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ARKADIJ AVERČENKO:

DRAŽBA

i POVESTNI DELI

Čarobno lepega, prekipevajo-
čega poletnega dne sem sedel v
avtobus, da me popelje v mon-
deno kopališče Eupatorijo.

Poleg mene sta bila v avto-
busu: prvič očarljivo lepa,
mlada dama, polna življenja, z
dražestnimi zlatimi lasmi, pre-
krasnimi jamicami v licih in
bajno slokih nožič. Ogledoval
sem svojo sopotnico in se, po
20 minutah notranjega boja,
smrtno zaljubil vanjo. Drugič
je bil tu mlad gizdalin z mo-
noklom.

Moj drzen boj s samim seboj
je le trajal celih dvajset minut,
dočim je mladi mož brez
vsakršnega boja že po dveh
ali treh minutah hotel dokazati,
da je edini zmisel njegovega
življenja dama z dražestno
zlato glavico.

In tedaj je nastal med me-
noj in njih neviden dvoboj

Oba sva se borila za zlato-
lasko.

Ugotoviti moram, da so žene |
in dekleta, če so še tako lepe
in čistokrvne, izredno navihana
in prekanjena bitja, ki rešujejo
vse svoje srčne zadeve po na-
čelu izklicatelja na javnih dra-
žbah.

Vzemimo na primer kovinast
pladenj za posetnice. Živ krst
ga ne rabi in nihče se ne do-
misli, da bi kupil tak pladenj v
trgovini . . . Toda, če je pladenj
razstavljen na dražbi in sklica-
telj pravi: ‘ Kovinast pladenj
100 rubljev! Kdo da več?”
Sosed takoj zakliče “150 rub-
ljev” in ljudje vzplamte ter ga
toliko časa draže, dokler ni pla-
denj njihov.

Do pičice tako ravnajo žene
in dekleta z možmi. Če so v
družbi dveh ali treh mladih lju-
di. izigravajo drugega proti dru-
gemu in kdor plača najvišji
vložek, zmaga.

Ko posedemo v avtobusu na
svoja mesta, pravi Golobucev

tako je mlademu gizdavcu
ime —, da je srečen, ker ima
tako dražesten vis-a-vis. Skušal
>em ga pobiti s pripombo, da

pozabljamo v družbi mladih,
duhovitih dam vse napore po-
tovanja. Udarec je zalegel.. .

Nato pravi Golobucev, da ni-
ma v zdravilišču nobenih znan-
cev in da je svoji lepi sopotni-
ci rad na razpolago. Nakar ta-
koj vzkliknem: “Milostljiva, če
ne dobite nobenega zatočišča,
Vam preskrbim prijetno sobo v
neki vili ob obrežju z lepo te-
raso.

Vendar Golobucev ni bil ta-
ko hitro premagan.

“Kaj takega doživi človek sa-
mo v domačem letovišču. Tu
opažamo pomanjkanje kulture
in napredka. Toda v inozem-
stvu, v Švici na primer. ..”

“Ste bili že v inozemstvu?”
je živahno vprašala Marija Ni-
kolajeva.

“Kajpada! Prepotoval sem
Evropo po dolgem in počez.”

Marija me pogleda očitujoče
s svojimi sinjimi očmi, kakor bi
me hotela, enako izklicatelju
na dražbi, vprašati: “In ti?”

V tem trenutku začujemo br-
nenje zrakoplova. Ozremo se
kvišku in vidimo zrakoplov, ki
je krožil po zraku.

“Ste že kdaj letali?” je vpra-
šala najina sopotnica mojega
tekmeca—samoobsebi umevno.

“Seveda. Saj sem znan leta-
lec ... V vojni sem bil vojni le-
talec.”

“Česa mi ne poveste,” se za-
čudi Marija in strese svojo zla-
tolaso glavico. “To je jako in-
teresantno. Povejte mi kakšno
epizodo iz vašega življenja kot
letalec.

“Prav rad. Nekoč sem se dvi-
gnil, da izsledim sovražnikove
postojanke. Letal sem eno, dve
uri, kar sem naletel na sovraž-
nega letalca, ki je letel na Ble-
riotu. Sprožil je proti meni svo-
jo mrtvaško ragljo. Nisem izgu-
bil poguma, izvlekel sem samo-
kres iz žepa in ko sem letel tik
njega, sem mu zaklical: “Pre-
daj se!” padel je na kolena in
prosil milosti; toda jaz sem ga
pograbil za vrat, ga potegnil v
moj zrakoplov, obesil z vrvjo

Postanite prostovoljna
pomočnica strežnicam

*** Pomoč podnevu se
: nujno rabi

Zglasite se v vaši naj-
bližji bolnici

M' P a telefonirajte
WABash 7858
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“Gotovo da sem
.

lahko v pomoč strežnicam
HVALA MOJEMU

MODERNEMU AVTOMATIČNEMU ŠTEDILNIKU"

“Takole lahko prostovoljno pomagam strežnicam dva dni
v tednu in obenem kuham za svojo družino: Predno od-
idem zjutraj na delo v bolnišnico, dam jestvine v štedilnik
in ko sem odsotna v bolnišnici, avtomatični kontrolnik na
istem dela zame. Ko se vrnem imam kosilo gotovo in v
redu za serviranje. Torej, ako si želite nekaj prostega časa
po vojni zase in družino, zagotovite si moderni štedilnik ko
bodo zopet na trgu.”

COMMONWEALTH EDISON
COMPANT

I njegovo letalo na svoje in glad-
Iko pristal s svojim letalom,
ujetnikom in njegovim letalom
v naših postojankah ... Umlji-
vo, prejel sem za to visoko odli-
kovanje.”

Lepa plavolaska je koketno
in zaljubljeno gledala mojega
tekmeca, za njo sem bil kratko-
malo “ad acta” ...

“Moj Bog ... Vi ste junak!
Povejte mi, ali bi me ne mogli
peljati z letalom nekoliko na
izprehod?”

“Z veseljem!”
“Ne bom padla?”
“Če jaz sedim za krmilom,

sedite vi tako varno kakor do-
ma v naslonjaču.”

“Vi ste tako neustrašeni! Ju-
nak! Z vami se ne bojim! Kedaj
bova letela?”

“Zaradi mene že jutri...
Škoda, da nimam tu svojega le-
tala.”

“Znate letati z vsakim leta-
lom?” sem ga navidezno brez-
brižno vprašal.

“Z vsakim, toda letalom
znamke Bleriot dajem pred-
nost!”

“Kakšno srečo imate!” sem
pripomnil in si mel roke. “V
.hangarju v Eupatoriji imam

| kot iz škatljice vzeta, dva nova
i Bleriota. Šofer, kdaj dospemo
v Eupatorijo? Ob štirih. Čaro-
vito . . . tam se bomo nekoliko
odpočili, kaj zavžili in okoli pe-
tih vas povedem na letališče.
Tam nama lahko takoj razkaže-
te svojo letalsko umetnost in
odletite z našo dražestno sopot-
nico na izprehod.”

Še nikadr nisem videl člove-
ka, ki bi bil tako pobit, kakor
je bil Golubcev v tem trenutku.
Zamrmral je nekaj, da more le-
tati le, če rabi izvestno vrsto
bencina, da mora predvsem u-
gotoviti smer vetra, da je za le-
tanje potrebno posebno dovo-
ljenje. Na vse to sem mu pojas-
nil, da imam dovoljenje v svo-
jem žepu.

Ob tem se je nevidno zgrudil
kot oni letalec na kolena, prosil
milosti, pojasnjeval, da ga ča-
kajo v Eupatoriji nujni oprav-
ki, da bo prost šele okoli dese-
tih zvečer in da bi bilo potem
težko .

. .

Sedaj je ležal pred mojimi
nogami. Marijina roka je med
tem smuknila iz njegove roke

| v mojo roko. Nad nama je kro-
i žil zrakoplov in naju blagoslav-
ljal s svojimi krili .

.
. Golobu-

cev je izgledal, kot bi pravkar
strmoglavil z letalom vred na

j tla.
Končno je nevidno kladivo

dražbenega izklicatelja vendar
zapelo meni v prid, in zmagal
sem takorekoč za dolžino nosa.

Če bi ne bilo te nevidne dra-
žbe, bi si nidkdar ne bil osvojil
lepe, male zlatolaske . .

.

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Se še spomi-

njate tistih dobrih časov, ko
vam ni bilo treba iti po paket
cigaret miljo daleč? In ko je
zaposlena delavska mati poslala
svojega sinka v mesnico, da ji
prinese mesa? Fant pa je med-
potoma pozabil, koliko naj ga
prinese, pa je mesar napisal na
listek, koliko mu je dal mesa,
v nadi, da bo tako pravilno. In
ob enem prijazen nasvet, naj v
prihodnje fantu napiše, koliko
funtov mesa želi.

☆
Tri dni zaporedoma je imel

moj mesar napis “mesnica za-
prta. Ni mesa, niti možgan.” če-
trti dan sem v želodcu občutil
nekak potres in ob enem opa-
zil, da so hlače postale ohlapne
in da lezejo navzdol. Nategnem
pas. Pok! Pretrgal se je. Ža-
lostno ogledujem položaj svo-
jih hlač, ki so zlezle na pete.
Pri tem sem se domislil, da smo
pač v vojnem času. Ampak ti-
stega napisa, “nimamo mesa, ne
možgan’ moj želodec ni poza-
bil. Ker se v kuharski stroki
prilično razumem—saj jo prak-
ticiram že nad 35 let, mi je ši-
nila misel v glavo: kaj ko bi
pas na drobno razrezal in na-
pravil iz njega rižoto?

☆
Dr-r-r, pozvoni hišni zvonec.

Nejevoljno vstanem s stola in
odprem. Pred mano je poštni
uslužbenec s paketom, ki mi je
poslan po zračni pošti. Previ-
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EL 3MWI
JAPONSKI UJETNIK v ameriškem jetniškem taboru na Okinawi.

Kaj neki premišljuje? Bržkone to, da je položaj Japonske brezupen
in vojna zanjo povsem izgubljena.

dno ga odvijem. V njemu je bi-
lo pet krvavih klobas in pismo
sledeče vsebine: “Cenjeni J. C.
Slišala sem, da ste zopet bolni.
Ne vem, ali potrebujete krvnih
transfuzij ali ne, a pošiljam
vam krvave klobase. Veste, v
gotovih ozirih se mi vaši članki
dopadejo, ne odobravam pa va-
šega špikanja na sv. očeta. Za-
kaj ne posnemate clevelandske-
ga moralista BiUyja Sundaya?”

☆
Cenjena gospa A. M.! Iskrena

vam hvala za poslane klobase.
A glede drugega, prosim, zave-
dajte se, da živimo v svobodni
Ameriki. Clevelandski moralist
“Billy Sunday”, kakor ga vi
imenujete, ima enako pravico
pisati članke, kakor jih imam
jaz ali vi.”

☆
Na Hitlerjev rojstni dan 20.

aprila t. 1. so se s “firerjem” se-
šli njegovi generali in mu re-
kli, da se njihna armada naglo-
ma ruši in z njo vred tretji rajh.
V njegovem satanskem srcu se
je zaiskrila iskrica resnice. “Te-
ga Anglija ni želela,’ je dejal.

Malo več luči. Med Londo-
I nom in Titom se je v preteklih
| mesecih prijateljstvo zelo ohla-
dilo. L. 1944 se je Churchillov
sin nahajal precej časa v Tito-
vem glavnem štabrf v gorah.
Nekega jutra se je od Tita po-
slovil in odletel z letalom. Par
ur pozneje so prihrumeli tja
nemški aeroplani z gliderji, na-
polnjenimi z nacijskimi vojaki.
Bilo jih je več tisoč. Spustili so
se na Titov tabor in ga napadli.
Tito jim je pobegnil in si rešil
življenje v zadnji sekundi. Na-
slednji teden je odpotoval v
Moskvo.

Chicago Daily News priob-
čuje že precej časa beležke iz
dnevnika italijanskega gang-
sterja grofa Ciano, Chicago Sun
pa notice “demokrata” Goerin-
ga. Ako ne bi bil “demokrat”,
mar bi mu Angleži dovolili bi-
vati v enemu najboljših njihnih
hotelov?

☆
V otroških letih sem v po-

mladnih tednih opazoval, kako
so se ob nastali nevihti piščan-
ci nagloma poskrili pod peroti
svoje kokošje vzgojiteljice in
zadovoljno dremali. A neki del
mase, ki ima človeški (ne kurji)
razum pa se danes čudi, kako
to, da si evropski narodi iščejo
v teh viharnih časi zavetja pod
sovjetsko republiko.

☆
Ko so se v Frankfurtu zbrali

zmagovalni zavezniški povelj-
niki, je govoril najprvo sovjet-
ski poveljnik general Žukov, ki
je med drugim dejal, da so Ru-
si načelno proti brezposelnosti
a ob enem žele, da ne bi bilo
treba rdeči armadi nikdar več
garati na evropskih bojnih po-
ljanah. Kajti Sovjetska unija
hoče, da nastane na njih trajen
mir. Kako so to razumeli v Lon-
donu in Washingtonu, do danes
ni še znano.

☆
Vsakdo lahko prizna, da so-

vjetski diplomati niso kaki ov-
čji pastirji in tudi ne nedolžna
bela jagnjeta. Niti ne more ni-
hče trditi, da so breznačelni.
Njihova glavna briga je izvoje-
vati svoji deželi po 27. letih
borbe in trpljenja dividende, ki
jih je zaslužila uživati v miru
in svobodi.

☆
Povprečno skrbno mater vza-

me 21 let, da vzgoji svojega si-
na v vzornega moža. Napačna
ženska pa ga lahko v enem te-
dnu spremeni iz moža v “afno”.

☆
Nedavno smo spet čitali, da

so našli Hitlerja mrtvega, in na
drugem mestu, da je pobegnil
v Argentino. O mačku pravijo,
da ima devet življenj, nikoli pa
še nisem slišal, da bi imela pod-
gana več kot eno življenje.

☆
Mnogi smatrajo, da so civili-

zirani ljudje tisti, ki z obleko
skrivajo, kar je civilizacija u-
stvarila na njihnih telesih.

☆Radoveden sinček: “Mama,
ali naš župnik kdaj moli za tisti
prejeti denar, o katerem ga ne
sliši nihče kot Bog?”

☆
Soseda: Dober dan, Jerca.

Ko sem šla mimo vas k maši, je
nekdo v stanovanju klel kot sto
vragov. Kaj je bilo hudega?

“Oh, Špela, to ni bilo nič po-
sebnega. Moj stari ima grdo na-
vado, da vsako nedeljo zjutraj
rad spi; ko vstane, vidi, da je
pozen za k prvi maši, potem ne
more najti mašne knjige, pa
preklinja od jeze.”

John Chamazar.

KAKTUS PIŠE
Pueblo, Colo. Tukajšnja

slovenska naselbina je bila
smelo rečeno, takorekoč prva,
v kateri se je pričelo gibanje
svobodne misli in najbrže tudi
prva, v kateri se je pričela raz-
vijati dramatika. Vzrasla je,
se razcvetela in živela. Onih
Slovencev, ki so se prvi udej-
stvovali na tem polju, ni več v
Pueblu. Izselili so se v druge
kraje. V Pueblu so bili le toliko
časa, da so oživeli med ljudmi
veselje do dramatike. Nekateri
so že umrli, oni, ki še žive, pa
se lahko z veseljem spominjajo
skromnih, toda uspešnih začet-
kov na tem polju.

V začetku tega stoletja je bi-
la menda prva večja dramska
predstava na Grovu v dvorani
pod cerkvijo. Ako se prav spo-
minjam, je bila vprizorjena
igra “Mlinar in njegova hči”.
Nekaj let pozneje, nekako ob
času, ko je izšel Proletarec, je
Louis Truger ustanovil dram-
sko društvo. Vprizorilo je ne-
kaj iger v mali Rojcovi dvorani
na Bessemerju. Nekateri člani
tistega društva smo še v Pue-
blu. Ko je Truger odšel, je bilo
konec društva.

Minilo je par let in zopet smo
ustanovili dramski klub. Tedaj
je bil pri slovenskem listu v
Pueblu za urednika Vinko Cok,
ki je režiral igre. Bil je, kot je
rekel sam, odvetniški koncipi-

jent iz Trsta. Na eni klubovih
sej je zahteval, da se mu plača
od.vsake igre. Člani so se temu
uprli in Cok je pustil.

Zatem so bile še igre. Včasi
smo bili kar trije igrovodje. Pri
eni priredbi je neki faran
plačan od tedanjega kernela v
fari tresel vrata v dvorani
med predstavo, da je bilo šuma
kot da “hudič Trbovlje trese”.
Tako je šlo nekaj časa. Na eni
izmed sej se je klub razpustil.
Nekdo je svetoval, da naj bla-
gajno zapijemo. Glavni ‘vzrok
razpusta je bilo nočno delo čla-
nov.

Nekako ob tem času je prišlo
nekaj članov SNPJ iz Cripple
Creeka s prestopnimi listi k
društvu “Orel” in potem vpri-
zorili nekaj iger kot člani dru-
štva in v prid društva.

Potem smo ustanovili sociali-
stični klub. Po par letih obstoja
se je zavzel negovati tudi dra-
matiko. V tem klubu je bila
Rose Radovich naj prvo igralka
in režiserka. Tako tudi Roblek.
Prišla je prva svetovna vojna
in klub je prenehal z vsemi pri-
reditvami in končno nehal biti
aktiven tudi v Jugoslovanski
socialistični zvezi. Od tedaj da-
lje je bilo le društvo “Orel” št.
21 SNPJ aktivno na dramskem
polju.

Ne samo dvajset, ampak tri-
deset let že igra in režira igre
pri “Orlu”. Roblek je seveda
tudi pomagal, koliko, jaz ne
vem. Bil je “Orlov” član le eno
leto. Roblek je zelo dober, na-
darjen igralec. A gotovo je tu-
di, da vsa vzpodbuda pri Orlu
za dramatiko je bila doprineše-
na od Rose Radovich. In Fr.
Pečnik seveda tudi kajpak! Am-
pak ljudje se včasi sami s sabo
skregajo in z vsemi. In'potem
nastane ono malodušno prere-
kanje: “Če nočeš več bomo pa
sami.” Tako nekako bo tudi pri
tej stvari. Resnica pa le ostane
resnica, da so bile predstave, ki
jih je režirala Rose Radovich
najbolj pohvaljene od vseh ude
ležencev.

Od kar sem član Orla od
kar “Orel” goji dramatiko, ni-
sem dosedaj napisal nobene o-
cene ali besede o nobeni pred-
stavi. Toliko v vednost.

V Proletarcu z dne 27. juni-
ja ni “Opazovalec” v vprašanju,
kdo zasluži “hvalo”, ničesar
spremenil. Na vsem svetu je
enako: Največ “hvale” so vre-
dni tisti delavci, ki zmorejo in
znajo vcepiti ljudem veselje do
idej do načel, za katere ne
smemo biti nikoli preutrujeni,
ne da bi pri tem iskali samo-
hvale.

Kar se tiče “opazovalcev”,
poznam med njimi tudi take, ki
so dobri insultisti, nikdar pa
premišljeni ocenjevalci, še manj
pa. da bi stvarno sklepali o te-
kočih dogodkih,—Kaktus.

Na Češkem ne bo nobe-
nega nemškega lista

Dočim so bili Nemci v pred-
vojni Čehoslovaški popolnoma
enakopravni in imeli vse jezi-
kovne pravice v krajih z večino
nemškega prebivalstva tudi na
sodiščih, pa so sedaj ob vse.
Pred vojno so imeli dnevnike in
vsake sorte druge publikacije,
sedaj pa ni dovoljen tam noben
nemški list. Pa tudi potrebni
niso. Kajti načrt češke vlade
določa, da se naj veliko veči-
no, oziroma domalega vse Nem-

ce, izžene iz Češke. To pomeni,
da se bo moralo preseliti iz Če-
ške v Nemčijo okrog tri in pol
milijona Nemcev. In iz Slova-
ške pa več sto tisoč Madžarov,
ki pa bodo nadomeščeni s prise-
litvijo Slovakov 7 iz Madžarske.

Priseljevanje nevest iz
Anglije

V Angliji se je poročilo z
ameriškimi vojaki nad 25,000
deklet, ki sedaj čakajo, da se
priselijo v Zed. države. Mnogo
jih pride tudi iz Avstralije in
nekaj iz Italije ter Francije.

RAZGOVORI
(Nadaljevanje z 2. strani.)

sem veliko število mojih starih
prijateljev, med njimi Toneta
Zornika in njegovo soprogo,
Fradljeve iz Latrobe, Joe Brit-
za, Toneta Kaferla itd. Govor-
niki so bili poleg moje malen-
kosti še Tone Zornik in Mihael
Kumer. Program je vodil so-
drug Fradel. Tone Zornik se je
kot navadno dobro odrezal, ali
posebno dobro je govoril mladi
Mike Kumer.

Kumer, kateri se je pred ne-
kaj meseci povrnil iz vojaške
službe v Evropi, ima ne samo
bogate izkušnje, ampak je tudi
zelo dober govornik. V pol ure
zelo dobro zamišljenem govo-
ru je napravil na navzoče glo-
bok vtis. Dokler bomo imeli ta-
ke fante med nami, se nam ni
treba bati za naše društveno in
delavsko gibanje.

Sodrug Zornik in jaz sva tudi
dobila nekaj naročnikov za naš
list, katere v današnjih časih
zelo potrebuje. Kot so se mi či-
tatelji Proletarca izjavili, se
jim list zelo dopade.

TISKOVNI SKLAD
PROLETARCA

XX. IZKAZ
Chicago, 111. Po $1: Mary Vert-

nik in Valentin Mesetz (ker se ni
piknika); Matt Videgar 50c, sku-
mogel udeležiti Proletarčevega
paj $2.50.

Long Island City, N. Y. Frances
Kobilca $2.

Springfield, 111. Klub št. 47 JSZ
$5. (Poslal Joe Ovca.)

Winamac, Ind. John Kruzick sl.
West Allis, Wis. Frank Čandek

sl. (Poslal Louis Barborich.)
Sharon, Pa. Frank Kramar sl.

(Poslal Joseph Cvelbar.)
West Frankfort, 111. Frank Jesh

$1.65.
Herminie, Pa. Po $1: Anton Zor-

nik, Andy Berti, John Fradel, Ma-
ry Fradel (slednja dva iz Latrobe),
Matt Maurovich (Greensburg) in
Neimenovan (Vestaburg); Martin
Bajc (Meadovvlands) 65c, skupaj
$6.65. (Poslal Anton Zornik.)

Los Angeles, Calif. Frank No-
vak sl.

La Salle, 111. Ant. Udovič $2.50.
Cleveland, O. Mary Zaverl sl.

(Poslal Anton Jankovich.)
Chicago, 111. Po $10: Vincenc

Jurman in Rose Jurman; Felix
Strumbelj $5. (Vsi trije v Cleve-
landu), skupaj $25. (Izročila An-
gela Zaitz.)

Canonsburg, Pa. Mrs. M. Teka-
vec sl. (Izročil Frank Zaitz.)

Staunton, 111. Anton Ausec sl.
Clarendon Hills, 111. Andy Berti

$3; Matt Drab $1 (oba v Hermi-
nie, Pa), in Frank Ometz (Dar-
ragh, Pa.), skupaj $5. (Izročil Jo-
ško Oven.)

Bridgeport, O. Martin Koss, Sr.,
65c. (Poslal Joseph Snoy.)

Skupaj $57,95, prejšnji izkaz
$470.43, skupaj $528.38.

XX. IZKAZ

Najboljši pripomoček pri učenju angleščine za
starejše, ali mlajšim za učenje slovenščine

je DR. KFKNOVO

"ANGLEŠKO
SLOVENSKO
BERILO"

"English-Slovene Reader"

Cena $2.00 s poštnino vred

Naročila prejema
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