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“Pa drugikrat,” je rekel mla-

di gospod.
“Ali spreminjate obraze tudi

ženskam?” je vprašal.
“Ženske si jih pa same znajo,”

je odgovoril mladi gospod.
“Ali si jih nočejo pri vas?”
“O, hotele bi si že. Toda imeti

bi morale dovoljenje, ne samo
od politične oblasti, ampak tudi
od cerkvene. Tisto prošnjo mora
podpisati mož, tega pa ne dela
nobeden rad. Zato si obraze raj-
ši same na skrivaj izpremi-
njajo.”

“O, verjamem,” je rekel Ke-
čko. “Kdo bo pa sitnaril okoli
tolikih gosposk za takšna dovo-
ljenja!” . . .

Mladi gospod je Kečku prija-
teljsko stisnil roko in mu z
vljudnim poklonom odprl vrata.

11.
Zvečer je stopil Kečko v svo-

jo belo hišo na bregu Ženiku v
Trioglovi.

Barba ga je že čakala z večer-
jo in gledala v njegov zadovolj-
ni obraz.

“No, Barba, kaj porečeš? Ali
ti je všeč ta-le ruta? Poskusi,
kako je težka. Prava Žida.”

A Barba je še zmerom gledala
v Arnov obraz.

“Arni, ti si obrit,” je rekla
vsa zavzeta.

“A tako,” se je nasmejal Ke-
čko in si pogladil obrito lice. Pa
še kako obrit, Barba!—Poglej!”

Nagnil je svoj obraz bližje k
nji.

“Kje si se bril?’’
“Nisem se sam, Barba. Drugi

so me brili. V Mariboru, Barba.”
Na tihem pa je rekel:
“Kako me gleda! Kako bi pa

šele gledala, če bi prišel z dru- j
gim obrazom!”

“Kaj imaš toliko denarja?”
Kečko je hotel povedati, da ni!

bilo d"ago, tedaj pa se je šel
sporanil, da za britje sploh nič
ni plačal. Ves vesel, da je poteg-
nil tistega mladega gospoda, je
rekel:

“Zastonj je bilo, Barba. Niti
vinarja me ni stalo. O. prijazni
so gospodje v Mariboru.”

“Zastonj?” je ponovila Barba.
“Prav zastonj,” je potrdil Ke-

čko. Segel je v žep in položil
britev na mizo.

“Kaj misliš koliko sem dal za
njo?”

“Britev si kupil?”
“Britev in še tisto, ki me je z

njo gosposki človek obril.”
“To te je potegnil, Arni!”
Kečko se je samozavestno na-

smehnil.
“Barba! . . . Potegnil? Jaz šemi

njega, veš. Pomisli, britve, ki!
brije, da človek niti ne čuti, ne;
najdeš vsak dan. Poleg tega pa
je pozabil zaračunati britje...'

Kaj misliš, koliko sem dal za
njo?”

Kečko je za trenotek pomol-
čal, da vidi, ali bo Barba katero
rekla. Ker pa je Barba molčala,
in še zmerom gledala britev, je
nadaljeval:

“Štiri krone sem dal za njo.
Pet jo je pa cenil.”

“Štiri krone . . . Draga je.”
“Kaj, draga? . . . Poglej, moja,

ki je skoraj nova, stane res tudi
štiri krone. Toda, kako me bri-
je? Da bi se zjokal.”

Barba se je naposled le spri-
jaznila z britvijo, zlasti, ker ji
je bila Židana ruta zelo všeč.

Kečko je jel pripovedovati,
kako strašno veliko mesto je ti-
sti Maribor, da ga ni mogel vse-
ga prehoditi, in kaj se vse vidi.
Zlasti je hvalil Narodni dom, le
to je obžaloval, da tudi ob de-
lavnikih ne točijo vina. Omenil
je tudi bogastvo v trgovinah in
rekel, da so izložbena okna več-
ja kakor vrata cerkve Sv. Mar-
tina in da je v enem oknu več
raznovrstnega blaga, kakor v
vseh trgovinah zajčevskih tr-

govcev. Tistemu “težkemu” člo-
veku, ki so ga peljali v kočiji s
šestimi konji, se je celo Barba
neizmerno začudila. Omenil je
tudi tistega jeznega stotnika, ki
se obregnil obenj in tisto damo,
ki ga je poklicala, pa sam m
vedel, zakaj. O izpreminjanju
obrazov je že hotel izreči bese-
do. a se je pravočasno spomnil,
da bi ji to utegnilo biti v kvar.

“Ker je ženska, bi si morda
hotela izpremeniti obraz,” je
pomislil. “In kdo bi imel pota in
sitnosti, da bi dobil dovoljenje?
Jaz! Zato je bolje molčati.”

Glasno pa je nadaljeval:
“Človek se pač mnogo, mnogo

nauči in vidi, če tako malo po-
gleda v svet,” je zaključil svoje
pripovedovanje in jel razgrinja-
ti blago, ki ga je nakupil.

“Ni čudno, da je mestna go-
spoda tako učena," je pristavila
Barba.

“In ‘kunštna’, Barba, ‘kun-
štna’. Res, da rajši govorijo nem-
ški kakor slovenski, ampak veš,
tisti gosposki človek me je tako
bril, da sem mislil, da me boža,
pa me je le bril! . . .

☆
Glejte, in tega Arna Kečka

so Trioglovčani sumničili, da je
“zasejan”.

STREMLJENJE SOVJ. UNIJE PO VPLIVU
NAD MANDŽURIJO NI BREZ PODLAGE

V Mandžuriji se bore med sa-
bo takozvane kitajske komuni-
stične čete s takozvano vladno
armado (pod vodstvom Čiang-
kaišekovega režima) za kontro-
lo, ki je ob enem borba za kon-
trolo nad Mandžurijo med So-
vjetsko unijo in Zed. državami.

Nekaj slike k temu je podal
člankar Owen Lattimore, ki pi-
še za časniško agencijo ONA. V
svojih razlaganjih pravi med
drugim:

Mnogo slišimo o tem, kako so
Rusi pobirali industrijsko opre-
mo v Mandžuriji in kako zahte-
vajo celo, da jim Kina prizna
neke dodatne koncesije v tej de-
želi Čisto naravno je, da je ne-
katere Amerikance prevzel strah
da morda v Mandžuriji ne bo
obveljala politika odprtih vrat.
Toda vprašanje je vendar, kdo
pravzaprav hodi v zelje v Man-
džurijo, in ali so Rusi edini kri-
vi vseh prestopkov.

Jako važna točka, ki je vzrok
nerazumevanju, je dejstvo, da
nam je sicer jasno, da je vsa
Mandžurija polna Rusov, a da
nam je mnogo manj jasno, kako
velik je bil ameriški pritisk na
Rusijo, da pošlje svoje ljudi v
Mandžurijo. To je stara povest,
ki je pozabljena. Že leta 1941
smo napravili svoje osnovne po-
mote napram Rusiji—in nikdar
več je nismo uspeli popraviti.
Takrat, ko je Nemčija napadla
Rusijo, so vsi okrneli možgani
na visokih stolčkih ne le mislili
temveč “vedeli”, da bo mogla
Rusija vztrajati le nekaj tednov.
Ko pa je Rusija navzlic temu

vzdržala in kar naprej obstoja-
la, so ti poklicani krogi sprejeli
edino razlago, ki jim je bila vi-
deti mogoča, namreč, da gre za
“čudež” to je, za nekaj, če-
sar si z logiko ni mogoče razlo-
žiti.

Posledica tega je oila, da je
bilo vseskozi vso vojno ogrom-
no negotovosti in nezaupanja
glede Rusije. Pričakovali so, da
se bo kar nenadoma sesedla, ali
pa da bo sklenila separaten mir
z Nemčijo- V najvišjih ameri-
ških krogih je prevladovalo
mnenje, da ne velja “dovoliti”
tej nezanesljivi Rusiji, da se
udeleži vojne na Dalnjem vzho-
du “dokler še more”, so vz-
nemirjeno trdili, naj se le bori
proti Nemčiji. Ko pa je postalo
popolnoma jasno, da je Nemči-
ja izgubljena, se je začela go-
nja, kako pregovoriti in podku-
piti Rusijo, da bi se vrgla v voj-
no proti Japonski.

Bili smo ji pripravljeni veli-
ko obljubiti. Ob času konferen-
ce na Jalti tajnost atomske bom-
be še ni bila odkrita. Invazija
Japonske je bila videti kot ona
faza vojne proti Japonski, ki bo
najbolj krvava. Najboljše ja-
ponske armade, one, ki so imele
najmodernejšo opremo, so se na-
hajale v Mandžuriji. Očividno
je bilo, da bodo Rusi, ako napa-
dejo te japonske armade, utrpe-
li veliKe izgube- In te izgube so
imele priti povrh strahovitih iz-
gub. ki so jih bile izdale v Ev-
ropi izgube, ki so bile sto-
krat težje od ameriških.

Razumljivo je, da smo sma-
trali, da nam ponujajo Rusi po-
ceni kupčijo, ko so zahtevali le
predpravice na železnicah in
par pristanišč —in še to le za
dobo 30 let. Dobro se spomi-
njam, čisto osebno, kaj so mi
odgovorili, ko sem v Washing-
tonu naglašal, da bi bilo bolje
rešiti vprašanje železnic v Man-
džuriji in zadevo pristanišč na
mednarodni podlagi. Dejali so
mi, da bo to rešilo nekaj stotisoč
ameriških življenj, ter da je

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
potečeni 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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• USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET !

ČLANOV(IC) JE TREBA ZA NOVO DRU STVO •

: NAROČITE Sl DNEVNIK j

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

• na leto; $3.00 za pol leta; $1.50 za četrt leta; za Chicago in Cicero
*

• $7.50 za celo leto; $3.75 za pol leta; za inozemstvo $9.00. •

Naslov za list in tajništvo je: !
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KOLIKO ČASA ŠE? Tako se je vprašal star lokomotivni inženir,
ki je v svojih 80 letih spoznal, da je njegovo delo res še kaj vredno.
Smatral je, da so vlaki že staromodna naprava. Pa je v dvodnevni stavki
uvidel, da temu ni tako. Ampak ampak, tako je dejal, bržkone že-
lezna cesta čez par let ne bo več tolikšnega pomena kakor je bila nekoč.

kupčija čisto jasno v našo iz-
ključno korist.

Kar je prišlo, je bil zlom Ja-
ponske. Rusi so šli skozi Mand-
žurijo kot vihar, čeravno so bile
njihove izgube prav tako visoke
kot ameriške na Okinawi. Poza-
biti ne smemo, da je bila Oki-
nawa najtežja vojaška operaci-
ja naših sil na Tihem oceanu, in
da je zahtevala največ žrtev.

Od takrat naprej se je začelo
presojanje položaja v Washing-
tonu obračati. Ako gremo na
dno argumentom, katere je sli-
šati, bomo videli, da pravijo v
bistvu le to, da je konj, na ka-
terega je bila stavila Rusija,
prelahko zmagal, ter da so Rusi
požrešni, ker hočejo navzlic te-
mu dvigniti, kar so dobili- Če bi
bil zmagal naš konj, to je če bi
bila vojna proti Japonski mno-
go težja in zahtevala več žrtev,
bi bilo Rusom najbrže dovolje-
no, da stavijo svoje zahteve
na podlagi dolgih seznamov žr-
tev.

V pravem smo, ko se upiramo
ruskim zahtevam posebnih di-
vidend, reparacijskih prioritet
in koncesij. Toda, ako hočemo
take zahteve odklanjati drugim,
mora isto veljati tudi za nas.
Kina je zaveznica, toda pozabiti
ne smemo prav kot Rusi naj-
brže ne pozabljajo da je lan-
skega avgusta priporočil podod-
bor našega komiteja za pomor-
ske zadeve v poslanski zbornici,
da “prevzamemo” mandatirane
japonske otoke, dalje nekaj či-
sto japonskih otokov, da dobi-
mo “posebne in stalne predpra-
vice” v ameriških bazah na za-
vezniških otokih, in “popolno
posest” nekaterih baz naših za-
veznikov. In v februarju je bilo
poročano, da hoče naša armada
poslati v Mandžurijo 300,000 ki-
tajskih vojakov na ameriških
ladjah. Videti je, ko da bi želela
naša armada, da odidejo Rusi iz
Mandžurije zato, da bi naša ar-
mada mogla iti tja.

Razgovor z maršalom Titom
Napisal za ONA ARTHUR GAETH

(Nadaljevanje.)
Ko smo bili tako obdelali splo-

šna vprašanja tičoča se jugoslo-
vanske revolucije, sem se lotil
naslednjega kočljivega vpraša-
nja in zaprosil informacij glede
odnošajev med cerkvijo in dr-
žavo. Moje vprašanje je bilo:
“Kakšne - osnovne svobode, ka-
tere sme in more pričakovati
cerkev vzpričo težav med kato-
liško duhovščino in državo?”

Tito se je za trenotek zami-
slil in mi nato odgovoril pazlji-
vo odbirajoč besede: “Država in
katoliška duhovščina si nista na-
sprotna. Le v eni federativnih
republik na Hrvaškem so
duhovniki neprijazni državi. Od
teh bomo zahtevali računov za
zlodela in krivice, katere so za-
grešili, za soledovanje z okupa-
torjem in za nadaljno podtalno
rovarenje, s katerim si prizade-
vajo otežkočiti razvoj dežele.

“Katoliško duhovništvo, prav
tako kot duhovniki drugih ver-
skih obredov, uživa popolno svo-
bodo v izvrševanju svojih dol-
žnosti. Država jim dozdaj ni de-
lala nobenih težkoč in jih tudi v
bodoče ne bo. V vsej državi vla-
da popolna verska svoboda. Niti
v naši ustavi niti v naših zako-
nikih ni najti nobene zapreke
za izvrševanje katerihkoli ver-
skih obredov.

“Država bo nastopila le proti
posameznim duhovnikom ali
skupinam duhovnikov, ki se u-
pirajo in bi hoteli ovirati svo-
bodni razvoj dežele.”

Moje naslednje vprašanje je
bilo posvečeno zadevi demokra-
cije. “Kako bo novo ustanovlje-
na jugoslovanska republika iz-
vajala,” sem vprašal, “ona os-
novna načela, katera smatramo
v zahodnih deželah kot temelj

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 8140
If na ansvver Call

Austin 5700

demokratičnih režimov, namreč,
svobodne volitve narodnih pred-
stavnikov, svobodo govora in
shodov, svobodo vere in sod-
stva na podlagi sveta porotni-
kov?”

Maršal Tito je odgovoril na-
slednje: “O tej zadevi mi ni tre-
ba mnogo govoriti, ker je vse to
natančno in končno veljavno
urejeno v naši ustavi. Na pod-
lagi tega dokumenta so predpi-
sane volitve predstavniškega
parlamenta prav kot svoboda
govora, vere in primerne sodne
oblasti. Tu je umestno dodati,
da je treba upoštevati dejstvo,
da sredi revolucionarnih spre-
memb, ki so se vršile v notranji
strukturi Jugoslavije, dozdaj še
ni bilo mogoče, kar naenkrat in
vsepovsod, izvesti in uresničiti
vse one spremembe, katere smo
imeli pred očmi in ki so jamčene
v naši ustavi. Še vedno je nekaj
elementov, ki ogrožajo našo ure-
ditev. Uvedli smo razmere, ki
so zelo različne od onih, v ka-
terih je živela stara Jugosla-
vija.”

Tito je nato dodal še nasled-
nje in me pri tem pazljivo mo-
tril, ko da bi želel videti vtis,
katerega bo naredil s svojimi
skrbno izbranimi besedami:
“Moji tovariši in jaz smo že ope-
tovano razložili in naglasaii te-
meljne točke naše demokracije.
Federativna ljudska republika
Jugoslavija uživa demokracijo,
ki ima globoko socialno vsebi-
no. Naša demokracija bo skrbe-
la za svobodni razvoj najširših
ljudskih množic reči smemo,
85 do 90 odstotkov vsega naše-
ga prebivalstva.

Naša demokracija je ljudska
demokracija, ker je socialna. Le
z nevero sodimo mi o onih bolj
formalnih demokracijah, ki ni-
majo onih vezi, iz katerih se še-
le rodi prava demokracija to
je, katerim manjka široke so-

BARETINCIC & SON |
POGREBNI ZAVOD |

Tel. 20-361 1
424 Broad Street 1
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cialne vsebine! To je razlog, da
ne iščemo formalne demokraci-
je in smatramo, da mora biti
narodna-, ljudska.

“Še nekaj čeravno bi mo-
gel navesti še mnogo posamez-
nosti in podrobnosti mi skr-
bimo za široke ljudske množi-
ce, to je za delavce. V deželah,
v katerih vlada le formalna de-
mokracija, gre delavcem dobro
le dokler imajo delo. Čim pa na-
stopi brezposelnost, je konec
njihovega blagostanja prepu-
ščeni so samim sebi. Tu pri nas
pa je vsak posamezen državljan
tudi varuh vsega ljudstva drža-
ve. Taka načela demokracije pa
so obenem najboljši porok za to,
da bodo vse posameznosti, kate-
re ste navedli postopoma izve-
dene in uresničene.”

Po tem razgovoru o notranjih
zadevah nove Jugoslavije smo
se lotili zunanje političnih vpra-
šanj.

V onem delu našega razgovo-
ra, v katerem smo razpravljali
o zunanje političnih vprašanjih,
sem skušal dognati ali je nova
Jugoslavija željna, da se razširi
in da vključi v svoje meje še
druge dežele kot na primer Trst,
Bolgarijo in Albanijo, in sem
stavil tozadevna vprašanja.

Tito mi je odgovoril nasled-
nje:

“Jugoslavija si želi čim bolj-
ših odnošajev z Bolgarijo in Al-
banijo in ima z njima tudi naj-
lepše prijateljsko razmerje. Za
Jugoslavijo se vprašanje pri-
ključitve drugih dežel ne more
nikdar postavljati, ker ni odvi-
sno od nas. V tej zadevi bodo
odločali edino le Bolgari in Al-
banci sami. Zategadelj nismo
pripravljeni, da bi razpravljali
o vprašanju federacije kar se
tiče Bolgarije in Albanije. Ju-
goslavija želi, da ostanejo te de-
žele popolnoma neodvisne in ho-"
če z njimi živeti v najboljšem
prijateljskem razmerju. Jugo-
slavija si tudi prizadeva po svo-
jih najboljših močeh, da te od-
nošaje izboljša.

“Kar se pa Trsta tiče, je vklju-
čen v naše zahteve. Čisto narav-
no je, da zahtevamo Istro in Ju-
lijsko Benečijo. Ne glede na to,
kako bo rešeno vprašanje Tr-
sta, Jugoslavija ima pravico do
nadoblasti nad Trstom.”

Ker nisem hotel opustiti tega
problema, ki je na prvem mestu
v srcih vseh Jugoslovanov, sem
vprašal nadalje: “Iz katerih raz-
logov zahteva Jugoslavija Trst
zase?”

Predno mi je odgovoril na to
vprašanje, me je pozval naj sto-
pim bližje k zidu, na katerem
je bil razpet velik zemljevid te
pokrajine z natančnimi črtami
narodnostnih meja in statistič-
nimi podatki gospodarskega zna-
čaja. Pokazil mi je, kako globo-
ko v nekdaj italijansko ozemlje
se razteza slovenski živelj na se-
veru in zahodu od Trsta. Svoje
razloge je podelil v štiri katego-
rije:

“Prvič, zemljepisna lega Tr-

sta je taka, da je spojen z geo-
grafično enoto Slovenije po na-
ravi. Slovenski živelj je Trst
skoro popolnoma obkolil, tako
da leži narodnostna meja, kate-
ro zahteva Jugoslavija, mnogo
dalje na zahodu Trsta.”

“Drugič, Trst je izredno va-
žen radi gospodarskih razlogov.
Trst jevelika mednarodna luka,
kakršne Jugoslavija nima, kate-
ro po patrebuje. V zaledju Trsta
žive le Jugoslovani. Ravno tako
nujno kot Jugoslavija potrebuje
Trst, pa je tudi Trs«u potrebna
Jugoslavija, s katerim je pove-
zan z vsemi prometnimi sred-
stvi.

“Tretjič, vsaka drugačna reši-
tev tržaškega vprašanja bi iz-
zvala le težkoče v bodočnosti.
Postala bi vir novih nespora-
zumljenj in zapletljajev, ki bi
motili mir v Evropi. Ako dobi
Trst status sličen onemu, kate-
rega je imel Gdansk po prvi sve-
tovni vojni, bodo posledica ve-
čni glavoboli, ki so tako neus-
miljeno preganjali staro dru-
štvo narodov v dobi med obema
vojnama.

“Četrtič, ako pa bi bilo zado-
ščeno italijanskim zahtevam, ter
bi bil Trst izročen Italiji in od-
vzet Jugoslaviji, rešitev ne bi
bila sprejemljiva za Jugoslavijo.
Jugoslavija je manjša od Italije
in je bila v zadnji vojni žrtev
agresije in napadov. Naše zahte-
ve glede Trsta so radi italijan-
ske agresije popolnoma upravi-
čene.”

Brez vsakega obotavljanja je
odgovoril maršal Tito na moje
vprašanje glede jugoslovanske-
ga stališča kako vzpostaviti in
nadaljevati dobre odnošaje med
Jugoslavijo in Zed. državami.
“Jugoslovani si želimo prijatelj-
skega razmerja z Zed. država-
mi”, je dejal. “Stremeli smo za
tem ciljem že dolgo časa in si
prizadevali, da jih poglobimo.
Dobri odnošaji' so važni iz raz-
ličnih razlogov, ne le radi tega
ker smo bili zavezniki tekom
vojne in ker je Jugoslavija pre-
jela mnogo podpore in pomoči,
posebno proti koncu vojne, tem-
več tudi iz gospodarskih razlo-
gov. Jugoslavija si želi čim ož-
jih gospodarskih stikov z Zed.
državami.

“Jasno je seveda, da je to raz-
merje do neke mere odvisno tu-
di od ameriškega stališča na-
pram upravičenim zahtevam,
katere stavlja Jugoslavija radi
opustošenja, ki* jo je zadelo v
vojni, in glede njenih narodnih
teženj na področju Julijske Be-
nečije. Toda z jugoslovanske
strani ni ničesar, kar bi utegni-
lo preprečiti najožje gospodar-
ske, kulturne in splošne odnoša-
je med Jugoslavijo in Zed. drža-
vami.”

Ker se toliko govori o UNR-
RA sem ga vprašal, kaj ima po-
vedati ameriškemu narodu v po-
gledu te institucije.

“UNRRA, v kateri je Ameri
ka igrala tako pretežno vlogo,”

(Nadaljevanje na 4. strani.)
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Stane $1.65 s poštnino vred. Pošljite nam
točen naslov in vsoto, drugo izvršimo mi.
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