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Jcdva je utihnilo zvonenje po
tesnih stolpih v dolini, je vz-
plamtelo po višinih neštevilno
kresov, strel se je začel vrstiti
za strelom, da je vsa pokrajina
odmevala v slavi večera pred
binkoštno nedeljo.

i
Iz Kočebove hiše je odhitel

kravji pastir z obema deklama
takoj po večerji nekam h kreso-
vom, in kup pripeljanih brezo-
vi hvej je ostal pred hišo nedo-
taknjen. kakor so ga včeraj zve-
čer zložili posli.

“Na nikogar se ne more člo-1
vek zanesti —’’ je vzdihnila Ko- i
čebova gospodinja, lepa in pa-
metna vdova Katra, prišedši
pred kuhinjski prag. Za hišo
pod postrešjem, kjer je stalo
nekaj voz, kos in grabelj, je če-
pela dremajoča na kupcu sena
stara beračica. Katra ji je pri-
nesla lonček mleka in kos kru-
ha ter postavila oboje na bruno
pred njo; ali starka, sicer tako
živahna in zgovorna, da so jo po-
vsodi radi videli, danes ni
mogla vseld neke nagle oslabe-
losti niti jesti. Toliko, da je pri-
trdila vzdihljaju gospodinje:

“Ah, da, da, da .. .; moške
glave ti manjka povsodi, revi-
ca!”

“Ne manjka mi je, ne —” je
odvrnila Katra odločno; —■“manj skrbi bi res imela. Sedaj
pa delam za dve dekli toda
se mi vsaj nikogar ni treba bati
in nikogar poslušati. Moški dan-
danes niso nič prida zlobni;
so.”

“Da, da, da. prav imaš —” .
je pritrdila starka utrujeno.

“Novih skrbi z otroci si tudi
ne želim —” je modrovala Ka-
tra dalje; “tri mi je dal Bog, ko
mi je pa zopet vzel starša dva,
sem jih že vzredila iz najhujše
dobe, sem dosti izkusila, kaj je
bolest in težava .

. . Nikdar si ni-
sem mislila, da je zakon tak!
Ko sem bila prosta, se mi je go-
dilo kakor ptičici; skok sem,
skok tja, brza kakor misel, in
jedva sem si dala zvečer roko
pod glavo, sem že spala ... Da
bi bila ostala do smrti tako! . .

.

Moj Tomaž je bil možak, da bi
ga kar gledala dober, reden;
ali vendar je često dejal, da se'
ženskega dela cel dan ne nabere
za perišče. Daši sem imela opra-
viti z otroci in sem kuhala za
deset ljudi . . . Gospodar ima ne-
deljo in praznik gospodinja
nikdar —in vsega tega moški
še ne priznavajo

..
. Poredneži

so, ki le samim sebi dobro žele
in privoščijo . . .”

“Oh, oh, oh, je že tako —”

se je oglasila beračica.
“Konečno nočem, da bi kak

očem žalil mojega Tomažka —”

je navedla Katra nov vzrok, “a
tega ne rečem le zato, ker no-
čem, da bi ljudje govorili, da se
mislim možiti . . .”

To je pravila Katra vsakemu
in že se je razglasilo o nji, da je
to odločna ženska, katera zna

preprečiti vsako obrekovanje v
svojihm ladih vdovskih letih.

Sedaj, ko je Katra zopet en-
krat ponovila svojo znano mo-
drost, je zgrabila nekaj brezo-
vih vej, da bi jih razpostavila
za jutranji praznik; ali začuvši
iz izbe jokajočiklic svojega dve-
letnega otroka, o Katerem je mi-
slila, da že spi, je pustila zopet
to delo in hitela v izbo. Kmalu
se je vrnila z lesenim vozičkom
na nizkih kolesih, vlekla ga za
dolgo oje z levico in pevaje s,

i prijetnim glasom neko pesmico
j je začela postavljati s prosto de-

i snico brezove veje po vrsti oko-
li hiše, izpokavši popreje s pri-
ostrenim grabljiščem jamice; na
okna je križema postavila mla-
dik, in ker ji je še malo ostalo,
je šla delat vrsto tudi pred hlev.

Tu okoli je bila pešpot do nje-
ne kašte, katere obširne pro-
store je pripravljal pristav z
enim hlapcem za letošnje pri-
delke. Precejšnje, enonadstrop-
no poslopje, z visoko streho, je
stalo malo niže od hiše soseda
Vraža, toda obsenčevalo je to
više stoječo kočo kakor velik
človek majhnega. Bolj nego do-
mači posli je hodil po stezici, ki
je bila med obema gospodarstvi-
ma. mladi kmetič Vraž, ki je za-
hajal tod vsak večer nekaj po-
pravljat k studenčevemu izviru.
Kočebova družina je hodila,
kjerkoli se ji je zljubilo, doli in
gori; Jurij Vraž pa je vedno ko-
račil po tej stezi, kjer je bila

1 trava že tako pohojena, da se je
videla pot že od daleč še v mra-
ku ..

.

“Danes ga ne bo —” spomnila
| se je kar tako mimogrede, dasi
je mislila le na sveto stvar, ka-
tero je spravljala za praznik bo-
žji; jedva pa ji je prišlo to
na misel, se je prestrašila Juri-
jeve postave, ki je prihajal da-
nes od nekod drugod nego je
bila navada. Naglo je stopal in
preskočil brzo na potu mu sto-
ječe lestvice, ki so bile ondi na-
slonjene mesto plota. Taka ži-
vahnost Katri ni bila všeč; po
njenih nazorih bi moral imeti
petindvajsetletni Jurij, odslu-

ženi vojak, že malo več resnobe
v sebi. Sicer pa mislila si je

ji tako ni nič mari .
.

.

“Bog daj srečo!” je pozdravil
Jurij vdovo že za hrbtom, da je
morala že vsled kristijanske
uljudnosti na pol glavo obrniti;
tiho je odgovorila: “Bog daj!”

i Vedela ni. ali se danes Jurij zo-
pet. ustavi ali ne; opravičiti se
mu pa vendar mora, da ne bo
mislil, da je čakala njega. “Sa-
ma sem ostala danes doma”
je dejala, dobro besede premiš-
ljajo “in morala sem sama
postavljati veje. Posli se niso
spomnili, da bi bili hišo olepšali
za praznik, ali h kresovom igrat
se tega niso pozabili . .

.”

“Jaz se bom moral tudi vrni-
ti —” je dejal Jurij na Katrino
opravičevanje. “Malo sem šel
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Dobra postrežba za vse

pogledat na ono stran, kjer stre-
ljajo, pa sem pozabil na lisca,
konja, ki je nevarno bolan . .

.
Jezilo bi me, ko bi se mu kaj
pripetilo, mene bi pa ne bilo pri
njem . . .”

“Saj pri vas stari oče oskrbu-
je gospodarstvo” je rekla Ka-
tra.

“Pa ima revež tudi rad pokoj,
davno je že dosti njegovih

skrbi . . . Ko zvečer leže, spi do
jutra, ne da bi, se prebudil. On
sicer toži, da je to huda slabost,

jaz pa sem vesel, da sploh
more spati...”

“To je lepo od tebe, da privo-
ščiš staremu očetu” je hotela
reči Katra; toda ker se ne sme-
jo moški preveč hvaliti, je rekla
nekaj drugega. “Kaj pa mu je

Liscu?” —in se sočutno obr-
nila popolnoma k sosedu.

“Star je že in tudi hudo izde-
lan” je menil Jurij.

“Vaš svet je tako neroden”
je pravila Katra “sama str-
mina! Pa da biv saj vsega ne
obdelovali, da bi nekaj pustili za
pašnike! Na takem zemljišču se
pa ne pridela niti toliko, da bi
se delo izplačalo .

.
.”

Jurij je privzdignil klobuk in
dejal ne posebno pogumno: “Te-
žko je usodi kljubovati .. . Ti-
sočkrat sem si že mislil, da to
dvoje posestev, moje in vaše, bi
imelo biti eno; to bi se go-
spodarilo! Mi nimamo pašnikov,
vam pa jih preostaja .. . Ali,
moj Bog čemu bi mislil”
je končal Jurij vzdihnivši.

“Vsak mora obdržati to, kar
je njegovega,” je odgovorila
mirno Katra.

“No, seve; saj človeku to le
tako pride na misel,” je rekel
Jurij skoro malosrčno in, dasi
se je že temnilo, je vendar po-
vesil pogled.

Zato pa Katra ni povesila gla-
ve. “Glej ga, na, kako misli o
mojih pašnikih;” nevolja ji je
napolnila prsi in ji stiskala srce.
“Tako mlad in prijazen je” (Ka-
tra se je spomnila jasnih, z dol-
gimi obrvi obrobljenih oči Ju-
rijevih in njegovih ustnic, tako
ljubeznivih, kakor ne bi mogla
čez nje laž), “s premoženjem pa
zna računiti kakor stari. ..”

Zato je dejala glasno s prepri-
čevalno odločnostjo in naglo, ka-
kor bi s tem hotela popraviti ne-
prostovoljni molk: “Prav imaš,
če rečeš: “zakaj bi mislil na to?”

Ako človek premišlja, kaj bi
moglo biti in kaj bi rad imel,—
pa se to ne more uresničiti
dela res nespametno in zastonj!”

V tem pa je Katra zopet pri-
jela oje vozička in se ž njim

Xšiko obrnila, kakor bi hotela od-
iti v hišo. “Temni se kakor
za dež,” je dostavila le, da opra-
viči svoj odhod.

“Temni se, da,” je odgovoril
Jurij tiho in razžaljeno. “Malo
že kaplja; predno bom doma,
bom že moker do kože.”

“Moral boš teči,” je svetova-
la Katra.

Stemnilo se je že tako, da ni-
sta videla drug drugega v obraz.
Juriju je prišlo nekaj na misel.
Prijel je tudi za oje vozička in
dejal: “Do duri ti bom poma-
gal.” Ko pa je Katra hotela bra-
niti, je dostavil še mehko: “Ne
boj se; pazil bom, da ne vzbu-
dim malega.”

(Dalje prihodnjič.)

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Mogoče je bil

profesor Laski pred letom na-
zaj v pravem, ko je prerokoval,
da se bo “prava vojna” šele pri-
čela ko bo druge svetovne vojne
konec.

Dvomim, da je bil Laski v
zmoti, kot je bil Mojzes, ko je
usekal v skalo deset božjih za-
povedi, v katere “civilizirana”
krščanska masa še danes ne ve-
ruje.

☆
V prvi svetovni vojni je naš

pokojni predsednik Wilson pro-
glasil 14 demokratičnih točk.
Ali so ameriški demokrati vero-
vali vanje? V minuli vojni je
pokojni Roosevelt proglašil šti-
ri pojnte na atlantskem čarter-
ju. Ali mar ameriški demokrati
realno verujejo vanje? V svo-
jem nedavnem govoru na dan
ameriške bojne mornarice je
predsednik Truman proglasil
novih dvanajst točk. Ali mu sve-
tovna masa veruje?
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TRIJE POLJSKI PATRIOTI, PREDNO SO BILI USTRELJENI. To sliko so našli na Poljskem ne-
davno v stanu poljskega podtalnega gibanja proti nacijem, ki je bila sneta v hipu predno so naciji v te tri
svoje žrtve oddali salvo. Oba obsojenca na desni sta se držala pogumno, a obsojencu na levi pa se pozna,
da je bil v smrtni grozi.

Torej sem končno prišel do
prepričanja in zaključka, da je
na svetu še vedno preveč hinav-
sKih nevrjetnih Tomažev. Krist-
jani ne verujejo v 10 božjih za-
povedi, realni demokrati po sve-
tu pa ne verujejo v fraze pro-
glašenih tridesetih točk današ-
nje demokracije.

☆
Tako gotovo, kot za nočjo po-

sveti beli dan, se svetovna igno-
rantna masa že danes zaveda, da
je 10 božjih zapovedi zanjo
komplicirana uganka. Kaj šele
Wilsonovih 14, Rooseveltovih 4
in Trumanovih 12—skupaj 30
točk. Kako je to mogoče razu-
meti? Trpini po svetu se o tem
pomenkujejo in pa kako bi to
uganko stvarno rešili. Končno
so se prepričali, da je zanje sa-
mo en izhod: oprijeti se Karl
Marxovega evangelija: “Delav-
ci vseh dežel, združite se! Izgu-
biti nimate ničesar kakor verige
in pridobite si lahko ves svet.”
Počasi a gotovo se tudi Marxove
“sanje” spreminjajo v realnost.

Tudi Clement Attlee in Er-
nest Bevin se hudo zanimata za
svobodo tiska na Balkanu. Ni-
mam nič proti temu. Čimvečja
bo svoboda tiska po vsem šir-
nem svetu, toliko prej bodo po-
litiki Bevinovega tipa doigrali.

☆
Kako Angleži verujejo v svo-

bodo tiska, imamo dokaze. V
Angliji jo imajo, toda koliko
svobode tiska je v Grčiji, ki je
pod okupacijo angleške arma-
de? Koliko jo je v Indiji, v an-
gleških kolonijah v Afriki in
drugje, koliko jo je v Egiptu,
pa v Trstu in v Istri?

Znano je, kaj je angleška be-
seda za “če”. IF. Ako ne bi bilo
v slovarju tega prekletega “if”,
pa bi bilo mogoče danes na sve-
tu že vse O. K.

IF (“če”) bi imeli Angleži
obeh strank resne namene v za-
htevah za svobodo tiska in de-
mokracijo po svetu, ne bi pu-
stili, da je 400 milijonov prebi-
valcev Indije razdeljenih na 562
dežel, v katerih vladajo indijski
princi. Zato v Indiji ni nobenih
sevobodnih volitev, kakršne za-
htevajo na Balkanu.

V indijskih deželah odločuje-
jo med življenjem in smrtjo
svojih podanikov princi. V nji-
hovih domenah upornike hitro
“likvidirajo”.

Princi izkoriščajo revno ma-
so, londonski imperialisti pa o-
boje. To je dokaz, da kar se an-
gleške imperialistične politike
tiče, angleška delavska stranka
ni socialistična. In sedaj, ko je
vlada popolnoma njena in ima
prvič v zbornici absolutno veči-
no, ima pred vsem priložnost
pomesti z indijskimi princi in
dati Indiji priliko, da postane
demokratična, socialna država.
Ako bo evropskim socialistom
dana prilika izvesti svoj pro-
gram, pa bi se kaj pomišljali in
bi pri tem zamudili vlak, ne bo
imel pozneje njihov “if” nobe-
nega pomena, če jih bo komuni-
stični viak prehitel. In indijsko
ljudstvo se bo nekoč angleškega
imperializma tudi osvobodilo,
ako ga ne bo prej likvidirala de-
mokratična atomska bomba.

☆
Na dan vseh svetih 1. novem-

bra sem bral v Glasilu KSKJ

dopis patra Ambrožiča, ki pere
grešne duše belogardistov,’ šva-
bobrancev in drugih, ki hočejo
Slovenijo in Jugoslavijo potis-
niti v stare razmere za kralja,
za čaršijo in za klerikalizem.

Dvomim, da imajo v tistem
zavodu, kjer se pater nahaja,
dovolj žajfe, da bi mogli oprati
umazano perilo, ki bi ga rad pa-
ter obelil. Morda se Nemčija o-
pomore, pa jim bo žajfo ona po-
slala za usluge, ki so jih ji sto-
rili, ko je Hitler gospodaril v
nji.

☆
Evolucije atomska bomba ni

ustavila. Saj je tudi ona pro-
dukt tehnične znanosti, ki ne
stoji na enem mestu. P. Ambro-
žiču je to nedvomno znano, pa
se zaveda, da je njegova zvezda
zatemnela. Kar so on in njegovi
tovariši sejali, to sedaj žanjejo.

John Chamazar.

Raznoterosti
Bridgeport, O. Ker se v

“Proletarcu” že dolgo nisem
oglasil, me nekateri vprašujejo,
kaj je vzrok. Zaposlenost od ju-
tra do noči, in moje zdravje, ki
me od dosti dela odvrača, to je
vzrok.

Minule tedne je bilo odpušče-
nih mnogo naših fantov iz ar-
made, da je v dvorani na Boyds-
villu zopet precej živo. Sedaj
delujemo kar je v naši moči, za
veliko plesno veselico. Vršila
se bo v soboto 24. novembra pod
avspicijo tukajšnje postojanke
št. 33 SANS. Ves prebitek gre
za takojšnjo pomoč našemu tr-
pečemu narodu v stari domovi-
ni. Ne bom razkladal, kaj vse je
ta narod prestal v petletni borbi
proti okupatorjem in kvizlin-
gom iz svojega lastnega naroda,
ki so po porazu ušli čez meje
pod varstvo Vatikana, Angležev
in Američanov. Pisma, ki priha-
jajo od tam v vedno večjem šte-
vilu, povedo dosti. Da če je
naš narod kedaj potreboval po-
moči, mu je potrebna danes in
to takoj.

Rojaki v naselbinah tega o-
kraja, udeležite se te priredbe
v soboto 24. novembra v čim-
večjem številu. Pričela se bo ob
7:30 zvečer v društveni dvorani
na Boydsvillu. Odprimo srca in
pokažimo našemu narodu on-
kraj morja, da imajo tu rojake,

ki čutijo zanje v njihnem trplje-
nju in jim hočejo pomagati.

Odbor podružnice se bo po-
trudil, da bo priredba v vsakem
oziru čimboljše uspela. Seveda,
to bo mogoče le ako rojaki po-
skrbe, da dobimo čimvečjo ude-
ležbo. To je najboljši način ko-
operacije. Pridobite svoje pri-
jatelje in znance, da pridejo z
vami. S tem bomo rešili svojo
čast kot Slovenci in pomagali
svojim bratom in sestram v do-
movini. Orkester bo prvovrsten
in posetniki bodo postreženi po
naši najboljši moči.

☆
Pričakujemo, da bo Družinski

koledar kmalu izšel. Poročano
je, da bo vsebina pestra in bo
torej eden najboljših, kar jih
je bilo izdanih. Res je par cen-
tov dražji, kar se ne da poma-
gati, kajti cene v tiskarni in pa-
pirja so se zelo podražile spet,
letos in tudi lani, kot je razvi-
dno iz upravnikovih in drugih
poročil.

Naročite ga povsod čimveč
izvodov, tod okoli pa od mene,
kot sem to delo (razpečavanje
koledarja) vršil že dolgo vrsto
let. Pošljite ga tudi svojcem v
domovino, ki ga bodo zelo ve-
seli.

☆
Nedavno me je presenetil s

svojim obiskom na delu Frank
Barbič, ki je bil na poti proti
svojemu domu s poseta pri se-
stri v Pa. Z njim je bil tudi sin
Evgen, ki je odpuščen iz arma-
de (v nji je imel čin kapitana),
mladi Sašek in pa žena Barbiče-
vega sina. Njen mož je še v voj-
ni službi kot poštar v New Yor-
ku. Obisk je bil povsem nepri-
čakovan, zato nisem bil nič pri-
pravljen, da bi jih s čem postre-
gel, tudi z mlekom ne. Drugič.
Barbič, namigni v naprej, da
prideš, pa bo drugače! Vseeno
sem bil zelo vesel Francetove
družbe, a so hitro odšli, jaz pa
nazaj svoje delo izgotoviti.

Dopis Big Tonyja iz Oaklan-
da v Proletarcu z dne 31. okto-
bra jebil zelo interesanten. Ško-
da, ker Tone večkrat ne piše,
kajti on je vedno poln humorja,
kar v dopisih mnogo šteje. Le
naprej Tone, se bova pa na pu-
stni torek zopet v “šajtrgi” vo-
zila . . . Kajne, spomine na Kan-
sas je prijetno obujati.

Joseph Snoy,
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VELIKA PRIREDITEV
SANSA V CHICAGU

Chicago, 111. Vsi Slovenci
tu in v okolici so vabljeni, da
pridejo na veliko prireditev
skupnih SANSovih podružnic v
Chicagu v nedeljo 18. novem-
bra v dvorani SNPJ, 2657 So.
Lavvndale Ave. Pričetek pro-
grama bo točno ob 3. uri popol-
dan in to ne na slovenski čas
pol ure pozneje, pač pa v resni-
ci točno os treh. Občinstvo pro-
sim, da to upošteva. Kot je bilo
že poročano, bomo imeli govor-
nika iz Jugoslavije, in že to mo-
ra biti dovolj vzroka za vsake-
ga Slovenca, da se te prireditve
gotovo udeleži. Nastopijo pev-
ski zbori: Ženska zveza, Preše-
ren, Mladinski krožek SNPJ itd.
Tudi bo vsakega zanimalo ka-
zanje slik iz nemških mučilnic
oziroma taborišč, kakor tudi slik
o osvoboditvi Beograda. Po pro-
gramu bo prosta zabava in ples.
Igral bo dobro znani Možina
trio. Pridite! Slišali boste pra-
vo resnico o borbi, ki se je vr-
šila za osvoboditev Jugoslavije,
i nob enem boste storili vašo
sveto dolžnost, katero imate na-
pram vašemu lastnemu narodu
v starem kraju.

Za centralni odbor SANSovih
podružnic,

Anton Krapenc, predsednik.

DR. S. ZORE PRIDE
NA SHOD

Detroit, Mich. V nedeljo
25. nov. nas bo posetil dr. Slav-
ko Zore, ker se želi seznaniti s
tukajšnjimi Slovenci. Dr. Zore
je bil aktivno v osvobodilni bor-
bi dolgo časa in bo iz svojih sku-
šenj lahko veliko povedal. Shod,
na katerem bo govoril, se pri-
čne ob treh pop. v Slov,
narodnem domu na John R, po
shodu pa bomo imeli prijatelj-
ski pogovor in večerjo. Vabimo
vse Slovence, kateri imajo srce
namesto kamna, da pridejo na
ta shod. Vstopnina jeprosta, ve-
čerja pa bo stala $1.50.

V času svojega bivanja v tej
deželi je dr. Zore nastopil že na
mnogih naših shodih in prired-
bah in povsod se je ljudem ta-
koj prikupi]. Govori poljudno,
od srca do srca, in pripoveduje
o delu in ciljih nove Jugoslavi-
je, in o borbi, ki so jo vršili par-
tizani proti okupatorjem in iz-
dajalcem. Nikomur ne bo žal, ki
ga pride poslušati.

Jože Koršič.

ZRAČNA POŠTA V
JUGOSLAVIJO ODPRTA

Zračna pošta iz Zed. držav v
Jugoslavijo je bila odprta 16.
oktobra, ob enem tudi v Grčijo
in Italijo.

Po zračni pošti smete poslati
v Jugoslavijo pošiljatve do en
funt teže, enako v Italijo in Gr-
čijo, v Gorico, Trst, Pulj, Zader,
Istro in Reko pa samo do dve
unči teže. Poštnina po zračni po-
sti je 30c za vsake pol unče teže.

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

IBARETINCIC & SON I
POGREBNI ZAVOD J

Tel. 20-361 t
424 Broad Street X

? JOHNSTOWN, PA. |

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

Ar*~ .T. -T-.v. AJ. -T- w
. TT rvTTV

❖ PRISTOPAJTE K +

1 SLOVENSKI NARODNI f
* PODPORNI JEDNOTI Z

I NAROČITE Sl DNEVNIK J
“PROSVETA” I

Stane z. celo leto 56.00, A
pol leta $3.00

£
Ustanavljajte nova društva. 4«
Deset članov (ic) je treba za Ž
novo društvo. Naslov za list in •*

za tajništvo je: Ž

2657 S. Lawndale Ave. t
CHICAGO 23, ILL. Ž
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