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slap; ščebetava, na pbl slepa
sraka, ki se je smešno družila z
golobi; kresne mušice, žabica v
žlebu: vse to jim je bilo v ra-
dost, in samo kraguij in lisica,
ki sta časih grozila prostosti ku-
retine, sta bila tu sovražnika,
Kaj čuda, če je Jerica, ki je
vedela povedati v začetku tu-
kajšnjega svojega prebivanja
marsikaj o človeški hudobnosti,
katero je izkusila kot sirota,
kmalu pozabila vse to. Oči so se
ji žarile x od sreče, kadar je pri-
šel jest mož moker od ]Jotu s
polja domov, a si še tedaj ni pri-
voščil odmora. Tako je bilo ves
čas, dokler je bilo dosti dela na
poljih Mož ni hotel, da bi hči
stala praznih rok, kadar sinček
prevzame gospodarstvo. Začel
je zanjo v piskerček iz porcela-
na, ki ga je prinesla Jerica z
doto v košarici, spravljati sre-
brne goldinarje. In dasi nihče
ni umel pri Mrkličevih čitati in
pisati, so vendar znali šteti, ko-
liko imajo že prihranjenega.

V posodici je bilo že šestnajst
goldinarjev, ko je Matevža jel
vznemirjati v lepih njegovih
mislih hud kašelj, kateri se ga
je lotil vsled preobilega napora
in prehlajenja. Mati je imela
spravljeno posušeno lipovo in
bezgovo cvetje ter pasje salo;
sedaj je Matevž poskušal drugo
za drugim. Ali zastonj; kašelj
je bil trdovraten, in Tevža se je
moral delu odtegovati. Le sre-
ča, da je začel kašljati šele na
zimo, ko ni bilo treba toliko de-
lavnosti. Toda za Matevževo po-
trpežljivost je bila to huda iz-
kušnja. Bližala se je že pomlad,
ali kašelj še ni odjenjal. Ker
sta ga ženski nagovarjali, je šel
Matevž v mesto k zdravniku,
da bi bilo že vendar enkrat ko-
nec te nadlege.

Ženski kar pričakovati nista
mogli Matevža. Tisti čas je bil
dan že dolg, ali gospodar se je
vrnil šele, ko je bilo nebo že po-
sejano z zvezdami in sta otroka
že davno spala.

Ni prišel sam; s seboj je pri-
peljal malo gluhega hlapca, ki
je pri Mrkličevih že delal, ko je
bil še ded živ. Po sili se smeh-
ljajoč je pripovedoval, da mu
je zdravnik naročil, da bi si
koga poiskal za pomočnika, do-
kler ga kašelj ne pusti. Sicer je
še pravil, da je ta zdravnik ja-
ko učen in moder gospod.

Tevža je res prepustil vse
poljsko delo zanesljivemu de-
lavnemu hlapcu, sam pa je za-
čel popravljati orodje in pohi-
štvo. Tu in tam je pokril streho
z novimi dvojnatimi deskami; iz
stare veže je spravil drobno ka-
menje in obložil tla z velikimi
ploščami; na dveh straneh po-
slopja je naredil kapnici odtok.

Naposled je postavil zraven
poslopja leseno kolibo, katera
se je zaklepala in v kateri je
zlasti rad obdeloval razne reči,
ki jih je pripeljal nekdaj v vo-
zu iz doline in jih skril pred
ženskama.

“Tevža,” ga je skrbno ustavi-
la žena, ko je ravno zaklepal
kolibo in postal na pragu med
odprtimi vrati pogleduje z is-
krečim se pogledom, kar je hra-
nil v nji “lepo poslušaš sve-
te gospoda doktorja! Na eni
strani se dela izogneš, na drugi
si ga pa izmisliš. Stokrat bolj
si videti upehan nego si bil pre-
je. Kašlja se še nisi iznebil, in
žetev imamo pred durmi. To je
pa zate čas trpljenja ... O Ma-
rija! Jaz pojdem sama k dok-
torju . .

.”

Tevža ni takoj odgovoril,
temveč stal nekaj časa s pove-
šenim pogledom in tako žalost-
nim obrazom, da je bilo Jerici
skoro žal, da je njen glas zvenel
nekako očitajoče. “Mene to že
skrbi,” je dodala mirno in me-
hko; “poslušala sem te danes
po noči.”

(Dalje prihodnjič.)

Japonske izgube v
Mandžuriji

Sovjetsko vrhovno poveljstvo
na Daljnem vzhodu je sporočilo,
da je bile v kratkotrajni vojni
med Sovjetsko unijo in Japon-
sko 674,000 Japoncev übitih ali
pa ranjenih in ujetih. Sovjetska
armada je pričela z invazijo
v Mandžurijo 9. avgusta in pre-
nehala z bojem 9. septembra, ko
se je japonska armada v Man-
džuriji uradno podala.

K Mrkličevemu posestvu se
je šlo iz doline poltretjo uro po
zložni poti navkreber skozi
gozd. Dejalo se je tu od nekdaj

4udi “pri Grudnu”, kakor imajo
v tem kraju sploh posestva po
dvoje imen, dasi je bila ta kme-
tija, med hribovskimi najvišja
in najmanjša, med sosedi le ma-
lo znAna. Po leti se je poslopje
v svoji na videz nepristopni vi-
šavi vse skrilo v zelenju, samo
časih je je izdajal dim, vijoč se
lahno in kakor steßer ravno iz
dimnika: in nekoliko belih go-
lobov, frfrajočih nad temnoze-
lenim grebenom hriba liki bele
iskre, je oznanjalo, da so tu
gori ljudje. Kadar je bilo po zi-
mi ozračje čisto, se je sredi be-
le okolice videlo skromno po-
slopje že iz doline; marsikdo je
tedaj pomiloval te ljudi, na sa-
moti bivajoče, in se vprašal,
kako se pač od tam hodi v cer-
kev?

Zadnji gospodar pri Mrkliče-
vih je bil dolgi Matevž. V tem
času je stopalo po navadni ne-
deljski poti od Grudna dvoje
večjih in dvoje manjših čev-
ljev; bila sta to Matevž sam
in Mica, njegova mati. Ali kma-
lu je opešalo dvoje manjših, in
gospodar je hodil marsikatero
nedeljo sam v cerkev; mati pa
je varovala doma.

Ob takih priložnostih pa je
prinašal Matevž seboj iz doline
od kupca Xo in ono, časih celo
kako popravljeno ali tudi novo
železno orodje ali pa perišče
žebljev. Več ni potreboval od
dolinskega sveta. Mrkličev svet
je bol v obče strm, toda, ker je
bil proti solncu obrnjen, je vse
dobro rastlo; mladi kmetič pa
je mislil tudi na vse. Rži je se-
jal toliko, da je bilo vse leto
dosti kruha; na najboljši kraj
je vrgel celo mero pšenice, ovsa
in ajde, vsadil malo koruze, bo-
ba, fižola, prosa in krompirja;
časih se je spomnil celo na ko-
nopljo in na olje iz bučinega se-
mena. Za hišo na travniku je
bilo nasajeno drevje: hruške in
jablane, katerih sadje je za vse
leto zadoščalo za mošt. Vir de-
narja pa je bila tu reja gove-
dine, od katere je redno vsako
leto lahko prodal dvojp pitanih,
časih so se pa zraven prodale
še starejše ovce.

Mrkličeva očevina je bil trd
kruh; ves svet se je težko ob-
delal, in spomladanski nalivi so
radi trgali cele lehe mlade set-
ve. Ali mladi neumorno vstraj-
ni kmetič se ni pomišljal drugič
opraviti uničeno delo; tolažil se
je, češ, za ajdo še ni prepozno.
Matevž ali Tevža je bil neza-
konski sin Micike Mrkličeve,
katera je ostala samica do smrti
iz vzroka, o katerem sama ni
premišljevala. Tevža je imel

ime po svojem dedu in je ostal
od takrat, ko so odnesli starega
k večnemu počitku poleg hri-
benske cerkvice, sam samcat za
vse moško delo.

Kmalu potem jepripeljal ma-
teri na pomoč mlado, drobno,
ali pridno in razumno snaho,
katero si je poiskal med kranj-
skimi ženjicami, katere so ga,
ko je šel v cerkev, srečale in
vprašale za delo. Mati njegova
je bila s to volitvijo zadovoljna,
dasi je mlada govorila malo
drugačno slovenščino in je pri-
nesla vse svoje premoženje le v
košarici. Stara mati si je dobro
zapomnila, da ji je Kolarjeva,
ko je snubila njeno hčer za Ma-
tevža, hitro odbila, rekoč, da bi
se njena hči ne mogla navaditi
tam gori pri njih. Vrhu tega
pa je Mico veselilo i to, da je
njen sin sedaj živahnejše nego
drugikrat prepeval sam sebi z
žarečim obrazom:
Dečlo svojo mam jaz rad,
Kot Bog je dal že na stokrat

holalaho! ~.t

Ptič svojo poje pesmico,
Jaz mislim na svojo ljubico
holalaho!

Tedaj pa se je spomnila na
ono kratko dobo svojega živ-
Ijena, ko so v njenih prsih kar
same vstajale nove pesmice, in
tiho je zaplakala od veselja;
kajti videla je, da ima sin srce
kakor ona.

Z Jerico in dvema kmalu drug
za drugim rojenima otrokoma
je dahnila na Mrkličeve popol-
na človeška sreča. Po zimi je
bilo v hiši, katera je bila ogra-
jena okoli in okoli s skladovni-
cami drv, prijetno kakor v gne-
zdecu; od spomladi do jeseni pa
so se veselili s prirodo, katera
jim je bila tako rekoč druga
mati. Nebeški obok, ki se jim
je zdel tukaj bolj okrogel nego
drugje, je bil tu ustvarjen le
zanje. Mala Micika in njen bra-
tec sta si pa vsled pripovedova-
nja babice mislila da tisti skriv-
nostni Bog, katerega lepa in
okrašena podoba je visela nad
durmi v izbi odhaja le ponoči,
ko vse spi, od njih v svoje ne-
beško prebivališče.

Kakor streha njih hiše se je
nad njimi prijazno razpenjalo
nebo s svojo zagonetno spre-
menljivostjo, najsi je bilo ja-
sno, ali blagodejno svetlo, ali
toplo, ali deževno, celo v grozi
nevihte. Uživali so razgled po
svetu, kateri se nikjer ni zdel
toli ustvarjen za zadovoljnost.
Vse okoli njih se je veselilo z
Mrkličevimi: ptičja gnezda v
bližini, veverice po vejah, kri-
stalni studenec, ki je curljal po
izdolbenem žlebu in se iskril v
solnčnem svitu, za vrtom pa
prehajal peneč se v majhen
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HIPNO NAVDUŠENJE ZA UPOR ni vselej tudi prevdarno navdušenje. Gornje je slika iz Francije,
v trgu Pol de Leon, kjer so ljudje mislili, da je zmaga ža zaveznike že dobljena, pa so se podali na plan.
Nemci so jih s svojim orožjem kmalu ukrotili ter jih 27 izmed njih pognali v smrt. Gornja slika pred-
stavlja, ko so Francozi po osvoboditvi svoje dežele te žrtve odkopavali in sneli njihne rak ve iz grobov,
da jih znova častno pokopljejo. Rakve so pred pokopom okinčali s cvetjem.

GLASOVI IZ NAŠEGA GIBANJA
Piše CHARLES POGORELEC

Frank Bregar, Avella, Pa., je
poslal dve naročnini. Pravi, da
ne dela že 22 mesecev radi sla-
bega vida in drugih neprilik,
zdaj pa, ko je vojna končana,
bo imel spet obilo tovarišije.
Kajti to, kar so nam pravili v
vojnem času, se bo najbrž raz-
blinilo v prazen nič. “Volk sit
in koza cela” ne more biti pra-
vi pregovor, pa se bo vojna za
delavce najbrž šele pričela, voj-
na, ki ji socialisti pravimo raz-
redni boj. Oh, da, ta je še zme-
rom tu in bo, dokler ga tisti, ki
se jih najbolj tiče, ne odpravijo.

V Chicagu smo bili zadnje te-
dne sledeče aktivni: John Turk
je dobil 4 naročnine in Charles
Pogorelec 16, Oscar B. Godina,
ki služi v ameriški armadi v Ev-
ropi, je poslal $5 v tiskovni
sklad. Nam jih je izročila nje-
gova mama s. Frances Godina.
John Chamazar je izročil 8 na-
ročnin (4 nove), in Angela Zaitz
6, od teh dve novi. Obiski: Iz
Clevelanda sta nas obiskala
Joseph Frančeškin in Anton
Ogrin, ki sta se spomnila tudi
tiskovnega sklada. Prvi mi je
pustil noto na mizi sledeče vse-
bine: “Sedaj, ko je vojna kon-
čana, bomo pa tisti, ki nismo
delali za vojno, prispevali v
sklad 400-terih.” Dalje sta nas
še obiskala Leo Zornik, sin na-
šega zastopnika Toneta Zornika
za zap. Penno, ki je bil nedavno
častno odpuščen iz armade. Slu-
žil je nad tri leta, in pa Ernest
Dreshar, Čikažan, ki je tudi slu-
žil Strica Sama okrog tri leta.
Oče in mati sta že stara člana
kluba št. 1 JSZ. Tudi Ernest je
bil član, dokler je še obstojal
English Study Club, in zdaj, ko
se je vrnil, upam, da bo spet
postal aktiven med nami. In ko
sem že šel h koncu beležk o na-
ših aktivnostih v Chicagu, nas
pa še obišče Jack Ločniškar s
svojo soprogo Antonijo iz Dear-
borna, Mich. Jack je že star na-
ročnik Proletarca, pa tudi v
podpiranju lista on ni med zad-
njimi. Ob tej priliki je prispe-
val $2 v tiskovni sklad. Frank
Zaitz dve naročnini.

Cleveland: V metropoli sta
bila v poslednjih par tednih
najbolj pridna John Krebel, ki
je poslal 24 naročnin in $7.25 v
tiskovni sklad, ter Anton Jan-
kovich, ki je poslal nadaljnih 20
oglasov za v koledar ter $5 v
tiskovni sklad. Prispeval jih je
Jože Kodrič. Tri naročnine je
poslal Frank Hribar in provi-
zijo pustil tiskovnemu skladu,
znaven pa dodal še sam sl. Jo-
seph Durn je poslal dve naroč-
nini in to brez odbitka kot je
navajen.

Vinko Peternel, Strabane,
Pa., je poslal članske prispevke
za klub 118 JSZ in zraven $1.50
v tiskovni sklad.

Jack Kunstelj, Ely, Minn. je
poslal dve naročnini.

Jack Podlipnik, Hibbing,
Minn., je poslal obnovo naroč-
nine in $1 v tisk, sklad. Pravi,
da mu Proletarec toliko ugaja,
da bi nebil rad brez njega.

Louis Barborich, Milwaukee,
Wis., je zdaj zaposlen z nabira-
njem oglasov za koledar. Po-

slal je še 4 in dve naročnini ter
$2.50 v tiskovni sklad.

Edwarda Tomšiča, Walsen-
burg, Colo., sem pogrešal, ker
ga ni bilo na zadnjo sejo gl. od-
bora SNPJ. Vselej se je ustavil
pri meni, da malo pokramljava,
to pot ga ni bilo, dasi mi je spo-
ročil vzroke in potem pisal še
daljše pismo. Poslal je tudi dve
naročnini in $4 v tiskovni sklad,
ki sta jih prisjevala z Nacetom
Urbanom, ki nikoli ne pozabi
dodati par dolarjev več kadar
obnavlja naročnino. Razume se,
da tudi Edward ne zaostaja za
njim v tem pogledu.

Leo Zevnik, La Salle, 111., je
eden tistih naših zastopnikov,
ki se malo oglaša v listu, zato
pa toliko več dela v njegov prid.
Poslal je 6 novih, 4 obnovne na-
ročnine ter $4 v tiskovni sklad,
$3 je prispeval sam, $1 pa Louis
Gregorich, ker mu je Proletarec
najboljši slovenski list.

Martin Judnich, Waukegan,
111., je poslal nadaljne 4 naroč-
nine in 50c v tiskovni sklad.

Spet se je oglasil naš “Big”
Toni Tomšič iz Oaklanda, Calif.
Poslal je 4 naročnine. Toni je
še zmerom “fant od fare” in
upam, da nam ga bo narava še
dolgo ohranila, ravnotako nje-
govo boljšo polovico. Kajti svet
bi bil toliko na slabšem, ako bi
nas zapustila in odšla v “večna
lovišča”. Toni pravi, da za tako
rajžo ni še kar nič pripravljen.

Mike Krultz, Willard, Wis.,
je zaposljen s svojo farmo da
kaj, toda še zmerom si iztrga
nekoliko časa, da tudi za Pro-
letarca kaj stori. Poslal je4 na-
ročnine in $1 v tiskovni sklad,
ki ga je pripeval Fred Schiltz.
Razume se, da kot običajno tudi
zdaj ni vzel provizije za svoje
delo.

John Petrich, Youngstown,
0., ki je kumoval ob rojstvu
Proletarca, se še zmerom zani-
ma zanj. Obnovil je naročnino
in dodal še $2 v tiskovni sklad.

V prejšnji številki na prvi
strani je bilo čitateljem pripo-
ročeno, da naj svojcem poma-
gajo poleg s pošiljatvami blaga
in živil tudi duševno. Večinoma
nismo imeli od tam pisemskih
zvez od kar se je vojna pričela
in še zdaj so jako skromne. To-
da nekega dne se bo le dogodi-
lo, da se ovire odstranijo, pota
popravijo in nezaupnost med
poštnimi uradi pa se nadomesti
z zaupnostjo.

Kadar se to dogodi, in upamo,
da v najkrajšem času, vam pri-
poročamo, da pošljete svojcem
v stari kraj poleg gmotne pod-
pore tudi tiskovine, take nam-
reč, ki jim bodo v bodrilo. Ame-
riški družinski koledar je ena
izmed njih. Veseli ga bodo. Je
poln takega gradiva, ki jim bo
tam pojasnilo, kaj smo tu dela-
li, ko so se oni tam vojskovali
za izgon sovražnika. Koledar
za v sctari kraj stane $1.25, to-
rej toliko kot mu je cena tukaj,
in pa kvoder posebej za poši-
Ijalne stroške, skupno $1.50.
Pošljite nam točen naslov tiste-
ga, kateremu ga želite poslati,
in pa svoje ime ter naslov. Vse
drugo bo izvršeno v našem ura-
du. V vsakem koledarju bo pri-

ložen listek, na katerem bo na-
vedeno, kdo ga je poslal. Tako
se bomo z ljudmi tu in tam po
dolgem času spet seznanili.

Tudi nekaj izvodov, letošnje-
ga Majskega glasa imamo še na
roki. Naslovili ga bomo v stari
kraj, ako nam pošljete z naslo-
vom vred znesek 45c. Torej ne
želimo drugega pri teh pošiljat-
vah, kot da krijemo le svoje
stroške.

Morda želite poslati svoje la-
stne letnike Ameriškega družin-
skega koledarja tja. To lahko
storite. Navodila boste dobili v
vašem poštnem uradu a če ne
bodo zadovoljiva, pišite nam, pa
vam jih bomo poslali.

☆
Kaj mislite, ali bi, ali ne bi

poskusili dobiti Proletarcu do
prihodnjega Božiča vsak saj
enega novega naročnika? Mno-
gi so to že storili. Veliko jih je,
ki so se potrudili razširiti list
brez tega bodrila. Ampak kaj,
če se bi zares kar brez kam-
panje lotili te naloge vsi sku-
paj!

☆
Naročite Proletarca svojcem

v starem kraju. Naročnina je
$4 na leto.

izKansasa
Solnce jepalilo kansaško pre-

rijo od začetka avgusta do sredi
septembra. Zdaj, ko se je shla-
dilo, je prišel jesenski dež, toda
mesec dni prepozno. Zaradi mo-
kre pomladi so farmarji letos
posejali izredno malo koruze in
še tisto je pa uničila poletna^su-
ša. Primanjkovalo bo torej krme
za živino in posebno še za svi-
nje.

☆
Čudno, kaj vse naredi stalna

zaposlitev, to je, če imajo delav-
ci stalno delo in primeren za-
služek. Vse te nekdanje rudar-
ske naselbine so oživele, ko je
vlada začetkom vojne v bližini
zgradila par municijskih tova-
ren. Vrednost posestev, tako na-
vadnih domov kot farm, jetakoj
poskočila za več sto procentov.

Zdaj, ko je tega dela konec
je pa vse nekako klavrno in v

skrbeh; in povrh tega se vojaki
vračajo domov, ki bodo tudi is-
kali delo.

Tovarna v Parsonu, ki je sta-
la nad 40 milijonov dolarjev in
bila zgrajena na 17 tisoč akrov
sveta, je popolnoma prenehala
z delom. Druga pa, južno od
Pittsburg se pa skuša preure-
diti, da bo proizvajala umetna
gnojila za farme.

Nekaj časa bo nadomeščalo
delo brezposelna podpora in kaj
potem? Mladina bo spet šla is-
kat delo v mestno industrijo če
bo sploh tam kaj dela zanjo.

Vrednost domov se hitro zni-
žuje in bo lahko prišlo do pred-
vojne dobe, ko se je tod okrog
dobilo takorekoč “pet hiš za en
groš”. Za 300 ali 400 dolarjev
se je že dobila čedna štirisobna
hišica z velikim vrtom-za zele-
njavo.

☆
Človek premišljuje, ali se bo

porodila v glasi mase delavcev
misel, kako je to, da ravno voj-
na, ki je najhujše zlo za člove-
štvo in največja destruktivna
sila, prinese prosperiteto? Ali
ne bi logično moralo biti ravno
nasprotno?

☆
Še vedno čakamo na direktno

poštno zvezo s svojci v Jugosla-
viji. Saj so tudi drugod po dru-
gih deželah porušili mostove,
železnice in ceste in kot se čuje,
imajo že povsod boljše zveze.

Čimdalje jasnejše postaja, da
so vse reakcionarne sile, tako v
Ameriki kot drugod, na delu da
se zadavi in izstrada novo Jugo-
slavijo; jim je preradikalna in
ker izgleda, da ne bo “spoštova-
la svetost” velikih cerkvenih
posestev in pred vsem zunanjih
in domačih kapitalističnih inte-
resov. Očividno vlada mržnja
in sabotažiranje vsepovsod pro-
ti mladi državi z namenom, da
se jo popolnoma izstrada in uni-
či. Težko je razumeti, kako se
to sklada s tistimi štirimi nauki
o svobodi in samoodločevanju.

☆
Naš običajni Labor day pik-

nik Kansaške federacije SNPJ
je tudi letos odpadel. “Ni mogo-
če dobiti piva,” je rekel odbor.

Kdo v teh “hudih” časi še pi-
je 'žtri-dva” pivo je nam ugan-
ka. To pivo je namreč posebna
špecialiteta narejena nalašč za
Kansas in še nekaj drugih suha-
ških držav. “Gre za armado”, so
nas tolažili.

Skupina vojakov, ki sem jih
videl na V-J day v Kansas Ci-
tyju, je pač morala biti del ti-
ste armade; v vsaki roki flašo
rakije, pa so se tako pošteno
maščevali in oddolžili za tiste
trezne čase, ko so jim stregli s
“tri-dva” pivom.

☆
‘lmaš precej lepo grozdje,

boš naredil vino?” sem vprašal
znanca. “Kako hudiča, če pa ni
sladkorja”, je zarobantil. Pa
sem mu oporekal, češ, da smo v
starem kraju delali dolenjski
cviček tudi brez sladkorja.
Glavno, da je lepo zrelo grozdje
in predvsem da ne pride voda
vmes. “Še ko sem vodo prilival,
je vina vse prehitro zmanjkalo
v sodu”, je bil odgovor. In tako
mora zdaj prodajati grozdje po
dva dolarja bušelj kar se mu zdi
nič manj kot bogokletje, ker bo
moral sam piti vodo. “Prokleta
vojna,” je vzdihnil.

Anton Shular.

ALI JE IZVEDLJIVO?
PRIDOBIMO PROLETARCU K NJEGOVI

ŠTIRIDESETLETNICI POVPREČNO

vsak vsaj enega novega naročnika!
TO MU BO CIRKULACIJO IN DOHODKE

PODVO J n O.
Spomnimo se ob vsaki priložnosti tudi njegovega

tiskovnega sklada.

Dva tisoč novih naročnikov do novega leta bo Pro-
letarcu v največje zadoščenje za prehod iz

svojega štiridesetega v enoinštirideseto
leto v bojih za ljudske pravice in za

kulturni podvig delavstva.
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