
PROLETAREC

PANTELAJMON ROMANOV:

PRIPOVEDNI DEL
Bor za z dojenčki

Na postaji je bila velika gne-
ča. Pred okencem je rasla kača.
Iztegnila se je že po vsej dol-
žini dvorane in se potem zao-
krenila, pa v zavojih dalje sko-
zi prostor. Vpitje otrok je pol-
niko zrak in domala vsaka žena
je držala v rokah takole nemir-
no cmero.

Tudi zunaj na postajnem trgu
so stale ženske z dojenčki. Ni se
jim mudilo v izdajalnico voznih
listkov, tudi prtljage niso imele
s seboj, niti blaga za prodaj.
Vendar se je ljudstvo prerivale
krog njih kot krog branjevk, ki
ponujajo po postajah jajca, klo-
base in kruh.

“He. kaj se razraščate tu!” je
vpil miličnik. “Ce potrebujete
vozne listke, potem, marš na po-
stajo. Sicer glejte, da izginite
k vragu!”

Obotavljaje se je premaknil
ves babji kup v izdajalnico voz-
nih listkov in otroško vpitje v
dvorani je postajalo še glasnej-
še. Neka mlada žena je imela
celo dva dojenčka pri sebi. Pr-
vega je držala v rokah, drugega
je zavitega v odeje položila na
tla.

‘‘Hej, ti. ne stopi mu na uho!’’
je klical delavec, ki je stal z
vrečko krompirja na koncu
kače.

“A. kam naj z njim? Tak mol-
či že ni te moč prenašati!”
je vpila ženska v odgovor svo-
jemu tulečemu dojenčku.

“Ženske, kot kaže, je popadel
hudič popotovanja! In vse z
otroki, vse z otroki! Nemara
niti ne bo dovolj voznih list-
kov” je delavec zamišljeno
zmajal z glavo.

“Bodo morali pač zadnji po-
čakati do jutri!” je menil drugi
“Kdor ima dojenčka, odpotuje
še danes. Vsi ti pridejo izven
vrste do listka.”

“Ah. bogec. ko bi bila to ve-
dela, bi tudi jaz vzela svojega
otročička s seboj!” je dejala
ženska v kratkem ovčjem ko-
žuhu.

“Izprosi si ga od tehle ob stra-
ni. mamica!”

“Kaj bi mi ga dale?”
“Kako da ne? Saj zato so pri-

šle semkaj. Za denar dandanes
vse dobiš!”

Ženska je stopila k mladim
materam; ko se je vrnila, je de-
jala: “Štiri rublje hočejo!”

‘Saj nimajo sramu v telesu!”
je jezikala neka starka. “Vče-
raj je šlo za tri.”

“Ah, vtakni si mačko pod
bundo, pa bo prav tako veljala
za dojenčka!”

“Ne, bratec, zdaj potipajo!”
“Še pravkar sem te videl

brez dojenčka!” je nahrulil mi-
ličnik neko žensko čisto spredaj
ob okencu. “Odkod pride tako
nenadno?”

“Odkod, odkod! Odkoder
pač pride taka stvar!” je žena
jezikaje odbila. Miličnik je po-
pustil. “Kdor ima otroka s se-
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boj naprej!” je zaklical po
prostoru.

“In tu naj še kdo dobi vozni
listek!” je vzdihnil delavec z
vrečo krompirja. ‘Glej, stara co-
prnica tam, tudi z dojenčkom!
Nesnaga! Le kdo se je pustil tu
zapeljati? Nekoga so zapodi-
li nazaj spet prav do vrat!” Mož
je jezno pljunil.

“Vzemi še ti otroka, očka!” je
dejala lastnica dveh dojenčkov.
“Prideš takoj izven reda na vr-
sto!”

“K vragu! Bo pač treba!” Ko-
liko pa stane?”

“Cena je povsod enaka, očka;
štiri! Ob tržnih dneh jemljemo
zelo pet!”

“Kaj hudiča, ste tako drage?”
je rekel delavec in odštel denar.

“A kaj naj storimo, očka? Ži-
veti hočemo!”

Delavec je dal denar in vzel
otroka v roke. “Samo glavico
drži malo više!” ga je poučila
mladenka. Potem je pobrala s
tal drugega dojenčka.

“Po čem so danes otroci?” je
šepetaje vprašal nekdo v mno-
žici.

“Po štiri jih tržijo danes!” .
“Krvosesi! Včeraj so veljali

samo tri!”
“Hej, in po čem je kruh, ti

pametnjakovič?”
“Hudič je obsedel vse mlade

ženske! Štiri, mamica, je mno-
go predrago. Pretekli teden sem
se peljal s snaho, tedaj sva pla-
čala pet rubljev za cel par!”

“E, cena otročičem silno ra-
se!” je dejal, majaje z glavo
star možiček. “Kdor ima spo-
sobno žensko, lahko zdaj denar
grabi!”

“Danes se je spet odprl pe-
kel!” je godrnjal miličnik. “Hej,
ti tovariš!” je zavpil nad delav-
cem. “kaj riješ med ženske!
Nazaj v vrsto!”

“Imama otročička!”
“No, potem ostani, kjer si,

vrag s teboj!”
“Ti hudič, saj ga držiš z gla-

vo navzdol!” je kričaje pritekla
mlada. “Hočejo biti možje in
niti ne znajo držati otroka!”

Končno se je odprlo okence
in množica se je razburjeno raz-
grajajo pomaknila naprej. Žen-
ske ob strani niso imele več
otrok. Le šepava žena je še pre-
vlačevala petletnega fanta. Pre-
kupčevalka s kovinasto kangljo
je stekla k njej, dvignila otroka
in odkimala z glavo. Končno je
vzela paglavca, ga od nog do
glave zavila v velik šal in urno
stekla naprej.

“Si se ga vendar znebila?” je
stara ženica sočutno vprašala
šepavko.

“Da. da, to hudičevo seme
vzamejo šele, ko ni več dojen-
čkov,” je nejevoljno rekla žen-
ska. “Cepec je pretežak! Po eni
uri ti kar omagajo roke!”

“Oh, bogec, kje pa sta moja
dva otročička?” je v gnječi pre-
plašeno zavpila mlada žena.
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“Tu je eden!” ji je pomirlji-
valno pomahal iz množice dela-
vec.

“In tu drugi! Oba sta še cela
in zdrava!”

“Vrag naj te vzame,” je dejal
delavec, ko je dobil svoj vozni
listek in spet oddal dojenčka.
“Vso obleko mi je pomočil”

“Saj ni tako hudo!” je smeje
odvrnila mladenka. “Se bo že
posušilo! To se lahko zgodi pri
čakanju tudi odraslemu!”

“Čigav je mali?” je begal dru-
gi, obupno iščoč mater posoje-
nega otroka. Prekupčevalka s
pločevinasto kangljo pa je spet
besno pomolila fanta šepavki:
“Vražja pečenka je to in ne do-
jenček” je jezno rekla. “S tem
ne gre izven vrste! Samo svoje 1
mesto sem izgubila zaradi te- 1
be!”

Stari možiček je pogledal
zmerjajočo in— se namuznil:
“Mar bi popestovala kar svoje-
ga tasta, golobička!”

Še iz vojnih časov
V SENCI LIKTORSKE SEKIRE

Šel je Ižanec po opravkih na
ljubljansko sodnijo. Ob vhodu
je stala straža: dva laška Solda-
ta. Če si šel mimo njiju, si mo-
ral dvigniti roko v pozdrav. No,
Ižancu kajpak ni bilo do tega,
da bi pozdravljal fašistične po-
stopače kar tako, brez vsega
je stopil mimo. Pa se zadereta
nanj narobe-junaka:

Salutare!
A Ižanec kot da ne razu-

me. In onadva spet:
Salutare!

Ižanec pa ju kar tako izpod
čela gleda in hoče mimo. Pa je
stal poleg nek nebodigatreba.
Pokazati je hotel, kako jasno
razume laško besedo.

Ta dva hočeta, da ju po-
zdravite. pojasni Ižancu.

Ižanec nato:
I. kaj bi jih pozdravljal,

saj nismo v žlahti.

No, laška policija, ta ti je iz-
vohala vraga in pol. Zlasti, kjer
ni bilo kaj izvohati.

Prišel je takrat v Ljubljano
Oton Ferlinc. Stopil je v kavar-
no, si slekel plašč, sedel za mi-
zo. A komaj da je sedel, že so
ga aretirali, ga odpeljali na po-
licijo. Ga pretepli, seveda. Za-
radi sodelovanja z Osvobodilno
Fronto. Za dokaz so mu pomo-
lili pod nos njegov lastni plašč.
In na podlogo prišit njegov mo-
nogram: OF.

Gledali smo v Ljubljani laške
filmske tednike. Vojne posnet-
ke. In tu si lahko videl, kako na
frontah fašisti v diru napredu-
jejo. A sovražnika nisi videl
niti od Jaleč. Pa so Ljubljanča-
ni brž pogruntali vso stvar:

Ti Lahi snemajo svoje Sol-
date, kadar beže. Potem nam pa
film vrtijo narobe.

☆

K bojni opremi laških oficir-
jev so spadali tudi: umetno na-
kodrani lasje, napudrana lica
in naparfumirana obleka. Ne-
mara je tudi ta bojna oprema
nekoliko pripomogla, da so voj-
no izgubili. Pa naj bo kakor že

stopil je takle laški fičfirič v
ljubljansko brivnico. Pomočnik
ga je ostrigel, pa je poznal njih
navade in ga potlej vljudno
vprašal:

Ondulire?
Si.

Pa ga je nakodral. In spet je
vljudno vprašal:

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.

I Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
in stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznostI napram listu.
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PALAČA LUXEMBOURG v Parizu, kjer se vrši prva mirovna
konferenca, od kar je minila druga svetovna vojna, je točka svetovne
pozornosti. Je-li med delegati enoindvajsetih držav, ki so zastopane na
nji, dovolj volje ustvariti svetovni mir, ali pa se prerekajo zgolj v ved-
nosti, da je to le pripravljanje na tretjo svetovno vojno? Na sliki v
zborovalni dvorani je francoski minister vnanjih zadev in predsednik
George Bidault in spodaj pa druge vodilne glave tega zborovanja.

Razerire? .
Si.

Pa ga je obril. A hotel ga je
tudi masirati, da bi bil račun
debelejši. Gruntal je sem ter
tja. kako bi se to reklo po laško,
pa se je navsezadnje domislil in
vljudno vprašal:

Masakrire?
No. v trenutku jo je laški ju-

nak pobrisal na cesto.

V laških taboriščih v glav-
nem nisi imel drugega kot uši.

Sedel je tak siromak pred ba-
rako in obiral po srajci. Vpraša
ga nekdo:

Kaj počneš?
Uši proč mečem.

Pred drugo barako je spet se-
de] tak revež in si čistil srajco.
In spet ga vpraša tisti:

Kaj počneš?
Uši iščem.
Uši iščeš? Kaj bi se tru-

dil, tjale stopi. Tam jih ima ne-
kado toliko, da jih proč meče.

☆

V taborišču so te kdaj pa
kdaj privezali tudi na kolec.

Nekoč se je sam colonello po-
trudil tako daleč, da je privezal
tako žrtev. Z rokavicami na ro-
kah. Ko je bil ujetnik privezan,
ga je udaril v obraz. Z rokavi-
co na roki. Stal je sotrpin tam
poleg in zaškrtal vase:

Glej ga lumpa! Po vojni
bo pa trdil, da je z nami posto-
pal v rokavicah.

PLESNA ZABAVA
SANSOVIH PODRUŽNIC

Chicago, 111. Centralni od-
bor SANSovih podružnic na-
znanja, da priredi to jesen za-
bavo s plesom, ki se bo vršila v
soboto, 26. oktobra, v dvorani
SNPJ. Preostanek te zabave gre
v korist SANSa. Več o tej pri-
reditvi pozneje.

Prosimo vsa društva in orga-
nizacije v Chicagu in okolici,
da na omenjeni dan ne prireja-
jo zabav, ker bi bilo v oboje-
stransko škodo.

Frank Smith, tajnik.

Zadnja grupa nemških
vojnih ujetnikov

Zadnja grupa nemških voj-
nih ujetnikov se bo odpeljala iz
Amerike ob koncu tega tedna.
Vseh nemških vojnih ujetnikov
v Ameriki je bilo 370,000. Go-
tovo število teh ujetnikov bo
poslano v Anglijo na prisilno
delo.

Prva in najgrša izmed vseh go-
ljufij je varati samega sebe.
Bailey.

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. Ridgevvav Ave.

Tel. Crawford 8440
If na answer Call

Austin 5700

Boj med dvema
sistemoma se naglo
stopnjuje

Ameriška zunanja politika je
usmerjena očito v korist Veliki
Britaniji. To se je še očitneje
pokazalo zlasti po govoru biv-
šega britskega torijskega pre-
mierja Churchilla, ki ga je imel
preteklo zimo v Missouriju.

V glavnem gre za to, da Ame-
rika pomaga Angliji ‘‘ustaviti
širjenje ruskega vpliva”. Takrat
je stari Churchill predlagal
ustanovitev vojaške zveze med
obema velesilama proti Sovjet-
ske uniji. Uradno seveda take
zveze ni, je pa “neuradna” zve-
za. zlasti ekonomska poveza-
nost, da se tako reši britski im-
perij in prepreči prodiranje ko-
miswma.

T**di ogromno posojilo v vso-
ti skoraj štiri milijarde dolar-
jev, ki ga je Velika Britanija
dobila od Amerike, je v glav-
nem naperjeno proti “širjenju
komunizma” in pa napor za
ohranitev kapitalizma. Celo
sam vladni zakladnik Vinson je
priznal, da je posojilo potrebno
za boj proti ruskemu komuni-
zmu.

Britski imperij se maje na
vseh koncih in krajih. Majejo
se mu tla zato, ker temelji na
sistemu kapitalističnega izkori-
ščanja in vladanja. Na drugi
strani pa z veliko brzino prido-
biva na moči in vplivu sovjet-
ski sistem, ki ima sedaj brez
mala v vsej Evropi veliko oporo.

Nasproti si stojita dva siste-
ma, dve ideologiji: kapitalizem
in kolektivizem. Četudi kapita-
lizem stalno izgublja svoje stra-
teške pozicije, je še silno močan
in bo vzelo še precej časa, pre-
dno podleže.

Kolektivizem je zajel velik
del Evrope in Azije. Izvajajo
se agrarhe reforme in ljudstva
pod tem sistemom niso več brez-
pravna para.

Vsa znamenja kažejo, da se
bo boj med tema dvema siste-
moma stopnjeval. Kapitalizem
se mora umakniti bolj pravič-
nejši uredbi človeške družbe.

Anglija bo ustavila
preseljevanje Židov

Angleška vlada grozi, da bo
ustavila priseljevanje Židov v
Palestino, ker ima že itak do-
volj preglavic tam z Židi in
arabskimi domačini. Kakor iz-
gleda, ne bo nič z razdelitvijo
Palestine v židovske in arabske
pokrajine ali cone. Tem odločno
nasprotujejo zlasti ameriški
Židje.

Kupujte Victory bonde!
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Albanija je majhna dežela. |
Meri samo 10,629 kv. milj in
ima nekaj nad milijon prebival-
cev.

Po prvi svetovni vojni so ji
zavezniki usilili kralja dva
po redu potem jo je pred dru-
go svetovno vojno okupiral
Mussolini in sedaj pa je pod
“komunistično” vlado, to je pod
rusko sfero vpliva in tesno po-
vezana z Jugoslavijo.

O problemu Albanije in o tre-
nju med diplomati radi nje je
napisal Donald Bell sledeči čla-
nek :

Pred stopetdesetimi leti je
dejal znani angleški zgodovinar,
da se nahaja prav pred durmi
Italije v Evropi dežela, ki je
manj znana kot Amerika. V
mislih je imel Albanijo, o kate-
ri njegov izrek velja še danes,
ki pa je navzlic temu postala
predmet globokih sporov med
velesilami.

Albanija je pred šestimi me-
seci zaprosila za pripustitev v
organizacijo zedinjenih naro-
dov, ter je bila podprta s strani
Sovjetske unije in Jugoslavije.
Toda Anglija in Amerika sta
imeli svoje vzroke, da sta želeli
odložiti razpravo o tej zadevi
na pozneje, tako da je alban-
ska prošnja še danes v rokah
odbora varnostnega sveta, ki se
bavi z vprašanji pripustitve no-
vih članov.

Poglavitni nasprotnik pripu-
stitve Albanije je Grčija, ki tr-
di, da se je Albanija borila pro-
ti njej skozi vso dobo vojne in
zahteva od nje obsežne obmej-
ne teritorije.

Velesile si stoje nasproti tudi
v tej zadevi, kajti Anglija se
smatra kot zagovornica alban-
skih nasprotnikov v Grčiji, do-
čim je Sovjetska unija na stra-
ni Jugoslavije. Zed. države
Amerike podpirajo Britanijo in
grške zahteve.

O priliki mirovne konference
v Parizu bo nedvomno prišlo do
tega, da bo Grčija uradno sta-
vila svoje zahteve tičoče se juž-
nega dela Albanije. Najbrže bo
v tem pogledu našla podporo
Velike Britanije in naletela na
odpor Jugoslavije ter Sovjetske
unije. Ni izključeno, da bo na-
stal spor, ki ne bo zaostajal za
onim glede Trsta in slovenske-
ga Primorja.

Albanija je izredno siroma-
šna dežela in ena najbolj pri-
mitivnih vse Evrope. Toda iz
treh razlogov je vendar izredno
velike pomembnosti. Njena stra-
tegična pozicija je zelo važna,
njene razvojne možnosti v go-
spodarskem pogledu velike in
njeno prebivalstvo je mešano.
Njena strategična lega postane
jasna čim pogledate na zemlje-
vid. Valona kontrolira ves se-
verni del Jadranskega morja s
Trstom in Puljem. V gospodar-
skem pogledu je pripomniti, da
se nahajajo v Albaniji ležišča
petroleja.

Za dobe svoje okupacije Al-
banije so Italijani napravili pre-
gled njenih naravnih zakladov
in zgradili nekaj cest. Ko so za
njimi prišli Nemci, so uspeli te-
kom vojne izvleči iz dežele pre-
ko 200,000 tom surovega petro-
leja na leto. Bog ve, koliko je
še tega tekočega zlata v alban-
skih gorah vsaka velesila
si želi kontrole in dostopa do
teh ležišč.

Povod za vmešavanje daje
narodnostna pomešanost alban-
skega ozemlja. Kot Baški v Pi-
renejih so Albanci najbrže po-
tomci najstarejšega arijskega

Albanija -v svetu najmanj znana dežela,
v vrtincu sporov zavezniške diplomacije

plemena, ki je prišlo v Evropo.
Ohranili so svoj stari jezik in
svoje starodavne šege in nava-
de. Toda komaj polovica jih ži-
vi v mejah svoje lastne države.
Na mnogih sosednjih ozemljih
žive sklenjene mase albanske-
ga naroda. Ako bi Albanija ho-
tela, bi mogla zahtevati zase ta
ozemlja, pred vsem nekatere
dele severne Grčije in zahodne
Jugoslavije. Drugi sosedi Alba-
nije bi imeli ravno tako upravi-
čene zahteve na albansko ozem-
lje kot so grške zahteve.

Ako bodo take zahteve -stav-
ljene —in pred vsem, ako jih
bodo podpirale velike sile je
prav verjetno, da bomo kmalu
doživeli spor, ki bo resno ogro-
žal svetovni mir.

Res je seveda, da se je Musso-
lini posluževal Albanije, ko je
napadel Grčijo. Toda ravno ta-
ko res je tudi, da so se albanski
gerilci pod poveljstvom svoje-
ga sedanjega ministrskega pred-
sednika Enver-Hoxhae, brez-
kompromisno borili proti Itali-
janom in proti Nemcem, ter
ozko sodelovali z jugoslovanski-

| mi partizani.
Maršal Tito in Hoxha sta se

i sporazumela, da bosta stremela
Iza tem, da preneha stoletna
borba med Albanci in Jugoslo-

i vani, ter da se bosta oba naro-
da združila v okviru balkanske
federacije. Albanci hočejo, da se
zunanji svet ne vmešava več v
njihove zadeve in odklanjajo
nasvete, pa naj prihajajo iz Gr
čije, Italije ali Velike Britanije

Položaj je jako zapleten Or-
ganizacija zedinjenih narodov
je naletela na izredno trd oreh,

ker se je na mirovni konferenci
v Parizu načelo tudi vprašanje
Albanije in njenih meja.

Pomorščaki ostanejo
na kitajskem ozemlju

Ameriška vlada je naznanila,
da bodo njeni vojaki-pomoršča-
ki ostali na Kitajskem, da “vz-
držujejo red in mir.” To je na-
znanil admiral C. M. Cooke, po-
veljnik ameriškega brodovja v
kitajskih vodah. Liberalni Ki-
tajci in komunisti si prizadeva-

i jo. da bi Amerika odpoklicala
'svoje vojaštvo s kitajskega o-
zemlja, ampak vlada ima “do-

i govor” z diktatorjem Kajšekom.
da ga podpira proti “komuni-
stom”.

Slavo velikih mož je vedno
treba presojati. s kakšnimi
sredstvi so si jo pridobili.
Rochefoncauld.

SLOVENE RECORDS
10-inch records 79c COD, plus

postage
1 B-001 Ringelspil, polka

Vesela vdova, polka
j B-002 Židana marela, polka

Zeleni hribi, valček
Toni Omerzo orchestra

C-411 Priljubljena polka
Po polj sva se sprehajala

valček, Kusar’s orchestra
C-1120 Beer Barrel polka

Helena polka—Emilia p
Sula’s Musette Orchestra

V-23025 Po jezeru bliz Triglava
Oh, oh ura že bije

V-23026 Jurin Benko vzemi Lenko
Pobič sem star šele 18 let

V-23027 Pa kaj to more biti
Mene pa glava boli

V-23028 Mlinar, narodna pesem
Vsi so prihajali

Mirko Jelačin, tenor
12-inch records 51.25 COD. plus

postage
| V-73001 Zlata poroka, del. I.

Zlata poroka, del 11.
V-73002 Kadar imajo vsi Jožeti

god
Botrinja, Christ. party

“Adria” in Hojer Trio
Write for free catalogue os ali nevv

to
PALANDECH'S

536 S. Clark St. Chicago 5, 111.

PRVA SLOVENSKA PRALNICA

| Parkview Laundry Co. j
: 1727-1731 W. 21st Street CHICAGO 8, ILL.|
; Fina postrežba Cene zmerne Delo jamčenol
( TELEFONI: CANAL 7172—7173 I

> ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST •]J PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO j
J OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO 3

ADRIA PRINTING CO.
• Tel. MOHAWK 4707 3

• 1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14, ILL j
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