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Zaključek ocene
in pripombe

Urednik je moji oceni o Kri-
stanovi zbirki postavil piko, am-
pak o jej! prezgodaj, kajti
jaz še nisem končala. Uvide-
vam pa, da te vrste nadaljeva-
nja v tedenskih listih niso pri-
poročljiva, ker se vse preveč za-
vleče. Sploh je celotna podana
stvar zmerom boljša in učinko-
vitejša, nego pa v kosih podana.
Pa kar je, je. Človek ni nikoli
dovolj moder.

Še dveh črtic v zbirki, ki jo je
izdala Prosvetna matica, se mi
je dotakniti.

V “Nevesti iz starega kraja”
nam pisatelj predstavi mladen-
ko. ki je poosebljeno potrdilo
stare rečenice, da je na svetu
edinole sprememba stalna.
Kolo razvoja ali napredka, če
že hočete, ni povsod enake veli-
kosti in tudi se ne suče povsod
z isto brzino, toda suče se ven-
darle. S seboj odnaša in poko-
pava pod sabo marsikaj zasta-
relega, na površje pa prinaša
mnogokaj novega dobrega in
slabega.

Kar se bivše stare Avstrije ti-
če, bo bolj na mestu, če ne go-
vorimo o kolesu napredka, mar-
več samo o kolescu kadarkoli
imamo naše pokrajine v mislih.
Pa še to kolesce se je vrtelo po-
časi, tako počasi, da se je zdelo,
kakor da ima betonsko težo in
treba je bilo včasih po pol sto-
letja, da se je sploh poznalo kaj
vidne spremembe.

Izkrtačile in pognale so ga ne-
koliko posledice francoske re-
volucije, in zburkanost leta
1848. mu je bila olje. Toda le za
svoja korita brižni cesarski fra-
karji so imeli zmerom dovolj
peska za podsipavanje . . .

V kraljevski Jugoslaviji se ni
dosti spremenilo. Bilo je obe-
tanj, bilo je volje izvršilo se
je pa le malo. Z drugimi bese-
dami: Gora se je tresla, a rodila
se je samo miš kajti v deželi
je imel prvo in zadnjo besedo
zopet le frak in fraku Sorodni
črni plašč.

Tako so bili naši Amerikanci
vajeni, da so našli v stari domo-
vini vse tako, kot je bilo pred
desetimi, dvajsetimi in več leti,
ko so zapustili domačo grudo.
Tudi Frane Mankovac ni našel
nikakršnih sprememb, ko se je
bil vrnil v Dalmacijo na obisk.
Edino čas se je bil zlival v leta

staro je odmiralo in nekda-
nja deca so bili zdaj že fantje
in dekleta. Odrasla je detečje-
mu krilcu tudi Jelica, čije lepo-
ta je obtičala Franetu v spomi-
nu in okrog katere so se začele
sukati bolj praktične nego ro-
mantične njegove misli. Naveli-
čan svoje ‘svobode’ se je spom-
nil, “da potrebuje nekoliko re-
da, in tega brez žene ni. .. Saj
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Progresivna stranka v Wisconsinu nauk,
da polovičarski liberalizem ne zadostuje

Progresivna stranka v Wisconsinu je bila privatna politična
posest bratov Roberta in Philipa ter njune sestre Suzane La

Ustanovili so jo leta 1934 na konvenciji progresivcev,
ki so prej delovali v republikanski stranki. Fond du Lac, kjer se
je to zborovanje vršilo, je bil takrat točka pozornosti vse ameri-
ške javnosti. Kajti Robert in Philip La Follette ter njuna sestra
Suzane so bili po vsi deželi znani progresivci, bojeviti v svojih
liberalnih nazorih in vredni nasledniki svojega slovitega očeta.
On se je zadnjič spustil v borbo proti starima strankama leta
1924. ko je kandidiral neodvisno, s pomočjo unij železničarjev,
socialistične stranke in drugih naprednih skupin za predsednika
Zed. držav. Dobil pa je vzlic veliki kampanji samo okrog pet mi-
lijonov glasov, zmagoviti kandidat republikanske stranke Cool-
idge nad 16 milijonov in demokrat Davis blizu osem in pol mili-
jona. Ta rezultat je starega La Folletta jako potrl, ob enem pa
razočaral tudi unije železničarjev, katere so La Folletta najbolj
podpirale. Po volitvah so se umaknile obljubi ustanoviti novo
stranko in se vrnile v staro taktiko nagrajevanja prijateljev unij
in za “štrafanje” nasprotnikov organiziranega delavstva. La
Follette, ki je bil že v kampanji za predsednika rahlega zdravja,
jepo volitvah zbolel in preminul.

Njegovo delo sta nadaljevala sinova Robert ml. in Philip, ki
ju je oče za politične aktivnosti dobro streniral. Delovala sta po
volitvah 1924 še kakih deset let v republikanski stranki, nato pa
se odločila za novo stranko s skoz in skoz liberalnim programom
ali platformo. Za svoj politični delokrog si je ob ustanovitvi dolo-
čila le državo Wisconsin, kjer so njeni politiki že imeli politično
moč. Ni bilo dolgo, ko je zmagovala s svojimi kandidati v kon-
gresnih okrajih, dobila governerja, večino v legislaturi in njen
glavni vodja Robert La Follette je zmagoval v zvezni senat brez
posebnih težav.

To je trajalo nekaj let. Program, ki si ga je zamislila pro-
gresivna stranka, je bil v legislaturi sprejet skoro do cela. Ampak
ker se je nanašal ob enem na vse Zed. države, a odobren je bil
samo v Wisconsinu, je le malo zalegel.

Težko je še tako napredni, ali magari socialistični stranki
uveljaviti kaj prida svojega programa, ako zmaga samo v eni
državi ali provinci. To vidimo n. pr. v provinci Saskatchewan v
Kanadi, kjer so socialisti (Co-operative Commonwealth Federa-
tion) na krmilu že par let, pa ne morejo uveljaviti svojega pro-
grama, razen kolikor ga lahko zgolj v lokalnih zadevah. Točke
njihovega programa glede transportacijskih, produktivnih in dis-
tributivnih sredstev se bi moglo uveljaviti le z zmago delavstva
v vsi Kanadi. Isto velja za program kake ljudske stranke v po-
samezni državi ameriške unije.,To smo videli v Minnesoti, svoje-
časno v Severni Dakoti in nato v Wisconsinu.

Hiba liberalnih strank v Zed. državah je bila posebno v tem.
da si ni nobena upala zavzeti se za socialistični ekonomski pro-
gram. Navduševale so se zgolj za socialne reforme in za borbo
proti trustom. Ko je prišel leta 1933 Roosevelt v Belo hišo in po
svoje dramatiziral program za socialne reforme takozvani “new
deal ’ je izpodbil tla drugim progresivnim skupinam, ker so
pač delovale le v svojih okoliših, dočim je predsednik Roosevelt
obljubil izvedbo svojega programa v vseh Zed. državah.

Tako je Rooseveltova demokratska stranka v Wisconsinu po
dolgem času spet dobila nekaj tal in parkrat pridobila tudi mno-
go mandatov.-A ker tudi njegov program ni pomenil mnogo dru-
gega kakor le omiljenje pomankanja med milijoni brezposelnih,
se je ‘‘sentiment” mase v Wisconsinu spet zaobrnil po vetru in
‘rezultat je bil, da je progresivna stranka šla nagloma navzdol,
republikanska pa zmagovala in sicer ne s kakšnimi liberalnimi
temveč reakcionarnimi kandidati. Demokratska stranka se je v
teh okolščinah mučila nadomestiti progresivno z oglašanjem sebe
ter Roosevelta in njegovega liberalizma ter ljubezni do “navad-
nega človeka ’. Nji se je pridružil tudi bivši milwauški župan D.
W. Hoan, Andrew Biemiller in precej drugih socialstov, največ
pa jih je šlo k progresivcem.

Na poslednji konvenciji progresivne stranke v mestu Por-
tage v Wisconsinu je senator La Follette skušal ostati v vpraša-
nju bodočnosti svoje politične organizacije v ozadju, ker je ve-
čino delegatov že v naprej pridobil za povratek v republikansko
stranko. A končno je bil le primoran, da naj pove, kaj misli.

Dejal je, da ker spada med praktične idealiste, ne med naiv-
ne sanjače in zamaknjence, je uvidel, da je treba politično črto
spremeniti in zato je za povratek v republikansko stranko. “Kaj
pomeni, če imaš dobre namene in fine principe, ako jih ne moreš
uveljaviti! Torej si je treba najti pota, po katerih boš cilje tudi
dosegel, ne samo sanjal o njih!”

Tako je končala stranka, o kateri so liberalci pred dvanaj-
stimi leti mislili, da bo sijajno uspevala. Na konvenciji v Por-
tageu je samo 77 delegatov glasovalo, da naj se jo ohrani v eni ali
drugi obliki, 51 delegatov je bilo za pridruženje k demokratski
stranki, trije za združenje s socialistično stranko in 284 torej
ogromna večina, da se jo potopi v republikanski stranki.

V tej dežele prevladuje mnenje, da je to dvostrankarska
država in zato so poskusi s tretjimi strankami brez smisla.

Motijo se v teni, ker to, kar imenujemo dvostrankarski si-
stem, je v resnici le ENA STRANKA, ki deluje pod dvema sir-
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GORNJE JE SKUPINA BEGUNSKIH OTROK iz Evrope, iz židovskih logarjev v Nemčiji, ki so dobili
:avetje v tej deželi, dokler si ne najdejo po ureditvi stalnega bivališča.

IVERI
ne kupujem mačka v vreči .. .”

je pisal Milanu in objasnil: “V
šolo je hodila, kar je prav, da se
ji Amerikanke ne bodo mogle
rogati. Glavno pa je, da vem,
odkod je, in s tem je povedano,
kakšna je ..

.” Namreč lepa in
sveža, od novotarij nedotaknje-
na cvetka, ki si bo štela v ne-
znansko srečo in čast, biti pre-
sajena iz zatišja sivih dalmatin-
skih skal v Franetov sončni vrt.

Ni malo se mu ni sanjalo, da
bi se to vili podobno bitje uteg-
nilo za tega razgledati ter se na-
vzeti modernega naziranja in
zahtev, ki so prosenetile celo na
vse pripravljenega Milana. Ka-
ko iznenadenje je čakalo šele
Franeta, ki je prejkone imel do-
vzetno oko za moderno trgovi-
no, moderno pohištvo, moderno
razsvetljavo, moderno vozilo
le zakonski odnošaji med mo-
žem in ženo bi po njegovih na-
zorih naj ostali taki, kot so ve-
ljali na starih patriarhalnih
dalmatinskih brdih.

A Jelica je prinesla s seboj
poleg svoje lepote tudi nekaj
sveže dalmatinske burje, ki je
razpihala Franetove zastarele
nazore in ki ji je pomagala, da
je postala—ne pohlevna, z vsem
zadovoljna domačica ampak
“gospodinja z veliko začetnico”,
tako da je Frane res imel kaj

oboževati.
Zadnja črtica “Plača za do-

broto” pa je vznikla vsa iz ame-
riških tal. Pisatelj oriše tipične-
ga farmarskega fanta, ki se ne
boji nikogar in ničesar, ki zna
tudi proti očetu krepko udariti
po struni, ako se čuti za to upra-
vičen ne pa tako proti ma-
teri.

Iz mesta se vrača s sestro. Do-
sti opravkov sta imela, pa sta se
zakasnila in noč ju je prehitela,
a konjema se ne mudi nikamor.
“Doma pa čaka mati . .

. čaka z
večerjo ... in neprenehoma ugi-
ba, kaj bi ga hudega moglo do-
leteti, njega in sestro

.
. .” Tako

zmišlja fant. Pa mu pamet na-
rekuje, naj materi pove, koliko
in kakšnih potov sta imela. A
mu srce brani: “Ne more se ji
praviti tega, ker bi bilo kakor
očitanje . . .”

Položaj otežavi še sosednje
farmarice sin, ki sta ga od pi-
jače premaganega našla ob
cesti ležečega. Pomenilo je to
velik ovinek in še večjo zakas-
nelost. Toda pobrala sta nebog-
Ijenca vkljub temu na voz ter
ga odpeljala na njegov dom,
kjer ju je čakala “plača za do-
broto” namreč ploha ostrih,
prav nič utemeljnih očitanj in
predbacivanj. Končno pa se je
skazalo, da je baš ta medpotni
zamudek služil jima za odvod
vsej napetosti doma.

Zbirko krasi fino pogodena
Kristanova slika risba umet-
nika Božidarja Jakaca.

mama za en isti ekonomski sistem—to je, za KAPITALIZEM.
Kadar se gre v kongresu za socialne predloge, ali za sprejem
kake odredbe, ki naj bi bila batina na organizirano delavstvo,
sta obe stranki eno. Kar je v njima progresivcev, pa so smatrani
za nebodijih treba v obeh.

V Zed. državah je res mesta za dve stranki, v razmerah ka-
kršne so Namreč za demo-republikansko, ki že obstoji, čeprav se
v volilnih kampanjah tepeta druga proti drugi, da sipata volilcem
pesek v oči; prava “druga” stranka pa bi lahko bila delavska, in
jo bomo tudi dobili, čim se v unijah in v političnih uradih najde
dovolj takih ljudi na odgovornih mestih, ki se ne bodo bali pri-
znati, da so za socializem.

H koncu še to:
Etbin Kristan ni le dober pri-

povednik in izvrsten člankar,
ampak je tudi dramatik in pes-
nik, kakršnih je malo. In škoda
se mi zdi, da ni tale zbirka ob-
širnejša. Brez dvoma ima v se-
danjih razmerah i Prosvetna
matica velike križe in težave,
kot vsaka dobra stvar. Le tako
si morem razlagati, da ni ured-
nik vključil v to zbirko vsaj ene
drame in pa dve, tri Kristanove
pesnitve. Na primer pesem “Že-
tev”, pa “Ludlow”, ter “Po ne-
ustavni poti” vse tri objav-
ljene v Družinskem koledarju
že leta 1917 —in vendar se či-
tajo, kakor da bi bile nalašč za
to našo dobo ustvarjene, ko se
je bil Ludlow po vsej Evropi in
Aziji potisočeril.

Kakor tedaj, tako danes:
“Ugnana je übita ne zverina.

Po razvalinah bede je skakala,
pijana zver, tuleča grozno zmago.
Ustrašena človečnost je bežala.
Vsi svetli cilji so za hip zbledeli,
vse žive nadev strahu so zamrle.
V obupu vztrepetalo je strem-

ljenje.”

Za deklamacije ne najdete
lepših in primernejših pesmi.

In tako, dragi urednik, sedaj
pa je res pika.

Relifni paketi nov
kšeft za raketir/e

Urad za določanje cen v New
Yorku je 27. feb. objavil poro-
čilo o novoustanovljenih dru-
žbah, ki oglašajo pošiljanje re-
lifnih paketov v od vojne ob-
ubožane evropske dežele. Dva-
najst posameznikov in kompa-
nij je bilo v New Yorku obtože-
nih in tiranih pred sodišče. Ob-
toženi so, da vzamejo od ljudi
približno tri milijone dolarjev
na leto za pošiljanje standard-
nih relifnih paketov gladujočim
družinam v Evropi. Pošiljate-
ljem računajo od $2.50 do sls
za paket in v reklami označuje-
jo, kaj vse dajo vanj za omenje-
ni znesek. Toda v resnici pa so
pošiljali v njih blaga za veliko
manj vrednosti in pa vrh tega
slabše kakovosti kot pa so ga
označevali v reklami. Tudi so
goljufali pri poštnini in drugih
pošiljalnih stroških in pa pri za-
varovalnini.

Večina ljudi, ki so te pakete
poslali skozi obtožene družbe,
so revne ameriške družine, ki bi
rade iz svojih skromnih sredstev
svojcem v starem kraju čimbolj
pomagale, pa so jih brezvestneži
ogoljufali, pravi urad za določa-
nje cen (OPA).

PRVOMAJSKA PROSLAVA
V SPRINGFIELDU

Springfield, 111. Klub št. 47
JSZ bo praznoval mednarodni
delavski praznik Prvi maj prvo
nedeljo v maju. Priredba se bo
vršila popoldne v S. N. D.

Društvo št. 47 SNPJ pa bo ob-
hajalo slavnost 40-letnice v ne-
deljo dne 19. maja. Zadnjo ob-
letniško slavnost (35-letnico) je
imelo pred petimi leti, ki jo je
obogatel s svojimi točkami me-
šan pevski zbor “Sava” iz Chi-
caga. Tudi sedaj bi bilo dobro,
če bi prišel, a razmere so se pač
spremenile.

Vabimo vse, da se udeleže
teh prireditev. John Goršek.

žurnalist ima dvoje oei in dvoje
ušes zato, da dvakrat toliko vidi in
sliši, kakor se zgodi.—Roda Roda.l
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KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

obeta iz Madžarske. Angleška
časniška agencija Reuters je 15.
marca iz Budimpešte poročala
o delovanju katoliških menihov
na Ogrskem za ustanovitev na-
rodne (madžarske) katoliške cer-
kve, ki bo neodvisna od papeža
in Rima. Slični glasovi priha-
jajo tudi iz katoliških vrst na
Hrvaškem in Slovenskem. Pa iz
Slovaškega in Češke ter Morav-
ske. Ni čudno, da so v Vatikanu
tako razhudeni. Bilo bi sicer
boljše, ako se bi mogel človek
v svoji civiliziranosti toliko dvi-
gniti, da bi mu cerkev s svojimi,
starinskimi pravljicami ne bila
več potrebna, toda za enkrat se
to še ne zgodi. Je pa gotovo, da
nastanejo v tej dobi nove ver-
ske “reformacije”, ki bodo sta-
ro cerkveno strukturo jako pre-
tresle.

Demokracija v Belgiji gre ves
čas, od kar je (Belgija) osvobo-
jena, skozi težke preizkušnje.
Ko so bili Nemci izgnani, so ho-
teli v Belgiji zagospodovati An-
gleži, ker jo smatrajo za deželo
njihnega krila. Ko so se levičar-
ski krogi takrat navdušili za
preobrat iz starega sistema v
nekaj novega, sodobnega, so jim
angleški tanki zastavili pot. Na-
to se je belgijsko ljudstvo umi-
rilo, in začelo na vso moč dela-
ti. Tako si je Belgija z angleško
in ameriško pomočjo v tej krat-
ki dobi opomogla bolj kot kate-
rakoli druga okupirana dežela
v Evropi. Ko se je ustalila, je
vlada razpisala volitve v parla-
ment. Klerikalci so izšli iz njih
prvenstvena stranka. Socialde-
mokrati so bili potisnjeni po šte-
vilu mandatov na drugo mesto.
Poleg teh dveh so zastopane z
nekaj poslanci razne manjše
stranke. Ko je bilo treba sesta-
viti novo vlado, je bil mandat
poverjen klerikalcem, ki so naj-
večja stranka, a ni dobila opore
v nobeni drugi stranki. Nalogo
je morala odstopiti socialistom,
ki so skupno s komunisti skuša-
li ustvariti večinsko vlado. A
večina jebila neznatna in že pri
prvem glasovanju je bilo razvi-
dno, da ne bo šlo. Socialist Paul
Henri Spaak, ki je ob enem
predsednik združenih narodov,
je s svojim novim kabinetom
vred resigniral, kajti za zaupni-
co njegovemu ministrstvu so
glasovali le socialisti in komu-
nisti, liberalci so se glasovanja
vzdržali, klerikalci pa so glaso-
vali proti. Slednji zahtevajo na-
zaj kralja Leopolda, socialisti in
komunisti pa so proti. A glavna
razlika med klerikalci in levi-
čarji je kajpada program—eden
za stari red, drugi proti. Slično
jebilo tudi po vojni št. 1., pa so
cincali sem in tja in izgleda, da
bodo znova. Če levičarji ne po-
stanejo odločni, jih bodo kleri-
kalci v drugič —s kakim faši-
stičnim, navidezno socialno do-
nečim programom, še bolj oma-
mili in nabili.

Pij XII. je nedavno s poseb-
no poslanico italijanskemu ljud-
stvu, in s tem katoličanom’ vse-
ga sveta, poudaril, da vernikom
ne sme biti vseeno, kako kak-
šne volitve izpadejo, temveč se
jih morajo udeležiti in pri tem
tudi vedeti, zakaj. To pomeni,
da bo klerikalizem v politiki po-
stal še bolj agresiven kot pa je
bil v zadnjih petdeset letih.

V Italiji bodo imeli 2. junija
volitve v konstituanto, ako se
do tedaj kaj nepredvidevanega
ne dogodi. V njih se bo slo tudi
o vprašanju oblike vlade. Pre-
stolonaslednik Umberto, ki se-
daj opravlja kraljevske posle,
je dejal, da kar se njega tiče, se
bo ravnal po ljudski volji. Ako
je narod v večini za monarhijo,
dobro; če za republiko, kar se
Umberta tiče, tudi dobro. To je
zelo demokratično rečeno. Toda
od kar je Italija osvobojena, so
rojalisti vztrajno na delu, da
monarhistični sistem obvaruje-
jo in s tem privilegije, ki so
glavni krivec nesreče italijan-
skega naroda.

Trst naj bo sedma republika
federativne Jugoslavije. To je
zahteva Tržačanov, ne samo
Slovencev in ostalih Jugoslova-
nov. Ne posamezni poročevalci
ameriških listov in radia, ne ita-
lijanska propaganda, ne zavez-
niška vojaška vlada ne more ta-
jiti dejstva, da je ogromna ve-
čina prebivalstva takozvane Ju-
lijske krajine za pridruženje k
Jugoslaviji. Vzlic temu se zdi,
da je sedaj še večja nevarnost,

da se to ne zgodi, kakor pa je
bila na mirovni konferenci v
Versaillesu.

Winston Churchill je v Fulto-
nu, Mo., govoril o železni zave-
si, ki je zastrla Evropo v svoje
ozadje vse od mest v bivši Pru-
siji pa do Trsta. In je dal razu-
meti, da za tem zastorom vlada
teror in pa da se za njim ustvar-
ja nova nevarnost civilizaciji,
za kakršno je krščanski svet.
Ker se anglosaška rasa smatra
za najbolj krščansko civilizira-
no, se naj združi v enotno mili-
taristično in moralno silo, ki bo
tisti železni zastor dvignila in
“igralcem” v ozadju ukazala,
naj se poberejo ... Miru ne
v diplomaciji, ne drugačnega,
torej še dolgo ne bo .

. .

Demokracija je beseda, ali
definicija, ki je sedaj čezdalje
bolj brez prave definicije. V
Moskvi j,O tolmačijo po svoje,
Angleži po svoje, Churchill še
posebnp po svoje in tudi v
Washingtonu smatrajo, da je
demokracija mogoča le, če je
znjo spojen tudi kapitalistični
sistem. Franco izvaja, da so obo-
ji smešni. Arabski glavarji pa
si razlagajo svobodo in demo-
kracijo tako, da je svoboda le
to, če smejo oni svobodno izko-
riščati svoje podanike in služiti
proti “odškodninam” korporaci-
jam demokratičnih dežel, ali ka-
kršnih že, ki imajo oljne, rudni-
ške in trgovske koncesije v njih-
nih državah. In za čisto pravil-
no smatrajo, če potem skupno s
korporacijami krote “bandite”
in “rdečkarje”, ki se upirajo
ostati v zasužnjenju.

Ferenc Szlasi, ki je bil v času
nacijske okupacije predsednik
madžarske vlade, in trije drugi
njegovi tovariši so bili v Budim-
pešti obsojeni v smrt. Življenje
jim je bilo vzeto po madžarskem
načinu. Pravilo je, da se da ob-
sojencu zanjko na vrat in rabelj
jo polagoma zateguje. Obešanje
je nagla smrt. Pokončavanje
življenja s počasnim zadrgnje-
njem ni. AP poroča, da ko so te
štiri obsojence spravljali ob živ-
ljenje, Je masa dvanajst tisoč
ljudi, ki je bila priča prizoru,
vriskala in se radovala pokon-
čavanja vojnih zločincev. Am-
pak če bi bil Hitler zmagal, kdo
ve, če ne bi prav ta masa bila
še bolj navdušena ob pozdrav-
ljanju istih ljudi, ker bi oni
ostali v vladi in se predstavljali
za “sotovariše v zmagi”! Tako
se je vedno dogajalo prej. Upaj-
mo, da bodo sedanji preobrati v
Evropi odpravili vzroke tudi za
to človeško slabost.

Senator Pepper je svojim kri-
tikom v senatu in drugim odgo-
voril, da oni smatrajo za lojalne
Američane samo tiste, ki so zo-
per Rusijo, a čim rečeš zanjo
prijateljsko besedo, si pa oz-
merjan za ‘komunista” in za
“nezvestega” Zed. državam. Ta-
ko je in tako bo, ker to je boj
ne samo med Rusijo in Zed. dr-
žavami kot takimi, temveč pred-
vsem borba med dvema eko-

(Konec na 7. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo?

Le kako se državniki ne morejo
odvaditi starodavnega bahanja, da
se bodo borili s sovražnikom ‘‘do
zadnjega moža”, to mi nikakor ne
gre v glavo! Nedavno je to izjavil
na naslov Rusije neki turški mini-
ster, par tednov prej pa iranski
vojni minister, ki pa se je pozneje
spametoval in pojasnil, da so nje-
govo izjavo časnikarji napačno tol-
mačili. Ako bi bili državniki v svo-
jih pretnjah z borbo “do zadnjega
moža” iskreni, bi tvegali v vojnah
tudi svoja življenja, ne samo žu-
ljenja navadnih ljudi!
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