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Malo poznana naša gospodarica
Teorije o postanku naše zem-

lje se še zmerom križajo. Edine
pa so si v tem da je preteklo na
milijone in milijone let, preden
so se razvila človeška plemena.

Zato je nesmiselno, iskati
zgodovino davnih vekov v sve-
tem pismu, pač pa tam, kjer je
v resnici zapisana, to je, v zem-
lji sami.

Zapisana je v okameninah in
rudninah, v špiljah in zasekah,
ki so si jih izdolble reke. Tam
leže zemeljske plasti v prerezu
druga vrh druge, kakor nalašč
izložene, da jih študira človek.
Toda do osemnajstega stoletja
ni nikomur prišlo na misel, da
bi sistematično študiral ta ‘za-
pisnik skal’, kakor ga imenuje
H. G. Wells.

Že to dokazuje, da je člove-
štvo še vedno v svoji otroški do-
bi. Ali vse polagoma prerašča
svojo srajčico, in če si v svoji
vrtoglavosti ne zlomi prej til-
nika, bo nekoč odrastlo. Tedaj
si ne bo več tolmačil demokra-
cije vsak po svoje, pel slavospe-
ve svobodi pa hkrati lizal peto
onemu, ki mu daje ali samo obe-
ta mrvico vsakdanjega kruha.
Tedaj bo človek delal zato, da
bo živel in imel kaj od življenja

ne pa živel zato, da bo delal.
Odklenkalo bo tedaj tudi

vsem takim, ki žive zato, da uži-
vajo sadove tujega dela, kajti
duševno dozoreli človek se ne
bo dal več izkošičati. Stroj bo
služil in olajšal življenje tiste-
mu ki ga ustvari ne pa tiste-
mu ki ga ‘financira’ z denarjem
iz delavskih žuljev iztisnjenih.

Dandanašnji ljudje so še vse
preveč upreženi v težkem boju
za obstanek. Vsled tega se vrte
največ le okrog svojih lastnih
malih osebic in se skoro ni ču-
diti da se tako malo ali nič
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Ameriški kapitalizem v naporih
za rešitev starega reda v Evropi

Na kongresu zastopnikov delavskih unij v Angliji je govoril
dne 19. sept, med drugimi tudi predsednik odbora delavske stran-
ke Harold Laski. Bil je viharno pozdravljen. Pred njim je govoril
premier Clement Attlee, ki nič kaj rad ne vidi, da se Laski tako
odkrito izraža in ker zahteva v svoji poziciji strankinega pred-
sednika, da se naj delavska vlada ravna tudi v praksi po pro-
gramu, ki ji je bil začrtan v slučaju zmage za socializiranje
Anglije.

Laski je dejal, da ga nekateri člani delavske vlade smatrajo
sedaj zgolj za “nadlego”. Harold namreč rad govori in piše pa
v takih momentih opozarja svoje tovariše na obljube, ki so jih
dajali v kampanji.

Med obljubami in izpolnjevanjem obljub pa je razlika. Raz-
lika raditega, ker jih čestokrat tudi pri najboljši volji ne moreš
izpolniti.

Zato je Clement Attlee dejal delavcem Anglije, da bodo mo-
rali potrpeti. Naj nikar ne pričakujejo izboljšanja svojih živ-
Ijenskih razmer hipoma, kajti Anglija je vsled vojne postala
bankrotirana dežela in odvisna od dobrohotnosti dominjonov ter
Zedinjenih držav.

Toda Laski pa je v svojem govoru udaril po Zed. državah
radi tega, ker si mnogi kapitalisti v njih prizadevajo tragedijo
Anglije zlorabiti za njeno ekonomsko uničenje.

Ameriškemu kapitalizmu je odkrito dejal, da naj drži prste
proč od programa delavske stranke za socializiranje Anglije.

Toda Velika Britanija sama od sebe ne bo mogla na noge,
ker jebila najdalj v vojni in proporčno z naj večjimi stroški. De-
lavska stranka, ki pozna, kako piha veter v Washingtonu, je po-
slala tja po ukinjenju lend-leasnih dajatev dva predstavnika
stare angleške diplomacije. Kajti če bi ju nadomestila s socialisti,
ne bi nič dosegla.

Čim sta prišla v Washington s predlogom, da potrebuje An-
glija v Zed. državah do okrog šest milijard dolarjev brezobrest-
nega posojila ali pa saj z naj nižjimi obrestmi so se oglasili naši
domači toriji, med njimi kongresnik Knutson iz Minnesote, ki je
dejal, da ni naša naloga s posdjili “socializirati Veliko Britanijo”.
Pritrdilo mu je mnogo drugih, a predsednik Truman jih je pod-
učil, da se tu ne gre za nevarnost staremu redu v Angliji, ampak
za nevarnost, ki preti vsemu gospodarskemu redu po svetu, če
prepustimo Anglijo v polom.

Ekonomski krah ene dežele je lahko zelo nalezljiva bolezen.
To smo v "depresiji”, ki se je pričela po prvi svetovni vojni in je
bila šele končana s to vojno, zelo občutili.

Ako ameriški kapitalizem hoče ponovitev take krize, jo bo
zlahka dobil. Če ne, naj rajše verjame Laskiju, da je napačno
zastavljati pot socialnemu razvoju zgolj v korist privatnega pro-
fita. Kajti če bo ameriški kapitalizem le preveč hrepenel po nje-
mu in s tem zanemarjal ljudske koristi do kraja, bo nekega dne
doživel še vse hujši, bolj vulkaničen polom, kot pa ga je evropski
kapitalizem.

✓

Usiljevanje naše sorte demokracije
na Balkanu, ne bo obveljalo

Naš državni tajnik Byrnes se je zelo navdušil za demokra-
cijo na Balkanu. Kar na svojo roko niti Anglije ni vprašal za
svet se je odločil demokratizirati Bolgarijo. Sporočil ji je, da
je njen novi volilni zakon nedemokratičen, in da vlade, ki bi
prišla v Bolgariji na krmilo na temelju take postave, Zed. države
ne bodo priznale.

V Angliji so se nekaj četrt ur temu čudili, se dušali, da bi bil
moral Lyrnes saj le malo namigniti vladi v Londonu, kaj name-
rava, a ker Angleži vedo, kako zelo bodo odvisni za svojo obno-
vitev gospodarstva od Zed. držav je Ernest Bevin ki je sedanji
minister za vnanje zadeve Velike Britanije, pritrdil, da s stali-ščem ameriškega state departrnenta z ozirom na Bolgarijo popol-
noma soglaša.

“Izvestja” v Moskvi so to postopanje Washingtona in Lon-
dona označile za umešavanje tujih držav v notranje zadeve suve-rene države, časopisi v Angliji in v Zed. državah so njene pro-teste ponatisnili, s komentarjem, da ameriška in angleška vladavzlic temu ostaneta na svojem stališču. Tako je Bolgarija volitvepreklicala, ker sta Stalin in Molotov uvidela, da bo treba njima vBolgariji precej popustiti.

Toda komu?
Kajpada strankam, ki so sicer bolgarske, ampak so služile dote vojne veliko bolj osišču, kakor pa Bolgariji. In ob enem so zastari red. Torej proti “komunizmu”.
Potem je prišla Rumunija na vrsto. Ameriški državni tajnikByrnes je na konferenci s časnikarji oznanil, kako zelo ga prosirumunski mladi kralj Mihael, da naj mu Amerika in Anglija po-magati ustanoviti “demokratično” vlado namesto te ,ki ji sedajnaceljuje Peter Groza. J J

V Moskvi so se razhudili in glasilo sovjetske vlade “Izvestja”
je ugotovilo, da so tisti kraljev apel za “demokratiziranje” ru-

KATKA ZUPANČIČ:

F JI ]r
I K W|. ' < 'irJi/

■■■■■■■ »k
iSSffl iiMimninP«
Mills .. n M '■

■** ;*&•.: ..

DRENJANJE V URADIH “SOCIAL SECURITY”je sedaj tolikšno kot prej v municijskih tovarnah.
In še večje. Kajti ljudje, na stotisoče in že par milijonov jih je si iščejo brezposelnostno zavaroval-
nino. Ni velika ali kolikor jo je, je dobro. Gornje je slika iz urada za brezposelnostne zavarovalnine v
New Yorku.

IVERI
zanimajo za naravo, za nje-

ne zakone sploh za njeno stvar-
stvo. Saj se boje celo priznati,
da spadajo v njen krog, misleč,
da se s tem ponižajo ali pa celo
greše proti božjemu zakonu .

. .
Priroda sama se nam včasi

zdi kruta, brezobzirna gospoda-
rica. Dlakocepska res ni. Uniču-
je in podira, vendar pa gradi in
ustvarja sproti; lomi in trga
a celi in prenavlja sproti. Vsaki
živi stvarci je dala možnost raz-
voja po zakonu prilagoditve.
Raznim savrijem in diplodoki-
jem je bila usoda zapečatena,
ko se zaradi svoje telesne pre-
obilnosti niso mogli več prilaga-
jati velikanskim spremembam
podnebja in s tem rastlinstvu.
Toda priroda jih ni docela črta-
la iz svojega kataloga, ohranila
je njih sorodnike; krokodile, ze-
lence, močerade, martinčke in
tako dalje.

Tudi ne pozna nikakega fa-
voritizma. Ni ona, ki streže bo-
gatinom in slači reveža to
dela človek sam. Kolikor se pri-
rode tiče, ji je najmogočnejši
despot, ali pa največji ženij
prav toliko važen, kakor zadnji
čriček. Prvi kot drugi in tretji
hoče živeti in ona nudi vsem
trem to priliko popolnoma ne-
pristransko.

Na mesta se nam zdi strašno
razsipna in potratna, a na mesta
zopet skrajno skržasta in sko-
pa. V resnici pa je vseskozi var-
čna. Nič, prav nič ne zavrže.
Rastlinstvo in živalstvo, ki se je
v davnem veku pohotno širilo
na površju zemlje, je vse do zad-
njega drobca skrbno spravila.
Spravila je zaeno tudi vse obil-
no bogastvo solnčnih žarkov, ki
se je izsipavalo nanje v teda-
njih dobah.

Bog ve, dali se kedaj kateri
premogar spomni, kaj pravza-

munske vlade izsilili iz njema ameriški vladni agenti. Z odobre-
njem angleških, seveda.

V Rumuniji se ne gre toliko za demokracijo kot za posest
njenih prirodnih bogastev, n. pr. oljnih polj, pa njenih poljskih
pridelkov, podonavskega prometa in takih reči.

Ko so v Washingtonu rekli, da je kraljev apel za demokra-
tiziranje rumunske vlade upravičen, se jeStalin osmelil in pova-
bil rumunskega premierja Petra Grozo v Moskvo na “obed”. Tam
so si napijali in si obljubljali vzajemnost. Ob enem je vlada v
Moskvi dala Rumuniji olajšave v pogodbi za vojne odškodnine,
obljubila ji je na tisoče ton žita v pomoč prebivalstvu in pa razne
druge koncesije, da s tem utrdi vpliv premierja Groze ter “omeh-
ča” tla pod nogami kralja Mihaela ter tistih opozicionalcev, ki bi
radi s pomočjo ameriške-angleške zaščite ruvarili proti Rusiji.

Poleg protestov zoper bolgarsko in rumunsko vlado sta se
Washington in London izrazila zelo ostro proti Madžarski, češ,
da tudi stopica po stezah totalitarnosti.

Jugoslavije pri tem direktno niso omenjali, a so ji dali ra-
zumeti, da velja zanjo isto kakor za ostale dežele na Balkanu.
Ni jim zadosti demokratična, dasiravno si prizadeva ustrezati
zapadnim demokracijam kar se političnega ustroja tiče, a ob
enem uvaja gospodarske načrte, ki niso v soglasju z demokracijo,
kakršno oznanja n. pr. naš (ameriški) “free enterprise”.

V Jugoslaviji je bila vojna zares. Narodi, ki so ustvarjeni,
da bi živeli skupaj, so se sovražili. Posebno Hrvati in Srbi. Oboje
so izigravali že od nekdaj tuji interesi. Sedanja vlada, ki to
lahko priznamo vsi ne daje kaj prida važnosti demokraciji
naše sorte, pa vendarle skuša scementirati to deželo v enoto na
temelju federacije, vzajemnosti in kooperacije, kakor jo ona ra-
zume. In to je vsekakor več, kot pa je tam še kdaj poskušala
katerakoli druga vlada.

prav koplje? Dali razvažalec
premoga, na primer naš Udovič,
kdaj pomisli, kaj pravzaprav
tovori in prelaga! Nemara bi ga
črne maroge na obrazu in ro-
kah manj motile.

Toda tedanja vegetacija je
bila sočna, neprimeroma sočnej-
ša od sedanje. Če je priroda ta-
ko skrbna gospodinja, kam je
spravila sok? Oljni vrelci in jan-
tar so nam odgovor.

Jape, mislim, da bo treba za-
kuriti. In ne godrnjaj, ko nala-
gaš premog ta črni diamant
je bil mogočen od solnca obse-
vani gozd pred milijoni let.

Konzumne zadruge v
USSR imajo 38 milijonov
članov

Konzumne prodajalne v ru-
skih vaseh štejejo 38 milijonov
članov- Upravljane so demokra-
tično in vsaka zadruga ima nad
svojim podvzetjem popolno
kontrolo.

Konzumne zadruge v Rusiji
so samo na deželi- Trgovina v
mestih je pod državno kontrolo
in upravi ter kolektivna last
vse dežele.
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XXIII.
Hibbing, Minn. Jacob Podlipnik

SI.OO.
Chicago, 111. Steve Malnarich sl.
Cleveland, O. Joseph Kodrich

$5.00. .{Poslal A. Jankovich.)
Toledo, O. Antonija Štolfa 50c.
Cleveland, O. Joseph Frančeškin

$5; Anton Ogrin $1; Frank Hribar
75c, skupaj $6.75.

Chicago, 111. Oscar B. Godina
$5. (Izročila Frances Godina.)

Walsenburg, Colo. Po $2: Ignac
Urban in Edward Tomšič, skupaj
$4. (Poslal Ed. Tomšič.)

La Salle, 111. Leo Zevnik $3;
Louis Gregorich sl, skupaj $4. (Po-
slal Leo Zevnik.)

Sharon, Pa. Frank Cimperman
SI.OO.

Milwaukee, Wis. Po $1: Louis
Barborich in Anton Erman; Law-
rence Kalc 50c, skupaj $2.50. (Po-
slal Louis Barborich.)

Waukegan, 111. Martin Judnich
50c.

Youngstown, O. John Petrich
$2.00.

Cleveland, O. John Krebel $6.25;
Joseph Fabjančič sl, skupaj $7.25.
(Poslal John Krebel.)

Rock Springs, Wyo. Frank Re-
mitz 58c.

Dearborn, Mich. Jacob Ločni-
škar $2.

Willard, Wis. Fred Schiltz sl.
(Poslal Mike Krultz.)

Clarendon Hills 111. Steve Vid-
mayer 50c. (Izročil John Chama-
zar.)

Chicago 111. Prispevali ob pri-
liki seje g. odbora SANSa, Valen-
tin Stroj, Indianapolis, Ind., $5;
John M. Pueblo, Colo., $1;
Frank Klune, Chisholm, Minn., $5;
Mirko Kuhel $2, (izročil John Cha-
mazar); Peter Benedict, Berkely,
Mich., prispeval ob priliki obiska v
Chicagu $lO, Janko N. Rogelj $5;
Joseph Durn, 2 (oba iz Clevelan-
da), Kathy Krantz, Detroit $2; Paul
Berger sl, skupaj $35.

Springfield, 111. John Goršek, st.,
sl, John Gorshek, ml., sl, skupaj
$2.00.

Skupaj $79,58, prejšnji izkaz
$910,21, skupaj $989.79.

Nekaj drobiža
Chicago, 111. V stari domo-

vini sem slišal Selškega župni-
ka v cerkvi sv. Petra pridigati
revnim faranom, da gre lažje
kamela skozi šivankino uho ka-
kor pa bogataš v nebesa.

Dne 31. avgusta pa sem čital
v Chicago Sunu, da je pokojni
katoliški župnik Rev. James Da-
vid O’Neall v Highland Parku
blizu Waukegana, 111.) zapustil,
>268,000, kar je presenetilo po-
sebno njegovega nečaka Char-
lesa Brusta in druge župnikove
;orodnike. Ko je župnik umrl,
je sodnik, ki se peča s pokojnin-
kimi zadevami, imenoval na
sodišču v Waukeganu omenje-
nega nečaka za upravitelja po-

kojnikove imovine, predno se jo
postavno uredi kajti mož je
tmrl brez oporoke. Nečak je de-
•al, da je bil župnik reven mož
in da njegovi sorodniki smatra-
jo, da ima kvečjemu kakih pet
tisoč dolarjev imovine. “Dobro,”
je rekel sodnik, “pooblaščam te,
da jo upravljaš in mi poročaš,
koliko znaša.” Ko je šel ta ne-
čak potem v banko in odprl
župnikovo varnostno shrambo,
pa so našteli v nji gotovine in v
drugih likvidiranih vrednostah
čedno vsoto $268,000, torej nad
četrt milijona dolarjev. Fant se
je čudil, števci so strmeli, sod-
nik je bil presenečen in poseb-
no še čikaška nadškofijska pi-
sarna, ki ji ni šlo v glavo, kako
•bi mogel župnik na taki fari,
čeprav ni revna, prihraniti to-
likšno vsoto.

☆
O, demokracija, kolikšne gre-

he delajo v tvojem imenu! Brit-
skim torijem smo dovolili po-
mesti z demokratičnim giba-
njem v Grčiji. Pripomogli smo
v nji v civilno vojno, v kateri
je padlo na tisoče partizanov,
tisoče pa jih je še danes zaprtih
v ječah. Naš state department
pa se ponaša, da bo nadzoroval
prihodnje volitve v grški parla-
ment in pomagala pa mu bosta
pri tem tudi Anglija in Fran-
cija.

Zdi se mi, da je vsled teh pri-
tiskov demokratična koalicija v
Grčiji začasno uničena. Rad pa
bi videl da sem v zmoti. Kajti
ako nisem, bosta v takih deže-
lah triumfirala rojalistična re-
akcija in fašizem.

☆
Naš državni tajnik Byrnes je

dne 18. avgusta opozoril bolgar-
sko vlado, da je volilna postava,
ki jo je sprejela, nedemokrati-
čna. Zato smo Bolgariji ukazali,
da morajo biti volitve v nji de-
mokratične, ali pa bolgarske
vlade sploh ne bomo priznali,
ne sklenili z njo mirovno pogod-
bo. Zahtevali smo, da naj bo da-
na vsakemu bolgarskemu dr-
žavljanu priložnost glasovati po
'svojem prepričanju in da naj
imajo pravico nominirati kandi-
date tudi opozicionalne stranke.

V take vrste demokracijo ve-
rujemo seveda tudi socialisti.

Ampak zelo sem radoveden,
ako se državni tajnik Byrnes
zaveda, da v državi, v kateri je
bil on rojen, in ki jo je dolgo
zastopal v kongresu —v South
Carolini, še sedaj nimajo demo-
kracije? Delavci, dninarji in
revni kmetje so v South Card-
lini brez volilne pravice. Torej
ako bi Byrnes hotel, bi lahko
najprvo naslovil ujtimatum za
demokratične volitve svoji So.
Carolini, namesto da se spotika
ob Bolgarijo.

Umazanega perila ima dovolj
pred svojim pragom, ako’ mu je
res za čiščenje in demokracijo.

☆
V južnih državah ameriške

unije je nad deset milijonov dr-
žavljanov brez volilne pravice
in ni jim dana prilika svobodno
voliti.

Državni tajnik Byrnes, ki pri-
haja od tam, bi torej začel prav
zares lahKo pometati najprvo
pred svojim pragom.

Tudi novi angleški minister
vnanjih zadev Ernest Bevin se
je navdušil za demokracijo na
Balkanu. Posebno mu je zanjo
v Bolgariji, Rumuniji in na
Madžarskem. Škoda, ker je An-
glija toliko obubožana da je vse
preveč odvisna od ameriške fi-
nančne milosti.

Ampak kar se demokracije ti-
če, bi se tudi ona lahko pobri-
gala zanjo v svojih kolonijah na
primer. Saj jih ima raztrešene
po vsi zemeljski obli. Nad pet
sto milijonov prebivalcev v In-
diji, na Burmi td., je brez de-
mokracije, čeprav žive pod an-
gleško zastavo.

Pred delavsko vlado v Angli-
ji je danes samo eno vprašanje.
Ali naj se osloni po svetu na
levičarske stranke, ali pa poma-
ga nadaljevati vnanjo politiko
kot sta jo vodila Churchill in
Hull in sedaj nadaljuje z njo
Byrnes v veri, da je za demo-
kracijo zato, ker je proti komu-
nistom.

★
Poročajo, da se morali naši

vojni ujetniki na Japonskem
klanjati pred Hirohitovo soho
in pa drugim japonskim mogot-
cem, sedaj pa smo Hirohita ob-
varovali na prestolu in Japonci
se mu morajo klanjati kot so se
mu, predno so bili poraženi.
Snloh so naše jetnike tam mu-
čili in jih poniževali in zaradi
tega je bilo v našem tisku veli-
ko zgražanja. Toda ali smo kaj
storili, da Japonce rešimo sta-
rega sistema in njihnega “bo-
žanskega” cesarja?

A
Zdi sc mi, da je naša uradna

demokracija v Washingtonu vse
preveč naklonjena dvorom. Dvo-
rili smo kraljicam in kraljem,
knezom, princem, šahom in sul-
tanom rajše kot pa da bi podpi-
rali n. pr. španske rennhlikance
in druge, ki so trpeli v borbi
proti privilegijem, aristokratom
in izkoriščanju. V Washingtonu
je vse preveč klanjanja. Posne-
majo stare evropske in oriental-
ske dvore, namesto da bi uvaja-
li demokracijo.

John Chamazar.

NEKAJ S SEVERNE STRANI /

Chicago, lIT. V soboto 22.
sept, bomo imeli redno sejo po-
družnice št. 2 SANS. Pričela se
bo ob 8. zvečer na 1638 North
Halsted St.

Skozi dve leti in pol, od kar
ta podružnica obstoja, smo ime-
li 30 rednih sej. Zanimanje za
to delo in udeležba na sejah je
bilo prilično zadovoljivo za to
malo slovensko naselbino, iz-
vzemši v minuli dobi, ko se je
udeleževalo naših sej komaj
osem do štirinajst članov. Tudi
na svoje prostovoljne prispev-
ke je veliko članov “pozabilo”.

Človek bi lahko sodil, da je
bila vzrok slabi udeležbi polet-
na vročina, ali žal, morda to
vendarle ni glavni razlog. Saj
je bilo tudi lani vroče, pa je bi-
lo zanimanje vseeno precej
“gorko”.

Ko človek premišljuje vzro-
ke in se vprašuje o njih, so mi
nekateri povedali svoje misli o
najemanju zanimanja. “Vojne
je konec,” so mi rekli, “in orga-
nizacije, kakršna je SANS, niso
več potrebne.

“Jugoslavija je osvobojena”,
itd.

Morda tudi mnogi drugi ta-
ko mislijo, le da nočejo tega na-
ravnost povedati. Pač nočejo
zamer.

A razvoj dokazuje, da je nam
SANS še vedno potreben. Ako
večina naših ljudi misli druga-
če, bi bilo vseeno prav, da pri-
demo skupaj in se pomenimo o
tem. In na vsak način je v ko-
rist temu gibanju, da to posto-
janko še v naprej obdržimo.

V pomožni akciji lahko še ve-
liko sodelujemo. In ljudje tam
potrebujejo pomoči. Zato ape-
liram na vse sedanje in bivše
člane, da se udeleže prihodnje
seje. John Turk, tajnik.

To/e mi ne gre
v glavo?

To, da se ameriški in angle-
ški kapitalizem trudita ohraniti
Evropo starim privilegijem in
sistemu izkoriščanja za privatni
profit, mi je razumljivo. Ne gre
pa mi v glavo, čemu si ta priza-
devanja odevata s pretvezo bor-
be za demokracijo v Evropi!
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