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Dolgotrajne pravde...
“To je laž!”
“Niste bili vprašani! Zato

molčite! Če ne boste kazno-
vani!”

“Gospod sodnik! Ona laže!”
“Štiri in dvajset ur zapora za

vas, ker ne znate držati jezika”
Tako nekako je bilo na sklep-

ni obravnavi po dolgi pravdi.
Moja mati je bila obupana. Vi-
deč, kako se razsodba nagiba na
krivično stran, se ni mogla pre-
magati, zaman ji je oče dajal
znamenja, naj molči, zaman
sodnikov ukor in kazen. “Sodba
ne bo pravična, ako verjamete
njeni prisegi . . .!”

“Osem in štirideset ur! Bi
radi še več?”

Zaradi meje je šlo. Moj oče
je bil prisiljen vložiti tožbo pro-
ti sosedi, ki si je svojala dobr-
šen pas naše zemlje in je v ta
namen ali sama prestavila
mejnik, ali pa si je koga za
to najela. Za kmeta pa ga skoro
ni večjega greha od prestavlja-
nja mejnikov!

Pripeljala se je komisija na
“lice mesta”. Soseda je hitela
trditi, da je mejnik na svojem
pravem mestu. Pokazal da ji ga
je že njen stari oče. “Tod teče
meja, Marinka, in to, vidiš, je
mejnik ...” A moj oče je poka-
zal mesto, kjer je mejnik prej
tičal. Na podlagi parcelnega čr-
teža se je izkazalo, da je bil moj
oče v pravem. In ker ni bil prav-
daški, ne škodoželjen, mu je bi-
lo v uteho, da bo pravde hitro
konec, in stroški zategadelj ne
bodo prehudi za sosedo. “Še
zdaj se njenih rok rado kaj pri-
me, če bi ovrevnila, bi bilo še
toliko slabše .

. .”

Toda vračunal se je strašno.
Laž ima sicer kratke noge, a
dajte ji potuho, pa ji kaj kmalu
zraste rep, ki je tem daljši, čim
dalj in več je potuhe. Soseda
se je znala lisičiti in sliniti in
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Mirovna konferenca v Parizu
je res pokazala voljo za mir

Pravijo, da smo dobili vojno, (namreč po naše, zmagali v
nji) toda zapasli smo mir. Hujska se proti Sovjetski uniji in nje-
nim “satelitkam”, toda ob enem isti ljudje priznavajo, da je baš
Rusija še posebno potrebna miru, ker je bila v svojih industrial-
nih predelih silovito porušena.

Vlada Zed. držav, pod pokojnim Rooseveltom je naglašala,
da ji je cilj svetovni mir in pa taka uredba, v kateri bo mir tudi
zavarovan, ne samo le nekako premirje.

Predsednik Truman je nedavno izjavil, da -mu je v vsi nje-
govi vnanji politiki svetovni mir temeljni smoter.

Torej čemu toliko strahu, da smo skoro že na pragu tretje
svetovne vojne?

Vzrok kajpada je kapilalistični sistem in imperializem.
Prav gotovo je, da si odgovorni državniki ne žele nove vojne

še preden se je minula komaj da ohladila, ampak vzroki zanjo so
vendarle tu.

Kaj s kolonijami? Čemu še sploh vzdrževati ta najbolj krvo-
ločen, izkoriščevalni sistem kolonije?

A vse se tako zdi, da tudi najbolj demokratične dežele, ki
posedujejo največje kolonijalno carstvo po svetu Anglija,
Francija, Nizozemska niso za rešitev tega vprašanja tako, da
bi bilo ljudstvom v prizadetih kolonijah v korist.

Zed. države se ne obnašajo nič boljše v tem oziru, čeprav
trdimo, da mi nimamo kolonij. A jih vendar imamo, dasi pod
drugimi označbami, ki se glase bolj demokratično. A pomenijo
isto, kar še danes trdi ljudstvo na otoku Porto Rico. In prej na
Filipinskem otočju. In še marsikje.

Državni tajnik Byrnes se je zavzel napraviti sebi zgodovin-
sko ime s tem, da bi konferenci v Parizu, ki se naziva za prvi
mirovni koncil po minuli vojni, ustvaril res mirovni značaj. Am-
pak naj se še tako trudi, ako se diplomati ne sprijaznijo z res-
nico, da je najprvo treba odpraviti vzroke, bo uspeh sila težaven
In mir, ki ga bodo sklenili, morda ne bo drugega kot le premirje,
dokler dečki, sedaj recimo deset let stari, ne dorastejo. Ali pa.
.er imamo atomsko bombo, nam tega niti čakati ne bo treba.

Na konferenci v Versaillesu po prvi svetovni vojni je pre-
vladovala protidelavska, protisocialna politika in pa posebno še
nagon, da se zajezi Sovjetsko unijo.

To so storili.
A kolikšna sprememba po 26. letih!
Namesto Nikola Pašiča, ki sicer sam na sebi ni bil reakcio-

nar (ustvaril jih je šele za svoje naslednike), so se oglasili na
tej mirovni konferenci Moša Pijade, Edvard Kardelj in drugi
taki, ki ne zastopajo reda prošlosti in ne gledajo nazaj v noč
temveč vdan, ki je pred njimi.

Hitler je sicer padel, ne pa nacizem
Poslanska zbornica v Illinoisu je dne 31. julija apelirala na

zakonodajo države Georgije, da naj sprejme postavo proti lin-
čanjam. In pa da naj prepove organizacije, kakršna je KKK. Ta
se sedaj, ko smo zmagali v Evropi in Aziji na celi črti za demo-
kracijo, nagloma širi.

Naciji sicer niso nosili halj in zakrinkanih obrazov, a tudi
bahali se niso, da so za demokracijo in druge take “dekadentne”
reči, torej saj hinavščine niso igrali.

Slučaj v Georgiji, ko ti linčarji šiloma iztrgajo iz avta štiri
črnce moške in ženske, dokazuje, da smo dobili zmago v Nem-
čiji, ne pa v Zed. državah.

In poglejmo v Palestino! Židje, ki so bili sicer vsled svoje
vere ter trgovskih usiljivosti vedno obsovraženi, so sedaj na slab-
šem kot še kdaj. Oziroma v čezdalje večji negotovosti bodisi
v Palestini, v Evropi in tudi v Zed. državah, kjer imajo sedaj
največ zaslombe, podpore in vpliva.

Svet je v plemenskem vretju, prežet z verskim fanatizmom
in ako se bo klal med sabo še bolj kakor se je, bo to le pomenilo,
da ga kapitalistična in krščanska, mohamedanska, protestantska
ter budistična ideologija ni prignala drugam kot v pogubo.

Karl Marks je potisnjen v ozadje, govori se le še zoper ko-
munizem, ponekod izvajajo poskuse za socialno revolucijo, a pri
nas pa se najbolj zanimamo kako čimboljše izpopolniti atomsko
bombo. In pa kako z našo ekonomsko silo otevati kapitalistični
red po svetu, čeprav je že povsod bankrotiral, razen pri nas.

Kongresne volitve in unije v politiki
“V jeseni bodo volitve,” poudarja neki unijski list, ki jeraz-

pošiljan med okrog pol milijona članov.
In dodaja: “Nadomestite sedanj reakcionarni kongres z res-

nično ljudskim zastopstvom.”
A isto unijsko glasilo je v zadnjih predsedniških volitvah

delovalo prav za ta isti kongres, oziroma za kandidate vanj, in ko
so bili izvoljeni, se je bahalo, da je volilni izid “velika delavska
zmaga”.

Voditelj unije Progressive Miners v Illinoisu je koncem
julija apeliral na voditelje drugih unij, da naj si ustanove nekako
delavsko zbornico, kot jo imajo n. pr. zase veletrgovski krogi
'Chamber os Commerce), industrialci (Association os Manfactur-
crs), dalje magnati, ki kontrolirajo živilski trg itd.

Predsednik unije Progressive Miners je v glavnem mislil,
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WILLIAM HEIRENS, star 17 let (v sredi) ter njegovi starši. Obtožen je umorov najbolj brutalne vrste

in pa množice ulomov. Bil je visokošolski študent, smatran je bil za briljantnega dečka, a v resnici je
bil že od mladega podvržen zlobi in bil vsled tega obsojen v poboljševalnico. Toda starši so mu s po-
močjo verskega “pulla” (znanega katoliškega duhovnika) izposlovali oprostitev, pod pogojem, da se ga

pošlje v privatni zavod. Tako na njegovem imenu ni bilo madeža, oziroma so ga mu “izbrisali”. Morda
je imel tisti duhovnik, ki je uporabil svoj vpliv, takrat najboljši namen, toda posledica je, če so obtožbe
in izpovedi resnične, umor nad nedolžno deklico, hčerko prav tako verske katoliške družine, ki jo je
zločinec odnesel spečo s postelje, jo razrezal ter kose njenega trupla razmetal v podulični odvodni kanal.
In umoril je slično brutalno tudi ko sta spali, dve odraščeni dekleti. Fant je nedvomno predmet za psi-
hijatre. Oblast pa bi marala skrbeti, da se takih nevarnih ljudi ne bi spuščalo na prosto, neglede kolikšen
je vpliv njihovih “protektorjev”. Nedvomno so Heirensovi starši silno nesrečni, ker se je to zgodilo, toda
mnogi sociologi in psihologi menijo, da so mislili več na protektiranje svojega sina kakor na javno
varnost. In sedaj tudi mati in oče plačujeta kazen, zapopadena v duševnem trpljenju.

IVERI
znala je mazati na desno in le-
vo. A kar je še največ: znala je
svoje vdovstvo dobro izkoristi-
ti. “Jaz, vdova üboga . . . Mene,
vdovo übogo . .

.” ti in tem po-
dobni vneski so ji služili, kakor
barki bela jadra. Poleg tega je
pa še skoro vsak božji dan ves-
lala v Črnomelj —s polnim ce-
karjem, na roki. Kolikor se ni
direktno, se je pa indirektno
to je, skozi želodce privrtala
v srca.

Tu se je treba spomniti, da je
Bela krajina skoz do 1. 1914. bi-
la skoro dobesedno odrezana od
zunanjega sveta. Velika, črna
poštna škatla na štirih kolesih
je tvorila edino redno prometno
zvezo med Črnomljem in Met-
liko prek Gorjancev z Novim
mestom po eni strani, po drugi
strani pa prek kočevskega hri-
bovja s Kočevjem.

In je ta odrezanost Bele kra-
jine oblastem izborno služila!
Oblasti so imele na rokah zme-
rom nekaj takega uradniškega
materijala, ki je bil dvomljive
vrednosti. Bodisi, da se je ta ali
oni v svoji službi kaj pregrešil,
ali se jena pristojnem mestu za-
meril, ali je bilo s kalibrom nje-
govih zmožnosti, če ne značaja,
kaj narobe kam z njim?
Kam ... I no. v “štrafkolonijo”
ga pošljimo, kakopak. In za eno
takih “štrafkolonij” jim je slu-
žila Bela krajina ... z

Bele vrane pa so bile prered-
ke, da bi mogle etiko in moralo
teh nesrečnih “kulturonoscev”
kaj prida dvigniti.

Moj oče ni vedel o etiki prav
nič, o morali prav nič. Vedel pa
je, da ima vsak človek vest ter
da je treba njen glas poslušati
in übogati. Kje da je tem “štu-
com” vest, se je vpraševal, ko
je silno začuden in vznemirjen
prebral pozivnico, naj pride ta
in ta dan, to in to uro na sporno
parcelo, kjer se bo sodna komi-
sija znova sešla. Česa še iščejo!

da ako so lahko veletrgovci, ki si konkurirajo drug z drugim, v
skupni zvezi, in enako industrialci, čemu bi si delavci zmerom
stali v nasprotstvu?

Predlagal je, da naj bi vse unije, neglede h kateri zvezi spa-
dajo, tvorile za politično akcijo nekako skupno delavsko komoro
(zbornico), ki se bi pečala samo s stvarmi, ki so vsemu delavstvu
skupnega značaja.

Kajpada, govoril je gluhim ušesom.
Kje in kdaj pa so ameriški unijski voditelji bili še složni v

politični akciji, v kateri “skebajo” drug proti drugemu, če pa niti
na industrialnem polju ne morejo biti?

V nedavnih primarnih volitvah v Montani so se unije želez-
ničarjev - vseh deset razen par voditeljev izmed ostalih dveh,
potegovale za ponovno nominiranje senatorja Wheelerja. Tudi
predsednik Truman mu je pomagal v kampanji. Ampak drugo
unijsko delavstvo v Montani je bilo proti Wheelerju. Nomina-
cijo je izgubil.

Kako je mogoče v taki situaciji ustvariti slogo, ko pa so
unije v politiki izrabljane in člani največkrat niti ne vedo, če
glasujejo za “svoje” prijatelje ali proti “svojim” sovražnikom.

Seveda, v jeseni bodo volitve. Vsi poslanci spodnje zbornice
bodo izvoljeni v njih ter polovica senata. A kar se trgovske ko-
more tiče, pa zveze industrialcev, se jim unij v delavski politični
akciji tudi letos ni treba še prav nič bati.

Da so taki izleti predragi in dali
jo hočejo namreč sosedo
čisto na nič spraviti?

Matere pa, ki je sosedo bolje
poznala, se je polaščal vse dru-
gačen strah. “Boj se ti zase, ne
zanjo! Njeni piščanci so jim
prišli na mizo .. / In po njeni
hoji in obnašanju zadnje čase
bi sodila, da niso bili zastonj...”

Ne le drugič, še tretjič je pri-
šla komisija in oče, kakor mati
sta strmela, kako se je “vdova
üboga” vse manj in manj razu-
mela na meje in mejnike, ki so
bili skrb le njenega “milega po-
kojnega moža Bog mu daj
dobro! —, ne pa njena. On bi
vedel, kje teče prava meja, ali
on leži v grobu . . .” Solze. “Ta
pa,” je pokazala na očeta, “bi
me najrajši vtopil v žlici vode!
Rad bi spravil mene in mojo ne-
dolžne sirote odtod, da bi po-
grabil vse sam. Zato in samo
zato je začel s to tožbo . . .”

A na poslednji obravnavi v
sodniji se je drznila še dalje.
Kakor Šibila je dvignila sebe in
svoj glas, rekoč: “Naj pekel po-
goltne tistega, ki je mejnik pre-
stavil . .

.” in se pri tem s po-
gledom zapičila v mojega očeta
ter pomembno kimaje z glavo
naznačila to, kar bi bila rada po-
ložila v besede.

Oče je tožbo zgubil in kolikor
je njega potrlo, je pa njej zra-
stel greben, tako da na mirno
sožitje skoro ni bilo več misliti.
Rastla sem v senci tega sovra-
štva in pa dolga, ki se je z iz-
gubljeno pravdo zvrnil na našo
hišo, kajti stroški so bili veli-
kanski.

Moja mati je morala takrat
iti za dva dni v zapor. Z njo
vred sva morali v zapor tudi jaz
in moja tedaj še živeča dvojči-
ca. Bilo je nama komaj nekaj
mesecev saj sva se za te prav-
de rodili —in odvisni od mate-
rinih prs sva dihali jetniški
zrak, še preden sva se življenja
zavedali ....

Ni čuda, da mrzim spore in
pravde, zlasti take pravde, ki
se vlečejo kakor polžje sline.
Prepričana sem, d$ so predolgo
trajajoči sodni procesi pravični
stvari najčešče v golo škodo.

Na primer nuerenberški pro-
ces . . . Prav nič ne bi osupnila,
če bi danes ali jutri Goering
vstal in dejal: “Naj pekel po-
goltne tistega, ki je prestavljal
evropske mejnike!” pa bi pri
tem zapičil svoj pogled v Jack-
sona, to je, v Ameriko.

Kadar se spomnite svojcev v
starem kraju, pošljite jim lan-
ski in pa letošnji Ameriški dru-
žinski koledar! Stane letošnji
$1.65, lanski $1.50. Pošljite nam
naslov in vsoto, drugo izvršimo
mi.

Pišite po novo knjigo “Slo-
vensko-ameriška kuharica” v
Proletarčevo knjigarno. Cena
$5.00. Naročite si jo še danes.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
V teh tednih jeprecej razbur-

jenja. V Parizu se gradi nekaj,
kar imenujejo mir! Upajmo,
da se jim posreči to pot, ako ne

je “Homo Sapiens”, saj kot
nam pravijo veščaki dokon-
čal na tej zemlji.

Mogoče, da ni tako resno, ter
da človeštvo vzdrži tudi še eno
atomsko vojno, ali eno je res-
nica, civilnega prebivalstva saj
po večjih mestih bi zelo malo
ostalo pri življenju. To niso rav-
no najlepše misli, ali kakor go-
vorimo in jadramo danes, bo.
če se ne spremeni v kratkem
to edin izid.

Žalostno, da izmed vseh ži-
vali na zemlji je človek edini,
kateri je posvetil vse samo de-
strukciji. Vsak napredek, vsak
korak naprej, katerega donese
veda to se reče njegovi mo-
žgani je takoj posvečen de-
strukciji. In kolikor bolj se usti
o napredku in civilizaciji, toliko
bolj je njegov način übijanja
nečloveški in to izpopolnjuje,
dokler ne bo uničil samega sebe.

Kajpada, s tem ne mislimo
vsega človeštva. Dovolj je še
ljudi na zemlji, kateri imajo
boljše namene, ali o tistih, ka-
teri nam vladajo danes, se žali-
bog ne more to reči. Kadar po-
slušaš radio, ali pa bereš naše
dnevnike in revije, se te v res-
nici poloti pesimizem.

Seveda, po vsaki večji vojni
traja konfuzija, nered ter tista
negotovost, katero more rešiti
le pravičen mir. Ali to je tisto
vprašanje: Kaj je pravičen mir?
Poglejmo židovsko vprašanje.
Milijoni pobitih in tista edini-
ca, katera je še ostala na Polj-
skem in v drugih evropskih de-
želah, je prežeta s fanatičnim
nacionalizmom o svoji obljub-
ljeni deželi, iz katere so jih izti-
rali Rimljani pred dva tisoč leti.
Ali ta dežela ni več njihova, če-
prav jim je bila obljubljena. Ta
dežela spada drugemu semitske-
mu plemenu, kateri se imenu-
jejo Arabci, ali tudi tem ne spa-
da, čeprav žive tam že tisočlet-
ja. Anglija si lasti Palestino
in obljubila jo je kot dedščino
obema tema semitskima pleme-
noma Židom in Arabcem.
Rezultat vidimo danes. Ali ti
Židje niso več tako pohlevni
kot so bili nekdaj —in danes je
Palestina v ognju.

Kaj pa Kitajska? Skoro bili
jon dolarjev je dala naša vlada
Kajškovemu režimu. Dolgo, dol
go se ni slišalo drugega kot hva
lo o tej nedemokratični tiran-
ski vladi, dokler se ni dalo več
prikriti, da je ena najbolj ko-
ruptnih na svetu. Seve, kot je
vedno “red herring” pri rokah
se isto sredstvo rabi tudi danes
za izgovor. Nedavno sem ime]
priliko slišati po radiu Fride
Utley, katera je precej poznana
tudi našim ljudem iz knjige
“The Dreams We Lost”. O nji
se je pred leti v našem časopi-
sju razpravljalo. Leta 1941 je tr
ženska apelirala na angleško
vlado za kompromisni mir s
Hitlerjem. Kongresnik Lacy.
kateri se je tudi udeležil te de-
bate, je dokazal brezupnost še
nadalje podpirati Kajšekov re-
akcionarni režim, dočim je Fri-
da že takoj v začetku obdolžila
Rusijo kot tisto silo, katera ho-
če pohrustati Kitajsko, kot je
pohrustala Evropo. Kajpada,
ves njen govor je bil po nacij-
skem načinu. Klicala je Ameri-
ko na križarsko vojno proti Ru-
siji, katera je kot je menila
indirektno neizogibna. Ču-
dno, kako so gotovi angleški re-
akcionarji navdušeni za to sve-
to vojno, seve, če je bi bila
Amerika . . .

V Indokini tudi še ni miru.
Na Filipinskih otokih se vrše
gerilski boji, katerega ozadje je
agrarno vprašanje. To se reče,
boj je med veleposestniki in pe-
oni. Samo politična svoboda ne
zadostuje. Isto ozadje je v Ki-
tajski ter podobno po celi
Južni Ameriki. Dokler ne bodo
lastovali zemljo tisti, ki jo ob-
delujejo, ne bo miru po svetu.
Nekaj podobnega je tudi na in-
dustrialnem polju. To so ABC
socializma.

V Nucrenbergu saj tako
pravijo se po dolgem času
zaključuje sodna drama nad
skupino nacijskih obtožencev.
Zavezniški obtožitelji so zahte-
vali v svojih zaključnih govorih
zanje smrtno kazen, katero so,

če jo je le kateri človek na zem-
lji, oni gotovo zaslužili.

Pri nas
Naši kongresniki in senatni

državniki so se odločili za po-
čitnice. To je seveda prav in po-
šteno. A če pogledajo nazaj na
svoje delo v zadnjem letu in
pol ni nič takega na kar bi
bili lahko ponosni. Vsi večji od-
loki so bili v prid monopolske-
mu velekapitalu. Ni potrebno
tukaj naštevati v podrobnem,
že samo uničenje vladne kon-
trole nad živili zadostuje. Razni
škandali, kateri prihajajo dnev-
no na površje, jim tudi ne dela-
jo časti. Seve, to so le posamez-
niki, ali kot obetajo, bo še pre-
cej razkritja.

Po vsaki večji vojni slede
škandali, kajti kjer so milijoni,
in v tem slučaju bilijoni
je gotovo korupcija in nepošte-
nje. Zato ni nič čudnega, kadar
odpreš časopis in čitaš, kako se
je zapravljal ljudski denar. Ni
čudno, da si gotovi ljudje žele
nazaj take “dobre čase”. Kaj so
človeška življenja, ko so tukaj
milijoni ss. Ali nekaj je: Mo-
goče bo ob takih razkritjih vse-
eno saj nekaj ljudi spregledalo?

Naše gibanje
Naše podružnice SANSa v

Chicagu so na delu v zbiranju
prispevkov za otroško bolnico v
starem kraju. Upati je, da pri
komurkoli se oglasijo naši za-
stopniki, bodo požrtvovalno
sprejeti. Vsak dar pomeni reše-
vanje življenj. Danes ve vsak o
potrebi take institucije kot je
tuberkulozna otroška bolnica,
katero naš narod v domovini
krvavo potrebuje.

* * *

Kot je razvidno, je že precej
izvodov našega Družinskega ko-
ledarja odšlo v staro domovino.
Ali nekaj ga je še na rokah. Po-
sežite po njemu! Tudi Proletar-
ca bodo v starem kraju z zani-
manjem čitali. Naročnina ni vi-
soka. Pošljite ga jim.

Kupčije z nemškimi
investicijami

Nacijski trgovski krogi in
nacijski magnati so si na Šved-
skem nagromadili ali pa inve-
stirali okrog $100,000,000 imo-
vine. Zavezniki zahtevajo, da
se jo mora njim izročiti. Šved-
ska je pristala, da se od ome-
njene vsote zavezniki upravi-
čeni le do kakih $50,000,000.
Toliko jim je Švedska priprav-
ljena dati, pogojno, da Zed. dr-
žave “odtajajo” vseh 400 mili-
jonov dolarjev švedskih investi-
cij, ki so jih ji med vojno “za-
mrznile”. Sporazum v tem smi-
slu je bil dosežen in Švedska
oo baje kmalu povabljena tudi
v organizacijo združenih naro-
lov, čeprav je med vojno v
glavnem le Nemčijo zalagala s
svojim materijalom.

Moj način zbijati šale je go-
voriti resnico. To je najsmeš-
nejša šala na svetu. Bernard
Sbavv.

Tole mi ne gre
v glavo ?

Kako to, da ako je bil letošnji
zvezni kongres res toliko zoper
inflacijo in proti dobičkom, da
je tako zastavljal boj proti dra-
ginji, to mi nikakor ne gre v
glavo! Morda pa so tudi drugi
kongresniki dobivali podkupni-
ne od špekulantov in vojnih
kontraßtorjev, ne samo dva, ki
sta bila v nedavnih preiskavah
največ omenjana v dnevnem ti-
sku.
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