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Poškropil se je z blagoslovlje-
no vodo iz porcelanastega kro-
pilnika pri vratih in stopil na
cesto.

“Glej, da ne boš hodil pono-
či,” jezaklicala s praga za njim.

“Bom spcšil r Barba,” jo je po-
miril Kcčko in njegovi koraki
so odmevali po izvoženi občin-
ski cesti.

Barba sc je ozrla na nebo, ko
je bilo še vse v mraku mladega
jutra, in nato proti vzhodu, kjer
je bilo vse obzorje zagrnjeno s
tanko, belkasti tkanini podobno
meglo, ter zaprla vrata . . .

☆
Ko je z brega pred svetim Pe-

trom pri Mariboru zagledal Arni
Kečko mesto Maribor na ravni-
ni pod zelenim Pohorjem, tako
lepo od solnca razsvetljeno, bi
bil skoraj pokleknil, kakor ro-
mar, ko zagleda od daleč romar-
sko cerkev presvete Trojice v
Slovenskih goricah.

A spomnil se je o pravem ča-
su, da to ni presveta Trojica in
si je klobuk spet posadil na
glavo.

“To ni presveta Trojica, to je
Maribor,” je rekel.

Vendar je na njegove prsi le-
glo nekaj tako svetega, da se je
po njih potipal.

“Čeprav ni presveta Trojica,
mi je vendar tako, kakor bi gle-
dal njeno cerkev. Resnično, ko
sem šel mimo presvete Trojice,
mi ni bilo tako svečano, kakor
mi je zdaj.”

Obul si je “čevlje na biks” in ;
popravil zavihane hlače.

Ko je stopil v mesto, je šel
mimo prvih, skromnih pred-
mestnih hiš in gledal ravne ce-
ste, visoke domove z 'gladkimi
podstenjami (trotoarji), je ki-
mal z glavo in govoril:

“Ali vidiš, Kečko . . . Kaj je
Trioglova? Nič. Kaj je Ljuto-
mer? Nič .. . Celo podstenje :
imajo tukaj iz kamna brušeno,
ne pa kakor v Trioglovi. kjer je
iz zemlje, pa še ni ravno.”

Korakal je po sredini ceste z
dolgimi, važnimi koraki kmeta,
ki se sicer čudi mestu, a zato
vse eno ne pozabi nase.

Po podstenjah so hodili lju-
dje, vsi lepo oblečeni.

“V mestu je pač vsak dan ne-
delja. ne pa kakor pri nas v
Trioglovi samo enkrat v'tednu.”

Nasproti po cesti so dirjali iz-
voščki in škripali težki vozovi.
Med njimi je pozvanjal kolesar.

“Na spoved.” je prisluhnil Ke-
čko in se ogledoval.

Ko je zagledal kolesarja, je
zmajal z glavo in rekel:

"Šmentano, kaj se vse ne go-
di na svetu.”

Spomnil se je, da bo treba'
pogledati Narodni dom. Ustavil;
se je sredi ceste in se oziral po;
strehah palač.

“Kje bi človek našel tisto hi-
šo, ko pa jih je toliko?”

Spomnil se je, da lepa beseda
lepo mesto najde. Če je tako, bo
lepa beseda najlaže našla hišo,
kakor je Narodni dom.

Nameril se je na prvega poli-
caja, ki ga je srečal, zakaj voja-
škim ljudem je najbolj zaupal.

“Gospod,” se je ustavil in
snel klobuk. “Gospod, kje pa je
tisti Narodni dom, o katerem
sem čital v časniku, da je v Ma-
riboru in ki je tako lep? . . . Pro-
sim . . .”

Policaj ga je gledal.
Kečko se je spomnil, da ga je

nekoč pri vojakih tudi tako gle-
dal gospod stotnik, ko seje pri
ekserciranju nekaj pregrešil.

“Ich verstehe nicht,” je osor-
no odgovoril policaj in šel dalje.

Kečko je ves zavzet gledal za
njim.

“Šmenta. če ni to tisti gospod
stotnik! Najbrž me je spoznal.”

Mimo je šla kmečka ženska z
jerbasom na glavi.

“No. pa to vprašam,” je po-
mislil in pozdravil:

“Ali je težko, kaj?... Iščem
hišo, ki ji pravijo Narodni dom,
pa ne vem, kje je?”

Ženica je prijela za jerbas in
mu obrazložila, kako naj gre. da
ga najde.

"Takoj se vidi, da velja v res-
nici geslo ‘svoji k svojim’. Civi-
list je prijaznejši kakor vojak.
No. seveda, vojska ne sme biti
prijazna, drugače ni vojska.”

Kečko je našel Narodni dom.
Stopil je v prvo sobo, kjer je
bilo nad vrati z okrašenimi čr-
kami zapisano “Gostilnica”, to
je komaj razbral. Obstal je sre-
di sobe in se ogledal.

“Šmenta, lepo je,” je zašepe-
tal in sedel za mizo. “Lepše ka-
kor v naši cerkvi.”

Čez trenotek pa je dodal:
“Tiho pa tudi kakor v naši

cerkvi ob delavnikih.”
Kečko je sedel in čakal. Čital

je z dopadajenjem napise o star-
čku, majoliki in zahotelo se mu
je piti.

A nikogar ni bilo.
“Bodo že prišli,” se je poto-

lažil samega sebe. “Gotovo ima-
jo kakšno nujno delo. V taki le-
pi in velikanski hiši je mnogo
dela.”

Izvlekel je klobaso, meso in
bel kruh. Razgrnil je po mizi
svoj robec, da ne pomaže lepih
pisanih prtov, s katerimi so bile
pogrnjene mize, in jel zadovolj-
no jesti.

“To je gostilna, to,” je ponav-
ljal med jedjo. “Kaj tiste v Zaj-
čevcih. Še ene muhe ni videti.
V Zajčevcih pa jih je vse polno.”

Klobasa je šla h koncu, kolač
kruha se je zmanjšal za polovi-
co. Kečka je začelo žejati.

“Šmentano, polič bi ga pa le
rad spil, če bi ga prinesli.”
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Prisluhnil je, ali se morda ne
sliši kje kakšen glas ali stopinja.

A vse je bilo tiho.
Zdaj mu je šinila v glavo mi-

sel:
“Aha . . . Najbrž ob delavni-

kih ne točijo. To bo samo ob ne-
deljah, ko se gospodje Slovenci
malo snidejo tu v gostilni. Ob
delavnikih pa je odprto samo za-
to, da kmetje Slovenci, ki pride-
jo v Maribor, lahko sedejo za
mizo in použijejo, kar si prine-
sejo.”

Pri tem se je pogladil po tre-
buhu in se spomnil Barbe.

“Jaz sem se nasitil, hvala Bo-
gu in moji Barbi.”

Vstal je od mize z globokim
čustvom hvaležnosti v srcu, hva-
ležnosti do svoje Barbe in do
mariborskega Narodnega doma.

Ker so bila v drugo sobo vra-
ta nekoliko odprta, ga je mika-
lo, da bi vanjo pogledal. Poku-
kal je in se začudil.

“Šmentano, še škof nima v
svoji cerkvi tako lepo, kakor je
tu.”

Zmeden od vsega, kar je vi-
del, je rekel sam pri sebi:

“Pa da imajo vse tako odpr-
to! .. . Da se ne bojijo tatov!”

Ves ganjen je zapustil Narod-
ni dom. Pri “Grozdu”, v znani
gostilni, si je ohladil žejo po klo-
basi s poličem vina.

Tako nasičen in napojen je
korakal po ulicah in z zanima-
njem čital napise na hišah in ti-
ste na lepakih, ki so bili naj-
večji.

"Pozna se, da je veliko me-
sto," je dejal. “Nobenega slo-
venskega napisa ni videti.”

Spomnil se je svoje nemščine.
Jel je prevajati posamezne be-
sede in dobro se mu je zdelo, če
se mu je posrečilo.

“ ‘Schuhmachermeister’.
Mhm. Schuh, to so čevlji. Mei-
ster pa je mojster. Aha, tu ima-
jo najbrž za čevlje mojstre. Te-
ga v Trioglavi ni. Mi imamo sa-
mo čevljarja, ki pa tudi sešije.
Še za študente dela. No, da. Tri-
oglova ni mesto. Kakšen pa je
razloček?”

Kečko se je postavil pred iz-
ložbo.

“Oboje je enako. Čevlji na-
šega čevljarja ali čevlji mari-
borskega schuhmachermojstra.”

Zraven, pri drugi izložbi je
stalo na deski z velikimi črkami:

“Backerei”.
Kečko je zamahnil z roko.
“Pek. Tega imamo tudi v Zaj-

čevcih. Samo žemlje peče neko-
liko večje, kakor so te tukaj . . .
Kaj pa je to?”

Kečko je gledal in bral:
“Konditorei”.
“Čudna beseda. Gotovo kak-

šna nova beseda. “Ei” pomeni
jajce, to razumem. A kaj je
‘konditor’?”

Zmajal je z ramami.
“Najbrž je kakšna nova vrsta

kokoši? Poglejmo, no, kakšna
so jajca?”

Gleda v izložbo.
“Šmentano .. . Same sladka-

rije imajo, samo jajc ni videti.
Čudni ljudje. Pišejo o jajcih, ka-
žejo pa sladkarije.”

(Konec prihodnjič.)

Kadar sc spomnite svojcev v
starem kraju, pošljite jim lan-
ski in pa letošnji Ameriški dru-
žinski koledar! Stane letošnji
$1.65, lanski $1.50. Pošljite nam

naslov in vsoto, drugo izvršimo
mi.

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.

NE ČAKAJTE,
da prejmete drugi ali
tretji opomin o
potečen i naročnini.
Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
in stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznost
napram listu.
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NA GRŠKEM SE HOMATIJE NADALJUJEJO. Angleška armada je še tam in Bevin obljublja, da bo
odpoklicana čim v Grčiji nastanejo razmere, v kakršnih angleške čete tam ne bodo več potrebne. Medtem
se dežela trudi uspostaviti svoje gospodarstvo in prometna sredstva. Na gornji sliki je novi most preko ko-
rintskega kanala, ki je bil blagoslovljen od grške duhovščine predno je bil izročen prometu. Most so raz-
dejali Nemci.

LAKOTA PRETI POKONČATI V
EVROPI MILIJONE LJUDI

Sedanji načelnik zavezniške
pomožne akcije UNRRA, La-
Guardia, poudarja še glasneje
kot pa njegov prednik Lehman,
ali bivši predsednik Hoover, da
je po svetu lakota brez prime-
re. In vsakdo, ki tisto maso lač-
nih ljudi vidi, se ogreje zanjo in
ji pomaga klicati na pomoč.

Časniška agencija FLIS, ki
spravlja v javnost veliko poro-
čil o pomanjkanju živeža v ev-
ropskih deželah, je sledila tudi
potovanju bivšega zveznega
predsednika Hoovra, še bolj pa
se je seveda zanimala, kaj bo
storil Lehmanov namestnik La
Guardia.

Nobena tajnost ni, da Leh-
man svoje naloge ni zmogel, pr-
vič, kei' se menda ne razume na
relifne akcije, in drugič, ker v
takih rečeh nima odločnosti.
UNRRA pod njegovim vodstvom
ni bila uspeh. Dali bo uspela
boljše pod LaGuardiom, je
vprašanje, a vsekakor ima on
med maso več skušenj kot pa jih
ima Lehman, in več energije, da
upravi lahko brez pridržavanja
sape pove kako in kaj. In na-
zadnje, La Guardia se ne boji
“politišnov”.

Ko se je vrnil v Zed. države,
je merodajnim faktorjem dejal,
pa je pomanjkanje v Evropi res-
nejše kakor pa si je predstav-
ljal. Enako, na svoj način, je to
poudaril Hoover.

Iz pomenkov s svojimi zaup-
niki je predsednik Truman ne-
davno dejal, da je danes po sve-
tu več ljudi, ki jim preti smrt in
pogin vsled lakote, nego kdaj-
koli v teku dobe zadnje vojne.
Dejstvo je tudi, da se bo letos
po vsem svetu pridelalo najmanj
12'/ manj živeža kot v predvoj-
nih letih. Kot je razvidno iz po-
ročila zavezniškege posebnega
odbora, ki proučuje ekonomske
potrebe Evrope, bo tekom na-
slednjih par mesecev v Evropi
sto milijonov ljudi, ki bodo mo-
rali biti zadovoljni, če bodo ime-
li dnevno 1500 kalorij (hranil-
nih snovi). Kakih 140 milijonov
se bo moralo zadovoljiti z 2000
kalorijami dnevno. UNRRA pra-
vi, da je za povprečnega odra-
slega človeka potrebno najmanj
2500 kalorij dnevno. V Zed. dr-
žavah dobi povprečen človek
.3300 kalorij dnevno.

V živem kontrastu z razmera-
mi v Evropi so bile življenske
razmere v naši deželi tekom zad-
nje vojne. Tam so ljudje strada-
li in umirali za lakoto, tukaj pa
smo imeli boljšo in več hrane na
razpolago. Navzlic dejstvu, da
se je pošiljalo ogromne količi-
ne živeža v Evropo in v druge
dele sveta, je bila civilna pre-
hrana tekom vojnih let boljša
kot pred vojno. Da je bilo tako
pokaže primera, da so Američa-
ni od leta 1935-39 dobili s hra-
no samo 3250 kalorij dnevno,
leta 194.3 pa se je število zviša-
lo na 3400, a leta 1944 na 3480.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON
3724 VVEST 26th STREET

Tel. Crawford
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. Ridgeuav Ave.

Tel. Cravvford 8440
If na answer Call

Austin 5700

Profil Louisa
Adamiča

Literarni urednik pri listu
“Philadelphia Record” Charles
Lee je 10. aprila objavil nasled-
nji obrisni članek o SANSovem
častnem predsedniku Louisu
Adamiču:

“Nekoč je rekel nekdo, da kar
svet potrebuje najbolj, je več
takih ljudi, kakor so Amerikan-
ci .. . In nekdo drugi je prista-
vil, toda bolj s poudarkom in
kar je morda bolj resnično, da
ta dežela rabi več takih Ameri-
kancev kot je Louis Adamič.

Adamič, ki je spisal več knjig,
med katerimi je najbolj pozna-
na “The Native’s Return” in ki
je bila leta 1934 izbrana os Book
of-the-Month kluba za eno naj-
boljših, se je rodil leta 1899 v
mali slovenski vasici po imenu
Blato na Dolenjskem. V Slove-
niji je ostal do 1913. leta, ko se
je preselil v Ameriko . . . Pred
tem pa so mu starši nudili sred-
nješolsko izobrazbo, ki jo je pa
prekinilo izobčenje iz gimnazi-
je. ker se je udeležil demonstra-
cij proti avstrijskim oblastem...

V Ameriki je preizkusil razne
poklice, predno se je odločil za
pisateljsko karijero .. . Povrsti
je bil pomožni urednik pri Gla-
su Naroda v New Yorku, prosto-
voljec v ameriški vojski med
prvo svetovno vojno, delavec v
jeklarnah, premogovnikih in to-
varnah za pohištvo ter mornar.
Pisateljevanje pa je seveda bilo
njegova prvotna želja ... Še ko
je prebival v stari domovini, je
prispeval članke proti stari Av-
striji v prepovedanem listu, dasi
star tedaj komaj 12 let. leta 1931
pa se je oprijel peresa in objavil
prvo knjigo “Dynamite” .. .

Od tedaj naprej je bilo izda-
nih precej knjig izpod njegove-
ga peresa, pripovednih in nepri-
povednih, izmed katerih v zad-
nji “A Nation os Nations”
raziskuje narodnostno sestavo
Združenih držav . . . “Dyna-
mite”, ki je že precej let raz-
prodana in za katero danes pla-
čujejo zbiratelji redkih knjig
celo po $25 od iztisa, bo prihod-
nje leto ponatisnjena v prede-
lani obliki . . . Medtem pa Ada-
mič piše novo knjigo po imenu
“Dinner at the White House”
(Večerja v Beli hiši), katera se
peča z njegovimi stiki z Roose-
veltom in Churchillom med to
vojno in ki bo zagledala luč en-
krat septembra meseca. Adamič
obenem urejuje serijo knjig z
naslovom “The Peoples os Ame-
rica Series”, ki jih bo izdala J.
B. Lippincot Co.

Njegove osebnosti: Adamiče-
va sedanja ambicija je pomaga-
ti s svojimi literarnimi deli k
zdravemu izviru ameriške kul-
ture in zunanje politike v prid
svetovnega miru .. . Med naj-
bolj priljubljene zgodovinske
karakterje prišteva Lincolna,
Lenina, Jeffersona, Bolivara in
Tita. . . za najboljše pisatelje pa
smatra Platona, Whitmana.

Državni poljedelski oddelek ce-
ni, da bo letos povprečen ame-
riški človek dobival dnevno po
3360 kalorij, kar je še vedno več
kot količina kalorij v predvoj-
nih letih.

V glavnem obstajata dva vz-
roka za izboljšanje prehrane v
naši deželi tekom vojne. Prvič
so naši farmarji pridelali tekom
vojnih let za 28'/< več živeža in
to kljub pomanjkanju delavskih
moči. To dejstvo samo na sebi
predstavlja velik uspeh, poseb-
no ako pomislimo, da se je te-
kom prve svetovne vojne far-
marski pridelek zvišal le za pet
odstotkov. Drugi vzrok pa leži
v tem, da so se dohodki posa-
meznih družin in delavcev v
splošnem znatno zvišali, kar je
ljudem omogočilo nakupovanje
več in boljše hrane. V letu 1944,
n. pr. je povprečen Američan
povžil 24 funtov mesa več kot v
predvojnih letih.

Vsekakor pa bi si ljudje ne
bili mogli privoščiti boljše hra-
ne v toliki meri ako bi ne bilo
kontrole nad cenami. Takozva-
ne stropne cene za živež so pre-
prečile porast draginje, ki je bi-
la v prvi svetovni vojni neome-
jena. Navadna košarica živil, ki
jo danes prinese gospodinja iz
grocerije v resnici stane le okrog
dva odstotka več kot v letu 1943.
Vendarle pa imamo navzlic vse-
mu pred seboj problem ohraniti
ameriško prehrano na istem vi-
šku kot je bila tekom vojnih let,
ter istočasno skrbeti, da bodo
tudi gladni ljudje drugod po
svetu deležni našega živežnega
blagoslova.

Motreč cene živeža pronajde-
mo, da so iste po prvi svetovni
vojni poskočile za 37'// in ako
bi se to zgodilo tudi sedaj, tedaj
bi se naš živežni standard znat-
no znižal. Povprečna mezdna
družina zapravi oziroma potroši
okrog 40'/ svojih dohodkov za
hrano. Če bi torej živežne cene
narasle, bi povprečna družina z
delavskimi dohodki mogla na-
kupiti manj hrane ali pa hrano
slabše kvalitete. Zelo važno je
to, da se ohrani kontrolo cen,
ker to bo pomagalo gladnim
ljudem po svetu, a istočasno bo-
mo imeli koristi od tega tudi sa-
mi. Dolžnost slednjega Ameri-
čana je, da skrbi za vzdrževanje
kontrole nad živežnimi cenami.
Kršitve stropnih cen bi se mo-
ralo prijavljati pristojnim OPA
uradom. Omejitev cen pomaga
ljudem s povprečnimi dohodki,
da morejo kupiti dovolj potre-
bne zdrave hrane, dalje ta kon-
trola nad cenami pomaga k te-
mu, da more prebivalstvo, ne-
glede na dohodke, uživati hra-
no. ki je za ohrano zdravja in
moči potrebna. Brez tega bi bilo
mnogo ljudi, ki bi si ne mogli
privoščiti drugega kot najcenej-
šo kvaliteto hrane. Omejitev
cen pa nam bo tudi omogočila
izpolnitev obveznosti, ki smo jih
vzeli nase z ozirom nudenja po-
moči v hrani drugim deželam.
OPA mora ostati, ker je v ko-
rist ljudstvu doma in po svetu.
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Sandburga, E. B. Whitea ...Ze-
lo priljubljena mu je hoja, rad
pa tudi vozi avtomobil . . . nekoč
bi se rad tudi bavil s čebelar-
stvom (kar bi za njega, ki je že
navajen sršenovih gnezd, ne bi-
lo pretežavno) . . . Mrzi vsa po-
litična, vzgojna in verska stran-
pota, ki se umikujejo resnici, ka-
kor tudi bistveno neversko vsak-
danje obnašanje onih, ki so kri-
stjani samo ob nedeljah, kakor
tudi nizkotno bahanje z boga-
stvom ...

Od Temple univerze ima častno
diplomo doktor ja literature . ..
Ponosen je na svoj delež v dru-
gi svetovni vojni s svojimi na-
sveti pri združenemu zavezni-
škemu glavnemu štabu glede di-
plomatičnih in vojaških odnoša-
jev napram Jugoslaviji . . .

V prihodnjih par letih name-
rava Adamič izdati knjigo o Slo-
vanih kot nova siia, ki prihaja
v svet, ter upa z njo razpršiti
takozvane neupravičene boja-
zni pred Slovani v Ameriki in
Veliki Britaniji.”

SANS—mgk.

Osel in še eden
Viljem, nemški kajzer, je imel

navado na robove aktov, ki jih
je moral podpisati, slikati svoje
misli.

Nekoč je prišel k njemu v
grad pruski minister s projek-
tom zakona o varstvu nezakon-
skih mater. Dokumentu je manj-
kal samo še najvišji podpis
obenem glavna reč.

Vladar je čital prvi stavek.
Odprl je široko oči in zapisal na
robu besede: “Minister je osel.”
Nato podpiše k temu svoj pod-
pis. .

Minister se je predrznil drugi
dan vprašati, kako je z zakon-
skim projektom.

Viljem ga je ukazovalno po-
gledal. Njegove, impozantno za-
vihane brke so pretile:

“Zakon za utrditev seksualne
svobode,” je vprašal predirlji-
vo. “Kako smem to?”

“Veličanstvo, socialne razme-
re . . .”

Kajzerjeva roka je padla na
ministrov frak, ter mu segel v
besedo: “Tukaj moje mnenje
Čitajte glasno.”

Držal mu je projekt pod nos.
Minister pogleda na rob pa-

pirja in vztrepeta.
“Bojim se prečitati. zakaj

Vaše Veličanstvo bi razžalil. Po-
leg tega je zame preveč časti!”

Pokloni se in čita:
“Minister je osel. Viljem dru-

gi!”

Pišite po novo knjigo “Slo-
vensko-ameriška kuharica” v
Proletarčevo knjigarno. Cena
$5.00. Naročite si jo še danes.

Ako verujete v poslanstvo, ki
ga vrši “Proletarec”, pomagajte
mu v pridobivanju naročnikov
in zbirajte prispevke v njegov
tiskovni sklad!

Ako socializem nima bodočnosti,
čemu se ga plutokracija tako boji?
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VVILLIAM GREEN

Predsednik Ameriške delavske
federacije William Green smatra
za svoj največji uspeh po vojni pri-
dobitev unije premogarjev (UMW)
nazaj v svojo zvezo, iz katere se je
ločila v času snovanja CIO.
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