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(Konec.)
Pater Benedikt me je porinil

\ neki avtobus. Sedel sem na
njegovih kolenih. Od časa do
časa mi je šepnil v uho: moli
moj sin. Nisem mogel moliti.
Ker pa me je bilo sram pred
patrom, sem se delal kot da
mrmram molitev. Pa so bile
kletve. Izstopiti hočem, sem de-
jal patru. “V Bilbao se pelje-

mo.- ’ mi je odgovoril.
26. aprila je zgorela Gerni-

ka 6. maja sem se prepeljal iz
Bilbaa v Bayonne. Devet ur
'raja vožnja.

Dnevi v Bilbau so bili strašni,
noči polne groze. Podnevi sem
begal po vseh cestah mesta, po-
gledal v vse kavarne, obhodil
vsa taborišča beguncev, šel
pred zapore, na morske pomole,
spraševal pri vseh ladjah, po
vseh hotelih. Tisočkrat sem iz-
govoril materino ime Espinoza.
Ustnice so bile že suhe od tega
imena. Mnogo ljudi iz Gernike
sem srečal. Nihče ni videl moje
matere. Nihče ni vedel o dru-
gih.

‘ln moji bratje in sestre?”
sem vpraševal.

‘Tvoji bratje in sestre,” je
■gorčeno odgovoril sosed. “Saj

so rekli, da so vsi mrtvi.’
'Ali ne vidite, da živim?”
"A, ti, . ..” je dejal in me

pustil stati, kot da me moj oče
ni nikdar štel med svojih sedem
otrok.

“Ali je mogoče?” sem vpra-
šal patra. “Ljudje se še norču-
jejo-”

'Radi prevelike bolesti posta-
nejo zlobni,” mi je pojasnil pa-
ter.

Verjel sem.
'ln Modesta?” sem spraševal.

‘ln Jose? In mama? Ali sem
sam ostal pri življenju? Pater!
Vi gotovo kaj veste? Povejte mi
resnico!”

Jezno sem vprašal: “Zakaj
ste me rešili? Hotel sem nazaj
v Gerniko. Pater mi je odvrnil,
da so jo že zasedli uporniki.
Nisem razumel razlike, tedaj
ne. Kaj naj pa napravijo meni
uporniki? Ali naj me übijejo?
Hotel sem v Gerniko.

Jaz ostanem pri tebi,” mi
je rekel. “Bog noče, da umreš,
ti. Carlos!”

Kot pestunja me je vodil za
roko po cestah Bilbaa. Pred
vsakim letalskim alarmom sva
stekla v zavetišče, šestkrat,
osemkrat na dan, vselej me je
pater potegnil za seboj, me ob-
jel v svoje roke in mi pri vsaki
detonaciji tiščal roko na usta,
da ne bi kričal. Trikrat na dan
sva šla v neko pristaniško krč-
mo, kamor je prej ali slej sto-
pila večina od sto tisoč begun-
cev, ki so iskali trgovce s pot-
nimi listi ali tihotapce deviz
ali špijone ali prekupčevalce z
živili. Gostilničar, bled, debel,
mlad mož je bil kot otrok. Vsa-
kemu je nevprašan pojasnil, da
se ne spozna na kupčije, da neve nobenega nasveta, da se nerazume na politiko in da zahte-
va od gostov samo to, da v goto-
vini plačajo. Ta človek je imel
čudovit spomin, za nič se ni bri-
gal in vse je slišal, poznal je ti-
soče imen in obrazov, govoril z
desettisoči. Trikrat na dan sem
ga vprašal po mojih. Poznal je
mojo zgodbo. Bil je iz Gernike.
Obljubil mi je, da mi bo poma-
gali iskati.

Se nič, senjor?” sem ga
Prišel vprašat trikrat na dan.

Se nič!” je odgovarjal.
Čez nekaj dni mi je rekel pa-

ter, da je tega dovolj. Zdaj da
moiam zapustiti španska tla.
Odkar so uporniški letalci šest-
krat na dan obstreljevali Bil-bao, so zbirali dobri ljudje vAngliji, Franciji, Belgiji, Ho-
landski, v Švici in Čehoslovaškidenarna sredstva, in angleške
In francoske vojne ladje so pri-
plule pred Balbao, da so varo-
vale ladje, na katerih so bežali
'troci, žene in starčki iz Bilbaa,
ater Benedikt je tekal z me-

»oj od urada do urada, od ob-
astnije do oblastnije, da, do

San}ega notranjega ministra je
P 1 išel in dosegel za mene dovo-

Jenje, da odidem s prvim trans-portom. Tako vesel je bil tega,

da se je zjokal od radosti. “Moj ■ljubi sin," je dejal, “Bog noče,
da ti pogineš!” i

V svojem veselju in radi mo-
je obupanosti je končno pristal
na to, da se za nekaj ur še vrne-
va v Gerniko, kljub upornikom,
ki so že vladali v njej, da še en-
krat poiščeva mojo mamo, ali
brate in sestre, ali vsaj strica
Pabla. To ni bila lahka stvar,
toda s patrom sva poznala vsa-1
ko stezo, vsak grič. Dopisnik
nekega angleškega časopisa na-
ju je vzel v svoj avto do Bor-
nea. Borneo je pripadal še Bas-
kom. Ponoči sva v čolnu vesla-
la v Mundako. Skozi gozd in
griče stran od cest sva hodila
i nprišla za fronto upornikov,
kmečki voz naju je potegnil
blizu do Gernike. Spet sva hodi-
la po razdejanih cestah mimo
tujih vojakov. Počasi sem se
znašel. Na kraju, kjer je bila
stala naša hiša, sem šel dvakrat
mimo. Ko sem obstal, so naju
prijeli in zaprli. Zaprli so naju
v neko klet k drugim jetnikom.
Dvakrat sva bila zaslišana.

Špijona sta, so nama rekli.
Priznajte!

Odgovorila sva, da nisva špi-
jona. Povedal sem svojo zgod-
bo. Povedal sem, kako mi je
pater rešil življenje. Veselo so
se smejali. Saj ni nič rešil, so
rekli.

Tri noči sva ležala z drugimi
jetniki. Med njimi so bile tudi
ženske iz Gernike. Prisegale so
nam vsem, da ne vedo, zakaj so
zaprte. Postrelili nas bodo, soj
kričale. Me smo nedolžne.

Vsakdo jim je verjel, da so
nedolžne in da jih bodo ustre-
lili. Tretjo noč je pater kot
zbesnel od strahu. Kričal je. Jo-
kal. Pritiskal me je na svoje
prsi, kot da me hoče zadušiti.
Nenadoma me je s pestjo uda-
ril. “Ti si kriv!” je sopihal. “Ti
si moj morilec! Ustrelili nas bo-
do! Jaz nočem umreti!”

Hudo mi je bilo. Tri dni in tri
noči sem samemu sebi očital:
Ti si kriv. Zakaj si speljal pa-
tra v Gerniko?

Pater je glasno molil. Jaz
sem tiho molil k Mariji: Naša
ljuba begonjska gospa, prosi
zanj! Kraljica morja, obvaruj
ga! Sladka Madona, reši ga!

Nenadoma so se odprla vra-
ta. Nekaj so nas spodili ven,
vmes dve ženski, patra, mene.
Naložili so nas na tovorni avto.
Ženske so začele tuliti.

“Bodite tiho!” je zapovedal
vojak. “Peljejo vas k zaslišanju,
morda vas oproste.”

Za pokopališkim zidom so
ustavili. Ukazali so nam, da iz-
stopimo. Peljali so nas na po-
kopališče. Neki vojak je kora-
kal tesno ob moji strani, starej-
ši mož. “Ali nisi iz lekarne na
trgu?” me je šepetaje vprašal.

Prikimal sem.
“Poznal sem tvojega očeta

. . . Postavi se zadnji v vrsto.
Pri prvem strelu se zgrudi! Ne
kričati! Ko boš ležal, bom še en-

1 POVESTNI DEL i
HERMAN KESTEN:

Otroci iz Gernike
krat ustrelil proti tebi. Ne kri-
či!”

Te minute! Stoj! Obstali srno.)
Ena ženska je grozovito zakrij
čala. Pater Benedikt se je zgru-|
dil na kolena. Nihče ni posku-|
sil pobegniti. Streli. Padel sem'
in ničesar več nisem čutil. Ko :
som sc zbudil, je bilo že vroče, I
soln.ee je visoko stalo, poleg'
mene so ležali mrtvi. Jaz sem
živel. Hotel sem poljubiti
patra Benedikta. Groza me je
bila. Splazil sem se v neko gr-
mičevje in obležal žejen, lačen,
brez moči. Ko je prišla noč,
som zlezel čez griče k cesti, ki
vodi v Bilbao, zagledal vojake,
božal nazaj, prišel v neki gozd,
prebrodil reko. Proti jutru sem
bil spet na neki cesti, ustavil
ski dopisnik š.i? ala”cmfwypm
sem nepoznan avto, ki je vozil
v Bilbao; neki francoski dopis-
nik je sedel v njem, poslušal
mojo zgodbo, mi dal tablico čo-
kolade in me peljal v pristani-
šče pred tisto krčmo, k debele-
mu, bledemu, mlademu gostil-
ničarju, ki me je takoj spoznal
in prijazno pokimal.

“Nič novega, senjor?” sem
vprašal.

“Nič novega!’ je odgovoril.
Zvečer so nas naložili 2300

otrok na parnik “Habana”. Vse
so nas stehtali, cepili, izmerili.
Vsakdo je nosil tablico iz le-
penke okrog vratu, na njej je
bila zapisana številka, ime, bi-
vališče, starost. Noč je bila čr-
na in deževalo je. Tisoči so bili
zbrani na obali. Nebo je bilo
slepo. Vse luči so bile navzgor
zakrite.

Devet ur je trajala vožnja.
Angleške vojne ladje so vozile
ob naši strani. “Almirante Cer-
vera", Francova vojna ladja se
nam je približala in se vzpričo
Angležev spet oddaljila .. .
“Habana” je pristala v la Pali-
ce. Otroci so kričali: “Vive la
France! Deževalo je. Iztovorili
so nas, prešteli, preiskali, spet
stehtali, nahranili, napojili,
spet naložili in odpeljali. Jaz
sem prišel v Oleron.

"Čistka'7 v Franciji
V Franciji je bilo do 13. juli-

ja na sodnih obravnavah 20 ti-
soč oseb, ki so bile obtožene so-
delovanja s fašisti in pomagali
Hitlerju. V tem številu niso ti-
sti, ki so jih ljudski tribunali
kar sami obsodili, in ne maršal
Petain, ki je bil gnan pred sod-
ni stol v drugi polovici julija.

Sodni uradi imajo na listi še
30.000 oseb, proti katerim se
zbirajo dokazi, obtoženci pa ča-
kajo obravnave. Precej izmed
njih je čakanje prekinilo s sa-
momorom.

Obsojenih v smrt je bilo do
omenjenega dne 994 oseb, 600
krivcev je bilo obsojenih na te-
žko delo do smrti, 4,638 na te-
žko delo za krajše dobe, 1,063
pa na zaporno kazni na pet let
in več. 9,876 je bilo obsojenih
na manj kot pet let.

Dobički bank se večajo
V prvi polovici leta se je do-

biček enaindvajsetih bank v
Washingtonu, D. C., dvignil za

:62 odstotkov.
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JAPONCI SE UDAJAJO V MASAH. Vzlic svojemu junaštvu in

takozvanim samomornim namenom imajo v bitki vendarle tudi oni
željo, da se ohranijo pri življenju. Gornje je slika iz taborišča japon-
skih ujetih vojakov na Okinawi.
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V AMERIŠKA PRISTANIŠČA se vrača iz Evrope in Afrike na ti-
soče vojakov vsak dan. Nedavno jih je prišlo 35,000 v enem dnevu.
Vsak košček prostora na ladjah se porabi. Veliki angleški parnik
Queen Mary jih pripelje po 15,000 na vsaki vožnji.

GLASOVI IZ NAŠEGA GIBANJA
Piše CHARLES POGORELEC

Zadnjič sem izrazil upanje,
da bo ta kolona prej izšla in da
bo beležila boljši napredek kot
zadnja. Ne morem reči, da sem
uspel, toda dobro je, da se za-
beleži to kar je.

V Clevelandu je bil izredno
priden John Krebel. Poslal je
kar 28 naročnin. “Imam jih še
precej za obiskati, in kadar
končam z njimi.' se spet ogla-
sim,” pravi v pismu. Njegov so-
sed Frank Volkar, tam gori iz
Maple Heightsa, piše: “Bil sem
zadnje dni malo na “jagi” za
novimi naročniki in uspeh je
tu: pošiljam tri nove in dve ob-
novljeni naročnini. Jaz sma-
tram to za dober uspeh.” Tudi
mi tako. Le nadaljuj z “jago”.
Sploh pa bi rabili takih “ja-
grov” več vsepovsod. In ker je
metropola velika vas, bi jih ra-
bila vsaj pol tucata. Čas za agi-
tacijo je ugoden, list dober, vsaj
tako nam mnogi pišejo, torej
ne zamudimo prilike, kajti pri-
šli bodo spet “jalovi” dnevi.
Ako Proletarca zdaj ne posta-
vimo na solidno podlago, ga te-
daj, ko bodo ljudje spet brez
dela, tudi ne bomo. Pregovor
pravi: “kuj železo, dokler je
vroče." To velja tudi v našem
slučaju. O, by the way, skoro
bi bil pozabil. Judi France Bar-
bič je poslal dVe naročnini.

Iz zapadne Penne je Tone
Zornik poslal nadaljnih 30 na-
ročnin, od katerih jih je 11 no-
vih. Z agitacijo bo začasno pre-
nehal, ker ima opravka s po-
pravili in pleskanjem hiše. Po-
tem začne spet in najbrže bo
šel spet malo v Ohio in W. Vir-
ginijo ter v nekatere oddaljene
naselbine v Pcnni.

Chicago: Joško Oven je bil
nedavno na shodu nekje v za-
padni Penni in tam dobil 3 no-
ve naročnike in $5 v tiskovni
sklad. John Charnazar je prine-
sel 12 naročnin; provizije si on
nikoli ne vzame. V kratkem ra-
čuna dobiti tudi nekaj novih
naročnin, saj tako mi je zaupal.
John je tiste sorte človek, ki
verjame, da list potrebuje ne
samo člankarjev in dopisnikov,
pač pa tudi agitatorjev za nje-
govo razširjenje. Luka Groser
je dobil 2 naročnini, Charles Po-
gorelec pa 6. Obiskale so nas
Mary Suglich iz Riverdale, Md.
in Mary Lambert, ki je bila na
potu v Kemmerer, Wyo. Sugli-
cheva je obnovila naročnino,
zraven so pa dale še vsaka po
$1 v tiskovni sklad. France Luz-
bi iz severne strani je poslal
eno novo naročnino, katero nam
je izročila Frances Vrechck.

Frank Cvetan, Johnstown,
Pa., je poslal 20 naročnin. Tudi
glede oglasov za koledar bo sto-
ril kolikor bo največ mogel.
Pravi sicer, da nima rad zviša-
nih cen za oglase; tudi mi ne,
toda ako se vse draži, tudi naše
cene ne morejo ostati stare.

Iz Milwaukeeja, Wiš., je po-
slal Louis Barborich 18 naroč-
nin. Glede oglasov za koledar
pravi, da bo storil kolikor naj-
več bo mogel. Ker pa je zapo-
sljen v tovarni, priporoča, da se
obrnemo za sodelovanje še na
Jožeta Radija, Josephine Slap-
nik, Kristino Podjavoršeik (na-
njo smo se že), Ančko Puncer

in Mary Camer, ki so vse de-
lovne v našem javnem življe-
nju. Se bo zgodilo in upam, da
ne odrečejo sodelovanja.

John Pečnik, Fontana, Calif.,
je poslal 8 naročnin. Provizijo
pa pripiši tja kot po navadi,
tiskovnemu skladu, je naročil.

Tudi Martin Judnich, Wau-
kegan, 111., je spet tu. Poslal je
16 naročnin in $2 v tiskovni
sklad. Pa novi imenik mi pošlji,
je še naročil. Se je zgodilo.

Max Martz, Buhi, Minn., je
poslal 2 naročnini. V kratkem
bom šel v Eveleth, pa bom tam
poskusil z agitacijo, je omenil.

John Shular, Arcadia, Kans.,
je poslal 4 naročnine in $2 v
podporo listu. V pismu pravi:
“Poleg naročnin pošiljam še $2
v tiskovni sklad. Enega je dal
s. John Kunstelj, enega pa jaz,
ker že dolgo nisem nič poslal v
ta namen. Hvala obema.

Mike Krultz in Matt Malnar
iz Willarda, Wis., sta poslala
vsak po dve naročnini in prvi
še vsoto za prodane Majske gla-
se. Provizije nista vzela, kot je
običaj pri njima.

V Chicagu je bila na obisku
Rose Jurman iz Clevelanda. Ob-
iskala je naš urad in Center ter
mnogo svojih starih znancev,
ki jih pozna iz našega gibanja.
V tiskovni sklad sta prispevala
ona, in pa njen soprog Vincenc
Jurman vsak po $lO. Feliks
Strumbelj pa je prispeval ob
priliki seje SANSa v Clevelan-
du v enak namen $5. Vsem
hvala.

Bilo bi dobro, ako se bi skozi
poletje v prid tiskovnega skla-
da bolj potrudili. In posebno še,
kadar ste v družbi z znanci, da
jih pridobite med naročnike
Proletarca.

Iz Dulutha, Minn., se je po
dolgem času spet oglasil naš
prijatelj John Kobi. Poslal je
dve naročnini in $6.05 v tiskov-
ni sklad. Od te vsote je prispe-
val Carl Gcrlovich $5, ki so bili
namenjeni v sklad 300-terih,
ker pa smo ga z zadnjo številko
ukinili, bo šla ta vsota v reden
tiskovni sklad. Upam, da nam
prijatelj Gerlovich to oprosti.

S pacifične obali se je spet
oglasil naš “Big” Tone Tomšič.
Poslal je novce za Majski glas
in $2 v tiskovni sklad, ki sta
jih prispevala z naročnikom
Maksom Arnškom. Priložil je
tudi “kontrofe” od sebe in pri-
jatelja Blaža Mezurija iz Los
Angelesa, ki se rad spomni Pro-
letarca s prispevki v tiskovni
sklad. Dopis je radi klišeja za-
kasnil. Je v tej številki.

Frank Stih. Sheboygan, Wis.,
je poslal dve naročnini in 75c v
tiskovni sklad.

Anton Tratnik, Diamond-
ville, Wyo., nam je poslal po-
zdrav iz Lava Hot Springs, Ida-
ho, kjer sta bila z ženo na od-
dihu. Hvala obema.

K. Erznožnik, Red Lodge,
Mont., je poslal dve naročnini,
provizijo pa dal v tisk, sklad.
In razume se: ker K. E. tako
želi, se tudi tako zgodi.

Janko Zornik, Detroit, Mich.,
je poslal novce' za oglase v
Majskem glasu in $1 v tiskovni
sklad. Pravi, da si je čistil do-
movanje, zato se ni tako dolgo
zglasil. Zdaj, ko je končal, pa

želi iipenik naročnikov, da vidi
kako in kaj je z njimi. Razume
se, da smo mu drage volje
ustregli. Anton Anžiček je po-
slali novi naročnini in $32.75
v tiskovni sklad, ki sta jih na-
brala z Jožetom Kosom na pik-
niku “Svobode”, ki se je pred
kratkem vršil na Rudy Potoch-
nikovi farmi. Iskrena hvala
obema, enako prispevateljem.

Zadnji teden smo razposlali
tiskovine za nabiranje oglasov
v prihodnji letnik koledarja na
vse one, ki običajno pomagajo
pri tem delu. Upam, da se bodo
potrudili kot vsako leto in jih
nabrali čimveč. Naj še pouda-
rim, da nam boste zelo ustregli,
ako se podaste kmalu na delo,
ker boste s tem pomagali, da
koledar izide o pravem času.

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Le tisti radi-

kalci, ki so invalidi na bolni-
ških posteljah ali pa v zaporih,
se lahko z rhirno vestjo izgovar-
jajo, da so bili na leta prisiljeni
molčati v javnosti in s tem “ne”

kritizirati.
☆

Kritiki so bili tudi vsi tisti
inženirji, ki so gradili mostove
skozi tisočletno temo današnje
civilizacije. Ako z njo nismo za-
dovoljni, ne pomeni to drugega
kot da svet potrebuje še mili-
jone novih konstruktivnih kri-
tikov in pa manj takih “radi-
kalnih” reformatorjev, ki danes
zagovarjajo črno preteklost.

☆
Ali se vam ne zdi, da je tudi

med maršali ogromna razlika?
Slavno znani francoski maršal
Petain, ki je bil posebno hva-
ljen vsled svoje katoliške po-
božnosti, je bil prignan na za-
tožno klop in porota mu je bila
francoski narod. Maršal Petain
je bil slovit katoliški lajik in
kot tak ni veroval v demokra-
cijo francoske republike. Bil je
služabnik Vatikana in kot tak
je tudi on pljunil na besedo
“svoboda”. Ako ne bi bil zakrk-
njen, bi mu bilo sedaj te zmote
lahko žal.

☆
Pred 50. leti se je rodil na

slovenski zemlji fant, ki je iz
pastirja postal industrijski de-
lavec, nato organizator za na-
predne ideje in bojevnik na
fronti v Španiji proti fašizmu.
Po čudnih potih, ki jih mnogi
označujejo za “pota božje pre-
vidnosti” se je vrnil nazaj v Ju-
goslavijo. Ostala njegova pestra
zgodovina vam je znana.

☆
Kakor je Geo. Washington

osvobodil ameriško ljudstvo iz-
pod angleškega imperializma,
skuša to po 170 letih od onih
dni osvoboditi narode Jugosla-
vije maršal Tito, ki ga oglašajo,
da je komunist. On pravi, da
služi vsem v Jugoslaviji, ki po-
šteno mislijo in hočejo svobo-
dno jugoslovansko federativno
republiko. Katoliški maršal Pe-
tain pa je 1. 1940 izdal Hitlerju
francosko republiko za 32 sre-
brnikov.

☆
Ste si že kdaj predstavili,

kakšna bi bila nova Jugoslavija
brez partizanov in brez maršala
Tita? Koliko slovenskih gene-
racij bi moglo brez njih zdru-
ženo še preživeti na svoji lastni
zemlji brez p jih?

☆
Uverjen sem, da bo o prvem

poglavju partizanske akcije na-
pisanih mnogo dram. Iskreno
želim, da bo tudi njeno drugo
poglavje triumfalno. To bo se-
veda odvisno tudi od narodnih
voditeljev. Rekel bi jim: “V
najtežjih naporih ste bili složni.
Upam in želim, da pri tem
ostanete.”

☆
Iz nevoščljivosti in hipokri-

cije izvirajo slabi karakterji.
Uverjen sem, da se slovenski
partizani tega zavedajo.

☆'
Pred petnajstimi leti sem na

Dunaju ogledoval v družbi tu-
ristov grobnice ali katakombe
Habsburžanov v katedrali sv.
Štefana. Nekatere izmed teh
bronastih rakev so bile oblože-
ne s svežim cvetjem. Pred nji-
mi pa so klečali menihi kapu-
cinskega reda in molili za habs-
burške grešne duše. Vstopnina,
ako se ne motim, je bila 50c.

☆
Izčrpek poročila iz Londona:

Kardinal Michael von Faulha-
ber, ki je nadškof v Monakovu
na Bavarskem, je vprašal zavez-
niškega vrhovnega poveljnika
Eisenhowra za dovoljenje zgra-

diti poleg sedaj- opustošenega
nacijskega koncentracijskega
tabora Dachau samostan. Nje-
gova skema je, da se bi na kra-
ju te strašne nacijske mučilnice
razvila nova božja pot za vso
Evropo. Tu je nov dokaz, kak-
šna načela in smernice zastopa-
jo vatikanski agenti po svetu.
Da, tudi ta satanski sistem, ka-
teremu je bilo mogoče postaviti
jetniški logar Dachau in na sto-
tine drugih mučilnic, je podpi-
rala rimska cerkev. Sedaj so ti
zviti kramarji v škripcih, kako
v sedanjih razmerah nadaljeva-
li da jim bo neslo. In to je šele
začetek. Kaj šele bo!

☆
Tudi anglikanska cerkev

(vladajoča cerkev na Angle-
škem, ki je ločena od Rima) ne
mara zaostajati v bizniških ske-
mah za rimsko. Tudi ona pose-
duje ogromna posvetna boga-
stva. Za primero, samo v Lon-
donu so ji leta 1943 prinesla
njena poslopja in stavbišča nad
četrt milijona čistega profita.
Na tistih posestvih je tudi lon-
donski rdečelučni okraj. In pro-
stitucija že sama na sebi prina-
ša dohodke.

☆
Zdi se mi, da je Rusija edina,

ki točno ve, kaj hoče od pora-
žene Nemčije, in kaj namerava
z njo. Pred Stalingradom so Ru-
si začeli uporabljati nemške u-
jetnike. A kdor izmed njih jih je
prepričal, da je bil v preteklo-
sti naprednih nazorov in delal
zanje, so ga sprejeli za tovari-
ša. Uposlili so jih v tovarnah
poleg ruskih delavcev in bili
deležni z njimi vred enake pla-
če in hrane. Danes se ti vojni
ujetniki vračajo nazaj v Nem-
čijo. Tu je dokaz, da mrtvi so-
cialisti in komunisti ne vstaja-
jo iz grobov, ampak iz novega
življenja, ako jim je bila prili-
ka dana.

☆
Po dolgih 36 letih načelnega

boja je delavska stranka v An-
gliji končno le triumfirala nad
reakcijo. Danes lahko tudi za-
slepljeni filozofi vidijo, s katere
strani piha veter v Evropi. To,
kar se je dogodilo v Angliji, pa
je bil vihar, ki je učinkoval na
evropsko reakcijo jako porazno.
Še celo nekaj liberalnih kon-
gresnikov v Washingtonu ga je
odobravalo.

☆
Kralj makaronov na tronu

savojske dinastije bo zatemnil
kot je njegov fašistični koma-
rad Mussolini. In on ni edini.
Tudi grški kralj Jurček je po
Churchillovem porazu zelo v
zadregi, čeprav ga še vedno
protektira vojska, ki šteje 96,-
000 mož. Kaj pa bivši jugoslo-
vanski kralj Peterček? Oh, on
sedaj sinka pestva. Ob enem
žaluje za kraljevo krono, ki mu
jo je Sava odnesla. Belgijski
kralj Polde se tudi muči, kako
si bi otel tron in krono. V Bel-
gijo si ne upa več, krone pa ne
more nositi. Torej mu ne pre-
ostaja drugega kot da jo pošlje
v bruseljski muzej.

☆
“Vse resnica je varna in ni-

česar ni bolj varnega kakor res-
nica; tisti pa, ki jo zadržuje, ali
ki jo skuša zlomiti, ali ki jo
skriva pred ljudmi, pa tudi še
iz takih razlogov, je ali straho-
petec, ali zločinec, ali pa obo-
je.”— (Max Mueller.) John
Charnazar.

KRATKOVIDNI EGOIZEM
Egoizem je nekaj strašnega.

Povprečen človek ima prste le
k sebi obrnjene. Le grabil bi,
pa nič dajal. Ta nagon je ustva-
ril izkoriščanje, sužnost in dru-
ga nešteta socialna zla.

Zaradi tega egoizma ni mo-
goče urediti družabne razmere
drugače nego na nasilju: moč-
nejši tlači slabejšega. Najmoč-
nejši se družijo v zveze, da na-
silno tlačijo in izrabljajo vse
druge v svojo korist. Tak je da-
našnji sistem po krivdi neved-
nosti revnega človeka.

Kapitalistični sistem in sploh
uredba izrabljanja človeka v
korist gospodarja je posledica
egoizma—gole, brezobzirne se-
bičnosti! Banke, karteli, trusti,
ti so, ki imajo vso moč v rokah.
Pa ta moč ni niti duševna, niti
telesna, ampak je to moč na-
gromadene privatne svojine;
moč mrtve gmote, ki sicer nima
prav nobene vrednosti, če bi ji
človeška grabežljivot ne dajala
vse pameti v zakup .

. .

Ako vam je naročnina potekla,
prosimo, obnovite jo čimprej!

3


