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Tajnik bivše SLS, ali kar je
že bil, dokler ni pobegnil, se še
kar naprej duša, kakšni zločin-
ci so “Titovci”, ker tako “gro-
zovito” postopajo s Slovenci. S
katerimi Slovenci tega seve-
da ne pove. To so bili Rupniko-
vi - Rozmanovi - Hitlerjevi “Slo-
venci”. Ampak ako bo gospod
pomožni kaplan pri sv. Vidu v
A. D. o tem še kaj pisal, morda
bo nekpga dne le priznal, da za-
govarja gade, ne pa osvobodi-
telje slovenskega naroda. A tu-
di če tega ne bo storil, resnica
ostane vzlic njemu in njegovi
“domobranski” pisavi nespre-
menjena.

Rusija je bila v čikaški Tri-
buni napadana v kartunih in v
spisih poslednje mesece največ
vsled tega, ker ni šla v vojno
proti Japonski. A ko ji jo je
napovedala, je bil pa spet ogenj
v strehi. Češ, kaj smo te potre-
bovali? Kar pomeni, da so na
tem svetu ljudje in bodo, kate-
rim ne ustrežeš, pa stori tako
ali drugače.

Fathru Trunku njegov du-
hovni kolega v A. d. z dne 8.
avgusta takole bere levite:

Najmanj zadnja tri leta je
(Father Trunk) naprej in naprej
razlagal svoje prepričanje, da je s
partizanstvom vsaj toliko vse v
redu kot z vsakim pametnim člo-
veškim opravljanjem. Na vse na-
čine zafrkava one, ki so opozarjali
na to, kam cika in cilja partizan-
stvo. Tajil je nevarnost za vero,
tajil nevarnost za kulturo, za kato-
liški značaj Slovenije in sploh vse
kar je kdo rekel v svarilo pred
podpiranjem partizanstva.

Zdaj je moral naenkrat sam pri-
znati, da je partizanstvo prineslo
v Slovenijo pekel namesto svobo-
de, pa ni toliko moža, da bi dejal
pošteno in brez strahopetnosti:
Oprostite, zmotil sem se, zapeljal
sem vas .

.
. Father Trunk ima ve-

liko žalostnih zaslug, da je do tega
prišlo celo med katoliškimi Slo-
venci v Ameriki .. . Naj si kupi
precej boljše zajfe za umivanje
svojih rok . .

John Chamazar ima v svoji
koloni navado reči, “kaj pa to
pomeni?” Pa bi lahko glede'
Trunka odgovoril, da ta stari
gospod ne bo nikdar imel dobre
službe, kajti ako ga denuncira-
jo njegovi duhovni, sobratje za
“titovca”, za zmotnega fajmo-
štra itd., in ker je mož ob enem
tudi že v letih, se mu ne bo do-
bro godilo tudi ako “udari” po
Titu, Stalinu in Rusiji.

JRZ je v prejšnji vojni doka-
zovalo, da le federativna, repu-
blikanska oblika Jugoslavije, bo
pravilna rešitev za ustvaritev
države slovanskih narodov na
Balkanu. JRZ je v ta namen
imelo svoj urad, par najetih de-
lavcev, izdajalo je mesečno re-
vijo Jugoslav Review, pošiljalo
deputacije v Belo hišo in pred
senatni odsek za vnanje zade-

ve, razposlalo v tisk nič koliko
'gradiva, toda tajne pogodbe
med angleško in francosko ter
italijansko vlado na drugi stra-
ni, in pa Pašič s svojimi diplo-
mati so poskrbeli, da je JRZ
svojo zgodovinsko bitko na mi-
rovni konferenci v Versaillesu
in potem v ustavodajni skupšči-
ni izgubilo. Kampanja, ki jo je
vodilo JRZ, je bila borba zares.
Vsakdo, ki se je v nji udeleže-
val, ali pa jo motril le od strani,
to lahko prizna. Skupno je JRZ
nabralo v sklad za svojo kam-
panjo, pod nesrečno znamko
“milijondolarskega” sklada, o-
krog $60,000. Delo, ki ga je iz-
vršilo—ako bi bilo plačano—-
pa bi stalo res milijon in več.
Tako pa je JRZ sedaj edina ju-
goslovanska ustanova, ki je v
onih dneh nabrala najmanj de-
narja, a ga je najbolj pošteno
potrošila. In še je ostalo nekaj
tisočakov, ki jih je lahko sedaj
dobil SANS, ki nadaljuje delo
Jugoslovanskega republičanske-
ga združenja.

Maršal Tito je minuli teden
dejal, pred skupščino Avnoja,
da je bodočnost Jugoslavije le
v federativni, REPUBLIKAN-
SKI Jugoslaviji. Kolikšna ško-
da, da tega ni zapopadel pred
27. leti že Nikola Pašič! Morda
bi se Balkan na podlagi progra-
ma JRZ takrat razvijal tako,
kakor je bil zamišljen, Bolga-
rija bi bila zraven in možno je,
da ne bi prišlo do te vojne.

Oklic Jugoslavije za republi-
ko je vzradostil vsakega, ki želi
mir in blagostanje ne samo Ju-
goslaviji, ampak vsi Evropi in
vsemu svetu. Übežni kralj Pe-
ter v Angliji, kjer prejema ve-
čjo plačo kot pa ameriški pred-
sednik, se je kajpada zelo onga-
vil in protestiral. Češ, da so ga
njegovi trije regenti izdali in
jih je odslovil. Kdo mu je izja-
vo napisal, je znano. Stari srb-
ski oficirji in “diplomati”, ki ga
obklepajo, žele civilne vojne v
Jugoslaviji, ne da bi šli oni va-
njo, ampak da bi sebi podaljšali
udobno, lenarško življenje. Tito
pa jim je zagodel sicer zelo ne-
diplomatično, da gredo lahko s
svojim zamejnim kraljem ka-
mor jim drago Jugoslavija
jih ne mara.

Revolucija, ki se sedaj doga-
ja v Jugoslaviji, ni niti z daleč
toliko krvava, kot je bila veči-
na revolucij v zgodovini, niti
ni taka, da bi prevrnila “vse na
glavo”. Ampak je vzlic temu
revolucija, kakršna ji bi neiz-
merno koristila že v času prej-
šnje vojne, ako bi imela vodite-
lje, ki jo bi znali izvesti. In pa
seveda, če bi Franciji, Italiji,
Angliji in Zed. državam ne na-
čeljevale reakcionarne vlade.
In ako ne bi imele med sabo
imperialističnih pogodb.

Vsi smo veseli konca vojne!
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Mar res? Kaj še! Intrige za za-
netitev tretje svetovne vojne,
ki naj bi bila proti Sovjetski
Rusiji, se pospešujejo. Ih če je
v naši vladi ali pa v angleški
količkaj volje zanjo, je treba
ustvariti le “incident” in bo
spet zažarelo. Trupian pravi, da
kar se njega tiče, je za mir in
sodelovanje. Ako bo to svoje
načelo uveljavil tudi v držav-
nem oddelku, bo mir. Potrebu-
je ga Rusija še bolj kakor mi.
Torej čemu toliko ščuvanja
proti nji?

Newburski novičar se zgraža
nad Titom, češ, da se je moral
radi njega Križani s svojim raz-
pelom umakniti iz šol. To ni to-
liko in na ta način res. Res je le,
da so se morali iz šol umakniti
kateheti, ki so v imenu Križa-
nega delovali za “hitlerjev tre-
tji rajh” in sploh za stvari, ki
niso v skladu s krščanskimi na-
uki. Kar pa se cerkve v Slove-
niji tiče, in v Jugoslaviji sploh,
bo najboljše, ako se sama loči
od države, če je Tito ne bo. Tu
samostojno izborno izhaja in
podpirajo jo tisti, ki na en ali
drug način verujejo vanjo. N.
pr. verniki, in pa izkoriščevalci.
Slednji zato, ker cerkev uči, ne
se upirati gospodarjem.

Ali ni čudno, da pisma Rup-
nikovih “domobrancev”, ki so
služili Hitlerju skozi do nemške
kapitulacije, sem “na debelo”
prihajajo, ne pa pisma drugih v
Jugoslaviji, ki so bili v borbi
proti Nemcem in Italijanom?
Nekaj je nekje gnjilega v “dr-
žavi Danski namreč v pošt-
nem prometu med Zed. država-
mi in Jugoslavijo. Morda bodo
v state departmentu utegnili
pojasniti, kaj je narobe, in kje.

Socializem v Evropi je sedaj
jačje gibanje ko kdaj prej. Ka-
pitalistična propaganda in pa
stare sorte “social-demokrati”
ga skušajo zasenčiti, češ, da to
ni staremu redfe. ~nic nevaren
pojav. ReakcioTrarji razlagajo,
da so to'ljudje, ki le govore za
socializem, a v praksi Skrbe, da
se ne dogodi. A zdi se, da ne
verjamejo v svoje tolažbe. Kaj-
ti “social - demokratov” stare
sorte ni več v Evropi. In zelo se
zdi, da so se tudi komunisti ja-
ko izpametovali. Zato tudi to-
liko soglasja med njimi in so-
cialisti. In<-ga bo še čezdalje več.

Father Baznik piše v A. d. iz
Rima o strahotah, ki jih uga-
njajo na Slovenskem partizani
nad duhovniki in verniki. Pra-
vi, da žive “komunistični vodi-
telji” zelo razkošno, a njih par-
tizanski somišljeniki pa le od
tega kar nakradejo in naropajo
po hišah.” Ob enem gospod Baz-
nik pravi, da bo v “domovini
prihodnjo zimo strašna lakota.”
Kriv jo bo seveda Tito. A “fa-
thru” Bazniku ni sile. Je v Ri-
mu na varnem. Je, kolikor se
mu poljubi. Pravi, da odpotuje
po ukazu 5. armadnega zbora v
Palestino.” Z letalom seveda.
Dostavlja, da mu je ta prilož-
nost, obiskati sveto deželo, v
veliko čast. Pravilnejše, “v raz-
vedrilo”. Titovi “komunisti” ta-
kih privilegijev niso deležni.

Je res neprijetno, ko se mo-
rajo ljudje, ki so vladali slo-
venskim krajem pod Avstrijo
in potem pod Aleksandrom, to-
liko mučiti ob razočaranju, da
je doba njihne vlade prav tako
zatonila, ali pa še bolj, kot Hit-
lerjeva in Mussolinijeva.

Japonski cesar ni samo vla-
dar, ampak božanstvo. Je “božji
sin” in kot tak je ob enem po-
glavar japonskega naroda. Ne-
kateri v našem državnem od-
delku so priporočali, naj se ob
zahtevah za brezpogojno kapi-
tulacijo Japonske zahteva tudi
odpravo vladarja—namreč “bo-
žjega sina”—a zmagala je stru-
ja, ki smatra, da je za “red in
mir" na Japonskem najboljše,
ako Hirohito ostane kjer je. Za
kazen pa si lahko izberemo ni-
žje vojne kriminalce na Japon-
skem, potem bo nekaj let pre-
sledka in začelo se bo spet vse
po starem. Morda. Ampak po
svetu vre in ljudstva zahtevajo
odpravo tronov in božanstev. In
starega reda, ki jih na vsakega
toliko časa pahne v vojno.

Vatikan je proti atomskim
bombam. A če bi bil od vsega
začetka proti bombam v splo-
šnem, bi imel za svoje moralno
stališče res močan temelj. Tako
pa je to le njegova nič kaj pre-
pričevalna moralistična politi-

rar B| I
H x Hi i

.. •'■■M****' " ■ >: 3MS .'A. Tp

■t “i
ih jjnMimm

ILi ~-MsL M .Ir
DOBA TISOČLETJA TRETJEGA RAJHA, ki jo je Hitler napovedal z balkona na levi gornje slike

je hitro minila. Na sliki na desni je isti balkon, a brez Hitlerja. In pod njim ter nad njim so ruševine.

ka, radi katere se je posebno po
Rooseveltovi smrti, na katere-
ga je toliko zidal, jako zasenčil.

Vojna letala so bila narejena
edino zato, da sejejo smrt. Ko
jih je poslal Mussolini v Špani-
jo in v Etiopijo, ni bilo kaj po-
sebnega zgražanja, razen nad
krivoverci, ki jih je med drugi-
mi pobijal en Mussolinijev sin
in dobival kolajne v nagrado za
svoja junaštva. Ako je papež
proti atomskim bombam, naj
bo tudi proti vojnim letalom.
In pa predvsem za odpravo vz-
rokov za vojne. Le to bo zale-
glo. Blagoslavljati bombnike in
vojne ladje na eni strani, na
drugi pa jih obsojati, to ne drži.

Kitajska je sedaj osvobojena,
ampak ne izpod ekonomskih
bremen. Svojih vojnih bondov
se bo razbremenila z davkom.
40 odstotkov na vse vrednote,
vštevši na vojne bonde, da se
reši “inflacije” in pa da si po-
maga k nadaljnim dohodkom.
Kitajska, ki je najdalj v vojni,
jo bo tudi najbolj čutila.

Razna presojanja
Piše Joseph F. Durn,

Cleveland, O.
O političnem prevratu v An-

gliji razpravljajo vsi časopisi,
seveda vsak po svoje. Tukajšnji
“Cleveland Press” je po objav-
Ijenju volilnega rezultata dal
veliko priznanje Churchillu,
češ, da je on tista oseba, ki je
rešil angleški imperij in pa da
je vztrajal v vojni v najtežjih
dneh.

Torej naj bo po teh razodet-
jih Churchill tisti človek, ki je
rešil Anglijo in največ prispe-
val k poraženju Hitlerja.

A kaj pa delavstvo v Angli-
ji? Vrglo se je proti najbolj o-
boroženemu glavarju v zgodo-
vini, o katerem je vedelo, da je
krvoločen in brutalen do skraj-
nosti. A pri Churchillu ni to nič
pomenilo. On je hotel rešiti im-
perij Velike Britanije in njen
kapitalistični red. To, da je bil
tudi on med apizarji, tega se
seveda sedaj noče spominjati.
In ne svojih govorov v prid
Mussolinija ter drugih fašistič-
nih glavarjev.

Delavstvo v Angliji se je pro-
ti do zob oboroženemu Hitlerju
vrglo v borbo in žrtvovalo v nji
svoje sinove, dočim je bil angle-
ški kapitalizem tedaj še vedno
pripravljen za apizarstvo. To,
da je Churchill s svojim razre-
dom vred skušal rešiti imperij,
mu nihče ne oporeka, a kako je
bilo prej, ko se je skušalo z u-
glajanjem ohraniti Hitlerja, pa
tudi ni pozabljeno.

Tudi ni še pozabljeno, kako
se je postopalo s Churchillove
strani celo po poraženju Nem-
čije. N. pr. kako je pomagal ro-
jalistom v Grčiji, reakciji v Ita-
liji in kako si je v premaganih
italijanskih kolonijah prizade-
val ohraniti stari sistem na kr-
milu. Tudi ni pozabljeno nje-
govo početje v Jugoslaviji. Za-
sluga njegovih torijev je, da so
se morale jugoslovanske parti-
zanske (osvobodilne) čete uma-
kniti iz Trsta in Gorice, in iz
Koroške. Ko so bile jugoslovan-
ske čete na zahtevo angleškega
vrhovnega poveljstva primora-

ne oditi iz Celovca in ostale Ko-
roške, je tamkajšnje slovensko
ljudstvo kaj lahko spoznalo,
kakšno demokracijo se mu obe-
ta po tej vojni, ako bo Churchill
ostal na vladi.

Ampak jasni se.
Angleško delavstvo je v vo-

litvah meseca julija preprečilo
saj upamo tako nadaljne

tragedije, ki so bile posledice
torijske apizarske politike. No-
vi premier Clement Attlee je
dal takoj po volitvah razumeti,
da je take angleške vnanje po-
litike, kakršno je vodil Chur-
chill, konec in da ne bo trpel
nobene take taktike, ki bi ho-
tela pomagati fašizmu bodisi
doma, v Španiji ali kjerkoli,
pač pa se zares prizadeval od-
praviti vzroke, radi katerih smo
dobili po svetu fašizem in pa
svetovno vojno št. 2.

Dasiravno se nekateri tola-
žijo, na primer tukajšnja C. P.,
da bo Arfglija tudi pod Attlee-
jem nadaljevala po starih po-
tih. namreč, da bo stališče nove
vlade slično kot Churchillovo,
je po svetu na drugi strani za-
valovelo vsled delavske zmage
največje veselje. Kajti to ni bil
le politični preobrat, ampak
tudi na miren način izvršena
revolucija.

Reakcija pri nas namreč
v Zed. državah, se boji tega pre-
obrata v Angliji in že bruha
sv °j° jezo z novimi načini huj-
skanja na Anglijo, češ, čemu
še pomagati nji, ko pa se je od-
ločila iti na levo, namesto z na-
mi? To se pravi, čemu ni šla
z ameriškimi torij i namesto z
Rusijo? Toda Anglija se v zad-
njih volitvah ni odločila s kom
iti, ampak odločila se je za so-
cialni preobrat v svoji deželi,
neglede kaj mislijo otem v dru-
gih deželah.

AngUja je druga najjačja ka-
pitalistična država na svetu. Ko
je njeno ljudstvo uvidelo, da po
starih potih nič več ne gre, se
je opogumilo in se z glasovnico
izreklo za razvojni proces iz ka-
pitalizma v socializem.

S tem je pokazalo, po kakšni
poti bi moralo tudi ameriško
delavstvo, ako hoče kaj druge-
ga kot le nagrajevati svoje “pri-
jatelje”. Delavstvo te dežele je
sedaj razdvojeno kot še nikoli
in je brez politične organizaci-
je, o kakršni se bi moglo reči,
da je res delavska, močna in pazastopana v zakonodajah s svo-
jimi ljudmi.

Upajmo, da bo Attleejeva po-
litika imela tudi na Jugoslavijo
drugačne smernice kot pa Chur-
chillova in da bo tudi vpraša-
nje mej Jugoslavije boljše do-
umela kot pa sta jih Eden in
Churchill.

*

Pred tedni so pisci A. d. tr-
dili, da je moral Tito bežati iz
Trsta in dajali so si veselje nad
tem, češ, on je kriv, da bo Trst
za Jugoslavijo izgubljen! A ob
enem so se radovali nad tem po-
četjem angleških torijev in an-
gleške kramarske politike, ker
Tita sovražijo bolj kot pa kaj
drugega na svetu.

Kramarska angleška politika
je pripomogla tudi diktatorju
Francu v Španiji, da je prišel
na vlado in da je še v nji, in po-

magala je na slične načine dru-
gim reakcionarjem po svetu.
Ampak Gabrovški in Ambroži-
či te resnice nočejo videti. Vse-
ga zla so po njih mnenju krivi
le partizani in Tito. Daši sega
pisanje teh ljudi v A. d. men-
talno le do starosti otrok v pr-
vem razredu, vzlic temu povz-
ročajo škodo. Kot jo tudi otroci,
ako hočejo nagajati.

Najbolj te naše klerikalce je-
zi, ker jim niti njihno ljudstvo
noče slediti, izvzemši nekaj Gr-
dinov. Celo njihni naročniki se
zgražajo nad takim otročjim pi-
sanjem in s potvarjanji resnice
v laži.

To so storili n. pr. tudi takrat,
ko so zapisali, da je bilo 8. ju-
lija le do tisoč oseb na pikniku,
in to vsled mrzlega piva ter
drugih dobrot, ki so bile tam
na razpolago. ,J

«

Sedaj pa se tudi naročniki
omenjenega lista zgražajo nad
njegovimi lažmi. Ko jim je bilo
rečeno, naj nikar ne gredo po-
slušati poslancev, ki so prišli
govoriti na shod v Euclid, so
vseeno prišli. S tem se je doka-
zalo, kje so simpatije naroda.
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Nedavno je tu nastala govo-
rica, da bo Rev. Gabrovšek od-
šel nazaj v domovino, kjer je do
te vojne v svoji stranki (SLS)
veliko pomenil. Tito jim je de-
jal, da se vsi lahko povrnejo na-
zaj. brez nevarnosti, kajti pro-
sekutirani bodo le tisti, ki so
res ruvarili proti Jugoslaviji.
Kam bi nepristranska porota
prisodila pisce v A. d.?

*

V Sloveniji je baje šel po go-
be tudi veleposestniški škofij-
ski “real estate”. Tudi to je vz-
rok, čemu toliko vpitja proti
osvobodilni fronti.

* * KRITIČNAMNENJA, POROČILA IN RAZPRAVE * *

Prvo nedeljo v avgustu so
priredili Zarjani na farmi SNPJ
izlet, kjer so zapeli med drugim
tudi nekaj novih partizanskih
pesmi. S “hladnim pivom” nam
niso postregli, ker ga ni bilo
mogoče dobiti, a kratkočasili
smo se tudi brez njega.

Letos na teh izletnih prosto-
rih ni tiste živahnosti kakor
smo je bili vajeni prej. Mladi-
ne ni, starejšim pa se ne ljubi
več, da bi se spuščali z doma. In
drugič, zima je nam uničila ple-
sni paviljon, ker je zapadli sneg
podrl streho. Treba bo torej pO.

staviti nov paviljon, čim se raz-
mere izboljšajo.

Ampak res izgleda, da jebrez, paviljona, ali kot smo murekli tudi dvorana, sedaj ne-
kam pusto in prazno, pa to vidiš
tudi v razpoloženju obiskoval-
cev. Bili so navajeni reda, ki ga
sedaj ni, namreč v zabavnem
smislu. Je vse nekam zapušče-
no, dokler se znova ne zgradi.
A v prošlosti pa smo bili vajeni
na teh prostorih, da je šlo vse
kot po navodilih. Smo pač še
zmerom v vojnih razmerah, če-
prav je vojne povsod konec.

♦

Odmevi naše velike proslave
dne 8. julija še niso ponehali.
Bila je uspeh, o kateri ljudje,|
ki so se je udeležili, še govore,
Skupnega prometa na nji je bi-
lo okrog $7,000, tojej je to zna-
menje, da je tudi čisti prebitek
lepa vsota. Namenjen je ves tr-
pečim v Sloveniji.

Seveda, to zelo boli varljivce
okrog A. d. Hudo jim je. ker
karkoli podvzamejo, takih us-
pehov niso v stanju doseči

Čim bodo računi dohodkov m
izdatkov omenjene priredbe za-
ključeni, bodo objavljeni.

Upajmo, da bo tudi priredba
Sansove podružnice št. 48, ki se
bo vršila s pestrim programom
dne 7. oktobra v SDD na Water-
loo Rd., prav tako sijajen uspeh

POŠTA POLITIČNO
OROŽJE

Koncem minulega tedna ,e
prišel k nam pismonoša in po-
kazal prva pisma iz Čehoslova-
ške, ki so prišla po zračni pošti.

“Kaj pa s pismi iz Jugosla-
vije?”

“O, teh pa še nismo dobili'”
“Čemu ne?”
“Pravijoi da je vzrok trans

portacija.”
Ta pismonoša je bil v zadnji

vojni na evropskih bojiščih in
se tudi drugače na pošto dobro
spozna. A ne reče tako ne tako.
Istega dne so bili v čikaških li-
stih oglasih, da lahko pošlješ za
$3.50 paket potrebščin bodisi
na Nizozemsko, v Grčijo na
Norvežko, v Italijo itd. Ne pa
še v Jugoslavijo.

Kadar bo pošta v Jugoslavijo
povsem odprta, naročite svoj-
cem Proletarca.

Skušnje nas uče, da je treba nauke
za socializem na novo fundirati

Pretekla leta najpretresljivejših izkušenj so nas podučila,
da je treba socialistični cilj na novo fundirati. Saj smo do-
živeli: da “človek” ni niti dober, niti razumen, niti vselej po
interesih usmerjen, temveč da je v mnogo večji meri top. da
se da gnesti in da si ne zna pomagati; da “zgodovina” ni smi-
selna, da se niti ne razvija po nekih železnih zakonih, da tudi
imanentno ne napreduje v smeri dobrega konca, temveč da jo
more nasilje gnesti kakor človeka; izkusili smo, da “ljudstvo'
samo po sebi ne ustvarja svobode, da samo po sebi ne izpolnjuje
“zgodovinskega poslanstva”, temveč da se da ljudstvo razbiti,
razdrobiti in izpriditi.

Neminljive, gibalne in ustvarjajočo so ideje: svoboda, spo-
štovanje resničnih vrednot, odgovornost in samoobvladanje člo-
veka. Te ideje najdejo vedno znova izraza v močnih sebi zvestih
ljudeh. Med temi ljudmi so bili in bodo: delavci, kmetje, in*
telektualci, žene, meščani. Ne odloča' poklicna ali razredna Pr*'

padnost; temveč odloča moralna neupogljivost, pogum človeka.
Lakota in pomanjkanje sta nesramen zločin, ki ga je kriv go-
sposki klub, ki vlada nad človeško družbo, toda motor za bodo-
či smiselni razvoj še nista.

Laž je, da je delavsko vprašanje samo “vprašanje želodca
Nad to lažjo se je v zadnjih letih spodtaknil socializem nekate-
rih dežel. Kajti delavci čast jim! nikakor niso bili pr*’
pravljeni iti na barikade za betvico socialne politike. Nohen člo-
vek ni pripravljen za to. Samo nadosebna človečanska ideja i**’ a
tisto dementarno duhovno moč, da razvname človeka, da gre
v boj, ne da bi mislil na svojo osebo.

Jaz sem postal socialist kakor vsak socialistični delavec
ne radi plačilnega odtegljaja, temveč iz najvzvišenejših. naj'
moralnejših nagibov, iz katerih žrtvuje človek tudi zadnji de-
nar pa tudi življenje: za uveljavljenje človeškega dostojanstva,
za pridobitev poteptane svobode.

’ • • > W. Schlamm.
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