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Trpki sad napredka
Še nikdar ni človeštvo stalo

na taki sipini, na tako majavih
tleh in v tolikšni stiski, kakor
stoji baš dandanes. Saj je kakor
dete, ki se mu je zahotelo vide-
li, kai je vrh stopnic. In ko se je
skobacalo od stopnice do stopni-
ce do vrha ga je zamikalo
podstrešje. V podstrešju je uzr-
lo lino, odprto in toliko na niz-
kem, no, da se je ujelo. Glavo in
ročice ima zunaj, globočine ga
je strah, a nazaj ne more. Pa
veka in kriči ter kliče mamo na
pomoč.

Človeštvo nima take mame,
da* bi mu priskočila na pomoč.
Pomagati si mora samo in samo
odločati. Dobiva pa nasvete. Ali
ti nasveti so si v obupno skraj-
nem nasprotju. “Oborožiti se
moramo do samih zob! Gorje
nam, ako nas tretja vojna zaloti
nepripravljene . . .!”

“V bratski vzajemnosti se mo-
ramo povezati z vsemi narodi!
Le to bo naša in vseh rešitev.
Tretja vojna bi pomenila samo-
mor in konec .

.
.!” Tako svare

tisti, ki poznajo jedro atomske
bombe.

Vprašanje nastane, kako smo
zašli v to strašno zagato in za-
kaj so v, tolikšni manjšini tisti,
ki nujno priporočajo bratstvo0

Dejala bi, da je pripisati krivdo
največ človeški sebičnosti ter
nje vredni hčerki lakomnosti.
Imeti moč, čim več moči nad
ostalimi! In v bogastvu je moč
in čast in slava! Torej zbiraj,
odiraj in vleci skupaj! Tukaj
dolar za tvojo pamet, iznajdi
nekaj boljšega, da bo več, več,
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Različna tolmačenja demokracije imajo
svoj izvor v nasprotujočih si smotrih

Kakor se minula vojna ni pričela proti demokraciji ali
za fašizem, tako tudi sedanji spori med državniki, zapopadeni po-
sebno v nedavni konferenci vnanjih ministrov v Londonu ne te-
melje na spopadih med demokracijo in sovjetskim totalitarstvom.

Enako je bilo v prvi svetovni vojni.
Druga je nastala vsled Hitlerjevega pohlepa po nadvladi.

Demokratične sile —v prvi vrsti Anglija in Francija, sta ga “api-
zale" kakor so rekle —v interesu miru! Torej ne v KORIST
der ok aere! Hitler in Mussolini sta vzela to popuščanje z na-

ga sprejemala SEBI v dobro. Ko sta se
a lu\o. moč: a, ju drugi pričel provocirati po Balkanu in

ra o apadcl Ta barsko" Etiopijo, da ji prinese “križ in kulturo”.
Italijansko seveda! Drugi je udaril septembra 1941 na Poljsko,
da razširi svoj življenski prostor proti vzhodu, prej pa ga je že
v Avstrijo in na Češko.

Londonu in Parizu so bili tazočarani. As Poljsko, ki pod
' m in njegovimi napol fašisti gotovo ni bila demokratična,

pogodbo in iz te dolžnosti so napovedali vojno tretjemu
ijski v pomoč. Geslo borbe za demokracijo in proti faši-

- - .e je razglasilo šele pozneje, največ po zaslugi predsednika
Roosevelta. Chamberlain, ki je bil krmar angleške vlade v pri-
četku vojne, ni bil sovražnik, temveč “apizar” nacizma, in isto
velja o takratni francoski vladi. Šele vzpodbudni govori pokoj-
nega Roosevelta so dali narodom vero, da se bo vojna razvila ne
zg°lj v borbo med velesilami, ampak v boj za odpravo fašizma in
za ustvaritev svobode in vzajemnosti med narodi. Proglas štirih
svobodščin, Atlantski čarter in razne druge izjave zavezniških
državnikov so dale narodom upanje, da ko bo te strašne trage-
dije konec, zasije solnce miru, svobodščin in pa jamstvo, da bo
dela, kruha in blagostanja v splošnem za vse.

Pri tem listu nismo bili nikoli tako optimistični, ker razu-
memo vzroke, radi katerih vojne nastajajo. Zato smo opozarjali
ua možnost, da bodo razočaranja po tej vojni morda med mno-
gimi še večja kakor pa so bila po prejšnji.

Le v enem je ves sedanji svet složen. Na Javi in Burmi, v
Washingtonu in Moskvi, v Rimu in v Budapešti, v Indokini in v
Bolgariji, v Indiji in na Švedskem vse povsod je posebno di-
plomatom, agitatorjem in oglaševalcem svobode demokracija na
jeziku. Da, tudi v South Carolini, ki jo je v kongresu zastopal
precej let naš sedanji državni tajnik Byrnes! Ampak v South
Carolini izvajajo demokracijo veliko manj demokratično kot pa
n. pr. na Švedskem.

Na kratko, glavna propaganda sedaj je proti “trmasti” So-
vjetski uniji. Je totalitarna, diktatorska, brutalna in še velikodrugega slabega je najti na nji. Ampak v Moskvi pravijo, da ima
njihna država boljšo demokracijo kot pa n. pr. zapadne države.
Žurnalist Kendrick tolmači, da je sovjetska definacija demokra-
cijo družabni sistem, v katerem je človeku jamčena pravica do
dela, socialna enakopravnost, plemenska enakopravnost, socialnazakonodaja in kulturna avtonomija. Lahko bi bil še dodal, da jev nji glavna točka odprava privatne lastnine in s tem ODPRAVAizkoriščanja bogastev in ljudi ZA PRIVATNI profit.

O naši demokraciji pravi, da ima glavni poudarek na civilnesvobodščine. Naša demokracija pomeni “ballot box” to je, svo-bodne volitve, svobodo političnih strank in njena temeljna točkaje protekcija PRIVATNE svojine in s tem ščitenje izkoriščanjabogastev in ljudi za PRIVATEN dobiček.
Kadar nastane med izkoriščanimi in izkoriščevalci konflikt,

tedaj niso DELAVCI tisti, katerim so ŠČITENE civilne svobod-
scine, ampak privatni profit... Le poglejte, pokom sedaj, ko smozmagali nad fašizmom, spet padajo policijski krepeljci! Videliboste dokaze v slikah v listih in v kinoglediščih, v poročilih, in pa
na pretepanih delavcih. Tak je bil sistem v tej deželi, v Anglijiv Franciji in v drugih kapitalističnih državah. Spomeniki übitihdelavcev in v smrt obsojenih delavskih voditeljev na pokopali-ščih pričajo to.

Da, ampak je naša demokracija še vendarle boljša kot patista, ki jo Sovjetska unija zastopa!
Napaka v tem je, da tu zamenjujemo demokracijo z gospo-darskim razvojem teh dveh dežel. Tudi Zed. države so dobile svojz amah z revolucijo, ki jim je dala pogoje za nemoten razvoj.Pričel se je po zmagi. Potem so potrebovale naseljencev. Pa sopnsh sem uporniki iz Evrope, talentirani ljudje, med njimi inže-

nirji, kemiki, ljudje polni ambicij in željni svobode. Ko se je in-dustrija razvila, si je zaželela maso cenenih delavcev. Iskala jih
je v primitivni vzhodni Evropi, med bedno maso v Italiji, v Ru-mumji, na Balkanu, na Kitajskem in Japonskem. Plantažnikijužnih držav pa so si jih nalovili že prej v Afriki

Vsa ta umska in fizična sila, zbrana z vseh krajev sveta, jetu imela samo eno zeljo: Pridobiti čim več, zaslužiti kalikor naj-
več mogoče hraniti in se povzpeti naprej. Le črnci so bili izjemav tem pravilu. J
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GERALD S. SMITH velja za enega največjih hujskačev v tej deželi. Njegova “America First Party”
velja za povsem fašistično gibanje. Na njegovem neslavnem shodu v Detroitu so se pred dvorano zbrali
piketi AFL in CIO, da protestirajo proti temu zelo nevarnemu zagrizencu, kajti on je govornik in huj-
skač, ki ljudi sfanatizira. Toda Smithovi “stormtruperji” so pikete pretepli, enega toliko, da so neza-
vestnega odnesli.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
več dobička . . . Hoho, nov pa-
tent! Pod naš klobuk z njim!
Utegnil bi ga izkoristiti kdo dru-
gi in nas s svojimi boljšimi in
cenejšimi izdelki potisniti s
trga. A mi se ne damo, dokler
ne izčrpamo naših zalog.

Taka in tej podobne je bila
glavna, da ne rečem edina, go-
nilna sila vsega našega napred-
ka, to je tehničnega napredka.
Mar da magnat zgraditi tovar-
no zato, da bo služila v prvi vr-
sti množici in šele v drugi vrsti
njegovemu žepu? Mar da upe-
Ijati nove stroje zato, da bo de-
lavcem olajšal in skrajšal na-
porno delo? In če bi tovarnarju
ne bilo treba odjemalcev, bi ne
imeli niti toliko udobja, kolikor
ga imamo.

Piškavost neomejenega dobič-
karskega sistema se je najočit-
neje pokazala za zadnje krize.
Pokazala pa se je tudi splošna,
že na glupost meječa potrpež-
ljivost. Sicer se ne bi procesije
gladnih raztrgancev vile mimo
natrpano polnih skladišč, ki so
jih svoj čas prav ti raztrganci
v potu svojega obraza direktno
ali indirektno pomagali napol-
niti.

Tak je ta naš v nebo povzdi-
govani napredek. Taisto se godi
po vsem svetu, le da je morda
grabež nekoliko zmernejši, zato
pa tembolj skopuški. Ni čuda,
da se skotijo vojne in se v njih
“vrline” napredka kar kosajo
med seboj .. .

Toda zadnji “triumf” je atom-
ska bomba. Z njo bi se dalo za-
vladati svetu. Kako mikavna,
kako zapeljiva skušnjava za vsa-

no ter agrikulturno toliko razvita, da bi lahko vsi njeni prebi-
valci živeli v udobnih stanovanjih in prejemali plačo, ki jim bi
jamčila dostojno preživljanje. Za depresije in brezposelnost v nji
ni nobenega pravega vzroka.

Ampak temu ni tako in tudi ne bo, dokler bomo imeli raz-
redno družbo, dokler bo mal odstotek ljudi posedoval nad polo-
vico vseh ameriških bogastev.

Na volilni dan je tudi brezposlen delavec, tudi vsak še tako
■even državljan, ENAK multimilijonarju, kajti oba imata le po
en glas. A ta enakost traja samo tisti trenolek, ko vržeta svoji
glasovnici v “ballot box”. Hip nato je razlika med njima tolikšna
kot med nočjo in dnevom.

Tolmači sovjetske demokracije pravijo, da bodo z njo blago-
stanje Zed. držav v Sovjetski uniji prehiteli, ako se jih pusti v
miru. In rekli smo, oziroma Roosevelt, Churchill in Stalin so
Lrdih, da je to vojna za mir in za zgraditev blagostanja na teme-
'ju štirih svobodščin vsepovsod.

A kaj vidimo? Armada in mornarica demokratičnih držav
skupno z armado poražene Japonske lomasti po nizozemskih in
rancoskih kolonijah v Aziji, da uduši zahteve domačinov po

svobodi in te kraje vrne KAPITALISTOM demokratičnih sil!
In z Rusijo pa se v imenu demokracije kregamo zaradi stvari,

o katerih se v kapitalističnenf tisku malo piše. N. pr., o olju in
oljni inudustriji v Rumuniji, Madžarskem, v Avstriji itd. Ti
vrelci so bili pred vojno posest večinoma angleških in francoskih
kapitalistov, enako bogati bakreni, svinčeni in drugi rudniki v
Jugoslaviji ter drugih malih deželah v Evropi. Sedaj, ko ondotna
ljudstva smatrajo, da bi bilo dobro, ako ta bogastva postanejo nji-
hova, pa smo sprevideli, da pod ruskim vplivom te dežele ne
morejo postati demokratične in zahtevamo zanje naše vrste de-
mokracijo.

Boj torej je, kakor je bil, med spornimi interesi veliko bolj
kot pa za demokracijo. Kajti kar je Stalinu “demokracija”, je
c-.hurchillu “komunizem". In kar je Trumanu demokracija, je
Stalinu kapitalizem”. Taka je ta reč. In zato novi diplomatični
konflikti in pripravljanje na 111. svetovno vojno, dasi se trupla,ki so padla v prejšnji, še niso ohladila.

kojake slavohlepne militariste,
ki jim je vojna strategija ‘A’ in
‘Z’ vsega njihovega znanja in
vseh njihovih teženj ter se v
ostalem prav nič ne ločijo od na-
ših nekdanjih starokrajskih
“Aufbiksarjev”.

Spominjam se filmov, na ka-
terih smo včasih gledali kak-
šnega seveda iz domišljije po-
tegnjenega izumitelja, ki se
mu je od prenapornega dušev-
nega dela omračil um. Značilno
pri teh norcih je bilo ponašanje
in pa grožnja, ko se mu je odkri-
tje naposled posrečilo. Kar go-
rel mu je obraz od peklenskega
zadoščenja, da je toliko in toliko
življenj odvisnih od njegove vo-
lje, od njegovih muh. In treba
ga je bilo ponavadi na silo od-
straniti, da ni svoje grožnje tudi
izvršil.

Ni malo se nam ni sanjalo ta-
krat, da se utegne kaj podobne-
ga zares uresničiti. Ali uresničilo
se je, le osebe so zamenjane. Ti-
ste,. ki so skrivnost atomske sile
odkrili, ni uspeh na srečo upi-
janil, marveč še bolj streznil.
Opijanil pa je one druge, ki na-
glašajp tretjo vojno in imajo za
bratstvo gluha ušesa!

So pa še drugi vzroki danda-
našnje zavoženosti. Enega teh
navedem prihodnjič.

ITALIJA ŽELI VEDETI,
PR! ČEM JE

Ena glavnih nalog september-
ske konference vnanjih mini-
strov velike petorice v Londonu
je bila sestava mirovne pogod-
be z Italijo.

V mnogih stvareh so se mini-
stri sporazumeli in bi morda
pogodbo srečno spravili skupaj,
ako se bi med njimi ne dogodilo
toliko nesoglasij vsled drugih
stvari. J 9

Italiji naravno to ne
more biti všeč. Želi, da ji zavez-
niki povedo, kaj mislijo z njo,
da bo vedela pri čem je. Veliko
je bilo vzrujenja v Italiji vsled
takozvanih mirovnih pogojev,
ki jih je morala podpisati ob ka-
pitulaciji. Bili so baje izredno
strogi, toda zavezniki (Angleži
in Američani) so jih upoštevali
le enega izmed desetih, torej za
Italijo to ni bilo slabo. Ako se
pomisli, da je bila Italija v voj-
ni z nami, smo ji za povračilo
več pomagali kot pa jo kazno-
vali.

Ameriška in angleška vlada
oosta v teh okolščinah bržkone
sklenile z Italijo začasno mirov-
no pogodbo, ki bo potem od vseh
odobrena, ali bo pa vseeno osta-
la v veljavi, tudi če se bi Ru-
sija upirala.

Primorsko vprašanje v tem
slučaju gotovo ne bo rešeno ta-
ko kot bi bilo prav in pravično
za Slovenijo in ostalo Jugosla-
vijo.

Japonska ima le nad
100,000 avtov

Na vsem Japonskem je samo
104,521 registriranih avtov. Po-
lovico jih je ameriškega izdelka.

Razporoke v Nemčiji
V Nemčiji je vložilo tožbo za i

razporočitev desetkrat več žen
kot pa leta 1942.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Dnevi se krajšajo in ppt pred

lišo je posuta z orumenelim
istjem. Jesen je tukaj. Sadja
etos ni bilo veliko na mojem
/rtu, samo par hrušk —in še
e imajo nekako hrapavo, rjavo
;korjo. Je pač posledica slane
7 adnje pomladi. Grozdje, kate-
'ega je bilo precej, so še
lega pozobali ptiči. Na ta način
mi je bilo prihranjenega precej
iela, ali drugače so pa bili polj-
ski vrtni pridelki, če jih že mo-
rem tako imenovati, zelo obilni.

Vdjna in mir
Ravno sedajle sem zaprl ra-

dio. Poslušal sem namreč ko-
mentatorja, kateri je razlagal
težkoče, katere imajo Nizozem-
ci s svojimi kolonijami v Vzho-
dni Indiji. Hm, to ni samo teža-
va za Nizozemce in njihovo vla-
do. Tukaj je vprašanje Anglije
ir* njene delavske vlade, katera
ima to grdo dolžnost pomagati
nizozemski vladi zatreti revolu-
cionarno gibanje domačinov.
Teh je nekako okrog šestdeset
milijonov; svojo narodno svobo-
do zahtevajo na način kot jo za-
htevajo in jo bodo dobili v bliž-
nji bodočnosti Filipinci. Kot
je poročal komentator, so imeli
zastopniki revolucionarne vla-
de sestanek z dovoljenjem an-
gleške vojaške oblasti. Zraven
zahtev za samovlado so vprašali
angleške oblasti, da naj prepre-
čijo izkrcanje nizozemskih čet, i
katere so se pripeljale na Javo
v angleških ladjah. Ta njih pro-
šnja je bila zavržena in nizozem-
ske čete se izkrcavajo. In ne sa-
mo to. Na tisoče nizozemskega
vojaštva je že na potu, da uduši
ta upor v krvi.

Tako so zastopniki angleških
delavcev podedovali vse tiste
nečedne torijske grehe, pa naj
bodo že na Grškem, v Indiji ah
pa na Sumatri. In da jih ne re-
šujejo na,pa jboljši način-, je raz-
vidno v zadnjih par tednih.

Tudi doma v Angliji sami
imajo težko stališče. Stavka pri-
staniških delavcev, katero so
skušali razbiti s pomočjo voja-
štva (dolžijo, da so krivi komu-
nisti, kateri jim nagajajo men-
da ker so jim to naročili v Mo-
skvi), potem še težje vprašanje
podržavljenja bančnih institucij
ter premogorovov na način,
da ne bo preveč revolucionarno
ter, da se saj nekako zadovolji
vse prizadete to so težka
vprašanja, brez da se omenja
velika posojila, ki jih mora na-
jeti Anglija v Zed. državah.
Upajmo, da se jim vse to posreči
na boljši način kajti od njih
uspehov je v ogromni večini od-
visna usoda svetovnega delav-
stva.

“Vive La France!
S temi besedami je zaključil

svoj obstanek na tej zemlji eden
največjih falotov kar jih je pro-
ducirala Francija v zadnjih pet-
desetih letih. In verjemite mi,da teh ni malo število. Sodni

; proces, v katerem je bil obsojen
na smrt ni bil ravno nekaj,
na kar bi bili francoski juristi
ponosni. Baje je bilo precej lju-
di, kateri so rajše videli, da ni
Laval, preveč govoril. Ali konec
je bil vendarle dober. Upajmo,
da nadaljujejo s tem dobrim
delom.

November
bo eden najpomembnejših me-
secev v tem letu. Volitve se bo-
do vršile ne samo v balkanskih
deželah, ampak tudi raznih dru-
gih državah v Evropi. Za nas
slovenske delavce tu v Ameriki
bodo volitve v Jugoslaviji naj-
pomembnejše. Da se tu dela z
vso silo, da se te vblitve če že
ne prepreči, saj tako očrni, da
postanejo v očeh petih velesil—-
nesprejemljive je razvidno iz
zadnjih mahinacij, ter v resig-
naciji šubašiča. Samo če Ameri-
ka in Anglija ne priznata teh
volitev, pa bo njih zmaga popol-
na, to je njih načrt. Kaj zahteva
narod, jim je deveta briga.

Tu v našem ameriškem časo-
pisju, z malo izjemo, se dela s
polno paro v tej smeri. Še ni-
kdar se ni toliko govorilo o de-
mokraciji na Balkanu kot se go-
vori danes. Seve, kdor le malo
razume te ljudi ve, da njih de-
mokracija so tista prirodna bo-
gastva doli na Balkanu, katera
so bila njih lastnina toliko de-
setletij. Kdor je sledil revolucio-
narnemu položaju v Mehiki, bo ;

jpač razumel kako strašno težko
jse je otresti tujih kapitalističnih
pijavk, katere so se enkrat zase-
sale v njih narodno telo. Upaj-
mo, da je naroden preporod v
naših deželah, kateri je bil zma-
govit v boju proti tujemu osvo-

| jitelju premočan, da bi ga ti Iju-
I dje pod krinko demokracije zo-
i pet dobili v svoje pesti. Narod
sam zahteva demokracijo, ali
demokracijo, katera mu bo dala
njegovo narodno svobodo, eko-
nomsko in politično.

Pri nas
Kdor misli, da se katoliška

hierarhija ne utika v državna in
šolska vprašanja, naj prečita kaj
je dejal reverend James A. Grif-
fin, (škof v Springfieldu, 111.) v
vprašanju ustoličenja novoizvo-
ljenega predsednika illinoiske
univerze dr. George D. Stoddar-
ta. Stoddart, kateri je zelo libe-
ralnega mišljenja, ni povšeči te-
mu reverendu. To, da je univer-
za last dežele in ne katoliške
cerkve in da je v Zed. državah
cerkev ločena od države, ne bri-
ga veliko gespoda škofa. V svoji
pridigi je dejal, da predno more
nastopiti službo kot predsednik
univerze (namreč Stoddart) mo-
ra napraviti svojo veroizpoved,
tako, da bodo državljani države
Illinois vedeli, kakšno je njego-
vo versko stališče. Gospod pač

;misli, da je v Francovi Španiji.
Na Kolumbov dan je pa zopet
pridigal zbranim Kolumbovim
vitezom, o Rusiji, seve ne o nje-
nih vrlinah, udrihal po liberal-
nejših kongresnikih in senator-
jih ter se končno dotaknil tudi
hollywoodskih magnatov, češ,
da tam doli potrebujejo precej
čiščenja. Kar je bila edina pa-
metna beseda.

Louis F. Budenz. bivši soured-
nik “Daily Workerja”, je pustil
komuniste in se vrnil v naročje
svete katoliške cerkve. Da je
komedija še večja, je dal krstiti
svojo družino s precejšnjo cere-
monijo, katero so gospodje seve
z velikim veseljem pozdravili.
Sedaj je uslužben v Notredam-
ski univerzi.

Komunistom je to v veliko
blamažo in ob enem v svarilo,
naj se ogibajo verskih fanati-
kov, kateri menjavajo plašče
vsakih pet ali deset let. Saj ima-
jo menda že dovolj skušenj.

Prerani grob
Težko mi je pisati te vrstice.

Eden naših starih, zvestih so-
drugov. Frank S. Tauchar. je
legel v grob. Kot da niso naše
vrste že dovolj redke. Ko sem
ga zadnjič videl, se mi je zdel
čvrst in zdrav. Francetova živ-
Ijenska pot ni bila posuta s cvet-
jem. Doživel je velika razočara-
nja in še trdnejša ramena bi se
bila sklonila pod njih težo. Ali
eno je ohranil skozi vsa ta leta,
kar mu je dalo moč. da je smelo
gledal v obraz življenju —in
to je bil njegov gorenjski hu-
mor. ter vera v socializem. Te-
mu je bil zvest do smrti. Čast
njegovemu spominu!

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

To/e mi ne gre
v glavo ?

Ako smo res za atlantski čar-
ter in za štiri svobodščine “vse-
povsod po svetu”, čemu ne bi
tudi ljudstvom v Nizozemski vz-
hodni Indiji in v francoski Indo-
kitajski dali pravico, da se sama
vladajo, namesto da pošiljamo
armade nanje, to mi nikakor ne
gre v glavo!
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