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Marija je skrbno zganila ob-1

rabljeno pisemce. V široko od-:
prtem, v strop uperjenem ra-!
njenčevem očesu se je vlažno
zablestelo. I

“No, vidiš,’’ je rekla Marija,
jaz sem tudi rekla . . .”

'Mislite, sestra?”
"Kakšen si, saj ti Olja ven-

dar piše . . .”

“Da, seveda. Ampak jaz mi-
slim . . . morda je tako, a ko pri-
dem . . .”

“Ne, ne, saj je jasno. Ali mor-
da nisi bral pisma ali kaj?”

“Kako da ne? Bral . . . včeraj
in danes ... a vendar . . .”

“Eh, ti bedaček, koliko pa bi
bila sicer vredna tvoja deklica?
Vrneš se, skupaj bosta dela-
la . . .”

"Kako bom delal?” se je
grenko nasmehnil.

“Naredili ti bodo protezo in
boš delal. Žena ti bo pomagala,
otroke boš imel in ti bodo po-
magali.”

“Otroke . . .”

“No, seveda. A sedaj moraš
samo mirno ležati, da se bo vse
čimprej zacelilo. Da boš šel čim-
prej domov, k Olji. Ali boš mir-
no ležal?”

“Ce je tako bom.”
“In zdravnike boš übogal?”
“Že dobro . . .”

“In prepirati se in sestre ob-
kladati z raznimi priimki ni do-
voljeno.”

Postalo mu je nerodno.
“Kako bi sedaj . . . morda bi

jim vi, sestra, rekli? Ne vem
kako . . .”

“Ne. sam jih prosi odpušče-
nja. Glej no, zmerja lahko, za
oproščenje pa: morda vi, se-
stra . .

“Bom pa sam.”
“Seveda sam. Sedaj pa grem,

ti pa spi in da ne bo več pre-
pirov!”

Šele na stopnicah je Marija
opazila, kako pozno je že. Na-
glo je zapenjala plašč. V srcu
ji je gorel radostni plamen kot
daljni pozdrav od Gregorja.
Kot prisrčen stisk njegove za-
gorele roke. Hitro je stekla po
stopnicah. V veži je naletela na
Voroncova.

“Še vedno tu?” se je začudil.
“Nekoliko sem se zamudila.”
Odšla sta skupaj v svetlika-

joči se somrak ulice, v mrzli ve-
ter, pod dežne kaplje. Zgoraj je
bilo videti nebo, ki se je danilo,
tu spodaj med hišami pa svet-
loba še ni pregnala mraka. Ma-
rija se je spotaknila.

“Daj mi roko! Tema je še, tu
pa so povsod luknje.”

Oprla se je na njegovo roko
in nenadoma začutila, da je
strašno utrujena. V daljavi se
je zasvetil moder plamenček,
pripeljal se je tramvaj. Voron-
cov ji je pomagal sesti v prena-
polnjeni voz.

“Ali si zelo trudna?”
“Zakaj?”

“Če bi me povabila na skode-
lico čaja, preden greš spat, se
ne bi branil.”

Nasmehnila se je.
“Dcktor bo blagovolil obiska-

ti mojo übogo sobo? Čaj me ča-
ka, popijeva ga skupaj.”

“Imenitno! Strašno malo me
mika iti domov. Brr, kakšno
jutro!”

Tramvaj je ropota! in cvilil,
zibal se na ovinkih in po njego-
vem taktu se je zibala množica
ljudi, ki je tesno napolnila voz.
Marija je zaprla oči. Sedaj se
peljeta s tramvajem domov,
ona in Griša. Griša jo je objel z
eno roko, da bi jo zavaroval
pred sunki. Samo malo ji je tre-
ba nagniti glavo in že čuti na
licu raskavo suknjo njegovega
plašča.

Starka, ki jo je nekdo sunil,
ko se je prerivala proti izhodu,
se je začela kregati. Surovo so
ji odgovorili. Sedaj se bo zasli-
šal veseli Grišin glas in vsa pu-
blika se bo zasmejala in spor
obeh razdraženih ljudi se bo |
razblinil v smehu in šalah.

A Griše ni bilo. Tu jo je Vo-
roncov čuval pred pritiskom
ljudi, ki so rinili k izhodu. Gri-
še ni bilo. Nekje drugje kdo
ve kje? se razlega sedaj nje-
gov veseli glas. Kje neki je v
tem deževnem, mrzlem, tem-
nem jutru. Morda gre po ne-
znani poti, morda se plazi po
blatu, morda spi v okopu? Kje
je Griša?

In zopet kot davi ob postelji
ranjenega rdeče-armejca: če-
jrav slep, čeprav brez rok. brez
iog .

. .
“Izstopiti morava!”
Zdrznila se je. Ni se mogla

takoj spomniti , kje se nahaja.
Ah. da. tramvaj, tu je postaja.

Spet sta bredla po blatu. Na
mračnem nebu so se jasno ri-

I šali obrisi hiš. Temni, nepotre-
bni svetilniki so bili kot mrtva
drevesa brez vej. V stanovanjih
so še gorele luči, ki so medlo
svetile skozi razpoke v zastorih
iz temnega papirja.

To je njen dom. Upehala se
je. ko je šla po stopnicah na-
vzgor. Mrtvaško so se svetile
električne svetilke, zastrte z
modrim papirjem. Ob njihovi
svetlobi je obraz Voroncova ne-
nadoma izgledal star in izžet.

Mati je nevoljno dala gostu
roko in ne da bi odgovorila na
pozdrav, odšla v kuhinjo.

“Mama čaja, samo zelo vro-
čega!”

“Še vročega ... Ni te doča-
kati. Gori, gori, zavre i se spet
ohladi, tebe pa ni in ni.”

Marija se je z vzdihom olaj-
šanja zleknila v star, oguljen
naslonjač. Iztegnila je noge.
Roki sta ji brez moči omahnili.

“Trudna si,” je tiho rekel
Voroncov, pozorno motreč sen-
ce. ki so ji legle okrog oči in
okrog ust.

“Strašno,” je pritrdila Mari-
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ja. Ni se ji ljubilo govoriti. Po-
čivati, počivati! Vesela je bila
obiska. V njegovi prisotnosti se'
je počutila nekako bolj mirno
in brez nevarnosti. Samo mati
je. kakor navadno, smatrala za
potrebno, pokazati svojo sovraž-
nost do gosta. Varuhinja Griši-
nih pravic .. .

Res, Grišinim
pravicam je pa res potrebno va-
ruštvo!

"Zakaj se smeješ?”
"Smejem?” se je začudila. |

"Ah, saj res. Spomnila sem se, i
da mama igra pri nas menda
vlogo tašče.”

Voroncov se je mučil z vži-
galnikom. Silni plamenček se
je vžigal in takoj spet ugašal.

"Tam na mizi so vžigalice.” '
Ni jih mogel najti. S težavo ,

je vstala in odprla predalček.
Njen pogled -je padel na foto-I
grafijo. To je bil Griša. Griša,
kot živ, z veselim bleskom oči,
s smelo dvignjeno glavo. Gri-
ša ..

.

"Ali si danes operiral?”
“Da, veš . . .”

Priprla je oči. Videti je bilo, I
kakor da pozorno posluša, sli-
šala pa ni nobene besedice. Ob-
jel jo je polspanec, dremanje
pri zavesti. Od daleč je priha-
jal glas Voroncova, toda ni ra-
zumela smisla njegovih besed.
Bila je daleč, pri Griši. Pripo-
vedovala mu je o Vasji, o nje-
govem globokem obupu, o pi-
smu njegovega dekleta, o tem.
kako ji je pomagal on, Griša.
Kajti on ji je pomagal, on ji je
narekoval besede, ki jih je bilo
treba povedati, odvzel ji je težo
utrujenosti, odraz njegovega
nasmeha na njenih ustnicah je
morda prepričal bolj kakor be-
sede. Griša ..

.

“Ali ne?” je priplavalo do nje
in ljubeznivo je pritrdila:

“Seveda, seveda . .
.”

Voroncov je nadaljeval s svo-
jim pripovedovanjem. Besede
so šumele kakor potoček. Griša
je imel drugačen glas, Nena-
doma je zaslišala ta glas v res-
nici. Jasen, kipeč od radosti, ki
je zvenela v vsakem njegovem
tonu, celo tedaj, kadar je govo-
ril o najbolj navadnih, nepo-
membnih rečeh.

Po hodniku je šel nekdo v co-
patah. Tatjana Petrovna je pri-
nesla na podstavku čajnik in
dve skodelici.

“Kaj pa vi, mama, ne boste
pili z nama?”

“Jaz sem že pila,” je neprija-
zno odgovorila in zmignila z ra-
meni. Ne. njej niso ugajali ti
obiski. Nekam preveč pogosto se
pojavlja pri njih doktor. In če-
prav se Marija na videz ne bri-
ga zanj, vendar . . . Čudni ob-
iski ob osmih zjutraj ... Če bi
sedela in skupaj z njima pila
čaj, bi to pomenilo, kakor da
odobrava, kar ji ni všeč, kar
smatra za nedostojno. Štorklja-
je s pohojenimi opetniki svojih
copat je odšla v drugo sobo in
trdo zaprla vrata za seboj.

“Sladkorja ni,” je rekla Ma-
rija, kakor da bi bilo potrebno
o tem govoriti, ko je bilo že prej
znano, da sladkorja ni. Vse, kar
so dobivali na karte, je Tatjana
Petrovna skrbno hranila za čr-
ni dan, ki bi utegnil priti.

“Kakšne svetle lase imaš,
Marija,” je nepričakovano re-
kel Voroncov. Zasmejala se je.

“Doktor je šele sedaj blago-
volil to opaziti? Kakšna pozor-
nost. Ko sem bila majhna, so
me dečki dražili z belko. Stra-
šno sem bila huda in mislila
sem. da bodo lasje vedno tako

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
nagram listu.
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“DEKLIŠKA GLAVA” posledica eksplozije atomske bombe. Ko

so nedavno v Bikinu Atollu eksperimentirali z drugo atomsko bombo,
katero so sprožili pod morsko gladino, je voda brizgnila kvišku v
ogromnih količinah, in fotografski aparati so zabeležili to sliko. Atom-
ska bomba ima strahovito moč silnejšo kot še katerakoli dosedaj
znana iznajdba, dasi izgleda gornja slika povsem nedolžna.

Naš državni tajnik Byrnes.
zelo ugovarja Molotovu, ker za-
hteva vojne odškodnine. Ampak
Rusija je ogromno trpela, veli-
ko njenega teritorija je bilo u-
ničenega in zato je razumljivo,
da ima Molotov glede vojnih
odškodnin drugačno mnenje ka-
kor pa Byrnes. Na našo deželo
namreč ni padla nobena bomba
in niti en naš kraj ni bil opu-\
stošen od sovražnika.

V Moskvi pa računajo škodo,
ki je bila storjena USSR in za-
htevajo, da jo tisti, ki so jo po-
vzročili, tudi plačajo.

O tem spornem vprašanju je
napisal za časniško agencijo
ONA Donald Bell sledeči čla-
nek:

Ko je bilo pred približno
osemnajstimi meseci objavlje-
no. da nameravajo Rusi zahte-
vati od Nemčije reparacije v
približnem znesku 10,000 mili-
jonov dolarjev, se nikdo ni za-
čudil in še manj zgražal. Na-
sprotno splošno je svet ce-
nil, da je zahteva zmerna. Ni-
kdo ni očital predsedniku F. D.
Rooseveltu, da je sprejel pre-
več, ko je odobril ta znesek kot
bazo tozadevnih razprav.

Ob zaključku konference zu-
nanjih ministrov v Parizu je
Molotov zopet navedel to šte-
vilko —a tu ga je minister
Byrnes ostro zavrnil, češ, da je
znesek ogromen, previsok, da
bo nemško narodno gospodar-
stvo uničil in da bo to usode-
polno za vso Evropo.

Izgovor, da nismo vedeli že
prej, kako veliko je opustoše-
nje Nemčije, ni veljaven. Ko so
se veliki trije sestali v Jalti,
je bil velik del uničenja v Nem-
čiji že izveden. Res je, da je
poznejša vojna prinesla še ne-
kaj več poškodb, toda spomi-
njajmo se, da so bili zavezniki,
ko so zasedli Nemčijo manj za-
čudeni nad razvalinami, katere
so tam našli, kot presenečeni
nad velikim številom tovarn, ki
so bile še vedno sposobne obra-
tovati.

Kar danes obnovitev nemške
industrije najbolj ovira, niso
razrušeme tovarne temveč po-
manjkanje premoga, ki obstoja
povsod v Evropi in obupni po-
ložaj nemškega transportnega
sistema. Trajalo bo leta predno
bo nemška industrija obnovlje-
na. toda vzroki so le v splošnih
razmerah. Popraviti mesta, ki
so trpela, bo vzelo mnogo več
časa kot obnovitev bistvenega
dela nemške industrije.

Vprašanje, ki se postavlja je
pred vsem to, ali hočemo, da
Nemčija dela za reparacije ali
ne. Ali hočemo, da pomagajo
pozidati in obnoviti ono, kar so
sami razrušili, ali ne.

Nihče ne more trditi, da ru-
ske reparacijske zahteve niso
upravičene in moralno uteme-
ljene. Za to niti ni treba natan-
čneje pogledati na sezname ru-
skih krajev, ki so bili porušeni

dovolj bo. če si ogledamo re-
paracijske zahteve iz zadnje
vojne.

Takratni zavezniki so zahte-
vali od Nemčije 240,000 milijo-
nov zlatih mark. To bi odgovar-
jalo danes vsoti 56,000 milijo-
nov dolarjev. Minister Byrnes
pa tega primerjanja noče in
pravi, da je Rusija že prejela
nemške pokrajine, katerih vred-
nost cenijo na 14.000 milijonov
dolarjev. Drugič, da se je izka-
zalo nemogoče, izvesti plačanje
reparacij po prvi svetovni voj-
ni. Tretjič, da je današnja Nem-
čija mnogo slabotnejša in go-
spodarsko bolj prizadeta kot
weimarska republika.

Prvi argument ne drži. V
Jalti nam je bilo že prav dobro
znano, katere pokrajine Nemči-
je bo zasedla Rusija. Takrat ni-
smo niti z besedo namignili, da
bo treba odšteti šležko indu-
strijo od reparacijskih zahtev.

Drugi in tretji vzrok sta ne-
koliko bolj tehtna. Ako bi se
izkazalo, da res ni mogoče iz-

beli. Pozneje so nekoliko poru-
meneli.”

Ne, že zdavnaj je vedel, kak-
šne, krasne svetle lase ima. Am-
pak sedaj, ko je nalivala čaj. se
je tako sklonila, da je luč na-
mizne svetilke osvetlila kodre,
ki so se ji vsuli na čelo in jih
spremenila v venec prozorne,
skoraj srebrne megle. Gledal je
ta sijaj, priprte, temne trepal-
nice, ravno črto nosu in v srcu
ga je zabolelo. Nekaj veselega
je bilo v vsaki njeni kretnji. V
vsakem njenem koraku je bila
neka večno živa sila, prihajajo-
ča iz najglobljih virov. Celo ka-
dar je bila zelo utrujena, kadar
jo je srečaval na hodniku v bol-
nišnici po štiriindvajseturnem
dežurstvu, ko so modrikaste
sence legle pod njene oči. celo
tedaj je bila v njenem obrazu
radostna mladost.

To privlačno mladost je pri-
našala v bolniške sobe in pre-
magovala z njo mrak in vročič-
ne prikazni in obup odhajajo-
čega življenja in sence dviga-
joče se smrti bolje in laže kot
starejše, bolj ocenjene in izku-
šene sestre. Kaj ji je dajalo to
moč, kaj je prebujalo v njej ta
smehljaj, ki je komaj izpremi-
njal obrise ust, a vendar osvet-
ljeval ves obraz z neko notra-

! njo svetlobo?
Na to vprašanje ni hotel od-

govoriti. Saj ni prvič opazil nje-
nega mnogo pomembnega po-
gleda, ki ga je vrgla na fotogra-
fijo. Njen nasmeh je bil skoraj
odraz drugega, moškega nasme-
ha , Gregorjevega nasmeha.
Mož, ki ga ni videla že skoraj
leto dni, je bil tu, ni je zapustil
niti za minuto. Živela je od nje-
govega nasmeha, iz njega je čr-
pala svojo moč.

Voroncov je počasi mešal z
žličko po skodelici. Zasmejala
se je. “Ni treba mešati, saj ni
sladkorja,” je rekla s takim to-
nom, s kakršnim je razlagala
nekaj popolnoma samo ob sebi
umevnega trmastemu, razvaje-
nemu ranjencu.

“Ne. kar tako sem,” se je
zmedel, “da bi se čaj prej ohla-
dil, zelo je vroč,” je pojasnil, a
odložil je žličko.

Marija je pila v majhnih po-
žirkih in držala skodelico v
obeh rokah. Ah, kako prijetno
je počivati, piti vroč čaj, čutiti,
kako se toplota, ki prihaja iz
železne peči, razliva po vsej so-

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON
3724 WEST 26th STREET

Tei. 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 8440
If no answer Call

Austin 5700

. bi. Samo če bi ne bilo treba gd-
' voriti. Tako malo se ji je lju-
bilo govoriti. Težko je bilo pre-
mikati ustnice, a na drugi stra-
ni, nevljudno je, kazati zanima-
nje samo z nasmehi in prikima-
vanjem.

Odprla je radio. Da, to je naj-
boljši način. Poslušati godbo.
Če ti ni všeč, lahko tudi ne po-
slušaš, ampak govoriti ni treba.

Priplavala je pesem. Nekoč
pred mnogo leti jo je rodila
daljna stepa, v njej je šumel
veter nad brezkončnimi travni-
ki, žuborela je reka, ki je
valila svoje vode v neskon-
čno daljavo, v ogromno razbur-
kano morje. Motiv se je utele-
sil v pesem, v človeški glas, v
zvonek, žalosten spev. Besed ni
treba poslušati. Plove pesem o
Griši, o njegovem veselem na-
smehu, o dnevih srečne mlado-
sti, o jablanah, o vejah jablane,
v katerih so cvetele zvezde v
junijskih, julijskih nočeh. O
peskovitih stezah v smrekovem
gozdu. O grmih malin, pokritih
z rdečkastimi jagodami. O be-
sedah. ki sta jih šepetala iz ust
v usta, iz srca v srce. O sončni
skupni poti.

Pesem je obmolknila in ne-
nadoma se je srce bolestno skr-
čilo. Marija se je obvladala. Ne.
ne, Griša živi, blizu je, v zraku
se že razlega njegov smeh, zve-
nijo njegove besede, še čuti
krepki stisk njegove zagorele
roke z belo brazgotino na pr-
stu. Čuj. gosli so ujele zvok Gri-

I šinega glasu, zapele v slavčevi
pesmi, razpršile se v srebrnem
slapu zvokov. Griša, Griša, je
šepetalo srce. V njem jebila ne-
mirna, neumna radost, brez-
mejna sreča, da Griša živi. Mor-
da se potika po daljnih poteh,
morda leži v strelskem jarku,
morda se pripravlja za napad,
živi pa le, Griša, njen Griša . . .

KONVENCIJA SNPJ BO
ŠTELA 300 ČLANOV

Trinajsta redna konvencija
SNPJ, ki se prične 12. avgusta
na Evelethu, bo štela 300 čla-
nov. Izmed njih je 269 delega-
tov in 31 gl. odbornikov. Na
Proletarca je naročenih 81 de-
legatov in pa vsi glavni odbor-
niki. Torej bodo imeli naši agi-
tatorji za pridobivanje novih
naročnikov v tednu z dne 12.
avgusta na Evelethu veliko pri-
ložnosti.

Prva in najgrša izmed vseh go-
ljufij je varati samega sebe.
Bailey.
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Ali je Sovjetska unijo upravičena
do reparacij, ki jih zahteva ?

vesti plačan ja reparacij brez
globoke gospodarske depresije,
bi bilo seveda bolje, da se na-
nje pozabi. Toda zahteve zavez-
nikov po prvi vojni so bile za
plačilo v zlatu. Rusko gospodar-
stvo pa je tako urejeno, da za-
more absorbirati poljubne ko-
ličine blaga in industrijskih iz-
delkov, ne da bi prišle v nered.
Ruski trg zamore povrh tega
tudi požreti poljubne količine
najrazličnejšega blaga, ne da
bi to vplivalo na svetovni trg.

Celo to lahko rečemo, da bo
Rusija rade volje kupovala na
svetovnem trgu tudi če dobi
vse reparacije, katere zahteva

ako ji bo le uspelo, preskr-
beti si potrebna finančna sred-
stva.

Problem je torej, dali zamo-
rejo- Nemci proizvajati toliko
blaga kot ga zahtevajo Rusi.
Odgovor na to vprašanje je eno-
staven ako bodo delali, bodo
sposobni. Ako ne bodo delali,
ne bodo mogli. Pred prihodom
Hitlerja je bila na Nemškem G
do 7 milijonov nezaposlenih
Ako bi bili vsi delali, bi bili
proizvajali na leto najmanj za
12,000 do 14,000 milijonov
mark, to je za 3,000 milijonov
dolarjev blaga. Nemčija po je
takrat raje oblačila in hranila
te nezaposlence kot da bi pla-
čevala 2,500 milijonov dolarjev
reparacij.

Slično je danes. Ako bo Nem-
čija dobro organizirana, bo v
kratkih par letih najmanj tako
močna kot je bila industrija
weimarske republike. Resnični
problem očividno ni, ali bodo
Nemci plačali, temveč ali hoče-
mo podkrepiti rusko industrijo
z zneskom teh reparacij.

PIKNIK DRUŠTVA
''PIONEER" BIL VELIK
USPEH

Chicago, .111,—V soboto 3. av-
gusta se je vršil v Pilsen parku
piknik društva Pioneer št. 559
SNPJ v počast vrnivšim se vo-
jakom, ki se ga je udeležilo
okrog 2,500 ljudi. To društvo je
imelo v armadi in mornarici
137 svojih članov. Življenje so
izgubili trije izmed njih.

Eden je bil übit v aeroplan-
| ski nezgodi, dva pa je vojno po-
veljstvo označilo za pogrešana
v akciji.

Govor v pozdrav vrnivšim vo-
jakom je imel tajnik društva D.
J. Lotrich.

Igral je Jankovichev orkester
iz Clevelanda. Člani društva so
imeli s to priredbo veliko dela,
a z uspehom svojega truda so

| lahko vsi zadovoljni.

Člani jugoslovanske
delegacije na mirovni
konferenci

Načelnik jugoslovanske dele-
gacije na mirovni konferenci, ki
se je pričela koncem meseca ju-
lija v Parizu, je podpredsednik
vlade, Slovenec Edvard Kar-
delj. Njegov glavni asistant je
minister vnanjih zadev, Srb
Stanoje Simič. Drugi člani so
Moše Pijade, ki je pod jugoslo-
vansko monarhijo preživel pre-
cej let v ječi; Dimitar Vlahov,
Boris Kidrič (Slovenec), Sava
N. Kosanovič (Srb, ki je sedaj
jugoslovanski ambasador pri
ameriški vladi). Vladimir Mišič,
Siniša Stankovič, Vladimir Ba-
karič, Miloš Rasovič, Avdo Hu-
mo, dr. Svetozar Ritiz, dr. Zla-
tan Sremec. Srečko Manola, dr.
Ljubo Leontič (ki je v prvi sve-
tovni vojni deloval v Ameriki
pod okriljem londonskega odbo-
ra za Pašičevo krfsko deklara-
cijo), Harko Ristič, Aleš Bebler
in dr. Jožef Vilfan.

Slovenci so torej v nji dobro
zastopani, kar je potrebno, kaj-
ti gre se zaradi Trsta in Primor-
ja. To je za slovenski narod in
tudi za vso Jugoslavijo na tej
prvi mirovni konferenci najbolj
važno vprašanje.
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