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Kristanove "Povesti
in črtice"

Nadaljevati mi je, kjer sem
zadnjič nehala. Pa bi najrajši
napisala le to: Priskrbite si zgo-
raj imenovano zbirko, čimprej
morete in preberite vsako posa-
mezno povest vsaj dvakrat. Te-
ga navodila se držim tudi jaz,
kadarkoli dobim v roke kaj do-
brega, zlasti, ako je kaj “naše-
ga”. In dvomim, če je kdo bolj
naš, kot je baš Kristan, in če so
kogarkoli dela bolj naša, kot pa
ona, ki nam jih je ustvaril on.

Zakaj priporočam dvakratno
čitanje? I no, prvič nas zanima-
jo in potegnejo za sabo vrsteča
se dogajanja, pa nam pri tem
marsikaj uide. Včasi ne ujame-
mo morda niti prave zamisli, na
katero je pisatelj svojo povest
osnoval. Vrh tega je Kristanov
slog zelo lep in gladek in v iz-
ražanju mu ni kmalu kdo kos'

V njegovih delih ni niti naj-
manjšega sledu kakega hlasta-
nja po efektih. A prožen, kot je
pa bogat na izrazih in prispodo-
bah ter siguren in skladen v
svojih izvajanjih doseže efekte,
skoro bi rekla, mimogrede.

Kako izborno motivira v “Jad-
vigi” recimo odpor proti vsemu,
kar spominja na vojno, ki je
vojaška slava gor ali dol člo-
veško klanje. “Pusti ta hudičev
kol!” je zakričala Jadviga, ko je
njen, nič hudega sluteči sin pri-
jel za vojaško puško. Hudičev
kol primera, ki ji ni najti pa-
ra, posebno še, ker pride z je-
zika žene, ki je na svoje oči vi-
dela in v svojem srcu občutila
učinek “orodja iz pekla .

.
.” že

za prve vojne.
_lnkose je sin dela iščoč
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Če pride do vojne z Rusijo~upajmo, da se ne
dogodi-kakšni so vzroki, ki vodijo vanjo?

Londonski Daily Herald, ki je neuradno glasilo delavske
stranke, je objavil v izdaji z dne 15. marca apel na Winstona
Churchilla, naj v svojem govoru, ki ga je imel zvečer istega dne
v New Yorku, preneha s ščuvanjem, kajti kar je storil v svojem
govoru v Fultonu, Mo., je bila ploha besed velikega državnika,
ki ni v dani situaciji pokazal nikakršnega smisla za odgovornost
temveč se osmelil zalučiti kamen, pa naj se zgodi karkoli.

Nedvomno je Winston Churchill v svojem govoru 5. marca
v malem mestecu v Fultonu, Mo., težko zaigral, posebno še Er-
nestu Bevinu. Le čemu se bi delavska vlada, ki ji načeljujeta
Clement Attlee in Ernest Bevin, ne mogla osloniti sama nase in
pa na tisto OGROMNO VEČINO V ANGLIJI, ki je Churchilla v
lanskih volitvah ZAVRGLA?

Čemu naj bi sedaj ta taisti Churchill igral vnanjo politiko
Velike Britanije zgolj kot predstavnik “opozicije njegovega veli-
čanstva”, dočim naj bi mu bila Attlee in Bevin LE PEČAT ...

(Op.—Bevin je minuli teden javno izjavil, da Churchill ne govori
v imenu angleške vlade temveč le na svojo roko, čitajte o tem članek
na 1. strani v 3-4. koloni.)

Nesreča delavske stranke v Angliji je, da je prevzela po-
vsem zavoženo Churchillovo-Edenovo vnanjo in notranjo poli-
tiko, a namesto, da bi jo skušala izkoreniniti, jo le OZDRAVLJA-
TA. To so skušali po prvi svetovni vojni v Nemčiji in rezultat je
bil Hitler. Slično so metali klobuke po vetru “liberalni” politiki
v Italiji in nakopali so si fašizem in Mussolinija. Pilsudski na Polj-
skem je uganjal podobno polomijadno politiko. V Jugoslaviji so
vedrili ruski belogardisti in se dobro imeli, isto tako v Parizu.
Neville Chamberlain in pred njim drugi so vsak po svoje nename-
noma pomagali, da je svet znova zažarel v vojnem požaru. Fran-
coski kapitalizem se je v svoji gnilobi vsega razgalil. Tako bi
lahko naštevali brez konca in kraja.

Moskva je bila takrat izjema. Komisar vnanjih zadev Maksim
Litvinov in Stalin sta se domenila pridobiti demokratične zapa-
dne sile za politiko skupne varnosti pred napadalci. Litvinov je
imel v društvu narodov v Ženevi sijajne govore, a je trkal na
gluha ušesa. Angleški, francoski in drugi predstavniki kapita-
lizma so smatrali, da če se fašizmu zadrgne vrat, bo posledica
‘komunizem”.

Bilo je napačno, da je Stalin leta 1939 sklenil “prijateljski”
pakt s Hitlerjem. Toda zgodovina bo vedela povedati, da je to
storil, ker je bil med dvema ognjema. Francozi in Angleži to
se pravi njihni komercialni, bančni, imperialistični interesi, so
hoteli izigravati nacijsko Nemčijo in boljševiško USSR. Hitler,
ki ni dobil v Londonu in v Parizu popolnoma “proste poti na
vzhod”, je skušal izigrati največje tri evropske sile drugo proti
drugi, pa je sporočil Stalinu ponudbe in mešetarenja, ki so mu
prihajala iz Pariza in Londona. Stalin, ki se je baš takrat pogajal
z Anglijo in Francijo, se je ujel v Hitlerjevo past in sklenil pakt
prijateljstva z Nemčijo. Nato je Hitler udaril in pričela se je
druga svetovna vojna.

Mnogi zgodovinarji še niso povsem uverjeni,, da-li bi bil
Stalin storil boljše, ako bi vztrajal pri kombinaciji prijateljstva
s Francijo in Anglijo, a krivdo za ta katastrofalni potres, ki se
je pričel v Evropi s Hitlerjevo invazijo na Poljsko, nanj nihče več
ne vali. Namreč nihče, ki ni obdan s predsodki in ima smisel za
razumevanje. V Moskvi so dobro vedeli, da kapitalisti Anglije,
Francije in Zed. držav ne marajo Sovjetske unije. Hitler pa je
proti nji ustanovil pakt, takozvano protikomunistično osišče.

Vse to je sedaj zgodovina.
A kaj v bodoče? Pravili so, da bo mogoče veliki petorici, ali

veliki trojici ali veliki četvorici delati enako složno za mir kot
so vse te kombinacije delovale enotno v vojni.

To se ni zgodilo. Bilo bi nesmiselno pričakovati, da je sloga
mogoča tam, kjer ni zanjo nikakršnih pravih pogojev.

Že med vojno so dobri ljudje prerokovali, da je na svetu
nemogoče prijateljsko živeti taki deželi, ki je razlastila privatno
svojino, z onimi, ki temelje na kapitalističnem ekonomskem si-
stemu. A drugi so že od prvega dne Hitlerjevega vpada v USSR
trdili, da bo “mir” mogoč šele kadar se tudi z Rusijo “obračuna”.

Proti Rusiji delujejo mnogi zgolj vsled svojih verskih in po-
litičnih nagibov, ne da bi hoteli vojno z njo, a teh je malo. Veliko

pa je onih, ki smatrajo, da je vredno tvegati še eno vojno, če
se bi s tem odpravilo “nevarnost svetosti privatne svojine”, ki
piha s severa. •

“Daily Herald” je lahko naslovil svoj apel Churchillu, da naj
nikar ne ščuje, in uredniku je bilo lahko zapisati, da je (Church-
ill) sedaj “neodgovoren”. Toda če je to res, čemu mu je ob priliki
apeliranja za zvezo med Zed. državami in Anglijo ploskal pred-
sednik shoda, ki je ob enem predsednik sedaj najmočnejše, naj-
bogatejše države na svetu, naš Harry Truman? Čemu je bilo
treba za Churchillov govor v Fultonu toliko reklame tedne po-
prej,, čemu toliko posvetovanj v državnem departmentu in v beli
hiši, in čemu najemati poseben vlak iz Washingtona v Missouri
za človeka, “ki sedaj nič ne pomeni”?

Vse je bilo v naprej preračunano. Stalo je tudi mnogo de-
narja in po shodu je Churchill tistim, ki so ga grabili zaradi so-vražnih stavkov proti Rusiji dejal, ja, za božjo voljo, kaj pa sem
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LADJA NEVEST IZ ANGLIJE, ki so se poročile z našimi vojaki. S sabo so privedle 123 otrok. Prebi-

valstvo se bo torej vzlic našim izgubam na bojiščih s temi porokami zelo pomnožilo.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
odpravljal od matere, mu je po-
lagala na dušo božjo zapoved:
Ne übijaj. Vsako übijanje je
bilo v tem vključeno, tudi ono
na vojno povelje. Nič orožja,
nič vojne! Od tega svojega no-
tranjega prepričanja ni odneha-
la niti za las, čeprav so od meja
sem prihajale vesti, da se Nem-
ci pripravljajo na drugo vojno.
In ko so že navalili na Poljsko,
rušili Varšavo, je ona še zmerom
ponavljala: “Ne übijaj . . . Nič
hudega ne more biti, če obvelja
postava . . .”

Šele, ko so poljski vojaki za-
čeli zunaj njenega trga kopati
jarke, se je Jadvige polaščal ne-
mir. “Vsi so ob pamet. .., pove-
dati jim je treba, Poljakom in
Nemcem, da so oboji ljudje . . .

bratje . .
.”

Pisatelj nam je tu izborno po-
nazoril, kako močan je zdravi
človeški razum —a kako nič ne
šteje, ako trči ob poosebljeno in
oboroženo zlo.

Videla je padati otroke, ki ni-
so imeli pušk v rokah. Tedaj je
razumela, zakaj gre. “. .. zveri
iz gore!” je kričala in zgrabila
za puško. Meriti ni znala, a stre-
ljala je na zveri, na volkove
v človeški podobi. Na Poljskem
se je odigrala ta žalostna zgod-
ba. A smo lahko s pisateljem
vred prepričani, da je bilo Jad-
vigi podobnih žena več po sve-
tu, tudi na Slovenskem.

“Nevidni most” ni običajna
povest, ampak je bolj razmotri-
vanje. Pisatelj je segel nazaj v
dobo pred prvo svetovno vojno
in nam odgrinja zaveso skoz do
poslednjih časoy. Razmere nam
kaže in se pri tem dotakne zla-
sti kmetskega in delavskega živ-
lja, ki je po ujmah in raznih
nadlogah oškodovan lezel v si-

rekel drugega kot to, kar drugi v Zed. državah med sabo privatno
poudarjajo!

Sedaj je vpitje zaradi Perzije. Tam je olja. Ogromna ležišča
petroleja so v nji. Mi imamo tam ameriške, namreč Standard Oil
in druge naše interese. Anglija pa še veliko bolj. Zdi se, da je na-
men Moskve temu napraviti konec in je začela prodirati na Bliž-
nji vzhod bolj odločno kot pa je še kdaj poskušal carski impe-
rializem.

Gre se tudi zaradi Mandžurije. To je velika dežela, ki ni bila
še nikoli toliko podložna Kitajski, da bi jo ona mogla absolutisti-
čno vladati. Mandžurija je po prirodnih zakladih “raj na zemlji”.
Po prejšnji vojni so se ga polastili Japonci. Društvo narodov ga
jim je z malo grajo prepustilo. Mandžurija je ob enem zagozda,
ki sega globoko v Sibirijo.

Carska Rusija je imela Mandžurijo do vojne z Japonsko, ki
je bila končana z ruskim porazom leta 1905, zelo pod svojo poli-
tično in ekonomsko kontrolo. S posredovanjem takratnega ame-
riškega predsednika Theodorja Roosevelta je moral carski im-
perializem v Mandžuriji veliko popustiti. Izgubil je Port Arthur
in Korejo, a vendarle si je ohranil saj v mandžurskih železnicah
še precej koncesij. Ko je prevzel vlado Lenin, se je odpovedal še
temu, v veri, da bo tudi na Kitajskem nastala slična revolucija
kot v Rusiji. Ase je varal. Stalin hoče sedaj Mandžurijo pod
svojo sfero vpliva ekonomsko in politično, kar se križa z vnanje
politiko našega State departmenta in pa z ambicijami ameriškega
kapitalizma. Vzroki za vse te spore so torej predvsem tradicio-
nalno imperialistični nagibi prizadetih velesil, ali saj tako navi-
dezno izgleda. A v resnici je to napetost povzročil bolj kot kaj
urugega strah privilegijev pred “naraščajočim komunizmom”.

Zato Churchill apelira na anglosaško raso, da naj ona pre-
vzame kontrolo nad svetom. Stalin pa mu odgovarja, da kakor se
je z rasno teorijo “nadljudi” Hitler ukanil, tako se bo tudi
Churchill.

Ne verjamemo, da je položaj že sedaj toliko napet, da pride
morda že jutri do tretje svetovne vojne. Boje se je vse dežele.
Ljudstva je nočejo in državniki pa lahko svojo politiko še zme-
rom usmerijo v razvojne namesto v vojne toke. Ampak Church-
ill in njegovi torijski tovariši v ameriškimi magnati vred, se mo-
rajo vendar sprijazniti z resnico, da socializma niti z vojnami ne
bo več mogoče preprečiti.

romaštvo. Poleg tega pa še iz-
koriščan od zgoraj, se njegovo
življenje ni moglo imenovati
življenje, marveč le životarenje.

Govori o povodnji, pa o po-
sledicah .. . “Nekateri so pre-
merili blatno puščavo, preudari-
li in preračunali, segli v žep
bil je prazen. Beli svet, ki so ga
ljudje uredili po svoji veliki pa-
meti, pa je tak, da ni ne semena,
ne pluga, ne živine, ne gnojila
brez vsemogočnega forinta .. .

Tisti, ki so šteli, česar ni bilo,
so se zagledali v daljavo, prek
gora in prek morja .. .” Kako
krasno povedano in kako stvar-
no in resnično!

Vremenske šibe, bolezen, ne-
sreče, pičli zaslužki —in še
“ogromen, črn netopir, ki je me-
tal sence v vse doline in zavijal
vrhove v mrak ... V srcu se je
zganil čut, razmahniti se ni mo-
gel; v glavi se je rodila misel,
pa ni smela na dan.” V to ka-
tegorijo ljudi, ki jih je vzdušje
“črnega netopirja” dušilo, je
spadal# tudi pisatelj sam. “.

. . .
glava mi je težka od prepove-
danih misli. Žene me proč, nre-
den me zastrupi okuženi zrak.”

“Tujina te pogoltne, govoril
boš tuje besede ... in pozabil na
deželo,” mu je ugovarjal Jurij.
Tone ije odkimal. “Moja duša
pojde z menoj in vse, kar je v
njej.”

Avstrije in njenega pritiska
je bilo konec. A ne zlepa. “O-
gromni, črni netopir” se je uma-
knil le po hudem vojnem mete-
žu. Posijalo je solnce, ali komaj
se je dobro pokazalo, se je zopet
skrilo. Zopet so sence legale v
doline. Nazadnje pa se je stem-
nilo, kakor še nikoli. “Nasilstvo
je snelo krinko .. . Zemljo je
gnojila kri . .

.” Med novo in sta-
ro domovino ni bilo zveze. Je
res ni blo? Ko je bila pošast
ugnana in so si “v deželi obrisa-
li solze”, so kmalu prihajali od-
govori; Vedeli smo, da niste po-
zabili ... Mislili smo na vas, ka-
kor ste vi na nas . . . “Od src do
src, od duš do duš, za veselje in
žalost, za trpljenje in prizadeva-
vanje, za želje in nade in za ne-
premično vero v bodočnost je
zgrajen neviden most. ..”

Ta idejni most, most bratstva
in ljubezni! Čitaj ga, dragi čita-
telj!

Mihajlovič uradno obtožen
%a vojnega zločinca

Jugoslovanska komisija, ki
sodeluje na obravnavi proti voj-
nim zločincem v Niirenburgu,
je dne 11. feb. uradno obtožila
Dražo Mihajloviča vojnih zlo-
činov. Glavni njegov zločin
glasom obtožbe je, da se je
skupno z nemškimi četami bo-
ril proti armadi osvobodilne
fronte. To je priznal celo poro-
čevalec čikaških Daily News
Leigh White, ki je drugače po-
šiljal iz Jugoslavije o nji le ža-
ljiva, provokativna poročila. De-
jal je, da se je Mihajlovič rajše
boril proti partizanom kot pro-
ti Nemcem, kar za nas sveda
ni nič novega.

Nemška invazija pokončala
10 odstotkov
Jugoslovanov

Sovjetska prosekucijska ko-
misija je na obravnavi v Nii-
renbergu predložila podatke, ki
pričajo, da je nemška invazija
in okupacija Jugoslavije pokon-
čala 1,650,000 življenj ali nad
deset odstotkov njenega prebi-
valstva-

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

predstavljajo angleški in ame-
riški častniki in civilni upravite-
lji. Dne 10. marca so slovensko
zastavo razobesili na stolpu cer-
kve v Servoli tik Trsta. Kdo?
Slovenci, seveda! Zavezniška
komanda pa ne pusti v Julijski
krajini ne slovenskih ne drugih
jugoslovanskih zastav, ne slo-
venskih napisov, dokler ne bo
vprašanje meje med Jugoslavi-
jo in Italijo popolnoma rešeno.
A kako naj bo rešeno, če pa se
Slovencem in Hrvatom ne pusti
izraziti svoje narodnostne pri-
padnosti? Kako naj se demon-
strira, da ima Primorsko sloven-
ski značaj, če pa ameriški in an-
gleši častniki vztrajajo, da naj
bodo v veljavi samo italijanski
napisi? Temu se ne čudijo samo
Slovenci in Hrvati na Primor-
skem, ampak tudi litalijani, ki
tam žive skozi generacije (nam-
reč ne tisti, ki jih je šele Mus-
solini tja naselil.) In naravno,
čudijo se tudi vsi tisti Nemci, ki
so bili po prvi svetovni vojni s
svojimi kraji vred podarjeni
Italiji.

Snemanje slovenske zastave s
cerkvenega stolpa je množico
tržaških ter okoliških Sloven-
cev ter Italijanov dražilo in lju-
dje so protestirali. Ugotovljeno
je, da so le vpili. Nasilnosti se
niso poslužili. Bili so neoboro-
ženi. Ampak tržaška civilna po-
licija, ki jo je mobilizirala ame-
riška-angleška vojaška okupa-
cijska oblast, se je poslužila si-
le in streljala v množico. En
moški in ena ženska oba ita-
lijanske narodnosti, sta bila übi-
ta, veliko drugih ranjenih, pre-
cej izmed njih smrtno nevarno

med njimi največ Slovencev.
Dva dni pozneje se je vršil po-
greb. Poročevalec čikaške “Tri-
bune” Seymour Korman je br-
zojavil, da se ga je udeležilo sto
tisoč ljudi. Pogreb so zaeno
spremenili v demonstracijo pro-
ti zavezniški politiki na Primor-
skem in za pridruženje Primor-
ja, s Trstom vred, Jugoslaviji.

Radi üboja, ki so ga izvršili
italijanski policaji (“Primorski
Dnevnik” pravi, da je dvajset
izmed njih iz najbolj notorič-
nih fašističnih vrst) je nastala v
Trstu generalna stavka, enako
v Gorici, v Tržiču in po vsem
Primorskem, kolikor ga je pod
zavezniško okupacijo. Ako so
naši uradniki v državnem de-
partmentu v pravem, češ, da so
zahteve Slovenije neupravičene,
kako morejo razjasniti to, da je
Prebivalstvo Trsta, Gorice itd.
povsem drugega mnenja? Gene-
ralna stavka ni igrača! Če je
Trst zastavkal zato, ker so po-
licaji zavezniškega vojaškega
režima na Primorskem übili par
ljudi zaradi slovenske zastave,
mar naj to pomeni, da tam vla-
da “Titov teror”? Ali pa naj to
pomeni, da si ljudstvo na Pri-
morskem prizadeva zaveznikom
dokazati, da noče več pod Itali-
jo, pa naj bo papeževa, kakršno
ameriška vlada podpira, ali pa-
pežka-kraljevska, ki ji skuša
Anglija utrditi tla.

Doris Duke slovi zato, ker je
bogataško dekle. Podedovala je
milijone in z njimi nadvse raz-
borito živela, sedaj, ko se je ne-
koliko umirila, pa piše o svojih
vtisih s potovanja po Evropi.
Tako je bila tudi v Trstu, men-
da v Postojni, v Gorici, Vipavi
in tam okrog, ter ugotavlja, da
je Jugoslavija kajpada komuni-
stična, a kar se primorskega
vprašanja tiče, pa so samo Slo-
venci prvovrstno organizirani
in samo oni vedo, kaj hočejo in
česa nočejo. Italijanski industri-
alci v Trstu so v skrbeh za imo-
vino, akq dobi Primorje Jugo-
slavija in zato prosijo, naj se to
nikar ne zgodi. Premier Alcide
de Gasperi torej ni zastonj de-
ležen zavezniške kar v Italiji
vendo pomeni anglo-ameri-
ške podpore. Anglija hoče Itali-
jo pod svojo sfero. Za Jugosla-
vijo ve, da je zanjo izgubljena.
In tudi ako ne bi bila, tudi če bi
bil v Belgradu Peter namesto
Tita, tržaško vprašanje bi bilo
prav tako v neprilog Sloveniji
kot je sedaj. Oziroma še toliko
slabše, ker bi ga begunci, ki se-
daj vedre v Rimu, v Londonu in
v Nemčiji, sploh ne zahtevali,
kajti njim je le za osebni blagor,
ne za koristi naroda in ne za
pravičnost.

Katka Zupančič je v tej šte-
vilki skončala svojo oceno o

Kristanovih povestih, ki jih je
izdala Prosvetna matica. Napra-
vila je dobro, vredno delo. In
ako priporočila pisca te kolone
kaj zaležejo, naj bi Prosvetna
matica ob prvi priložnosti zbra-
la tudi črtice Katke Zupančiče-
ve, in pa tudi njene pesmi. Mor-
da bi to bilo že letos izvedljivo.
In še kaj novega bi naj napisala
zraven.

Ameriški družinski koledar je
po vsebini, po mnenju vseh, kar
se jih je sploh oglasilo z mne-
nji, zares knjiga izborne vsebi-
ne. Ampak razpečevalci so imeli
težave, ker so jo dobili tedne
prepozno. Ko bi urednikove te-
žave razumeli, bi se jim morda
njihne ne zdele toliko težje kot
so.

Anton Peterca, ki pravi, da
čita moje stvari, mi jeposlal ste-
kleno cevko z rudami, v katerih
je bilo, ali pa je morda še tudi
nekaj dragocenih kovin. Poslal
jo je v močnem, dolgem lesenem
oboju, z naročilom pošti, da je
notranja vsebina taka, da se la-
hko razbije. Torej naj pazijo.
Cevka je kajpada prišla pre-
lomljena, lepe, lepo vzvrščene
rude so se pomešale, raztresle—

bogpomagaj! Anton mi piše: “V
lesenem zavoju sem ti poslal
prah rud iz parnega kotla (iz
mlina, v kakršnem žgo rude, da
so prilagodnejše za v topilnice).
S temi rudami, ako bo sreča mi-
la da se cevka ne bo übila boš
lahko dokazal kaj si v naši dr-
žavi (Utah) nekoč kopal. V cev-
ki je zastopana z rudami tudi
Alta.” Iskrena hvala, Anton.
Kar je prahu v prelomljeni cev-
ki ostalo —in ga je precej, mi
bo lep spomin na dneve, ko smo
v tvoji državi kopali zlato, sre-
bro, baker, cink in največ pa je
bilo v tistih majnah, v katerih
sem jaz delal, kamenja.

Ameriška domovina tu že dol-
go ni bila omenjena. Ni časa, da
bi ji človek sledil, a mu zado-
stuje par številk, pa uvidi, da je
kakor je bila. Urejevana je s
stališča, da le ako Sovjetska uni-
ja propade, bo tudi Tita konec
in sonce demokracije vzide,
namreč takšno, kakršnega si Pe-

-1 ter slika, pa Miha Krek, übežni
škof Rožman in druga njihna to-
varšija.

Predsednik Truman dobiva
proti Titu mnogo, mnogo pisem.
Protestov! In pa izrazov upanja,
da ko bomo Tita vrgli in se dr-
žali obljube kralju Petru, bo
ustvarjena “demokracija” v Ju-
goslaviji. Najbolj glasen v tej
propagandi je “Srbobran” v
Pittsburghu. A izgleda, da vera
v take čudeže tudi v njegovih
kolonjah pojema.

Brig.-Gen. Holdridge je pred
kongresnim odsekom za vojaške
zadeve označil našo armado za
“nedemokratično” .

. . “ultra-
konservativno in absolutistič-
no’”. Kar se tiče angleške, pa je
tudi znano, da v nji morejo kaj
šteti le sinovi bogatašev in da
le aristokrati so deležni visokih
častniških šarž. V ameriški ar-
madi je saj nekaj višjih častni-
kov, ki imajo demokratična na-
gnjenja. V angleški pa jih do-
sedaj še niti toliko nikoli ni bilo,
kot jih je v naši.

Tole mi ne gre
v glavo?

/i

Kako to da katoličani nc za-
popadejo, da so pompozne sve-
čanosti kardinalov, ki se vrše v
najdražjem nakitju in blesku, v
resnici paganizem, ne pa kr-
ščanstvo, kakršnega je Jezus oz-
nanjal, to mi nikakor ne gre v
glavo!
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