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ŠPORT
Sinočnji večer jc bil važen,

silno važen. Šlo je za svetdvno
prvenstvo v boksanju ... A so
bili poslušalci in gledalci, tudi
tisti, ki so plačali po sto dolar-
jev za sedež, prikrajšani skoro
za polovico svoje paše. Kajti že
v osmo ‘rundi’ so nad prema-
gancem našteli do deset, in ko-
nec je bilo blagoglasnega ‘punch
—punch herc and there’ . . .

Početek športa je vsekako is-
kati že v pradavnini, ko je člo-
vek še bival v jamah, v špiljah.
Takrat, zlasti takrat je bilo te-
kanje, plezanje, metanje, dvi-
ganje, plavanje itd. naravnost
življenske važnosti. Ne toliko
težnja po razvedrilu, pač pa po-
treba, trdi boj za obstanek, to
je nagnilo brložnika, da se je
vadil sam in uril tudi svoje
mladiče že za zgodnje njihove
mladosti.

Pa ne le človek, tudi živali
goje šport, vsaka na svoj način.
Kadar prinese stara muca svo-
jim mačetom že nekoliko zmr-
cvarjeno miš, se to ne godi iz
kakšnega mačjega sadizma. Na-
vaditi jih je treba lovske spret-
nosti, in živa miš je izdatnejše
sredstvo, nego pa kak suh listič.

Ne, nič nimam proti športu,
kakor nima nihče—razen če se
mu ne pretaka po žilah kis na-
mesto krvi če je dokler je
šport šport, ki ima za cilj raz-
vedrilo, krepčanje telesnih in
duševnih sil. Toda, ko gledam
na filmu divje nogometaške
igre, ko čitam, da je ta ali oni
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Italija ima v ameriški vladi
najjačjo zaščitnico

V kongresnem odseku za vnanje zadeve je par članov sesta-
vilo dokument, ki priča, da je “rahločutna” taktika našega state
departmenta napram Italiji popolnoma odbila simpatije Jugo-
slavije do Zed. držav in da enako odbija tudi Grčijo. Obe ti de-
želi sta vslcd italijanske agresivnosti silovito trpeli. Grčija še
prodno se je vojna pričela, Jugoslavija med vojno in slovensko-
hrvaško Primorje pa od kar je bilo dodeljeno Italiji.

Ampak državni tajnik Byrnes se teh stvari bodisi ne spo-
minja, ali pa so zadaj kakšni drugi motivi. Kajti vsi njegovi na-
stopi z ozirom na Italijo so takšni, kakor da je bila ona naša za-
veznica in Jugoslavija pa sovražnica.

Čitatelji Proletarca se morda spominjajo, ko smo na tem
mestu prerokovali, da romanja Rooseveltovih poslancev v Rim
ne pomenijo za Jugoslavijo, posebno pa za slovensko Primorje
nič dobrega. In rekli smo, da kakor se je Italija obrnila na zavez-
niško stran v prvi svetovni vojni čim je zaslutila, kje bo zmaga,
tako je zadnji moment storila v minuli vojni. In Byrnes se sedaj
poteguje zanjo kakor da ji hoče Jugoslavija s protežiranjem So-
vjetske unije storiti kdove kolikšno krivico.

Ameriška propaganda je mahoma pozabila, da je bila Italija
fašistična, da je ropala po Balkanu in v Etiopiji, da je bila v
vojni proti nam, in da je njen fašizem počenjal vse sorte zlodej-
stva. Ista propaganda raznih vladnih birojev sedaj pripoveduje
o pomanjkanju v Italiji in da naj ji pomagamo. In smo ji res v
pomoč proporčno več kot katerikoli drugi deželi. Marsikatera rc-
lifna ladja, ki je bila namenjena s svojim tovorom v eno ali dru-
go zavezniško deželo, je dobila na sredi morja navodilo, da naj
svoj tok obrne v Italijo.

V Jugoslaviji to vidijo in se čudijo pozabljivosti ameriške
vlade in njeni demokraciji.

Ne samo to. Ameriška propaganda namreč uradna propa-
ganda— je Jugoslaviji neprijazna, milo rečeno. Z njo vred ves
kapitalistični tisk.

Očividno je, da vladajoči sloji v tej deželi Jugoslavijo mrze,
ker je “komunistična” in podpirajo Italijo, v namenu, da jo otmo
privilegijem in Vatikanu.

Obravnava v Beogradu
Triindvajset obtožencev, ali kolikor že jih je v seznamu voj-

nih zločincev na obravnavi proti Draži Mihajloviču, ima v ame-
riškem in angleškem tisku več zanimanja kot pa n. pr. obravnava
proti nacijem v Niirenbergu.

To je naravno. Draža Mihajlovič v očeh anglo-ameriške jav-
nosti ni vojni zločinec. Ameriški vladni krogi so se trudili, da bi
ga oteli in propagandna poročila v ameriškem tisku so mu sim-
patična. Mnoga pa današnji Jugoslaviji naravnost sovražna.

Mihajlovič je napravil veliko izjav, ki so angleški in ameri-
ški vladi neprijetne. On trdi, da ga ameriški in angleški častniki
niso silili, da naj se bojuje proti nacijem, temveč da naj “likvi-
dira komuniste. Angleška vlada se je že pritožila, da ni prav, ker
sc je obravnavo spremenilo v nekako obtožbo proti angleškim
častnikom, namesto da bi obtežilni materijal angleška in jugo-
slovanska vlada skupno izravnali. Čeprav je bila torijska vlada
nasprotna komunizmu in ako tudi je Churchill to pridno poudar-
jal, je vendarle dejstvo, da je Anglija partizansko gibanje in Tita
v Jugoslaviji podpirala in Mihajloviča pa pustila na cedilu. Am-
pak v Beogradu vedo, da je imel Churchill pri tem svoje motive.
Ko so v Londonu uvideli, da bo invazija v Jugoslavijo izvršila
rdeča armada in da je osvobodilno gibanje v nji edino, ki šteje,
so poslali k partizanom tropo častnikov in k Titu pa Churchillo-
vega sina. In Churchill je imel v parlamentu za Tita in partizane
zmerom pohvalno besedo. Oziroma toliko časa, dokler ni uvidel,
da bo nova Jugoslavija oslonjena na Rusijo namesto da bi šla
pod takozvano angleško sfero vpliva.

Angleži so protežirali jugoslovansko zamejno vlado v Lon-
donu in enako tudi Roosevelt. Toda v Jugoslaviji ni imela za-
slombe. Churchill in Roosevelt sta prišla, v zadrego. Iz stiske so
si pomagali s tem, da sta Washington in London izposlovala
ustanovitev koalicijske vlade, ki ji naj bi načeljeval Ivan Šuba-
šič„ v imenu Petra pa naj bi vladali regenti, dokler ne bi bilo
rešeno vprašanje monarhije. Šubašič se je moral kmalu umak-
niti, regenti so bili le figura, volitve v konstituanto so se izvršile
drugače kot so si jih želeli visoki krogi na Angleškem in tu, mo-
narhija je bila odpravljena in Jugoslavija je krenila v nove toke
razvoja ter pričela izvajati program osvobodilne borbe.

Tedaj so se nasprotniki “komunizma” znova spomnili Mi-
hajloviča in pripovedovali, da ima še tisoče mož pod orožjem in
da je z njim ves srbski narod. Čim pride pomlad pa se bo začela
civilna vojna.

Namesto tega je bil Draža Mihajlovič ujet. Velesrbska pro-
paganda s svojimi zavezniki v Ameriki je storila vse v svoji
moči, da bi se ga izročilo kakemu posebnemu zavezniškemu so-
dišču. Ampak današnja jugoslovanska vlada je ena najtrdnejših
v Evropi. In ne dovoli, da bi jo mednarodna diplomacija prepe-
havala sem in tja. Mihajlovič je moral pred njeno sodišče pa če
je bilo Washingtonu prav ali ne. Ernest Bevin je postopal v tem
oziru veliko bolj taktno kot naš state department.

Draža sicer v tej aferi ni glavna točka, temveč le simbol
starega reda, ki je vodil in izžemal Jugoslavijo. Ob enem je on
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HOTELI V AMERIKI so moderni, a je med njimi veliko takih, ki so “sire trap”. Namreč pasti, da
se človek iz njih v slučaju požara težko reši. Ali pa sploh ne. Dosedaj je bilo meseca junija že ka-
kih pet hotelov v požaru, in pa nekaj stanovanjskih hiš, v katerih je izgubilo življenje nad sto ljudi.
Gornje je slika iz nedavnega požara v hotelu LaSalle v Chicagu. V njemu je izgubilo življenje 60 ljudi.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
team kupil ta ali oni magnat, ko
sem poslušala hčerko: ta in ta
da je dobil ustanovo za na uni-
verze “a ti ne veš, kako je
zabit! Vse, kar zna, je, odbijati
žogo . . .”, tedaj se mi zdi, da
tak šport človeški družbi ško-
duje. Črpa mlade človeške sile,
namesto, da bi jih krepil in če
postane vrh tega še čisto navad-
no bizniško podjetje, pa izpod-
riva pri vsem še dober naraščaj
na vseučiliščih, ne moremo več
govoriti o športu. Kajti to je že
lov za dolarji! Kakor da bi mu
že gola častihlepnost ne dajala
dovolj in preveč pogona! Živali
vsaj zadnjega dvojega no pozna-
jo, zato so ostale boljši športni-
ki, nego pa mi krona stvar-
stva.

Šport v stari domovini ni bil
—vsaj v preteklosti ne zdru-
žen z denarstvom kakor je tu-
kaj, izcveteval pa se je seveda
rad v prekomerni častiželjnosti.

Neki ljubljanski športni klub
je priredil kolesarsko tekmo iz
Zagreba v Ljubljano.

Pa so me vabili s seboj na
Dolenjsko cesto. “Biti v Ljub-
ljani, pa ne videti junaka dne-
va, prvaka vseh slovenskih bi-
cikljistov ježeš! Iz česa pa
si . .

.?!” in so zaobračali oči,
da se jim je videlo samo belo.
No, pa sem šla z njimi.

Ob mitnici je bil cilj, slovo-
lok in velika množica največ
mladih Ljubljančanov obojega
spola, pa i zastopnikov raznih
klubov širne domovine.

Dolgo smo čakali, in avgustov-

simbol klike, ki je kanial po tej vojni napraviti iz Jugoslavije
Veliko Srbijo s hujšo diktaturo čaršije kot pa je bila pod Ale-
ksandrom.

Skoro vsi zatoženci v sedanji obravnavi v Beogradu so Srbi.
Vsi so sanjali o Veliki Srbiji. Vsi so na en ali drug način, posre-
dno ali neposredno, kolaborirali z naciji. Vsi so sovražili osvobo-
dilno gibanje (partizane) bolj kot okupatorje. Zato so se družili
v boju proti njim z Nemci in z Italijani.

Med obtoženci je tudi Konstantin Fotič, ki pa jc na varnem
v Washingtonu. Nekaj obtožencev je še v Londonu ali pa v
Rimu. Ne bo jim treba v celice, ne pred strelce. Ampak njihove
nakane za ustvaritev Velike Srbije, z diktatorsko vlado gospo-
dujočega srbskega sloja —te so že bile obsojene v smrt.

Osvobodilno gibanje je ustanovilo državno tvorbo, v kateri
noben posamezen narod ne gospoduje. Vsem je dana enaka pri-
ložnost za razvoj, vsi so enakopravni in vsem je dana priložnost
za vzajemnost.

Obravnavo proti Draži Mihajloviču in njegovim tovarišem
Srbom vodijo Srbi. Bilo je taktno od Tita in Kardelja, da sc
Hrvati in Slovenci drže zadaj.

Svetovni javnosti pa je ta obravnava dokaz, da klika velc-
srbov srbskega naroda nima na svoji strani. Ob enem je srb-
skemu ljudstvu ta obravnava v pouk, da je bila zamejna vlada
res gnila, korumpirana tvorba, in da je bil Milan Nedič prav tak
lopov in kvizling kot Ante Pavelič.

Srbski oficirji v Nemčiji še poudarjajo svojo zvestobo “kra-
lju, veri in domovini”, enako počno mnogi ameriški Srbi in vsi
skupaj še pričakujejo, da pride do vojne med zapadnimi silami
in USSR. Toda obravnava v Beogradu se vrši kot da bo Jugo-
slavija ostala taka kot je. Čaršija s svojimi' karadžordževiči je
doigrala.

ško solnce jc bilo jako radodar-
no. In sem se parila in poslu-
šala . . . Nekako takole sta si
dva dajala duška:

“To pot bo zmagal 8., če jaz
kaj vem.”

“Oh, kaj še! Prvak je N.! Bil
in bo! Liter cvička stavim.”

“Jaz pa dva! Stavil bi več;
celo vedro pa mi načela bra-
nijo ...”

“Hohoo! Načela, ki jim je suh
žep ime ...”

“Suknjo zastavim, vse cunje,
ki jih imam na sebi! Tako, vi-
diš sem siguren 8.-jevega pr-
venstva!”

“Sprejmem! Ampak le sobi
pripiši, prijatelj, -ako bo drevi
spodobna Ljubljana zardevala,
ko bo po njenih ulicah tekal na-
gec .. . ”

Medtem se je solnce vsega
naveličano jelo skrivati za dim-
nike in zdajci se je opazoval-
na postojanka niže doli ob cesti
zgibala. Mahanje z rokami. Zna-
menje, da prihaja prvi. Prvič v
življenju sem opazila, da ima-
mo ljudje razmeroma dolge
vratove, pa da adamova jabol-
ka dokaj samostojno poskaku-
jejo, ako so njihovi lastniki raz-
burjeni . . .

Tedaj se jc v daljavi res po-
javilo nekaj, kar ni bilo podob-
no ne človeku, ne živali. Pre-
cej naglo se jc bližalo in dalo se
je razločiti bedra in spredaj
glavo. Skoro vodoravno nav-
spred sklonjeni hrbet se ni vi-
del, zato se je zdelo, kakor da
ga ni in je glava z rameni sama
zase, bedra s kolki pa sama sase.
No nazadnje se je ta navidezno
presekani stvor izobličil v mla-
dega, kratko ohlačenega dolgi-
na, ki ga je bila sama kost, ko-
ža in kita, vse skupaj pokrito s
skorjo znoja in prahu; oči od na-
pora krvavo podplute in bolšče-
če; prša težko hlipajoča in vrat

same napete žile . . .

Zgrnili so se okrog njega in
“Živijo”, ”Zdravo” in “Bravo”

vzklikanju ni bilo konca. Pač.
Znenada so utihnili, nato veli-
ka vznemirjenost in klic za am-
bulanco . . . Junak dneva se jim
je bil pred nosom zgrudil, pre-
den je mogel ziniti le eno be-
sedo. Pravili so, da je bruhnil
kri . .

.

Šport, vidite, zahteva žrtve,
ako mu ne poznamo meje!

"Zarja" v podporo "Prole-
tarcu" namesto venca na
grob s. Snoyju

Pevski zbor “Zarja” v Cleve-
landu je prispeval v podporo
“Proletarcu” vsoto S3O, name-
sto venca na grob pokojnemu
sodrugu Josephu Snoju.

“Zarja” in on sta si bila v te-
snih odnošajih in parkrat je v
Bridgeportu gostovala. Veliko
se je trudil, da se je to moglo,
izvesti in “Zarja” se ga je ob tej
priliki spomnila ne le z omenje-
no vsoto ampak mu izrekla tudi
nekaj lepih besed v poslednje
slovo.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Dvajsetega junija. Mrzel, de-

ževen, skoro jesenski dan. Člo-
vek bi pozabil na ta datum, ali
je ravno slučajno rojstni dan in
ko jih ni Mussolini jih tudi jaz
več ne štejem. Res čudno, kako
beže leta. Komaj včeraj sem še
težko čakal kdaj smem ven s
fanti na vas —in danes je že
daleč tistega pol stoletja

Novice, katero bi rad pisal
danes, niso razveseljivo. Števi-
lo v naših vrstah se tedensko
manjša. Komaj zapišeš nekro-
log sodrugu, že leže drugi v
grob . . .

Jožeta Snoja sem poznal dol-
go vrsto let. Bila sva skupaj na
agitacijskih shodih in na naših
zborovanjih. Njegova življen-
ska zgodovina mi ni bila tako
znana, ker nisva nikdar o tem
govorila, ali njegova dobra, mi-
roljubna natura sc je zrcalila z
njegovega obraza, tako, da se ti
je takoj priljubil.

Spominjam se, kako sva se
vozila v njegovem avtomobilu,
katerega je nazival “ševi”, po
Ohiu in Pcnnsylvaniji. Povsod
je bil poznan in povsod priljub-
ljen. Navada je, da kadar pride
agitator, še posebno tisti, kateri
prodaja naročnino za napredne
delavske liste v hišo, ni vedno
dobro došel. O tem lahko govo-
ri vsak, kateri je že imel to ne
ravno prijetno delo. Ali Jože je
imel posebno metodo, nastop in
prepričanje, da je dobil naroč-
nike tudi tam, kjer se ni nobe-
nemu prej posrečilo. Njegov
humor in preproste besede in
pa zavednost delavca, kateri ve
zakaj da agitira, so listu prido-
bile ne samo naročnike ampak
tudi prijatelje. In tega Jožeta
sem po nal in spoštoval, tako
kat so ga spoštovali vsi tisti, ka-
teri so poznali njegovo delo. Te-
žko mi je, ko pišem te vrste. Saj
sem komaj pred nekaj tedni či-
tal njegov dopis, ko se je po-
slavljal, predno je odšel v bol-
nico .

. .

Umrli je drugi dan po opera-
ciji. Njegovo po dolgi bolezni
izmučeno telo ni vzdržalo tega
udarca. Zapustil je ženo, tri si-
nove in hčerko lepo vzgoje-
no družina, na katero je bil ze-
lo ponosen. Zapustil je pa tudi
delo, socialistično delo, katero
ostane neizbrisno, dokler osta-
ne slovenski živelj v Ameriki.
In to delo je vršil mirno, zvesto
in požrtvovalno do zadnjega.
Čast njegovemu spominu! Dru-
žini pa naše najglibje sožalje.

In kot da to še ni dovolj, je v
Chicagu nagloma preminul biv-
ši učitelj pevskega zbora Save
Jack Muha. Bil je zelo priljub-
ljen ne samo med pevci ampak
tudi med drugimi, kateri so ga
poznali. Sava, katera je ravno
sedaj v reorganizaciji, ga bo te-
žko pogrešala. Njegovi družini
iskreno sožalje.

Po svetu
Za tiste, kateri pišejo dnevne

novice je še vedno široko polje.
Komaj je utihnil ropot v Iranu,
se oglasijo na Kitajskem in ko
tam za kakšen tede nemir poti-
hne, se ponove boji v Indoneziji
ter Indo-Kini. Ob enem je tu
permanentno vprašanje Pale-
stine, kjer izgleda kot minia-
turna vojna med Židi in angle-
ško armado. V Egiptu, kjer je
dobil zavetišče jeruzalemski
mufti, so še vedno demonstraci-
je proti Angliji na dnevnem re-
du. Če k temu dodamo še po-
novni sestanek velike četveri-
ce v Parizu ter Mihajlovičev
proces v Belgradu, demonstra-
cije monarhistov v Italiji ter
Baruchov in Gromikov načrt o
kontroli atomske sile, brez da
omenjamo pretep Jožeta Loui-
sa in Billy Conna v Ncw Yor-
ku (kar je bilo za našo ameri-
ško publiko velikanska nape-
tost), bi se lahko o vsaki teh no-
vic napisalo cele strani.

Zborovanje velike četverice
v Parizu se ni vršilo v preveč
velikem optimizmu. Kot izgle-
da, ali saj kot poročajo naši po-
ročevalci, ki gledajo na stvari
izven, ker jih notri ne puste, bo
to zborovanje (morda sedaj, ko
to čitate, že končano) bolj po-
dobno pogrebu kot pa preroje-
nem vstajenju. Vprašanje Trsta
in Primorja, ko to pišem, še ni
prišlo na dnevni red. Nekaj ma-
lih stvari glede reparacij in o
sklepanju miru s Finsko in Bol-
garijo je bilo sprejetih.

Mihajlovičev proces se vrši
javno, v navzočnosti občinstva

in stotin časnikarskih poroče-
valcev. Navzoči so tudi snemal-
ci kinomatografičnih slik. Ti-
sto, kar so prerokovali tu naši
“bračo” okrog “Srbobrana” se
ne vrši in marsikateri od njih
ter mogoče tudi v vojnem in
državnem departmentu tukaj
in v Londonu bi rajše videli, da
bi tega javnega procesa no bi-
lo. Bilo bi jim prijetnejše, če bi
partizani Mihajloviča kar tako
na tihem in na skrivnem pih-
nili na drugi svet in jim dali s
tem priliko, da bi ga proglasili
za mučeniškega patriota. Pa se
ni tako izvršilo. O tem ni treba
več pisati, kajti naši mešgansk)
listi imajo o obravnavi dnevna
poročila.

V Franciji so minuli teden
sestavljali novo vlado, katera
naj ponovno vodi v konstituan
ti razpravo za sprejem nove
ustavo četrte republike. Za
predsednika je bil izvoljen Gc-
orges Bidault, kateri je član li-
beralne katoliške M. R. P. V
politično areno je znova stopil
general de Gaulle. V koliko bo
do v tej vladi sodelovali sociali-
sti in komunisti ko to pišem m
še jasno.

Govor angleškega zunanjega
ministra Bcvina glede Moskve
in pa glede židovskega vpraša-
nja je napravili precej hrupa
tukaj kakor tudi v Angliji. Kot
izgleda, “bo imela Anglija v Pa
lestini zelo težke čase. Njena
politika, katero je sedaj pode
dovala delavska vlada, ugodit]
Židom in Arabcem, postaja
dnevno bolj opasna. Arabci sc
z vso silo upirajo nadaljnemu
naseljevanju Židov v Palestine,
ter so odločno proti predlogu
da se bi v to deželo dopustile
nadaljnih 100,000 Židov iz tabe>
rišč v Evropi.

Pri nas
Čitam zopet, da je Rankinoe

“committee” za neameriške ak
tivnosti začel preiskavati gote>
ve radijske komentatorje. MeeJ
njimi so navedeni Orson Wei
les, Raymond Walsh, William
S. Gailmore in Johannes Steel
Vsi ti so znani ameriški publik
kot liberalno misleči komenta
torji. Njih glavni greh je, da
spadajo, ali pa so indorsirah
ameriški komite “for Spanisb
frcedom”. Kot pravi Rankino
vo poročilo,, je “ameriški odbor
za špansko svobodo” komuni
stična organizacija, katere cilj
je prelom diplomatičnih stiko\
med Zed. državami in Španijo

Čudno’ Enako akcijo pripo
roča glede Španije odbor U. N
In v tem odboru so Avstralija
Poljska, Francija, Kitajska in
Brazilija. Zakaj se Rankinov
odbor nad te ne spravi? Ali pa
na “kuklovce” doli v Georgiji

Ker smo že pri odborih, od
bor za zbiranje prostovoljnih
prispevkov za stradajoče v Ev
ropi, v katerem so načeljevab
Hcnry A. Wallace, Mrs. Eleanor
Roosevelt in Herbert Lehman
je nabral $323.000. Stroškov jc
bilo pa $300.00. Čisti preosta
nek 523.000. $75.000
za plače, $45.000 za potne stro-
ške, $115.000 za oglašanje, S2B
, (Konec na 5. strani)

Tole mi ne gre
v glavo ?

Reakcija deluje v kongresu
in druge zmerom zedinjeno. V
tej deželi jc okrog 15 milijonov
linijskih delavcev. Čemu se ne
združijo v skupno linijsko zve-
zo in si ne ustanove svoje poli-
tične stranke, kakor jo ima re-
akcija, to mi nikakor ne gre v
glavo!
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