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Po dolgem času, morda čez
trideset let, sem spet srečal pri-
jatelja iz mladih let. Bil je mor-
da nekaj čez petdeset let star, a
bil je starec, posušen in kriv, da
se mi je zasmilil. Le oči je imel
še stare, dobre in vdane kakor
nekdaj v mladih letih. Nekje
sem čul, da je teh trideset let
težko živel, da je bil pol dninar,
pol drvar. Tako življenje je go-
tovo najtežje, nikjer nimaš no-
benih pravic, kadar te kdo rabi,
bi te raztrgali, kadar pa ni dela
pri sosedih, lahko guzneš v baj-
ti. Tako je živel čez trideset let
in se posušil.

Ko sem ga došel na cesti, je
bil že mrak, le visoko na nebu
so še oblaki žareli v sončni zarji.
Ko sva se spoznala, sem bil jaz
vesel, medtem pa, ko pri njemu
nisem mogel opaziti kakega ve-
likega veselja. Počasi in rahlo se
je pomikal dalje, kakor da bi ga
bolele noge. Tudi so ga najbrže
res bolele, a ko sem ga vprašal
za to. mi tega ni odgovoril, am-
pak mi je rekel čisto nekaj dru-
gega:

“Tri sinove sem izgubil v tej
vojni. Zdaj nimam nobenega
več.”

Tri sinove! Iskal sem primer-
nega odgovora, kako tolažbo ali
nekaj podobnega, a on me je
prehitel:

“In vse tri sem sam pokopal.”
Njegov glas je bil enozvočen,

malo utrujen, kakor je bila nje-
gova hoja, vendar brez kake bo-
lečine.

“Vse tri si sam pokopal!” Kaj
bi človek drugega odgovoril.

Prijatelj si je napolnil kratko
ptpo in si jo nažgal. Zasmrdelo
je po vseh mogočih travah.
Mrak se je hitro gostil, ker je
šlo na zimo, dasi še ni bilo snega.

“Vse tri sem sam pokopal,”
je nadaljeval moj tovariš čez
nekoliko časa. “Prvemu sinu
je bilo ravno tako ime. kakor
meni. Bil je Andrej in je bil
tesač. Oženil se še ni, dasiravno
je imel že trideset let. Ko so pri-
šli Nemci, je bil še nekaj časa v
domačem kraju, potem so lju-
dje začeli nekaj govoriti. Zato
je naenkrat izginil in ljudje so
rekli, da je bil Andrej prvi par-
tizan v našem kraju. K nam ga
ni bilo nikdar v hišo, vedeli smo
le toliko, da je nekje v gori in
da je z njim še par drugih fan-
tov, ki so tudi izginili. Takrat so
bili partizani v našem kraju še
slabi. Potem so bili izdani pri
Hovniku pod goro. Nemci so
streljali, hišo oplenili, Hovnike
pa odpeljali v taborišče. Še zdaj
ni nikogar nazaj. Drugi dan so
mi povedali, da nekdo stoka v
Hovnikovih gonjah, ki vodijo
proti planini. Nihče se ni upal
blizu, da bi videl, kaj je. Jaz sem
si pa mislil: Mogoče je kdo tam
ranjen. Treba bo pogledati. Člo-
vek je človek. In tako sem jaz
drugi dan proti večeru šel. Spla-
zil sem se do gore, da me nihče

ni opazil in .da sem od zgoraj
orišel do Hovnika. Dolgo sem
čepel na robu gozda in poslušal.
Do hiše je bilo še dva streljaja.
Ničesar ni bilo slišati in mislil
sem si že, da so se mi zlagali.
Naenkrat pa zaslišim iz grmov-
ja pod seboj:

“Oče, oče . . .”

Bilo je bolj vzdihovanje, ka-
kor pa klicanje. Mene je sprele-
telo po vsem životu. To je bil
Andrejev glas, nobenega druge-
ga kakor našega Andreja glas.
Bil je že mrak in zato sem se
lahko splazil do mesta, kjer je
klicalo.

“Tu sem, Andrej, miren
bodi.”

Bilo je temno in laže je bilo
otipati, kakor pa razločiti. To
sem spoznal, da leži Andrej za
plotom in da ima k sebi skrčene
noge. Otipal sem njegovo roko
in jo stisnil. Bila je mokra.

“Oče, vi ste.” Njegov glas je
bil zdaj močnejši. Z Andrejem
si nisva bila nikdar posebno do-
bra. On je bil človek za se.

“Andrej, vidiš, zdaj te bom
spravil domov. Ali si hudo ra-
njen?”

Šele čez nekaj časa je odgo-
voril. Poznalo se mu je. da ga
nekje boli.

“Ne vem, ali mislim, da me ne
bo treba.”

“Domov te bom nesel in doma
te bom skril, da te nihče ne bo
našel-, Andrej,” sem mu prigo-
varjal. Njegovo čelo je bilo mr-
zlo. ali vse mokro. Poznalo se je.
da trpi.

“Oče. dobili me pa le niso.
Kako pa je z drugimi?” Njegov
glas je bil zdaj čisto spremenjen,
bi dejal, nekako razveseljen.

Ker nisem mogel ničesar do-
ločnega povedati, je rekel čez
nekaj trenutkov z istim nagla-
som:

“Me pa le niso dobili, hu-
diči . . .”

‘ Andrej, lepo te prosim, ne
kolni tako grdo, glavno je, da si
živ, drugo bo vse dobro.”

Andrej mi ni več odgovoril,
ampak se je sklonil pokonci, ko
da bi hotel vstati, potem je pa-
del nazaj na zemljo in izpustil
dolg zategnjen vzdih. To je bil
njegov zadnji vzdih, nato je
umrl. Tresel sem ga, kakor sem
ga hotel, toda vse je bilo za-

Andrej je ležal mrtev
pred menoj na zemlji.

Ponoči sem ga prenesel na
drugo mesto blizu naše bajte in
ga pokopal na skrivnem mestu.
Na pokopališče si ga nisem upal
pokopati, da bi me kdo ne videl.
Še ženi nisem črhnil besedice o
tem.

Tako je padel Andrej, prvi
partizan v našem kraju.”

Ker mu je medtem pipica uga-
snila, si je vnovič prižgal, po-
tem sva krevsala dalje po va-
loviti poti.

“Z drugim je bilo pa tako:
Temu je bilo ime Anza. Tega je
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posebno mati rada imela. Bil je
par let mlajši od Andreja in
pravi veseljak. Nikdar ga nisi
videl slabe volje. Tudi on je na-
meraval iti za Andrejem k par-
tizanom. Pri Sabodinu na Gori
so imeli zveze s partizani. Toda
že preden je mogel oditi, se mu
je pripetila nesreča. Menda sta
se s Sabodinovo Mojco rada vi-
dela, ker je bil kuhan in pečen
na Gori. Enkrat je bil ravno
tam, ko so prišli k hiši tudi par-
tizani. Ker je bilo pri hiši dosti
deklet in dosti mošta, so se vsi
skupaj zasukali (prepustili ve-
selju) in niso opazili, da so jih
Nemci obkolili. Ker se niso mo-
gli več umakniti, so se jim po-
stavili v bran. Nemcev je bilo
preveč in so jih zmagali. Potem
so zažgali hišo in dom in pome-
tali v ogenj vse, kar je ostalo
živega, tudi otroke. In tam je
končal tudi moj sin Anza, ta naj-
veselejši od našega rodu. Šele
čez dolgo časa smo si upali blizu,
da smo iz pepela pobrali kosti in
jih spravili v zemljo. Midva z
ženo sva iskala Anzove kosti.
Šele po dolgem iskanju sva od-
krila njegovo okostje za nekim
ožganim tramom. Spoznala ga
je mati po obrasliki na levi ro-
ki, ker si je v mladosti nalomil
kost. Spet sva ga na skrivnem
pokopala blizu domače bajte oo-
leg Andreja. Jaz materi nisem
povedal, da leži tu tudi Andrej.”

Pripovedoval je počasi, ne da
bi se glas dvigal ali nižal, ko da
bi mi pripovedoval storijo o ne-
kih tujih ljudeh. Ker se je med-
tem že zelo stemnilo, tudi nisem
mogel razločiti, kaj se godi na
njegovem obrazu.

“S tretjim sinom, ki mu je
bilo ime Matija in ki sem ga jaz
imel najrajši, čeprav so bili vsi
moji, je bilo pa najhuje. Še zdaj
mi je hudo, če se spomnim na
njegovo zadnjo uro. To je bilo
proti koncu štiriinštiridesetega
leta. Matija je bil že eno leto v
hosti, takrat so jim pa Nemci
napravili zasedo in so pobili ce-
lo skupino. Ker je bilo to nekje
blizu ceste in ljudi, jih niso mo-
gli pustiti ležati kar tam, ter so
jih, vse skupaj osem, zvozili v
mrtvašnico v trg. Takrat so bili
menda vsi mrtvi. Pred mrtvaš-
nico so postavili stražo, da nihče
ni mogel blizu. Toda že prvo
noč se je začulo iz mrtvašnice
bolestno vpitje enega partizana,
ki je bil le nezavesten in je med-
tem spet prišel k sebi. Ker se je
vpitje slišalo do bližnjih hiš, so
nekateri spoznali glas tistega,
ki je vpil in so prišli po mene
in mi rekli, da je to morda Ma-
tija.

Tako sem se spravil do poko-
pališča, da bi se sam prepričal,
ali je to res moj sin. Cez dan je
bilo vpitje slabše, a drugo noč,
ko sem prišel jaz poslušat, je
bilo vpitje spet močnejše Ta-
krat je Matija že drugo noč umi-
ral. Moralo je biti strašno tako
umiranje v mrtvašnici med sed-
mimi mrtvimi tovariši. Kaj je
vpil, je bilo težko razločiti, le
včasih se je tu pa tam razločila
beseda: “oče, oče”, ali pa kaka
kletev. Matija je bil tih fant, ali
najbolj vnet. Slišal sem ga, ko
je zmerjal: “Svinje, proklete
svinje!” Slišalo se je tudi, kako
je razbijal po vratih in oknih,
toda pred vratmi je stala straža,
okna so bila pa zamrežena, da bi
tatovi ne odnesli stvari iz mrt-
vašnice.

Jaz sem poslušal to vpitje iz
soseščine in nisem mogel blizu.
Enkrat se nisem mogel več pre-
magati in sem se hotel približati
straži, da bi jo preprosil, naj me
pusti k sinu. Toda straža me ni
hotela poslušati in je namerila
name puško. Ker se nisem takoj
odstranil, je straža ustrelila bli-
zu mene. Šel sem tudi h koman-
dantu trga in ga skušal prepro-
siti, da mi sina izpusti, ker je le
ranjen. Mogoče bi se ga dalo re-
šiti.

“Rešiti!” se je zakrohotal ko-
mandant. “Zakaj rešiti? Naj cr-
kne svinja partizanska. Saj ima
čas umirati. Enkrat bo že crk-
nil!”

Ničesar nisem mogel opraviti
in moral sem še dalje poslušati,

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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DELO PREMOGARJEV JE NAPORNO. Ker v minulih tednih niso

dobili mesa, so zapretili s stavko. Mesa je sedaj spet v “izobilju” in pre-
mogarji se čudijo, kakšno ekonomsko uredbo imamo v tej deželi.

kako mi sin umira v mrtvašnici.
Matija je umiral dva dni in dve
noči in šele proti jutru druge
noči je utihnilo vekanje v mrt-
vašnici. Potem smo jih pokopa-
li. Grobar, ki je videl mrtvašni-
co tisto jutro, je potem pravil,
da je bilo sedem partizanov le-
po na kupu, moj sin Matija pa
je ležal pred zaklenjenimi vrati,
ki jih ni mogel prebiti.

Tako je umrl tretji sin, Ma-
tija”

Medtem, ko je bil prej tova-
rišev glas vsakdanji, brezzvo-
čen, se mu je zdaj poznalo, da
govori proti koncu vedno težje,
z bolečino. Tudi njegovi koraki
so bili malo hitrejši.

“Tako sva izgubila z materjo
vse tri sinove. Ona prva dva sta
še vedno za plotom pokopana.
Matija pa na pokopališču.

Enkrat moram spraviti vse tri
skupaj, toda spravil bom Mati-
jo k onima, ne pa ona dva k
Hatiji, ker ne maram, da bi po-
čivali tam, kamor so pokopali
Nemci Matijo, potem ko je prej
dva dni umiral..”

Medtem je prijatelju pipa
ugasnila, a je ni več prižgal.
Kmalu potem, ko je končal svo-
jo zgodbo, je naenkrat dejal:

“Sedaj moram pa jaz tu gor..”
In že je izginil na stransko

pot, ki je vodila k njegovi bajti
pod goro.

POŠTNI PROMET Z
JUGOSLAVIJO

Ker mnogi rojaki še vedno
povprašujejo o poštni zvezi s
starim krajem, navajam tu kra-
tek pregled.

Pisemska pošta
Pošnina je 5c za prvo unčo in

3c za vsako nadaljno unčo.
Razglednice in dopisnice ra-

bijo znamko za 3c.
Pisma se lahko pošlje pripo-

ročeno ali pa po zračni pošti.
Poštnina za pismo do pol unče
po zračni pošti je 30c do konca
tega meseca in 15c od 1. novem-
bra dalje.

Denarne pošiljatve
Najceneje in najvarneje je

pošiljati denar v Jugoslavijo po-
tom mednarodnih poštnih na-
kaznic (International Money
Order). Pristojbina je lOc za
vsoto do $lO. Za SSO plačate sa-
mo 50. Denar lahko pošljete na
vsaki pošti. Sedanja valuta do-
larja pa je sorazmerno mala,
namreč 50 dinarjev in 6 par.

Paketna pošta
Paketi, ki niso darila, in ki so

seveda podvrženi carini, smejo
tehtati do 44 funtov in poštnina
stane 22c za prvi funt in 14c od
vsakega nadaljnega funta. Va-
žno si je zapomniti, da so ti pa-
keti podvrženi carini in da ne
smejo imeti označbe “darilni
paket”. Takih paketov torej to-
časno ni priporočljivo pošiljati,
ako ne veste, kaj tam želijo in

Dr. John J. Zavertnik
PHVSICIAN and SURGEON

3724 TVEST 26th STREET
Tel. Crawford 2212

OFFICE HOURS:
1:30 to 4 P. M.

(Ekcept 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

koliko carine bodo morali pla-
čati. Najboljše je, da še nadalje
pošiljate darilne pakete.. .

Darilni paketi
Darilni paketi so carine pro-

sti, vendar pa morajo biti opre-
mljeni s predpisanimi carinski-
mi izjavami (Form 2966 in 2922).
Ti dve izjavi morata biti točno
izpolnjeni in ena je prilepljena
na paket, druga pa privezana.
Poštnina znaša 14c od vsakega
funta. Na take pakete napišite
črke “G L V”, ki stoje za Gen-
eral License Victory.

Vrhu tega pa morajo ti paketi
odgovarjati sledečim predpisom
jugoslovanske poštne uprave:

1) Na vidnem mestu morate
napisati “Gift Parcel—Darilo”.

2) Poslati smete samo sle-
deče:

Nekvarljiva živila.
Rabljeno obleko in čevlje.
Novo obleko in čevlje ter bla-

go za izdelavo istih, toda novo
blago je carine prosto le do 44
funtov letno za vsakega člana
družine, kateri pošiljate darilne
zavoje.

Tobak in tobačne izdelke do
40 gramov (nekako 1.4 unče) v
vsakem paketu.

Razne druge predmete za
vsakdanjo potrebo v manjših
količinah.

Prepovedani pa so vsi luksu-
zni predmeti.

3) Darilni paketi ne smejo
presegati teže 11 funtov. Isti
pošiljatelj lahko pošlje en tak
paket tedensko na naslov istega
prejemnika.

Takozvani ČARE paketi, ki
jih lahko pošljete v Italijo, Av-
strijo in devet drugih držav, se
ne morejo poslati v Jugoslavijo.

Mednarodni povratni kuponi
Priporočljivo je, da vsakemu

svojemu pismu priložite vsaj en
“International Reply Coupon”.
Ta kupon stane tu 9 centov in
jih dobite na vsaki pošti. Vaš
sorodnik dobi tam znamko v za-
meno za ta kupon, ko vam poš-
lje odgovor v navadnem pismu.
S tem napravite sorodniku ali
prijatelju veliko uslugo, zlasti
če nima preveč dinarjev na raz-
polago in dejansko prihranite en
cent pri vsakem pismu. Poštni-
na od tam je namreč 5 dinarjev,
kar je po sedanji valuti 10 cen-
tov.

Listi in knjige
Svojcem v Jugoslaviji lahko

naročite tudi “Prosveto” ali
“Proletarca”. Pa tudi razne knji-
ge, kakor “Ameriški družinski
koledar” potom Proletarca, po-
tom L. Adamiča “Dinner in the
White House” in druge njegove
knjige, potom SANSa pa zapis-
nika Slovenskega narodnega
kongresa in prve konvencije
pod naslovom “Dvoje pomemb-
nih zborov ameriških Sloven-
cev”.

Najcenejše blago na svetu
sta danes: človeško meso in člo-
veška kri.—Eugene V. Debs.
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Malha oboroževanja
nima dna

Naš proračun za fiskalno leto
1946-47 znaša 18 in pol rhilijar-
de dolarjev za armado, morna-
rico, letalstvo iri v druge vojne
namene. Skupni proračun za to
fiskalno leto znaša $41,539,000,-
000. Torej če dodamo še nekaj
drugih postavk budžeta, ki se
indirektno tudi nanašajo na
vojne izdatke, bomo v tem fis-
kalnem letu vzlic miru še vse-
eno potrošili več kot polovico
budžeta v oboroževalne, ali kot
pravijo eni, v obrambne na-
mene.

Ako pomislimo, da je 1. 1939
znašal ves naš proračun $8,707,-
000,000, si lahko predstavimo,
kako globoko je posegel vojni
bog Mars v žepe ameriškega
ljudstva. In temu še dolgo ne bo
konca, tudi če ne pride do tre-
tje svetovne vojne.

Še ena primera: Dočim zna-
šajo potroški iz letošnjega bud-
žeta v vojne namene okrog 20
milijard, je določenih za social-
no zaščito, relif in odpravnine
upokojencem le $1.252,000,000
in za graditev stanovanj v po-
moč civilnemu prebivalstvu pa
samo $202,000,000.

PROSLAVA OBLETNICE
Tukajšnji Ameriški pomožni

odbor za Jugoslavijo praznuje
v nedeljo 10. novembra obletni-
co proklamacije Ljudske fede-
rativne republike Jugoslavije z
banketom in programom. Nasto-
pili bodo tudi govorniki iz Jugo-

CALIFORNIA.
Fontana: John Pečnik.
Oakland: Anton Tomšič.
Lo-. Angeles: Frank Novak.
San Francisco: A. Leksan.

COLORADO.
Crested Butte: Ant. Slobodnik.
Pueblo: Louis Malenšek.
Walsenburg in okolica: Edward

Tomšič.
ILLINOIS.

Chicago in okolica: Frank Bizjak,
Joseph Oblak, Peter Verhovnik
in Frank aZitz.

La Salle in okolica: Anton Udovich
in Leo Zevnik.

Springfield: Joseph Ovca in John
Goršek.

Virden: Fr. Ilersich.
Waukegan-No. Chicago: Martin Jud-

nich.
INDIANA.

Indianapolis: Mary Stroj.
KANSAS.

Arma: Anton Shular.
Arcadia: John Shular.
West Mineral: John Marolt.

MICHIGAN.
Detroit-Dearborn John Zornik, Joe

Koršič, Joseph Klarich in John
Plachtar.

MINNESOTA.
Buhi: Max Martz.
Chisholm: Frank Klun.
Duluth: John Kobi.
El>,- John Teran in Jacob Kunstelj.

MISSOURI
St. Louis: John Spiller.

MONTANA.
Butte: Anton Zugel.
East Helena: Joseph Mihelicb.
Red Lodge: K. Erznožnik.

NFW JERSEY.
Elizabeth: Amalia Oblak.

NEW MEXICO
Gallup: Mary in Jennie Marinšek.

NEW YORK.

Gowai>da. James Dekleva.

OHIO.

Akron-Barberton: Mike Kopach.

slavije.
Banket se prične točno ob 5.

popoldne v češki Sokol dvorani,
739 Page St. Vstopnina je dva
dolarja za osebo. Za rezervacije
se obrnite na: Matt Spolar, 1075
Valencia St., tel. ATvvater 2059;
J. Fabian, 534 Utah Street, tel.
MArket 7452.

Ves dobiček te priredbe je na-
menjen za naše v stari domovi-
ni. Rojaki iz San Francisca in
okolice so vljudno vabljeni, da
se sigurno udeleže..

Za publicijski odbor,
A. Kastelic..

SEJA SANSOVE
PODRUŽNICE

Detroit, Mich.—Seja podruž-
nice SANSa št. 1 bo v nedeljo
3. novembra ob treh popoldne v
Slovenskem narodnem domu na
17135 John R. Prosijo se vsi za-
stopniki društev, ustanov, člani
in članice, da se seje gotovo ude-
leže. .

Za mladinsko bolnico v Slo-
veniji v oktobru so prispevali:
George Marsich in družina $25;
Mary Knez $lO. Iskrena hvala!
Mnogi še niso ničesar poklonili
za ta blag namen. Izkažite se, še
je čas, da nekaj storite za bolno
slovensko mladino, da bo vaše
ime v spominski knjigi jasno
pričalo, da niste pozabili svoje
rojstne domovine.

Lia Menton, tajnica.

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

Imenik zastopnikov Proletarca
Kdor želi prevzeti zastopstvo za nabiranje naročnikov Prole-

tarcu, prodajati Am. družinski koledar brošure in knjige, naj piše
upravništvu, ki bo poslalo potrebne listine in informacije.

! Bridgeport in okolica: John Vitez.
Cleveland: John Krebel, Anton

Jankovich in Frank Hribar.
Fairport Harbor: Lovrenc Bajc.

j Girard: John Kosin in Andrew Kr-
vina,

Lisbon-Power Point: Jacob Bergant.
Maple Heights: Frank Volkar.
Powhatan Point, O.: John Guzel.

i Warren: Joseph Jež.
PENNSYLVANIA.

Aliquippa: Geo. Smrekar.
Avella: Frank Bregar.
Carmichaels: Anton Zupančič.
Crafton-Moon Run: Jennie Jerala.
Canonsburg-Strabane: John Ter-

čelj, Vinko Peternel in Marko
Tekavc.

Export: .los. Britz.
Forest City: Anthony Drašler Jr.
Herminie: Anton Zornik.
Imperial: Frank Auguštin.
Johnstown in okolica: Frank Cve-

tan.
Latrobe: John in Mary Fradel.
Houston: Louis Britz.
Library: Nick Triller.

, Meadowlands: Martin Bajc.
Park Hill - Conemaugh: Frank Pod-

hoy.
Sharon: Joseph Cvelbar.
Potovalna zastopnika za Proletarca,

Ameriški družinski koledar in Maj-
ski Glas za zapadno Penno Anton
Zornik, Herminie, za Cambria
in Somerset okraj pa Frank Cve-
tan, Johnstown.

WASHINGTON.
Seattle. Lucas Debeljak.

WEST VIRGINIA.
Elm Grove: Frank Kosem.
Star City: Lawrence Selak.
Thomas: Lenhart Werdinek.

VVISCONSIN.
Milwaukee in West Alli»: Louis Bar-

| borich.
Sheboygan: Frank Stih.
Willard: Matt Malnar.

WYOMING.
Kemmerer in okolica: Anton Tratnik

in John H. Kržišnik.
Kock Springs: Frank Remitz.

PRVA SLOVENSKA PRALNICA |
Parkview Laundry Co.j

| 1727-1731 W. 21 st Street CHICAGO 8, ILL |
:: Fina postrežba Cene zmerne Delo jamčeno |

TELEFONI; CANAL 7172—7173
. .. .....................

.
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