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Mišice...
Ime mu je bilo Ferdinand.

Oče njegov je bil kočevskega
rodu in zato je bil i mali seveda
čistokrven Nemec, oziroma Ko-
čevar, čeprav mu je slovenska
mati komaj za silo tolkla kočev-
ščino. Oče je hodil na zimo na
Dunaj kostanj peč in prinašal
domov toliko denarja, da je čez
leto lahko igral gospoda. Ali si
je denar resnično napekel s ko-
stanjem, ali si ga je kako dru-
gače pripetnajstil, tega ni pove-
dal nikomur, na denarju se pa
tudi ni poznalo.

Pa menda ga je bilo več kriča
kot ptiča, kajti njegovo gospo-
darstvo se ni raztezalo na ženo,
ki je garala doma In pri tujih
ljudeh za tri, in ne na hišico, ki
je reva komaj skrivala svoja re-
bra in ji je vsak vetrček pogle-
daval pod šop- Skrbel pa je za
sinčka edinčka oče, kakor tudi
mati. Zato je “Ferdele” živel
veliko lepše, nego kateri kmet-
ski otrok. Osebensko dete gor
ali dol, manjkalo mu ni ničesar.
Še telovadni drog mu je oče ku-
pil, da je siti in spočiti sinko
lahko telovadil, kar mu je bilo
vse delo.

Ta “Ferdele”, ki smo ga na
skrivaj, v jezi pa tudi očito kli-
cali za “harambašo”, je rad pri-
hajal v našo skupino. Največ se-
veda zavoljo tega, da je dražil
in pa da nam je razkazoval svo-
je “muskelne”. Stegnil je levico,
zaokrenil pest navznoter proti
sebi, pa pokazal na napeto la-
ket. “Daj, potiplji tole!” Dobro
se mu je zdelo, ako se je kateri
nas malih skušal umakniti, za-
kaj nobeden mu ni bil premaj-
čken, da se mu ne bi hotelo po-
šopiriti pred njim.

Njegov “Potiplji . . .!” ni bil
nikoli vabeč, pač pa zahtevajoč,
ukazujoč. In če se je kdo obo-
tavljal, ali celo zavihnil nos, ali
se kako drugače namrgodil, ali
pa se je velikemu čudu premalo
začudil, ga je z navzdol obrnje-
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Franccska socialistična stranka
hoče ostati na svojih nogah

Obstojala je že velika nevarnost, da bo zmagala v francoski
socialistični stranki struja, ki sta jo vabile v svoje toke angleška
in ameriška vlada, v namenu, da s tem oslabita moč komuni-
stične stranke. To bi ob enem zmanjšalo vpliv Sovjetske unije
in zgolj za to se je šlo.

Ncwyorški New Lcadcr je glasno pojamral, da so zmagali
na konvenciji francoskih socialistov levičarji in se ni tega prav
nič radoval. A je bilo pravilno, da je bil izid zborovanja tak
kot je.

V Franciji obstojajo sedaj tri glavne stranke. Komunistična
je najjačja. Socialistična je vsled nesoglasij v svoji sredi precej
trpela, a je približno enako močna. In stranka desnice, ki se sma-
tra v sedanjih tokih evropske politike za krščansko liberalno
karkoli to je pa se trudi, da bi dobila vodilno vlogo v državi.
Ima jo sicer že v sedanji vladi. Zmagala je na referendumu, ko
se je šlo za novo ustavo. Zagovarjali so jo komunisti in socialisti.
A zmagala je na splošnem glasovanju desnica. Sedaj sestavlja
konstituanta spet novo ustavo. V teh trenjih posebno anglo-ame-
nški krogi delujejo, da bi šli socialisti rajše v koalicijo s krščan-
sko demokratsko stranko kot pa da kolaborirajo s komunisti.

Konvencija socialistične strane pa je odločno sklenila, da se
s krogi, ki zajemajo inspiracije in navodila v Vatikanu, socialisti
v Franciji ne bodo pajdašili.

Ob enem so poudarili, da bodo sodelovali s komunisti v vseh
tvareh, ki so obema strankama skupnega značaja. Ampak na

ugestijo za organično združenje obeh skupin v eno stranko je
bila ogromna večina proti iz razloga, ker delegati še niso pozabili,
kako naglo se je taktika francoskih komunistov spremenila proti
Franciji čim je bil sklenjen v avgustu 1939 pakt prijateljstva
med Berlinom in Moskvo.

Vendar pa je dobro, da se zapadnemu kapitalizmu ni posre-
čilo spraviti ti dve stranki v Franciji v borbo drugo proti drugi.

Leon Blum, ki je dobil v Zed. državah milijardno posojilo,
je na konvenciji ostal v ozadju. Oziroma se v ospredje on ni več
silil. V jetništvu pod Hitlerjem in v policijski kontroli pod Vi-
chyjem je veliko prestal in se utrudil. Tako so ostali v ozadju z
njim vred tudi mnogi drugi stari strankini prvaki. Nikomur iz-
med njih se ne more očitati, da bi kdaj, izdali svoj razred. Toda
v borbi med vzhodom in zapadom pomišljajo —s kom.

S stranko, ki je poslušna Velikanu, nikakor ne, je rekla
večina.

S komunisti direktno tudi še ne, dokler ne postanejo povsem
francoska delavska stranka.

Rezultat je torej tak. da londonska in washingtonska diplo-
macija nista zmagale, a tudi moskovska še ne. Je pa pot v sode-
lovanje med dvema delavskima strankama bolj odprta kot pa je
bila do te konvencije soc. stranke.

To je dobro za Francijo in za delavstvo po vsem svetu.

"Direktna akcija" brezdomcev v Angliji
napravila vladi veliko preglavic

Pomanjkanje stanovanj je v Angliji še veliko hujši problem
kakor v tej deželi. Kajti tam je bilo ogromno hiš porušenih. Vla-
ča ima posebnega ministra, ki ima nalogo baviti se samo s stano-
vanjskim problemom. Vojaki več milijonov vojakov je prišlo
domov in prvo, kar so se vprašali, kje dobiti stanovanje zase in
njihove neveste. Toda hiše je z bombami lahko podirati. Gradnje
pa vzamejo časa.

Pred par tedni se je v Londonu in tudi drugje na Angleškem
dogodilo, da so si brezdomci začeli iskati stanovanja z invazijo
v take hiše, ki so bile prazne. Namreč vile bogatašev, katerih
lastniki so domovali kje v letoviščih in zasedli so tudi nekaj napol
izpraznjenih hotelov in sploh vsa prazna poslopja, ki jim bi uteg-
nila služiti za stanovanja.

Vlada je obdolžila za to akcijo komuniste. Policija jih je
nekaj aretirala in udiralcem v tuje hiše pa zaprla vodo in plin.

Pač za vlado, ki je obljubila rešiti stanovanjski problem v
rekordnem času, zelo neprijeten incident.

Ampak predstavimo si, ako se bi baj takega dogodilo v na-
šem Chicagu. Vsa mestna in okrajna policija bi bila pokoncu v
protektiranju praznih vil na takozvanem zlatem bregu (ob jeze-
ru), kjer je v njih na stotine in stotine praznih sob. Pri nas ni
nikomur dovoljeno iskati si stanovanje z “direktno akcijo”. Sicer
tudi v Angliji ne. Razlika je le ta, da tukaj proti kršilcem posto-
pamo z brutalno silo, dočim tam z njimi bolj človeško ravnajo.

Čemu naj bi delavci spet prispevali za
"zmago", kakršno so izvojevali I. 1944?

Politični odbor unij CIO je v kongresni volilni kampanji za
izvolitev takih kandidatov, ki so naklonjeni delavskim težnjam.
V ta namen zbira med člani unij CIO prispevke. Vsak član naj bi
dal dolar. A odbor ve, da je v unijah več kot polovica članov
brezbrižnih za vsako resno stvar. A ob enem tudi ve, da je med
onimi, ki so bili delavni v kampanji predsedniških volitev in
zbrali v sklad politične akcije CIO precej stotisočakov, sedaj ve-
liko razočaranih.

Tik po volitvah je politični odbor CIO ugotovil, da je dobila
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POVRAČANJE AMERIŠKIH DEKLET, ki so bile v vojaški službi, je v newyorški luki in v drugih
napravilo veliko prijetnih momentov, bodisi zanje, za njihne fante in za publiko, ki jih je radostno sprejela.
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no desno dlanjo in stegnjenih
prstov vsekal križem čez laket,
ter se nato posmehljivo in sa-
mozavestno popasel na učinku,
češ, aha, čutiš zdaj moje miši-
ce? Oh, kako smo ga črtili!

Zapomnila sem si, kako tak
udarec boli! Zakaj včasih je na
tak način udaril tudi mene. Ne-
koč me je pa vendarle preveč
zabolelo in sem ga od bolečine
in jezo prevzeta precej na trdo
sunila v želodec. To pa je bila
nezaslišna predrznost od take-
ga drobca, kot sem bila jaz. Te-
ga seveda ni mogel mirno pre-
nesti, temmanj, ko je “občin-
stvo” okrog naju hotelo popoka-
ti od prikritega smeha. Le neka-
teri so se smejali na ves glas.

Smeh in prhanje pa je pone-
hal'', ko so otroci opazili, kako
ga je spreminjala barva. Naj-
prej zelen, nato pa ko puran
rdeč je krčil pesti. Bala sem se
ga, vendar sem navznoter po-
tegnjenih ustnic tudi jaz pripra-
vila že pest, da ga sunem na vso

' moč, če bi se mi približal. Mo-
rala je biti to prav smešna sli-
ka. Drug proti drugemu sva si
bila nekako tako, kakor vrana
proti vrabcu. Jaz, najmanjša v
vsej šoli on pa za ponavljal-
no šolo zrel vsaj po letih, če že
ne po pameti. Saj se že iz te po-
vršno podane slike lahko raz-
vidi, da ni mogel biti bistrega

| uma.
V najbolj napetem trenotku,

ko mi je od straha in razburje-
nosti razbijalo srce prav že v
vratu, se je oglasil neki Peter,

j “Oh,” je dejal, “s prvorazredar-
ji se pa jaz že ne bi pretepal! Pa
še z deklico . . .” Peter ni svojih

j največ ob motiki pridoblje-
nih mišic nikoli kazal- Polo-
žil pa jeFerdeleta na tla, kadar-
koli se mu je vzljubilo in zalo
je njegova beseda pri njem tu-
di nekaj zalegla.

Maščevanje je baje sladko; za
zabiteže še posebno. Morda je
vso naslednjo noč tuhtal, kako

bi se osvetil. Drugi dan mi je

zvezna kongresna in senatna zbornica napredno večino in da je
k temu posebno on (odbor za politično akcijo CIO) pripomogel.
In zmagal je kajpada Roosevelt in Truman. To je bil triumf tudi
za načelnika politične akcije CIO pokojnega Sidneja Hillmana
in tovariše.

Izkazalo se je kar socialisti vedno poudarjamo, da zmage
kapitalističnih strank ne morejo biti zaeno zmage za delavsko
stvar. In tako je moral končno tudi politični odbor unij CIO pri-
znati, da je bil sedaj dokončani zvezni kongres eden najbolj re-
akcionarnih v zgodovini.

Kampanja za izvolitev kandidatov v novo zbornico je v teku
in v nji je spet udeležena tudi politična akcija unij CIO.

Predsednik CIO, Philip Murray, je nedavno na konferenci
zastopnikov unije jeklarskih delavcev dejal, da so se člani na
apel za prispevanje po dolarju v kampanjski sklad slabo odzvali.
Urgiral je navzoče, naj jim predoče, kako potrebno je za delavce
pomagati v volilnem boju, kajti če bodo brezbrižni kdo ve,
kakšen kongres bomo dobili!

“Zato potrebujemo kampanjski sklad saj kakih $400,000,”
je poudaril, “toda odziv doslej je bil nezadovoljiv.”

Bržkone delavci niso pozabili “zmage” v letu 1944, v kateri
so veliko prispevali gmotno in z aktivnostmi, pa se jim zdi, da se
za tako taktiko ni vredno truditi. Letos sitjo spet v iste sorte kam-
panji in rezultat bo nedvomno sličen kakor je bil v novembru
1944. Delavstvo, ki se je ponašalo, da je zmagalo, pa je izprevi-
delo, da so triumfirali privilegiji. In pa da je “new deal” povsem
zatonil.

Dokler bo ameriško delavstvo koncentriralo svoje politične
energije v kapitalističnih strankah, bodo vladali privilegiji in v
kongresu ne bo imelo drugega kot nekaj prijateljev. Šele kadar
se odloči za socialistični program in si ustanovi svojo stranko,
postane drugače.

namreč iztrgal iz rok v robček
povezani in za kosilce odmerje-
ni kosec kruha, stekel z njim za
ograjo in mi vse skupaj po pa-
sje zamočil . . . Takega mi je po-
tem vrgel pod noge.

Takrat je pa Ferdele skupil,
čeprav Petra še ni bilo na šol-
ski vrt. Kmetski otrok ve, kaj
je kruh- Pozna njegovo ceno.
Ve, koliko truda in brige in tve-
ganja stane. Par lakih dečkov
je bilo zraven. Molče so se spo-
gledali. Na zaradi mene, zaradi
kruha so pograbili paglavca, mu
spodnesli noge, da je padel po
tleh, mu sedli na prša, prisko-
čilo jih je še nekaj, da so mu dr-
žali roke in noge. Nato so mu
začeli tlačiti oskrunjeni kruh v
usta. Ali ker jih ni hotel nika-
kor odpreti, so mu pa z njim
obribali obraz. “Na, na naa, šče-
ne kočevsko .

. •”

V ta nenavadni prizor zavero-
vani nismo videli učitelja, ki je
prišel že toliko blizu, da je ujel
“ščene kočevsko”, a Kočevar je
bil tudi učitelj . . . Dečki so
bili za svoj greh kaznovani.
Morda bi se bilo iztekla kako
drugače, če bi bili znali Ferdi-
nandovo ostudno dejanje polo-
žiti v lepe in spodobne besede.
Ali ker tega nismo še znali, smo
le lepo in spodobno molčali, do-
čim je Ferdele triumfiral . • .

Zakaj sem se spomnila te
davno minule zgodbe in zakaj
vam jopripovedujem? Zato pač,
ker naletimo na neko sorto Fer-
dinandov povsod v življenju in
ker se pojavljajo celo na dan-
današnji svetovni pozornici. Če-
mu toliko groženj in žuganja in
razkazovanja “muskelnov” v
obliki oborožene sile na suhem,
na vodi in v zraku, ako je veli-
kim mogočnim narodom resni-
čno do sprave in mirnega so-
žitja! ?

Trpko je bilo čitati in poslu-
šati gonjo proti Jugoslaviji za-
voljo tistih dveh iz zraka zbitih
earoplanov. Ne. ni se še dogna-
lo, če se sploh kdaj bo, kako je
bilo tisto z “oblaki” in so li Ju-
goslovani šteli v zraku le muši-
ce, ali pa resnična letala . . . To-
da protestirali so! Ne enkrat,
ampak večkrat so protestirali in
mislim, da ne brez vzroka.

Trpko je bilo tudi gledati v
ameriškem časopisju priobčene

■ slike vojaških oddelkov, ki so-
kol pravimo—do zob oboroženi
marširali ob Morganovi liniji,
da bodo videli oni tam . • . “Daj,
potiplji tole . .

.!”

Demobilizacija mornarice
končana

Iz ameriške bojne mornarice
je bilo po vojni odpuščenih
okrog 3,100,000 mož. V nji je
ostalo še 525,000 častnikov in
mornarjev.

To seveda ne pomeni, da je
naša mornarica zmanjšana za
milijone mož, kor stotisoči iz-
med njih so ostali v rezervi in
ob enem je tu še vsa oprema, ki
bi omogočila takojšnjo mobili-
zacijo. Torej se mornarični od-
delek upravičeno ponaša, da
imamo najmogočnejšo bojno flo-
to večjo, kot vse druge drža-
ve na svetu skupaj.

Da-li bo služila miru, ali pa
netila novo vojno, to je odvisno
od državnikov, ki - odločujejo o
takih stvareh.

Veliki misleci imajo namene,
drugi le želje.—Washington Irving.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Nikdo ne more trditi, da ne

živimo v dobi velikih dogodkov.
V Parizu, na Kitajskem, v Indi-
ji, Palestini, Balkanu in tukaj
pri nas v Ameriki se piše zgodo-
vina z velikim črkami. Ali kot
je že navada v takih časih, gre j
večina ljudi mimo teh dogod-
kov kot da se vrše kje na Marsu.

Je pa tudi navadnemu člove-1
ku težko razumeti to vrvenje,
ker ne pozna ne evropskih in ne
svetovnih razmer in so mu vse
te stvari znane samo toliko, kar
sliši po radiu in pa kar mu dnev-
no zabijajo v glavo naši bur-
žvazni dnevniki. Čiang Kai-šek
mu je radi tega znan kot ne-
vstrašen boritelj za dernokraci-'
jo, in pa da je naš zaveznik, j
osvoboditelj ter narodni junak
Kitajske- Grški kralj Jurij, za
katerega so pod našim in angle-
škim pokroviteljstvom glasova-
li 1. septembra “dernokracijo”
ljubeči Grki je tudi naš za-
veznik in velik demokrat. Cau-
dillo Franco je, če čitate naše
meščanske liste, tudi velik krist-
jan, borec proti krvoločnim ne-
vernim komunistom ter rešenik
katoliško civilizacije v Španiji.
Isto tako portugalski Salazar.
Japonski mikado se je tudi po-
demokratil ter je na potu “pra-
ve demokracije”.

Kdo ve? Mogoče bomo kmalu
potrebovali zaveznike. Da, časi
se spreminjajo! Včeraj naši za-
vezniki danes naši sovražni-
ki in obratno. Trgovski interesi
in moč propagande so mogočna
sila, še posebno kadar so v oza-
dju atomske bombe

Po svetu
Ko to pišem, usoda Trsta in

i Primorja še ni odločena. Kaj-
i pada, znano je, kaj imajo priča-

! kovati naši ljudje v stari domo-
vini. “Vox populi, vox Dei”, ima
zelo malo pomena v današnjih
časih. Kadar demonstrirajo naši
ljudje v Trstu so napadeni
od najete fašistične policije ter
od zavezniškega vojaštva. S
kakšnimi imeni se osipa naše
ljudi v zavezniški vojaški zoni,
o tem je bilo že večkrat poroča-
no. Kot je nedavno pisal neki
časniški poročevalec citiral
je besede ameriškega vojaškega

i poveljnika: “Mi tukaj smo edi-
na jez ki drži nazaj val komu-
nizma, da ne bo poplavil vso za-
padno civilizacijo.”

“Zapadna krščanska civiliza-
cija”, kot jo nazivajo naši dr-
žavniki, mora biti pač na zelo

i slabih nogah če je res v ne-
i varnosti pohrustanja te velike
institucije po Jugoslovanih. Še

, posebno po tistem nesrečnem
dogodku izbitja ameriškega le-
tala po jugoslovanskih letalcih
se je stvar še veliko bolj poslab-
šala- Ali eno je, na kar so naši
ljudje v Sloveniji lahko pono-
sni na mirovni konferenci v
Parizu imajo dobre zastopnike.
To priznava tudi naša ameriška
diplomacija in naši časnikarski
zastopniki.

Na Grškem so odglasovali za
kralja. Kot pravijo, je bila za
monarhijo velika večina, katera
pa se je kljub štetju po rojali-
stičnih odborih precej skrčila.
Stvar je bila tako sramotna, da
še celo naše časopisje ni hotelo
veliko pisati o tej zmagi. Ali
dovolj o tem.

Na Bolgarskem je bilo ravno
narobe. Mali kraljiček, ali bolje
njegov regent je dobil to kar bi
bil dobil grški Jurij v drugem
položaju. Brco! Ko čitam iz-
črpke knjige “As He Saw It”, v
reviji “Look” knjigo je spi-
sal sin pokojnega predsednika
Eliiott Roosevelt, mi je natanko
znano, kaj bi se dogodilo z Ju-

. goslavijo, ako bi prišli v njo An-
I gleži prvi in pa naša ameriška

. armada. Peter bi imel zagotov-
ljen prestol in pa “demokracija”
ter “krščanstvo” bi bilo rešeno.

Državni tajnik Bvrnes je imel
predzadnji teden v Stuttgartu
zelo zanimiv govor. Nemcem je
povedal precej stvari, med dru-
gim. da meje, kot so bile dolo-
čene na Jalti, za Ameriko niso
obvezne. Povedal je Francozom,
da Porenje in Porurje niso fran-
coska ozemlja. Omenil je. da
Zedinjene države žele centrali-
zirano novo Nemčijo, katera bo
lahko sodelovala v zapadni Ev-
ropi, ter končno, da Zed. države
ne pojdejo v izolacijo, temveč
ostanejo v Evropi še dolgo ča-
sa. V prvi vrsti je bil namenjen
ta govor Rusom, kot odgovor
Molotovu, kateri je nekaj slične-

ga omenil Nemcem par tednov
prej. Ali posebno je to udarilo
Poljake, kateri, so že zasedli vse
ozemlje do reko Oder, ter so v
večini že izgnali nemško prebi-
valstvo. V prihodnjih dnevih
bomo več slišali o tem-

Da to ni človekoljubna lju-
bezen do Nemcev, ampak samo
diplomatska bitka kdo si bo pri-
dobil Nemčijo, je razvidno tudi
slepemu človeku. Da se to tudi
več ne skriva,, je jasno povedal
kolonar David Lav/rence, kateri
piše v Knightovih dnevnikih.
Povedal je: “Če se nadaljuje
kot je sedaj, je jasno, da ako
pride do spora med sovjeti in
njih sateliti, bodo naši zavezni-

| ki med drugimi Nemčija in
Japonska. Edina rešitev v dru-
gem slučaju bi bil padec komu-
nistično vlade v Kremlinu ter
ustanovitev “demokratične”
vlade v Rusiji. To so odprte be-
sede, kajneda?

Pri nas
Ni treba omenjati, da če tudi

so jesenske volitve še dober me-
sec naprej, je kampanja že v
polnem tiru. Tudi naše unije so
na delu, ali žalostno ameri-
ško delavstvo v teh zgodovin-
skih, tako strahovito resnih ča-
sih—nima nobene politično or-
ganizirane sile. Tudi v državah,
kjer je včasih imelo socialisti-
čno delavstvo svojo moč, kot na
primer v Wisconsinu, je danes
zamrlo. Samo tu in tam je še
nekaj ostankov nekdanje sile.
Da je reakcija na delu in si že
sedaj napoveduje zmago ve-
mo, ali kje je tista demokra-
cija, kamor bi se človek obrnil?
V Washingtonu je danes ni!

Za jesensko kampanjo se še
posebno rabi vse napake, katere
je v zadnjem letu doprinesla

( stranka, o tem ni dvoma Ali ka-
dar pridejo ljudje, kot je bivši

! predsednik Hoover, ali pa naš
illinoiški governer Green, ki se
dušajo o grehih demokratske
stranke, potem mora vedeti
vsak politični diletant, kaj ga
šele čaka pod novim gospodar-
stvom. Ne, za delavstvo, katero
je politično neorganizirano, se
ne obeta nič dobrega.

Za špekulante na borzi, ter za
tiste, kateri radi jedo obilico
mesa, tudi ni dobro v zadnjih
dnevih. Čudno, vojna je minila
že več kot pred letom dni, ali
pri mesarju ni mesa, v proda-
jalnah ni mila, ne rjuh, ne riža,
ne papirnih obrisač itd. Samo
vprašaj ženo pa ti bo pove-
dala . .

.

Zenske v lepotišnicah
veliko potrošijo

Cenijo, da bodo letos ženske v
tej deželi potrošile v lepotišni-
cah (beauty parlors) nad 200 mi-
lijonov dolarjev. Obiskuje jih
41 milijonov žensk v starosti od
16. do 60. leta.

Ista statistika pravi, da je v
tej deželi 85.000 lepotišnic, ki
izdajo za plače svojim delav-
kam $70.000.000 na leto.

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.

Tole mi ne gre
v glavo?

Kako to da niti predsednik
in njegova družba ne ve, kaj
pravzaprav je ali bi morala biti
vnanja politika naše vlade, to
mi nikakor ne gre v glavo’
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