
PROLETAREC

TONE MAČEK:

DEL
Sluga Matej in njegov pes

Baron Steinhardt se je ravno-
kar vrnil z dopoldanske ježe.
Vrgel je na dvorišču uzdo konj-
skemu hlapcu in se napotil v
dvorec. V nosu ga je zaščegetal
prijeten vonj pečenih fazanov,
ki je prihajal iz kuhinje v prit-
ličju. Začutil je glad. Pospešil
je korak, da ukaže čimprej ser-
virati kosilo. V mračni veži se je
pa pod stopnicami spotaknil ob
nekaj mehkega- Nejevoljen je
zarobantil in natančneje pogle-
dal pod noge. Nasproti mu je
zamežikal. stari prepeličar Te-
dy, ki se je s trudom skušal po-
staviti na četverce, slabotno ma-
haje z oguljenim repom.

“A, ti si, mrcina! Kaj še nisi
crknil? Marš!” in gospod baron
je sirovo sunil psa z nogo, da je
žalostno zacvilil in se opotekel
v kot.

"Dosti je tega! Ne maram te
črke več pri hiši,” je ozlovoljer
rentačil gospod baron po stop-
nicah. in ko je stopil v svoj ka
binet, je pozvonil.

Vstopil je baronov sluga Ma
tej. Od starosti in neprestaneg;
dela je imel že sključen hrbet
Ni imel več trdne, vojaške stoje
kakor nekdaj, kolena so se mu
šibila in tudi roke so se mu žc
počele tresti. Nad ušesi in na za-
tilku mu je ostal še venec red
kih, sivih las. Njegove oči so že
davno izgubile nekdanji mlade-
niški blesk in solznice so mu jih
stalno zalivale Brezzoba usta so
pod tenkimi, nagubanimi ustni-
cami le s težavo in s sikanjem
izgovarjala potrebne besede. Po-
nošeno livrejo mu je varoval
bel, že malce umazan predpas-
nik. Obraz mu je bil preprežen
z množico drobnih gub, ki so
mu okrog usten nervozno po-
drhtavale.

"Vi, vi! Kaj naj to pomeni?!
Kaj tako izpolnjujete moja po-
velja?! Kdaj sem vam že naro-
čil, da mi spravite tisto ščene,
Tedyja, kamorkoli od hiše! Pa
se še vedno valja po veži! Takoj
po kosilu, ko pospravite obedni-
co, boste vzeli puško in odvedli
to črko v gozd in jo tam ustre-
lili!”

Sluga Matej je začel migati z
brado, hotel je nekaj povedati,
a gospod baron ga je razdraženo
prehitel:

"Sicer sem pa že tudi vas,
mevža stara, davno sit. Čez me-
sec dni lahko greste, kamor ho-
čete. Lenuhov ne maram več
rediti.”

Sluga Matej je še vedno stal
pri vratih s široko odprtimi oč-
mi, kakor od strele zadet- Go-
spod baron se je še bolj razlju-
til in ga je nahrulil:

“Kaj ste popolnoma gluh? Ste
razumeli?!”

“Sem,” je komaj slišno prišlo
iz Matejevih ust.

“Sedaj pa takoj servirajte
obed!”

Matej je stal pri posluživniku.

nesrečen kakor še nikdar v svo-
jem življenju. Prsti njegovih

rok, ki so tičali v mnogo predol-
gih, belih bombaževinastih ro-
kavicah, so nemirno tipali ob
hlačnem šivu. Videl je svojega
gospodarja, ki je hlastno po-
spravljal s krožnikov, kakor sko-
zi meglo in nikakor ni mogel
osredotočiti svojih misli na de-
lo, ki ga je trenutno moral o-
oravljati, tako da ga je gospod
moral celo opomniti:

“Kaj, ali ste zaspali? Ne vidi-
te, da imam prazen kozarec?”

Matej mu je natočil kozarec
rdečega burgundca, roka se mu
je pa pri tem tako tresla, da je
uanilo nekaj kapljic na snežno-
bel damastast namizni prT, ka-
kor da bi ga bil Matej oškropil
; svojo srčno krvjo.

“Neroda stara! No, pa saj se
le bom več dolgo z vami jezil.”

Po končanem obedu se je go-
spod baron umaknil v svoj ka-
)inet, prej pa je še naročil slugi,
laj pazi, da bo turška kava, ki
laj jo prinese za njim, dovolj
-roča.

“In pa ne pozabite, kaj sem
'am prej velel! Zaradi psa!”

Gospod baron se je udobno
deknil po divanu. Iz prepolne-
ga želodca je rignil. Malo pre-
deč sem pojedel, je pomislil- V
nojih letih človek kaj rad ode-
>eli. Trebušast pa ne bi rad po-
tal. Še včeraj mi je rekla Van-
ia, da sem še kut dvajsetletni
nladenič. Vitek in prožen. Tak
ločem tudi ostati, dokler se bo
e dalo. Moral bom bolj zmerno
jesti, ne preveč poležavati in
smotreno gojiti šport: jahanje,
tenis, golf.

Zagledal se je v sliko angle-
škega lova, ki je visela v težkem
zlatem okvirju na nasprotni, z
rdečim brokatom prevlečeni ste-
ni. Kako graciozno sede dame
na arabskih belcih, kako zano-
sno se drže kavalirji na iskrih
jorkširskih rjavcih v svojih pi-
sanih žokejskih dresih. S kakim
ognjem se trgajo krdela lovskih
psov s povodcev, da jih gonjači
komaj krote.

Da, saj res, naročiti moram iz
mesta orožarja, da pregleda
moje puške- In pse moram sedaj
večkrat vzeti s seboj na spreho-
de, da jih streniram. V oktobru
pa priredim velik lov, na kate-
rega povabim vse plemenito so-
sedstvo. Svet naj se prepriča, da
še nisem docela pri kraju. Upam,
da L6wenstein povabila ne bo
odklonil- Kmalu ga bom potre-
boval.

V prvi vrsti pa ne sme manj-
kati moja božanska Vanda, se-
veda. Za njo moram še oskrbeti
nov lovski kostum. Konja si
bom pa zanjo izposodil pri pol-
kovniku v naestu. Ima dva krot-
ka belca-

Vanda na konju, to bo senza-
cija. Njeni boki in stegna v ozko
napetem, zeleno - baržunastem
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krilu. Oh, znorel bi človek. Si-
noči se je malo kujala, ker ji ni-
sem prinesel obljubljene ogrli-
ce. Ampak ta prokleti Žid mi ni
hotel dati nič več na upanje.
Bom najbrž moral kar na tihem
prodati še pristavo v Zavodni,
da se prehitro ne zve.

Prihodnji teden praznuje Van-
da svoj rojstni dan. Do takrat ji
moram na vsak način ogrlico
kupiti, da mi ne bo zopet s ti-
stim nadporočnikom flirtala. In
ravno tisti večer bo igrala glav-
no vlogo v “ardaški kneginji”.
Gotovo se ji bo ogrlica izredno
podala k slikoviti ogrski narod-
ni noši, z ličnimi lakastimi ško-
renjčki. In po predstavi —. V
separeju pri “Zlati kroni” —.

Oh, Vanda, golobičica moja,
carica moja —. Tvoja rožnata
polt —.

Gospod baron je sladko zasa-
njal. Telo mu je podrhtevalo in
prsti na rokah so mu trepetali,
kakor da božajo objekt požele-
nja in razjedajoče strasti, dokler
se mu ni dihanje umirilo in je
kmalu nato začel glasno smr-
čati.

Medtem je sluga Matej po-
spravljal obednico. Zložil je sre-
brnino v posluživniik, snel je be-
li prt z mize in ga nadomestil z
brokatnim, pometel je drobtini-
ce v smetišnico in parkrat je na-
to znova leskeče skrtačil- Nato
je v strežni sobi pomil pribore
in jih suho obrisal, nakar se je
podal v kuhinjo k obedu. Kuha-
rica mu je očitala:

“Tako dolgo vas ni. Me s so-
barico sva že obedovali. Za vas
sem pustila na štedilniku.”

Matej je zajel par žlic juhe,
potem pa je nepremično obsedel
poleg mize, strmeč skozi okno v
sive oblake, ki so medtem zakri-
li zadnji solnčni žarek. Zunaj je
začel pršeti droben dež.

“Boste skoraj gotovi? Čakam
še na vas, da pomijem,” se je
spet oglasila kuharica.

“Ne bom več jedel. Le pomij-
te ” Porinil je krožnik od sebe.

“Kaj pa vam je? Ste bolni?
Naj vam skuham lipovega
čaja?”

“Ne, ni treba. Ni nič posebne-
ga. Kar tako. Bo že prešlo. Če
bo gospod baron popoldne kaj
vprašal po meni, recite, da sem
šel s Tedyjem v gozd.”

“Ob tako neprijaznem vre-
menu greste na sprehod?”

“Ne grem na sprehod. Po
opravkih. Gospod baron mi je
naročil.”

Kuharica je zmajevala z gla-
vo in mrmrala: “Nekaj ni pri
njem v redu Nič čudnega, mož
je že star. Takemu hitro kaj
pride. Bil pa je dozdaj še vedno
dobre volje. Oh, da. Sama ne
vem, kako bo še z menoj. Tudi
nisem več mlada —.”

(Dalje prihodnjič.)

Naciji uničili veliko
muzejev in arhivov

V svojem divjanju po Evropi
so naciji zaplenili nešteto umo-
tvorov in pa nenadomestljivih
zbirk, ki so jih ob svojem pora-
zu uničili rajše kot pa da jih bi
pustili človeštvu in njegovi kul-
turi v korist.

Enega takih zločinov so izvr-
šili n. pr. na Češkem z uniče-
njem morda največje antropo-
logične zbirke na vsem svetu,
namreč izkopnin ostankov tako-
zvanega kro-magnonskega člo-
veka na Moravskem.

Ta zbirka, slavna po vsem
svetu, je bila najbolj popolna
slika življenja starodavnih in
primitivnih ljudi. Poleg okostij
in okamenin takratnih ljudi in
živali, katere so lovili, ter nji-
hovega orodja in orožja, je bilo
vključenih v zbirko tudi pribli-
žno 10,000 knjig o antropologič-
nih vprašanjih.

Ko so se sovjetske čete pri-
bližale kraju, kjer so bili nacisti
spravili zaplenjeno zbirko, so
divjaki, ki imajo sicer več mož-
ganov kot kro-magnonski ljudje
a navzlic temu očividno mnogo
manj pameti, zbirko zažgali in
uničili-

Zdravnikov manjka
Delavski department urgira

veterane in druge, naj se uče
medecine. Pravi, da ako se šte-
vilo onih, ki študirajo zdrav-
stvo, ne zviša, bomo leta 1950
imeli že 20,000 manj zdravni-
kov kot pa jih bomo potrebo-
vali.
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PRIZOR IZ BOLNIŠNICE V KAIRU, kjer so se nedavno vršile
velike demonstracije proti Angliji z zahtevo, da naj umakne svojo
armado in mornarico iz Egipta. Na postelji je egipčanski študent, ki je
bil ranjen v izgredih.

CSrWIH
ANGLEŽI IMAJO TEŽAVE TUDI V INDIJI, ne samo v Egiptu in

še marsikje. Sploh je položaj v Indiji toliko napet, da ga oblasti komaj
še da zadržujejo pred splošno ustajo. Gornje je slika iz Kalkute v In-
diji, kjer so demonstranti ustavljali avte in jih zažgali. Tu in drugje v
Indiji je bilo februarja in marca mnogo ljudi übitih in ranjenih.

IZ URADA "'BIG 1' TONYJA
Oakland, Calif. Zadnjih

dvajset let svojega bivanja v
'Californi ji sem dobil vsako leto
dvanajst dni počitnic. Delal sem
za mesto Oakland in občinski
očetje dajo vsem mestnim uslu-
žbencem dvanajst dni oddiha na
leto. Ker pa se pretečeno leto
nisem počutil dovolj zdravega,
da se bi po enem letu odsotnosti
vrnil na delo, sem vprašal za
pokojnino. Prejemam jo po $35-
89 mesečno. Kako naj se človek
preživlja s to vsotico, mi je še
vedno uganka. Vse je tako dra-
go, le denar še vedno dajejo po
“stari” ceni. In zato so penzije
sedaj toliko manj vredne, koli-
kor večje so cene potrebščinam.
Samo kruh se mi zdi je še
poceni. A če pa naša mama na-
redi potico," je pa tudi precej
draga.

Ker sem v pokoju, sem sedaj
seveda kar stalno na počitnicah.
Omenil sem že enkrat prej, da
je to za delavca najbolj zdravo
Namesto da bi počival le 12 dni
v letu, je pa lahko na oddihu
kar vseh 365 dni.

V veselo družbo še vedno rad
zahajam. Če kdaj ni bilo v nji
dovolj “luštno”, sem pa vzel
koncertino in iztiskal iz nje lepe
melodije. Pa je nastalo zabavno
in vesela družba zares vesela.

Ako moraš vsak dan na šiht,
se takole n’a zabavah spomniš,
ja, jutri bo treba zgodaj na delo,
in pozno je že. Tudi ženo, ki jo
imaš s sabo, preveva enaka mi-
sel in te stvari, “glej, da se ga
ne boš preveč nalezel. ..”

V takih družbah sem se pred
leti šalil, kako prijetno bi bilo,
če ne bi bilo treba čez nekaj ur,
v katerih se ne moreš ne dovolj
naspati, ne se iznebiti mačka,
na šiht- Dejal sem, “saj bom od
samih šihtov v stara leta zlezel.”

Če ne bi bil prenehal, morda
bi vsled njih še v grob padel,
ha-ha-ha!

Tudi tisto, kar sem govoril ta-
krat za šalo, se je uresničilo.
Ure budilke več -ne potrebujem,
ne mudi se mi vstati in na šiht
me nihče več ne kliče. Je res
“prijetno”, ako si lahko kar vsak

j dan skozi vse leto doma.
To se prijetno sliši. A bi raj-

še, ako bi bilo mogoče kakor
kazalec na uri. tudi leta potisnil
nazaj. Tisti kardinali, ki so šli
nedavno v Rim po rdeče klobu-
ke, so na potovanju spoznali, da
so stari. Eden ali dva sta menda
vsled utrujenosti in oslabelosti
že umrla. Ostali pa bi radi svoja
leta podaljšali, a vedo, da s po-
tiskanjem kazalca nazaj njihne
starosti ne bi nič spremenilo- Pa
si iščejo pomladitve pri zdrav-
nikih in s počitnicami. Vsaka
stvar nekoliko pomaga.

Družinskih koledarjev mi je
Charles poslal 25 izvodov kar
na “puf”. Prodal sem jih brez
vsakega truda. Devet izvodov v
Oaklandu, ostale pa na prijaz-
nem “kranjskem hribu” v San
Franciscu. Pomagal mi je tudi
Andrevv Lekšan, da sva jih lag-
Ije razpečala. Nato sem pisal
Charlesu, naj mi pošlje še dva.

Naj k temu omenim, da sem
dobil tudi dva nova naročnika
“Proletarcu” in i to brez poseb-
nega truda. Naročila sta se na
ta list Matt Spoler in pa Peter
Kurnik. Prvi je prišel iz Pitts-
burgha, Pa., drugi pa že mnogo
let deluje na že prej omenjenem
kranjskem hribu, kjer je zares
prijetno.

♦ H* ♦

Obiskali so nas tudi delegati
Rdečega križa Jugoslavije, nam-
reč dr. Robert Neubauer, Nada
Kraigehr in Gajo Ratkovič. Vsi
trije so dobri govorniki. Prvi

ŽELIM
se seznaniti s Slovenko ali Hr-
vatico v svrho ženitve, v staro-
sti od 50 do 55 let. Star sem 58
let, imam nekaj prihrankov in
stalno delo ter nameravam ku-
piti malo farmo. Torej, ako ka-
tero veseli življenje v Wiscon-
sinu, naj piše na naslov:

ŽENIN
2301 So. Lavvndale Ave.,. Chi-

cago 23, 111.

ANGLEŽI DOVOLILI BIVŠEMU NACIJU
USTANOVITI NOVO STRANKO

Korespondent časniške agen-
cije ONA, Maksimilian Scheer,
poroča, da je angleška vojaška
vlada v Hamburgu dovolila
Reinholdu Wulleju, ki je bil
eden najbolj razboritih panger-
manistov in najpodlejših antise-
mitov, ustanoviti v angleški
okupacijski zoni Nemčije novo
stranko, ki deluje pod imenom
“krščanska socialistična stranka
obnove.”

Maksimiliam Scheer piše da-
lje:

Reinhold Wulle, ta najnovejši
“demokrat”, je veljal pred dvaj-
setimi leti za enega izmed huj-
skačev, ki so zakrivili umor zu-
nanjega ministra weimarske re-
publike Walterja Rathenaua.

Zanimivo je, da sta si bila
Wulle in Hitler nekaj časa pre-
cej v laseh, ker sta se oba sma-
trala, da sta izbrana za vodjo
nemškega naroda. Vendar pa je
bilo temu bivšemu časnikarju
dovoljeno, da je v Hitlerjevi
Nemčiji obelodanil dvoje knjig,
v katerima je hvalisal nacistično
‘narodno revolucijo’ in se divil
‘tisočletju’ osvajaškega nemške-
ga rajha.

Ko se je začela prva svetovna
vojna, je pisal Wulle ravno tako
kot Hitler v svojem ‘Mein
Kampf’: “Večina ljudi je misli-
la, da bo vojna prava rešitev,
ter da bo meč uspel, kjer je pe-
ro odpovedalo”. Od leta 1914
do 1918 je bil Wulle glavni ured-
nik dnevnika velikih rurskih in-
dustrialcev “Rheinisch-Westfa-
lische Zeitung”. Nekatere izmed
njih so Angleži nedavno sami
aretirali. Ta časopis je bil eden
najbolj zagrizenih in je dan na
dan zahteval, da mora biti mir,
ki ga izvede Nemčija, trd in

Dr. John J. Zavertnik
PHVSICIAN 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. 221J) So. Ridgeway Ave.
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mir “osvajanja”. Wulle pa je
hotel storiti še več, in napisal
knjigo z naslovom “Več zemlje,
temelj nove Nemčije”, v kateri
je zahteval, da je treba naseliti
800,000 nemških kmetov na
ozemljih drugih narodov. Pripo-
ročal je tudi povratek nemških
naseljencev v Kanadi nazaj v
nemški raj h.

Ko je bila Nemčija leta 1918
poražena, je postal Wulle rav-
natelj vodilnega junkerskega li-
sta v Berlinu, Deutsche Zeitung.
Bil je poln jeze in gneva nad
mlado republiko in napisal knji-
go “Krivda nemške republike”,
katero je izdal leta 1920. Na-
slednji stavek je citiran iz te
knjige: “Le ako bomo razbili
demokracijo in zopet uvedli mo-
narhijo. bomo svobodni.”

V neki drugi knjigi, katero
je izdal že za časa nacizma, je
zapisal, da je bila “narodna re-
volucija upor trpečega ljudstva
proti vladi Židov in marksi-
stov.” O Rathenauu, ki je bil
umorjen v Berlinu 1. 1922, je
dejal, da je “orodje prostozidar-
jev” in da je “vtelešena satan-
ska zloba.”

Wulle, prvak novorojene kr-
ščanske socialistične stranke za
obnovo, je svojim pristašem
hrabro obljubil, da se bo boril
v okviru britanske okupacijske
zone Nemčije za obnovitev nem-
ške monarhije.

Kupujte Victory honde!

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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"ZARJA"
V CLEVELANDU

priredi koncert v nedeljo
28. aprila. Vršil se bo v

SND na St. Clair Ave.

shod so obdržavali v Oaklandu
26. februarja in drugega v San
Franciscu dan pozneje, tretjega
pa v Sacramentu 2. marca. Na
prvem so prispevki znašali sl,-
500, na drugem $2,500 in ravno
toliko v Sacramentu ($2,500)-
Podrobnih podatkov nimam. Si-
cer pa bosta, ali sta že o tem
gotovo poročala Matt Spolar ali
pa J. Kurnik.

V Oaklandu ni Slovencev, je
pa tu precej drugih Jugoslova-
nov, ki v takih akcijah radi po-
sežejo globoko v žep in darujejo
v pomoč trpečemu ljudstvu v
Jugoslaviji.

Tale dopis sem skoval zunaj
na vrtni gredi, pa mi je pri tem
prišel na misel moj prijatelj
urednik slovenskega lista v me-
tropoli. Ko sem oni dan čital,
kako z veseljem je v svoji kolo-
ni oznanil datum pričetka po-
mladi, sem si mislil: vesel sem,
ker se je veseliš, toda pomladi
si deležen tam na datum pomla-
di samo v pratiki. Gotovo mu je
znano, da smo tu v Californiji
deležni lepih pomladanskih dni
par mesecev prej kot pa v slo-
venski metropoli. (Op.—Letos
smo jih meseca marca imeli tu-
di na vzhodu, da je vse ozele-
nelo)

V prihodnjem dopisu bom pa
povedal, kdaj in kam se bova z
mamo peljala na “počitnice”, da
ne bova vseh užila kar doma.
Iskren pozdrav vsem čitateljem!

Anton Tomšič.

Napačna "interven-
cija" v Španiji utrdila
Francov režim

Izjava ameriške in angleške
vlade v odgovor francoski vladi,
da Španija tudi pod diktatorjem
Francom ni nevarna svetovne-
mu miru, je bila španskim faši-
stom v največjo uteho, ker jih
je to prepričalo, da Francija ne
bo mogla spraviti vprašanje
španskega vladnega sistema
pred varnostni svet organizaci-
je združenih narodov.

Namesto Španije je bil v var-
nostnem svetu ZN porinjen v
ospredje spor radi sovjetskih
čet v Perziji. Sedaj, ko sta ga
perzijska in sovjetska vlada sa-
mi rešili, pa se Franco veseli,
da se je med tem od udarcev za-
vezniške diplomacije že osvestil
in na svoji strani ima falango,
armado in cerkev še celo bolj
kot predno so zavezniki posegli
v Španijo s “priporočilom”, naj
Franca “na miren način” nado-
mestijo z demokratično vlado.

Vzrok mlačnosti napram fran-
coski sugestiji za sankcije proti
Španiji in za pretrganje trgov-
skih zvez z njo je, ker se kapi-
talizem Velike Britanije in Zed.
držav boji, da če Franco pade,
je nevarnost, da ga nasledi ko-
munistični, oziroma levičarski
režim, ki bi svoje diplomatične
odnošaje navezal na Sovjetsko
unijo namesto na Washington
in London.

ŠE DVE TRETJINI IN
SKLAD ZA OTROŠKO
BOLNICO BO DOSEŽEN

Iz izkaza prispevkov za otro-
ško bolnico v Sloveniji, ki ga
zbira SANS, jerazvidno, da zna-
ša nabrana vsota v gotovini,
prejeta do 4. aprila, že 32,352-75,
in obljubljenega pa je od pod-
pornih organizacij in poverje-
ništva JRZ $17.000, skupaj do
omenjenega datuma torej $49,-
461.55.

Urad SANSa je med tem po-
vzel tudi večjo kampanjo v ta
namen. V načrtu so razne pri-
redbe v prid sklada otroške bol-
nice in poslana so bila društvom
pisma z vabilom, naj pomagajo,
da bo kvota čimprej dosežena.

Neumnost se podeduje; lahko se
pa z njo tudi okužimo.—Roda Roda
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