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Zmerom iz svojega!
Semintja se kak dopisnik s

svojim dopisom nehote spomi-
nja na staro, bržkone tudi vam
znano pravljico: Kako je Bog
barval ptičke.

Po vrsti da je imel lončke
pred sabo in v vsakem lončku
različno barvo. Zdaj je vtaknil
čopič v to, zdaj v drugo barvo,
pa slikal üboge brezbarvne siro-
te, ko so druga za drugo pristo-
picale predenj.

Nekatere so bile svojih barv
vesele, nekatere ne- Gos, npr.,
je hotela imeti zlate noge in ji
je stvarnik ustregel, zato pa ji
odvzel njen dotlej prijetni glas
in jo odslovil gagajočo . . . Pri-
tožil da se je i slavec, ko je ves
srečen zletel k studencu, pa uzrl
v vodi svojo podobo. Toliko le-
pih barv! On pa rjav, kakor
predlansko listje ... Pa ga je
Vsevedni zavrnil, češ, kaj pa
dar petja, haha? Mar bedaček
mali ne ve, da bi mu bilo pisano
perje v samo pogubo? (To o gosi
in slavcu je iz neke druge baj-
ke.)

No in ko je bilo naposled bo-
žje delo dovršeno in je božja
roka že odložila čopič je pri-
capljal še eden. Neskončno us-
miljeni se ga je usmilil, pa po-
strgal vse lončke, da je zamud-
nika poslikal. Bil je to lišček.

Stvarnik si je ustvaril vse
sam, ptiče in barve z lončki
vred, vse iz nič. Z nami zemlja-
ni je to drugače-

Res smo si v svoji razmeroma
debeli glavi prinesli na svet mo-
žgane- Toda ti naši možgani so
bili takorekoč obupno prazni.
Vse, kar se je sčasoma vanje na-
bralo, se je nabralo od zunaj.
Mati, oče, skratka dom nam je
vcepljal prvo znanje. Dobršno
merico dobrega in lepega, pa tu-
di nelepega smo se mimogrede
‘nalezli’ od tdvarišije, in odrast-
lih. ki so včasih pozabili, da je
‘oblačno’... In smo kakor papi-
ge ponavljali za njimi besede,
ki jih na srečo nismo razumeli
ter jih zopet pozabljali, preden
smo jih utegnili razumeti.

Za tega nam je pa bilo nam
po volji ali ne priskočila na
pomoč šola, kjer smo se šele
začeli sami sebe resnično zave-
dati in kjer smo se poleg abe-
cede in poštevanke učili samo-
stojneje misliti in sklepati.

Ali najboljši dom, najboljša
ljudska šola ne more opremiti
mladega človeka z vsem, kar mu
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Socialna revolucija Jugoslavije
dela reakciji velike preglavice

Jugoslovanska ustavodajna skupščina je koncem januarja
odobrila novo ustavo Jugoslavije, ki je na papirju, ako ne v
praksi, vsekakor najdemokratičnejša, kar jih je še bilo napisanih.

A bo tudi v praksi.
Namreč tako trdijo tam in tudi verujejo v svojo trditev- Se-

veda, demokracijo si v sedanji Jugoslaviji razlagajo povsem dru-
gače kakor pa na primer tisti, ki še žele, da se Peter 11. povrne
vanjo.

Jugoslavija se je odločila prekiniti s prošlostjo in postati
država socialne revolucije. Z njo je pričelo osvobodilno gibanje
že takoj ko se je pojavilo. Ne samo z borbo proti okupatorjem,
ampak ob enem za nov red.

Zato je Jugoslavija dobila med vojno sloves tudi med zavez-
niško buržvazijo, ker se je v resnici tepla, a ob enem si je nako-
pala sovražnikov kot nobena druga okupirana dežela v Evropi
v tolikšni meri.

Tolkla je po italijanskih in nemških fašistih, po kvizlingih
Nediču in Paveliču, po Rupniku in Rožmanu, a ob enem je uva-
jala socialni preobrat. Ni ga predvidevala šele ko se Nemce, Ita-
lijane, Madžare in druge osiščne čete izžene iz dežele. Osvobo-
dilna fronta je gradila svojo borbo s temelja dalje na stališču, da
mora postati nova Jugoslavija socialno urejena država.

Zato je to edina izmed vseh evropskih dežel, ki je socialno
revolucijo izvedla že v osvobodilni borbi. Ne Poljska, ne Čeho-
slovaška, ne Bolgarija, Rumunija, Avstrija, Francija itd., itd.,
niso skušale tega- To delajo šele sedaj.

Juoslavija se je osmelila, tvegala, žrtvovala in zmagala.
Seveda, ako ne bi imela na svoji strani Sovjetske unije, bi

ji Washington in London bržkone še vseeno usilila nazaj njen
stari režim s kraljem Petrom na čelu. Ali pa morda ne, ker osvo-
bodilna borba je bila poleg vsega res revolucija proti staremu
režimu.

Nova ustavodajna skupščina je na svoji seji koncem janu-
arja odobrila načrt vlade, da Jugoslavija postane ustavna, ljud-
ska, demokratična federativna republika in tako je sedaj za zme-
rom konec kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kakršno je
skoval pokojni premier Nikola Pašič na temelju krfske dekla-
racije med prvo svetovno vojno in se svojega principa držal do
konca svojih dni.

Daši je imel stari Nikola nedvomno dober namen, je cilj
zgrešil. Zidal je na velesrbstvo. Josip Brozovič-Tito je njegovo
zmoto popravil in tako je po tej vojni nastala Jugoslavija, ki ima
rešpekt vsega sveta, neglede na sovražno propagando v ameri-
škem, angleškem, italijanskem in v raznem drugem tisku.

Taki Jugoslaviji je vredno pomagati. Podpreti jo, da bo
njena demokratična ustava res demokratična, in ji biti v za-
ščito, da ji njeni reakcionarni sovražniki znotraj in zunaj ne bodo
mogli izpodkopati tal.

Obnavljanje socialistične internacionale
Že na mnogih delavskih konferencah med minulo vojno se

je tipalo, kako spet obnoviti socialistično internacionalo. Komu-
nisti so svojo razpustili vsled potreb vnanje politike sovjetske
unije, socialistična pa je propadla, ker je bila zidana na trhlih
podstavkah.

Med prvo svetovno vojno se je sesula, ker je njena birokra-
cija mislila zgolj na glasovnico, in v dneh fašistične politične
ofenzive pa jezašla v degeneracijo in ni bila kos za boj ne proti
fašizmu, ne proti kapitalizmu, sploh ni bila za noben boj več
sposobna.

Res, bili so slučaji, kjer so se socialisti imenitno držali, tudi
ako so jim komunisti nagajali, npr. v fašističnem puču v Avstri-
ji, v španski civilni vojni, in zelo dobro tudi v Italiji. Pa v borbi
proti nemški invaziji v Varšavi no, in še marsikje.

Toda zgodovinsko dejstvo je, da sta obe internacionali
oziroma tri —v minuli vojni povsem propadle. Socialistična de-
lavska internacionala že ko je Hitler povsem zagospodoval in je
s tem postalo konec weimarske nemške republike, v kateri je
imela navidezno vsaj, pa tudi čestokrat zares socialdemo-
kratska stranka vodilno vlogo. Namreč, razumeti je treba, vodil-
no, ne odločujočo vlogo. Kajti odločevali so zavezniki one dni
kajne Francozi v prvi vrsti, Angleži, in zraven njih Washington,
Rim, Vatikan, o sploh ves kapitalistični svet, ki se je bal so-
cialne revolucije in pomagal utrjevati Mussolinija, Hitlerja ter
reakcijo po vsem širnem svetu.

Nemška socialna demokracija je tedaj skušala biti demokra-
tična, podprla je v imenu demokracije celo izvolitev Hinden-
burga, zanašala se je na obljube kapitalističnih demokratičnih
vlad, med tem pa so tolkli po nji prav tisti kapitalistični krogi,
od katerih se je nadejala podpe-re. To je sijajno služilo nemškim
komunistom, nastala je strašna zmeda, v katero je posegel Hitler
in bilo je konec socialnih demokratov v Nemčiji in konec komu-
nistov v Nemčiji. Sedaj se znova obnavljajo, a niso svojemu prej-
šnjemu gibanju niti senca. Saj dozdaj še ne.

Socialistična internacionala je propadla, ker se je zavzela
popolnoma in samo za demokratične metode, komunistična pa ker
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ne bo več mogoče držati v podložnosti toliko kot so jih imeli do leta 1932. Gornje je skupina deklet, ki so
vila v nedavni stavki telefonskih delavcev. Spor je bil poravnan sporazumno.

KATKA ZUPANČIČ:

IVERI
je za življenje treba. Vse, kar
mu lahko da in kar mu dati mo-
ra, je osnova, na katero si po-
sameznik gradi svojo nadaljnjo
izobrazbo. In če le ni klada, mu
vzbudi ali podneti tudi znati-
željnost, ki mu je v poznejšem
življenju še naj učinkovitejša
gonilna sila. Kdor si je že izza
mlada začel prizadevati, da bi
dobil odgovore na razne “za-
kaje’, ne bo nikoli odnehal. Tudi
se ni bati, ali pa upati, da bo
‘zakajev’ kdaj na svetu konec

—a vsakteri ‘zakaj’ ima svoj
odgovor - - . Pri tem seveda ne
mislim na vprašanja, ki koloba-
rijo okrog svoje osi, kot n. pr.:
Kaj je bilo poprej: kokoš ali
jajce? (Kdor se zadovolji z od-
govori v sv. pismu, bo zasledil v
njem na gornje vprašanje, da je
Bog četrti dan ustvaril ribe v
vodi in ptiče pod nebom. Kokoš
pa je navzlic vsej njeni nespret-
nosti prištevati h ptičem. Zado-
stuje?)

Zelo nespametno je misliti,
da bi od šestega, pa do dvanaj-
stega, oziroma štirinajstega leta
nabrano znanje moralo zadošča-
ti. Otroška glava sprejme in si
osvoji le to in toliko, kar lahko
razume in obvlada. Vse drugo
odpade, se odbije. V pozabi ali
vsaj v podzavest utone tudi še
del tega, kar si je po večjem ali
manjšem trudu že prisvojila. Od
vsega ostane nazadnje bore ma-
lo. Telesni razvoj človekov pri-
de prilično kmalu do svojega za-
stoja in le prekmalu tudi do svo-
jega nazadovanja; njegovemu
umskemu razvoju pa ni meje,
razen, če si je naša duševna le-
noba sama ne postavi.

Telesna stran človeka zahte-
va nego in hrano, pa naj je v
razvoju, ali v zastoju; takisto za-
hteva nego in hrano človekova
duševna in umska stran na
škodo pa se tu glad ne očituje,
kajti razum, pamet nima želod-
ca, da bi krulil- Posledica: oto-
pelost- Kar ne vidi, ga ne boli;
kar ne ve, mu ne krati spanja.
Taki ljudje verjamejo brez vsa-
kega pridržka v vse, kar jim je
verjeti zapovedano. Veliko lažje
jim je namreč verjeti, nego pa
premišljati. Zato se ni bati, da
bi kdaj vzdvamljali.

Imamo pa še drugo skrajnost
duševnih ‘velikanov’. To so ti-
sti, ki so se iz gole komodnosti
prislonili k svobodomiselstvu.
Srečala sem nekega takega tu
v Ameriki. Umrl je že, zato la-

jih je zanikavala. In vrh tega obe tudi iz golega oportunizma-
Kaj snujejo sedaj komunisti po svetu, ni še znano. Če pride

namig iz Moskve, se kominterna nemudoma obnovi. Znano pa je,
da se v socialističnih strankah močno deluje za obnovitev socia-
listične delavske internacionale. V nekaterih strankah s pošte-
nimi nameni, a so vmes tudi politiki, ki se niso iz zgodovine zad-
njega pol stoletja še nič naučili.

Morda bodo ljudje, kot so socialisti Leon Blum, Harold Laski
n Pietro Neni zmožni zapopasti, da po starem ne bo nič več šlo,in bodo od snovanja nove internacionalo odrinili tiste, ki tišče

nazaj v zmote.

hko povem. “Jaz sem ateist, po-
polen ateist! Duševne boje?
Kakšne duševne boje! Saj člo-
vek nima duše. Videl sem, kako
farji živijo, pa sem dejal: “K
vragu vi in vaš Bog!” Naj le ve-
ruje tisti, ki mu vera nese. Jaz
verujem v dolar v žepu in v do-
bro župco na mizi. ..”

Ne vprašajte, kako .gre sočut-
je in mržnja skupaj ampak
prav to dvoje hkrati je zbudil v
meni.

Mnogim in premnogim od nas
je manjkalo vsake višje šolske
izobrazbe. A dopisi, članki ne-
katerih kažejo, kaj pomeni ime-
ti voljo do učenja in za to potre-
bno vztrajnost. Nevarnost je le
ta, da se kdo polasti kakšnega
tujega ptiča, mu perjece 4 neko-
liko po svoje preuredi ali malce
prebarva, pa nam ga predstavi

pod svojim imenu •

.
.

KAJ JE ČLOVEK?
(Odgovori raznih modrija-

nov.)
Aristofanes: Muhe enodnev-

nice brez kril.
Pascal: Človek ni ne angel ne

žival; in nesreča hoče, da ga na-
pravi za žival tisti, ki hoče iz
njega napraviti angela. i

Montaigne: Resnično, človek
je izredno ničemurno, izpremen-
Ijivo, nestalno bitje, tako da je
težko izreči o njem gotovo sod-
bo.

Schopenhauer: Človek je v
bistvu divja, strašna žival.

Proudhon: Človek je Bog.
Gobineau: •. . eminentno zlo-

bna žival. . .

Taine: . . . žival, ki se skuša
braniti pred naravo in drugimi
Ij udmi.

Kant: . .. edina žival, ki mora
delati.

Carlyle: Žival, ki zna rabiti
orodje.

Zola: Človek je še v svojih
prijetnejših oblikah nenavadno
zoprna žival-

Nestroy: Rajši prikrivajmo,
da pripadamo sesalcem, ko se
tako malo razlikujemo od njih.

Seneca: Kako bedno bitje je
človek, ki se ne zna dvigniti nad
človeka.

PIKETI SE UMAKNILI
DUHOVNIKU

V Garyju je šel v jeklarno,
kjer so delali stavkokazi, dne
27. januarja maševati katoliški
duhovnik, ampak ga stavkarji,
ki so piketirali pred vhodom v
jeklarno, niso motili, pač pa se
mu spoštljivo umaknili..

NE ČAKAJTE,
da prejmete drugi ali
tretji opomin o
potečeni .naročnini.
Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
in stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznost
napram listu.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Na stavkovnem polju se je že

precej spremenilo. Ford in pa
Chryslerjeva korporacija sta
podpisala pogodbo z avtomobil-
sko unijo. Mogoče ko boste čita-
li te vrstice, bo mir tudi v je-
klarski stavki. Sedaj, ko to pi-
šem, se vrše pogajanja med na-
čelniki jeklarskega trusta, uni-
je ter vlade glede povišanja ce-
ne jeklu. Štiri dolarje povišanja
pri toni železa se tem ljudem
ne zdi dovolj. Mislijo si, če že
kdo more napraviti dobiček iz
te stavke zakaj bi ga ne mi?
Mogoče imajo ti gospodje prav,
dokler je vse v rokah privatne
lastnine in ima država samo po-
sredovalno moč. Torej tu ni
vprašanje morale ampak samo
profita.

V kongresu so se spravili na
izdelavo raznih proti-delavskih
postav, kar je. če se sodi po ka-
kovosti sedanje kongresne zbor-
nice, lahko pričakovati. V sena-
tu govorančijo že kaka dva te-
dna naši južni senatorji, kate-
rim je “filibustor” proti vsaki
naprednosti domača stvar- To
pot so spet rogovilili proti pred-
logi za takozvano “enakopravno
zaposljenost.” Ta zakon bi dal
iste pravice črncem pri upo-
sljevanju kot belcem. Se ve, to
je nekaj strahovitega za naše re-
akcionarje iz juga. Zakleli so se.
da če je treba govoriti šest me-
secev proti, bo to storjeno in de-
žela naj gre pa k vragu med
tem.

Po svetu
Zborovanje združenih naro-

dov v Londonu se vrši izvzemši
glede vprašanja Irana, Grčije
in Indonezije, še precej mirno.
Za izvrševalnega tajnika orga-
nizacije združenih narodov je
bil po dolgem obotavljanju iz-
voljen norvežki zunanji mini-
ster Trvgve Lie. O tem zboro-
vanju bi se lahko veliko pisalo,
ali do sedaj je še le, kot pravi-
jo, samo malo polahkega spopa-
da. v večini med Sovjetsko uni-
jo ter Anglijo. Da imajo v svoji
agendi precejšnjega dela, kot n.
pr. problem uprave raznih oto-
kov, kateri so spadali Japon-
cem. vprašanje miru v Evropi,
kontrola atomske sile, razoroži-
tev itd., je umevno.

Kot smo čitali v časopisih, je
bilo poslano kakšnih dvajset ve-
ščakov v zasedeno ozemlje Ju-
lijske marke, za proučevanje
sklepanja miru med Italijo in
Jugoslavijo. Kakšni so ti vešča-
ki ni nikjer povedano- Bojim
se, da niso Slovencem preveč
naklonjeni. Danes je jasno, da
stoji Anglija na stališču, da naj
spada Trst Italiji. Rusija je od-
ločna za spadanje Trsta Jugo-
slaviji. Kakšno je stališče naših
ameriških zastopnikov nam še
ni jasno, ali kot vedno se na-
vadno nagiblje na angleško
stran. Jugoslavija ima na zboro-
vanju združenih narodov dobre
zastopnike, kateri poznajo poli-
tične in državne manevre isto
tako dobro kot so jih poznali na
bojnem polju.

Španija je še vedno v rokah
fašistov. Slabotne protestne ge-
ste našega državnega depart-
menta in še bolj kilovo postopa-
nje angleške delavske vlade ni
Caudilla prav nič prestrašilo.
Francisco Franco se še danes šo-
piri v senci katoliškega fašizma,
dočim mu naša vlada prodaja
letala in druge potrebščine. Pač
žalostno za našo demokracijo.

Naši južni sosedje
Doli na drugi strani Rio

Grande ni vse mirno. Ne mislim
samo Mehiko, kjer bodo letos
predsedniške volitve, ampak vse
doli do Argentine je vse v ne-
miru. V Boliviji, Čile, Hondura-
su in v Guatemali ne da ome-
njam Argentino, se tresejo dr-
žavne stavbe. V Guatemali je sa-
mo vprašanje ministrstva, ali v
Argentini je vprašanje odprtega
fašizma. Čudno je to, da je v
celi Južni in Centralni Ameriki
nekak preporod reakcije, kate-
ra ni seve nikdar izginila iz teh
dežel. Bilo je samo vprašanje
malega umika tu in pa tam. Ali
danes se ta reakcija pod formo
katoliškega fašizma pojavlja v
vedno večji sili pod vplivom
španske falange kateri dopu-
ščajo prosto pot naše demokra-
tične države s toleriranjem faši-
zma v Španiji. Dokler ostane
Francisco Franco na vladi v
Španiji, bo nemogoče zatreti to

novo gibanje, katero se je pod
raznimi imeni začelo v teh de-
želah..V Mehiki deluje pod ime-
nom “Sinarkvizcm”, v Argenti-
ni mu načeljuje Peron, v Para-
guaju vojaška junta itd. Ali po-
vsod v ozadju je cerkev in fa-
langa. Kot sem že omenil v prej-
šnjih člankih Rim gleda v Se-
verno in Južno Ameriko.

Naše gibanje
Predzadnjo nedeljo sem se

nahajal v Pittsburghu. Shod,
katerega so priredila skupna
društva SNPJ v prid jugoslo-
vanskemu relifu, je ižpadel iz-
redno dobro. Na shodu se je
nabralo čez dva tisoč dolarjev
prispevkov, kar je lepa vsota,
če pomislimo, da so že prej pri-
spevali visoke zneske. Udeležil
sem se tudi konference društev
in priznati moram, da nisem še
videl lepšega reda ter boljšega
poslovanja kot jebil na tem zbo-
rovanju. Naši fantje doli v
Penni so pravi mojstri od pred-
sednika, tajnika, blagajnika in
zapisnikarja pri upravi takih
stvari. Kajpada, da so se spom-
nili tudi Proletarca, kateri je
dobil na tem zborovanju čez 50
dolarjev podpore- Naši bratje
tam doli so v resnici dobri so-
drugi. Imen ne bom našteval,
saj jih vsi poznamo.

Bilo je precej vpraševanja
glede koledarja in pojasnil sem,
da v kratkem izide.

Zadnji petek sem se udeležil
sestanka v hotelu Hamilton,
kjer je govoril zastopnik Jugo-
slovanskega Rdečega križa dr
Robert Neubaur. O tem sestan-
ku bo gotovo precej poročano
kje na drugem mestu v tej šte-
vilki. Omenim samo, da je bil
govor dr. Neubaurja nad vse za-
nimiv, ter da so poslušalci odšli
z najboljšim vtisom. Dr. Neu
baur bo ponovno govoril na pri-
redbi SANSa dne 8. februarja
ob 8. zvečer v dvorani SNPJ
Kazal se bo tudi nov film, “Os
voboditev Ljubljane”, katerega
naj ne zamudi nihče-

Naš list
Res je, da je veliko dela, ter

da so velike potrebe. Darovali
ste za ruski relif, darovali ste in
še vedno darujete za svobodno
Jugoslavijo. Tudi pomagate svo-
jim ljudem v domovini, kateri
silno potrebujejo vaše pomoči
Ali sodrugi, to še ni vse. Naš lisi
moramo obdržati. Ali veste ka
ko so stradali naši partizani po
gozdovju? Toda ne mraz in ne
sneg, ne dež in pomanjkanje
jim ni preprečilo izdajanja njih
novin ter njih literature. Kol
živež, obleka in strelivo jim je
bila važna tiskana beseda —in
stotine in stotine jih je padlo pri
razpečavanju iste.

Sodrugi, ne pozabimo Prole-
tarca!

J. L. LEWIS SE POVRNIL
"domov"

John L. Lewis je napravil v
svojem življenju že mnogo sko-
kov. Sedaj so ga povabili “do
mov”, namreč v A. F. os L. in
Lewis se je odzval, ker je ob
enem postal član eksekutive
AFL.

Tole mi ne gre
v glavo?

Kako to, da je na svetu toliko
takih ljudi, ki jim je nemogoče
kaj dopovedati, pa če še tako po-
jasnjuješ in se matraš da jim bi
dopovedal (o mi nikakor ne
gre v glavo’
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