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Taki so sedaj naši obrazi
Na sosedovim dvorišču je ne-

kdo streljal s flobertom. Tako
sem zvedel, da je France doma
in sem šel k njemu.

“Nisem streljal vrabcev,” je
dejal. “Ti ptiči so vsi vražji. Če
se le pokažem na dvorišču, se vsi
porazgube. Ko pa sem v kuhinji,
jih cele jate poseda po grmov-
ju, drevju in strehah.” Z očmi
je begal po strehah in obraz mu
je bil resen, kot bi mi pripove-
doval neko zelo pomembno
stvar. Potem se je nasmehnil.
“Poskušal sem, če mi je roka
še dovolj mirna. Vidiš ono liso
na hlevu.” Pokazal mi je kakor
jajce veliko liso na zidu sosedo-
vega hleva, ki je bil kakih sto
metrov oddaljen. Pomeril je in
sprožil. Drobci ometa, ki so po-
škropili od zidu, so nama poka-
zali. da je dobro zadel.

Samo za hip se je nasmehnil,
a takoj se je nekam zamislil in
pogled mu je silil v daljavo. “Ti,
v gozd bi šla. Zdaj je tam že
hladno in morda naletiva na ka-
ko lisico. Do Zadnjih dolin ni
niti pol ure. Nikjer nimaš do
gozda tako blizu kot v Zadnjih
dolinah . . .” Če je prišel samo
za en dan domov, je gotovo pre-
bil polovico dneva v gozdu.

Vzel je puško-dvocevko in
potem sva šla. Bil je jasen po-
letni dan in na solncu je bilo
vroče ter soparno. Toda dolge,
poznopopoldanske sence so naju
nekoliko hladile. Šla sva ob po-
toku, čigar vodna gladina se je
lesketala kot zrcalo in tudi mir-
na je bila, kot bi ležalo pred na-
ma čisto, prozorno steklo. Le
listje dreves, ki se je zrcalilo v
vodi, je nalahno vztrepetavalo,
ker je začel veti rahel večerni ve
trič. In potem sva šla med laze,
kjer je zadišalo po pokošenem
senu in kjer so se po širokih
sončnih ploskvah plazile dolge
sence dreves. Više pa je bil gozd
in sončni žarki, ki so že skoraj
vodoravno prodirali proti nama,
so zgoščali zrak v svetlobne me-
gle, da se je videlo, kakor bi vi-
sela pred gozdom prozorna, a
vendar megličasta zavesa. Na
bližnji smreki se je oglasil golob.

France se ni zganil ob krulje-
nju goloba. Zdelo se mi je, da
ga je preslišal in prav tako se mi
je zdelo, da ni opazil širokih son-
čnih lazov, ne gozda, ki je tonil
za megličasto zaveso. Še vedno
mu je bil obraz zamišljen in bil
je potopljen sam vase ter je red-
ko dal kako besedo od sebe. To
je bilo pri njem nekaj nenavad-
nega. Skoraj vedno je bil gla-
sen in zgovoren. Kadar sva šla
v Zadnje doline, “kjer imaš do
gozda tako blizu”, mi je vedno
pripovedoval tiste čudovite lov-
ske zgodbe, ki jih je doživel že
pred vojsko ali pa v partizanih.
Teh zgodb mu ni nikoli zmanj-
kalo. Res je, da so si bile neka-
tere zelo podobne med sabo, sa-
mo konec je bil morda malo
spremenjen, ali pa se je zgodba
dogajala drugje kot pri prej-
šnjem pripovedovanju in je bilo

treba zato -okoliščine nekoliko
spremeniti. Toda znal je tako
zanimivo in napeto pripovedo-
vati, da ga je človek rad poslu-
šal in mu ni prav nič zameril ti-
stih spremenjenih okolščin.
Včasih pa se je pri pripovedo-
vanju kar nenadoma zasmejal:
“Veš' vsega mi ne smeš verjeti.
Mnogokrat kakšno malenkost
pozabim in potem moram iz svo-

-1 jega dodati, včasih pa je sploh
potrebno, da iz svojega dodam,
da zgodba ni tako dolgočasna.”

Ta dan sem pogrešal tega nje-
govega smeha in zgodb, ki bi jih
iz svefjega spopolnjeval. Slutil
sem, da ga nekaj teži, pa nisem
vedel kaj.

Tudi pred nekaj tedni je bil
tak. da ni opazil odseva trepeta-
jočega listja v mirni vodni gla-
dini. Toda takrat je kmalu pri-
šel z besedo na dan. Še predno
sva prešla prve laze, se je usta-
vil in me pogledal s svojim svet-
limi očmi. “Ti,” je dejal, “vče-
raj sem naredil nekaj, kar ni
bilo prav. Vem, da je prepove-
dano streljati srnjake, pa sem
kljub temu enega ustrelil.”

Z očmi je poiskal prostor, ka-
mor bi se vsedla in je pripove-
doval: “Šel sem gor pod Bukov
vrh. Počasi, ker se mi ni nika-
mor mudilo. Nisem mislil na
srnjake in ne na lov, če ti re-
čem, mi lahko verjameš. Vdajal
sem se spominom. Saj veš, koli-
kokrat smo prehodili tisto pot.
Večer za večerom. Ali se še spo-
minjaš tistega večera, ko si pr-
vikrat prišel na našo stran pro-
ge? Takrat je bilo Jožefovo in
jaz sem imel dve steklenici ita-
lijanskega vina, tisti pleteni dve-
litrski. Pod progo nismo smeli
piti, čeprav so nam bila usta pra-
šna in suha. Ko pa smo prišli
čez, pa smo nekajkrat nagnili

! steklenico. Do tiste debele smre-
ke smo prvo steklenico že spra-
znili in sem jo zagnal med gr-
movje. Včeraj sem baš premi-
šljeval. če je še tam, ko je ne-
nadoma počila veja. Takrat sem
pozabil na vse, saj me poznaš.
Ustavil sem se za grmom in sem
napenjal oči in ušesa. Nekaj ča-
sa je bilo vse tiho, potem pa je
med grmovjem nekaj zašumelo.
In spet in spet. Še dihati si ni-
sem upal. Čez nekaj časa se je
zazibala veja, komaj dvajset me-
trov od mene in koj nato sem
zagledal roge. Rečem ti, da ta-
kih še nisem videl. Ti jih bom
pokazal. Zaradi njih sem postal
ves zmešan. Kar naenkrat pa se
je pokazala izza grmovja rjava
postava. Orjak, ti rečem. In ko-
maj petnajst metrov je bil od
oddalje od mene. Gledal je po
poti navzdol in vohal, toda ni
me opazil. Takrat se nisem mo-
gel več premagati in sem dvignil
puško. Pok ! Skočil je nazaj med
grmovje, toda daleč ni mogel.
Nekaj časa je še lomastil med
grmovjem, potem pa je bilo vse
mirno.”

Umolknil je. Čez čas pa je ti-
ho dostavil: “Vem, da ni prav,

kar sem storil. Toda ne morem
pomagati, nisem se mogel zdr-
žati in se nisem mogel.”

K a j naj bi mu rekel? Poznal
sem ga. Že pred vojno je bil ves
nor na lov. Ko je šel leta dvain-
štiridesetega k partizanom, je
kmalu postal komandir kurirske
postaje. Skoraj tri leta je potem
zakladal z mesom vso postajo.

Tisti dan pa si France ni dol-
go težil vesti zaradi ustreljene-
ga srnjaka. Od tega je koj pre-
šel na druge lovske zgodbe. Ena
je bila bolj čudovita od druge
in nekajkrat sem se spomnil ti-
stega njegovega nasmeha: “Vča-
sih kako malenkost pozabim in
potem moram iz svojega do-
dati . . .”

Toda danes ni bilo z njim nič.
Kar naprej je bil pogreznjen va-
se in zdelo se mi je, da ga mora
vznemirjati nekaj težjega.

Sonce se je spustilo že zelo
nizko in iz gozda ga nisva več
videla. Le če sva se s kake
višine ozrla nazaj proti Krimu
in Žalostni gori, sva videla, da
se Barje še kopa v soncu. Tudi
cerkev na Žalostni gori je bila
še vsa bela. V gozdu pa je
postajala senca čim dalje bolj
mračna in obdajal naju je pri-
jeten hlad.

Sprva sva šla vštric, ne da bi
govorila, temveč sva se vdajala
vsak svojim mislim. Nenadoma
pa je planil čez pot zajec. Ob-
stala sva. “Po teh travnatih
jasah se radi pasejo,” je zaše-
petal France. “Toda nisem bil
pripravljen, da bi streljal.”

Vzel je dvocevko z ramena in
odslej sva šla drug za drugim.
Zaostal sem kakih šest korakov,
da ne bi plašil divjači, če bi ne-
pravilno stopil na kamen. Neho-
te so se mi obujali spomini. Ko-
likokrat smo tako hodili, v pri-
merni razdalji drug za drugim.
France je bil takrat partizanski
kurir.

Kot tak je sto in sto ljudi pre-
peljal mimo najbolj nevarnih
mest. “Tu je potrebna popolna
tišina in medsebojna razdalja
deset metrov,” je šepetal. “Zad-
njič je bila tu zaseda in so nam
pobili dva tovariša.” Samo to
in že se je kakor volk plazil
naprej. Nekaterim je tolklo sr-
ce in so jim drgetale mišice.

On pa, kot da bi mu ne bilo
nič. In vendar bi njega prve-
ga zadelo, če bi zadrdrala stroj-
nica. Toda kljub temu ni niti
za hip pomišljal, da ne bi šel
naprej. Človek bi mislil, da ni
vse življenje opravljal drugega
posla. Ko je prišel na najbolj
nevarno mesto, na progo ali na
cesto, je počakal, da so jo vsi
drugi prešli. Temu je dal roko,
onemu zašepetal tiho besede . .

.

(Dalje prihodnjič.)

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

Seznam priredb
slovenskih organi-
zacij v Chicagu

Organizacije v Chicagu in oko-
lici, ki žele imeti svoje priredbe oz-
načene v tem seznamu, naj nam
sporoče podatke, enako tudi po-
pravke v slučaju pomot.)

Božičnica federacije SNPJ čika-
škega okrožja za člane mladinske-
ga oddelka v nedeljo 22. dec. v dvo-
rani SNPJ.

Pioneer št. 559 SNPJ, slavnost in
banket v počast članom veteranom
v soboto 11. januarja v Lavvndale
Masonic templu, 23rd & S. Millard
Avenue.

Podružnica SANSa št.. .2 priredi
veselico v soboto 18. januarja 1947,
v Aldine Hall, 911 Armitage Ave.

“Nada” št. 102 SNJ. Veselica v
soboto 29. feb. v dvorani SNPJ.

Slavija št. 1 SNPJ. Veselica v so-
boto 15. feb. v dvorani SNPJ.

Kegljaška tekma SNPJ in zaba-
va 26.-27. aprila 1947. Zabava 27.
aprila v dvorani Sokola Havliček
Tyrš. Kegljaška tekma 28. aprila v
Cascade Center Alleys, W. Cermak
Road.

SANS. čikaške podružnice San-
sa bodo imele priredbo v nedeljo
5. maja v dvorani SNPJ.

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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\ SLOVENSKI NARODNI
| PODPORNI JEDNOTI

USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET
• ČLANOV(IC) JE TREBA ZA NOVO DRUŠTVO

: NAROČITE Sl DNEVNIK

| “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
J $7.50 za celo leto; $3.75 za pol leta; za inozemstvo $9.00.

• Naslov za list in tajništvo je:

: 2657 SOUTH LAWNDALE AVENUE
: CHICAGO 23, ILLINOIS
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DRUŽINA Z DVANAJSTIMI OTROCI v Orientu, UL, ki je poslušala po radiu, kako sc razvija stavka
premogarjev. Na sliki je Roy Frawell in njegova žena z otrocmi. On je rudniški inšpektor.

Dne 7. dec. pa je čul iz radia, da se 9. dec. spet lahko vrne na delo.

NASE AKTIVNOSTI
Zbira ANNE BENIGER

Na Zahvalni dan sva bila z
Louisom na obisku v La Sallu
in Peru in posetila Freda Malga-
ja ter Leo Zevnika. Leo je star
agitator za Proletarca in bo tudi
letos pomagal Antonu Adoviču
razprodajati koledar. Torej je
ta naloga v zelo dobrih rokah,
ker sta oba vešča v tem poslu.

Naročnik Frank Knafels iz
Edmonda, Oklahoma, je poslal
$2 v tiskovni sklad in večjo vso-
to za otroško bolnico, ki smo jo
izročili SANSu.

Jacob Rupert, South Fork,
Pa., je obnovil naročnino in po-
slal $1 v tiskovni sklad.

Louis Barborich iz Milwau-
keeja je poslal eno novo naroč-
nino in nabral je$15.50 v tiskov-
ni sklad. Imena prispevateljev
so v izkazu v tej številki.

Geo. Smrekar, Aliquippa, Pa.,
je poslal 4 naročnine in provizi-
jo pa dal v tiskovni sklad. Na-
ročil je tudi koledarje.

Od Antona Shularja v Kansa-
su smo prejeli dve naročnini in
naročilo za koledar, ki ga raz-
prodaja po ondotnih naselbinah
vsako leto.

Jacob Bergant, Lisbon, 0., je
naročil 10 izvodov koledarja in
jih takoj plačal, ter poslal $2 v
tiskovni sklad, ki sta ju prispe-
vala Thos. Mrcina in Agnes Čuk.

*

V Chicagu so dobili obnovit-
vene naročnine Jos. Oblak, John
Turk in Frank Zaitz. Slednji je
izročil tudi $3 v tiskovni sklad,
ki so jih prispevali Justin Saitz
($2) in A. Cizej ($1). Naročni-
ne so poslali 1 idi Joseph Ovca iz
Springfielda in Frank Remitz iz
Rock Spring.-a, Wyo.

Jacob Lipovšek, Neelyville,
Mo., je dobil Proletarcu novega
naročnika. Pozdravlja Katko Zu-
pančičevo, ker mu njeni “Iveri”
v Proletarcu jako ugajajo.

Louis Nosse, Broseley, Mo., je
obnovil naročnino.

Društvo št. 21 SNPJ je pri-
spevalo Proletarcu v podporo
$5. Ta znesek je poslala tajnica
Rose Radovichi.

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. 22J9 So. Ridgeway Ave.

Tel. Crawford 8440
If no ansvver Call

Austin 5700

Joseph Jež, Warren, 0., je po-
slal naročnino, naročil in plačal
koledar ter poslal $6.25 listu v
podporo, ki jih je nabral med
rojaki.

Frank Klemenc, Browntown,
W. Va., jeposlal sls za naročni-
ne in koledar ter $3.60 v tiskov-
ni sklad.

John Krebel, Cleveland, 0.,
je poslal za naročnine na Prole-
tarca $50.30 in naročil za klub
št. 27 JSZ za $13.20 članskih
znamk JSZ. Provizijo od naroč-
nin je dal listu v podporo. Naro-

i čil je tudi 200 izvodov kole-
j darja.

O koncertu “Zarje” pravi s.
i Krebel, da je sijajno uspel. Dvo-
; rana je bila polna, zvečer pa na-
bito polna. Omenja, da je pri-
redba tudi gmotno dobro uspela.

Škoda, ker nam dosedaj ni še
nihče udeležencev poslal ocene
o tem jubilejnem koncertu “Zar-
je”. Njenega velikega uspeha se
tudi mi radujemo.

(Op. u.—Ko je bil list že na-
polnjen, smo dobili o “Zarjini”
priredbi poročilo od s. Antona
Jankovicha. Objavljeno bo v pri-
hodnji številki.)

i
Mary Potočnik, Cumberland,

Wash., je naročila Proletarca
svojcu v Jugoslaviji in pozdrav-
lja Joška Ovna ter njegovo dru-
žino.

John Teran, Ely, Minn., je na-
ročil 38 izvodov koledarja, ki jih
bosta prodajala skupno z Jako-
bom Kunstljem. Piše, da je že
v novembru pritisnil velik mraz
in imeli so ga 15 stopinj pod ni-
člo, v začetku decembra pa že
20 pod ničlo. John Teran,
hvala Vam za pozdrave!

V zalogi imamo še mnogo slo-
venskih knjig. Naročite*jih svoj-
cem, ali pa prijateljem kot bo-
žično darilo. V tej številki je
oglas v angleščini, kjer nudimo
dve zbirki knjig po znižani ceni.

Iz tiskarne nam je bilo ob-
ljubljeno, da dobimo knjigo Pro-
svetne matice “Slike iz vsakda-
njega življenja” (Zbirka povesti
Katke Zupančičeve) dne 4. de-
cembra. A namesto knjige smo
dobili iz tiskarne obvestilo, da
so nastale zakasnitve in bo vzelo
še en teden mogoče celo več,
predno jih dobimo.

❖

Glede koledarja bo v bodoče
potrebna sprememba, in sicer v
•••••••••••••••••••••••••'
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tem, da bo treba imeti gradivo
skupaj že v poletju. To nam bo
mogoče seveda le s sodelova-
njem sotrudnikov, ki so dosedaj
poslali svoje spise šele v okto-
bru in v novembru, in lani ne-
kateri še pozneje. Kajti v tiskar-
ni vzame tako delo veliko časa.
Za nas bi bilo bolje, če bi imeli
ves koledar že v novembru do-
tiskan, in posebno pa bi to rado-
stilo razpečevalce, ki bi imeli z
razprodajanjem v decembru
manj truda kot pa če to delo
vrše šele po novem letu.

Treba se bo pomeniti tudi gle-
de Proletarca, namreč kako mu
zvišati dohodke, da nam bo mo-
goče pokriti podražitve v tiskar-
ni. Leta 1939 nam je računala za
tisk vsak teden SBO.OO, sedaj
nam pa računa $175.00 vsak te-
den, torej $95.00 na teden VEČ,
kakor pa pred vojno. Kajne, to
je podražitev nad 100 odstotkov.
In ker tiskarji spet zahtevajo
zvišanje plač, se nam obetajo
nove podražitve.

Mnogi si zvišajo naročnino sa-
mi s tem,'da prispevajo v tiskov-
ni sklad in še med drugimi na-
birajo vanj. To vidite iz izkazov.
Ampak bo treba takih prisjev-
kov še več in pa več naročnikov.
O vsem tem bo moral razprav-
ljati tudi upravni odbor in* pod-
vzeti po novem letu kako večjo
kampanjo za list. Saj je že dolgo
nismo imeli. Zadnja je bila J.
Ovnova zamisel “sklad dvestote-
rih”. In res se jih je odzvalo s
petakom več kakor dve sto.

'Kako je z naročnino “Prole-
tarca”? Iz statističnih podatkov
v naših knjigah vidim, da ko je
leta 1906 začel izhajati (mese-
čno), mu je bila naročnina 50c
na leto. To je bilo leta 1906 in
1907. L. 1908 je postal tednik in
naročnina mu je bila $1.50 na
leto, skozi do leta 1912. L. 1913
mu je bila naročnina zvišana na
$2 na leto in taka je bila do leta
1919, ko so cene vsled vojne to-
liko poskočile, da je upravni od-
bor bil primoran naročnino zvi-
šati na $2.50. Ta je ostala v ve-
ljavi do leta 1922, v letu 1923
pa je bila zvišana na $3. Ta cena

jo ostala v veljavi do 1933, nato
je bila znižana na $2.50, v kam-
panji za razširjenje lista. A se
ni zadosti obnesla, tiskovni stro-
ški pa tudi niso šli navzdol. Tako
je upravni odbor v teh okolšči-
riah sklenil, da naj se vrnemo k
prejšnji naročnini namreč da
naj bo $3 na leto. Torej izhaja
“Proletarec” že 23 leto z nespre-
menjeno naročnino, z izjemo
enega leta, ko mu je bila zniža-
na. Želimo pa, kot že rečeno, od
vas, da skupno preudarimo, kaj
bi bilo najboljše. Kajti Proleta-
rec je last naročnikov.

Torej prijatelji in prijateljice
Proletarca, oglasite se in povej-
1e svojo misel bodisi v tej kolo-
ni, ali pa v posebnih dopisih.

!

George Witkovich v Pittsbur-
ghu. Pa., je obnovil naročnino
in k nji dodal nekaj pohvalnih
in nekaj kritičnih besed o Prole-
tarcu. Med drugim pravi:

“Prijetno sem iznenaden gle-
de stališča in tona pisanja. Daši
je še veliko pogrevanja in več
nedoslednosti, dejstvo je, da ni-
ste prezrli najvažnejših dogod-
kov, to je, naraščajočo enotnost
v progresivnih krogih, kar bo
vsak iskren naročnik z največ-
jim veseljem odobraval. Saj to
je bilo najstarejše geslo zaved-
nih delavcev po vsem svetu.
Upajoč, da bo list urejevan v
tem pravcu, Vam želim obilo
uspeha.”

Anton Jankovič iz Collin-
wooda je naročil 300 koledarjev.
Druga večja naročila so poslali
Louis Barborich (Milwaukee),
Martin Judnich (Waukegan-
North Chicago), Frank Stih
(Sheboygan), Anton Udovič (La
Salle), Joseph Koršič (Detroit),
John Žigman (Strabane) in An-
ton Zornik (Herminie).

Urednikova pripomba.—Letos
dokonča Proletarec svoje štiri-
deseto leto štirideset let bor-
be za ljudske pravice in za spre-
menitev družabnega reda v so-
cializem. Veliko se je predruga-
čilo med tem in v zavest nam je,
da naše ideje dobivajo veljavo.
Proletarčev 40-letni jubilej bo-
mo praznovali na raznih prired-
bah listu v korist in za njegovo
razširjenje, in pa s slavnostno iz-
dajo prihodnjega “Majskega
glasa”, ki bo posvečena temu
najstarejšemu slovenskemu de-
lavskemu listu. Na to naše lite-
rate, vse naše dopisnike ter agi-
tatorje že zdaj opozarjamo. Kaj-
ti potruditi se bomo MORALI
VSI SKUPAJ, da prihodnji
“Majski glas” izide že v sredi
aprila.

Torej na delo, pa nič obupa-
vati ali cagati!

Zasedenje rajha
nas veliko stane

Zed. države imajo v svoji coni
v Nemčiji problemov na kupe,
še več pa stroškov. Izdatki naše
okupacijska oblasti, kot ugotav-
lja vojni tajnik Patterson, bodo
znašali v prvih 6. mesecih bodo-
čega leta 369 milijonov dolar-
jev. Okrog $105,000,000 od te
vsote bo šlo za relif brezdomcev,
ki jih preskrbujemo v ameriški
coni večinoma izgnane Polja-
ke, Nemce, Srbe in Žide, pa tudi
precej Slovencev in Hrvatov je
vmes.

Patterson je poročal, da se je
v ameriški coni dobilo dom za
tri milijone Nemcev, ki so bili
izgnani iz osvobojenih dežel, kar
je stalo veliko denarja. 620,000
pa jih je še vedno v taboriščih in
naša armada jih preživlja. Ker
ti ljudje ne delajo, dokler ne
bodo kam dodeljeni, pomeni tak
relif kar se produktivnosti tiče
stoodstotno izgubo.

PRVA SLOVENSKA PRALNICA

Parkview Laundry Co.
| 1727-1731 W. 21 st Street CHICAGO 8, ILL. |
2 Fina postrežba Cene zmerne Delo jamčeno t
t TELEFONI: CANAL 7172—7173

ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST £
S PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO \

J- OBRNITE NA UNIJSfcO TISKARNO <

ADRIA PRINTING CO.
< Tel. MOHAWK 4/07 >

=: 1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14z ILL S
Ji PROLETAREC SE TISKA PRI NAS £
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