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Zunaj je besnel snežni metež.
Okna so bila zastrta z debelimi
snežnimi zameti, in radi toplo-
te šip so bila okna, kakor bi jo-
kala. V koči je v peči gorel ogenj
in njegov sij je metal fantasti-
čne sence po stenah. Šiljasti nos
zgubane starke je bil kakor
kljun čudne ptice, brki starca
pa so bili naježeni kakor ježe-
ve bodice.

Zunaj je prokleto mrzlo,
stara!

Hm!
Vesel sem. da sem včeraj

nacepil drv. , Danes bi niti psa
ne pognal v to burjo.

Da, je pokimala starka.
In pogovor je utihnil. Zopet

je zavladala enolična tišina, sa-
mo na ognjišču je prasketal
ogenj in slišalo se je tiho cvi-
ljenje vlažnih drv na ognjišču.
Okrog oglov je žvižgal veter.
Tam v kotu je ura melanholi-
čno odbila sedem.

Sedem! je rekel starec ta-
ko iz navade.

Sedem, je ponovila starka
In spet sta se oba zamislila v

svoje misli in si nista imela nič
več povedati. Oba sta bila kakor
dve stari sovi, ki naveličani živ-
ljenja mrtvo bulita pred se. Po-
sebno starcu je neka črta okrog
ust dajala pasivno, a obenem
dobrodušno potezo, a pri starki
so še vedno tu in tam zagorele
njene temnosive oči in nekak
trdi nasmeh je ležal na tenkih
in upornih ustnicah.

Z zapečka je 'skočila mačka.
Elastično, črno in vitko telo je
zamolklo udarilo ob tla. Iz mra-
ka so se zasvetile mačje zelene
oči.

Vražja mačka! Ustrašil
sem se!

Pusti jo! Si kakor baba, se
je ujezila starka. Poglej raje, če
je dovolj olja v lučki!

Starec je odkrevsal v kot,
kjer je pred razpelom brlela
rdeč:, lučka. Da, olje je dogore-
valo Vzpel se je na prste, segel
na polico in prilil lučki olja. V
tem trenutku so se zunaj pred
vrati zaslišali koraki. Nekdo je
stresal z nog sneg in krepko
udarjal ob prag. Nato je po-
trkal.

Stara sta se vznemirila.
Kdo je? je kraknila

starka.
Odprite . . . Popotnik pro-

si za streho! se je slišal glas.
Streho? je zamrmral sta-

rec.
Hm! ... je istotako zamr-

mrala starka. Martin, odpri, je
rekla nato.

Starec Martin je odkrevsal
odpirat. Odrinil je zapah. Vrata
so se odprla in vstopil je moški,
ves s snegom pokrit. Na obrvih,
trepalnicah in na kratko striže-
nih brkah jevisel sneg, da se ni
moglo razločiti obraza.

Dober večer!
Dober večer, sta odgovo-

rila oba hkrati.

Burja je in ne morem da-
lje. Dovolite, da pri vas preno-
čim. Vseeno, kako. Glavno je,
da sem pod streho. Kajti daleč
mi je še do doma.

Dobro, sta rekla oba.
Saj bom plačal, je pripom-

nil tujec.
Tujec je slekel plašč in ga

razprostrl ob ognju, da se posu-
ši. Snel je kapo z glave in zdaj
se je videlo, da je to mlad člo-
vek, star kakšnih trideset let.
črnolas, ogorelega, resnega
obraza.

Hvala, da sta me sprejela,
je rekel. Tako vreme, da se

Bogu usmili, skoraj nemogoča
pot v tej noči, čeprav bi rad
dalje.

No, tako zelo pa se gotovo
zopet ne mudi, je rekel starec.

O, mudi! Vračam se namreč
po petnajstih letih domov in bi
rad videl svoje, je rekel.

Po tako dolgem času do-
mov? sta se začudila starec
in starka.

lz Rusije!
... iz Rusije . . .

Stara je kakor oživela. Oči so
se ji zasvetile.

lz Rusije, je ponovila
Čudno . ..

Nič tako čudnega, se je
dobrodušno nasmehnil tujec.

Koliko ste pa star, je vpra-
šala starka in nekaj premišlje-
vala.

Triintrideset. Osemnajst
sem bil star, ko so me poslali na
bojišče proti Rusom. Bil sem ra-
njen in ujet. Potem jebila v Ru-
siji revolucija . . . nastalo je dru-
go življenje ... ni se mi hotelo
domov. Tudi oženil sem se tam.
Ali Katja, žena, mi je umrla. . .

Oh, bila je to družica, moja Ka-
tja .. .

Zdelo se je. da so se mu oro-
sile oči. Ali je hitro nadaljeval:

ln nič več me ni držalo.
Hrepenenje po domu, po ma-
teri in očetu me je prevzelo.
Odšel sem .

.
.

Pripovedoval je počasi, s sr-
cem, kakor da želi narisati sliko.

Triintrideset let . . . Iz Ru-
sije . . . hm . . . baš toliko bi bilo
našemu Jožeku!

Vašemu Jožeku? Tujec je
pogledal starki v oči.

Da. Našemu sinu.
Molk. Samo v kaminu je tiho

prasketal ogenj.
Naenkrat je starka prekinila

tišino.
Hm . . . tudi naš sin je od-

šel z osemnajstimi leti na rusko
fronto.

Res? je vneto vprašal tu-
jec.

Da .. .

ln . .
.

Padel je. Dobila sva brzo-
jav o njegovi smrti šele tedaj,
ko so drugi prihajali domov.
Nekateri so prihajali vriskajoč,
drugi s smehom če tudi žalost-
nim, če tudi brez roke ali noge
... ali prihajali so. Prokleto, vsi

iz naše vasi so se vrnili, samo
mojega sina ni bilo .

..

Gnjev je bil v besedah in v
očeh sovraštvo.

Jalža, je bojazljivo opom-
nil starec. Potolaži se!

V starki je vidno rastla raz-
burjenost pri spominu na mrt-
vega sina. V očeh ji je blestela
bolestna mržnja proti vsem, ki
so srečnejši od nje.

Tujec je zamišljeno molčal in
opazoval starko.

(Konec prihodnjič.)„

VINKO ZORE IŠČE STRICA
Ga- Frančiška Tič iz Rodice

pri Domžalah piše svoji hčeri
Angeli Zaitz v Chicagu med
drugim tole:

“Prilagam list našega mli-
narja Vinko Zoreta, ako ga bo
vama mogoče izročiti njegove-
mu stricu Vinkotu Jarcu, ki se
je nahajal veliko let v Milwau-
keeju. Vinko, ki pošilja ta list,
je bil pri nas mlinar že prej dve
leti, predno je šel v partizane.
Potem je bil od Nemcev ujet
ter odpeljan v Dachau. Domov
smo prišli (iz jetniških logarjev
na Nemškem) vsi naenkrat. Se-
daj dela zopet pri nas- Njegov
stric v Ameriki je izučen kro-
jač, doma iz Stare gore pri Mir-
ni na Dolenjskem.

Zoretovo pismo se glasi:
“Dragi stric! Oprosti, ker te

nadlegujem in iščem v daljnem
širnem svetu. Bodi prav depo
pozdravljen od Vinko Zoreta,
sina tvoje sestre Rozalije. Če
dobiš moje pismo, Ti naznanjam
žalostno vest, da sta mi umrla
mama in ata. Sem čisto ločen
od doma. Nahajam se na Go-
renjskem, v Domžalah v enem
kmečkem mlinu. Naša gospo-
dinja ima v Ameriki štiri hče-
re in enega sina, od katerih je
dobila že precej pošte. Zato sem
se tudi jaz namenil, da te bom
iskal, ako si še živ. Gotovo se
še spominjaš, da si bil moj bir-
manski boter.

Drugo je pri nas vse ponava-
di. Na mojem domu, kar je
nas fantov, smo že vsi oženjeni.
Na domu je Lojze gospodar,
drugi od nas fantov. Gotovo se
še spominjaš, koliko je nas bi-
lo otrok v Lipniku-

Tudi z mano je kar ponava-
di. Dve leti sem bil partizan-
ski vojak, sedaj pa sem spet
pri svojem delu. Upam, da si
živ in zdrav in če ti je možno,
te prosim, da mi pišeš, ker
me bo zelo zanimalo.

Ako bi vedel za tvoj naslov,
bi Ti pisal obširnejše, tako pa
ne vem, če Te bodo te vrstice
sploh dobile. Pozdravljen, dra-
gi stric!

(Stric Vinko Jarc nam ni pi-
sal že od leta 1936. V Ameriko
je odšel leta 1921 iz Lipnika na
Dolenjskem. To pismo pošiljam
s pomočjo vaše mame, ker ne
vem za stricov naslov. Tudi Vas
lepo pozdravim, čeprav Vas ne
poznam. Sem Ternavčev mli-
nar.)

SMRT SODRUGA
Cleveland, O. Tu se je

smrtno ponesrečil, ko je padel
po stopnicah, rojak Andy March
doma iz Sežane pri Trstu. Sta-
noval je na 10105 Nelson Ave.

Bil je član socialističnega gi-
banja in po razpustu kluba št.
28 JSZ je prestopil v klub št.
27, v katerem je bil ■ član do
|<onca svojih dni.

V starem kraju zapušča bra-
ta, v Lorainu, 0., pa sestro, ka-
tera je poskrbela za pogreb. Bil
je civilen. Ob njegovem grobu
je imel nagovor prejšnji tajnik
omenjenega kluba št. 28 Frank
ifribar. Pokojnik je bil član
dveh podpornih društev in ne-
kateri izmed društevnih bratov
so se udeležili tudi pogreba, ki
se je vršil 20. feb. ob 2. pop, na
Highland park mestno pokopa-
lišče.

Naj bo pokojniku ohranjen
časten spomin med vsemi, ki so
ga poznali. J. Krebel.

Povečanje državne milice
Pred vojno je štela milica

posameznih držav ameriške uni-
je 295,000 mož. V bodoče bo
njeno število 622,500 mož, ali
več kot še enkrat toliko kot
pred vojno. Regularna zvezna
armada pa bo štela poldrug mi-
lijon mož, ali več kot še kdaj
prej v mirnem času. Poleg tega
si gradi veliko rezervo.
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SLOVENSKI NARODNI \
| PODPORNI JEDNOTI |

USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET !
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ČLANOV(IC) JE TREBA ZA NOVO DRUŠTVO •

j NAROČITE Sl DNEVNIK :

| “PROSVETA” ]
J Naročnina za Združene države (izvzemši Chicaga) in Kanado §6.00 •

J na leto; $3.00 za pol leta; $1.50 za četrt leta; za Chicago in Cicero
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POTNIŠKA LETALA so sicer zelo izpopolnjena, a vožnja v njih,
posebno preko visokega gorovja na zapadu, je še vedno izredno nevarna.
Nedavno je eno tako letalo treščilo na tla v gorovju v Wyomingu. Vseh
21 potnikov in moštvo je bilo übitih. Gornje je vojaška rešilna ekspe-
dicija, ki je šla v zasnežene gore, da je našla letalo.
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SLIKA ZGORAJ predstavlja civiliste, ki so šli na enako rešilno
misijo, seveda brez uspeha, kajti na kraju nesreče so dobili le mrtvece.

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Se vam ne

zdi, da v tej atomski dobi ne-
kaj pogrešamo? Črni oblaki se
zbirajo ne samo nad našo deže-
lo temveč nad vso zemeljsko
oblo.

Ne samo mi, pač pa tudi vsi
drugi narodi pogrešamo pokoj-
nega Franklina D. Roosevelta.
Vemo, da on ni bil nadčlovek,
a vemo tudi, da je storil za ma-
lega ali navadnega človeka
(common men) veliko več kot.
kateri bivši presednik ameriške
unije, z izjemo Abrahama Lin-
colna.

☆

Mogoče bi on storil za male-
ga človeka še veliko več, ako se
ne bi bil rodil “s srebrno žlico
v ustih” in če ne bi bil v mla-
dostnih letih reakeoinarno vz-
gojevan. Da se je on boril za
übožno delavno maso nam se-
daj priča vsa takozvana “demo-
kratična” reakcija, ki udarja po
njemu s preiskavami, s potvar-
janjem zgodovinskih dejstev in
z večnimi napadi nanj v tisku.
To so tisti elementi, ki jih je
pokojni predsednik označeval
sicer za maloštevilne, a vendar
za nevarne ameriškim svobod-
ščinam, ker svoja fašistična na-
gnjenja odevajo s plaščem “de-
mokracije”, svetovnega miru in
z drugimi mikavnimi gesli.

F. D. R. je v grobu od aprila
1945, a reakcija še pleše po nje-
mu in mu pljuje na grob. Kdo
predstavlja to reakcijo? Vse
multimilijonske in milijardne
korporacije, ki združeno delu-
jejo, da uvedejo kapitalistično
diktaturo, ako se- jim v demo-
kraciji ne bo posrečilo zavaro-
vati svojega izkoriščevalnega si-
stema pred propadom in “ko-

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 WEST 26th STREET
Tel. Cravvford 2212
OFFICE HOURS:

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

6:30 to 8:30 P. M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)
Res. 2219 So. Ridgeway Ave.
• Tel. Cravvford 8440

If na ansvver Call
Austin 5700

munizmom”. Vsem tem “demo-
kratom” so tudi še tako konser-
vativne delavske unije trn v
peti. In “patriotične” pa so to-
liko, da pridigajo med belopolt-
nimi Američani sovraštvo proti
vsem tujim narodom da, tudi
proti Indijancem, katerim smo
ugrabili to deželo ter jo izročili
sloju izkoriščevalcev, kateremu
je glavni smoter izkoriščanje
mase za privatni profit.

Upam, da bodo po mnogih le-
tih evropski delavci svoj med-
narodni praznik Prvi maj spet
manifestacijsko in navdušeno
praznovali. Sedanji angleški de-
lavski vladi priporočam, naj do-
loči za svoj delavski praznik
prvi april. To bi bilo morda po
godu tudi kakemu slovenskemu
socialistu bodisi tukaj in pa ta-
kim, ki so pobegnili v Rim. Dru-
gi ga bodo praznovali po starih
mednarodnih pravilih.

☆
Mnogi izmed tistih zgodovi-

narjev, ki se pečajo z marksiz-
mom, trdijo, da je komunizem
obstojal ponekod v praksi ali pa
v teoriji že tisoč let pred Mar-
ksom. Ne vem in tudi dokazati
ne bi mogel, ker mi zgodovina
ni toliko znana. Lahko pa ugo-
tovim, da ko sem prišel maja 1.
1902 v Chicago, sem prvič videl
gramofon. Par let pozneje me
je prijatelj na severni strani
Chicaga povabil na svoj dom.
In je navil gromofon, da bi me
zabaval. Na moje začudenje so
začeli iz njega prihajati zvoki
plošče, kako je šla stara Špela
v nebesa...

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja

WGES, 1360 kilocycles.
Vodi jo George Marchan.
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Okrog 25 let pozneje smo do-
bili novo iznajdbo, radio. In vsa-
ka iznajdba je izpopolnjevanje
starih. Tako se izpopolnjuje tu-
di družabni red.

Ni moj namen podcenjevati
socialističnega gibanja, kajti
prestalo je veliko težav in v te-
ku krvavih in nekrvavih bojev
skozi desetletja mnogo doseglo.
Vse socialne pridobitve, v koli-
kor je bilo dosedaj doseženih,
so iz socialističnega programa.
Do tu je vse v redu. Sedaj pa
pride vprašanje na socialistične
voditelje posameznih dežel: So
li pravilno in dovolj močno za-
stopali v kritičnih dneh zgodo-
vine svoja načela? Odgovor na
to bo dala zgodovina.

☆

Imam običaj, da se odkrito
izražam. Kritiziram, a hvalim
pa ne, ker delo, ki ga kdo vrši,
se samo hvali, če je kaj vredno.
Primerjam pa včasi aktivnosti
starega socialdemokratskega de-
lavskega gibanja in ga primer-
jam k staremu gramofonu. Po-
leg je namesto njega nastal ra-
dio novorojeno dete, ki pora-
ja i širjenje novih idej, in pa za-
govarjanje starih s toliko večjo
ognjevitostjo, ker i radio, kot
prešnji gramofon, sta posest
privilegijev. So sicer izjeme. A
v splošnem jih ni. V USSR so
te iznajdbe privilegij sovjetske
vlade, drugod pa so monopol
vlad, ki še verujejo v stari si-
stem. In zato so v teh iznajdbah
posebno kolonijalna ljudstva še
vedno brez besede.

Ako bi me vsi ti zasužnjeni
kolonijalni narodi mogli slišati,
jim bi svetoval, da naj posne-
majo jugoslovanske partizane.

Ako se o socialističnem giba-
nju ne govori dobro, in če pri-
povedujejo kritiki, da je diskre-
ditirano, je vprašanje kaj kdo
smatra za socialistično gibanje.
Kajti v njemu je lep del borbe-
ne svetovne zgodovine, borbe za
svobodo in proti imperialistič-
nim silam. Toda od kar pa ima-
mo težave z angleško vnanjo po-
litiko pod delavsko vlado in pa
pod raznimi drugimi, je dobro,
da prevdarimo, kaj sploh še mo-
remo doseči tako, da ne bi žalili
starega reda.

☆
Tisti del ameriške demokra-

cije, ki se še vedno klanja gr-
škemu übežnemu kralju Jur-
čku,, in pa drugim takim mo-
narhom, dokazujejo, da so brez
demokratičnih načel in da jim
ni za ničesar drugega kot za
osebne koristi.

☆

Zasledujem vse važne dogod-
ke po svetu. Čitam približno
šest ur na dan. Ker ni nobenih
veselih poročil, je končno tudi
moj “mlinski” želodec šel na
“bum”.

Moja iskrena želja je, da bi
se danes vsi evropski socialisti
združili s komunisti, kolikor je
dostopnih za skupno akcijo, če
pa tega ne store, bodo zamudili
vlak, ali kot je nastala po Chur-
chillovem izrazu fraza, “they
will miss the buss.”

☆

Radio je danes menda v Ev-
ropi najmogočnejše gibanje. Iz
njega čujejo ljudje vse sorte
propagande. Sovražne in prija-
teljske. Ampak radio je vendar-
le raznesel zelo veliko tudi re-
volucionarnih dognanj. Recimo,
uspelo mu je to v Jugoslaviji.

Ko sem to pisal, je imela
prednost radio in druga propa-
ganda proti zahtevam indone-
zijskega ljudstva, in pa mnogih
drugih češ, da se upirajo po-
stavni (imperialistični) oblasti.
Vendar pa vemo, da je vse to
revolucionarno gibanje po sve-
tu skupaj povezano.

☆

Danes ima prednost dvoobra-
zna hinavska in lažnjiva propa-
ganda evropskih imperialistov
v Egiptu, Aziji, v Indiji, v Mali
Aziji itd.

Mogočen steber propagande
proti ustvarjanju novega reda
socialne pravičnosti je tudi Va-
tikan. Skala sv. Petra se nika-
kor noče zamajati v napredno
smer. To pojasnuje čemu je bilo
toliko reklame o reorganizira-
nju črne internacionale, čeprav
so bili kardinali oblečeni veliko
več v rdečem kot v črnem. Pro-
ti komu se vrši vse to organizi-
ranje svetovne reakcije?

Menda vam tega ni težko uga-
niti.

☆

Anekdota. Ko je bil sena-
tor Claude Pepper v Moskvi, sta
se on in Stalin pogovarjala o po-
ložaju. Pa je Stalin omenil
Pepperju: “Kajne, vi ste prišli
iz Londona? Kaj menite o seda-
nji angleški vnanji politiki pod
delavsko vlado?”

Pepper: “Na to vprašanje
vam ne morem odgovoriti dru-
gače kot da ponovim storijo, ki
sem jo slišat v Londonu. To je
bilo tistega dne, ko je Ernest
Bevin imel o svoji vnanji politi-
ki, ki jo naj bi vodil v imenu
Velike Britanije, svoj prvi go-
vor.

“Ko je skončal, se je Chur-
chill ozrl v Bevina in pripom-
nil': “Joj, kako se je Anthony
Eden zredil!”

Jože Stalin pa se je začel pri
tem tako smejati, da mu je pa-
dla pipa iz ust. Well, dobra
anekdota, a ne ve se, komu bo
koncem konca, posebno po Byr-
nesovem govoru, največ kori-
stila.

☆

Prečital sem knjigo Prosvet-
ne matice, “Povesti in črtice”,
ki jih je spisal Etbin Kristan.
Mene je ta knjiga ganila. Žal,
da ni njen avtor, Etbin Kristan,
saj 25 let mlajši.

John Chamazar.

Naciji pomorili
milijone Rusov

Sovjetski prosekutor je na o-
bravnavi v Niirenbergu navajal
nacijska zločinstva iz dokumen-
tov, ki jih je zbrala sovjetska
vojaška in sodna oblast, ki vpi-
jejo do neba. Vzelo ga je pet ur,
in potem še 3 ure, predno je
skončal poročilo in navedel pri-
če—ujete nemške častnike, ki
so sodelovali pri masnih muče-
njih in moritvah.

Primorali so velike oddelke
ruskih ujetnikov, da so se slekli
do golega, jih natrpali na ladje,
odpeljali na morje daleč od ob-
režja nato pa jih spehali v va-
love.

Tisoče drugih jetnikov so stla-
čili v hiše, zabili vrata in okna
in jih zažgali.

Na tisoče ruskih jetnikov pa
so pomorili s prisilnim uživa-
njem žaganja.

Svojih biserov nikdar ne meči
svinjam; s tem jim ne boš napravil
nobene usluge.—Roda Roda
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