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Sluga Matej in njegov pes

-PRIPOVEDNI DEL

(Nadaljevanje.)
Matej se je počasi dvignil in

odtaval v svobo “sobo”, majhno
luknjo v kotu pod stopnicami.
Tu je imel ležišče, kamor je po-
zno zvečer, ko ga gospod baron
ni več potreboval, ves zbit polo-
žil svoje stare kosti in se pogre-
znil v težak sen, iz katerega ga
je točno ob šestih zjutraj zbujal
star, razklopotan budilnik, ki ga
je, da bi ga bolje slišal, postav-
ljal na poveznjeno umivalno
skledo. V tej luknji je stal, stis-
njen pod stopnice, star, železen
vojaški postelnjak s preležano
slamnjačo, ki je bila pregrnjena
s posvalkano odejo. Ob okencu,
skozi katerega se je videlo pred
hlev na dvorišču, je stala po-
lomljena mizica na treh nogah;
četrto so nadomestovali kosi
opeke. Na mizici je ležalo vse
mogoče v slikovitem neredu:
ostanki večerje od prejšnjega
dne, kos kruha poleg mastila za
čevlje, par umazanih ovratnikov
in oguljena črna kravata. V ste-
no poleg vrat je bilo zabitih ne-
kaj žebljev in na njih so viseli
razni kosi obleke: hlače z zele-
nim šivom, paradni frak z zele-
nim ovratnikom in medenimi
gumbi, na katerih je bil vtisnjen
baronov grb, in dvoje predpas-
nikov- Ob steni je stal lesen
stolček s pločevinasto skledo za
umivanje.

Nad posteljo na steni je visela
podoba “Zadnje večerje” in sli-
ka cesarja Franca Jožefa, pod
njo pa obledela fotografija, ki
je predstavljala Mateja kot mla-
dega dragonca na slikanem oza-
dju dunajskega Schdnbrunna.
Ti predmeti so zgovorno pripo-
vedovali o Matejevem življenju,
ki ni bilo kdove kako bogato
dogodkov. Bil je sin pobožnih
kmečkih bajtarjev, ki se je pri
vojakih izkazal kot zelo pri-
pravna ordonanca in častniški
sluga. Eden izmed častnikov, ka-
terega je vse leto hodil zjutraj
budit in mu čistit čevlje, ga je
priporočil staremu baronu Stein-
hardtu, ki ga je po dosluženi do-
bi vzel na graščino za lakaja,
kjer je ostal za vedno. V svo-
jem služabniškem poslu se je
kmalu tako izuril, da so ga sma-
trali za neobhoden hišni rekvi-
zit.

Skrbno je negoval mladega
barončka in baronese in se je
z njimi igral. Takrat jih je smel
še tikati. Ko pa so malo odrasli
in šli v mestne šole, jih je smel
ogovarjati samo z milostljivi go-
spod baron in milostljiva baro-
nesa. Tovarištvo je prenehalo
med njimi, bil jim je samo še
sluga, a oni njegova gospoda.

Svoje plače, ki mu jo je stari
baron obljubil, ni nikoli v celoti
dvignil, vzel je le kdaj pa kdaj
kaj malega na račun, za tekoče
potrebe. Gospod baron se mu je
ponudil, da bo že nalagal njego-
ve prihranke zanj v hranilnico.

In res mu je parkrat pokazal
hranilno knjižico, v kateri je bi-
la že lepa vsota vpisana-

Prepričan je bil, da je tako
najbolje. Na ta način si bo naj-
bolje zasigural brezskrbno sta-
rost. Zaupal je svoji gospodi po-
polnoma in se ni dalje brigal za
zadevo, tudi takrat ne, ko je
stari umrl in je mladi prevzel
gospodarstvo. Ob svojem času,
si je mislil, ko bom potreboval,
ko si bom hotel kje kupiti zaže-
leno hišico, v kateri bom užival
zasluženi pokoj, pa porečem in
dali mi bodo. Kaj bi sedaj z de-
narjem! Nesreča nikoli ne pra-
znuje, pa bi mi znalo še kaj
zmanjkati.

Mladi jebil čisto drugačen tič.
Komaj so starega odnesli iz gra-
ščine, že so se pojavili od kdo-
vekod številni prijatelji in pri-
jateljice mladega barona, ki jih
Matej poprej še ni nikdar videl-
Lov se je vrstil za lovom, izlet
za izletom, gostija za gostijo. Iz
mesta so prihajali veliki vozovi,
zvrhano naloženi z novim, ble-
stečim pohištvom, dragocenimi
slikami, prekrasnimi preproga-
mi. Vse staro pohištvo je mora-
lo iz graščine izginiti, vse stene
so temeljito ostrgali in jih pre-
vlekli s svilenimi tapetami, ka-
meniti tlak po veži in hodnikih
so odstranili in ga nadomestili
s pisanim mozaikom. Stoletne
lipe v parku so posekali, da so
napravili prostor za novo tenis-
igrišče. Polovico krav so pro-
dali iz hleva, namesto njih pa so
kupili konje dirkače.

Za gospodarstvo se mladi ba-
ron ni dosti brigal, prepuščal je
vso skrb oskrbniku, od katerega
je zahteval samo denarja. Ko ga
iz rednega gospodarstva ni bilo
več dovolj na razpolago, so za-
čeli izsekavati gozdove Ko tudi
to ni več zadostovalo, so začeli
odprodajati zemljišča. Kos za
kosom.

Matej se je začel na tihem
vpraševati, kam bo to privedlo.
Začel je dvomiti, da li je gospo-
da res najbolj pametna in naj-
bolj krepostna. Če je primerjal
barona z ljudmi iz nižjih kro-
gov, kolikor jih je poznal, je vi-
del, da so v mnogočem boljši od
njega. Edino mladi kmet Kant-
ner je bil prav tak lahkomisel-
než in zapravljivec, vendar ta
ni imel tako odlične vzgoje in ni
bil tako izobražen kakor baron,
ki bi že radi tega moral bolje
vedeti, kaj je prav in kaj se spo-
dobi. Zlasti je bil Matej neza-
dovoljen, kadar je moral streči
dvomlivim ženščinam, ki jih je
gospod baron pripeljal od kdo-
vekod, ali so pa kar same prišle
in se vedle prav oblastno- Bile
so nalepotičenih obrazov in raz-
širjale so ogabno omamen vonj.
Prebile so noči v baronovi po-
stelji, kamor jim je moral no-
siti zajtrke. Razpolagale so z

Matejem, kakor da so ga one
najele.

Čim starejši je Matej posta-
jal, tem osornejši je bil baron z
njim. Nazadnje sploh ni nikdar
več slišal prijazne besede. S
skrbjo je stari sluga začel gle-
dati v bodočnost. Dolgo ne bom
več mogel vzdržati, si je mislil.
Teh nekaj let, ki mi še preosta-
jajo, bi rad preživel v miru.
Kako prav je, da nisem v mla-
dosti zapravljal. Radoveden
sem, koliko bo že vsega skupaj
v moji hranilni knjižici. Odkar
je pokojni baron umrl, mi je
niso več pokazali. Po mojem ra-
čunu bi moralo zadostovati, da
plačam hišico doli pod gozdom
na koncu vasi, ki mi je najbolj
všeč in še mora ostati toliko, da
bom kakih deset let lahko brez
skrbi preživel. Takoj jutri po-
rečem gospodu, da mi knjižico
izroči, kajti ne ve se, kako še
pride. Pri meni, mislim, bo se-
daj bolj na varnem-

Res se je Matej drugi dan, ko
je stregel gospodu baronu pri
obedu, opogumil in je zaprosil:

“Prosim ponižno, milostljivi
gospod baron, da bi mi blago-
volili'izročiti hranilno knjižico,
na katero ste izvolili v hranilni-
ci nalagat mojo plačo. Rad bi si
nekaj kupil in se mi ravno sedaj
nudi ugodna priložnost.”

Gospod baron ga je srepo po-
gledal: “Kaj hočete?”

“Da bi mi dali mojo hranilno
knjižico.”

“O kakšni hranilni knjižici se
Vam pa sanja?”

“No. tisto, na katero se je mo-
ja plača nalagala v hranilnico.
Stari gospod baron, Bog jim daj
dobro, so vsak mesec mojo pla-
čo na moje ime naložili v hra-
nilnico in so mi hranilno knjižico
večkrat pokazali. Ko so umrli,
je bilo že čez dva tisoč goldinar-
jev.”

“Vam se gotovo blede Jaz ne
vem ničesar o kaki vaši hranilni
knjižici ne o kaki plači. Kako
plačo bi pa še radi imeli? Ali ni-
ste z vsem preskrbljeni?”

“Že, gospod baron, ampak mi-
slil sem. da ne bodete zahtevali,
da vse svoje življenje delam sa-
mo za hrano. Kaj pa bo z menoj,
ko ne bom več mogel? Že zad-
njič ste rekli, da niste več z me-
noj zadovoljni, da sem že pre-
star, da boste vzeli mladega.”

(Dalje prihodnjič.)

Neka; drobiža
Chicago. 111. Korespondent

Leigh White, ki piše v “Chica-
go Daily News”, pravi v depeši
iz Aten na Grškem (dne 3. apri-
la), da je Grčija sedaj edina de-
mokratična država na Balkanu.
Pravi, da je tisk v nji svoboden.
Lahko tiska resnico ali pa širi
laži.

Na to pravilo se Leigh White
dobro razume, ker najrajše po-
tvarja, ali pa širi lažnjive vesti
o vseh tistih, ki res delujejo za
svobodo ljudstva in s tem za de-
mokracijo na Balkanu. Ampak
to je njemu “komunizem”-

Mož priznava, da se v izbiča-
ni Grčiji dogaja mnogo krivic,
in da v nji velik del prebival-
stva mizerno živi. A vzlic temu
mu je Grčija “najsvobodnejša
država na Balkanu”. In za to
“svobodo” se ima kajpada za-
hvaliti britanski armadi.

☆

Iz gornjih vrstic lahko sodite,
kaj pomeni svoboda tiska za ka-
pitalistične časopise. Ako ne bi
bili tako hinavski in lažnjivi ob
enem, bi bilo danes v tej deželi
50 milijonov manj hipnotizira-
nih slepcev.

☆
Da, ameriška reakcija se da-

nes raduje prosperitete korum-
pirane politike in gangstarske
črne borze. Ampak za letom
1946 pride tudi leto 1950. In ta-
ko se poleg prihajajoče depresi-
je lahko še kaj drugega primeri-

☆

V čikaških mesnicah primanj-
kuje zopet mesa. Grem iz ene v
drugo, in v tretjo. Vse, kar so
imele naprodaj, so bile svinjske
kosti in bikove možgane. A kje
je drugo meso? Kdo uživa naj-
boljše porcije mesnin? Mi goto-
vo ne in ne od glada umirajoči
Evropejci. Deležna pa je teh
dobrin vrhnja plast. Ona ima
tudi kontrolo nad živilskim tr-
gom, nad klavnicami in nad me-
sno industrijo v splošnem.

Jaz sem sicer zadovoljen tudi
z enim funtom bikovih možgan
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SOVJETSKA PROPAGANDA zna prirejati demonstracije
proti kapitalizmu in kapitalističnim vladam kjerkoli, a na ta
posel se razumejo tudi njeni nasprotniki. Tako se je v minulih
tednih dogodilo mnogo demonstracij proti Rusiji posebno na
Kitajskem. Gornje je slika kitajskih študentov—ne na Kitaj-
skem—ampak v Tokiu na Japonskem, ki so zahtevali, da naj
se sovjetske čete umaknejo iz Mandžurije.

in z eno zeljnato glavo; ta pod-
laga mi daje ambicijo pisati
članke, ki sicer niso intelektual-
ni, ampak jih od takega gorenj-
skega kmečkega sina, ki je brez
šol, tudi nihče ne pričakuje-

☆
Naredbe OPA (Office os Priče

Administration) so se čezdalje
slabše obnesle. V sebi imajo več
lukenj kot pa švicarski sir. A
je OPA vendarle boljše kot nič.
Ako se reakciji posreči to usta-
novo do 30. junija likvidirati,
gorje nam!

Nikomur ni skrivnost, da se
cene dan za dnem višajo. Anek-
dota pripoveduje o dvema za-
koncema v Milwaukeeju, ki sta
se pomenkovala o draginji. Žena
je možu tožila, da njegova plača
več ne zadostuje za dostojen živ-
Ijenski standard, kajti cene gre-
do gor in gor- V zibelki je ležal
6 mesecev star sinček in ko je
poslušal ta pomenek svojih star-
šev, je začel žvižgati . . .

☆

Ako je Bog dal vsem svobo-
dno voljo in pravico do svobode,
kako to, da krščanska Anglija
in Zed. države ne dovoljujejo
enakosti tudi Rusiji? Rad bi Vi-
del tisti dokument iz nebes, v
katerem je dal stvarnik angle-
škemu krščanskemu imperiali-
zmu pred štiri sto leti patent za
osvojitev milijone ljudi, da jih
spremeni v sužnje. Take pogod-
be ni! In tisti, ki se postavljajo
s krščanstvom, a ob enem veru-
jejo zase v nebesa na tej zemlji,
so si pravljice o božji volji (da
naj bo tako kot je) le izmislili.

Vsi tisti socialisti, brez izje-
me, ki danes zagovarjajo tako-
zvano srednjo pot, kakršna sploh
nikjer ne eksistira, varajo dru-
ge in sebe- V levem žepu nosijo
radikalna načela, v desnem pa
reakcionarna.

☆
Ali vam je znano, da angleški

socialisti (laboriti) izpodkopava-
jo sodelovanje med socialistično
in komunistično stranko v Ita-
liji? Komu v korist? Italiji, Ju-
goslaviji ali angleškemu impe-
rializmu? Meni je znano, da je
bila baš torijska Anglija naj-
večja pripomočnica fašizma,
Francija in Amerika pa njegove
krstne botre. In sedaj ti kramar-
ji delujejo za ustanovitev neke
tretje socialistične internacio-
nale. Vse to se lepo sliši, ampak
ta manever sloni ves na smo-
trih angleškega imperializma.
Morda se v tej sodbi motim, a
ne izgleda, da se.

☆

Dandanes se svet hitro vrti.
Sicer teče okrog svoje osi kot
običajno, a dogodki brze hitre-
je kot nekoč in z njimi razvoj.
Kar je danes novica je jutri že
staro- Zato bi priporočal vsem
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slovenskim urednikom, ako jim
je dopise nemogoče objaviti v
enem tednu po prejemu, naj jih
raj še vržejo v koš.

Minuli teden si je “organiza-
cija združenih narodov” (United
Nations Organization) skrajšala
ime v UN (United Nations). Iz-
pustili so označbo ‘organizacija’-
Jim ne zamerim, ker vedo, da
UN (Združeni narodi) še niso or-
ganizacija, ampak da morda še-
le postanejo. Gre se devet gla-
sov proti dvema.

Kakor sta v zakonu mož in
žena obvezna deliti dobro in sla-
bo, odgovornost za vse vsak
“pol in pol” (ali kot pravimo po
angleško, “50-50”), tako se bi
morali po tem pravilu ravnati
tudi “združeni narodi”, ako ho-
čejo postati organizacija, oziro-
ma ena družina.

☆

Ne vem, če vidim prav ali ne,
a zdi se mi. da vodijo vnanjo po-
litiko ameriške demokratske ad-
ministracije v resnici reakcio-
narni republikanci, seveda pod
znamko demokratske stranke.
Pomoč pa imajo v burbonskih
demokratih z juga in od drugih
takih-

In kar se tiče Anglije, ali ni
čudno, da njena sedanja delav-
ska vlada še vedno drži v diplo-
matičnih službah po svetu toli-
ko torijev? Johh Chamazar.

Nacizma v Avstriji še
dolgo ne bo konec

Nedavno je neki avstrijski
politik zaveznikom dejal, da naj
nehajo misliti o “avstrijskem
narodu”, ker ga ni. Avstrija je le
dežela, a njeno prebivalstvo je
nemško, z nemško, ne pa s kako
avstrijsko kulturo.

Taki glasovi pričajo, da mno-
gi v Avstriji svojo državo sma-
trajo za umetno sestavino, ker
velesilam ni za to, da bi živela
združena z Nemčijo. Tako so jo
po mnenju takih Avstrijcev za-
vezniki držali v kleščah po prej-
šnji vojni in isto nameravajo
tudi sedaj.

Toda pronemštva ali panger-
manizma zavezniki v Avstriji
niso mogli uničiti niti s pomočjo
Židov, pravi nacijska propagan-
da, in ga tudi sedaj ne bodo.

K temu poroča časniška agen-
cija ONA, da se pristaši naci-
zma v Avstriji pozdravljajo s
tem, da si kličejo mesto pozdra-
va številko—Bß—. Začetna črka
Hitlerjevega imena je namreč
osma črka abecede, in če jo dva-

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja
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Vodi jo George Marchan.
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krat ponoviš, imaš nacistični po-
zdrav “Heil Hitler”.

Ta novi pozdrav je postal ba-
je poznavanja med Hitler-
jevimi pristaši od vzhodne Pru-
sije pa do štajerskih dolin- Rav-
no na Štajerskem, to je, v av-
strijskem delu te pokrajine, je
položaj posebno resen. To je la-
hko razumljivo, saj je Hitler
sam dejal, da je Gradec zaslužil
častni naslov “mesta nacistične
revolucije”.

Zarotniki, ki se pozdravljajo
s številko “88”, se ohrabrujejo
pred vsem s tem, da se tolažijo.

Kmalu po prvi svetovni vojni
so se Japonci odločili vzeti Ki-
tajcem Mandžurijo, prvič ker je
to bogata dežela na rudah, in v
drugič, da napravijo zagozdo
med Kitajsko in Sovjetsko Sibi-
rijo, in v tretjič, da se pripra-
vijo na eventualen boj za izri-
njenje rdeče armade iz Azije.

V minuli vojni so zasedli Man-
džurijo sovjetske čete in jo ne-
davno zapustile, za kontrolo nad
to deželo pa se bore Čiang-kaiše-
kove armade s četami takozva-
nih kitajskih komunistov, ki za-
htevajo avtonomno Mandžurijo.

Zanimiv članek o tem je na-
pisal časnikar agencije ONA,
Owen Lattimore, ki se glasi:
Kot v pokrajini notranje Mon-

golije, tako je tudi v Mandžuri-
ji nastalo močno avtonomno gi-
banje, ki je pa bolj pokrajinske-
ga značaja- V notranji Mongo-
liji živi ljudstvo, ki ima svoje
močno izražene posebnosti, ki je
ločijo od Kitajcev. V Mandžuri-
ji je avtonomno gibanje osno-
vano na zahtevah pokrajinske
vlade, ki hoče več samostojno-
sti.

Ta problem ni omejen le na
Mandžurijo, temveč velja za vse
zgodovinske kitajske pokrajine

pač pa je najbolj ostro prišel
na površje v Mandžuriji. Kitaj -
ci so kolonizirali večino Mand-
žurije šele v modernih časih. Ki-
tajci, ki so odhajali tja, se niso
izseljevali kot Evropejci v Ame-
riko, ki so iskali novo domovi-
no, temveč so nekako širili
ozemlje Kine in njene meje.

Toda pomisliti je treba, da je
bila Mandžurija od vseh kitaj-
skih pokrajin če izvzamemo
otok Formozo najdalje časa
pod peto japonskih gospodarjev.
Bilo je mnogo odpora, odkrite-
ga in podtalnega, za katerega je
moralo plačati z življenjem
mnogo odločnih ljudi. Toda
mnogo jih je tudi preživelo do-
bo okupacije- Zdaj so začeli zo-
pet prihajati na dan in se uve-
ljavljati.

Čunkinška vlada je napravila
usodno zmoto, da tega ni upo-
števala. Predno so Japonci za-
sedli Mandžurijo, je bila naj-
slavnejša in najbolj vplivna
osebnost Mandžurije takozvani
“mladi maršal”, Čang Hsue- Li-
nag, ki je leta 1936 pomagal v
Sianu ujeti generalissima Čiang
Kajšeka, ker jebil prepričan, da
ne velja nadaljevati borbe proti
komunistom ter se raje zvezati
z njimi v strnjeni fronti proti
Japoncem. Mladi maršal je bil
pozneje postavljen pred vojno
sodišče in zaprt.

Ne bom se tu ukvarjal z vpra-
šanjem, ali bi bilo bolje osvo-
boditi Ciang Hsue-Lianga ali ne.
To je zadeva Kitajcev. Toda dej-
stvo je, da so Kitajci z njim iz-
gubili edino veliko osebnost, ki
je priznana v Mandžuriji, ter da
so radi tega morali pošiljati v
osvobojeno pokrajino neznane

da Hitler sploh ni mrtev. “Voj-
na se bo nadaljevala najpozneje
v dveh letih”, si prigovarjajo.
Morda je največ tega med dija-
ki. Daleč v gorah so našli zavez-
niki tečaje smučarjev, katere so
vodili bivši SS-častniki.

Poglavitni cilj te kampanje
“88” je seveda v prvi vrsti, da
se širi mržnjo in sovraštvo do
Rusije. V drugi vrsti pa žele
prepričati vsakogar, da se Ve-
lika Britanija oborožuje nano-
vo, in sicer za vojno proti So-
vjetski uniji. Avstrijski SS-ovci
so pripravljeni.. .

Mandžurija, prirodno bogata dežela,
ki je žoga v mednarodni politiki

ljudi, katerih tamošnje ljudstvo
ne priznava kot svojih.

Ako je imelo vodstvo Koumin-
tanga namen držati mladega
maršala v zaporu, bi bilo mora-
lo poskrbeti za namestnika in
mu še pred porazom Japoncev
ustvariti dovolj močno pozicijo
v Mandžuriji-

Toda Koumintang tega ni sto-
ril. Posledica je bila, da ljud-
stvo Mandžurije ni imelo nobe-
nega spoštovanja do predstav-
nikov, katere je pošiljala tja ki-
tajska centralna vlada. To so
bili večinoma ljudje, katerim je
centralna vlada zaupala, ker so
se izkazali kot zvesti sovražniki
komunistov toda ljudstvo jih
je navzlic temu smatralo kot
tujce in jih ni priznalo.

Mandžurski narod bi hotel,
da mu prednjačijo njegovi last-
ni prvaki, oni, ki so se borili
proti Japoncem. Teh vlada noče
priznati, toda komunisti so jih
priznali nobenega dvoma ne
more biti o tem, da so mnogi teh
prvakov že prej, za časa borbe,
ustvarili zveze s komunisti. Ne-
kateri so celo sami postali ko-
munisti.

Danes je vsekakor položaj
ta, da je kitajska centralna vla-
da zašla v težkoče, ker je zamu-
dila priliko, da si pridobi sim-
patije ljudstva s tem, da jim
prizna nekaj avtonomije. Komu-
nisti so priliko spretno izkori-
stili in sprejeli načelo, da velja
ugoditi tem zahtevam in prizna-
ti Mandžuriji posebne svobod-
ščine-

V Mandžuriji torej vidimo
isto tragedijo kot v Grčiji in
Perziji, v Indoneziji in v mno-
gih drugih krajih namreč, da
oni, ki bi si bili mogli z malimi
koncesijami pridobiti srca in
prijateljstvo naroda, niso znali
izkoristiti prilike, ki se jim je
nudila. Komunisti pa so pobra-
li žogo, ki se je izmuznla iz rok
njihovim nasprotnikmo, in so
zdaj na potu k cilju.

Najbolj enostavni izgovor je
seveda ta. da je vsega tega Mo-
skva kriva. Toda izgovor je že
star in obrabljen. Zgodovina ga
nikakor ne bo upoštevala. V Ki-
ni je v mnogih zgodovinskih po-
krajinah neizogibno, da se raz-
vije močan pokret, ki bo zahte-
val avtonomne pravice. Tako jo
v slučaju Mandžurije, tako bo
tudi še drugje.
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