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Gospod Jurij
Iz zbirke "Korotanske povesti"

i POVESTNI DEL i

(Nadaljevanje.)
Žefi so se oči iskrile od hva-

ležnosti! Končno ji je vendar
nekdo pohvalil i Severinčka! Pri
Kabonu so hvalili žrebe in tele,
ko je prišlo na svet; hvalili so
petelina, solato na vrtu za
übogega Severinčka pa ni imel
nihče dobre besede.

“Pošljem ti kako knjigo, da
boš čitala, ker ne moreš delati,”
ji je obljubil kaplan. “Življenje
vseh svetnikov, mislim, imate
—” je premišljal “čakaj, po-
šljem ti Andersenove pravljice.
Všeč ti bodo.”

Žefa je udano poljubila roko,
ki jo je podal častiti gospod v
slovo. “Že odhajate? To je ško-
da —•” je zašepetala vsa hvale-
žna .

.
.

Po tem posetu se je Žefi oži-
vil pogled; čisto se je utešila.
Saj je to življenje vendarle lepo

vse se ga veseli . . . Če ji Bog
da zdravje, vedno bo pridna,
poslušna in dobro vzgoji svoje-
ga Severinčka.

☆
Županu Kobanu se je omračil

obraz, ko ga je gospod Jurij o-
pominjal, prijazno, pa resno, da
naj pošlje brez obotavljanja
hčeri po zdravnika. Precej časa
ni odgovoril, naposled se je ven-
dar premagal in dejal spoštlji-
vo: “Ali danes je praznik.”

“Bolnikom streči je krščanska
dolžnost vsakega človeka po
dnevi in ponoči”, je govoril du-
hovnik. “Zdravnik sploh nima
počitka noben praznik.”

“Toda hlapec ne napreže rad
na tak praznik,” je dejal trdo-
vratno Koban. “In jaz odpu-
stite častiti gospod nerad o
nji govorim . . . Saj veste —”

“Ne morem verjeti,” je rekel
duhovnik z malo tresočim se
glasom, “da bi mož, kateri je bil
zaradi svojega razuma izvoljen
za župana da bi ta dobri člo-
vek ne imel srca za svojo lastno
kri.”

' Baš zato, ker sem župan, me
to grize” je povedal tiho Ko-
ban. 'Ko bi bil kajžar ali dni-
nar, bi bilo kaj drugega.”

“To so pa čudne misli, župan,”
je rekel kaplan žalostno; “od vas
nisem pričakoval tega. Pred
Bogom smo vsi enaki. Sicer pa
vam nisem hotel ponavljati va-
še nevolje, ki je upravičena,
toda vi ostanete vzlic temu še
vedno njen oče. In kot takemu
vam je treba pomisliti, da Žefa
lahko ostane šepava, če boste
odlašali z zdravnikovo pomoč-
jo.”

Koban je prebledel. “Kaj je
tako?” je izpregovoril zopet in
temno gledal v zemljo. “Ženske
mi niso nič povedale.”

“Najbrže se boje omenjati
kaj o tem.”

“Ali vidite, da je vendar ni-
sem spodil od doma —” je zaše-
petal Koban, kakor bi se sramo-
val tega priznanja. Potem pa je
sam hitel klicat hlapca, da naj
gre v mesto z vozom po zdrav-
nika.

Gospod Jurij je sedaj poiskal
Zvonarjevega Frana. Najpreje
ga je hotel prositi, da bi mu po-
klisal sestro Uršo, potem pa bi
nalašč še nekaj ž njim se pome-
nil vpričo drugih ljudi.

“Danes ste bil, Zvonar, dober
gostitelj”, je ogovoril mladega
kmeta, ki je sedel za mizo pri
drugih, kadil in se ni brigal za
nikogar; pa tudi noben občan ni
izpregovoril ž njim nič. Fran se
je zasmejal, ker so se vsi sme-
jali, in se delal, kakor da je že
davno pozabil, kaj se je zgodilo
ž njim. “Hočete li malo iti z me-
noj?” ga je vprašal duhovnik.

“Seveda,” je dejal naglo Fran
in vstal; smodko je zagnal, ker
je vedel, da gospod Jurij ne ma-
ra tobakovega dima, in Fran se
je znal lepo vesti. “Lepo se je
zjasnilo, lepo,” jepričel sam raz-
govor, ko sta prišla v drevored,
da ne bi gospod mislil, da je
mutast.

‘Toda zrak je preveč miren in
soparen —” je odvrnil kaplan.
“Ko se bom drevi vračal domov,
me bo gotovo še močilo.”

“Ostanite pri nas,” se je na-
smehnil Fran. “Jaz sem pa da-
nes stregel le zaradi vas pri obe-
du —” je pristavil odkritosrč-
no. “Mislili smo, da nas popol-
dne počaste i gospod župnik in
oba učitelja.”

“Imajo pogreb.”
“Škoda, da hočejo ljudje na

naš praznik pod zemljo—” se je
pošalil Fran.

Bila sta v orehovem drevore-
du. “Jaz bi bil rad govoril z Ur-
šo,” je dejal gospod Jurij in gle-
dal tja proti odprtemu okencu
županove čumnate, “pa mo-
rebiti bi ji vi to povedali na me-
sto mene, ker se mi je treba pri-
praviti za popoldanski blago-
slov.”

“Jaz ji povem, kar si želite,”
je obljubil Fran, “ko je duhov-
nik utihnil.

“Nič težkega ni,” je menil ka-
plan. “Urša ima dobro srce:
prosil bi jo, da bi se časih -spom-
nila bivše tovarišice in jo obis-
kala . . . Žefo mislim .

.
.”

Franov obraz se je čisto iz-
premenil. ko je zaslišal željo
gospoda Jurija. Molčal je dolgo.

“Žefa si je izpahnila nogo,”
je dejal kaplan mirno, “vsega
usmiljenja je vredna.”

Fran še ni odgovoril.
“Mogoče pa, da bi se mlada,

neizkušena in doslej še nedolž-
na deklica, kakor je Urša, za-
ničljivo obrnila od Žefe. Tu pa
velja Kristova beseda: “Kdor je
brez greha, naj prvi vrže kamen
nanjo! Kaj ne, Fran?”

“Urša ni taka, da bi zaniče-
vala Žefo,” je odgovoril Fran
tiho. “Kriv sem pa jaz, da ne
zahaja moja sestra več k nji.
Vse sem ji povedal . . .”

“Kaj ste ji povedal, Fran?
Sme li to vedeti i vaš dušni
prijatelj?”

“Zaradi Žefe sem bil zaprt”
je bruhnil naglo iz sebe

“in zaradi nje sem storil vse
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drugo. Ona samo ona je na-
redila, da sem sedaj ničvred-
než!”

“Ne obsojajte se tako ostro,
Fran,” ga je miril gospod Jurij,

“tega ni treba. Trdno se od-
ločite in lahko postanete vzoren
mož. Vaše nepremišljenosti je
vzročil mladostni ogenj, sedaj
pa bo drugače. S čim pa vas je
razžalila Žefa?”

“Najpreje se je norčevala z
menoj, potem pa tistega
dne, ko sem se razjezil nad onim
mestnim stražnikom sem zve-
del na vse zgodaj, kam je zaga-
zila. Eh kaj bi mislil na to!
. . . Kadar sem storil kaj nespa-
metnega, je bilo zaradi nje! .

.
.

Franu se je glas tako tresel,
da si je duhovnik zadnje njego-
ve besede le mislil. In nakrat
je bilo gospodu vse jasno: brez
vzroka ni opravičeval v svojih
mislih Frana. Ljubezen je bila,
ki se je igrala z življenjem mla-
deniča. Kdo bi ga preklinjal za-
radi tega? . . .

Spomnil se je Žefe, kako je
bila otožna, ko je prišel k nji,
kako je gledala za zaveso, ne da
bi se ganila, ko je imela na pr-
sih ono škatljico ... In v tem
trenotku mu je prišla misel, na
videz neizvršljiva; duhovnik pa
je le bil vesel, kakor se veseli
bolnik dobrega zdravja v ne-
varni bolezni. . .

“Ko si toliko prebil zaradi Že-
fe,” je izpregovoril znova go-
spod Jurij, “tedaj si jo imel ze-
lo rad.”

“Da prav neumno sme-
šno,” je odvrnil Fran z bridkim
nasmehljajem.

"Kaj ne, da priznate, da more
prava ljubezen tudi odpuščati?”

Fran se je zamislil, potem pa
kar dejal: “To se lepo sliši,
če se pove komu drugemu.”

“Kako mislite to, Fran?” je
vprašal kaplan.

“Tako da vi sodite le po
sebi, častiti gospod.”

“Malo prej mi je pravila Žefa
sama, da vi niste tako zloben,
kakor pravijo.”

"Hm" je zamrmral Fran
malomarno in bacnil s čevljem
kamen s poti, kakor bi hotel re-
či, da pri njem ne veljajo nič
take besede.

(Dalje prihodnjič.)

STARI SE MORAJO
UMAKNITI MLADIM...

Chicago, Ul. Tak je neiz-
prosen zakon narave . .

. Staro
drevo se posuši in strohni, ako
ga prej vihar ne podre. Nado-
mestiti ga je treba z mladim
drevescem, ako hočemo ohra-
niti gozd, ali senco pred hišo.
Tudi ljudje se moramo pokoriti
temu zakonu . . .

Tudi midva nisva nobena iz-
jema, umakniti se morava po
devetnajstletnem trudapolnem
delu v “pokoj” in prepustiti na-
jin prostor mladi moči, ki naj
nadaljuje, kjer sva midva pre-
nehala.

V tej dolgi dobi, v dolgih u-
trudljivih poznih urah marsika-
tere noči sva okusila domalega
vso grenkobo tega “puklastega
sveta”. Ljudje, katerim nisva
nikdar v najinem življenju sto-
rila nič žalega in katere sva sma-
rala takorekoč za prijatelje, so

nama prizadjali marsikatero
grenko uro;\nalivali so v kupo
življenja vse mogoče strupe, in
ob vsaki mogoči priliki metali
polena pod noge. Toda prezrla
sva vse, in nadaljevala po naji-
ni začrtani poti, ker svesta sva
si bila, da je najino delo pošte-
no; vztrajala sva, ker sva vede-
la, da le z vztrajnostjo je uspeh
mogoč.

Najino načelo je bilo, nuditi
gostom najboljšo mogočo po-
strežbo, neoziraje se, kdo so go-
sti; pripraviti dobro hrano, ime-
ti na razpolago čiste in udobne
sobe; cene zmerne. Da sva se
teh smernic držala, lahko pritr-
dijo vsi oni, ki so kdaj bili pri
nas. Zavedala sva se dobro, da
sva odvisna od delavcev, ker de-
lavci smo vsi brez ozira kakšen
posel kdo opravlja. Bogatašev
ali kapitalistov nisva pričakova-
la, in odkritosrčno rečeno, niti
ne želela.

Sedaj, ko pospravljava, naj-
dem marsikatere zanimive za-
piske, časnike in razno drugo li-
teraturo. Med drugim mi je pri-
šel v roke tudi zapisnik Wauke-
ganske konvencije SNPJ. ki je
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PLEMENSKE RAZPRTIJE se v povojnih tednih dogajajo posebno v šolah. V Garyju, Ind., so pred

par tedni zastavkali belopoltni dijaki z zahtevo, da se mora dijake črne polti namestiti v posebne sobe, ker
beli ne bodo sedeli z njimi. Gornja slika pa je iz Harlema v New Yorku, kjer je prišlo do večjih spopadov
med belimi in črnimi dijaki pred višjo šolo Benjamin Franklin. Vroče duhove je pomirila šele policija s
krepeljci.

nad vse zanimiv. Vsebuje nam-
reč razpravo, oziroma zasliša-
nje na podlagi resolucije o na-
kupu zemljišča poleg jednotine-
ga poslopja. Od srca sem se sme-
jal, ko sem zopet čital to raz-
pravo in obtožnico ali resoluci-
ja, v kateri se povdarja in mi
očita, da sem se nameraval oko-
ristiti na račun SNPJ. Mogoče
sem pa vendar imel koristi od
Jednote, se mi nehote poraja
vprašanje! Toda delegati so
vendar takoj uvideli ‘kje tiči za-
jec” in imeli toliko razsodnosti,
da vsa zadeva izvira edino le iz
osebne mržnje do takratnega gl.
tajnika in mene, in so po raz-
pravi ki je stala jednoto okrog
$3.000 vse skupaj vrgli v koš.

Nekateri od teh so se že pre-
selili v “večna lovišča”, ostali so
se pa v poznejših letih vendarle
sprijaznili z idejo, “da končno
vendar le nisem tako slab člo-
vek” kot so me smatrali v ta-
kratnih letih. Postali smo zopet

■ prijatelji, meni je pa ostal pri-
jeten spomin na Waukegansko

• konvencijo leta 1925, katere ne
bom nikdar pozabil. Malo odme-
va je bilo še štiri leta pozneje,
toda to je bila le zadnja poje-
majoča iskra, ki je nagloma
“umrla”.

Skozi vso to dolgo vrsto let
sem imel vsakovrstne potežkoče
in neprilike, ki pa niso bile ne-
premostljive. Na drugi strani
sem pa užival marsikatere pri-
jetne ure in večere v družbi pra-
vih, iskrenih prijateljev; marsi-
katera zabava mi bo ostala v
prijetnem spominu in najbrže
bom v spominu ali duhu želel
biti zopet na enakih zabavah.

Iskreno se zahvaljujeva vsem
tem znancem in prijateljem, v
katerih družbi sva prebila brez-
številne v resnici krasne ure in
večere; najiskrenejša zahvala
društvom in klubom, v prvi vr-
sti pevskemu zboru “France
Prešeren”, ki so naju vsa ta dol-
ga leta podpirali in takorekoč
naju bodrili k vztrajnosti in na-
ma nudili vsakovrstno pomoč v
boju za skromni obstanek.

Upava in iskreno želiva, da bo
najin naslednik, najina “mlada
dva”, Leo in Alma Gratchner,
poskušala po njih najboljši mo-
či nadaljevati po istih smerni-
cah, po istih načelih, kot sva
midva, zadovoljiti goste kolikor
bo pač mogoče v danih razme-
rah. Predstavila se bosta ob
slavnostni otvoritvi njih podjet-
ja, ki bo, kot jerazvidno iz ogla?
za na drugem mestu. 10. novem-
bra 1945, in ob isti priliki se
midva umakneva iz “javnega
življenja”.

Iskrena hvala vsem, ki so na-
ma stali ob strani in tako tudi
onim, ki so na njih lasten način
naju bodrili k še večji vztraj-
nosti.

Paul in Pauline Berger.

Če ne morem priti v nebesa
drugače kot s politično skupino,
potem sploh nočem tja. Jef-
ferson.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 West 26th Street
Tel. Crawford 2212

OFFICE HOURS:

1:30 to 4 P. M.
(Except Wed. and Sun.)

6:30 to 8:30 P. M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)

Re». 2219 So. Ridgeway Ave.
Tel. Crawford 8440
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Nekaj drobiža
Chicago, 111. Pazno zasle-

dujem obravnavo proti nacij-
skim vojnim zločincem v Nue-
renburgu in se vprašujem, ko-
liko bo zalegla. Katka Zupančič
je nedavno v svoji koloni zapi-
sala, da je v minuli vojni le še
malo manjkalo, da ljudje niso
postali kanibali. A na ti obrav-
navi je bilo dokazano, da se je
to v resnici dogodilo, če ne dru-
gje, pa v nacijskem jetniškem
taborišču Osv/iecen in v Belse-
nu. Na smrt izstradani sužnji so
rezali meso že iz trohnečil} tru-
pel in drugi pa iz teles ravnokar
umrlih trpinov, v nadi, da se
bodo saj še enkrat nasitili . . .

☆
“Yes, v nadi. da se bodo saj

še enkrat nasitili!” To je bila
posledica umirajočega kapitali-
zma, ki je subvenciral fašiste,
da bi sebe obdržal pri življenju.
Vatikan mu še danes stoji zve-
sto ob strani. Oba ta sistema se
prokleto dobro zavedata, da sta
eno da sta si kakor slovita
siamska dvojčka. Drug brez dru-

i gega ne bi mogla eksistirati. To-
rej glavni krivec vseh zla v
dvajsetem stoletju je današnji
kapitalistični sistem. Le ta je
kriv, da so se ljudje spet poni-
žali do stopnje kanibalstva. Am-
pak povzročitelji tega gorja ka-
žejo le na Rusijo, češ, njenega
komunizma se bojimo, le ta po-
vzroča, da ne moremo v “nor-;
malnost”.

☆
O našem slavnem generalu

Georgu S. Pattonu se še vedno
veliko piše, kot se je med vojno.
Postal je notoričen vsled zato-
žbe, da mu je čisto lahko prilo-
žiti klofuto vojaku, če se mu le
malo zameri. Potem je postal
notoričen vsled svoje vojaške
vlade na Bavarskem. Vladal jo
je kot da je njen kralj in oblast-
nike za svoj režim pa si je iskal
med klerikalnimi toriji in nacijj.
Tako je ohranil v bavarskem po-
litičnem aparatu nad polovico
nacijev, druge je nadomestil z
reakcionarnimi klerikalci. Ko so
ga kritizirali, češ, da ne ve, če-
mu smo bili v vojni, pa je dejal,
da med naciji in drugimi stran-
kami v Nemčiji ni druge razlike
kot da napadajo drug drugega,
torej, kot je dejal Patton, ravno
tako kot se dogaja v volilnih
kampanjah v Zeci, državah med
republikanci in demokrati. S
tem je hotel poudariti, da ni po-
trebe trebiti nacijev iz politič-
nih uradov na Bavarskem, češ,

da so vestni in vešči in da ni
boljših, kot so oni.

O, ta naš slavni zmagovalni
general! Namesto, da bi pomel
z naciji, jih protektira. Kaj bo
to pomenilo za bodočo generaci-
jo v tej deželi? Kdo ve? In za
bodočnost sploh? Morda bodo
ljudje čez nekaj let recimo
leta 1965, spet prelivali kri in
solze v novi vojni za odpravo
vojne in za etabliranje slamna-
tih generalov?

☆
Ko sem to pisal, sem čital, da

je general Eisenhower Pattona
odstavil in ga zatonil. Toda Pat-
ton ni hotel v pozabljenost, pač
pa se hvali, da svojo nalogo pra-
vilno izvršuje. On se še danes
ne zaveda, da je pogodba med
Stalinom in Hitlerjem rešila
Evropo. Kokodajskal je nepre-
nehoma, kot so to počeli izkori-
ščevalca petelini in kot vpijejo
sedaj, da Zed. države lahko kon-
trolirajo ves svet.

x
General Patton se še danes ne

zaveda, da to. ni bitka med pete-
lini iz osemnajstega stoletja,
med novo Jugoslavijo na eni
strani in s stališča dogovorov
Churchilla na drugi, ampak da
si mora ta narod sedaj utrditi
svoj standard. Vmes plane kdo
z letaki in pamfleti, ki čisto la-
hko zmešajo pamet tistim, ki
vedo, da so vse pridobili in ni-
česar izgubili.

☆
Zgodovina dokazuje, kako se

1 vojne razvijajo. Vse do zadnje
so bile povzročene na podlagi
sedanjega kapitalističnega reda.
In v vsaki vojni nekaj držav
propade, druge pa pridejo toli-
ko iačje na površje.

V prejšnji vojni so izmed
zmagovitih dežel triumfirale po-
sebno Zed. države, in na drugi
strani pa Sovjetska unija.

Ali se vam ne zdi čudno, ka-
ko naj ob enem zmaga Wall
Street, in na drugi strani pa Mo-
skva, oziroma Kremlin, skupno
z Wall Streetom?

A namesto sloge vidimo nove
“bloke”.

Rooseveltova administracija
se je zmerom zavedala, da bi bi-
la pokolja med civilnim prebi-
valstvom katastrofa za člove-
štva.

☆
Ako bi gradili “bloke” le pro-

ti Sovjetski uniji, bi morda ne
bilo toliko napetosti. A ker iz
Moskve z živčno vojno vračajo,
bo še veliko meteža, predno bo
sploh kaka mirovna pogodba ra-
tificirana.

PRVA SLOVENSKA PRALNICA
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Demokracijo se seveda kar v
naprej oglaša. V raznih “šport”
klubih o tem govore, a premalo
pa delajo.

☆
Konferenca zavezniških vna-

njih ministrov v Londonu je
prezrla skleniti saj eno mirovno
pogodbo, n. pr. z Italijo. In če
se bi požurila skleniti mir tudi
z Madžarsko in Rumunijo, bi saj
vedeli, kaj mislijo o tem v Lon-
donu.

☆
Tudi jaz verujem v demokra-

tični vladni sistem. Kot sem v
tej koloni svoječasno že omenil,
pa se mi smatramo v marsičem
za izjemo. N. pr., da je ni
žele, ki bi imela boljšo demo-
kracijo kakor jo imamo mi.

Ampak vzlic temu smo na
londonski konferenci zahtevali,
da naj glasujejo o mirovnih pro-
blemih na Balkanu tudi Franco-
zi in Kitajci, čeprav Kitajska že
dolgo nima demokracije, Fran-
cija pa jo je morda z minulimi
državnozborskimi volitvami še-
le dobila. Byrnes se je v te stva-
ri veliko umešaval, a zdi se, da
je stvar bolj poslabšal kot ji ko-
ristil, katti izkazalo se je, da on
ni diplomat. John Chamazar.

Evropi treba pomagati
Zavezniška pomožna ustano-

va UNRRA, ki je v Zed. drža-
vah sicer zelo kritizirana, je že
veliko pomagala. Predsednik
Truman je 8. oktobra priporo-
čil kongresu, da naj ji dovoli na-
daljnih $550,000.000, ker pomoč
obubožanim evropskim deželam
je nujna in da je tudi v interesu
te dežele, ako ji jo damo čim-
več.

Help Wanted
MECHANICAL DRAFTSMAN
Must be experienced South
Shore

STANDARD RAILWAY
EQUIPMENT MFG. CO.

4527 Columbia Ave.
Hammond, Ind. Sag. 8672

BUILDING LABORERS
Union

FEEVOL-SMEDBERG & CO.
901 S. Kilpatrick Ave.

or 5807 W. Chicago Ave.

G-I-R-L
GENERAL OFFICE VVORK

Knowledge os Bookkeeping
and Shorthand

Excellent opportunity
CALL MR. STRACHAN

Lafayette 2627

YOUNG GIRLS for Bakery
Clerks Hours: 5:30 A. M

to 2 P. M.
WOLCZYZ BAKERV

950 N. HONORE STREET
Hum. 1682

UTILITV & CLEAN-UP MAN
for estahlished Photo Engrav-
ing Co. Steadv vvork—Good
pay Cail

STATE 5367

CHINA DECORATORS
Liners & Stampers

Experience not necessary
Good wcrking conditions

Apply
KOII L MF G. CO.
5831 So. Green Street

| BARETINCIC & SON |
| POGREBNI ZAVOD R

Tel. 20-361 R
424 Broad Street o

*

JOHNSTOWN, PA. -

Ž X

POSLUŠAJTE
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja
Vodi io George Marchan.
V/GES, 1360 kilocycles.

t PRISTOPAJTE K ?
Ž SLOVENSKI NARODNI |
* PODPORNI JEDNOTI |
? NAROČITE SI DNEVNIK t

| -PROSVETA” |
Stane za celo leto $6.00, Ž

j. pol leta $3.00 4
Ustanavljajte nova društva. ♦

I* Deset članov(ic) je treba za Ž
novo društvo. Naslov za list in ?

za tajništvo je: J
2657 S. Lawndale Ave.

*

CHICAGO 23, ILL. Ž
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