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Kristanove "Povesti
in črtice"

Koliko revrfejša bi bila naša
slovenska, predvsem naša ame-
riška slovenska njiva, ako bi ne
imeli na njej neumornega, vse-
stransko talentiranega kultur-
nega delavca v osebi Etbina Kri-
stana. Ozrimo se le na njegove
literarne sadove. Ko se bodo ti
zbrali, bo to lepa zbirka ter za
slovensko književnost velika,
pomembna pridobitev!

Šest njegovih stvaritev je v
mehko vezanem snopiču, ki ga
je založila in izdala Prosvetna
matica. In urednik je izrazil že-
ljo, da bi jaz napisala oceno. Pa
se skoro ne upam. Kajti Kristan
je pisatelj, je mojster v tej stro-
ki. Zato bi njegovo delo smel
oceniti edinole strokovnjak
kar pa jaz bogme nisem.

To bodi za uvod . . .

“Zorka”, iz borbenega življe-
nja naših bratov in sester on-
kraj morja zajeta povest, je iz-
šla v tej zbirki prvič. “Sleci in
obleci”, “Nevidni most”, “Jad-
viga”, “Nevesta iz starega kra-
ja ter “Plača za dobroto” so pa
bile natisnjene že v Cankarje-
vem glasniku.

Za pozorišče “Zorki” si je pi-
satelj izbral majhno podeželsko
mesto, po vsem videzu nekje na
Gorenjskem. Morda je imel v
mislih Radovljico, le da jo je iz
tehtnih vzrokov prekrstil v Ma-
rušico. Seznanja nas z Zorko, s
Tinetom in Jankom vsi trije
mladi, krepki tipi, iz kakršnih
se je zasnovala hrbtenica parti-
zanske vojske. Nastopajo pa še
drugi tipi, kakor Zorkin oče, ki
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Francisco Franco in njegov fašizem
imata tu še zelo veliko prijateljev

Ko sta na pritisk Francije tudi ameriška in angleška vlada
skupno s francosko naslovile španskemu ljudstvu apel, naj se
iznebi Francovega režima na miren način seveda, ter se ga
nadomesti z začasno vlado, dokler se špansko ljudstvo z volitvami
ne izreče, kakšno vlado si želi, je nastalo med pristaši klerofaši-
zma v Zed. državah veliko ogorčenja. Tudi v Angliji jih je veliko,
ki bi stokrat rajše, da Franco ostane kot pa da bi imela Španija
dobiti spet tako levičarsko republikansko vlado, kakršno sta s
svojo intervencijo strmoglavila Mussolini in Hitler ter posadila
Franca v sedlo.

V svojem nedavnem ustoličenju za kardinala se je newyor-
ški nadškof, sedaj kardinal Francis Spellman, vabilu Francovega
ambassadorja pri sveti stolici na banket v počast novim kardi-
lanom demonstrativno odzval in s tem pokazal, da so njegove
simpatije še prav tako s Francom in njegovim klerofašizmom
kakor so bile. Iz Rima grede se je Spellman ustavil v Madridu,
kamor je rad prihajal k Francu na obisk skozi vsa vojna leta.

Multimilijonar Joseph P. Kennedy, ki je bil pred nekaj leti
ameriški poslanik pri angleški vladi, tudi rad poudarja, da nikar
ne podpirati tokov, ki vodijo v “komunizem”. S počitnic v Floridi
je Kennedy dne 4. marca izjavil, da naj se Angliji posojilo, za
katerega vpraša, čimprej odobri, toda ne kot posojilo, temveč naj
se ji tiste milijarde podari, ako jo hočemo oteti pred komu-
nizmom. In zato tudi mu ni prav, ker se naša vlada vmešava v
Španijo, da oslabi Franca, ko je on v boju proti “komunističnim”
elementom vendar najbolj učinkovita sila!

Oglasil se je proti umešavanju ameriške vlade v notranje
zadeve Španije tudi vrhovni vitez Kolumbovih vitezov (supreme
Knight os Knights os Columbus) John E. Swift. V protestu pred-
sedniku Trumanu dne 7. marca izjavlja, da v imenu svoje organi-
zacije ostro obsoja “brezpotrebno intervencijo” ter drezanje Zed.
držav v Špansko situacijo.

V pismu predsedniku dokazuje, da so intervencijo proti Špa-
niji “izposlovali komunisti v Franciji po navodilih iz Moskve”.
Izjavlja, da šest sto tisoč Kolumbovih vitezov odločno protestira
proti povsem nepotrebnim pritiskom ameriške vlade na Španijo,
“kajti zasnovani so bili od zunaj iz maščevanja proti Franciscu
Francu radi njegovega smotrenega, pogumnega, neomahljivega,
triumfalnega delovanja proti komunističnim revolucionarjem. ..”

Nat o“vrhovni vitez” našteva zločinstva komunizma proti
civilizaciji, in pa divjanja komunistov, ki so tako grozovita celo
med ženskami in otrocmi, da nimajo primere niti v “propadanah”
o strahotah v drugi svetovni vojni.”

Torej nobene obsodbe proti zločinstvam fašizma in klerofa-
šizma, nobene besede za demokracijo, kajti kdor je za Franca je
neizogibno tudi za njegov fašizem.

Churchill še vedno verjame, da je
napredku mogoče zastaviti pot

Winston Churchill, premier Velike Britanije med vojno in
glavni vodja torijske stranke, je bil v prvih parlamentarnih vo-
litvah po vojni v Angliji s svojo stranko vred na veliko presene-
čenje svetovne javnosti, silovito tepen. S pedestala, na katerem
je stal med vojno, se je moral umakniti nasledniku iz delavske
stranke, on pa je postal v zbornici “voditelj opozicije njegovega
veličanstva”. Prerokovali so, da so se ga toriji že naveličali in da
si iščejo novega voditelja, ki bi v parlamentu branil njihove tež-
nje in mlatil po laboritih ter njihni vladi. Toda Churchill vzlic
svoji starosti ni takega tipa, da bi misli na pokoj. V zbornci in po
shodih v Angliji je tudi po volitvah veliko govoril, ne da bi jav-
nost dajala njegovim izvajanjam sedaj, ko je predstavnik pora-
žene stranke, kako posebno važnost.

To pa se je spremenilo, ko je prišel na obisk v Ameriko. Re-
kli so, da potrebuje počitka in se naselil skozi nekaj tednov v
Floridi, medtem pa se vozil na obiske v Washington in v druge
kraje. Sestajal se je s Trumanom, državnim tajnikom Byrnesom
in z drugimi takimi, ki imajo besedo v visokih, odločujočih krogih.

“Nekaj se kuha,” so ugibali reporterji v Washingtonu. Sen-
zacija se obeta.

Priprave zanjo so bile že dolgo v teku. Najprvo se je odvr-
nilo pozornost narodov (namreč da naj posebna komisija preišče
nasilno angleško intetvencijo v Indoneziji in da naj se pogleda
tudi kaj se godi za kulisami v Grčiji) s senzacionalnim razkritjem
sovjetske špijonaže v Kanadi, kjer si je prizadevala dobiti skriv-
nosti produciranja atomskih bomb. Potem čezdalje več zahtev
raznih poljskih in drugih organizacij za intervencijo proti Ru-
siji, ker tlači male narode in dežele. Sledil je senator Vandenberg
z zelo oglašanim govorom na naslov Rusije, za njim je še bolj na
dolgo in široko podvzel državni tajnik Byrnes, iz kardinalskega
kolegija v Rimu so prihajali klici proti komunizmu, oglasil se je
Franco v Španiji, da naj mu bo krščanski in kapitalistični svet
raje hvaležen, ker je Španijo otel komunistične nevarnosti in s
tem Rusiji preprečil prihod preko nje do Atlantika in Sredozem-
skega morja, in skozi vse tiste dni pa se je šušljalo, da bo Chur-
chillov govor v malem mestecu Fulton v Missouriju nekaj izred-
nega, zgodovinskega, svetovno važnega. In predstavil ga bo sam
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PIKETI V STAVKAH in stavkarji v splošnem se malo zanimajo za Churchillove intrige in za spletke
naših diplomatov proti Rusiji ali komur že si bodi, ker imajo borbe že sedaj dovolj na svojih plečih. Gor-
nje je slika iz nedavne stavke delavcev VVestern Electric v Kearneyju, N. J. Stavkarji so se lotili avto
prevrniti, a policaji kajpada jim skušajo namero preprečiti. Mnogo stavkarjev je bilo aretiranih, še več
pa pretepenih, kajti policaj v smislu zakona te sme udariti, ti pa kališ red in mir, ako se braniš jn si
nato še obsojen radi tega.

IVERI
kaže vse potrebne lastnosti za
dobrega terenca, a mora kot ta-
lec pasti že med prvimi žrtva-
mi. Kajti ni Marušiča ni brez
izdajalske kače. Upodobil jo je
v osebi Plazeta, ki mu je pamet
pravila, “da smo dovolj žrtvo-
vali za neke ideale, a poslej mo-
ramo misliti nase . ..” In Plaze
je mislil nase ter delal zase: ova-
jal je svoje brate ter spravljal
Judeževe groše dokler ga ni
zadela zaslužena kazen.

Kakor najbrž povsod—vklju-
čivši Ameriko—je bila i v- Ma-
rušiči peščica ljudi, ki so do
zadnjega “trdno verjeli, da bo
Hitler ‘osvobodil’ kmete in de-
lavce . .

.” In dobilo se je seveda
tudi takih, ki se jim je zdelo
“vsako upiranje nemogoče in ne
kaže nič drugega, kot potrpeti
in čakati .

. .”

To povest je spisal še v času,
ko se zadnja vojna vihra ni še
izbesnela in so obzorje sloven-
ske zemlje obsevali plameni go-
rečih vasi. Zato so tem večjega
poudarka vredne preroške be-
sede, ki jih je z neomahljivo ve-
ro v srcu mirno polagal na Tine-
tov jezik: “Niti trenotek ne dvo-
mim, da bi nas svastičarji naj-
rajši od prvega do zadnjega po-
končali in če bi bilo mogoče, bi
to tudi izvršili. . . Morda se bo
nekaj časa res zdelo, da so us-
peli. Ampak tisti hip, ko bodo
mislili, da so dosegli svoj cilj,
bodo vsi njihovi načrti pokvar-
jeni, zakaj takrat se bo dvig-
nilo vse, kar je med nami zdra-
vega in pleve se bodo razpršile
.. . Takrat postanejo Slovenci
resničen narod in bodo začeli sa-
mi pisati svojo novo zgodovino.”

predsednik Truman, ki je baje Churchillov govor prečital še v
Washingtonu, predno sta se podala v Fulton.

Vsa radio omrežja so oglašala, da bo dne 5. marca ob tej in
tej uri govoril Churchill in njegov glas da bo raznešen po vsem
svetu.

V uvodu je Churchill dejal, da ne zastopa nikogar razen
sebe. To je bil videz. Ampak če te predstavi predsednik Zed.
držav in predseduje tvojemu shodu, in-če si predstavnik torijske
stranke, čeprav je bila poražena, in ako nova vlada v Londonu
nadaljuje v bistvu enako vnanjo politiko kot jo je prejšnja vlada,
potem je razumljivo, čemu je Churchillov govor dobil toliko po-
zornosti kot jo je.

Stari torij, mojster v oratorstvu in zlaganju besed, je eno-
stavno predlagal trajno zvezo med Zed. državami in imperijem
Velike Britanije, združenje njune oborožene sile in skupno la-
stovanje njunih vojnih baz po vsem svetu. Le taka kombinacija
bi po njegovem mnenju zlahka zaustavila epspanzijo Sovjetske
unije in njenega komunizma; le taka sila bi bila zmožna uspešno
nastopiti na prste “peti koloni”, ki jo po Churchillovem reku
tvorijo komunistične stranke po vsem svetu. In le taka zveza bi
ohranila anglosaški rasi nadvlado nad svetom. Sovjetska unija bi
postala spet zajeta v “sanitarnem kordonu”, ali pa se ji dogodi še
kaj hujšega, kajti proti združeni anglosaški sili in našim atom-
skim bombam bi bila brez moči.

Churchill je imel v vsem svojem govoru v mislih boj proti
Rusiji in njenemu ekonomskemu sistemu. In pa zaščito starega
britanskega imperija, ki ga Anglija sama ne more več braniti.

Pozabil pa je, da ljudstva v kolonijah niso več to kot so bila,
in da je bila torijska stranka prvič od kar obstoja poražena v
svoji lastni deželi, v kateri je toliko let odločevala po mili volji.
Churchillov govor jebil res “senzacija” in to je bilo približno vse.
Razvoj pa bo šel dalje, ne v prošlost, v katero zre Churchill.

Povest se z Zorko začenja in
z njo tudi zaključuje. Kot štu-
dentka medicine je našla kaj hi-
tro primernega dela za partizan-
skimi vrstami, kamor je pribe-
žala po očetovi smrti ko je i
Plazetu prekrižala vse nadaljne
črne nakane .

. .

Povest “Sleci obleci” sega
v zadnjo, to je prvo svetovno
vojno. Uvodoma nam prav na
kratko, a točno opiše težko oz-
račje, polno zlih slutenj: vojna
b0... Vojna? “Zakaj? Čemu?
Saj ni nikakršnega vzroka .. .
Vzroki pa so se bili že davno
nabirali in nemara jih je bilo
nekaterim očem pretežko opa-
ziti, ker jih je blio preveč .

.
.”

A treba je bilo le sarajevske-
ga strela, in “vojni bog se je re-
žal: “Sedaj imate vzrok, ki ga
lahko čitajo tudi nepismeni lju-
dje ..

.” Mogočni gospodje so
razumeli vojnega boga . . .”

Odmev strela je zaslišala tudi
v Kotoru bivajoča Srbkinja Mi-
lena in se takoj odpravila v svo-
jo rojstno deželo. “Vsak birič
bo velik gospod . . . Kadar se lju-
dem zdi, da so najmočnejši, so
pogostoma najslabotnejši; vse
znajo premagati, le svojih na-
gonov ne.” Zato beži in se prek
Dubrovnika in Sarajeva srečno
prebije do vasi blizu meje, ki jo
tvori reka. A Milena si je za-
pomnila naslov zanesljivega čol-
narja, ki pa so mu pobrali vse
čolne, vse razen enega skrb-
no skritega, in pa filozofije, v
težkih preizkušnjah stokrat pre-
kaljene filozofije —te tudi mu
niso mogli vzeti. “Vsak človek
ima kakšno nalogo v življenju
. . . moja je za enkrat ta, da po-
magam dobrim ljudem na var-
no, kjer bodo lahko storili kaj
dobrega. Zato varujem svoje
življenje . .

.”

V črni temi skozi nešteto
smrtnih nevarnosti je Mileno
pripeljal na drugi breg, na var-
no, da bo pomagala dobri stvari.
In je pomagala. “Bila si nezrelo
punče, ko se je pričelo, sedaj pa
imaš izkušnje neskončnih stole-
tij ...” '

Po težkih bojih poražena srb-
ska vojska se je morala umak-
niti v Albanijo. Izdali so vta
namen “navodila ..

.” “Ženske
ne morejo z vojsko. Bremena so
brez tega ogromna.” Breme!
Koliko krvavih ran je obveza-
la /. . življenj rešila! In sedaj je
breme . . J’

Kmalu jo najdemo, ko ogle-
duje truplo mladeniča, ki je
umrl tako naglo, da mu smrt ni
utegnila izbrisati smehljaja na
obrazu. Prišla ji je misel, ki se
je je zaman otepala . . .

Ves ta prizor je tako krasno
izpeljan, da ga bo čitatelj pre-
bral ne enkrat, ampak večkrat.
Skratka, srbska vojska je dobi-
la enega vojaka več. Prijelo se
ga je ime “golobradec” . .

. Na-
vkljub vseskozi resni vsebini se
semintja zaiskri nekaj zdravega,
neprisiljenega humorja, in hu-
moristično se povest tudi za-
ključuje.

Za danes bodi to dovolj, pri-
hodnji teden pa nadaljujem.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

unija na svoji strani v spornih
deželah maso, ali pa si jo prido-
biva, dočim je angleška politi-
ka brez zaslombe med koloni-
jalnim ljudstvom. Kako neki bi
jo tudi imela? Saj je v svojem
imperializmu vsikdar in vsepo-
vsod podpirala samo plemstvo,
bogataše in absolutistične gla-
varje, ljudstvo pa ji je v tistih
krajih prišlo na misel šele ko se
je začel/britanski kolonijalni im-
perij krhati. Zato pa demokrati
pri New Leadru s podpiranjem
“manjšega zla” (nagnitega an-
glosaškega imperializma) ne de-
lajo demokraciji kaj prida us-
luge. Zatirane, brezpravne ma-
se se pač nagibajo k Moskvi, in
kar se obrača tja, naj se zatre,
seveda pod masko demokracije
z nedemokratično oboroženo silo
anglosaškega imperializma.

Nadškof Francis Spellman iz
New Yorka, ki se je nedavno vr-
nil iz Rima s kardinalskim klo-
bukom, je množici dejal, da je
proti vsem “totalitarnim” reži-
mom, a imenoval je samo Ru-
sijo, dočim je dober teden prej
bil na banketu - pri poslaniku
Francove totalitarne fašistične
Špapije in par dni na to pa na
obisku pri fašističnih ministrih
v Madridu. Spellman je v pod-
poro klerikalizmu v Španiji, v
Argentini, na Portugalskem in
prej v Avtriji in drugje že veli-
ko storil, a vendar ga zapeljana
verska masa časti in pokleka
pred njim, da jo blagoslavlja,
ker se ne zaveda, da ta božji na-
mestnik služi takim, kakršne je
Kristus s korobačem izganjal iz
templja.

Norman Thomas pravi v član-
ku o angleškem delavstvu in In-
diji, da morajo čestokrat plače-
vati za zmote in grehe kakega
umirajočega sistema ne tisti, ki
so jih krivi, ampak povsem ne-
dolžni ljudje. Ta tragedija je
glede problemov Indije doletela
današnjo delavsko vlado in nje-
no stranko v Angliji. Toda če
hočeta Attlee in Bevin indijsko
vprašanje rešiti v duhu reso-
lucij njune stranke, bodo grehi
odpravljeni, čeprav jih indijsko
ljudstvo Angliji ne bo nikdar
odpustilo. Ako pa bosta le pre-
več nadaljevala po potih stare
torijske vnanje politike, bosta
zamudila redko priložnost in se
v očeh zgodovine in pravičnosti
tudi ona dva diskreditirala. Ob-
ljubljata, da se to ne bo zgodilo.
V Indiji pa so skeptični in za-
htevajo, da se požurita, ali pa
bosta imela opravka s tolikšnim
uporom, kakaršnega proti an-
gleški nadvladi tam še ni bilo.

V Columbusu, 0., se je minu-
li teden vršil zbor protestant-
skih cerkva v Zed. državah.
Združene so za skupne akcije v
“The Federal Council os Chur-
ches os Chirst in America”.
Glavni govornik ob otvoritvi je
bil predsednik Truman, ki med
bigoti ni kaj spoštovan, ker igra
ob prostem času poker in pije
žgane pijače in pa tudi Cerkve-
njak ni. V tem oziru je bil po-
kojni Roosevelt spretnejši. Ven-
dar, Truman je na zboru prote-
stantskih svečenikov in lajikov
govoril s stališča starodavnega
pregovora, da kadar si v Rimu,
bodi Rimljan. Tu je bil za vse
sorte mirovne geste, dan prej
pa za Churchillove bojne mahi-
nacije.

Atomska bomba je človeštvu
sedaj najbolj nevarna iznajdba
in koncil protestantskih cerkva,
ki je omenjen v gornji notici, je
sklenil, da se naj jo prepove za
bojno sredstvo v vojnah, kakor
se je v minuli vojni prepoveda-
lo strupene pline. A mnogi pro-
testantski pastorji in škofje so
s sklepom konference v Colum-
busu nezadovoljni. “Čemu ne
rajše prepovedati vojne, name-
sto atomske bombe? in to njih-
no vprašanje je zares najbolj na
mestu. Čemu prepovedovati, da
me ne smejo übiti s strupenim
plinom, ali z atomskimi bomba-
mi, dočim me na stare vojne na-
čine smejo spraviti ob življe-
nje?

*

Spomin je pozabljivosti naj-
bolj podvržena stvar. In tako
ljudje ne vedo, da so po prvi
svetovni vojni na iniciativo ta-
kratnega ameriškega državnega
tajnika Kellogga vse dežele pri-
stale na predlog, da jim vojna!
ne bo sredstvo v izvrševanju!
njihne politike. Vse tisto bese- !
dilo je bilo svečano podpisano!

—a kaj je zaleglo? Za vojne so
vzroki! Odpravi se naj jih, pa
ne bo več nevarnosti pred nji-
mi.

“Chicago Tribune” z dne 7.
marca je poročala, “da se v at-
mosferi največje tajnosti vrše
posvetovanja med častniki ge-
neralnega štaba Zed. držav in
Velike Britanije.” Merodajni
funkcionarji so jih hoteli ohra-
niti v tako neprodirni tajnosti,
da imajo vse sestanke zastraže-
ne. In vrše se glasom istega
vira veste koliko časa? Že
nad šest mesecev! Torej se ni-
smo motili, ko smo v tem listu
neprestano poudarjali, da ne
verjeti zavajalnim propagan-
dam, ki mečeje masam z razni-
mi gesli in obljubami le pesek
v oči.

“Chicago Sun” z dne 7. mar-
ca poroča, kako se je v Chicagu
in širom te dežele mahoma raz-
nesla govorica, da so vsi odpu-
sti vojakov iz armade ali mor-
narice preklicani in temu so sle-
dila sušljanja, da je nova vojna
na pragu, ali pa, da je že v te-
ku. Isti list pravi, da so ljudje
v tem razburjenju držali v za-
poslenosti vse telefone ome-
njenega lista, seveda vsi s spra-
ševanjem, da-li je kaj resnice
na tem kar so slišali.

George Bernard Shaw. stari
satirik irskega rodu, je Church-
illov govor v Fultonu, Mo., oz-
načil za vojno napoved Sovjet-
ski uniji. V resnici traja med
takozvano zapadno demokracijo
in boljševizmom neprenehoma

—v eni ali drugi obliki vse-
skozi od 7. novembra 1917 da-
lje.

Mehmet Munir Ertegun, ki je
bil turški poslanik pri naši vladi
v Washingtonu, bo kmalu na
svojem domu in sprejet s sve-
čanostmi. ki imajo bolj milita-
rističen kot dostojanstveni po-
grebni sprejem. Kajti Mehmet
je v svoji službi v Washingtonu.
umrl že novembra 1944. Dne 21.
marca odpelje njegovo truplo v
Istanbul (Carigrad) ameriška
oklopnjača “Missouri”, ki je
smatrana za simbol naše zmage.
Kajti na nji so pooblaščenci ja-
ponskega cesarja lani podpisali
pred, očmi našega vrhovnega po-
veljnika na Pacifiku generala
MacArthurja izjavo, da Japon-
ska kapitulira. Star običaj je, da
vlade vračajo trupla umrlih po-
slanikov, ako jih je treba voziti
po morju, v križarkah. To je
prvič, ko ga pošlje ameriška
vlada v svoji najslovitejši oklop-
njači. Ob enem pojasnuje, da
stvar “nima političnega pome-
na”. V Moskvi ravno tako, kot
v Washingtonu in Londonu pa
vedo, da ga ima. Kajti besede so
v diplomaciji često uporabljene
le za zakrivanje laži, ali pa za
olepšavo. Kaj so nameni, in kaj
dejanja, je pa drugo vprašanje.

Avstralija Angliji z živežem
veliko pomaga

Avstralija bo letos poslala
Angliji okrog milijon ton živeža,
lani pa ga ji je poslala 700,000
ton.

Poleg drugega ji bo letos po-
slala za okrog $4.000,000 pre-
zerviranega sočivja in zelenja-
ve-

Tole mi ne gre
v glavo?

Ker so visoki uradniki v na-
šem državnem departmentu ta-
ko odločni v zahtevanju demo-
kracije v Bolgariji, zakaj so ta-
ko mlačni za odpravo fašizma in
za demokratiziranje Španije, to
mi nikakor ne gre v glavo!

2


