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Lokomotiva je zatulila

PRIPOVEDNI DEL

Devet minerjev in minerka
Olga so križali gozdna pota po-
noči in podnevi. Spletali so ce-
ste v nepreglednih Krimskih
gozdovih s stezami okrog Bo-
rovnice vse do gričastih gmanj
pri Rakeku. Prepotena ramena
jim je pripogibal k tlom zeleni
ekrazit. omotane žice in prožil-
ci. To je bilo njihovo orodje pri
miniranju prog, mostov in cest.
Največ materijala pa je nato-
vorila mula.

Mula je kakor človek. Povsod
poslušno sledi. Vse prenaša brez
godrnjanja. Vzpenja se po str-
mem skalovju. Prisluškuje so-
vražnikovim korakom in razvoz-
Ijava njihove naklepe. Ponoči
se ozira v zvezdnato nebo in si
z minerji vred želi, vrniti se v
zaledje. Tam se zavali pod ja-
blan ali pa v seno v skednju in
se odpočije za novo pot. Mula je
kakor dober človek zvest
spremljevalec partizanov na
najnevarnejših poteh. Mula je
za minerje zlato.

Popoldne so se odpravili. Mi-
ner Štefan je preštel vlažne za-
boje. ker so bili zakopani v zem-
ljo. Pripravil je nekaj po pet ki-
logramov težkih min. Zavrtel je
v rokah leseno škatlo in se na-
smehnil. Pogled mu je splaval
preko skalnate Rakitnice v ze-
leno dolino, kjer se vijejo želez-
niški tiri. Že spomin je Štefana
vznemirjal. Dve leti je bil mi-
ner dve leti je bil njegov na-
men: doseči tista dva tira, ki se
svetlikata v mesečni noči, se vi-
jeta med sadonosnimi griči, ro-
dovitnimi polji, pozdravljata
hiše, zapuščata vasi in hitita
proti Ljubljani.

Olga se je najbolj obremenila
z ekrazitom. Napori ji niso mo-
gli ukrasti veselega nasmeha z
ustnic. Deseturni pohodi so ji
bili kakor veselica. Spanje pod
milim nebom in sredi sovražni-
kovih patrulj je ni motilo. Vse
je prenesla, saj je mnogo noči
prespala v snegu, ogrnjena z la-
hko odejo. Pri napadu na Št. Ru-
pert ji je švabobranec obstrelil
roko. Legla je v zaklon, a ni
opazila švabobranske zasede v
rdečem zvoniku. Ti pa so name-
rili. Travnati kosmiči so odska-
kovali pred njo. Krogle so se
kot razdražene ose zaganjale v
zemljo. Strel jo je zadel v roko
in z desnico ni mogla več stre-
ljati. prsti so bili trdi in negib-
ni, niso mogli sprožiti petelina.

“Ekrazit še vedno lahko no-
sim!" je rekla komisarju, ko jo
je hotel poslati v zaledje. Tako
je ostala pri minerjih.

Osemnajstletni Kovač se je
najtežje poslavljal. Doslej ga
nobena nevarnost ni zadržala.
Kaj vlakov je obrnil, mnogo lo-
komotiv je prestrelil, da so po-
tem tulile kot vol v mesnici. A
danes se je strahoma oziral pre-
ko Rakitne in preko zelenih
otav. Oči so mu visele na rdeči

zarji za Cerknico in polastila se
ga je otožnost. Odvrgel je vre-
čo, pustil je ležati v travi napol
'azmerjeno vrvico.

Zavil je proti skednju. S sked-
nja je prihajala pesem. Pokukal
je skozi vrata. Niti opazile ga
niso. Šest deklet in starejših
žensk se je držalo za naslonjeno
lestev ter z nogami gazilo pro-
sene snope, kakor bi plesale. Si-
volasi gospodar je prerešetal
snope in tako so omlatili proso.

Kovač se je stisnil k Milici.
Vsa nasmejana je žulila pod no-
gami proseno klasje. Kovač pa
je bil tako resen in zamišljen.
Dekleta so silila vanj z nagaji-
vimi vprašanji. Kovač je mol-
čal. Moral je molčati, da ni iz-
dal svojih težkih slutenj. Samo
k Milici je stopil in se zagledal
v sinje oči. ki so se venomer
smejale. V njih je bilo toliko
otroškosti, da se je nasmehnil in
odšel.

Stari Kern je prinesel deset
hlebov rženega kruha. Nosil je
gozdarsko obleko, ki je bil na-
njo izredno ponosen. Kruh je
razdelil, a se je boječi Vipavec
razburil s strašnim robanta-

-5 njem. Vsi so se čudili, kaj naj bi
ga pičilo? Bil je jezen; le s te-
žavo je spravil iz sebe, da je
zanj en hlebec premalo. Saj ven-
dar ni sam. Mulo bo vodil, ki
prav tako zahteva svoj hlebec
kruha. Vipavec ni preje utihnil,
dokler se ni Kern vdal in oddr-

I sal s počasnimi koraki po hle-
' bec.

Kaj hočeš? Mula je kakor člo-
vek! Prav tako pokorno in zve-
sto gre z minerji v nevarnost.
Mula je eden izmed njih!

Kolona se je spustila po strmi
poti v dolino. V grapi je s tiso-

: čerimi slapovi šumela voda. Di-
šalo je po trhlem listju in lesu.
Potok je oblizoval kamenje. Ko
se je stemnilo, je prišla kolona

■ v dolino. Zdelo se jim je. da je
l tu zemlja živa, da so prišli tja,
- kjer je izvor težkih hribov. To
■ so tiste velike odprtine, ki so

I pred tisočletji izbruhale skale,
i Pred kolono se je svetlikala
• strojnica, za njo se je šopirila

zbrojevka. Pomikali so se brez
• besed, vsak s svojo misijo. Ločil
■ jih je odmik desetih metrov, ve-
■ zalh pa jih je previdnost, da ne
i bi zašli v zasedo. Vezal jih je

isti cilj do polnoči prehoditi
obronek Krima, se splaziti v
Brezje, prebuditi vaščane in do-
biti spremljevalca do Preserja,

i Spremljevalec se potem lahko
i vrne, kajti minerji morajo sami

izvršiti svojo nalogo.
Pot se je še bolj strmo dviga-

la, kot je preje padala. Po dveh
urah so prispeli na Rakitniško
planoto. Mesečna noč z bledimi
sencami jih je vznemirjala. Sen-
ce dolge kot jagnedi so oa-
dale preko zelenih gmanj ter jih
spremljale do goličave nad vas-
jo. Tam so zalajali psi. Minerji
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so zaslutili nevarnost. Miner
mora vse vedeti! Slutiti mora,
na katerem griču ležijo švabo-
branci v zasedi, za katero rušo
ščitijo švabske vojaške trans-
porte. Vsi so obstali. Brez pove-
lja se je odcepil prvi mitraljez,
njegov pomočnik in vodnik ko-
lone. Ta vodnik je bil “od vra-
ga", kakor so mu vsi pravili.
Splazil se je k zasedi do švab-
skih nog in jih preštel. Potem se
je vrnil in se smejal. Štefan ga
je vprašal:

“Ali smrdi po švabobrancih
ali Švabih, kaj?"

“Ne po enih in ne po drugih,
ampak po smrdokavrah! Oboji
so pomešani. Kakih dvajset jih
mora biti!"

Štefan se je vgriznil v ust-
nice. Hotel bi jin malo požgeč-
kati. Spotili naj bi se malo na
begu jih saj hladilo ne bi na
tej dolgočasni planoti. Pa ni
smel. Njihov cilj sta bila tista
dva svetla tira blizu Preserja.
Minerji so morali obiti zasedo
in počakati na vlak, ki je mogo-
če že sopihal proti Trstu. Tam
bodo Švabi, tam bo municija,
tam bo to. kar čuva ta švabo-
branska banda v zasedi.

Vas so obšli v velikem ovinku.
Okrog in okrog je vladala tišina,
le psi so od hipa do hipa zateglo
zalajali v gluho noč. Pa kaj bi
bilo to čudnega. To ne more iz-
dati minerjev! Psi včasih lajajo
iz strahu ali pa iz dolgega časa.
Večkrat vidijo bližino smrti in
vanjo bevskajo, ali pa jih zmoti

I miška, ki gloda skednje in išče
po gnoju svojo hrano . . .

Pvlula je hodila prav tako pre-
vidno kot kolona. Niti ena suha
vejica se ni glasno zlomila. Saj
bi ne bilo dobro; švabobranci bi
jih lahko opazili, jim po bliž-
njicah sledili ter se zasekali
pred progo majhni koloni v hr-
bet. Vendar na to miner ne sme
misliti, zanj se nekje vije proga,
po njej bo peljal okupator svoje
tovore, ki jih mora uničiti. Z mi-
nerjem ježe tako, da skoraj mo-
ra podcenjevati nevarnost in
smrt. Na zadnje tako lahko iz
vsakega grma zagrmi puška. Tu-
di v temi je marsikaj bolj po-
šastno kot podnevi. Za vsako
krtino lahko leži sovražnik, po-
vsod se lahko plazi švabobran-
ska golazen.

Miner mora vse to vedeti, a
vendar nič vedeti. Slediti mora
svojim naklepom in biti nezma-
gljiv kot temna noč, ki se je s
strahotno težo zavalila na griče
in je stisnila zemljo v svojih čr-
nih krempljih.

(Konec prihodnjič.)
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XII. IZKAZ
ILLINOIS:

Chicago: Frank Udovich $5; Matt
/idegar $2, F. A. Vider $2, Louis
Hren $2, J. Hrovat sl.

VVaukegan: Mike Miller $5, An-
drew Možek $2.

Cleveland, O.: Dr. John Metel-
ko, O. D.. SlO. (Poslal A. Janko-
viči-).) Louis Kocjan $5.

Rock Springs, VVvo.: Anton Star-
man $2, I. Bozovičar 50c. (Poslal
F. Bemitz.)

Los Angeles, Calif.: Blas Mezori
$2. Frank Novak 75c. (Poslal Fr.
Novak).

Mt. Harris, Colo.: Anton Dolinar
SI.OO.

Dearborn, Midi.: Mary Knez
$1.35.

VVcst Mineral, Kans.: John Ma-
rolt $2.25.

Buhi, Minn.: R. Kovacich 50c.
Skupaj $44.35, prejšnji izkaz

$1,098.36, skupaj $1,142.71.

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
naDram listu

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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MUSSOLINIJEV SIN SI NAŠEL PRAVO MESTO.—Družina pokojnega “dučeja” je sedaj vsa na svo-
bodi, razen onih, ki jih je sam dal ugonobiti. Njegov sin Romano (drugi z leve na desno) je postal “har-
monikar”. Igra v gostilnah za napitnine in pravijo, da s to službo, skupaj s svojim ostalim orkestrom in
pevci ter pevkami dobro izhaja.

HENRY VVALLACE IN NJEGOVA POLITIKA
ZA MIR IN BLAGOSTANJE PO SVETU

V borbi za ohranitev Roose-
veltovih teženj je v zvezni ad-
ministraciji končno podlegel tu-
di zadnji “mohikanec" Henry
Wallace. Bil je trgovski tajnik.
Pred njim je enako pod priti-
skom resigniral Harold Ickes.

S tem je takozvani ‘new deal’
docela zatonil in pot reakciji, ki
hoče sveto vojno proti Rusiji,
oziroma proti “komunizmu"
ali pravilnejše, za obvarovanje
kapitalizma in njegovega siste-
ma, ki povzroča vojne in nešte-
ta zla je odprta.

Donald Bell je napisal o Wal-
laceu članek tik predno je re-
signiral iz svojega urada. Am-
pak ker je spis značilen, ga tu
čitateljem podajamo v celoti.

Glasi se:
Henry Wallace, ki velja za vo-

djo onih “New Deal" struj, ki
so bile vodeče v ameriški poli-
tiki za časa Roosevelta, je govo-
ril v Madison Square Gardenu
pred slušalstvom, ki je bilo pre-
cej radikalno. Zelo verjetno je,
da je predsednik Truman odo-
bril njegov govor, ker ni hotel,
da bi demokratska stranka izgu-
bila navdušeno podporo delav-
stva.

Ko razmotrivamo o tej zade-
vi, ne smemo pozabljati, da je
bil New Deal posledica ne mor-
da političnih zapletljajev tem-
več GOSPODARSKEGA POLO-
MA. Niti ne smemo spregledati
dejstva, da je Henry Wallace si-
cer prvak tega pokreta, obenem
pa je bil do tega incidenta tudi
naš minister trgovine. On je tu-
di dobro znan in priznan stro-
kovljak na polju narodnega go-
spodarstva.

Ali ni verjetno, da pri njem
gospodarski razlogi močno vpli-
vajo tudi na njegovo politično
mišljenje? Prav lahko mogoče
je, da se boji, da bi njegove na-
de na permanentno blagostanje
v Ameriki propadle, ter da bi
utegnila naša gospodarska pot

zadnja, ki se drži svobodnega
podjetništva kot v drugih
deželah tako i tu voditi do ne-
uspehov.

Ako gledamo Wallaceov uso-
dni govor s tega stališča, to je,
ako upoštevamo, da je želel
morda rešiti naše svobodno pod-
jetništvo, mesto da smatramo,
da je bil njegov edini namen
udariti po Byrnesu, bomo spre-
videli, da bi mnogo ljudi iz po-
slovnih krogov presojali ta nje-
gov govor na čisto drugačen na-
čin. Gospodarski cilji, katere za-
govarja Henry Wallace, se ne
razlikujejo prav nič od onih, za
katere se je skozi desetletja bo-
ril bivši državni tajnik Cordell
Hull.

Naše sedanje letne investicije
v industrijsko opremo presega-
jo 25 milijard dolarjev. Naš do-
mači trg nikakor ne bo mogel
trajno prevzemati ogromnih ko-
ličin blaga, ki se bo vsipalo vanj
iz naših tovaren. Cordell Hull je

Dr. John J. Zavertnik
PHVSICIAN 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. Ridgeway Ave.
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dobro vedel, da nam bodo trži-
šča v inozemstvu neobhodno po-
trebna in je delal na tem, da do-
seže znižanje trgovskih tarifov.
Wallace pa je izjavil naslednje:
“Nizki tarifi pri narodih, ki so
upniki, so cena, katero moramo
plačati za mir.’’

Cordell Hull in predsednik
Roosevelt sta bila prepričana,
da moramo najti odjemalce za
svoje blago v deželah, ki so go-
spodarsko zaostale. Znano jima
je bilo tudi, da more Sovjetska
unija prevzeti od nas ogromne
količine industrijskih proizvo-
dov. Radi tega sta tudi imela v
mislih politiko posojil, ki naj bi
nam ta tržišča odprla.

Wallace, ki je naglasil, da ni
proti Angliji, je to dokazal, ko
je deloval za posojilo Angliji.
Britanija je za nas velik odje-
malec, katerega moramo pod-
preti, da gospodarsko ne pro-
pade. Toda iz ravno istih razlo-
gov je Wallace tudi pripravljen
investirati še štiri milijarde do-
larjev v svrho “industrializacije
nerazvitih predelov takozvanih
zaostalih narodov, s čemer bo-
mo omogočili stabilnost na dol-
ga razdobja, ki je mogoča le,
ako se povsod dviga standard
življenja. To bi pomenilo dobre
posle za nas."

Naš naj večji tekmec na vseh
tržiščih je Velika Britanija. Ta
tekmec si je zadržal široke pre-
dele sveta in jih drži na čim
nižjem nivoju, ker je Britanija
še vedno zvesta starokopitnemu
prepričanju, da je razvoj zaosta-
lih dežel in prebivalstev poguba
za izvozno trgovino in indu-
strijo.

Modernejši gospodarski stro-
kovnjaki so drugačnega nazira-
nja. Kadai’ bodo industrializira-
ne dežele južne Amerike, Kina
in Indija, bo svetovno povpraše-
vanje tako naraslo, da bo mogla
Anglija ne le vzdrževati svojo
sedanjo izvozno trgovino, tem-
več jo celo povečati. Mi pa bi
mogli obratovati s polno paro
vse svoje industrije.

Toda kako naj se zvežemo s
svojim poglavitnim tekmecem,
ako se protivi tej naši trgovski
in gospodarski politiki? In to
proti deželam, ki naj bi kupo-
vale naše proizvode? Po mojem
mnenju je to gospodarsko oza-
dje Walleceovega prvega govo-
ra in njegove zunanje politike.
Le dobro razvita mednarodna
trgovina nas utegne rešiti go-
spodarske krize —a cvetoča zu-
nanja trgovina je nemogoča, ako
ne dosežemo trajne izmiritve in
dolge dobe miru.

Wallace tudi ve, da brez voj-
ne ne moremo doseči politične-
ga vpliva na Balkanu. Pred ne-
kaj meseci je celo Byrnes govo-
ril o vzhodni Monroe doktrini,
katero bi utegnili tudi mi spre-
jeti pod gotovimi pogoji. Toda
Wallace je proti zaprekam trgo-
vine, in to povsod.

Znanost je pot, na kateri išče-
mo relativno resnico s pomočjo
objektivnih zakonov.
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BARETINCIC & SON j
POGREBNI ZAVOD ?

Tal. 20-3CI |
424 Broad Street ■'

JOHNSTOWN, PA. 5

Dušan Fortič:
Tovariši, zapojmo!

“Tovariši, zapojmo! Zapojmo
kakor takrat, ko nam je bila pe-
sem svoboda!

Danes je svoboda! Zapojmo
kakor se poje v svobodi!

Sdaj je čas, zavpit’ na glas
svoboda je že tu pri nas. . .”

Bazovica je prisluhnila. Prek
kraških čeri, prek vrtač in oval,
med oljkami in bori je v po-
mladnem soncu plavala pesem
svobode in se izgubila proti Tr-
stu. Bazovica je doživljala svo-
je dneve. Doživljala je svobodo
in njeno hrepeneje je bilo ute-
šeno. Njene žrtve so bile mašče-
vane. “Soška" je na njenih’ po-
ljih prisegla maščevanje. "Ba-
zoviška" ga je izvršila. Takrat
so ljudje dvigali glave: “Bazo-
viška je z njimi". In z njimi je
pravica!

Tovariši, zapojmo! Zapojmo
kot se poje v svobodi!

Avto je drvel po asfaltirani
cesti- Za njim so ostajali ostanki
nemške obrambe, razbiti kamio-
ni, zgoreli tanki, prevrnjeni to-
povi. Kraške čeri so razbijale
ohplim iricem glave, in razbi-
tih. glav so neumni frici končali
svojo pot.

Na zadnjem ovinku velike
kraške ravni, vrh klanca, ki se
spušča proti morju, je pesem
utihnila,.

Trst
Globoko v celino se zajeda

Tržaški zaliv. Njegova zapadna
stran, strme čeri, ožarjene od
pomladnega 'sonca, mu rišejo
ostro mejo. Čisto spodaj, med
zelenjem in skalo se košatijo hi-
šni bloki. Vedno mogočneje ra-
stejo proti severu, dokler ne u-
tonejo v pristaniškem delu. Ne-
pregledna morska ravan, ki se
izgublja na obzorju, spaja zapad
in jug-

Rahle meglice so se dvigale
iznad meseta. Tišino Jadrana so
trgali streli.

Na Opčinah in v mestu je še
vedno trajala borba. Poslednji
utripi fašistov so pojenjali.

Morje je žarelo. Gledali smo
takega, o kakršnem smo sanjali
vrh Čavna, ko so se odpirale
pred nami dolge srebrne črte.

Trst! Morje!

Bogdan je bil svetlolas, šestin-
dvajsetleten fant. Prvikrat sem
ga videl, ko sem prišel na “Tri-
glavsko" divizijo pozimi 1943-
Visoko čelo, svetle oči in smeh-
ljaj na licih, ki ga ni nikdar za-
pustil, so me spominjali brata.
Takoj se mi je priljubil.

Ko je spregovoril, sem njegov
naglas takoj spoznal.

Bil je iz Trsta. Mlad inženir,
ki je sedaj izdeloval mine in jih
s svojimi fanti polagal na nem-
ške prometne žile.

Ko se je pozno v nočeh utru-
jen vračal z akcij, sem ga čakal
na ležišču, in takrat sva govo-
rila o Trstu. Njemu kakor meni
je bil Trst vse. Ob misli na nje-
govo mesto sva postala vesela
in načrte sva kovala pozno v
noč-

“Bogdan, zapojva!”
Oba skoraj brez posluha sva

brundala, dokler nama utrujene
oči niso omagale.

Januarja je Bogdan miniral
idrijski rudnik. Globoko pod
zemljo, med vlažnimi stenami
in ozkimi rovi je položil mine.
Potem so prižgali. In ko so hi-
teli po brezkončnih rovih, so
dolge eksplozije pretresale pod-
zemlje.

“Za Trst!” je dejal Bogdan.
In njegovi fantje so dodali: “Za
svobodo!”

Tistega dne mi je Bogdan za-
upal, da ima v Trstu dekle. Ta-
ko živo mi jo je orisal in s tako
ljubeznijo je govoril o njej, da
sem je bil vesel kakor on- V
Trstu ga je pričakovala.

Trst je bil zato Bogdanu še
enkrat ljubši.

Spomladi je Bogdan padel.
Ko smo govorili o njem, nam

je bil pred očmi Trst, in njego-
va slika nam je oživela.

“Tovariši, ne pozabimo!”

Streli na Opčinah in v Trstu
so potihnili. Nad zalivom je zo-
pet zavladala tišina.

V mraku so se zgrinjale mno-
žice Tržačanov na trgu pred
obalo. Trst je proslavljal svojo
Osvoboditev. Trst je doživljal
velike dneve, in hrepenenje nje-
govega ljudstva je bilo utešeno
Maščevani so bili njegovi sino-
vi, ki so padli po gorah in go-
zdovih; niso zaman žrtvovali
svoja življenja osvoboditeljiI Trsta.

Množica je sklonila glave; ve-
| černi veter je zavel od morja.

Zastava svobode je visoko
plapolala nad ljudstvom.

Nad Bogdanovim grobom ne-
kje nad Ledinami so vele tople
sape od morja.

“Tovariš Bogdan, nismo po-
zabili!”

*

V mraku zapuščajo jugoslo-
vanske čete osvoboditeljice
tržaško mesto. Streli in rafali
udarjajo v noč. Rakete žare, da
je videti temna pobočja nad Tr-
stom in strme čeri za zalivom.

Množice nemo strme v svojo
vojsko. Tu se mati odtrže od hi-
še in objema vojaka- Tam stiska
starec borcu roko.

Trst doživlja razočaranje.
“Tovariš Bogdan, ne bomo

pozabili!"

Zopet množica. Trst je spre-
govoril. Njegova beseda buči
preko cesta in trgov ter se iz-
gublja nar morjem.

“Svobode!"
Ljudstvo izvršuje svoje po-

slanstvo.
’ Tovariši, zapojmo! Zapojmo,

kakor se poje v svobodi. .•"

Pridelek v Rusiji
pospravljen

Ministrstvo za poljedelstvo v
Sovj. uniji sporoča, da je bilo
do 20. sept, pospravljenega že
80 odstotkov pridelanega žita in
raznih drugih sadežev in ostalo
delo pa je bilo dovršeno v na-
slednjih par tednih.

Resnica živi v kleti; zmota
sedi na pragu.—Austin O’Mal-
ley.

PRVA SLOVENSKA PRALNICA

? Parkview Laundry Co.
| 1727-1731 V/. 21 st Street CHICAGO 8, ILL. I* i
| Fina postrežba L.ene zmerne Delo jamčeno i
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