
AH dandanes sili zopet drugo v p re 
ganje na beli dan, katero  je  ustvaril
kap ita lističen  način proizvajan ja  in 
katero se mora rešiti. Današnja 
družim  se deli v dva razreda — ka
p italističn i razred, ki |» scdu je  vsa 
proizvajalna sredstva (surovine, tvor- 
niee, orodje otd .).

In ta najvažnejši problem je de
lavsko vprašanje, socialni problem.

Kako je  A braham  Lincoln mislil o 
delavcih in k ap ita lis tih  je povedal 
leta 18U5 v naslednji iz jav i:

“ V daljavi vidim p rih a ja ti polom, 
ki me vznem irja in se straliom na- 
|*olnjuje mojo dušo, da se tresem za 
varnost naše dežele. K o r|» rac ije  so 
prišle kot posledica vojne na pre 
-tol. Temu tnale sledil m oralni pro- 
i>ad vzvišenih, kojem u se b«xle pri- 
družilu še reakcija. D enarna sila se 
bode borila  v deželi za kontrolo nad 
delom. S leparije bodo na dnevnem 
redil. Ljudstvo se bode izsesavalo 
tako dolgo, dokler se vse im etje ne 
osredotoči v rokiili nekaterih  |»#a- 
meznili kap italistov  —  ljudovlada 
bode uničena. To m inuto se čutim 
bolj vznem irjenega, kakor katerikoli 
čas |M»pnej. dasi simi bil na vojni in 
sredi najliujšib bitek. Bog pomozi,
da bi se moje shn itn je  ne vresnieile.

M onarhije so včasih le za trenutek 
nekako pribežališče ljudskim  masam. 
Ne mogel bi se oprav ičiti, ako bi na 
svojem sedanjem  m estu  ne (»vzdig
nil sv«ij g las proti preteči nevarnosti 

proti prihajajočem u despotizmu. 
Ni potrebno, da bi tu navajal »e ka
ke |»osebne argum ente le v zvezi s 
kapitalom , ker tako  s|»odbuja na 
delo.

D elavstvo je  vedno bilo in j« ia  
sedaj odvisno od kapita la . K apital 
je le sad dela te r  bi ne vstrajal, če 
bi ne bilo v prvi v rsti dela. Delo je 
važnejše nego kapita l, vsled tega za
služi, da se ga bolj opazuje. Jaz  kli
čem delavskemu lju d stv u : V aru jta
in neprodajajte  vlado posedujočim. 
Ako bodete izdali vladno poeedujo- 
čim, vporabili jo  bodo, da zastavijo 
pot napredku te r  vduše svobodo. Bog 
je  rekel človeku prve dni po s tv a r
jen ju  sv e ta : “ V poln svojega obraza 
si bodeš služil k ru li.”  Od tnkrnt pa 
do danes 5e nismo uživali (>oleg zraka 
in svit lobe nobene reči, ne da hi nas 
stalo mnogo dela in truda. K er se 
|M,ton. dela vse izdeluje na svetu, je  
tildi pravilno in naravno, da je  vsa 
lastn ina  tistih , ki proizvajajo. Ža
lostno je  pač, da v vseh časih širom 
sveta eni trdo delajo, drugi (»a, ne 
da bi delali, vživajo sadove produk
cije. To je  napačno, tako se ne sine 
narlaJjevati! Sm oter vsaki državi 
mora biti, da se zagotovi vsaeeron 
delaven vsa produkcija njegovega 
dela.

Menini, dn je  nepravično, ako pro
sijo nekateri ljud je pravičnega bogu 
za |H>inoč. ko vendar sami pograbijo 
z zvijačo ves kruh dotičnim , ki so ga 
v potu svojega obraza pridelali.

Ta dežela je  skupno s konstituci
jam i lastnina vseli ljud i brez razlike 
stanu, kakor so jo  o b ljud ili.”

Dne 4. sept. ISTI je  govoril P h il
lips na nekem shodu v \Yorcester-u, 
Mass. Na tem shodu je  odobraval 
načela znanega socialnega ekonoma 
K arola Mnrksa in predlagal nasled
njo resolucijo:

“  Mi (»otrjtijemo temeljno načelo, 
dn je  delo, s tvarite lj hogatstva, upra
vičeno do vsega prihodka svojega 
delovanja.

Mi potrdim o to, in priznamo, da 
smo p riprav ljen i pripoznat končni 
vspcli tako  radikalnega načela, kakor 
je vpropastenje vsega dobičkonosne
ga zistenia. Mi nn|»ovcnio plačilne
mu /istem u vojno — /istem u, ki go
lju fa  delavca in delodajalca, (»leg 
(m se delavca | m.liska v snženvtvo.”

Tu podamo nekaj notic o Spies.su,

N ad aljev an je  n a  6. s tra n i.

napadla 'bogata (»ulična d rah a l in
ga kamennln, k er je  govoril in pisal 
proti su ienstvu . Po odstran itv i stiž- 
nosti je  Phillips (»svetil svojo agi- 
tatoričuo nn>č delavskemu razredu  in 
je  bil vnet zagovornik ženske enako
pravnosti.

Abraham L incoln! Nnjplcnieiiitcjsi 
človek med vsemi predsedniki Zdr. 
drž. “ Iz njega je odsevala dobro t
ljivost in miloba pravega človeka; on 
ni mogel bili sužnodržec; on tli mo
gel biti su žen j.”

Lincolnovo geslo se glasi: ‘‘ Ako
mi sužnje osvobodimo, |ioteni zava
rujemo svobodo svobodnih m ož.”

•Mm B ro u n -o v napad na zvezni 
arzena' ne je zvršil dne Iti. ok tobra 
ls,,*i. \  tem boju je  bilo usinrtenib
mnogi, njegovih prijateljev kakor tu 
di njegov lastn i sin.

Dne 2. dec. je  korakalo  na
IMiljane poleg Cbarlestovvnu, Y a„ 
'JtMHi vojakov s to |» v i in drugim  mu- 
1'ilnkn orodjem . Nrodi vojaškega 
četirikota so sta le  vislice, na katerih  
je izdihnil . Jo h n  Brown, plem eniti 
človek in sm rten  sovražnik sužnosti. 
Pako kakor je  živel, tako junašk i je  
tudi umrl na vislicah. Mej gledalci 
je  hil tudi gledališki igralec John 
\ \  ilkes Booth. ki je  kasneje zavratno 
tuno ril predsednika Alirnhama L in
colna.

H arriet Beecher Stovve je  napisala 
znamenito k n jig i “ Stric Totnova 
koča”  (1 'ncle Totn’s C ubin), ki je  
bil« sitžnodržrem  bolj nevarna kakor 
pa meč generala ( iraniti.

John lire e le a f  \Y hittier je  bil u- 
ivdnik lista “  Pennsvlvania Kree- 
m nu". listu  je  neustrašeno zahte
vni odstran itev  sužnosti. Neeega dne 
so prem ožnejši sloji nahujskali p ija 
no |»iiličiio «1 rulial, da je  razdejala 
uredniško pisarno, hišo pn zažgala, 
.lolrn O reenlcaf \Y hittier je  zapustil 
m nogi spisov in (tesni, v katerih  je  
o|H*ral muke sužnjev, zajedno (ta kli
cal am eriško ljudstvo v tu »j za od
stranitev sužnosti.

• • •
NVashingt.m, Jefferson , Paine, 

Franklin, P a trick  lleu rv , Sam A- 
Jants, Iiovejo.v, tiarrLsou, dobil 
Krovu. Lincoln, Spiess, Pursons in 
mnogo Ji užili mož in žensk je  vse 
žrtvovalo ua a ltn rju  svobode za am e
riško ljudstvo.

V staška vojna je  končala z zm agi 
ameriške republike.

Devet d ese tle tij kasneje je  bila od
stranjena sužnost zamorcev v am e
riški republiki.

VeKčanstvena izjava — prokla- 
inacijn človeških pravic z dne 4. ju 
lija 177ti ni niog!.. /ub ran iti, da je 
poulična d ni Im’ uniuriln 1/tvejova. da 
je  |M)iilična dnilinl zapalila tiskarno 
\V hittiers-a; da so tla riiso n a  na vrvi 
ulaeili | n i bostonskih u licah ; da so 
\Vemlell P h illipsa kam enali na bos
tonskih u licah ; <la so John  Rrovvua. 
Spiessa, Parsonsa in tovariše postav
nim |Mitom obesili.

Problemi, ki dandanes zahtevajo 
rešitve, so m nogi resnejši kakor na
loga. katero mi /.vršili prediiamci t 
veliki am eriški revoluciji.

Druga iHiluvica 11>. sto letja  je  bila 
doba revolucije (preobrata) na indus- 
trielnem (» lji. Parna sila, e lek tri
ka in razni s tro ji ua polji produkcije, 
obrata in kom unikacije so revoltteio- 
ninili človeško družilo skozinskoz.

S ta ro k ip tn i )>lug, Inilja-jaderniea, 
|iošina kočija itd. — sploh vse, kar 
je  bilo starokopitno  se je  moralo 
umakniti modernim 'tro jem , železni
cam. parnikom  itd. N ekdanjega ro
kodelskega m ojstra , ki je  bil delavec 
in delodajalce v eni osebi, je  zginil, 
na njagovo mesto je  pa prišel tvor- 
ničar z novodobno tvornim , ki vlada 
kakor kak k ra lj njemu podložne de
lavce.

Revolucionarno vprašanje n n sel Bi
kov je rešeno. Tudi vprašan je  za
morske sužnosri je  rešeno.

«n,'‘,jril*  inietka ne bode spreobrnil 
svojega sklepa. On Hode do zadnje
ga |sdlijaI krivične sklc|>c angleške
ga (»rlam euta .

Dri (»svetovanju  glede predlogo 
za višjo tzbornieo .je B. Franklin  za
s i p a l  načelo, da se ime vršiti volitev 
za višjo zbornico ua dem okratični 
I»dingi. Ob tej prilik i je rekel: 
“ Ali morda smemo dom išljati, da je 
|» m el (»seben privezek hogatstva, 
ali da je  človek, ki ima l(MH) funtov 
šterlingov, tako pam eten kakor 20 
d razih, <*d katerih vsak le *H.M» funtov 
šterlingov poseduje t

ln  količilo sploh vprašani zakaj hi 
lastn ina sploh imela zastopstvof

Ne F ranklin , ne IIetiry , ne Adams 
niso mogli p reprečiti, da se je v 
/vezno konstitucijo  sprejel odstavek, 
ki p ri|» z iia  sužnost za zamorce ali 
Itm nopoltnc ljudi. Ta odstavek je 
bil d irek tno  v protislovju  z izjavo 
neodvisnost i. ( lo s |» d a rsk i in teresi 
sužnodrž.eev ko bili močnejši kakor 
vsi govori patrio tov — revolucionar- 
eev.

Sužnost in svoboda nista mogla 
(»rebivati pod eno streho . Drotisu- 
ženska agitacija  je  bila od dne do dne 
silncjsa. N ekateri reakeionaici v ve
liki am eriški republiki so izjavo ne
odvisnosti imenovali in obsojali kot 
delo demagogov. Svoboda govora 
in svoboda tisku sta  bili le še ua pa
pirju . Načela Je ffe rso n a , F ranklina 
in P aina  so sm atra li zn državi ne
varna in kdor jih  je  širil iti učil, 
tega so preganjali neusmiljeno.

Žrtev tiskovne svtdiode je bil E lija 
D arrish Lovcjov.

Kot 2,'iletni m ladenič je  prišel v 
St. Iziuis, k jer je odprl šolo in leta 
lSd.t pričel izdajati verski list “ «'•»- 

.s e r v e r ” . V svojem listu  je  odločim 
obsojal kti]včij<i z človeškim mesom— 
s sužnji.

Surova ljudska množica mu je  
veekrn p re tila  z linčanjem , ker je  
sužnost zamorcev ostro  !>ičal. Leta 
lS.lt) se je  preselil v Altono, 111. Ti 1 
k ra t so um (»od vodstvom Isigatib 
meščanov razdejali tiskarno. Ali 
Lovejoy >e ni dal ost rušiti, ampak je  
m irno nadaljeval pričeto delo.

Ko je  dobil č e tr ti tiskarski s tro j, 
je  hotela pijana -tulim zažgali |» s -  
lopje, v katerem ga je  hranil. Luve- 
joy je hotel gasiti, a tn  g» je  neki 
ma h iridnež vat reli 1.

'»<( let kasneje so pa na g>mili v 
Alton i (»»stav ili Lovejovu s|K>menik 
za $ 10.000 . . .

\V m. Llovd (larrison  je  izdajal mul 
prot istižen .jski list “ L iheru lor” . 
Drva štev. je  izšla 18111, zadnja |*a 

let kasneje — ko je  hila sužnost 
odstran jena, m eščanska vojna pa 
končana. Tudi G arrisonu so pretili 
večkrat z bičanjem.

Lei« 1831 je  post a voda jn  a zborni
ca države Georgia razpisala ua njego
vo glavo $ ‘>000 in sicer bi jih  dobil, 
k<lor ag ita to rja  Garrisoiia vjame in 
obsodi. Edino G arrisonnvo hudodel
stvo je  bilo to, da je  z besedo in p i
savo ag itira l za odstran itev  zamorske 
sužnosti.

Dne 12. oktobra 183.'» je  p ijana to l
pa na povelje bogat inčo v pograbila 
(Sam sona, ko je  p ro ti sužnosti go
voril na nekem shodu v Bostonu, ga 
zvezal i in vlačila | n> ulicah. Tolpn 
hi ga hila gotovo um orila, da ni | m»- 
segel župan vmes iu ga rešil iz rok 
morilcev. V ječi je  Garrisnn zapisal 
na sten o : Rogata in vplivna sodrga 
me je  hotela un ičiti, ker sem storil 
grozno hudodelstvo, da sem učil, da 
so vsi ljudje enako rojeni, da je  vsa
ko tlačenje v protislovju  z božjo be
sedo.

\Vendel Dhilipps je  slišni, kako je  
v baržun in svilo oblečena sodrga 
(»sovala flarriaona v Bostonu. Videl 
je  knko se tiskovna svoboda in svo
boda govora tep ta  z nogami in p r i
družil se je  tudi on protisnienski 
ag itaciji. Tudi \Vendel Phillipsa je

in osigurati si nov« sredstva za var
nost lju dstva .”

Thomas P aine  jak o  plemenit zna
čaj in svetovalce W ashingtona in 
družili voditeljev revolucije pravi v 
svoji knjigi “ C ris is” :

“ Tiranijo, enako (»klit ni lahko 
prem agati; ali mi imamo zadoščenje 
v tem, tem resnejši je  hoj, tem sijaj- 
nejša je  zmaga. K a r  lahko doseže
mo, sm atram o za m alenkostno.”

In res, am eriška neodvisnost je  
sta la  mnogo, mnogo strašn ih  žrtev. 
I,e m alokateri današn jih  patriotov, 
ki dne 4. ju lija  s tre lja  kakor oltsedc- 
nec, vč, koliko žrtev  je  treba bilo 
za ameriško neodvisnost, (bi dne, ko 
so Thomas Je ffe rso n , John  Adama, 
Ben. F ranklin , Kogers ( 'hn in tian  in 
Robert R. L ivingston imenovani v 
komite, ki ima izdelati izjavo ne
odvisnosti in pa do predaje Corn- 
vvalJisa iu Y orktow na je  na tisoče 
vrlih nnselnikov žrtvovalo svoje živ
ljenje in svoj imet ek za neodvisnost 
ameriškega Ijislstva.

Slovenski p ro le tarc i e ita jte  nasled
n je  vrstice parno, k a jti vrstice so 
poKimtek iz govorov mož. ki 
so Itili vsak trenotek pripravljeni 
darovati vse za svoltodo, mej 
katerim i so nekalt-ri zavzemali 
najv išja mesta v am eriški republiki.

V pismu, katerega je pisal Thomas 
Paine obe ju  R avnala dne 21. avgusta 
1782, (»ravi ta  bojevnik za svobodo: 
Pravica, katero  so danes vtemclji in 
ki danes postane pravom očna, je rav
no taka pravica, kakor če bi hila že 
tisoč let v v e ljav i.”  O človeških 
pravicah (R igh ts o f  Man) |»a z«»|>et 
l»iše: “ N ikdar ni bilo parlam enta ku- 
terikoli vrste, ali za časa knke člo
veške generacije, v katerikoli deželi 
na svetu, ki bi itnel pravico ali moč 
do konca sveta v ladati ali pa določiti 
kako se naj vlada.

— V’ vsaki časovni dobi ima p ra 
vico vsaka generacija  vladati se po 
svoji pameti in volji, v vseh slučajih 
tako, kakor so se vladale generacije 
prejšnib d«*h. N ičim ernnst in domiš
ljavosti v ladati še preko groba je 
najsmešnejša in nujnezuojša tiraui- 
j a .”

(Mi vsem slovenskim proletarcem, 
ki so zmožni angleškega jezika pri
poročamo, naj č itn jo  Paine-ova dela: 
“ ('omtnon sen se”  (zdrava človeška 
(»amet), “ The C ris is”  ( k riza), “  Age 
of Reason”  (doba pam eti itd . Opazka 
uredništva “  1’roleturea ” .)

Thomas Je ffe rso n  je napisni zna
menit revolnekm aren dokum ent, ki 
je  |» n m n  (»d hnenorn “ Ameriška 
izjava neodvisnosti’’. Paina in Je f- 
fersoini tiaši m oderni, patriotieni. 
ameriški hinavci ne morejo, ker sta 
glede vere, socialnega vprašanja in 
|M»litke imela svoje posebne nazore.

Patrick H enrv je  rekel v (»ustavo
dajn i zbornim V irg in ije  glede dav
čnega -zakona ( S  tam  p a c t) : “ Cezar 
je  našel svojega B ra ta . K arel L svo
jca Cromwella in J u r i j  I I I . ”  — ko 
je  Henrv to ime izgovoril, so nm n je
govi nasprotniki zaklicali: “ Vele
izdaja! V ele izd a ja !”  a li H enrv je 
končal z. b esedam i: “ in J u r i j  I I I . se 
lahko uči iz Vašega zgleda. Ako je 
to veleizdaja. |» te m  sto rite , kar Vas 
je  volja .”

Samuel Adams je branil tem (si
tom ljudske koristi, da je  v Bostonu 
v ognjevitih govorih p ri|» ročn l silo 
proti vladni au to rite ti.

Benjamin Franklin  je  vzel nebu 
grom. tiranom  pa žezlo. Ko je F rank 
lin kot zastopnik am eriških kolonij 
obdržaval konferenc«* z nekim d m n . 
Baridav-ent v Londonu. je  slednji 
rekel, tla imajo Angleži tako silo, da 
laliko popalijo vsa am eriška mesta. 
Na to  je F ran k lin  mirno in odhtčno 
odgovoril: “ Ako Angleže 1o delo ve
seli, potem na j le napravijo  slavno
sten kres. N jegov imetek obstoji 
tako iz sam ih hiš. On ae prokleto 
m alo zmeni za »voj imetek in ra«li


