebščinami, kot tudi
188 ton evaporiranega mleka.

Vse te stvari bodo v Jugosla
viji porazdeljene po potrebi in
sicer bo to delo vršil Jugoslo-
vanski Rdeči križ pod nadzor-
stvom civilnih dobrodelnih us-
lužbencev Ameriškega Rdečega
križa. Skupna vrednost zalog
pripravljenih za Jugoslavijo se
ceni na $1,692.625. James P
Foley, namestni direktor civil
ne pomoči Ameriškega Rdečega
križa v Sredozemlju je sedaj v
Jugoslaviji s svojimi štirimi
asistanti.

Pred sestavitvijo sedanjega
relifnega programa med sep
tembrom 1939, ter prvim apri
lom 1945, je dal ameriški Rdeč
križ civilnemu prebivalstvu Ju
goslavije na razpolago zalog ka
terih skupna vrednost je pred
stavljala $261,790. Po osvobo
ditvi Jugoslavije je bil sestav
Ijen nov program za pomožni
delo v Jugoslaviji. Sredstva za
nabavo zalog je dal na razpola
go ameriški Rdeči križ ter oi
ganizacija United Yugoslav Re
lief Fund os America.

Smo v jubilejnem letu Prole
tarča. Kaj, ako se bi mi vs<
združili v namenu, da mu dobi
mo vsak najmanj enega nove
ga naročnika? To mu bo naj
boljše voščilo.

Tole mi ne gre
v glavo?

Kako to, da se iznajditelji
kemiki, inženirji in drugi ve-
ščaki toliko mučijo, kako v voj-
nah uničiti čimveč življenj in
rušiti mesta ko hitro mogoče,
namesto da se bi trudili s svojo
znanostjo koristiti loveštvu ter
mu dati mir in blagostanje, to
mi nikakor ne gre v glavo!
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