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i POVESTNI DEL i
KOKOS
Povest iz partizanske borbe

Po petih dneh neprestanega
beganja po mokrih hostah, umi-
kajoč se nemškim divizijam, ki
so se razlile po vseh naših ce-
stah in poteh, smo pritavali pre-
močeni, prezebli, ožuljeni in la-
čni sredi noči do pod vrha Ilove
gore. Hodili smo po temi skozi
goščave po samotnih stezah, za-
pletali smo se v korenine, zale-
tavali v kamenje, hodili smo
po mokrih njivah, udirali smo
se v blato in smo se slepo pre-
puščali volji, ki nas je gonila
kar naprej in kar naprej in ka-
mor koli, samo da se izognemo
smrti, ki nas je naskakovala
vsepovsed. Včeraj smo taborili
nekje nad Korinjskimi hosta-
mi, pa so iznenada zagrmele
mine v bližini. Nato smo hodili,
vso noč brez počitka in smo se
v zori znašli na nekakšni pla-
noti, obdani z gozdovi. Lep pri-
praven prostor za taborenje,
skrit, daleč proč od vsake ceste.
Raztovorili smo mule, zakurili
ogenj, in smo iskali vode. Pa
smo dognali, da smo prav tam-
kaj, odkoder smo sinoči šli na
varno. Vodil nas je vodič, ki se
je zaklinjal, da pozna z zaveza-
nimi očmi daleč naokrog tod
vsako stezo. Kajpak smo spet
natovorili kotle nazaj na mulo
in spet drugam. Nocoj se nam
je zatrdijo, da bomo prenoče-
vali pod streho in da se tamkaj
že kuha južina.

Sedimo na parobku ob cesti,
da se premakne vsa Cankarjeva
naprej v vas. Za temnimi, de-
ževnimi oblaki tava luna, svet-
tlo je le toliko, da vidimo obri-
se postav hiteti mimo nas, obri-
se pušk, mitraljezov, minome-
tov. Tovariši so nekateri čez
glavo pokriti s šotorko, ker je
mraz. Molče hodijo mimo nas,
sopihajo, pot drži v klanec,
mastna je in spolzka. Ogovarja-
mo jih kar na slepo, znance in
prijatelje imamo v Cankarjevi.
Kolona pa je dolga, nekaj sto
mož! Zebe res, ker sedimo na
zemlji, ki je mokra, pa spet

nam je dobro, ker tako počiva-
mo od dolgega, utrudljivega po-
hoda.

“Hej, Jože, ali si, ali nisi?”
Molk! Najbrže ni pravi, ali

pa ne sliši, kajti spali že nismo
nekaj noči.

“Janez . .
.? Janez Vrtač-

nik . .
.”

“Kdo me kliče?”
“Strekula, kaj me ne poznaš

več! Kaj je s Francetom, mo-
jim bratom?” vprašuje nekdo
skozi temo.

“Nič ne vem. Včeraj je bil še
z nami. Sinoči smo padli v za-
sedo, pa se jih je nekaj razbe-
žalo . .

.”

Molk. Na vse nas leže odgo-
vor težko in mučno. Kdo ve res,
kako je z njim? Mar so ga Nem-
ci ujeli?

Zdaj enkrat mora tod mimo
priti moj sin. Sedim na zemlji,
moj starejši, ki je poleg mene,
prav tako bolšči v temo in išče
brata. Vsi se iščemo. Tovariši
in tovarišice, prijatelji in znan-
ci, očetje in sinovi, bratje in se-
stre, bratranci in nečaki. . . Ena
sama, velika družina smo. Od
vseh strani smo zbrani. Prekli-
njamo temo, kolnemo nad kore-
ninami, prepiramo se z blatom,
z dežjem in snegom . . . srce pa
je čisto in neskaljeno. Vsak se
zaveda, da je pot dolga, borba
težka, rane hude, smrt bridka
. . . nekje pa se vendarle to kon-
ča. Drugače ne more biti. Nihče
ni omagal z duhom. Telo je sla-
bo, eh da mladi in stari smo v
koloni, zdravi in bolni, celi in
pohabljeni. Prav vsi smo se
zbrali za ta pohod. Kje v zgo-
dovini je še njemu enak? Smeh-
ljam se ob tej misli in čudovita
moč me nosi, da nisem ne utru-
jen, ne zaspan, ne siten. Maj-
hen, neznaten, neopažen del te-
ga pohoda sem! Zato tudi smrt
ni tako bridka, če poseže v nas.
Smo kakor silna voda. Vrži
skalo vanjo, pa se razdeli, toda
se spet zlije v tok in teče na-
prej, naprej. Tako je v naših
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"Tukaj sem, pomožna
oskrbovalka za otroke

ZAHVALA ZA TO GRE
AVTOMATIČNEMU ELEKTRIČNEMU ŠTEDILNIKU"
“Nisem vedela, da bom imela toliko užitka kot ‘začasna’ mati
v oskrbovalnici za otroke podnevi. In ker mi preostaja časa,
da sem lahko “Child Čare Aid”, se moram zahvaliti avtomatič-
nemu električnemu štedilniku. Ta v resnici kuha zame. i

“Ko grem z doma, denem jedila v peč in naravnam kon-
trolnik, kdaj se naj začne kuhati, kako dolgo, in do kake vro-
čine naj pride. In ko pridem domov, me čaka slastno kosilo še
vroče in pripravljeno za serviranje. Električno kuhanje ne raz-
greje kuhinje, je snažno in hitro. Poslušaj me in se odloči, da
si omisliš električni štedilnik, kadar bodo spet na razpolago.
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vrstah. Naše vrste se nikoji, ni-
koli več ne pretrgajo.

Visoka postava s puško na
rami se utrga iz teme.

“Črt.. .!” vzkliknem pridu-
šno.

Postava ne more obstati. Mi-
mogrede plane k meni, podava
si roke, krepko si jih stisneva,
vsi trije smo spet čisto blizu,
živi in zdravi, in v tem nemem
dotiku rok vsi trije vemo, da
smo močni, trdni in verni. Dru-
gega ne potrebujemo zaenkrat.
Črta je spet tema požrla. Kolo-
na je dolga, dolga, noče je biti
konca, mi pa vsi nestrpni men-
camo na mokri zemlji in jih pri-
ganjamo. Postave se dvigajo iz
teme, zatavajo nekaj korakov
mimo nas, ter se spet vgreznejo
v noč kakor da bi nenadoma pa-
dli v prepad. Zamolkli koraki
trgajo nočno tišino, ki zlokobno
preži na nas. Spodaj "V dolini,
na cesti, se zdaj pa zdaj prižge-
jo svetlobne rakete in njih ble-
dikast žar se dviga skoraj do
nas. Če ne bi bilo krvave res-
nice, bi človek mislil, da je tam
spodaj nekje slavje, saj se tudi
brzostrelke oglašajo kar tako
brez reda in brez cilja.

Lačni smo, Prejšnji dan smo
že kurili pod kotlom, pa smo se
morali umakniti in pustiti napol
kuhano meso mule lisicam in
vranam; komaj smo pete odne-
sli že so šavsnile dumdumke
po vejah dreves. Pa so, ptičice,
previsoko letele, umaknili smo
se v dolino in žvečili rdeče med-
vedove hruške, ki smo si jih
spotoma natrgali na glogu.

“Fantje, takoj ko pridemo v
vas, moramo dobiti kokoš!” pra-
vi nenadoma Breskvarjev Jože,
ki sedi poleg mene. Fant je giz-
dav sedi na puški da si ne bi
hlač umazal, vedno se krtači
in tudi za nas vse skrbi.

“Eh, kokoš, kokoš . . .”

' Koliko pa naj ponudim?”
“Kolikor hočeš. Morda boš

dobil celo dve!”
(Konec prihodnjič.)

.

SEJA PODRUŽNICE
ŠT. 1 SANSA

Detroit, Mich. Redna seja
podružnice št. 1 SANSa se vrši
v soboto 1. septembra ob pol-
osmih zvečer v Slovenskem na-
rodnem domu 17153 John R.

Poleg drugih važnih zadev,
imamo na dnevnem redu dolo-
čenje časa in druge priprave za
veliki ljudski shod, na katerem
bi nastopili govorniki, partizani
iz Slovenije oz. Jugoslavije.

Potrebno je, da ste navzoči
vsi člani, zastopniki društev,
klubov in ustanov. Določiti mo-
ramo, bi li shod priredili sku-
pno za vse detroitske Jugoslo-
vane ali samo za Slovence? Ni
samo v interesu članov SANSa,
ampak vse naselbine, da sliši-
mo iz ust živih prič o resničnem
stanju in borbi za svobodo na-
roda v naši rodni domovini.

Jože Menton, tajnik.

Kdaj pravzaprav je bil
pričetek 11. svetovne vojne?

Pravi početek druge svetovne
vojne se uradno smatra dan v
septembru 1939, ko je Nemčija
udarila na Poljsko. Ampak v
resnici se je pričela osem let
prej z japonsko invazijo v Man-
džurijo, ki so jo sedaj zasedle
sovjetske čete.

V septembru 1931 so Japonci
obdolžili Kitajce, da so jim raz-
strelili del južno-mandžurske
železnice in ta incident je bil
Japoncem povod za oborožen
vpad v Mandžurijo.

Stvar je prišla pred ligo na-
rodov, kjer je bila Japonska ob-
dolžena “agresije”, a njeni za-
stopniki so se počutili vsled te-
ga tako “užaljene”, da so izsto-
pili iz lige. Sovjetska unija je
bila takrat v ospredju borbe za
kolektivno varnost, a diplomati
Francije, Anglije in Italije,, in
vsled njih tudi druge ne, je niso
hoteli upoštevati. To je navdu-
šilo potem Mussolinija, za njim
Hitlerja in potem Franca, da so
začeli z vojno orgijo.

Vlada bo prihranila
dve miljardi

Z odredbo, da se delavnik
zveznih uslužbencev zniža s 44
in z 48 ur na teden na 40 ur, bo
prihranjenega zvezni vladi pri-
bližno dve milijardi na leto.
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SLIKE, KAKRŠNIH VEČ NE 80. Predstavlja enega izmed posled-
njih napadov iz ameriške nosilke letal na japonsko mesto »Nemuru.

GLASOVI IZ NAŠEGA GIBANJA
Piše CHARLES POGORELEC

ne, in $3 tiskovnemu skladu, ki
sta jih prispevala z Matt Klari-
chem. Andrevv Grum ml., ki
prispeva listu v podporo po SSO
na leto, je spet v gostilniški
'obrti. Njegova gostilna se ime-
nuje “Shanno’s Cocktail Tav-
ern”. Nahaja se na 14307 E. Jef-
ferson Ave.

Nekaj drobiža
Chicago 111. Kaj neki je le-

tos narobe s solncem da je tako
nenormalno? Dne 6. avgusta
n. pr. je kazal toplomer le 65
stopinj in to ob 1. popoldne. Ni
mi kazalo drugega kol zakuriti
peč. A nekaj dni pozneje pa pa-
sja vročina. In nato zopet hla-
dno. So to pač pasji dnevi.

☆
V sredi takih dni smo čitali,

da se je ameriškim znanstveni-
kom in inženerjem posrečilo
razdvojiti atom. Prva atomska
bomba ameriškega izdelka je
bila vržena na japbnsko mesto
Hirošima, potem še ena na dru-
go japonsko mesto in vojne v
Aziji je bilo konec.

Ko sem čital o teh dveh bom-
bah in njunih učinkih, sem si
predstavil, koliko tisoč bomb je
padlo v tej vojni na evropska
mesta in trdnjave.

Ako bi bil jaz pilot in bi mi
bila dana prilika metati bombe,
bi si izbral v Evropi posebno en
kraj, na Japonskem pa bi jo
vrgel na Hirohitovo cesarsko
palačo, ker so se jo morali dru-
gi naši letalci po navodilu ogi-
bati. Prihranil bi s tem življe-
nje tisočim naših vojakov.

☆
S politično realističnega sta-

lišča je naš state department na
pravi poti. Kajti po porazu Ja-
ponske je samo cesar v stanju
rešiti državo pred “levo nevar-
nostjo”, protektirati kapitali-
stične izkoriščevalce in odbijati
“komunizem”. Jaz pa sem eden
tistih ameriških patriotov, ki
domoljubja ne nosim na roka-
vu temveč v srcu. In na Pearl
Harbor še nisem pozabil.

☆
V naporih za izdajditev atom-

ske bombe je bilo zaposlenih
nad tri tisoč strokovnjakov in
inženerjev, mnogo izmed njih s
čikaške univerze. Slednji (tako
je bilo poročano) so največ pri-
pomogli, da so se jim prizade-
vanja posrečila. Torej se ni ču-
diti, da imamo letos v Chicagu
tako trapasto vreme. Danes je
nam znano, kak “munky-biz-
nis” igrajo ti profesorji s soln-
cem. Ker so civilizirani, so naj-
prvo iznašli dvomilijardno a-
tomsko bombo in neki kolonec i
je mnenja, da bo ta iznajdba
ustvarila pekel na zemlji. Rado-
veden sem, s katerega planeta
je prišel? Ker verujem v civi-
lizacijo, se nadejam, da bo mo-
goče s pomočjo te iznajdbe
ustvariti raj na zemlji. Ampak
predno se bo to zgodilo bodo
naše kosti že strohnele v ame-
riški grudi.

☆
Igrati se z naravo je nevarno.

Saj vam je znano, kaj se je zgo-
dilo z Adamom in Evo, ko sta
postala preveč ‘smart”. Odtr-
gala sta sad z drevesa sredi ra-
ja in bila radi tega za kazen po-
gnana iz njega.

Med imeni Adam in atom ni
veliko razlike. In če je tisti ko-
lonec v pravem, si omenjeni
profesorji s svojo iznajdbo kop-
ljejo svoj lastni grob.

☆
Bivši državni podtajnik Grew

ima tudi vero v solnce in s tem
v japonskega cesarja, ki ga Ja-
ponci po svoji veri smatrajo za
božjega sina namreč za po-
tomca boginje solnca.

Ko je bil Hirohito še mlad,
je potoval po svetu in užival
vse zemeljske dobrote. V sve-
tovno znanem Parizu se je raz-
veselil nočnega življenja, in da
bi zahajal v kabarete nespo-
znan, si je izposodil civilno ob-
leko svojega sluge. Japonski
narod ne veruje samo to, da je
Hirohito sin solnca, ampak tudi
oče dveh sinov. Njegova sopro-
ga do danes ni porodila še nobe-
nega sina ampak le hčere.

☆
Japoncem se prav nič ne ču-

dim. da verujejo v takega boga.
Čudim pa se washingtonski de-
mokratični diplomaciji, ki na-
mesto, da bi s Hirohitom in nje-
govim reakcionarnim režimom
obračunala, ga ščiti in podpira.
Ameriška vojna mornarica in
armada imata za poraz japon-
skega militarizma 90 odstotkov
zasluge. In ko je bil strt, so v
Washingtonu, namesto da bi u-

Danes začnem to kolono z
Maksom Knausom, Traunik,
Mich. Poslal je eno naročnino.
Maks vedno rad kaj stori za
Proletarca.

V Mary Fermer, San Jose,
Calif., ima Proletarec ne samo
dobro naročnico, pač pa tudi
dobro podpornico. Nedavno je
poslala kar $lO. To naj bo za
dvoletno naročnino, ostalo pa
v tiskovni sklad, je omenila v
pismu.

Louis Sasek, Indianapolis,
Ind.,,je naš dolgoletni naročnik.
Tudi on pošlje običajno poleg
naročnine po par dolarjev tudi
v tiskovni sklad. Tako je storil
tudi to pot.

V Chicagu je bil zadnjih par
tednov najbolj agilen John Cha-
mazar. Dobil je 12 naročnin in
$4 v tiskovni sklad, ki sta jih
prispevala John Thaler in An-
ton Garden. $2 pa je prispeval
Frank Omahen v isti namen.

' Chas. Pogorelec je dobil 8 na-
'ročnin, Luka Groser 4 in Jos.
Oblak 2. *

Iz La Salle, 111., je poslal dve
novi naročnini Leo Zevniki

Matt Malnar, Willard, Wis.,
pravi, da vedno gleda na to, da
kadar zgubi enega naročnika,
mu pridobi 2 ali 3 nove. To pot
je poslal 2 novi naročnini in $1
v tiskovni sklad.

Virginia Selak, Springfield,
0., je bila na obisku pri starših
v Star City, W. Va., in poslala
od tam $3 v tiskovni sklad. $2
je prispeval njen oče Lavvrence,
ki je že dolga leta agitator za
Proletarca, $1 pa John Prelc iz
Fairmounta, W. V.

Frank Remitz, Rock Springs,
Wyo. je poslal vsoto za proda-
ne Majske glase in eno naročni-
no. Provizijo od obojega je po-
klonil tiskovnemu skladu, Kot
je to. že njegova navada.

Cleveland: John Krebel je
poslal 8 naročnin in $2 v tiskov-
ni sklad. Nabiranje oglasov za
Koledar je prevzel Anton Jan-
kovich. Podal se je takoj na de-
lo in jih je že poslal 24. Pravi,
da mora letos doseči rekord z
oglasi. Poslal je tudi 4 naročni-
ne. Frank Barbich se je oglasil
tu ob priliki seje gl. odbora S.
N. P. J. in izročil $2 v tiskovni
sklad, ki sta jih prispevala z
Jožetom Kunčičem.

Anton Zornik iz zap .Penne
si jekljub opravkom, ki jih ima
z domom, vzel nekaj časa za
agitacijo. Poslal je 10 naročnin.

Jacob Kunstelj, Ely, Minn.,
je poslal novce za prodane Maj-
ske glase in zraven obnovo svo-
je naročnine.

Po dolgem času se je spet
oglasil George Smrekar, Alli-
quippa, Pa. Poslal je dve naroč-
nini in 75c v tiskovni sklad.

Ludwig Yoxey, Pueblo, Colo,,
je poslal 6 naročnin, $1.76 v ti-
skovni sklad ter novce za pro-
dane Majske glase. Pri razpeča-
vanju Majskega glasa mu je po-
magala Mrs. Mary Babnik, ka-
teri se iskreno zahvaljuje. Te-
mu se pridružujemo tudi mi.

Louis Barborich, Milwaukee,
Wis., nam je pisal, da bo težko
prevzel nalogo nabiranja ogla-
sov za Koledar, radi njegovega
tovarniškega dela, pa se je
kljub vsem potežkočam le po-
dal na agitacijo zanje. Poslal
jih je 14 in 6 naročnin na list.
Vprašuje tudi za ceno koledar-

ju. Upoštevajoč cene v tiskarni
in knjigoveznici, poštnino itd.,
najbrž $1.50 za iztis.

Martin Judnich, Waukegan,
111., ki je pred kratkim zahteval
nov imenik, se je oglasil s 14
naročninami in poslal $1 v ti-
skovni sklad. Drugega ni nič
pisal, dasi rad vidim, da se tudi
drugače kaj oglasi, posebno s
kakim dopisom, kateri so vedno
zanimivi. Torej, dragi Martine,
je res vroče, a ne tako, da ne bi
mogel poslati vsaj en dopis na
mesec. How about it!

Mrs. Joseph Cupin, Los An-
geles, Calif., je pred kratkem
poslala obnovo svoje naročnine
in $2 tiskovnemu skladu.

Istotako so storili tudi slede-
či: John Pollock, Noble, Ohio,
Vincent Salmič, Cleveland. 0.,
in John Trček, Beech Grove,
Ind.

Frank Cvetan, Johnstown,
Pa., je vedno zastopan v tej ko-
loni, pa tudi to pot ne bo brez
njega. Poslal je 4 naročnine, od
teh so dve novi, ter 50c v tisk,
sklad.

Pred nekaj tedni nas je ob-
vestila pošta iz Oregon Cityja,
Ore., da naj ustavimo list, ki je
bil pošiljan na naslov Mary Za-
niker. Ker ni navedla vzroka,
smo se obrnili na njenega sina
Franka. Odgovoril nam je, da
je njegova mama preminula že
22. maja t. 1. Zadela jo je srčna
kap. Kakor se to zgodi mnogim,
ako preveč garajo na stara leta,
se je pripetilo tudi tej napredni
ženi. Smrt jo je pobrala tako-
rekoč pri njenem delu. Z Mrs.
Zaniker sem se srečal, ko sem
bil na agitaciji tam pred dese-
timi leti. Name je takoj napra-
vila izredno dober vtis. Pozne-
je se je večkrat oglasila, bodisi
z naročnino ali pa naročilom za
knjige iz naše knjigarne, kajti
čitala je izredno rada. Vse pre-
kmalu jo je narava iztrgala iz
naše srede. In razume se, iz sre-
de njene družine, ka’teri izre-
kam iskreno sožalje.

Anton Shular, Arma, Kans.,
nas je pred kratkem obiskal in
nam izročil 4 naročnine ter $1
v tiskovni sklad. Sicer pa je To-
netova navada, da kadar pride
sem, ne pride nikoli “praznih
rok”. To pot nas je še posebej
razveselil, ker nam je izročil 2
novi naročnini, ki jih je dobil
naš dober prijatelj s. Martin
Gorenc. Da se bi le še kaj tako
zglasila!

Julia Parkel, Los Angeles,
Calif., je poslala 2 naročnini.

John Tancek, Girard, 0., je
poslal dve naročnini in $7 v ti-
skovni sklad. $5 je prispevalo
dr. 49 SNPJ, enega Frank Ra-
cich enega pa je še sam dodal,
“da bo ravno 10”, je omenil.

Se iz Chicaga: Louis Zorko je
dobil 2 novi naročnini. Frank
Zaitz pa 6 obnovnih ter $37 v
tiskovni sklad, ki jih je zbral
na polletni seji gl. odbora S. N.
P. J. Prispevali so jih: Andrevv
Grum ml., $25, po $5: Josephi-
ne Močnik ter Matt Petrovich.
Cleveland, in Frank Vratarich,
Luzerne, Pa., $2: V uradu se je
oglasil Frank Terselič, obnovil
je naročnino in prispeval $2
podpore, ker se ni mogel ude-
ležiti Proletarčevega piknika.

Po daljšem presledku se je
spet oglasil Joseph Klarich, De-
troit, Mich. Poslal je 4 naročni-

kazali vreči par atomskih bomb
na Tokio, debatirali, ali naj se
cesarja obvaruje ali ne. Odločili
so se, da se ga ohrani. Pravijo,
da je temu v Potsdamu samo
Stalin nasprotoval, Truman in
Angleži pa so bili zato, da Hi-
rohito ostane na vladi.

☆
Zgodovina ima to napako, da

se ponavlja. Računajo, da bo do
konca leta v tej deželi do osem
milijonov brezposelnih delav-
cev. V zadnji krizi je Henry
Ford svetoval brezposelnim de-
lavcem, naj gredo na farme, da
se prežive. Priporočam sedaj
isto bivšim vladnim inšpektor-
jem v industriji, da naj gredo
na njive in prideljujejo kore-
nje, ki ima največ vitamina A.
In to je najboljše zdravilo .za
oči.

☆
Da relifna akcija UNRRA ne

funkcionira pravilno, je kriva
politika. Tudi humanitarni de-
mokratični diplomati streljajo
kozle.

☆
Dozdeva se mi, da je Jože

Stalin postal zadnje čase neko-
liko preveč apizarski. Zavedam
se tudi, da v kompromisih ni
nobene načelne zmage. Torej ne
more nihče jamčiti, da tudi v
Kremlinu ne bodo zatemnele
gotove zvezde. Nekaj takega se
je pred letom dogodilo tudi v
Chicagu.

☆
Zame ni vprašanje, ali sem

na zmagoviti, ali na izgubljajo-
či strani. \ Glavno je, s kom so
moje simpatije in s tisto stranjo
sem pripravljen biti do konca.

Alan Seeger.

Tudi čikaški mesarji so po-
stali v minuli vojni civilizirani.
Pred vojno so metali žaganje na
pod, a danes ne vidiš več žaga-
nja niti v klobasah.

John Chamazar.

KAKTUS PIŠE
Pueblo, Colo. Svetovni po-

žar polagoma ugaša. Klanje na
debelo je prenehalo. In člove-
štvo se bo oddahnilo saj za
nekaj časa strahu in grozot
organiziranega pokolja ter uni-
čevanja.

Človek, ako ima razum, la-
hko ve, da človeštvo vzlic vsi
svoji vedi in napredku ni v ci-
vilizaciji doseglo niti pameti
petletnega normalnega otroka.

Ali ne bi mogla vsa ta člove-
ška masa živeti v miru med sa-
bo in v udobju? Ali se ne bi
mogla organizirati tako, da bi
vsi delali v korist vseh, name-
sto da bi le eni garali drugi pa
zajemali?

Silni pritiski takozvane “pro-
ste trgovine” so eden izmed te-
meljnih vzrokov, da se ljudje
stepejo na povelje, da se ko-
ljejo na povelje, a da bi kaj po-
mislili o vzrokih, čemu to po-
čenjajo do take miselnosti se
še niso dokopali.

In baš sedaj tako izgleda
in je tudi res je organizira-
no vojskovanje pripomoglo do
novih izumov bodisi v tehniki,
ali pa v zdravniški znanosti.
Neizpodbitno rečeno, da vsak,
količkaj naobražen človek, mo-
ra priznati, da bolj kot še kdaj
je Darwin v pravem, člove-
štvo se razvija po evolucijskih
potih. Ta se lahko pospešijo, ali
pa zadrže. Slabotneži omagajo,
močnejši prevladajo . .

.

☆
Slovenija tužna nam maj-

ka tudi ona se bo oddahnila.
Narod je veliko pretrpel. Tudi
tam je bilo treba čistilnice za
odpravo nepotrebne ropotije innesnage. Upajmo, da bo naš na-
rod sedaj, ko je šel skozi sti-
skalnico. bodisi od zunaj in zno-
trajv spoznal, kaj ga je najbolj
težilo in zasužnjevalo. In pa da
bo ob enem spoznal, čemu ni bil
priznan drugje kot v Rimu; in
tudi tam le kot narod ponižnih
bogaboječih ljudi. . .

Koliko stoletij so delali, da
so zgradili v mestih, v vaseh in
na gričih ter gorah nešteto cer-
kva! In pa župnišč, samostanov
in raznih drugih cerkvenih po-
slopij! Koliko oltarjev so mora-
li opremiti, izdelati svetnikov
in svetnic ter jih kinčati in ob
enem prehranjevati tisoče žup-
nikov in kaplanov to si la-
hko sami predstavite! In vse to
se je delalo pod geslom požrtvo-
valnosti za ‘sveto ‘vero in večjo
čast božjo.”

Kar naenkrat pa je prihru-
mela nevihta. Ogenj in strela!
Narod je hotel ven iz okovov.

(Nadaljevanaje na 4. strani.)
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