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VLADIMIR RIJAVEC:

PREDMESTNI HOTEL

i POVESTNI DEL 1

(Nadaljevaiije in konec.)
4. aprila.
Odkar so me izključili iz uni-

verze, se moji nič več ne zme-
nijo zame. Nočejo mi več po-
magati.
magam gospodinji pri doma-
čem delu, da lahko pri njej za-
stonj prenočujem in si iščem
primerne službe. Moram vz-
držati!

19. aprjla.
Navsezgodaj sem se oglasila

na oglasnem oddelku “Novosti”
m dobila naslov stranke, ki išče
vzgojiteljico svojim otrokom.

Upanje se mi je izpolnilo.
Sprejeli so me, čeprav za maj-
hno plačo: tristopetdeset dinar-
icv mesečno. Za prvo silo bo
že!

6. maja.
Otroka sta srčkana. Veselje

imam z njima. Samo la-
čna sem večkrat. Skoro ves moj
mesečni dohodek mi poje sta-
narina, za hrano mi ostane
le malo. Pisala sem domov in
jih prosila, naj mi vsaj sedaj
malo pomagajo, da jim bom
kasneje vse vrnila, pa mi ni-
so odgovorili.

13. maja.
V šoli so me učili, da ni oli-

kano jesti po cesti; a mno-
gokrat se malo zmenim za one,
ki se ozirajo za mano, se mi
smejejo in delajo pripombe, ka-
dar sredi ulice, razgibane od
ljudi, vračajočih se z dela, dro-
bim kos kruha, da utešim glad,
ki mi ga je zapustilo tešče jutro
in borno opoldansko kosilo.
Saj nisem sama in edina, ki de-
lam tako! Vse češče in češče
srečujem ljudi, ki ne skrivajo
trenutkov, ko so jim polna usta,
ko jim zobje vneto drobijo in
meljejo onih par drobtin, ki so
jim jih poklonile usmiljene ro-
ke. Saj so srečni takrat! In za-
kaj naj bi skrivala svojo srečo?!

18. maja.
Lačna sem. lačna, lačna!

25. maja.
Otroka sta živa; vedno in ve-

dno me izprašujeta o tem in
onem in moram jima od-
govarjati. čeprav s težavo. Stra-
šno slabo mi je danes in trudna
sem. Ko sem se zjutraj pogle-
dala v zrcalo, sem se skoraj
ustrašila podobe, ki mi jo je po-
kazalo. Izpito, bledo lice,
udrte oči. obrobljene s temnimi
kolobarji . kako sem sploh
mogla ostati v tisti prokleti
hiši???

Včeraj nisem večerjala. Niti
za kruh nisem premogla. Tola-
žila sem se, da si bom utešila
glad z ostanki, ki jih puščajo v
menzi po mizah. Prav v kot
sem se stisnila in čakala. A
druge so bile hitrejše od mene;

vedno so bile prej pri mizi,
na kateri je ostalo malo kruha
ali prikuhe. Starejša
gospa se mi je približala in me

vprašala, če hočem večerjati.
“Če hočem?” sem se morala

zasmejati kljub lakoti in sol-
zam, ki so mi stiskale grlo. Če-
mu me sploh vprašuje kaj ta-
kega?!

Naj grem z njo, mi je rekla.
Nisem pomišljala. Najrajši

bi jo bila objela; vse bi ji bi-
la dala za toplo večerjo. Sle-
dila sem ji v ozke predmestne
ulice.

Pred staro hišo z zastrtimi
okni sva se ustavite.

“Tukaj!” je rekla gospa in
me potisnila pred sabo v večji,
kavarni podoben prostor, ki je
bil poln veselih gostov. “Vsedi
se k gospodom in bodi prijazna
z njimi! Naročili ti bodo večer-
jo in vse, kar si boš želela!”

Tako torej! Razu-
mela sem, kam me je pripelja-
la, teda

11. junija.
Lakota je vendar močnejša

od mene. Po tisti prvi noči sem
se zaklela, da me predmestje ne
bo več videlo, —a že par
dni pozneje sem bila spet v
“Dubravi”. Ne morem drugače!
Vsaj lačna nisem!

Ah, težko je. Prvi korak: iz-
let v predmestje, malo glasbe,
malo šampanjca, prva noč.
Potem pride drugi, tretji,—
brez vrnitve. Kadar enkrat
padeš, se ne vzdigneš zlepa. In
ko se počasi znajdeš, ti tudi ta-
ko življenje ni več težko.

Večer za večerom, noč za noč-
jo. Ironija: dvoje mladih bitij,
ki sta šele začeli živeti, ki se ji-
ma svet zdi še lep in rožnat, so
mi poverili, da ustvarim iz nji-
ju človeka. Meni so ju poverili,

meni, ki se moram v nočeh
prodajati, da lahko živim!
Sram me je pred njima. Vsak
njun pogled, ki ga čutim na se-
bi, me boli.

27. avgusta.
Vrata kaznilnice so se zapr-

la za mano. Spet sem svobodna.
Kako lep in prijeten je občutek,
ko si lahko do mile volje napol-
niš pljuča s svežim zrakom, ko
začutiš na sebi tople solnčne
žarke, ko spet zagledaš nad sa-
bo nebo, prostrano in neskon-
čno večje od onega, ki si ga mo-
gel objeti skozi zamreženo ok-
no, vzidano v eno izmed štirih
mračnih, obdajajočih te sten!

Dolgo se nisva videla, dragi
moj dnevnik! Dolgo! Dva me-
seca.

Tisto, česar sem se tako bala,
je vendar prišlo. Racija.
Pa čemu bi ti pripovedovala o
njej in o dogodkih, polnih poni-
žanja in trpljenja; čemu bi ti
pripovedovala o neskončnem
in umazanem otipavanju duše
in telesa; čemu bi ti pripovedo-
vala o zaporu, kjer je dan enak
dnevu, da te ta neskončna ena-
komernost bolj übija kot po-
manjkanje svobode, -

Z
J& ■ pomočnica strežnicam

Pomoč podnevu se
|®| V nujno rabi

Zglasite se v vaši naj-
bližji bolniciGotovo da sem

lahko v pomoč strežnicam
HVALA MOJEMU

MODERNEMU AVTOMATIČNEMU ŠTEDILNIKU"
"Takole lahko prostovoljno pomagam strežnicam dva dni
v tednu in obenem kuham za svojo družino: Predno od-
idem zjutraj na delo v bolnišnico, dam jestvine v štedilnik
in ko sem odsotna v bolnišnici, avtomatični kontrolnik na
istem dela zame. Ko se vrnem imam kosilo gotovo in v
redu za serviranje. Torej, ako si želite nekaj prostega časa
po vojni zase in družino, zagotovite si moderni štedilnik ko
bodo zopet na trgu.”

PUBLIC SERVICE COMPANV
OF NORTHERN ILLINOIS

f

mu, dragi dnevnik? Pregrenki
so ti spomini, da bi ti mogla
pripovedovati o njih!

Spet sem svobodna. Svodo-
dna, z žigom sramote na sebi;

svobodna in izobčena. '

Kam?? e
Službe ne morem in nočem

iskati več. Prejšnji teden sem
sem se sicer namenila iti od sta-
novanja do stanovanja in po-
vprašati, če potrebujejo morda
kje inštruktorico svojim otro-
kom, pa sem se slabo na-
merila.

“Ah! Vi ste to! l-
teresantno!” je vzkliknila go-
spa, kjer sem najprej potrkala,
ko sem ji povedala ime in kaj
želim. ln zaprla mi je vrata.

Povsod me že poznajo.
Nobenemu v mestu ni ostala
skrita moja afera, ki so jo časo-
pisi obelodanili pod naslovom:
“Vzgojiteljica prostitutka.”

Preselila sem se na drugi ko-
nec mesta in se prijavila pod
drugim imenom. To mi je bil
edini izhod. Tu me vsaj ne
poznajo in nobeden ne kaže s
prstom za mano. Imajo me za
nezaposleno učiteljico.

Še par dni bom mor-
da vzdržala v svoji sobi,

potem me bo lakota prisilila
na povrnitev v “Dubravo” in
počasi bom pozabila, kakšen ko-
nec mi je namenila usoda: uto-
piti se v blatu, kamor sem pa-
dla.

6. septembra.
Večer za večerom, noč za no-

čjo. Zjutraj sem nepopisno tru-
dna, zaspana, v glavi mi šumi
in razbija, bolijo me noge, več-
krat mi je slabo. Vse se mi
gnusi. ln to naj bo življenje?

Podnevi sanjarim, se kesam,
iščem rešitve iz teh grozot,

zvečer pozabim na vse. Oto-
pim. Želim si uslug in plačujem
jih. S svojim telesom. Pravi-
jo mi sicer, da sem hladna in
brezstrastna, a čutim, da
mi noči v “Dubravi” prehajajo
v kri in da mi bodo počasi po-
stale strast in potreba, brez ka-
tere ne bom mogla živeti.

23. septembra.
Čemu spomini na preteklost,

čemu načrti za bodočnost? Ne-
umnost! Izbegavam jim in
srečnejša sem!

Dva pojma sem zamenjala:
dan in noč. Kaj misli moja go-
spodinja o tem, ne vem. Me tu-
di ne briga.

V očeh mi tli in počasi raste
plamen strasti, naslade in pože-
lenja po trenutkih, ko mi pre-
stanejo misli in se mi zdi, da
sem z njimi izginila tudi jaz;—
po trenutkih, ki mi edini prina-
šajo popolno pozabo. Ne čudim
se temu. Čez par desetletij bo-
do mogoče priznali užitke kot
najboljše sredstvo za narkotizi-
ranje spomina.

9. oktobra.
Včeraj si ti zašel v “Dubra-

vo”. Čemu? Iz radovednosti
ali da izpopolniš moje poniža-
nje? Dober si mi bil, bolj-
ši in prijaznejši od vseh, ki sem
jih srečala za rdečeprogastimi
zastori in ki so se v neugodno-
stih skrili za svojimi akadem-
skimi naslovi in legitimacijami;

a nečesa gotovo ne veš:
da je bila tvoja dobrota zame
ponižanje, težje in globokejše
od vsakega, ki sem ga kdaj ob-
čutila. Ne čudi se! Me, ki smo
oadle, nočemo in sovražimo vsa-
ko usmiljenje, smatramo ga
za ponižanje in žalitev, ker nam
obuja spomine in hrepenenje
po preteklosti.

Na mnogo lepega si me spom-
nil. Zakaj? Zakaj si mi spet
udihnil dušo, mi vrnil vest in
mi obudil spomine, da sem se
nenadoma znašla sredi blata, iz
katerega ni vrnitve;
kaj me nisi rajši pustil, da bi
ostala še naprej le stvar, brez
duše in razuma, ki ji je dano,
da se v njej umirjajo in stiša-
vajo človeški nagoni in strasti?
Zakaj?

Kaj je življenje? Nesmisel!
Živimo in se proda-

jamo, da lahko živimo. Jaz, ti
in mi vsi. Po poti hodimo, ki se
vrača vase, ki se ne more ni-
kdar končati, ker je zaključen
krog. Le izbranci ga sme-
jo tu pa tam zapustiti. Ne-
koč sem hotela izstopiti iz nje-
ga —in morda bi bila uspela,
da nisem izstopila sama. A ta-
ko ?! Izključili so me

iz univerze in družine in me po-
tisnili v še ožji in še bolj popo-
ten krog od tistega, v katerem
sem živela do tedaj. Družba me
je izpljunila!
se nisem smela vrniti vanjo!

Majhni smo. Živimo in
se prodajamo, da lahko živimo,
a nobeden izmed nas nima toli-
ko moči, da bi raztrgal spone,
ki ga vežejo na ta prokleti krog.
Majhni smo in zmešani, kot je
zmešana doba, ki v njej živimo
in ki ji brezposelni, brezdomci,
potepuhi, vlačuge, pokvarjeni
otroci in izgubljeni intelektu-

GLASOVI IZ NAŠEGA GIBANJA
Piše CHARLES POGORELEC

Je menda čas, da se v tej ko-
loni spet malo pomenimo o na-
šem delu. Sicer bi bilo potreb-
no, da se tak pregled priobči
vsak teden, pa ne gre vselej ta-
ko kot bi si človek želel. Torej,
preglejmo, kaj smo delali zad-
njih nekaj tednov.

Lovrenc Bajc, Fairport Har-
I bor, 0., je poslal novce za pro-
dane izvode Majskega glasa, ter
za oglase v njemu. Provizijo je
prepustil tiskovnemu skladu in
še 70c zraven dodal, tako, da je
vsota znašala $2.20.

Chicago: Peter Verhovnik je
obnovil naročnino in plačal za
10 iztisov Majskega glasa. Chas.
Pogorelec 24 naročnin in $5 v
sklad 300-terih, ki jih je prispe-
val njegov sošolec Louis Gor-
nick iz Jolieta. Frank Bizjak
je dobil 2 naročnini, John Cha-
mazar pa 6. Za listke Proletar-
čevega piknika 17. m. m. so pla-
čali še sledeči: Helen Arko 10,
Anton Andres 15, Frank Ben-
ehina 10. Louis Beniger 10, Pe-
ter Bernik 10 in zraven' prispe-
val še sl. ker se ni udeležil pik-
nika, Anton Garden 15, Filip
Godina 15, John Gornik 10, Jo-
seph Kosich 25, Matt in Lizi
Kure 25, Vinko Ločniškar 4,
Donald J. Lotrich 25, Steve
Malnarich 10, Milan Medvešek
10, John Mihelich 10, Joško
Oven 25, Kristina Podjavoršek
(Mihvaukee) 25, Josephine Pre-
žel 15, John Rak 25, Anton Sla-
be 10, Andrevv Spolar 25, Mary
Svetlik 10, Anton Trojar 10,
Kristina Turpin še 25, Mary
Udovich 10, Mary Vertnik 10
in zraven prispevala še $1 v ti-
skovni sklad, Math Videgar 15,
Frances Vider 25, Peter Ver-
hovnik 25, Angela Zaitz 25,
Louis Zidar 15 in John Thaler
10. Piknik je bil popoln uspeh
tako z gmotnega kot moralnega
vidika, pa tudi delo na pikniku
je šlo gladko naprej in delavci
ter delavke so bili pridni kar
se da, posetniki pa zadovoljni.
Daši vreme ni bilo najboljše je
bil poset boljši kot smo ga pri-
čakovali, kar izpričuje, da ima
Proletarec lepo število ljudi za
seboj, ki vselej napolnijo nje-
gove priredbe. Vsem, ki ste bili
na pikniku, iskrena hvala, rav-
notako delavcem in delavkam,
ki so delali na njemu.

Kristina Podjavoršek, Mil-
waukee, Wis., je poslala poleg
novcev za pikniške listke tudi
dve naročnini, provizijo pa pre-
pustila v tiskovni sklad. Louis
Barhorich je poslal 7 naročnin
in $1 v tisk, sklad. Pri prodaji
Majskega glasa sta mu pomaga-
la Joe Radelj in Joe Tamše. Jo-
seph Radelj je poslal 2 naroč-
nini.

Martin Judnich, Waukegan.
111., je poslal 14 naročniri, med
katerimi je ena nova, in pa zne-
sek $1.50 v tisk, sklad. Kot je
bilo že poročano, smo tam zgu-
bili zvestega naročnika in do-
brega somišljenika Rudolfa
Skalo. Rozi, ženi pokojnika.
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UNTER DEN LINDEN, najslovitejša ulica v Berlinu, kakor’je bila predno so po nji
sipali razdejanje zavezniški letalci.

alei dajejo svojo pestrost in po-
seben čar.

Življenje je lepa čaša iz tan-
kega, krhkega stekla, ki jo dan
za dnem polnijo grenke kaplje
trpljenja in ki jo vendar tako
nežno skrivamo v svojih rokah.
Ko pa je polna in ko bolečina
v nas postane nevzdržna, takrat
jo te roke, ki so jo poprej bra-
nile, same zdrobijo. Moja
je že polna. Ti si jo napolnil.
Zdrobila se bo. Par tablet
veronala
svet, ki pravijo, da si lep, pra-
vičen in usmiljen!

NEKAJ DROBIŽA
Chicago, 111. Vreme je bilo

za sedemnajst milijonov bolni-
kov, ki trpe na revmatizmu, le-
tos v tej deželi zelo neugodno.
Tako so se v pomladi, ki je za
nami, njihne bolečine poslabša-
le, na mesto da jim bi bilo bolj-
še, kakor so v tem letnem času
pričakovali. Star pacijent naj-
prvo zre z upom proti vzhodu,
v nadi za solncem, da ga bo gre-
lo in žgalo. A namesto rdeče ob-
te so se mu režali črni oblaki, v
pratikarskem znamenju psa. Ko
pa to dvoje v svoji domišljiji
gledaš, ne veš komu bi verjel:
ali razžarjeni obli, ali oblakom,
ki jo zatemnujejo. Videl pa si v
resnici skozi ves ta čas ploho,
dež in dež.

☆
Geološki izvedenci so izraču-

nali, da bo solnce ogrevalo ta
planet še sto milijonov tet.
Well, kar se nas Čikažanov tiče,
so gori omenjeni veščaki zelo
slabo računali. Kajti solnca so
nam do pričetka julija prav ma-
lo dali.

☆
“Hozana!” Ali je mogoče, da

je poljsko vprašanje rešeno, kot
pišejo listi? Nek znan časnikar
je nedavno vprašal nevtralnega
diplomata v Londonu, kaj on
meni o 'poljskem vprašanju.
Pa se je popraskal po vratu, in
dejal, da ni v temu nič defini-
tivnega. Poljak je Poljak, pa če
živi na Poljskem, v Chicagu ali
pa v Londonu. In res so Polja-
ki vzlic posrečeni rešitvi svoje
vlade še vedno zelo zamotano
vprašanje.

☆
V prihodnjih treh mesecih

tako pravijo v Washingtonu, ne
bomo več pošiljali lend-leasnih
mesnin in drugega blaga v tuje
dežele, ker ga nam zelo manj-
ka. Tega so se posebno radovali
tisti, ki menijo, da smo z mesom
Rusijo in Anglijo preveč zala-
gali. Sedaj pa smo si še Nem-
čijo nakopali. Ali ni res že
skrajni čas, da nehamo krasti
od svojih ust? .Pomagajmo koli-
kor moremo, a Nemčiji pa vrni-
mo njenega debelega Goeringa
in vse ostale debelušne nemške
kriminalce. Naj ji bo to v po-
vračujoči lend-lease, da bo z
njim sama obračunala in s tem
nam, Rusom in Angležem pri-
hranila trud.

☆
Ko je bil nadčloveški nemški

narod premagan in ko je bilo
milijone Nemcev primoranih iz-
seliti se s svojih domov, so na-
ciji še vedno trdili, da je to te

moje iskreno sožalje.
Frank Cvetan, Johnstown,

Pa., je naročil še 25 iztisov Maj-
skega glasa. Poslal je tudi dve
naročnini in novce za oglase v
Majskem glasu.

Cleveland, O.: John Krebel
je poslal 14 naročnin; Anton
Jankovich pa novce za oglase v
Majskem glasu in $1 tisk, skla-
du. Frank Hribar (Newburg) pa
članarino Prosvetni matici od
društva “Danica” št. 34 SDZ ter
novce za prodane izvode Maj-
skega glasa in za oglase v nje-
mu.

Jacob Ambrozich, Moon Run,
Pa., je poslal novce za prodane
Majske glase, katerih je naro-
čil še 5, ter za oglase v njemu.
Ob enem je poslal $5 v sklad
300-terih, ki jih je prispeval dr.
F. J. Arch, Pittsburgh, Pa.

Vinko Peternel, Strabane,
Pa., je poslal članske prispevke
za klub 118 JSZ, 4 naročnine in
$1 tisk, skladu, ki ga je daro-
val Frank Samsa. V avgustu,
pravi, da bodo imeli klubov pik-
nik, na katerem nameravajo
podvzeti tudi obširno akcijo za
pridobivanje novih naročnikov
listu. Da bi te uspeli!

Anton Zornik, Herminie, Pa.,
je naročil še 15 izvodov Majske-
ga glasa, poslal 41 naročnin in
$4 v tisk, sklad.

Joseph Jež, Warren, 0., je
eden tistih, ki se malo oglaša v
javnosti, stori pa za list kolikor
more. Poslal je 4 naročnine.

Max Martz, Buhi, Minn., je
poslal dve naročnini.

Anton Shular, Arma, Kans.,
je naročil še 5 Majskih glasov.

Joseph Ovca, Springfield, 111.
je poslal $5 kot darilo Prole-
tarcu k njegovi 40-letnici in pa
ker se niso mogli udeležiti pik-
nika zadnji mesec. Poslal je tu-
di dve naročnini in članarino za
klub 47 JSZ.

Frank Novak, Los Angeles,
Calif., je poslal 2 naročnini in
$1 v tisk, sklad. Albert Kahlen-
berg je naročil za $25 knjig iz
naše zaloge. On je eden naj-
boljših odjemalcev naše knji-
garne.

Matt Malnar, Willard, Wis.,
ki je pomočnik pri agitaciji Mi-
ku Krultzu, je poslal 2 naroč-
nini in pravi, da se bo v krat-
kem spet zglasil. Sploh pa Matt
rad kaj stori za Proletarca v
enem ali drugem oziru.

Mike Kopach, Barberton, O.;
je poslal dve naročnini.

Po daljšem molku se je spet
enkrat oglasil Anton Udovič,
La Salte, 111. Poslal je 13 na-
ročnin, $2.50 v tisk, sklad in
novce za prodane Majske glase.

Opazke so se izčrpale, zato
zaključujem to kolono. Upam,
da bo prihodnja prej izšla in da
bo beležila boljši napredek.

Proletarec je bil ustanovljen, da
služi delavstvu. Tej nalogi je zvest
v vsakem slučaju, v krizah in “do- j
brih” časih, v vojnah in miru. Pod-1
pirajte ga.

trenutek v zgodovini. Barbari
(z vzhoda) bodo nekega dne še
bolj tepeni in Nemčija postane
bolj veličastna ko kdaj prej. To
je opij, ki pa omamlja veliko
ljudi tam in tukaj.

☆ •

Kakšna bo bodoča Nemčija?
To skrb prepuščamo trojici, ki
sedaj zboruje v Potsdamu. Am-
pak rdeča (sovjetska) armada
to vprašanje po svoje rešuje ne
da bi čakala na sklepe trojice.
Vsi v njenem delu tretjega raj-
ha so primorani delati, ako so
zdravi in sposobni za delo. Pri-
morani so prispevati ta davek
dela s svojim umom in rokami
vsi v starosti od 18. do 55. teta.
Vsakdo je podvržen temu zako-
nu, pa naj bo aristokrat, ali pa
milijonar. Delavci pa so tega
itak že vajeni pod vsakim reži-
mom.

Ni pa enako “hudo” v tistem
delu Nemčije, ki ga kontrolira
ameriška in angleška armada.
Tam se imovitim Nemcem še
vedno dobro godi.

K
Vojaške oblasti poročajo, da

so se spolne bolezni med našimi
vojaki v Nemčiji povečate za 50
odstotkov. Angleško in ameri-
ško poveljstvo ni dovolilo na-
šim fantom nobene pobratimije
z Nemkami, pa so se ljubimkali
menda na skrivaj s takimi, ki
se jih označuje za pocestnice.
Rezultat pa je po izjavah naših
zdravnikov strahoten.

☆
Zavedno delavstvo ve, kaj

pomeni svoboda govora in tiska
v pravem pomenu besede. A so
tudi izjeme. Nekateri, ki se du-
šajo, da zahtevajo resnico, se
pred njo skrivajo.

Konferenca v San Franciscu
se je zaključila brez prelivanja
krvi. A tudi vzrokov, radi kate-
rih nastajajo vojne, ni odstrani-
la. Mogoče sem v zmoti, a jaz
ne morem verjeti, da bi se vsi
ti diplomati v zadnjin osmih le-
tih spremenili v bete golobe.
Tudi ne verjamem, da je današ-
nji diplomaciji kaj posebno na
tem, da zgradi pogoje za trajen
mir. Kajti očividno mešetari po
starih potih.

Svet torej potrebujte novega
arhitekta, ki bi mir gradil od
spodaj navzgor. Iz ljudstva za
ljudstvo.

Potrebuje ga, kot potrebuje
zemlja jutranjega solnca, da se
prebudi iz temne noči. Toda kar
delavno ljudstvo sedaj potrebu-
je, so načelni napredni listi in
izobraževalne knjige, ki izga-
njajo ignoranco iz mase.

V mislih imam pri tem naše-
ga Proletarca, ki letos obhaja
svojo štiridesetletnico. Vi in
jaz, vsi, ki smo njegovi naroč-
niki, dajmo mu pridobiti v tem
jubilejnem letu saj vsak enega
novega naročnika. In apeliram
tudi na njegove tiste čitatelje,
ki list berejo drugje, a še niso
njegovi naročniki, da-si ga na-
roče. Tako se mu bomo vredno
oddolžili.

Vsak poročen moški je upra-
vičen do boljše polovice, pečlar
pa do boljše sobe in samske svo-
bode.

☆
Civilizacija napreduje. V voj-

ni je prepovedano rabiti stru-
pene pline, dovoljeno pa je s
plameni žgati živo sovražno ar-
mado. John Chamazar.

Najboljši pripomoček pri učenju angleščine za
starejše, ali mlajšim za učenje slovenščine

je DR. KFRNOVO

"ANGLEŠKO-
SLOVENSKO
BERILO"

"English-Slovene Reader"

Cena $2.00 s poštnino vred
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