
PROLETAREC

INA SLOKANOVA:

PRIPOVEDNI DEL
Ančka in njena zgodba

Ančkino zgodbo je napisalo
življenje, zato je preprosta,
vsakdanja, kakršna je bila An-
čka, ko je prišla v mesto od ne-
kod, morda od prekmurske rav-
ni, ali gorenjskih hribov, lahko
pa tudi iz kakšne zapuščene do-
lenjske vasice ali pa iz samotne
bajte kje pod Krimom. Pa saj
to je vseeno, saj vsepovsod ži-
vijo takšne Ančke. Ančka je
prinesla v mesto svojih osem-
najst let, dvoje krepkih rok in
v srcu malo skritega preproste-
ga dekliškega upanja v lepše
dni.

Nekje sredi mesta se je vdi-
njala za služkinjo. "Njena go-
spodinja je bila mlada in lepa.
Psička je imela s svileno dlako,
ki mu jo je morala Ančka vsak
dan mazati z dišečim oljem in
moža, velikega in zavaljenega,
ki je pa bil večinoma na poto-
vanju. Tudi prijatelja je imela
ta gospa, mladega, lepega in
elegantnega, ki je prihajal, ka-
dar je bil njen mož na potova-
nju. Temu gospodu je Ančka
samo vrata odpirala, drugega
pa ni smela vedeti o njem. Ta-
ko ji je zabičala gospa in ona
je že vedela, kako in kaj.

Ančkino kraljestvo je bilo v
kuhinji, ob majhnem igračka-
stem plinskem štedilniku. In
Ančka je bila čisto zadovoljna.
Včasih je zapela pesem o domu,
rožmarinu in rdečih nageljnih
ali pa tisto o fantu, ki je šel v
svet in pozabil na svojo drago.
Njen glas je bil zvočen in poln,
takšen, da je bila kar sama po-
nosna nanj. Toda gospodinji tc
ni bilo všeč in se je zadrla na
njo nekoč:

“Ani, le kaj se toliko derete,
saj vendar niste na kmetih. Te-
ga jaz ne trpim, zapomnite si
enkrat za vselej!”

In Ančka si je zapomnila, kot
vse, kar ji je zapovedala gospa
Potem ni več pela doma, le ob
nedeljskih popoldnevih včasih
ko je šla s prijateljicami v oko-
liški gozd, se je razpela iz pol-
nih pljuč.

V avgustu, ko so po vrtovih
že zacvetele georgine in krizan-
teme, se je pa neko nedeljsko
popoldne seznanila z Ivanom.
Prijateljice so ga seznanile z
njo in Ančki je bilo nerodno,
da sama ni vedela, zakaj, ker
ji je vselej, kadar je govorila
z njim, vroč val krvi planil v
obraz.

Ivan je bil zal fant, svileno
srajco je imel in sploh se je no-
sil zelo gosposko. Bil je zidar.
Z Ančko je bil zelo prijazen.
Če so šli po sprehodu v gostil-
no, je največ plesal z njo.

Potem se je tudi Ančka zače-
la oblačiti bolj gosposko. Gospa
ji je podarila svileno bluzo in
bel klobuk in odslej Ančka ni
šla nobeno nedeljsko popldne
na sprehod brez tega belega
klobuka.

Pa je naneslo kar samo od

sebe, da sta se z Ivanom vse
češče srečala. Tudi ob delavni-
kih, ko je. Ančka vsak večer vo-
dila gospejnega psička na spre-
hod. Ivan ji je pripovedoval o
svojem delu. O visoki lepi vili,
ki jo gradijo nekje v predmest-
ju. Ančka se je čudila, občudo-
vala in se iskreno veselila z
njim.

Tako so kar mimogrede od-
cvele krizanteme in georgine in
za njimi še astre. Drevje se je
popolnoma oprostilo svojega
zlatega, šelestečega plašča ter
iztegovalo gole veje v žalostno
poznojesensko nebo.. Tedaj je
Ivan odpotoval domov na zele-
no Štajersko. Zvečer, preden se
je odpeljal, sta se dobila z An-
čko. Kar tako nepričakovano
sta se srečala in Ivan je tako
mimogrede omenil Ančki, da
odpotuje domov. Pomladi da se
vrne. Tedaj je Ančko nekaj ču-
dno stisnilo pri srcu, kaj, sama
ni prav vedela in razumela. Go-
vorila sta o vsečem kot druge
dni, toda zdaj je njemu, zdaj
njej zastala beseda, tiha in ža-
lostna sta zastrmela drug v dru-
gega.

V ozki slepi ulici sta se po-
slovila. Stisk rok je bil dolg in
vroč in potem Ančka sama ni
vedela, kdaj in kako se je prav
'.a prav zgodilo, da sta naenkrat
slonela v objemu in pila srečo
v prvem strastnem poljubu.

Vsa trepetajoča se mu je iz-
vila in vroče prosila:

“Ivan, prosim te, piši mi, ve-
likokrat piši.”

Ivan je obljubil in potem ga
; e vzela noč.

Ančka ni nič več pela ob ne-
deljskih popoldnevih. Prijate-
ljic se je izogibala. Saj je bilo
ijeno srce tako polno in boga-
o. Sladka skrivnost je ležala v
ijem. Na golih nedrih pa je
krivala Ivanova pisma. Tudi

rna mu je pisala, lepo in iz srca:
Predragi moj! Čez hribčke in
lolince Te pozdravljam in po-
gubljam, golobčku belemu iz-
ročam pisemce, da Ti ga pri-
lese . . .”

Pa je pomlad odela drevje v
oopje in so zadehtele na skritih
prisojnih bregovih vijolice.
f van se je vrnil. Vriskajoča sre-
*a v Ančkinem srcu je bila to-
likšna, da je včasih kljub go-
spejini prepovedi iz polnega gr-
a zapela.
' Odslej sta vse nedeljske po-

poldneve preživela skupaj Ivan
n Ančka in njuna sreča.

Ko so vnovič zacvetele kri-
zanteme in georgine, je Ančka
v začudenju obstrmela sama
nad seboj. Le kaj ji je, kaj se
godi z njo? Tako čudno je vse.
Kot da bi bila bolna. Jesti ne
more in kar slabo ji je. Hotela
je povedati Ivanu, pa se je ba-
la. Sram jo je bilo pred njim,
da bi vedel, da je bolna. Šele
gospa ji je odprla oči, ko se je
nekoč, ko se je vsa bleda in
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znojna od slabosti komaj držala
na nogah, zadrla nad njo:

“Torej ste se spečali, tako,
tako, saj sem si mislila. Ampak
glejte da spravite svoje stvari,
v štirinajstih dneh, ste razume-
li. Pankrtov ne bomo redili pri
nas, ne.”

Tedaj je šele spoznala Ančka,
kako je z njo. Zvečer se je razo-
dela Ivanu. Ivan je bil resen in
zamišljen. Molče je skomignil
z rameni. Tako je pač, pomagati
se ne da. Če bi bila Ančka bo-
gata gospa, bi se peljala k spe-
cialistu. In vse bi bilo v redu,
tako pa, treba je počakati in
sprejeti, kar pride.

Tisto jesen Ivan ni odpotoval
domov na Štajersko. Z Ančko
sta najela v predmestju pod-
strešnico s štedilnikom. Ančka
je bila postrežnica pri več dru-
žinah, čeprav je bil njen život
že precej nabrekel. Ivan je ho-
dil okoli priložnostnim za-
služkom, pozimi in če je sila, je
treba pač prijeti za vse.

Potem jeAnčka dobila sina in
košček sreče se je prismejal
skozi ozko okno v podstrešnico.
Tudi Ivan ga je bil vesel, saj je
imel njegove oči. Tudi drugega
otroka sta se razveselila, bila je
deklica, in imela je prav takšne
pšenično zlate lase kot Ančka.
Toda, ko je prijokal na svet
tretji otrok, sta se prestrašila,
saj je bila podstrešnica tako ze-
lo tesna in življenje tako skopo
reže kruh übogim ljudem.

Toda zdaj je na poti že četrti
otrok. Ančki je štiriindvajset
let . . . Ivanu trideset. Ančka je
še vedno postrežnica. Če je
kakšna gospa posebno dobra, jo
boječe poprosi:

‘Gospa, če bi imeli kakšno
ponošeno krilce od vaših otrok.
Veste, tri imam in četrti je na
potu. Toliko me sprašujejo si-
romački, kdaj pojdejo vsi trije
z menoj na sprehod v nedeljo.
Zdaj ne morejo, ker nimajo tak-
šnih oblek. Saj se trudim in de-
lam. pa ne morem in ne morem,
saj vidite. Človek zasluži ko-
maj za kruh. Mož pa vse, kar
zasluži, sproti zapije. Sama ne
vem, kako je to, da je kar na-
enkrat postal tak pijanec in tak-
šen dober človek je včasih bi1...”

Tako potoži Ančka včasih, če
se ji zdi kakšna gospa posebno
dobra in usmiljena. Večinoma
pa je tiho. Molče, v svoje gorje
zagreznjena, vrši svoj posel . . .

Iz Kansasa
Zdaj, ko se bližajo jesenske

volitve, je v Kansasu spet prišlo
na površje vprašanje prohibici-
je. Razni zmerni elementi za-
htevajo, da se ga predloži volil-
cem v odločitev, če se naj ta, 50
let stara naša sveta institucija,
še obdrži ali zavrže. Zadaj za
tem gibanjem so največ vetera-
ni zadnje vojne; fantje so po
svetu marsikaj videli in okusili,
pa se jim zdaj zdi otročje, da bi
jim kdo ukazoval, kaj smejo
piti in kaj ne smejo, in kaj da
je dobro zanje in kaj ne. Kot da
bi s šibo podrezal sršene, so se
oglasile iz vseh kotov razne ver-
ske protestantske sekte in dru-
gi hinavski suhači, “ki volijo
suho in pijejo mokro”, kot se
norčujejo iz njih pametni lju-
dje. Boj se je zanesel v obe
glavni stranki, v demokratsko
in republikansko, med “suhe”
in “mokre” kandidate.

Socialistična stranka spet le-
tos postavi kandidate v razne
državne urade v Kansasu, ki se

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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> ' 'V'
<

GORNJE JE DECA Z OTOKA NA PACIFIKU, ki je bila
privedena na zapadno obal, kjer je dobila potrebno oskrbo.

pa ne bavi s prohibicijo, ker
smatra, da je to osebna stvar
posameznika; kdor rajši pije vo-
do ali kupi kvort mleka name-
sto steklenico piva in “Šilce ta-
kratkega”, svobodno mu! Ravno
tako naj ima svobodo tisti, ki
rajše vrže proč zadnji dolar za
nič vredno pijačo, ki mu več
škoduje kot koristi, dokler ne
nadleguje drugih ljudi.

☆

Slovenska naselbina v Cock-
erillu je izginila in kmalu ji sle-
di sosedna naselbina Jacksville.
Vse mora izginiti kar je v na-
potje premogovni družbi, ki po-
bira vrhnjo plast premoga. Po-
kupili so farmarski in drugi svet
in odpeljali hiše drugam, saj je
povsod pomanjkanje za stano-
vanja. Rojaki v Cockerillu so
vsi prodali svoje domove za pri-
merno ceno, in se naselili po

bližnjih naselbinah, le star peč-
lar rojak Lice se je uprl mogo-
čni kompaniji. Sredi naselbine
lastuje bajto in aker zemlje, ki
vse skupaj niti med brati ni vre-
dno več kot petdeset dolarjev,
pa nagaja kompaniji. Kot se ču-
je. mu je družba ponujala že ti-
soč dolarjev, da se umakne, ker
je v napotje mašineriji, toda on
zahteva tritisoč petsto dolarjev,
češ, da je toliko “zaslužil”, ker
živi v bajti 35 let . . . Skušali so
ga spraviti ven zlepa in zgrda,
pa ne gre. Obljubili so, da mu
kupijo drugje hišo in jo opre-
mijo s pohištvom, toda rojak
Lice noče o tem nič slišati. Iz-
gleda, da ga bodo končno ogra-
dili s kupi prsti in kamenja,
toda, pot do glavne ceste mu
morajo pustiti odprto in to je,
kar kompanijo največ jezi in
stane. A. Shular.

Čehoslovaška in Amerika
Napisal za ONA Arthur Gaeth

Sredi noči so morali potniki
spalnih vozov ven .iz vagonov
in se plaziti po progah, ter iz-
polnjevati nepotrebne pole in
sezname —a med tem so si “ca-
rinarji” ogledali njihovo prtlja-
go. Brazilski ambasador se je
pozneje uradno pritožil pri ame-
riški ambasadi.

Nedavno sem sam potoval na
tej progi. Vojaki so bili tedaj
zelo vljudni, obenem pa izredno
temeljiti čudil sem se le te-
mu, kaj bi bili mogli storiti, ako
bi bili našli nekaj takega, kar
jim ne bi bilo po volji. Nikjer
namreč nisem slišal ničesar o
tem, kaj je prepovedano in kaj
ne.

Ako upoštevamo vse te sitno-
sti in težave, pač ne moremo
biti presenečeni nad tem, da je
v Pragi često čuti začudeno
vprašanje: “Kaj je prijelo Ame-
rikance? Zakaj nastopajo tako?
Zakaj toliko antagonizma?”

Ko so bile nedavno na Čeho-
slovaškem volitve, je komuni-
stična stranka pokazala prese-
netljivo veliko moč dvakrat
toliko članov ima kot njen naj-
močnejši tekmec. Še pred še-
stimi meseci ne bi bil nikdo ver-
jel, da je to sploh mogoče na
Češkem. Pred par dnevi mi je
dejal eden diplomatov v Pragi
naslednje: “Amerikanci so mno-
go prispevali k temu rezultatu

krivi so tega največ ti brez-
smiselni incidenti, katere je tu-
kajšnja javnost izvedela do zad-
nje pičice.”

Toda vzrokov je še več
prizadevali smo si izkoristiti
svoja posojila v svrho pobijanja
socializacije, dalje nismo znali
prepričati Čehov, da imamo v
Nemčiji resne namene. Tudi to
je pomagalo spremeniti nazira-
nje Čehov.

IZ ZAPADNE
SLOVENSKE METROPOLE

(Op.—Ta dopis je bil poslan
v objavo že pred par tedni, a je
vsled raznih vzrokov zakasnil.)

Pueblo, Colo. Meseca juni-
ja je pueblski pevski zbor pri-
redil-v mestni dvorani (Memo-
rial Hall) koncert, v katerem je
nastopilo kakih 80 pevcev. Sa-
mi domači talenti, vsi dobro iz-
vežbani. Vstopnina ni bila pre-
visoka. Nudili so nam par ur
duševnega užitka.

Kako silno vplivajoče je kul-
turno delo na ljudi, vedo le ne-
umorni delavci, ki se trudijo na
tem polju. Prizadevajo si, da
jim vzbude smisel za lepoto kul-
ture in da človeštvo doume res-
nično stran življenja. Smelo re-
čemo, z vodjem tega zbora vred,
da v vsakem kraju se presoja,
“v koliko je v njemu kulturne-
ga dela in življenja. Kadar bo
glasba kultura med ljudmi
bolj sprejemljiva in razumljiva,
ne bo več vojsk in klanja po
svetu.”

Kako velika resnica je v teh
besedah.

Ampak kako se je počutil vo-
dja tega zbora. Mr. Conway, ki
je sam izboren baritonist, ob ta-
ko majhni udeležbi! Tudi jaz
sem bil razočaran nad tolikšno
brezbrižnostjo pueblske anglo-
saške profita lačne meščanske
“buržvazije”. In baš taki ljudje
bi radi zapovedovali vsem na
svetu. Njim je le za duševno
prazno, udobnostno življenje iz
dneva vdan. Ni čudno, če nima
domačinska Amerika na kultur-
nem polju ničesar pokazati.

☆

Zadnji mesec 16. junija smo
imeli v slovenski naselbini v
dvorani nad zadružno trgovino
priliko videti slike iz Slovenije
in ostale Jugoslavije. One so le
priča tega, kar smo že brali, ka-
ko je bilo ljudstvo na dan osvo-
bojenja navdušeno in nepopi-
sno veselo.

Ljubljana! Morje množic po-
zdravlja dan svobode! Vidmar,
Kidrič, Župančič govore ljud-
stvu.

Slovenski narod, upamo, da
si raztrgal verige tisočletne kle-
čeplazne dobe. Nič več ne boš
hlapčeval ne Rimu, ne Berlinu
in ne domači izdajalski purga-
riji, ki se je redila na tvojih

Prijateljstvo in spoštovanje,
katero je Amerika dozdaj ve-
dno uživala na Čehoslovaškem.
sta resno omajana radi dogod-
kov zadnjih mesecev —in to
navzlic delovanju po-
sojilom, trgovini in vztrajnim
naporom našega izvrstnega am-
basadorja.

Zakaj je začela Čehoslovaška
gledati na vzhod? Jasno je, da
je bilo že leta 1942 in 1943 pre-
cej zagrešenega v pogledu z na-
šim nastopom napram dr. Bene-
šu, ko je prosil za dovoljenje
priti v Zed. države. Preveč smo
ga omalovaževali, ker si nismo
bili na jasnem, kako visoko ga
spoštuje njegov narod. Sovjet-
ska unija je bila v tem pogle-
du bolj razsodna. Ko se je Be-
neš podal v Moskvo, je Čehoslo-
vaška zaupala svojo varnost So-
vjetski uniji.

Češki narod je že skoro po-
polnoma pozabil na to, da je
Rdeča armada zasedla deželo in
v teku okupacije zagrešila ne-
kaj napak. Temeljno vprašanje,
okrog katerega se tukaj suče
vse, je zadeva varnosti —in v
tem pogledu zaupajo Čehoslo-
vaki mnogo več sovjetski arma-
di, kot varuhu primernih mirov-
nih pogojev za Nemčijo kot nam
Amerikancem, katerih armada
se z Nemci brati in je domale-

ga že izgubila vsako trohico an-
tagonizma napram tem bivšim
sovražnikom.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 TVEST 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. Cravvford 8440
If no answer Call

Austin 5700

Na Češkem je zelo razširjeno
prepričanje, da Amerika ne ve
kaj hoče v Nemčiji, in sploh v
Evropi, ter da si je še mnogo
manj na jasnem, kako to dose-
či. Mnogo je zategadelj Čehov,
ki so prepričani, da bi poveza-
nost z Veliko Britanijo pomeni-
la zanje le to, da se bodo tra-
gične napake, ki so v preteklo-
sti privedle do Monakovega, še
enkrat ponovile.

Nezaupanje napram Ameri-
kancem ojačujejo še nekateri
nedavni incidenti. Večkrat je že
prišlo do obmejnih spopadov
med ameriškimi in čehoslova-
škimi četami. O takih dogodkih
obširno pišejo levičarski češki
listi, dočim jih ameriški krogi
zataje. Vsi se še spominjamo
neslavnega incidenta iz meseca
februarja, ko je četa ameriških
vojakov v uniformi in spremlja-
na od nekega ameriškega časni-
karja udarila na čehoslovaško
narodno ozemlje in pod vod-
stvom bivšega gestapovca izko-
pala skrite nemške dokumente
in jih odvedla v ameriško zono.
Ameriški ambasador se je mo-
ral opravičevati radi te avan-
ture, ki nam ni prinesla nobe-
nih novih informacij. Čehoslo-
vaško časopisje pa je takrat pi-
salo o ameriški invaziji in po-
udarjalo, da so nacisti pred voj-
no postopali na čisto sličen na-
čin.

Koncem meseca aprila je bila
dolga vrsta incidentov, katere
so povzročili ameriški vojaki, ki
so prevzeli posle carinarjev.
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grudih. Izvojeval si si svobodo
—napravi sedaj na vsi črni rim-
ski reakciji križ za zmeraj.

Film so pričeli predvajati po-
poldne in potem tudi zvečer.
Dan je bil vroč, vendar je bila
hiša popoldne polna. Predno
smo videli slike, je nastopil pev-
ski zbor “Prešeren” in zapel ne-
kaj pesmi. “Prešeren” sedaj le
poredkoma nastopa. Je mešan
zbor. Nekoč je imel dobre in
mnogo moških moči, a sedaj jih
je manj. To vrzel so ženske re-
šile večinoma tukaj rojena
dekleta. So res pevke in zbor je
z njimi veliko pridobil. Gonilna
sila zbora je še vedno John
Grm. Saj nekdo mora biti, ki
vzpodbuja pevce k vztrajnosti.
Germ je tudi sam zapel par pe-
smi, s harmoniko, kakor zna le
on. Ljudje ga zelo radi slišijo,
kadar njegov glas zavzame for-
tisimo in takoj nato fortepiano.
On je pač eden izmed nas in za
naš narod.

Iz filmskih slik smo videli, da
se na Slovenskem res poraja
novo življenje. To so pokazale
tudi onim, ki se v to resnico ne
morejo uživeti.—Ante.

I viziti
(Konec s J. strani.)

Zakaj ne? Nu, pač zategadelj
ne, ker se njegovo krvavo delo
ni križalo s cerkvenimi nauki;
ki se kar cede od ljubezni do
bližnjega.

In ljubljanskega Rožmana je
pohvalil, da je ravnal pravilno,
ko je z Rupnikom in drugimi iz-
daj icami vred prodal svoje slo-
vanstvo za skledo nemške ali
rimske leče. S tem jepapež odo-
bril bratomorno vojno, ki jo je
Rožmanovo izdajstvo podnetilo
med Slovenci.

Kakor najbrž nekaterim tam,
tako je bil Rožman i tukajšnjim
klerofašistom silno občutljiva
Ahilova peta. Nekaj časa so ho-

I dili okrog te nevšečne zadeve,
| kakor maček okrog vrele kaše;
nazadnje so se je pa kar priva-
dili. Kosmati vesti ena dlaka
več ali manj!

In utegne se še zgoditi, da
dobi ta, Rožman imenovani po-
beljeni grob še kdaj sem medse,
da jim ustmeno pove, kako pa-
pež objokuje Slovence, ki so iz-
gubili svoje tri mjenike .

. .

O, da, prav gotovo se papež
vse na tihem joče, joče za
“provincio Lubiano .. .”

Diamanti v Tel Avivu
Tel Aviv v Palestini, ki je po-

polnoma židovsko mesto, šteje
veliko beguncev. Mnogi so pri-
nesli s sabo precej vrednosti,
posebno v zlatu in diamantih.

Toda še večja vrednost dia-
mantov poseduje diamantna to-
varna v bližini Tel Aviva. Dne
26. junija jo je napadlo 40 Ži-
dov, članov protiangleške tero-
ristične organizacije, in vzeli s
sabo diamantov v vrednosti
$140,000.

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

DRŽAVLJANSKI
PRIROČNIK

nova knjižica, s poljudnimi navodiUj kako postati AMERIŠKI DRŽAV-
LJAN.
Poleg vprašanj, ki jih navadno sod-
niki stavijo pri izpitu za državljan-
stvo, vsebuje knjižica še v 11. delu
nekaj važnih letnic iz zgodovine Ze-
dinjenih držav, v 111. delu pod na-
slovom RAZNO, pa Proglas neod-
visnosti, Ustavo Zed. držav, Lincol-
nov govor v Gettysburgu, Predsed-
niki Zedinjenih držav in Poedine
države z glavnim mestom, številom
prebivalstva in velikostjo.

Cena knjižici je samo 50 centov a
poštnino vred.

Naročila sprejema:

Knjigarna Proletarca
2301 S. Lawndale Avenue

CHICAGO 23, ILL.
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