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Kamnarjev Franc je hodil po
skrivnih potih in niti doma ni
ničesar povedal. Samo kakšen
letak ali časopis je prinesel kdaj
domov.

Odkod tebi to? je vpra-
šal oče.

Vseeno. Beri in vrni.
Menda tvoj oče sme vede-

ti, kje si dobil časopis.? Ali mi
morda ne zaupaš?

To je konspiracija.
Kaj praviš? Konspiracija?

Ali pa veš, da sem bil jaz vojak
v Rdeči armadi, da sem bil v re-
voluciji? General Pjotr Petro-
vič me pozna, in ko pridejo Ru-
si, ga poiščem in mu raporti-
ram: Tovariš general, Anton
Kamnar sem, borila sva se sku-
paj proti buržoaziji takrat in ta-
krat in tam in tam. Ali me še
poznaš?” Prav gotovo se me bo
spomnil in me bo udaril po rami
in rekel: “Ej, ej, starij tova-
rišč!” Ti, fakin, pa svojemu oče-
tu ne zaupaš!

Kamnar je bil namršen. Mi-
slil je nemara, da se tako držijo
vsi stari rdečearmejci, kadar so
užaljeni. Potem se je pa zatopil
v branje in vse bolj vedro mu
je postajalo lice.

To je dobro, je preso-
dil na kraju. Samo mladi ste
še, mladi! Nobenega starega vo-
jaka ni med vami, nobenega, ki
bi preživel revolucijo, ki bi bil
z Budjonijem proti intervenciji
. . . Ah. fakin! Na. skrij in glej,
da te ne dobijo. Razčetverili bi
te. živega pekli kot so delali z
nami sedemnajstega .. . Ali pa

pusti meni, dal bom naprej.
Naj vsi berejo, za vse je . . .

Oče je spravil “Poročevalca”
pod srajco, Franc pa ga je opom-
nil in podražil:

Samo previden bodi, da
tebe ne razčveterijo.

Me niso sedemnajstega, pa
me tudi zdaj ne bodo!

Kamnar je posodil zvečer ča-
sopis Bojanu. Ta se je zaklenil
v kuhinjo in požiral besede, ki
so govorile o skupnem boju vse-
ga slovenskega naroda, o novi
Jugoslaviji, o Rusiji. Osvobodil-
na fronta je klicala v boj proti
okupatorju in izdajstvu.

Toda kako 'se boriti? Golih
rok. in ko so povsod Nemci?

Tudi na to vprašanje je od-
govoril časopis: organizirati se,
povezati se, da bomo kot veriga,
nevidna veriga od človeka do
človeka, od hiše do hiše, od kra-
ja do kraja, po vsej domovini.
Oznanjati upor, razplamtevati
ga, in iskati in širiti letake, pi-
sati gesla po zidovih, zbirati ti-
skarske potrebščine, rušiti pro-
ge, kvariti stroje, zaničevati
Nemce in izdajalce, mrziti jih.
Mrziti jih z vso dušo. Mrziti jih
tako, da roka ne bo vztrepetala
v borbi.

Časopis je klical k uporu, k
orožju. *

Bojan časopisa ni pokazal ma-
teri. Bal se je. Toda ona je vide-
la spremembo v sinu.

Bojim se zate, je rekla.
Bolje je, da ne zahajaš toliko

h Kamnarjevim.
Bojan matere ni übogal. Ve-

čer za večerom je hodil v prit-
ličje. Kamnar pa je še kar na-
prej govoril o kruhovodu, o ge-
neralu Pjotru Petroviču in svo-
jih doživetjih in izkušnjah, toda
tudi sina je poslušal, kadar je
privihral domov, da se naje fi-
žola ali makaronov in spravi
kakšne papirje v dimnik.

Mladina grabi za vajeti,
prav je tako. Samo to ti povem,
da stare tudi poslušajte, mi smo
veliko pretrpeli in veliko skusili.

Stari je bil ponosen na sina.
Po moji poti hodi, nisem

ga slabo vzgojil. je premišlje-
val. Moje seme je! Kamnari-
ca pa je po navadi molčala. Ko
je prišla z dela, je skuhala, po-
spravila in krpala. Včasih pa je
šla k Bojanovi materi in kadar
sta bili sami, sta se o vsem po-
razgovorili: o politiki, o vojni, o
moških in otrocih . . .—lmeli sta
konferenco, je pravil Kam-
nar. In res sta razpravljali s to-
likšno vnemo, kot da bi sklepali
o vojni in miru.

Politika ni za babe, je
rekel Kamnar, ona pa se je vz-
ravnala kakor še nikoli.

Škoda, da si bil tako dolgo
v Rusiji in nič ne veš o ženski
enakopravnosti. Tvoj Pjotr Pe-
trovič bi te lepo pogledal, če bi
te zdajle slišal.

No. prav utegnila sva z
generalom govoriti o . . . Ho-
tel je reči: o babah, pa se je pre-
mislil in rekel: o ženskah, ko
je venomer pokalo okoli glav.
Generala mi pa kar v miru pu-
sti!”

In pri tem je ostalo: ni več go-
voril o babah, ona pa ne več o
Pjotru Petroviču.

Kamnar je priznal po dvajse-
tih letih zakona ženi enakoprav-
nost.

Tudi Bojan je delal. Za pol
ure, za eno uro je odšel z doma
in se vračal vesel, razigran. Zdaj
ga niso več tako bodli kljukasti
križi in slike blaznega zločinca
v izložbah. Posmehoval se jim
je: “To je maškarada, mesto pa
živi svoje življenje. Tiho, toda
uporno in žilavo!”

Mesto je govorilo šepetaje, da
ga ne bi slišal Nemec ali izdaja-
lec: po kleteh, po podstrešjih, v
sencah dreves. Duša mesta je
hodila nevidna po ulicah, po tr-
gih, mimo kasarn in ječ. Zjutraj
so bile ulice posute z listki in le-
taki, stene popisane z gesli. Du-
ša mesta je obiskovala vsa lju-
di, od hiše do hiše, od pisarne do
pisarne, od tovarne do tovarne,
od stanovanja do stanovanja. Na
vsaka vrata je potrkala. In kjer
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so se odprla, je napolnila sobo
in ljudi s svetlobo. Kjer se pa
niso odprla, je narisala na vrata
in na čela neviden znak vide-
li so ga samo njeni ljudje.

Tudi na materina vrata je po-
trkala.

Vem, kaj delaš, je re-
kla Bojanu mati tisti večer.
Bojim se zate, ko te čakam, pa
te ni domov. Če bi mi povedal,
bi se manj bala ... Če bi lahko
tudi sama kaj pomagala . . .

Bojan je dajal od tedaj tudi
materi časopise in letake. In ve-
liko je pripomogla k stvari, ko
je prenašala literaturo in pošto
iz predmestja v predmestje in
v mesto. Včasih je sedla na vlak
in odnesla pošto, zdravila ali ce-
lo orožje ali municijo v kakšno
vas, od tam pa se vrnila z jajci,
moko in mlekom. Spekla je kaj
in oddala za jetnike in ilegalce.

Neki večer je povedal Bojan,
da bo prišel tudi k njim ilega-
lec. Mati je pripravila večerjo,
skromno, vendar razkošno za
njeno üboštvo.

Ne bo ga, je rekla po-
zno zvečer.

Prišel bo, je rekel sin.
llegalci ne poznajo ure. Oni

1 merijo čas po sestankih, po ak-
cijah.

Pa je potrkalo prav narahlo,
da bi sosed, profesor, ne slišal.

Tiho je vstopil ilegalec in tiho
je zaprl za seboj vrata. Prisrčno,
sproščeno se je smehljal in se
rokoval z materjo in z Bojanom.
Bil je srednje velik, širokega,
koščenega lica. Nič okornega ni
bilo na njem, nič tujega. Z enim
pogledom se je razgledal po ku-
hinji in bil je doma.

Popraševal je po ljudeh, ki
stanujejo v hiši, odložil plašč in
klobuk in sedel.

Mati do tedaj ilegalcev še ni
videla. Ničesar določenega si ni
predstavljala, le spoštovala in
ljubila je ljudi, ki nosijo najte-
žje breme boja, ki so povsod in
nikjer, ki se neprestano bore in
ne mislijo na sebe, čeprav jimI je vedno smrt za petami. Začu-
dilo jo je in bilo ji je prijetno,
ko je videla, kako preprost člo-
vek je ilegalec.

Kdaj bo konec vojne?
je vprašala mati. Ilegalec se je
nasmehnil in pomislil.

To je težko reči. Toda ta-
ko blizu kot zdaj še nismo bili,
; je pribil, potem pa rekel res-
| no: Na zmago še ne smemo
‘ veliko misliti, to človeka zane-
se. Treba je zmago delati. Čim
več bomo delali, tem bližja nam
bo. Delo to daje človeku moč.
Iz tega raste samozavest.

Rusi se pa še kar umika-
jo? je vprašala mati plaho.

Treba je nekaj časa, da se
tako velik medved zgane. So-
vjetska dežela je velika: šestino
sveta. Sovjetska zveza je miro-
ljubna dežela in bila je napa-
dena. Zdaj zbira veliko vojsko
in kuje orožje, potem bo pa uda-
rila po fašizmu in ga zmlela.

Vse, kar je govoril ilegalec, je
bilo jasno in čisto. Mati je bila
zadovoljna in je prikimavala.
Potem je povpraševala še vse
mogoče: o Angliji in Ameriki,
pa o Stalinu, kakšen človek je.
in kako je v Sibiriji in na Hrva-
škem. Mati je bila zelo radove-
dna. “Bog ve, kdaj bo spet pri-
šel,” si je mislila. “Ljudje pa
povsod, kamor pridem, povpra-
šujejo po novicah.” Potem so se
menili o delu, kako je treba zbi-
rati narodni davek, kako za
ljudsko pomoč, kam jetreba od-
dajati zdravila, papir, matrice,
tiskarsko barvo.

Najvažnejše pa je orožje
in municija. Nekaj naših je že
šlo v gozdove in še več jih bo
šlo. Počasi bomo šli vsi. Napa-
dali bomo Nemce povsod, po
vseh cestah in progah, rušili bo-
mo mostove, lotevali se bomo
sprva manjših postojank, potem
pa vse večjih. Orožje bomo tr-
gali Nemcem iz rok in veliko
naših bo padlo v boju. Zato je
orožje najdragocenejše blago

. . .

Pa obleko je treba pripravljati,
povoje, rokavice za zimo . . .

Bilo je že čez polnoč, ko so le-
gli. V mraku je odložil ilegalec

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja
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ZRAČNI POTNIŠKI PROMET se je po vojni zelo povečal in še bolj se bo čim se razmere po svetu
urede. Tudi nezgode z letali naraščajo. V minulih nekaj tednih se je dogodilo veliko aeroplanskih ne-
sreč, dve največji v Newfoundlandu, v katerima je izgubilo življenje okrog 60 oseb. Gornje je z ome-
njenega otoka slika, kjer je eno izmed letal v divjini padlo na tla in zgorelo. Vsi potniki v njemu so bili
übiti. Dalje je v isti dobi padlo na tla veliko angleško letalo blizu Singapora, par ameriških vojnih letal v
tej deželi in eno potniško letalo v Franciji. V Belgiji je dne 7. oktobra neko letalo padlo na šolo, kar je
v nji povzročilo požar. 21 dečkov v šoli je bilo übitih, in pa pilot letala. Njegovo mater, ki je videla sina
ter njegovo letalo pasti na tla, je ob tem prizoru zadela kap. Übitih je bilo v tem kratkem času v letal-
skih nesrečah nad sto ljudi.

k zglavju samokres in bombo,
potem pa trdno zaspal.

Tudi Bojan je zaspal. Sanjal
je o Nemcih. Gnusni so bili kot
tiste spolzke črne živali, ki se
plode po kolodvorskih strani-
ščih. Bilo jih je veliko in Bojan
jih je gazil. Bilo pa jih je vedno
več in Bojan se je umikal korak
za korakom. Nenadoma pa je
začutil v roki nekaj trdega, ve-
lik in težak bat. Trdno ga je za-
grabil in udaril, bil je na levo in
desno. Tedaj je opazil, da to ni
palica, da je puška. Potem je
vse izginilo, samo v rahki svet-
lobi je zrlo v Bojana lice, skoro
pozabljeno lice fanta z rjavimi
očmi. Gledal je v Bojana mirno,
spokojno kot dober star tovariš,
na čelu pa je imel majhno črno
rano . . .

“To je bila njegova puška.” je
jpomislil Bojan v -polsnu. “Nje-
gova puška, ki jo je spravila De-
sa, predno so prišli Nemci. Zdaj
je prišel tisti čas, o katerem je
govorila . . . “Potem pa je utonil
spet v temo. Trdno je zaspal
zdravo spanje brez sanj in ne-
mira.

Mati pa dolgo ni zaspala. Ona
ni nobeno noč veliko spala. Le-
žala je na levi strani, tiho je di-
hala, bedela in premišljevala.

‘ Delavec je, na rokah se mu
pozna in na licu. Miloš je. Toda
to gotovo ni pravo ime. Ilegalci
imena spreminjajo, da zabrišejo
sled za seboj. In tako živi: vsako
noč pod drugo streho, večkrat
po kleteh, med zaboji, med tra-

j mi na podstrešju ali kje na po-
lju .. . Če ga dobijo Nemci, ga
übijejo. Pa ne samo to: raztrga-
jo ga, zveri. Kako se je le mogel
človek sprevreči v takšno po-
šast?! Koliko muk mora presta-
jati človeštvo zaradi tega! Mor-
da pa je potrebno? Veliko sla-
bega se je nabralo povsod, v dr-
žavi in v ljudeh. Po vseh teh
strahotah mora postati svet dru-
gačen, boljši . . .”

V ŠOLI ZA SLEPCE
V tihem delu mesta Kujbiše-

va v Sovjetski zvezi, tam blizu
obrežja Volge, stoji trinadstrop-
no belo poslopje. Na vratih je
tablica, kakršno vidimo nava-
dno na sovjetskih šolah. Tu pre-
bivajo in se uče slepi otroci.

Šola je bila ustanovljena pred
50 leti na iniciativo nekega za-
sebnika. Bila je skromna usta-
nova, kjer so se slepi otroci 4 do
5 letih naučili čitati in pisati,
potem pa so odhajali na ulico in
se preživljali z beračenjem.

Po Oktobrski socialistični re-
voluciji je prevzela to šolo dr-
žava. Uveden je bil sedemletni
šolski pouk in otroke so pričeli
poučevati v strokah, dostopnih
slepcu. Šola je dobila več delav-
nic, v katerih izdelujejo slepi
otroci umetne rože, preproge,
košare in pohištvo. Po dovršeni
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šoli dečki in deklice ne odhaja-
jo na ulico, kakor prej, temveč
jih pošiljajo v trikotažna, pohi-
štvena, kniigoveška in druga
podjetja.

Med pedagogi šole je 20 od-
stotkov slepcev. Mnogi med nji-
mi so gojenci te šole, ki so po-
zneje dovršili še višjo šolo.

Bivši učenec šole, Makarov je
istočasno dovršil glasbeno šolo
in zdaj poučuje v šoli petje.
Ivan Zlobin je postal profesor
na pedagoški šoli in aspirant fi-
lozofske fakultete moskovske
univerze. Vasilij Stepanov je
docent taškanške univerze.

V letošnjem šolskem letu je
bila šola za slepe otroke razšir-
jena v srednjo šolo. V dveh le-
tih dobe otroci v nji polno sred-
nješolsko izobrazbo. Letos bodo
učenci te šole prvič maturirali.

Med vojno je sprejemala šola
; v vojni oslepele otroke in mla-
’ deniče. V najvišjem razredu sta
med drugim 201etni poročnik
Rdeče armije Vasilij Severin, ki
je oslepel na fronti, in 181etni
beloruski partizan Miša Paduta.
V 10. razredu se uči Viktor Vla-
kodavov, mladi pesnik, ki je iz-
gubil vid pri obrambi Stalin-
grada. Med učenci je tudi žrtev
vojne Šura Terehov, sin koman-
dirja partizanskega odreda iz
Orla. Šura je star 11 let. Zad-
nje, kar so videle njegove oči
pred tremi leti, je bil strašen
prizor, ko so nemško-fašistični
vojaki zverinsko übili njegovo
mater. Potem so Nemci zgrabili
osemletnega dečka in zahtevali
od njega, naj pove, kje se skriva
njegov oče? Otrok pa tega ni
hotel povedati. Tedaj so ga
Nemci položili na prag in mu
odsekali roko v komolcu. Deček
se je onesvetil. Nemci so ga
streljali v glavo. Šuro so našli v
mlaki krvi onesveščenega. Bil
je slep.

Ko so nesrečnega dečka pripe-
ljali iz bolnice v šolo za slepce,
je prejokal več dni in noči in ne-
prestano vpraševal, zakaj so mu
übili mater. Mlada profesorica
zgodovine Evgenija Kajukova
je neprestno bedela pri njegovi
postelji. Nekoč je deček umol-
knil, potem se je pa nežno pri-
vil k nji in ji dejal tiho:

“Bodite mi mati!”
Evgenija je zaplakala in pri-

trdila. Zdaj sta nerazdružna.
Poletje prežive gojenci šole v

Istnem počitniškem domu, kop-
ljejo se v Volgi in sončijo, da so
lepo zagoreli. Pozimi se uče, ob-
enem pa v svojih delavnicah
pridno delajo, da bodo dobro
podkovani vsak v svoji stroki.
Dvanajst gojencev se uči v glas-
beni šoli. Slepi Oleg Albrandt je
odlično dovršil klavirsko šolo in
bil sprejet v leningrajski kon-
servatorij. Šola ima sijajen pev-
ski zbor, ki ga vodi igralka Kuj-
biševskega gledlišča glasbene
komedije Solovjeva. Posebna
zanimivost te šole so njeni peda-
gogi. Vsi, od najstarejšega uči-
telja, splošno priljubljenega
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Ivana Žirujeva, do najmlajšega
člana kolektive, Evgenije Kaju-
kove, so posvetili vse svoje sile
po usodi tako težko prizadetim
otrokom. Težko bi našli drug
kolektiv, ki je tako požrtvova-
len in potreben in ki tako jasno
vidi pred seboj svoj cilj. Ravna-
telj šole je rudarski inženir Ale-
ksej Babakov. Na fronti je ma-
lone povsem izgubil vid. Ves se
je posvetil slepim otrokom in
slišati bi morali, s koliko ljubez-
nijo govore o njemu in o vsa-
kem učitelju njihovi slepi go-
jenci, da bi razumeli, za kakšno
ceno sta bila pridobljena ta lju-
bezen in spoštovanje.

Klavdija Morozov.

Iz Kansasa
Včasih človek res ne ve če je

v splošnem lepša cvetoča po-
mlad ali je jesen s svojo idilo.

Druga leta smo se napotili
kak krasen jesenski dan mese-
ca oktobra, ko je sonce že izgu-
bilo svojo moč, v gozd po divje
orehe. S seboj vzameš, tako za
kratek čas, puško če slučajno
opaziš tolsto veverico na dre-
vesu, ki gloda oreh ali pa jih
urno spravlja v drevesno dupli-
no za zimski čas. Lahko pome-
riš tudi na jato jerebic, ki teče-

; jo čez pot, ako slutiš, da ni ne-
| poklicano uho v bližini.

Gozdno drevje je po prvi je-
senski slani dobilo zlato rume-
no listje, ki se pri belem hra-
stu spreminja že v krasno tem-
no rdečo barvo. Le škoda, ker si
človek tako malokdaj vzame
čas občudovati te prirodne kra-
sote.

Letos divjih orehov ni. Vze-
la jih je pozna pomladanska
slana. Tudi grozdje divje vinske
trte letos ni vredno obirati; za-
radi poletne suše je ostalo dro-
bno in suho in pa sladkorja
ni . . .

Kdor ima rad zajce (cotton
tail), teh je letos na pretek. Ve-
činoma za “vsakim grmom
eden.” Toda naš pravi lovec ne
strelja takih prozaičnih stvari.
Jerebice, prerijske kokoši in pa
divje race ter gosi, ki se v jese-
ni vračajo v jatah iz Kanade
tod čez na jug in se čez noč
ustavljajo tudi pri manjših vo-
dah to je pač vredno dobrega
lovca, menda zato, ker se težje
dobi.

Opaža se, da naša tukajšnja
prosperiteta pojema. Med vojno
je že vsakemu smrkolinu gledal
dvajsetak iz žepa in sedemde-
setletne stare babice so ponosno
hodile v moških hlačah v vojno
tovarno delati bombe in se za-
ničljivo ozirale na stare nekda-
nje majnar je, češ, kaj boste vi

! z vašo nekdanjo majnarsko pla-
čo, ki včasih ni zadostovala niti
za kislo mleko!

Dela sedaj ni več. Brezposel-
nostne podpore, ki se je tako
prilegla po odslovitvi iz tovar-
niškega dela, tudi ni več. Odpu-
ščeni vojaki imajo sicer še ne-
kaj cvenka v obliki raznih vlad-
nih podpor, toda tudi to bo kma-
lu prenehalo in potem bo treba
Iti v industrijska mesta pogle-
dati za delom. Tako se počasi

j vračamo v “normalne” čase.

Pa še nekaj o “palitiki”. Če
je sedanje pomanjkanje mesa
umetno prirejeno ali ni, to ni
nikaka uganka za tistega, ki ne-
koliko pogleda okrog sebe in ki
čita dnevna poročila. Na pašni-
kih opažaš povsod ravno toliko
živine kot ponavadi, mesa pa je
kar čez noč zmanjkalo na trgu.
Klavnice, veliki živinorejci in
navadni farmarji, kateri so saj
toliko neodvisni, da lahko čaka-
jo višjih cen, drže živino doma
z namenom, da se übije OPA in
uvede nekontrolirane cene.

Tako se veča mržnja proti se-
danji demokratski administra-
ciji pri gospodinjah in delavcih,
ker nimajo mesa v ‘dinner pail’.
Nič čudnega ne bo, če drugi me-
sec pri kongresnih volitvah po-
tegne plaz demokrate raz sedla
in postavi republikance na njih
mesto. Povprečen volilec, ki ne
vidi dalj kot seže njegov nos, ne
zapopade, da so v ravnokar za-
ključenem kongresu kot bo-
do v bodočem skoro vsi po-
slanci nazadnjaki in da so zago-
vorniki velike mošnje, pa naj
bodo to republikanci ali pa “de-
mokrati” iz solidnega juga. Na-
stopali so složno proti vsaki
stvari, ki bi bila količkaj v splo-
šno delavsko korist in med re-
publikanci in demokrati ni bilo
v tem nikake razlike.

Res žalostna prikazen so ame-
riški progresivci in drugi libe-
ralni elementi, ki so se prejšnja
leta oklepali “new deala”, zdaj
pa, ko so bili njegovi zadnji
ostanki, s Henryjem Wallacem
vred pometeni na cesto, pa ne
vedo ne kam ne kako. Ampak
ustanoviti svojo lastno neodvi-
sno stranko ne, to pa ne!

A. Shular.

Izpodrivanje premoga
Glasilo ameriških finančni-

kov “The Wall Street Journal”
poroča iz statističnih virov, da
se po vojni čezdalje bolj uriva
za kurivo in gonilno silo olje na
škodo premogovniške industri-
je. Hišni posestniki nadomešča-
jo premog z oljem kolikor hitro
jim morejo kontraktorji oskr-
beti v ta namen potrebne na-
prave.

Drugi tekmec premogu je
plin, toda ne v tolikšni meri ka-
kor olje, pravi omenjeni list.

Enako je tudi na železnicah.
Namesto lokomotiv, kurjenih s
premogom, vidimo na progah
vedno več dieselnih lokomotiv

leteče elektrarne, kurjene z
oljem.

Ameriške zamorske čete
iz tujine že vse odpoklicane

V začetku oktobra je bilo v
Evropi v ameriški vojaški slu-
žbi samo še 1,882 črncev. Vsi
drugi zamorski oddelki so se že
vrnili, večinoma kmalu potem,
ko je bilo konec vojne.
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