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PRIPOVEDNI DEL
Zgodba Gia.coma

Bilo nas je petero v veliki ku-
hinji. Vrata niso bila zaprta, sa-
mo zagrinjalo iz nanizanih ste-
klenih biserov nas je ločilo od
ceste.

‘Giacoma! Lahko govoriš, go-
spod je prišel radi tebe."

Giacomo je bil mal zagorel
možiček. preko levega očesa je
losil črno prevezo.

Ne vem. vas bo li zanimalo.”
“Pač, pač.”
'Prišel sem, da poskusim pri-

i v Nizzo. Potnega lista nimam.
Najprvo me je v Mentoni fran-
coska policija aretirala in po-
slala nazaj v Ventimiglio. Če;
me tukaj v Tendi primejo, me
bodo poslali nazaj v Florenco.
Poznate Florenco?”

l 'Ne.”
Zadaj za mestno hišo sem

imel majhno knjigarno. Sem so-
cialist. Knjige in časopisi, ki
sem jih prodajal, so bili itali-
janski, z zakonitim dovoljenjem
[iskani v Italiji. Ni bil to mogo-
če kak “hujskajoči” tisk, proda-
ja je bila dovoljena. Tako je šlo
dve leti. Letošnje poletje sem
bil par dni na obisku pri prija-
teljih na deželi. Ko sem se vr-
nil. sem našel v lokalu vse na-
zkriž razmetano, vse knjige in
asopise na enem kupu.
Poizvedoval sem pri ljudeh,

ki pa mi niso nič natančnega
vedeli povedati. Sumili smo, da
zvira vsa stvar od enega mojih
sosedov, ki je že dolgo časa špe-
kuliral na moj lokal, ker bi bil
ad svojo tobačno trafiko razši-

ril. Očividno me je denunciral.
Svetovali so mi, naj grem na
policijo, vendar se nisem mo-
gel k temu odločiti

Nekaj dni za tem so prišli po-
licijski agenti. Hišna preiskava.
\ zeli so nekaj zvežnjev knjig s
seboj in so me odvedli na kve-
sturo. (policijsko direkcijo), kjer
so mi vzeli prstne odtise. Urad-
iik mi reče: "‘Pojdite domov in
poiščite si kak drug posel. Fašio
vas ima na piki.”

Nisem vedel, kaj naj počnem.
Naslednji dan sem bil primoran
okal odpreti, radi dnevne svet-
lobe v moji sobi v ozadju lokala,
ki ni imela svojega okna. Nena-
doma vstopi petorica oboroženih
z gumijevkami.

Ste vi Giacomo? Popoldne
se imate javiti pri fašiu.”

Troje jih je zopet odšlo, dva
pa sta ostala za stražo. Ob treh
sta mi velela: “Zaprite lokal in
pojdite z nama!” Vodila sta me
v dvonadstropno hišo na Piazza
Montana. V prvem nadstropju
je velika dvorana s petimi ali
šestimi mizami. Pri vsaki je se-
delo troje mož, po dva fašista in
en tajnik Sredi dvorane se je
lahajalo dvajset mož. vsak z gu-
mijevko v rokah. Pri vsaki mi-
zi so zasliševali ljudi.

Postavili so me pred tak so-
dni tribunal. Tajnik je vpisal

moje ime in poklic v polo pa-
pirja. Pisal je brzo, kakor da bi
ga te formalnosti dolgočasile.
Sredi med izpraševanjem ga je
prekinil eden izmed fašistov in
me je vprašal:

“Pri vas so zaplenili hujska-
joče časopise? Zakaj jih proda-
jate?”

“To so časopisi, ki jih zakon
dovoljuje in policija pusti, da se
tiskajo. Niso bili niti zaplenjeni,
niti prepovedani . . .”

“Komu pa prodajate te časo-
pise?”

“Vsakemu, ki jih hoče ku-
piti.”

“Saj nimate bogve koliko od-
jemalcev, povejte nam njih
imena.”

“Jaz jih ne poznam."
Tajnik je odložil pero in vstal
“Boš govoril ali ne!”
Še predno sem mogel odgovo-

riti, me je udaril s pestjo po
nosu, da se mi je kri curkoma
vlila. Iskal sem svoj robec, pa
ga nisem mogel najti. Kri je
kapljala na njegov zapisnik.
Sunil me je v prša in zarežal:
“Pazi vendar!” Fašist je dejal:
“Dosti tega.” Zapičil je svoj po-
gled vame in položil uro na mi-
zo: “Poglej na uro, dam ti pet
minut časa. Če mi čez pet mi-
nut poveš ime. vsaj eno ime, boš
prost.”

V istem trenutku sem dobil
udarec v zatilnik, da se mi je
stemnilo pred očmi. Zaklical
sem:

“Gospodje, nisem izvršil ni-
kakega zločina, prodajam samo
dovoljene časopise. Oblast do-
voljuje njih izdajo, mene ščiti
zakon!”

“Tepec, misliš da so še Nitti-
jevi časi?”

Cele pol ure so v tisti dvora-
ni igrali nogomet in jaz sem jim
bil žoga. Najrajši so me bili po
nosu in po očeh. Bil sem ves s
krvjo oblit in slep. Ko so se
utrudili, so me odvlekli v neko
sobo. Sunil sem ob neko mizo in
padel po tleh-

“Tu notri boš crknil!”
Dali so mi dvajset minut časa

za premislek in so zaklenili vra-
ta. Potem so se zopet vrnili, ne
vem več koliko jih je bilo, —po
njihovem vpitju sodeč kakih de-
set. Poskušali so me sleči. Bra-
nil sem se ko brezumen. Potem
so me zvezali.

“Obesili te bomo v vodnjak,
dobil boš mrzlo kopelj.”

Potem so zakurili peč. “Tvoje
noge bomo ocvrli.” A to dvoje si
menda niso upali. Privezali so
me k neki mizi in obdelovali z
gumijevkami. Vpil sem:

“Strahopetci, übijte me ven-
dar končno, ustrelite me!”

Neprestano so me bili z gu-
mijevkami, vedno po nosu in po
očeh. Ko je bila končno moja
glava samo še nerazločna krva-
va masa in ko nisem več dal gla-
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su od sebe, so prenehali- “Odve-
dli te bomo v kvesturo.” Odne-
sli so me na policijo.

“Gospod komisar, midva, Lui-
gi Verdi in Secundo Mora sva
nadzornika fašija. Tale mladi
človek je padel po stopnicah in
se je pobil.”

Takoj je komisar povzel: “Ka-
ko morete biti tako neoprezni.
S katerega nadstropja ste pa pa-
dli? Ste bili mogoče vinjeni?”

Karabinjer! so me zopet za-
prli. Razbijal sem po vratih:

“Jaz sem slep, za božjo voljo,
odvedite me v bolnico!”

Pozvali so zdravnika.
“Gospod doktor, poglejte, kaj

so napravili iz mene!”
Zdravnik me je obvezal. Po-

znal sem ga dobro, bi je moj pri-
jatelj in me je skušal tolažiti:
‘.‘Bo že boljše, bo že še vse do-
bro.” Pa tudi to si ni upal izreči
glasno.

Trajalo je tri tedni, da so mi
rešili vsaj desno oko, levo je bi-
lo izgubljeno. Ko sem zopet la-
hko hodil mi je zdravnik sveto-
val: “Hitro odpotujte, z vami
še niso gotovi ”

KARLO KOCJANČIČ:

PRAH
Vsak dan, vsak dan
pusto, enolično, vsak dan,

enakomerno.
Z nosom ga diham, s pljuči ga

srkam, z ustmi ga grizem in ga
pljujem . . . obupno . . .

Vsak dan, enakomerno, enoli-
čno se vlega v moje kožne ja-
mice, pod nohte, na veke, v obr-
vi in v lase . ..

•Prah, prah . . .
Od razglodanih, zarumenelih

aktov, od papirjev, plesnivo
smrdečih, na mbžgane skozi nos
lega, plast za plastjo, uro za uro,
dan za dnevom, teden za ted-
nom, mesec za mesecem, leta
neskončna,

prah, prah, prah . ..
Enakomerno, pusto, dolgoča-

sno, izsuševajoče.
To življenje, živo zakopano

med plastmi izpljunjenih in
blatnih kep, med sivimi plast-
mi.. .

Nič več ne vidimo. Nori, bel-
kasti vrtinci kolobarijo krog nas
in se na nas prilepljajo, okra-
stajo.

Te naše oči, žarometi, ki so
presekavali nekoč z ostrimi svet-
lobnimi klinami zunanje pro-
stornine,

so se ugasle zavrtele v notra-
njost in hladne, brezčutne, brez
izraza strmijo v gosto, črno pra-
znino notranjosti.

Nič več ne vidijo in so pokri-
te z milimetrsko krastozleplje-
nih mikronov.

Pa je zunaj morda solnce in
zelenje odseva od obžarjenih
šip!

Morda dišijo sveže barve; ali
pa snežne kosmine z osmojeno
toploto napolnjujejo ozračje.

Ne vidimo, ne slišimo.
Ali smo mladi in polje skozi

naše žile še kaj šumeča kri?
Ne vemo. Ne vidimo, ne sliši-

mo, ne duhamo nič več.
Prazna, bela stena. (Ali pa je

izjedena belina ene naših kosti?)
Prah, prah . . . Nič misli.
Toda jaz bi vstal, kriknil bi,

izpljunil do kože svoje mišice,
v blato izbruhal to črno žogo
sluzavega blata, ki hoče dihati v
okamenelih prsih!

Kriknil bi, udaril in se v sveži
krvi skopal, da sem vsaj rdeč.

Ne morem. Moje žile so oko-
stenele.

O Bog! Ti Bog!
Polagoma, enakomerno, dol-

gočasno dežujejo tenki curki
prahu na nas in se nam zaba-
dajo v drobovje.

Vsak dan, leto za letom . . .

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
If no an«wer Call

Austin 5700
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LOUIS DE BROUCKERE (na desni), belgijski socialistični pionir, je eden izmed zadnjih še živečih
stebrov takozvane druge internacionale. Bil je njen predsednik. Gornje je slika iz New Torka, kjer je
bil nedavno na predavateljskem obisku. Od leve nadesno so linijski voditelji Charles Zimmerman, Math.
VVoll, Eva Ortega, Jose Giral, David Dubinsk.v in Brouckere.

GLASOVI IZ NAŠEGA GIBANJA
Piše CHARLES POGORELEC

Chicago: Društvo št. 86 SNPJ
je prispevalo $5 v tiskovni fond.
Luka Groser je dobil 4 naročni-
ne, Chas. Pogorelec 14, Joe Ob-
lak 6, Frank Zaitz 4, John Koši-
ček je prispeval $lO k 40-letnici
lista. Joe Kosich je poslal poleg
svoje še dve novi naročnini, Fr.
Alesh 2, Frank Udovich 4 in
$10.50 v tiskovni sklad, John
Chamazar 2, Angela Zaitz 2 in
John Turk 2 naročnini. M. Že-
leznikar je prispeval $3.40 tisk,
skladu.

Joseph Ovca, Springfield, 111.
je poslal 4, Anton Gorenz pa 5
naročnin-

Ludwig Yoxey. Pueblo, Colo.,
je poslal 8 naročnin in $4 v ti-
skovni sklad.

Louis Barborich, Milwaukee,
Wis., ie poslal 22 naročnin in
$2.50 v tiskovni sklad.

Anton Zornik, zap. Penna., je
poslal 59 naročnin, med temi
več novih.

Frank Cvetan, Johnstown,
Pa., jeposlal 20 naročnin ter na-
ročil 200 koledar jev,Frank Pod-
boj' (Parkhill) je poslal 2 na-
ročini.

Anton Shular, Arma, Kans.,
je poslal 2 naročnini in $2 v ti-
skovni sklad- Njegov brat John
iz Arcadie, Kans., pa 2 naročni-
ni in prispevke za Prosvetno
matico za dr. št- 206 SNPJ.

Frank Klun, Chisholm, Minn.
je poslal 2 naročnini.

John Paulich, Gardena, Calif.,
je obnovil naročnino in poslal
$2 listu v podporo.

Frank Oblock, Tiona, Pa., je
poslal sls. V pismu omenja:
“Za te novce mi pošljite Kole-
dar. Majski glas, knjigo “Nation
os Nations”, ostalo je za mojo
naročnino, $6.65 pa naj gre v
tiskovni sklad ” Pravi, da bi mo-
gla biti vsaka slovenska družina
naročena na Proletarca. Zares
lepa želja, le žal, da ni tako.

Frank Remitz, Rock Springs,
Wyo., je poslal 2 naročnini, pro-
vizijo, po odbitku poštnih stro-
škov pa prepustil tiskovnemu
skladu.

Frank Leskovshek, Pt. Wash-
ington, Wis., je obnovil naroč-
nino, naročil koledar ter poslal
$2 v tisk, sklad.

Strabane, Pa: John Zignian
je poslal 4 naročnine; Vinko Pe-
ternel pa 2 in $7.50 v tisk, sklad.

Cleveland, O.: John Krebel
je poslal 37 naročnini in $4-40 v
tisk, sklad; Math Bizjak je ob-
novil naročnino in prispeval $2
v tisk, sklad.; Klub št. 27 JSZ in
“Zarja” sta prispevala v tisk,
sklad SSO. Joseph F. Durn pa je
poslal 4 naročnine.

John Pečnik, Fontana, Calif.,
je poslal 6 naročnin, provizijo
pa ukazal djati v tiskovni sklad,
kot je že njegova navada.

Leo Zevnik, La Salle, 111., je
poslal 6 naročnin, provizijo pa
prispeval v tisk, sklad- Poslal
je tudi članarino P. M. za št. 98
SNPJ.

Joe Koršič, Detroit, Mich., je
poslal 10 naročnin, Anna Kla-
rich pa 2 naročnini ter $1.50 v
tisk, sklad.

Matt Malnar, Willard, Wis.,
ima to dobro navado, da če ene-
ga naročnika zgubi, vedno gle-
da, da ga nadomesti z novim.
Poslal je dve naročnini. Mike
Krultz se je “odpovedal” zastop-
ništvu- To delo bo lahko opravil

Matt Malnar, ker ima več prili-
ke za to, jaz sem prezaposlen na
farmi, s tem pa še ni rečeno, da
ne bom še kaj storil za našo
stvar, ako se mi bo nudila prili-
ka. omenja v pismu. Mike je bil
res dolgo let naš zastopnik in to
brez odškodnine.

VVaukegan-No. Chicago: An-
drew Možek. obnova naročnine
in $2 v tisk, sklad. Anna Mah-
nich 2 naročnini in $2 v tisk,
sklad, prispeval Frank Mihevc,
Jack Mesec je poslal pa 6 naroč-
nin in $9.25 v tisk, sklad.

Max Martz, Buhi, Minn., mi
piše in zagotavlja, da bo storil
kolikor bo mogel za list in ko-
ledar po železnem okrožju. Ker
Maksa poznam, da vedno izvrši
kar obljubi, sem uverjen, da bo
tako kot obljublja.

Anton Tratnik, Diamondville,
Wyo-, jeposlal 4 naročnine. Pro-
vizije si tudi on nikoli ne vza-
me. Poslal je tudi članarino za
društvo št. 267 SNPJ Prosvetni
matici in zagotovil, da bo tudi
letos storil kolikor največ bo
mogel za našo stvar.

Joseph Cvelbar. Sharon, Pa.,
je poslal 2 naročnini in $1 v ti-
skovni sklad ter voščilo za us-
pešno tekoče leto. Hvala Jože,
enako tudi mi Tebi želimo.

Mike Kopach, Barberton, 0.,
je poslal 2 naročnini, provizijo
pa prepustil tiskovnemu skladu
in zraven še dodal en kvoder.

John Sukle, Paonia, Colo., je
poslal 4 naročnine ter naročil
tudi koledar.

John Kovačič, Colegrove, Pa.,
jeposlal 4 naročnine, 50c v tisk,
sklad ter naročil 2 koledarja-

Mary Marinšek. Gallup. N. M.,
je poslala 2 naročnini ter naro-
čila Kernov Besednjak.

Lavvrence Selak, Star City,
W. Va., je poslal 4 naročnine in
$1.50 v tisk, sklad.

Frank Volkar, Maple Heights,
0., je poslal 8 naročnin, naročil
5 koledarjev ter prispeval $4.93
v tisk, sklad.

Frank Bregar, Avella, Pa-, je
poslal 4 naročnine.

Frank Stih, Sheboygan, Wis.,
je poslal 2 naročnini in $3.93 v
tisk, sklad, ki sta jih prispevala
z Antonom Zormanom. (V izka-
zu pomotoma zabeleženo $4.93.)

Mike J. Reading, Santa Ynez,
Calif., je naročil koledar ter pri-
speval $3.50 v tisk, sklad.

Joseph Snoy, Bridgeport, 0.,
je poslal 3 naročnine, $2 podpo-
re listu ter članarino za klub
št- 11 JSZ.

Mary E. Fradel, Latrobe, Pa.,
je poslala $14.50 v tisk, sklad,
ki jih je nabrala na seji west-
morelandske federacije SNPJ.

Joseph Oven, Clarendon Hills,
111.,* je poslal dve novi naroč-
nini.

To zaključuje pregled naših
aktivnosti v zadnjih štirih ali
petih tednih. Ni jih bilo malo,
lahko pa bi jih bilo več.

Ameriški družinski koledar
je zdaj v knjigoveznici in ga bo-
mo začeli razpošiljati čim ga v
nji dogotove.

Slavo velikih mož je vedno
treba presojati, s kakšnimi sred-
stvi so si jo pridobili. Roche-
foncauld.

Kdor pozna mnogo dobrih ljudi,
ta ne pozna ljudi.—Roda Roda.

Iz Kansasa
Ker je moja pot med Armo in

10 milj oddaljenim Pittsburgom
po večkrat na teden, imam že
kar nekaj rednih “odjemalcev”
ali sopotnikov, ki gredo v mesto
po opravkih in ki yedo za mojo
navado in lepo priliko za prosto j
vožnjo.

Slaba transportacija med voj-
no, pomanjkanje zasebnih av-
tov, odmerki gasolina in obo-
dov, je prisililo marsikoga, da
je skušal dobiti vožnjo pri so-
sedu. Sicer pa je veljalo za ze-
lo nepatriotično in potratno, če
nisi delil vožnjo z drugimi ljud-
mi. Vselej kadar sem vprašal
“odmerni” odbor za več gasoli-
na, so me vprašali, koliko pot-
nikov imam seboj. “Med nasel-
binami jih imam več kot dovolj,
ne pa če se peljem ven na far-
me, tja noče nihče z menoj.”

Na voglu stoji star znanec, s j
katerim sva pred leti delala sku-
paj v maj ni, in pomaha z roko i
Ustavim. “V Pittsburg?” “Se-!
veda. Kar prisedi.”

Je star 65 let pa gre uložit
prošnjo za pokojnino. Komaj I
dobro poženem, pa sva v nasel-
bini Franklin. Na voglu čakate
busa dve Italijanki srednje sta- >
rosti. Željno se ozirate na mimo
vozeča avtomobiliste, če
ne pripelje mimo kak znanec, ki
se bi ju usmilil in ju povabil, da j
prisedete. Poznam jih. saj imam j
v oskrbi njih zavarovalnino naj
hiše in pohištvo. Torej, če bi že
ne zahtevala navadna vljudnost
in vojni patriotizein, bi že iz na-
vadnega bizniškega stališča ne,
bilo pametno, da ju bi prezrl.

Z veseljem vstopite. Za en-l
krat je nas dovolj.

Z znancem se pogovarjava
glede politike in sva precej ena-
kega mnenja; na zadnjem sede-
žu pa čebljata in gestikulirata
živahni Italijanki nekaj v itali-
janščini in nekaj v angleščini.

Smo na mestu. Ena izmed
žensk vrti kvoder v roki. “Koli-
ko smo dolžni za vožnjo?”
“Nič, saj je to itak moja pot
Avto je pa narejen za 5 ali 6
oseb. Le kadar boste mene vi-
deli pobirat’trudne korake in vi
privozite mimo s svojo limozi-
no’, želim, da me povabite da

prisedem.” Lepo se zahvalijo in
vsi smo zadovoljni.

Domov se vračam bolj nere-
dno in zato nimam rednih pot-
nikov. Daši zelo nerad vzamem
v avto tujca, ker ima ameriški
avtomobilist pogosto slabo iz-
kušnjo, ko tak sopotnik iz “hva-
ležnosti” pomoli dobrotniku pi-
štolo pod nos ali pa kar kroglo
v glavo in se sam odpelje na-
prej, sem vendar nekoč naredil
izjemo.

Vročega poletnega popoldne-
va sem došel postaranega in raz-
capanega potnika, ki je z vidno
težavo premikal noge in se želj-
no oziral nazaj na avtomobiliste
in tu in tam zaman pomigal s
prstom v znamenje, da bi rad
prisedel.

Zasmilil se mi je, ko sem se v
duhu postavil na njegovo me-
sto. Morda ima časa res dovolj,
toda saj komaj še vleče noge za
sabo po pekoči cesti. Ustavim in
vprašam, kam? “V Kansas Ci-
ty”, je bil odgovor- Pokažem mu
sedež poleg sebe, pa je hitrejše
kot bi pričakoval od njega,
smuknil rajše na zadnji sedež.
No, sem si mislil: nevaren ni vi-
deti in ni bojazni, da bi me pri-
jel zadaj za vrat in s pištolo po-
rinil iz avta ter se sam odpeljal
naprej.

Mirno in udobno je sedel moj
sopotnik in le včasih sem videl
v zrcalu, ko je sumljivo segel
pod pazduho in za vrat. Po-
gruntal sem, da mu nagaja mr-
čes. Da bi mi ‘jih” le ne pustil
kaj v avtu za popotnino, se mi
je usiljevala misel in skrb.

Kmalu sva v “naši vasi”.
“Tvoja pot drži kar naprej,”
sem mu pokazal, ‘in upam, da se
ti posreči, da spet kje prisedeš.”

Hitro mu je migala poraščena
brada, ko se mi je zahvaljeval
za uslugo. “Že dobro,” sem pri-
pomnil in kar žal mi je bilo, da
moja pot ne drži v Kansas City,
da bi ga peljal skozi do njego-
vega cilja in mu storil še večjo
uslugo. “Je pač übog, star zapu-
ščen delavec. Bogve, kako ga je
že tepla življenska usoda.”

V garaži pogledam na zadnji
sedež če le morda ni moj potnik
preveč otresal nadležni mrčes.
Ne, nič sumljivega ni videti-
Ampak kje so klešče jn moja

I žepna svetilka, ki ju imam ve-
dno tu poleg zadnjega sedeža?!
Je šlo ž njim! Tujec je to spra-
vil v žep za “spomin” in zahva-
lo za prosto vožnjo. Torej so ga

! srbeli tudi prsti in ne samo koža
po životu. “Prokleti bum!” Spet

• ena šola.
Mrzlo zimsko jutro in ledena

! nevarna cesta, ko se peljem
skozi naselbino Franklin. Tam
na voglu stoji in čaka busa za-
morsko dekle in se trese od mra-
za. Ustavim. “Da, v Pittsburg
grem, pa ima bus zamudo,” mi
je odgovorila na moje vpraša-
nje in brez oklevanja vstopila.
“Prisedi, če se ne bojiš, da te
ugrabim in odpeljem kam v
oklahomske hribe,” sem se po-
šalil. “Ne bojim se, poznam vas
in vem kaj je vaš posel,” je ko-
rajžno odgovorila.

Postrani sem poškilil na novo
sopotnico, misleč, da bi se tudi
njej lahko reklo, da je “zavber
dekle”.

Ker živi le še par teh zamor-
skih družin v naselbini, ostanki
stavkolomcev, ki jih je premo-
garska družba importirala iz
Alabame v te kraje začasa pre-
mogarske stavke pred 50 leti,

(Konec na 4. strani.)
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