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PRIPOVEDNI DEL
ZMAGOVITA PATROLA

Poglavje iz romana ‘‘Tovariši”.
Nekaj temnega in pošastnega

se je pripravljalo spodaj v do-
linah. Kurirji so prinašali vesti,
da zapirajo fašisti naše ljudi kar
v množicah. Ljubljano so obdali
z bodečo žico in z bunkerji, po
ulicah so postavili barikade.
Močne čete fašistov so obkolje-
vale vasi, polovile najbolj za-
vedne Slovence in-jih odgnali v
ječe in taborišča daleč v Italijo,
pričeli so streljati talce . . . Oku-
pator je najemal domače propa-
lice za vohune in ti so za denar
izdajali naše najbolj zveste. Fa-
šisti so jih mučili, pretepali,
žgali, zbadali, natezali in stre-
ljali.

“To je fašizem!” si je razlagal
Pavlek vse te vesti in pričel se
je bati za očeta in mater.

Četi v gozdu je pričelo pri-
manjkovati hrane. Posadke v
postojankah so bile pomnožene,
tanki so neprestano vozarili po
cestah, močne patrole so bile
stalno na obhodih. Po dolinah je
mrgolelo sovražnikovih vojakov
in domačih izdajalcev. Težko se
je bilo brez žrtev priplaziti v
vasi po hrano. Toda mar nima
četa v Svetem Križu še nekaj
glav živine? Dobre tri ure hoda
od tod! To se pravi pred nosom!
Mesa že nekaj dni niso jedli in
tisti rejeni voliček iz Štrbenko-
vega hleva bi bil slastna pe-
čenka!

Pavlek in Črt sta se pravkar
učila novo partizansko pesem in
Sonja se je jezila, ker je Črt s
svojim basom rad uhajal na
stranpota. ko se ustavita koman-
dant Strugar in Dimež pred tro-
jico.

“Ker ste jo tako lepo zapeli,
boste šli za nagrado danes mal-
ce po svetu,” de Dimež. “Po ži-
vino v Sveti Križ!”

Pavlek se je kar na glavo po-
stavil od veselja in zabingljal z
nogami po zraku. Domov bo šel!
Videl bo očeta in mater!

“Le počasi! Pot je nevarna.
Ti, Pavlek, si droban in boš da-
nes spet zaigral vlogo vaškega
paglavca. Nihče te ne bo nadle-
goval na cesti. Ko se bo stemni-
lo, se pritihotapi do očeta in mu
povej, za kaj gre! Črt in Sonja
bosta šla s teboj kot zaščitnika.
Čakala bosta nate, ko se boš vra-
čal z živino na Čatežkem klan-
cu. Kar požurite se, da boste do
noči tamkaj!”

Pavlek si je poveznil na glavo
svoj zelen klobuček, ki ga je še
vedno nosil v svojem nahrbtni-
ku za svoje posebne naloge, se-
zul si je škornje, zavihal hlače
in bil je spet poba, ki je bil
pravkar stopil iz vaške šole. Od
srca so se mu vsi tovariši sme-
jali, ko se je tako naglo iz par-
tizana prelevil v otroka.

“Previdni bodite!” jih je sva-
ril komandant. “Če boste nale-
teli na patrole, se jim umaknite.
Veš, Črt, nobenih drznih neum-

nosti! Zaradi vola ne smete za-
igrati svojih glav!”

Črt in Sonja sta se založila z
bombami pa tudi Pavlek je vta-
knil v vsak žep po eno. Za ma-
lico! Brezskrbno so hodili po
globokih gozdovih. Spotoma so
si nabirali borovnic in Pavlek
se je namenoma z njimi nama-
zal po obrazu, da je bil videti še
bolj paglavski in otročji. Pra-
prot je bila že visoka. Hodili so
po mehkem mahu, ki se je vdi-
ral pod njihovimi stopinjami.
Šoja je venomer kričala, kuka-
vica se je oglašala in kobilar je
nekajkrat tako blizu zažvižgal,
da se je Pavlek željno oziral po
tem lepem ptiču.

‘Le pusti zdaj ptiče na miru,
zdaj si sam ptič, ki nate preže!”
je dejal Črt.

Oh mladost! Vsi trije so bili
prepolni ognja in če bi ne imela
Črt in Sonja puški obešeni čez
rame, bi človek mislil, da so pri-
šli semkaj zaradi borovnic, da
se smejejo in šalijo, ker so pač
mladi in ne vedo, kaj bi s svojo
mladostjo počeli. Sonja je imela
goste, črne lase, ki so ji padali
čez ramena, njene oči so bile
žive in iskre kakor živ ogenj in
v njenem obrazu ni bilo prav
nič junaškega in drzovitega. Črt
je bil bledikast fant, nežen v ob-
raz, vitek in dolg in kadar te je
pogledal skozi svoja očala, je bil
njegov pogled prav tak, kakor
da bi pravkar dvignil svoj obraz
iznad šolske čitanke. Pa vendar
je v vseh treh neka nezadržna
odločnost, čeprav preži na vse
tri od vseh strani smrt in brusi
svoje kremplje. Pravkar gredo,
da izvrše drzno dejanje. Kdo jim
vliva moč in tolikšno vero? Mar
se je res zemlja prebudila iz ti-
sočletne teme, da jim prežiga
misli, besedo in voljo? Kdo jim
usmerja korak, da je prožen in
ponosen kakor korak zanešenja-
ka. ki stopa v jutranje zarje?
Zemlja molči, drevesa molče,
nebo ne odgovori. Toda nekje
vendarle gori plamenica, ob ka-
teri se vžigajo ta mlada srca, ta
otroška srca, nekje žari nezaje-
ta ljubezen, ki nadomešča vsem
tem borcem nežne materine ro-
ke, ljubeče besede žene, mehko
dlan deteta. To je rast novega
pokoljenja! Kdo ga doumeva?
V njem se prebuja nagon neče-
sa. kar je bilo tisoč let zaklenje-
no v temnicah, pribito na križ,
zadavljeno v krvavih vojnah . . .
tisti nagon, ki daje človeku ve-
rovanje v svobodo, v pravičnost,
v lepši svet, da se zanj bori, da
zanj trpi, da zanj junaško umre!

Visoko nad cesto so polegli v
mah, da oprezajo in pregledajo
vse poti spodaj v globelih. Že je
nameraval Pavlek iti v prvo za-
selje. ko so zaslišali v daljavi
hrumot težkih kamionov. Kma-
lu so se izza ovinka prikazali ve-
liki vojaški kamioni natlačeni s
fašisti, ki so peli in kričali. Na
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srednjem kamionu so opazili
domačine, može in žene, toda ce-
sta je bila predaleč, da bi na-
tančneje razpoznali kako in kaj.

“Od Čateža prihajajo!”
“Spet so pobirali naše ljudi!”
Pol ure za tem so se naši trije

splazili skozi hosto čez cesto in
spet zavili v gozdove navzgor,
toda ne predaleč od ceste. Tod
se lahko skriješ, tod ne bodo
rogovilili. Tu bosta počakala
Pavleka, ko bo prignal živino.
Že se je mislil Pavlek spustiti
po stezi, pa so se spet vsi trije
potulili k zemlji in oprezovali
na cesto. Mar so spet fašisti?
Skozi grmičevje, ki je rastlo ob
cesti, so zagledali gručo belo-
gardistov. Pavlek jih je danes
prvikrat videl v njihovih voja-
ških capah. S svojimi črnimi ka-
pami in z dolgimi francoskimi
puškami so bili kakor smešni
pajaci, saj so korakali vsak po
svoje, kakor da bi šli s semnja.
Mar je bilo fašiste sram, da so
pustili te svoje našemljene za-
veznike zadaj?

Belogardisti so bili natreska-
ni. Seveda, vročina je, zgoraj
na to stran so vinogradi in hra-
mi pa so si ga privoščili. Osem
jih je bilo. Ustavili so se spodaj
v senci, sedli in pridno nastav-
ljali zelenko žganja na žejna
usta. Nekdo je privlekel iz mal-
he hlebec belega kruha in lepo
ploščo prekajene slanine . . .

“Pavlek. splazi se do njih in
nastavi ušesa! Morda bomo kaj
važnega izvedeli! Zdaj so pijani
pa ne vidijo in ne slišijo ničesar
okoli sebe!”

In Pavlek se je že plazil od
grma do grma in ko jim je bil
skoraj prav za hrbti, se je pri-
tisnil na zemljo in nastavil uše-
sa. Njihov poveljnik je na širo-
ko zamahoval s steklenico in na-
vdušeno razlagal politiko.

“Tako vam povem, fantje, nič
ne marajte, če vas nekateri naši
ljudje postrani gledajo! To so
osli, ki imajo namesto možgan
otrobe v glavi. Kaj so vam go-
vorili gospod župnik? Da smo
majhen narod, da se sami ne
znamo in ne moremo vladati in
da moramo zato biti pokorni
močnejšemu. Vsa oblast je od
Boga dana in če nam vladajo
zdaj fašisti, je kar prav, ker je
zdaj tudi za nas Rim glavno me-
sto države, kjer stolujejo sveti
oče in fašisti so pravi, verni ka-
toličani. Komunisti, te partizan-
ske svinje, pa so izdajalci naše
vere. Zato pa, fantje, le po njih
brez usmiljenja! Bog je z nami,
fašisti so z nami in Hitler je z
nami in ves svet je z nami. Ko-
gar dobite v roke, kar z nožem
po njem kakor prašiča!”

Njegovi tovariši niso mogli
razumeti te politike, zato so se
lotili nove zelenke. Kimali so
mu in mu ponujali piti.

“Le dajmo ga, saj smo dobro
opravili!”

“Eh, pa ga dajmo na zdravje
Ožboltovega Pepeta, ki je zares
kavelj! Saj pa je tudi dajal za
pijačo, da je kar od mize teklo!”

“Oh lahko, saj zasluži, koli-
kor sam hoče. Za vsakega parti-
zanskega falota, ki ga naznani
Italijanom, prejme tri sto lir. In
kako lepo je imel vse te oefar-
ske razbojnike popisane! Danes
nam je pokazal samo poglavitne,
vsi ostali pa pridejo še na vrsto!
Ta si bo napravil premoženje!”

“Katere pa so danes odpelja-
li? Prav takrat, ko so jih nala-
gali, sem bil v vinogradu svoje-
ga znanca, pa jih nisem videl.”

“Najhujše gade! Skrjančeve-
ga Janeza, tistega, ki se je ve-
dno vnemal za Srbe, za te pra-
voslavne krivoverce. Čolnarje-
vo Zofko, ker je njen mož pri
partizanih. Blaža, tistega prite-
penca iz Kala, in njegovo ženo
Marjeto in še nekaj takih ban-
ditov. Ho. jaz bi podavil pol
Svetega Križa!”

“Ampak tisto živino, ki so jo
partizani prignali iz Kala, niso
pravično razdelili! Koliko pa jo
je odpalo na nas?”

“Samo dva vola, vse ostalo
so fašisti odvlekli v Trebnje!”

“Ti, kumendant, kaj bo res

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja

WGESr 1360 kilocycles.
Vodi jo George Marchan.
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PRILAŠČANJE PRAZNIH STANOVANJ (Squater Movement) se
je po angleškem vzgledu pričelo tudi v Kanadi. Gornje je slika iz
Ottavve v Kanadi, kjer je družina veterana naložila pohištvo na selilni
voz ter ga zapeljala ob spremstvu velike množice radovednežev in so-
mišljenikov omenjenega gibanja pred prazno stanovanje ter si ga osvo-
jila. Vodja “squaterjev” stoji vrh voza.

teljev. Bodi moj sin toliko časa. I
Pavlek! Ali' ‘naj bo tako, ljubi
moj tovariš?”

Pavlek se je privil k njemu
kakor nebogljeno dete in ga je
objel. Janez Strugar ga je gla-
dil po laseh. Pavlek je zaspal.
Njegova drobna desnica je kr-
čevito oklepala puško in ko ga
je komandant takšnega v odsvi-
tu pojemajočega ognja gledal,
se je ž;astrmel v temo in zašepe-
tal:

“O domovina, veliko terjaš!”

ODGOVOR NA
VPRAŠANJE

Johnstown, Pa. Odgovor
na vprašanje v zadnji številki
Proletarca, ki se je glasilo: “Ka-
ko je mogoče, da zmanjka po-
trebščin v deželi, v kateri jih je
v izobilju?”

To uganko je lahko razvoz-
Ijati. Če zmanjka mesa in dru-
gih potrebščin, se to pri nas zgo-
di edino po krivdi ljudstva. Ako

| ne bi podpiralo črne borze, bi
i tega ne bilo.

Nedavno sem prejel pismo od
brata, ki živi na Bledu v Slove-
niji. Piše med drugim:

“Življenski položaj pri nas se
stalno zboljšuje. Vsa trgovina
je pod vladno kontrolo. Vse ce-

I ne so tedensko objavljene. Pla-
I če so zaščitene in tako si more
vsakdo kupiti kar potrebuje. Ni-
hče si ne more kupičiti česar ne

| rabi. Zato je priprosti narod
zmerom bolj zadovoljen z vlado,
ker res kontrolo vestno izvaja.”

; Ampak pri nas v Zed. drža-
i vah ni tega. Samo črna borza je
v bujnem cvetju, toliko pač, da
je končno sam predsednik Tru-
man priznal, da ji vlada ni kos
ter je kontrolo nad cenami mes-
nin ter nekaterih drugih potreb-
ščin kratkomalo preklical.

V to je bil kot je sam dejal
primoran, ker so profita željni
požrešneži ustvarili umetno po-
manjkanje. In s tem umetno la-
koto.

Umevno, da take razmere
ustvarjajo neprijetno razpolo-
ženje med vsemi. Zato ni več
opaziti tiste prijetne družabno-
sti, ki smo jo poznali pred voj-

i no. Takrat so društva kar tek-
movala v prireditvah, sedaj pa
je vse v zastoju.

Vzlic temu —in neglede na
težave pri dobavljanju potreb-
ščin pa se je tukajšnje Samo-
stojno podporno društvo odlo-

-1 čilo prirediti v soboto 26. okto-
-1 bra veselico. Vršila se bo v Slo-
venskem delavskem domu na
Moxhamu. Pridite vsi! Vabi vas
odbor društva in pa F. Zupan,
tajnik.

SEJA KLUBA ŠT. 1 JSZ
Chicago, 111. Ta petek. 25.

oktobra bo redna seja kluba št.
1 JSZ. Na nji bodo med drugim
volitve delegatov na konferen-
co Prosvetne matice, ki se bo vr-
šila 24. novembra v Waukeganu.

Na prošli seji smo imeli veli-
ko udeležbo, največ iz vzroka,
ker nas je obiskala Mrs. Celarec
iz Waukegan ter nam predavala
o svojih vtisih v Jugoslaviji in
na Primorskem, kjer je bila v
minulem poletju na obisku.

Na tej seji pa bodo podana
razna važna poročila in ob enem
bomo imeli diskuzijo o sodobnih
vprašanjih. Torej ste vabljeni
vsi, da se tega zborovanja goto-
vo udeležite.

I KONFERENCA PROSVETNE
MATICE V ZAPADNI PENNI

Moon Run, Pa. Konferenca
Prosvetne matice in JSZ za za-
padno Pennsylvanijo se bo vr-
šila v nedeljo 27. oktobra v dru-
štvenem domu v Bridgevillu.
Pa. Prične se ob 2. pop. Prej pa
bo seja federacije SNPJ.
... Vsa pridružena društva ter
druge organizacije so bila ob-
veščena, da naj pošljejo zastop-
nike. Zaradi resnih vprašanj, ki
so sedaj v ospredju svetovne
javnosti, in pa takih, ki se tičejo
posebno delavstva, in pa med
nami slovenskega naroda, je po-
trebno, da se zberemo skupaj,
ter o teh stvareh razmotrivamo
in pomagamo kjer in pa kolikor
moremo.

Jacob Ambrozich, tajnik.

velika ofenziva na partizanske
pse?”

“Pa še kakšna! Ko bi partiza-
ni vedeli, kaj jih čaka, bi se za-
kopali pet klafter globoko pod
zemljo. Kar v obroč jih bomo
stisnili. Sto tisoč fašistov bo pri-
šlo nadnje. Mar niste videli si-
noči tiste velike tanke, ki so jih
privlekli v Trebnje? In kanone?
E, fantje, potem bodo dali nam
oblast v roke! Vse premoženje
partizanov bo naše! Še ga bomo
pili, le korajžno nadnje, v dese-
tih dneh ne bo nobenega parti-
zana več!”

“Kje pa vendar hodita z ži-
vino, da ju ni? Mar ju naj čaka-
mo celo večnost?”

“Kar dvignimo se, fantje, pi-
jače je zmanjkalo. V Veliki Lo-
ki bomo čakali v gostilni! Saj
morata tam mimo prignati!”

Na ta predlog so odmahadrali
navzdol po cesti. Pavlek je ležal
v grmovju ves strt od te strašne
novice, kakor da se mu je nož
zasadil v srce in vrta po njem
strašno rano. Njegovega očeta
in mater so odpeljali. . . Saj ni
mogel verjeti. Bil je ves hrom
od vsega tega, kar k zemlji ga
je tiščalo in ni vedel, kaj mu je
storiti. Toda le za nekaj hipov
je bil tako vržen v to bolečinic.
Zavest pa, da je partizan, da
mora nekaj storiti tudi v naj-
hujših trenutkih, ga je pričela
dramiti in zavedal se je, da mo-

!ra izvršiti dane naloge mimo
vseh bolečin tega sveta. Splazil
se je nazaj k Sonji in Črtu in
jima povedal, kaj je bil slišal.
Ko pa je končal, so ga solze za-
lile in vrgel se je na tla. Ni se
mogel in ni se mogel übraniti
žalosti, ki ga je znova pričela
pestiti.

“Pavlek. Pavlek. ne jokaj!”
ga je bodril Črt. “Zdaj ni čas za
solze, zdaj moramo misliti, kar
je pred nami. Samo dva da go-

; nita vola, si rekel?”
“Da, samo dva!”
“Vola moramo dobiti! Pavlek,

skoči ob cesti navzgor in opa-
zuj. Midva s Sonjo bova tule na

j ovinku v zasedi. Čim opaziš go-
njača, se vrni k nama!”

Pavlek je naglo udušil solze,
že je bil na nogah. Na obeh stra-
neh ceste je bil globok gozd. Ce-
sta se je strmo vila v klanec. No-
bene žive duše ni bilo nikjer vi-
deti. Kdo domačinov pa se je
drznil na tak dan, ko so strašili
po cestah fašisti in njihovi pri-
ganjači, iti iz hiše? Mnogi so se
poskrili v gozdove ali pa so če-
peli doma in so trepetali, saj ni
nihče nikoli vedel, kdaj bodo
vdrli v njegovo hišo in ga odvle-
kli v ječo. Kmalu pod vrhom je
zagledal oba gonjača ter oba
vola, ki sta se počasi in vegasto
pomikala v dolino.

“Kar po njih, samo dva sta,
zares!” je dejal Pavlek, ko se je
priplazil v zasedo.

Dva pijana belogardista sta
prignala živino po cesti. Eden je
bil tako natreskan, da je komaj
hodil in se je ves čas obešal volu
za rep. Drugi je bil starejši in
treznejši. Hotela sta nekaj pre-
pevati, pa se jima ni posrečilo.
Treznejši je venomer priganjal

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON
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pijanega.
“Poženi, poženi! Lahko nas še

kakšen hudič tu napade!”
“Napade . . . mene . . . Ha, rad

bi poznal tistega, ki bi se upal!”
se je drl pijani in se udarjal po
puški. “Napade . . . mene . . .”

“Stoj! Roke kvišku!” je v tem
hipu zadonelo iz grmovja.

Oba belčka, ki sta imela obe-
šeni puški čez pleča, da sta lažje
gonila in ki sta ves čas brezskrb-
no tavala za voličema, sta vrgla
roki v zrak in obstala kakor uko-
pana. Na smrt preplašena sta
strmela v goščavje, kjer sta slu-
tila mnogo partizanov.

Črt je z naperjeno puško sko-
čil na cesto in jo nameril v be-
logardista.

“Lezita na tla! Na trebuh!
Roke na hrbet! Tovariši, če se
le ganeta, streljajte!”

Belogardista sta slepo üboga-
la. Zavalila sta se v cestni prah
kar po dolgem. Niti kričati se
nista upala. Pavlek je skočil po
vola, ki sta kar sama copotala
naprej, Sonja je pobrala orožje
belogardistoma, Črt pa jima je
z vrvjo zvezal roke na hrbtu, ju
potegnil na noge, obesil zanjko
vrvi volu na rogu in ukazal:

“Pavlek, poženi!”
Pavlek je segnal oba vola v

hosto in naglo, naglo, kolikor se
je le dalo, so gonili vedno više v
hrib. Pavleku se je žalost počasi
spreminjala v srd, saj sta bila
vendarle ta dva izdajalca poleg,
ko so jemali očeta in mater.
Zdela sta se mu zato kakor dve
pošasti in da je sam ves uma-
zan od njune bližine. Najrajši bi
se zakadil vanje in jima izpra-
skal izdajalske oči! Ko so dospe-
li na kolovoz, ki je peljal izpod
njihovega tabora, je šlo laže,
ker se ni bilo treba prerivati
skozi goščavje. Gonili so in go-
nili, že jih je tema došla in šele
sredi temne noči jih je ustavila
njihova straža.

Pot je bila prosta. Razen straž
so vsi že spali, toda prebudil jih
je topot tolikih korakov in za-
tegnjen krik vola, da so vsi pri-
vreli iz svojih šotorov. Zbrali
so se okoli ognja in ogledovali
zdaj oba vola, zdaj naše tri par-
tizane, zdaj oba zvezana belo-
gardista. Pavlek pa se je kar ne-
kam izgubil. Prav nič se ni mo-
gel tega uspeha veseliti. Ko sta
pripovedovala Črt in Sonja to-
varišem svoje doživljaje, so se
smejali kakor že dolgo ne. Ko
pa sta pričela govoriti, kaj se je
bilo zgodilo s Pavlekovim oče-
tom in materjo, so utihnili, za-
škrtali z zobmi, da sta oba belo-
gardista kar klecnila od strahu,
ker sta se bala, da ju ne bi po-
bili.

Janez Strugar je poiskal Pav-
leka. Sedel je kraj njega na
tla, pobožal ga je po licu in pri-
čel tolažiti.

“Saj ne bo nič hudega. Pav-
lek. Zdaj moramo vsak po svoje
doprinašati žrtve za to našo ve-
liko stvar! Potolaži se, izjokaj
se, lažje ti bo, potem pa spet sti-
sni pesti. Vsi ti bomo pomagali!
Maščuj se! Mar ne veš, da sem
imel tudi jaz dva sina, ki sta
žrtvovala življenje za našo zma-
go? Za svobodo, za lepše življe-
nje nas vseh? Zdaj si sam . . .

jaz sem sam .. . Toda midva
imava na tisoče tovarišev, prija-
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AKO ŽELITE POTOVATI
V JUGOSLAVIJO
BODITE OPREZNI

Iz urada jugoslovanske amba-
sade v Washingtonu smo prejeli
sledeče sporočilo:

V ameriškem časopisju, pisa-
nem na srbskem, hrvatskem in
slovenskem jeziku, opažamo in-
serate poedinih privatnih pod-
jetij, ki nudijo pojasnila za po-
tovanja. potne liste, vize, uredi-
tev lastninske pravice, zapušči-
ne itd. v zvezi z Jugoslavijo. Am-
basadi Republike Jugoslavije je
v tej zvezi čast opozoriti vse
one, ki se zanimajo za bilo kak-
šno vprašanje v vezi z Jugosla-
vijo, da se za vsa pojasnila obra-
čajo na uradna jugoslovanska
predstavništva v Ameriki, to je
Ambasado v Washingtonu in
Generalne konzulate v New
Yorku in Chicagu, kjer bodo do-
bili vse avtentične informacije
brezplačno. Dokler ne bodo ob-
stojala uradno pooblaščena pod-
jetja, toliko časa morejo samo
navedena jugoslovanska pred-

| stavništva dajati verodostojna
navodila in pojasnila.

Jugoslovanska Ambasada
Washington.

Konec ''Normandije"
Ogromni, pred vojno moder-

ni francoski pomorski orjak,
‘Normandia”, je bil končno le

obsojen v svoj konec in bil pro-
dan za staro železo. Ameriška
vlada je dobila za “Normandio”
$161.680, Francijo pa je stala
nad 60 milijonov dolarjev. Ame-
riška vlada je imela z njo na-
daljnih 40 milijonov stroškov,
prvič, ker jo je začela predela-
vati za vojaški transport, drugič
ker se je v nji dogodil požar in
se je pri gasitvi prevrnila, tret-
jič. ker so jo dvignili, in četrtič,
ker so znova poskusili, da jo

: predelajo za prevažanje voja.-
, štva.

Ladjo je zaplenila ameriška
vlada v newyorški luki, da ne
bi prišla v roke Nemcev. Fran-
cozom je bila ‘Normandia’ v po-
nos. kajti bila je res pomorska
palača, v teži 80,000 ton in naj-
večja na svetu. Tudi veliko Slo-

j vencev se je že vozilo v nji.
Francija je za to ladjo zahte-

vala od ameriške vlade odškod-
nino. Pogodili sta se za $13,500,-
000. S tem je “Normandije” ko-

i nec. Težko, da bi Francija ,še
kdaj skušala zgraditi tolikšno
potniško ladjo. Saj se ji tudi ta
ni izplačala, kajti delala je izgu-
bo, ki jo je krila država. Nado-
mestila jo je z reklamo za fran-
coski pomorski promet, in pa s
tujci, ki so z Normandijo priha-
jali v Francijo. V bodoče pa bo

j glavna tekma za prekooceanski
potniški promet med aeroplan-
skimi družbami.

Tu pa so zdaj Zed. države na
prvem mestu in Anglija na dru-
gem. Francija je še zelo daleč.

Dvojna mera pri
znižavanju davkov

Bogataški sloji se pripravlja-
jo pritisniti na novi kongres za
drastično znižanje dohodnin-
skega davka. Zahtevajo, da se
visoke davke zniža na polovico.
N. pr., bogataš, ki ga sedaj pla-
ča SIOO.OOO, bi po novem nji-
hovem načrtu plačal le $50,000.
Torej bi bili v primeri s seda-
njim davkom $50,000 na dobi-
čku.

Znižanja na male davke bi bi-
la manjša. Delavec n. pr., ki se-
daj plača od svojega zaslužka
od SSO do S2OO dohodninskega
davka na leto, bi bil po načrtu
bogatašev le nekaj dolarjev na
boljšem, a naložili bi mu višje
davke na potrebščine in pa za
zvezni “sales tax” še vedno de-
lujejo.

Pravično bi bilo davek na za-
služek delavcev popolnoma uki-
niti. Saj mora delavska masa
itak plačati domalega vse indi-
rektne davke. Davka pa se ne
bi smelo znižati onim, ki vleče-
jo le dobičke, ne da bi delali
zanje. Kajti kupičijo jim jih
delavci in pa odjemalci.
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