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(Konec.)
Upajmo, da bo bolje, je

rekel.
Bolje? .. . Kako bolje .. .

odkod?
Ni več tistega “bolje” ... Z

njegovo smrtjo je umrlo. Pre-
kletstvo je leglo na naju z nje-
govo smrtjo. Tisto malo, kar sva
imela, je propadlo. Jeseni so na-
ma odpeljali zadnjo kravo iz
hleva. Davek jo je vzel. In zdaj
je še slabše: Pravijo, da je kriza.
Vrag, a ne kriza. Pri siromaku
je vedno kriza, gospoda pa je
sita. ’

Hm . .

~ je pokimal tujec
zamišljeno.

Če bi naš Jožek živel, bi
vsega tega ne bilo.

Eh, je ponovil starec, če bi
bil Jožek živ. . .

In zopet molk.
Starka kakor da je zlezla ne-

kam v samo sebe. Njen obraz je
imel trd izraz. V kotu je tiho
brlela rdeča lučka pred razpe-
lom.

Tujec pretrga mučno tišino:
Ču jta me! . . . Sprejela sta

me pod streho. Zavarovala sta
me pred burjo. Hočem vama po-
magati. Evo, stotak za preno-
čišče!

Starca sta osuplo gledala tuj-
ca. Na obrazih jima je trepetala
negotovost, če je to res in če se
morda tujec ne šali.

Ali tujec je izvlekel denarni-
co. Vzel je stotak in jima ga dal.

Prosim . .
.

Starka je iztegnila svoje ko-
ščene roke in poželjivo vrtela
bankovec v rokah.

Hvala, se je toplo zahvalil
starec.

Da, hvala, je zahropla
starka.

Že prav, že prav! Vidva
ne vesta, kako sem vesel, da va-
ma lahko pomagam, je rekel
tujec.

Stara sta molčala in gledala
bankovec.

A zdaj prosim, če lahko
ležem. Truden sem. Zjutraj mo-
ram naprej.

Lezite, je rekel starec. La-
hko noč!

Lahko noč!
11.

Globoka noč.
Zunaj tuli veter, a v koči lju-

dje spe. Samo mačka je budna
in njene zelene oči se svetijo ka-
kor mali fosforni reflektorji.

In še nekdo ne spi: Starka.
Stotak ... in še jih ima . . .

šumeli so .
.

.

Njene misli sekajo možgane
kakor bliski. V možganih vre.

Davek .. . krava ...
in ti-

sti travnik ... In Rusija .
Starka se priplazi k starčevi

postelji
Martin . .

.

Martin!
Hm?
Tiho!
Kaj je?

.

Tiho vstani in pridi v dru-
go sobo.

V drugi sobi je strašen mraz.
Martin drgeta. Jalža pa ne čuti
mraza. Ona drgeta od razburje-
nja.

Poslušaj, Martin! Tujec
ima denar, a midva ga nimava.
Zakaj ga nimava? Nič nimava,
ne denarja, ne krave, ne travni-
ka .

. .tudi sira nimava .
. . Vze-

mi sekiro ... in .. . in udari,
Martin! .. . Stotaki .. . mnogo
jih je . . .

Martin je izbulil oči. Groza
ga strese

Si znorela, Jalža? . . . Übi-
ti človeka .. . radi denarja? . . .

Za božjo voljo? . . . Kaj . . . kaj
misliš?! '

Znorela . . .? Haha .
.

. De-
narja potrebujeva, a on ga ima.
In zakaj bi se naj baš on vrnil
domov z denarjem, ko ga pa mi-
dva tako potrebujeva?

Jalža, pomisli! On se vra-
ča domov, po petnajstih letih.
Vrača se k svojima starima, ki
ga čakata kakor sva midva ča-
kala svojega Jožeka . . . čakala,
dokler ni prišla tista brzojav-
ka ..

.

... svojega Jožeka, da .. .

je ponavljala Jalža kakor v
blodnji.

ln že radi njiju dveh tega
ne smeva narediti!

Radi njiju dveh?
Da, radi njegovih staršev!
Radi njih. Prokleto! Kaj

so oni meni in tebi? ... Tudi
moj sin je mrtev. Ni ga .. . In
kdo zato kaj porajta?

Jalža . . .

Da, ni ga! . . . Povej, komu
sva se smilila? .

.
. Vzemi sekiro

in udari bojazljivec stari! In
glej, da ne bodo stotaki krvavi!

Jalža, za božjo voljo .. .

Marš! .
. . Oči so se starki

divje zasvetile. Marš! Udari!
Starec se je razburil.

Ne morem, Jalža Ne mo-
rem, ne morem!

—Ne moreš? .. . Veš kaj?
Danes je pust. Štefanova krčma
v vasi je odprta. Tam je zabava,
veselica! Pojdi, napij se! . . . Te-
daj boš lahko!

Za božjo voljo, Jalža! Zno-
rela si!

Ah kaj! Pojdi, kakor pra-
vim Če ne, bom sama . . .
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Pojdi, . . čakam!
Hm .. . Dobro! Grem!

Starec si oddahne. Ogrne
plašč in se tiho splazi v burjo in
izgine v noč.

111.
Burja kakor bi pojenjala, ali

je pa Martin ni čutil. V ušesih
mu je neprestano bučalo: Napij
se! Udari! Sekira! Stotaki! . .

.

V daljavi, skozi snežno meglo
je zagledal razsvetljena okna
krčme. Blestela so rumenkasto,
motno in trudno.

Štefanova krčma
Vstopil je.

; PRISTOPAJTE K
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• USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET
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Dober večer!
Zdravo Martin, zdravo-

o-o. ..!

Petrolejka se je kadila.
Eh, ti. . .

In starega Martina so spre-
jeli izžeti obrazi, znojne žulja-
ste roke, pijani pogledi, velike
besede. S težkim zadahom vina
in tobaka se je mešal prah in
vonj človeškega znoja? Videl je
pijane sovaščane s povešenimi
brki. Nekaterim je slina obvise-
la na ustnicah, ko so govorili.
Fantje so bili vročični, pili so,
kričali in kleli. Dekleta so ple-
sala in oči so se jim nenavadno
svetile. Vse skupaj se je vrtelo,
plesalo, pilo, klelo, ljubilo... se
ščipalo, kakor v neki blodnji.

Martinu se je zdelo, da so vsi
znoreli: Jalža, vaščani. Štefan
in on sam ... In zamrmral je
sam pri sebi:

Sem, kakor bi znorel. Ali
morda nisem?

Bas je bučal, mrmral, godr-
njal, tamburice so cvilile.

Psuj, je pljunil Martin.
Hej, Štefan! Liter vina!

O, Martin glej no! Ti si?
Da, je odgovoril Martin

kakor v meglo.
Vemo, danes si pa res go-

spod, pravi gospod!
Kaj čenčaš, norec, je za-

godrnjal Martin.
Kaj boš tajil! Čestitam,

čestitam!
Kaj si pijan, se je čudil

Martin. Kaj čestitaš?
Hu, glej ga, modrijana,

kako se dela neumnega!
... Neumnega?
Glejte, ljudje, našega Mar-

tina, je rekel krčmar Štefan. Za
norca bi nas rad imel. Prišel je,
da se od veselja napije, in da
nas potegne. No, prav ima: da-
nes je pust! Haha . . .

Kaj govoriš, se je vedno
bolj čudil Martin in ni vedel,
kaj bi.

Ne uganjaj komedij, ga je
potrkal krčmar Štefan po rami.
Zaman je. Mi že vemo!

Vi veste ..
.? je preble-

del Martin.
Gotovo! Saj je bil Joža

prej pri nas, potem pa je šel do-
mov k vama. In da bi ti bedak
tega ne vedel, hahaha!

Joža? je vprašal ves začu-
den Martin.

Kaj kdo .. . hahaha .. .

tvoj sin Joža, vendar .. . haha-
ha ..

.

Moj Joža?
Hahaha ... so se smejali

vsi vprek.
Kateri Joža, je vprašal z

izbuljenimi očmi Martin.
Kateri Joža .. . hahaha .. .

Tvoj vendar. Tvoj Joža iz Rusi-
je, je zmagoslavno pripomnil
krčmar Štefan.

Martinu se je stemnilo pred
očmi.

Moj Joža?
Da, tvoj, jepotrdil krčmar

Štefan.
Martin je planil pokoncu, da

se je prevrnila miza.
Sin ... je kriknil in zbežal

v noč.
Hahaha... je orilo za

njim. A tam iz žlahtne stekle-
nice je klokotalo še bolj žlaht-
no vino.

Črno vino.
Kakor kri. ..

IV.
Burja je utihnila.
Martinu je tekel pot s čela.

Gazil je sneg, ki je segal do ko-
len in ni čutil utrujenosti. Hitel
je na vso moč, samo da pride
čim prej domov.

Rusija .. . Petnajst let ..
.

Stotak! .. . Jalža ... sekira ...

moj sin . . . vse to je vršalo po
možganih in šumelo po ušesih

Moj sin, moj sin . . .

Cela večnost se mu je zdela
pot do doma. Skozi okno je vi-
del trepetanje rdeče lučke pred
razpelom.

Jalža, Jalža, je kriknil ves
zahripel. ’ Naš Jožek ... in
zletel je v sobo. Strašen nemir
mu je stiskal srce.

No, prišel si? Ravno prav
... se je smehljala starka.

Da . . . Poslušaj Jalža . . .

Nič ne govori. Že naprej
vem .

..

Martinu odleže.
Veš?
Da, je rekla Jalža trdo, bo-

jazljivec si. Zato sem naredila
jaz.

Kaj? je zahropel Martin
kakor ranjeni lev.
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TOLERIRANJE ŠPANSKE FAŠISTIČNE DIKTATURE v londonski in vvashingtonski vladi je šlo
španskim republikancem, ki so v übežništvu na Francoskem, in francoskim levičarjem toliko na živce, da
so vlado v Parizu z demonstracijami primorali zavzeti pozitivno stališče. Ob enem so primorali na plan
tudi angleško in ameriško vlado, ki sta končno skupno s francosko “svetovale” liberalnim in svobodo-
ljubnim krogom v Španiji, da naj Franca “na miren način odstranijo, ter ustanove začasno vlado, ki bo
Španijo upravljala, dokler se v nji ne izvrši demokratičnih volitev. Vsa ta politika, ki traja že dolge me-
sece, je le slepomišenje, v namenu, kako bi reakcionarji v zavezniških deželah ohranili Španijo tudi po
Francovem padcu staremu redu. *

Hrrrsk. .
. je bilo po buči

in vse je bilo gotovo. Tam po-
glej! Pokazala je z roko v kot
na posteljo, kjer je ležal človek
tiho in mirno, kakor bi spal.
Samo s senc jebila zarisana rde-
ča vlažna nit, in iz kota ustnic
je silila druga . . .

Za božjo voljo, Jalža, je
pobesnel starec. Oči so mu div-
je gorele. Starka pa je bila čisto
mirna. Mirno ga je pogledala,
samo nenavaden plamen je bil
v njenih očeh, ko je rekla:
Kaj noriš! Bilo je dvanajst sto-
takov . . . samo eden je okrvav-
ljen . ..

Jalža, je zakričal Martin.
Kaj si naredila? . . . Naš sin

Joža je to, Joža iz Rusije . . .

Svojega lastnega sina si
übila!

K-a-k-o? jezajecljala star-
ka.

Prokleta! je siknil Martin
in se zgrudil.

Svojega sina?
Blazen je bil krik, ki se je iz-

vil iz starkinih prs in njeno telo
je topo padlo po tleh.

Martin se je vzravnal. Buljil
je po sobi. Pojemajoči svit og-
nja iz kamina je skrivnostno ob-
seval obraz sina, ki je ležal übit
na postelji in rdeča tekočina
kri, je tiho in počasi polzela iz
rane na sencih.

Sekira, je tiho hropel
Martin ... stotaki. . . sin ..

. Ka-
kor v mrzlici je začel blesti.

Iz daljine, skozi odprta vrata
je zamolklo silila pesem iz Šte-
fanove krčme. Bas je godrnjal,
psi na vasi so lajali... s poste-
lje pa je počasi in komaj slišno
padala kri:

Kap . . . kap . . . kap . . .
Starcu so se blazno zableščale

oči.
Mi smo ga übili, je kriknil

in se onesvestil . . .

Pod razpelom je krvavo mi-
gotala lučka.

JUBILEJNA STAVNOST
40-LETNICE DRUŠTVA
ŠT. 16 SNPJ

Milvvaukee, Wis. Društvo
Sloga št. 16 SNPJ bo imelo v
nedeljo 24. marca slavnost 40-
letnice svojega obstoja, ki se bo
vršila v South Tide Turn Hall.
Pričetek ob 3. pop.

Igralci dramskega odseka klu-
ba št. 1 JSZ iz Chicaga nam ob
tej priliki vprizore veseloigro v
treh dejanjih “Hiša gospoda
Harringtona” in poleg tega bo na
sporedu mnoko drugih zanimi-
vih točk, ki se spodobijo na taki
slavnosti.

Nadejamo se velike udeležbe
ne samo iz naše naselbine am-
pak tudi iz vseh sosednih, kot
pravimo, “od blizu in daleč”.

Frank Primozich.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 WEST 26th STREET
Tel. Crawford 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. Crawford 8440
If na answer Call

Austin 5700

GLASOVI IZ NAŠEGA GIBANJA
Piše CHARLES POGORELEC

Naše aktivnosti zadnjih nekaj
tednov:

Joseph Koršič, Detroit, Mich.,
te še zmirom na delu. Poslal je
20 naročnin med katerimi je
tudi nekaj novih in $8 v tiskov-
ni sklad ter naročil še 25 kole-
darjev, kar pomeni, da jih bo
razpečal 125 ali več, kajti z za-
logo mu še lahko postrežemo.

Lawrence Selak, Star City,
W. Va., je poslal 2 naročnini.

Anton Shular, Arma, Kans.,
je poslal 11 naročnin, $1.50 v ti-
skovni skald ter naročil še 5 ko-
ledarjev. Prvotno je dvomil, da
mu bo mogoče naročene izvode
razprodati, toda ko je koledarje
dobil, so šli v denar, da je bil
kar iznenaden. Dvomimo, da
mu jih bo samo 5 nadaljnih za-
dostovalo.

George Smrekar, W. Aliquip-
pa, Pa., jeposlal 4 naročnine ter
naročil še dva koledarja za tu
in enega za v stari kraj.

Mat Malnar, Willard, Wis., je
poslal še tri naročnine, od teh
je ena nova. Matt vedno skrbi,
da se število naših naročnikov
med našimi farmarji tam po-
množi.

Chicago: Luka Groser je do-
bil 6 naročnin, Frank Zaitz 18
in $42.00 v tisk, sklad, ki jih je
prejel med gl. odborniki SNPJ.
par kvodrov pa je prispeval naš
somišljenik Frank Molan iz
Berwyna, Chas .Pogorelec 2 na-
ročnini, Angela Zaitz 6 in Jo-
seph Oblak 4.

Leo Zevnik, La Salle, 111., je
poslal 4 naročnine, $1.50 tiskov-
nemu skladu ter članarino dru-
štva št. 98 SNPJ Prosvetni ma-
tici.

Mary Marinšek, Gallup, N.
Mex., je poslala 8 naročnin in
$2 tiskovnemu skladu.

Joseph Ovca, Springfield 111.,
je poslal dve naročnini in $2.50
v tiskovni sklad.

Frank Klun, Chisholm, Minn.
je poslal 2 naročnini ter obračun
za koledar ter oglase v njem.

John Marolt, West Mineral,
Kans., je poslal 2 naročnini in
$2.50 v tisk, sklad. Njega se
zmirom rad spomnim, kajti na
plečih jih ima že preko 80, pa je
še vednq čil in mlad, kar se na-
šega gibanja tiče; pravi Jimmy
Higgins. You’ve bet, in kje bi
bilo naše gibanje, Proletarec in
vse drugo, kar je v zvezi s tem,
ko bi ne bilo takih priprostih
agitatorjev po deželi.

Jim Dekleva, Gowanda, N. Y.

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

WGESr 1360 kilocycles.
Vodi jo George Marchan.

| BARETINCIC TsOILj
| POGREBNI ZAVOD J'
Ž Tol. 20-361 ‘;
Ž 424 Broad Street >

| JOHNSTOWN, PA. <

je poslal 4 naročnine, $2.50 v
tisk, sklad ter naročil še tri ko-
ledarje.

Anton Zornik, zap. Penna.,
je poslal 24 in pol naročnine, $1
tiskovnemu skladu in naročil še
125 koledarjev. Pravi, da bo gle-
dal, da doseže običajno število
s koledarjem kot druga leta
okrog 400 izvodov.

Joseph Snoy, Bridgeport, 0.,
je poslal 3 naročnine in naročil
še tri koledarje, John Vitez iz
bližnjega Bartona pa je poslal 4
naročnine.

Edvvard Tomšič, Walsenburg,
Colo., se je prošli mesec zgla-
sil v uradu ter izročil 8 naroč-
nin, od katerih sta bile dve novi.

Frank Remitz, Rock Springs,
Wyo., je poslal 4 naročnine in
$2.36 tiskovnemu skladu.

Ludwig Yoxey, Pueblo, Colo.,
je poslal 4 naročnine ter zahte-
val novo pobotno knjižico, s či-
mer smo mu drage volje vstre-
gli. Upamo, da jo kmalu porabi
in piše po drugo.

In tu je naš Martin Judnich,
Waukegan, 111. Poslal je 22 na-
ročnin, $2 tisk, skladu ter obra-
čun za prodane koledarje.

Jennie Jerala, Moon Run,
Pa., je poslala 2 naročnini ter
članske prispevke za klub št.
175 JSZ.

John Perme, Witt, 111., je po-
slal 2 naročnini ter naročil ko-
ledar in knjigo “Nation os Na-
tions”.

Lenhart Werdinek, Thomas,
W. Va., je poslal 4 naročnine in
$1 v tisk, sklad.

Louis Barborich, Milwaukee,
Wis., je poslal 16 naročnin, med
katerimi par novih ter naročil
še 25 koledarjev. Lojze je bil
precej skeptičen glede koledar-
ja, toda kot izgleda, so mu šli
hitreje v promet kot je priča-
koval.

Nace Žlemberger, Piney Fork,
0., starosta med slovenskimi so-
cialisti se že dolgo ni oglasil.
Poslal je 2 naročnini ter naročil
dva koledarja.

Anton Tratnik, Diamondville,
Wyo., je poslal 2 naročnini, $3
v tisk, sklad ter novce za pro-
dane koledarje brez odbitka pro-
vizije. Pravi, da se je v rovu te-
žko ponesrečil naš stari naroč-
nik John Starvasnik. Naše so-
čutje, John, ter želja, da skoro
in docela okrevaš.

Max Knaus, Traunik, Mich.,
je poslal 2 naročnini in novce
za prodane koledarje. Tudi on si
ni vzel nobene provizije.

Jacob Ambrozich, Moon Run,
Pa., je naročil še 5 koledarjev.
Federacija SNPJ za zap. Penno
je na svoji zadnji seji prispeva-
la S2O v tiskovni sklad Prole-
tarca kot malo priznanje za nje-
govo vztrajnost v prid delav-
skemu ljudstvu, med zastopniki
društev se je potem pa še na-
bralo $33 v isti namen. Vsoto je
poslal njen blagajnik Anton
Cipčič.

Lovrenc Bajc, Fairport Har-
bor., 0., je poslal nox«ce za pro-
dane koledarje in oglase v njem,
provizijo pa poklonil tiskovne-
mu skladu.

John Teran, Ely, Minn., je po-
slal 4 naročnine. Koledarji, pra-

vi,-gredo dobro v promet.
Najlepše presenečenje pa nam

jp zadnje dni napravil “Big”
Tone Tomšič iz Oaklanda, Ca-
iif., kajti poslal je čeden šopek

—l5 naročnin, med katerimi so
bile 4 nove in zraven še $1.50 ti-
skovnemu skladu, ter novce za
prodane koledarje.

Frank Cvetan, Johnstown,
Pa., je poslal 6 naročnin ter na-
ročil Kernov Besednjak za ro-
jakinjp Mary Shuster, Philadel-
phia, Pa.

Joseph Jež, Warren, 0., je
naročil še tri koledarje, od teh
enega za stari kraj, ter poslal
članarino Prosvetni matici za
društvo št. 321 SNPJ.

Zmeda po svetu
dela velesilam
veliko preglavic

(Nadaljevanje s 1. strani.)
jo je v Mandžuriji zgradila Ja-
ponska.

Minulo nedeljo je bilo poro-
čano, da so se ruske armade za-
čele vračati iz Mandžurije, dasi
je bilo v sovjetskem vrhovnem
svetu prvotno rečeno, da se Ru-
si umaknejo iz Kitajske ne prej
kot takrat, ko odide od tam tudi
naša (ameriška) armada.

Ker pa Sovj. unija še nima
atomskih bomb, se ob kritičnem
momentu premisli in tako se je
dogodilo že dostikrat, a noben-
krat tako, dase bi umaknila iz
strahu.

Tržaško vprašanje
Dasi problem glede bodočno-

sti Kitajske med Zed. državami
in Sovj. unijo ni še rešen, ven-
dar tudi toliko opasen ni, da bi
pretil s težkimi zapletljaji, če-
tudi je izgledalo, da se to zgodi.
V Mandžurijo je prišlo kak du-
cat ameriških časnikarjev brez
sovjetskega dovoljenja in z nji-
mi en Anglež. Bili so nekaj časa
zaprti, potem izpuščeni in sedaj
pišejo kot da so tam videli kdo-
ve kakšna čuda in prilivajo olja
na ogenj propagando proti Ru-
siji. Morda so bili sovjetski ofi-
cirji nerodni, ker-so iz teh fan-
tov napravili mučenike in se za-
merili tudi par takim, ki so pri-
jatelji Sovjetske unije. Toda ta
incident je bil le mimobežna epi-
zoda.

Bolj kot kdaj drugega pa je
še vedno najbolj napeto tržaško
vprašanje. Slovenci v starem
kraju so se zavzeli, da ta pro-
blem dvignejo na višek pozor-
nosti in to se jim je tudi posre-
čilo. A ob enem pa so tamošnji
Slovenci dognali, da imajo med
zapadnimi zavezniki še celo
manj prijateljev kot v prejšnji
vojni. Takrat je bil na njihni
strani samo Woodrow Wilson.
Sedaj pa se zavzema zanje So-
vjetska Rusija. To je velikega
pomena. Kajti Wilson je v Ver-
saju zastopal le še samega sebe.
Delegat Sovj. unije pa ima v
komisiji, ki kuje mirovno po-
godboz Italijo za sabo velesilo.

Boj proti lakoti
V interesu vseh dežel je, da

sodelujejo ne samo v reševanju
političnih in ekonomskih pro-
blemov, ampak da se združeno
bore tudi v odpravljanju lakote.
To ni enostavno, ker veliko de-
žel zatrjuje, da živeža niti zase
nimajo zadosti. Tako se vse ozi-
rajo na Zed. države, ki res naj-
več pomagajo že od začetka. To-
da za rešitev tega vprašanja bo
treba vzajemnosti vseh dežel. Je
namreč veliko drugih, ki bi la-
hko več pomagale. Narodom mo-
ramo to pomlad priskočiti na po-
moč s semeni, z orodjem, vpre-
žno živino, traktorji in gnojili.
Saj si bodo prizadeta ljudstva
sama pomagala, toda jim je tre-
ba v ta namen saj seme in oro-
dja. Tako bodo razmere postale
v par letih spet normalne, če ne
bomo sledili tistim, ki ščujejo v
novo vojno.

Tudi vsi naši vojaki
niso angeli

V modi je, da se ruske vojake
slika za tolovaje, posiljevalce,
tatove in za kupčevalce na črni
borzi, p?i tem pa se čestokrat
prezre poročila, ki pričajo, da
so tudi naši vojaki dostopni gre-
hu in slabim lastnostim. Poseb-
no na “black market” se dobro
razumejo. In zelo pridni so v
nabiranju “souvenirjev.”

V Kobeju na Japonskem je
ameriška vojaška policija areti-
rala štiri naše vojake, ker so
vlomili v stanovanje bogatega
Japonca in mu pobrali stare
dragulje, starinske ure, meče in
druge starinske dragocenosti v
vrednosti $200,000-
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