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Ekscelenca je poprosil kon-
zula, naj ga obišče.

'Prijatelj” (ekscelenca pravi
sicer “phijatelj”, kar se čuje
nekako zaupno in se visokemu
gospodu zelo poda) “slučajno
sem izvedel, da nameravate
Hansa obiskati. Poverim vam
veliko nalogo. Vi Hansa pozna-
te s pisanjem človek pri njem
nič ne opravi, kakor sploh pri
nobenem slikarju na svetu in
poslati mu stvar po uradni po-,
ti ustrašil bi se in tekel s pisa-
njem k advokatu. Cela reč pa
mora ostati strogo tajna. Vi bo-
ste šli k njemu kot diplomat in
z mandatom vlade. Saj veste,
kak čudak je: rečemo mu stvar
naravnost, nam zabrusi svoj
“Ne!” pa smo pri kraju. Sicer
se tičeva, toda ravno zaradi te-
ga ne morem ž njim govoriti o
tej stvari. Takoj bi si mislil, da
mu hočem dati miloščino. Govo-
rite ž njim vi in previdno! Nje-
ga je treba počasi, previdno na-
vrtati, toda skj ga poznate.
Skratka: hočem mu dati mesto
profesorja risanja na tehniki v
Brnu.”

Hansu?” se je konzul never-
no zasmejal. Mislim, da tega ne
bo prevzel in če tudi bi, da bi
ga bilo tam treba z žebljički
pribit in še potem bi vam ven-
dar ušel!”

Da bo mesto prevzel, ravno
to je vaša naloga,” je rekel eks-
celenca strogo, “in če bo spre-
jel. bo ostal. Hans ni več oni
mladenič, ki je vse filistre na-
vdajal z grozo, in dalje ne po-
zabite, da ima ženo, da jo ima
rad in da večkrat razmišlja, kaj
bi ž njo bilo, če bi takole na na-
glem umrl.”

Toda dovolite eksecelenca,
ali ne bodo od njega zahtevali
kakega doktorata, ali kaj po-
dobnega. Neki naš krajinar je
pred nedavnim prosil za mesto
učitelja risanja na gimnaziji in
ga ni dobil, ker ni imel izpita iz
grščine in latinščine.”

“Prosim vas, ne zbijajte šal.”
“Sveta resnica, ekscelenca.”
‘No, napišite si tukaj pogoje.

Najprej bo imenovan za izred-
nega profesorja,” in ekscelenca

je našteval vabe in konzul je
pisal.’

“In curriculum vitae naj na-
piše, to je naravnost za cesarja.
To bosta že kako sestavila, kaj
ne?”

*

Hans je prišel na kolodvor.
Konzul je skočil z vlaka in re-
kel: “Mesto profesorja risanja
na brnski tehniki ti bodo dali.”

“Kdo?”
“Ministrstvo za uk in bogo-

častje.”
“Nesmisel. Ali sem že tako

ob pamet, da bi jim bil zrel za
profesorja. Ne, dragec, iz tega
ne bo nič. In kaj naj te fante
učim. Sam ne razumem nič. In
veš, kaj mi je rekel pokojni Ma-
kart? Ljubi moj, skušajte poza-
biti, kar so vas profesorji v šo-
lah naučili, potem šele boste
slikali. To je resnica, sveta res-
nici . Čemu bi se torej sam de-
lal za norca. In ali se taka reč
sploh more naučiti? Človek mo-
ra znati gledati in če vidi, mora
poskušati naslikati, kakor vidi.
Kakor vidi on, in ne, kakor jaz
. . . Ta je lepa! Da bi mi pravili:
gospod profesor! Prideš v krč-
mo: klanjam se, gospod profe-
sor! —v trafiki: klanjam se, go-
spod profesor! vsepovsodi
sam “gospod profesor”, človek
pa ve, da ni nič in da je gotov.
In da je samo prazno strašilo za
učence. Ali misliš, da je mladi-
na danes drugačna, kot smo bili
mi? Fant, kako smo uganjali z
našimi školniki! Tak übog pro-
fesor je kakor v vicah! Übogi
so, vsi übogi! Ali si kedaj videl
za vabo privezanega jastreba?
Vsak umazan vrabec, vsaka
krotka vrana prileti in brije
norce ž njim S profesorjem je
ravno taka!”

Konzul svoje žrtve ni pre-
kinil. Hans je sipal svoje para-
dokse, svoje glose naprej in na-
prej in vedno gosteje, naenkrat
pa je začudeno vprašal:

“No, reci sam, ali nimam
prav?”

“Imaš, Hans, in popolnoma
se zlagam s teboj, da odkloniš.”

Hans je umolknil. Kakor bi
bila vsa stvar zanj končana. Tu-
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"Tukaj sem, pomožna
oskrbovalka za otroke

ZAHVALA ZA TO GRE
AVTOMATIČNEMU ELEKTRIČNEMU ŠTEDILNIKU"
“Nisem vedela, da bom imela toliko užitka kot ‘začasna’ mati
v oskrbovalnici za otroke podnevi. In ker mi preostaja časa,
da sem lahko “Child Čare Aid”, se moram zahvaliti avtomatič-
nemu električnemu štedilniku. Ta v resnici kuha zame.

“Ko grem z doma, denem jedila v peč in naravnam kon-
trolnik, kdaj se naj začne kuhati, kako dolgo, in do kake vro-
čine naj pride. In ko pridem domov, me čaka slastno kosilo še
vroče in pripravljeno za serviranje. Električno kuhanje ne raz-
greje kuhinje, je snažno in hitro. Poslušaj me in se odloči, da
si omisliš električni štedilnik, kadar bodo spet na razpolago.

COMMOMVEALTH EDISON
COMPANT

di ni celo popoldne nobeden o
nji govoril. Hans je bil sploh
molčeč. Zdaj pa zdaj je sicer še
zablestel kak dovtip, kak lep
spomin, kaka krepka primera,
toda vse nekako bolj iz navade,
iz rokodelstva, ko iz prekipeva-
jočega, šumečega duha.

Po večerji, ko je gospa odšla
spat, so prišle na vrsto cigare.
Hans je po svoji navadi hodil
po veliki sobi, konzul je mirno
sedel pri kozarcu vina. In ča-
kal ....

Naenkrat se je Hans ustavil
pred njim in mu ostro pogledal
v oči: “Ali mi ne dajejo te pro-
fesure prav za prav kakor kak
kot?”

“Tega bi ne rekel, Hans,” je
leno odgovoril konzul. “Veš,
Avstrija prav za prav nima in-
stitucij, v katerih bi oskrbovala
svoje zaslužne ljudi. Vlada tudi
nima toliko denarja, da bi jih
lahko zaposlila, in tako so našli
tele profesure. Veš, na vse zad-
nje državo vendarle grize vest
zaradi zanemarjenih dolžnosti.
In če gre vsak groš za vojsko,
pa najde država vsaj tako pro-
fesuro.”

“In izredni profesor, kaka
stopnja je to, kak ‘Rang’ v pri-
meri z vojsko?”

“Izredni profesor? Podpol-
kovnik.”

“In kakšen rang ima Franti-
šek Taborsky?”

“František Taborsky je stot-
nik.”

“Tedaj bi moral pred menoj
stati haptacht!” se je zasmejal
Hans.

“Seveda bi moral. Toda kaj
pomaga vse skupaj, ko pa ti
profesure ne moreš sprejeti,” je
resno pripomnil konzul.

“In ti bi jo sprejel?”
“Na mestu. Misli si: skrb za

vsakdanji kruh, ali vsaj za kra-
jec kruha je končana, ni ti tre-
ba s slikami iskati mecenov,
niti čakati na naročila, ki so
ti večkrat v dno duše zo-
prna, in kar je glavno: zapreš
danes ali jutri oči, pa ima žena
penzijo. Razen tega imaš atelier
na tehniki in delo ni tako stra-
šno, vsega skupaj kake štiri ure
na teden. Toda, kakor pravim,
to bi mene pripravilo do tega,
da bi po taki službi zgrabil z
obema rokama, pri tebi je stvar
seve drugačna.”

“Ali menda nisem človek ka-
kor ti?”

“Si, Hans, toda tebi je ta pro-
fesura zoprna.”

“Hm, to bi se premagalo. Ta-
le penzija za ženo, to je imeni-
ten človeški izum. Taka sirota
si vzame človeka, skrbi za nje-
ga vse življenje, človek potem
umrje, ona pa bi naj šla bera-
čit —”

“Živa resnica, Hans, toda —”

“Sicer pa imaš tudi zaradi
slik popolnoma prav. Pride člo-
vek, pa si želi to, želi ono
človek bi zblaznel nad takimi
meceni! Naslikaj mu večnega
Žida, toda v ozadju hoče še ime-
ti Jeruzalem in nad njim zaha-
jajoče solnce. Pa sem ga vpra-
šal, ali hoče še imeti na levi
Betlehem in svete tri kralje in
zvezdo pa je človek še dolgo
premišljal, predno je rekel: Ne,
to bi menda bilo preveč . .

.”

“Toda meni se zdi, da ti ni-
maš niti trohe daru za takega
učitelja.”

“Daru? Človek zmore vse, če
le hoče. Ko sem študiral na aka-
demiji, sem se preživljal s po-
učevanjem na klavir, in kako
sem učil!”

“Verujem ti. Če hočeš, si res
lahko priden in vztrajen. Teh
par sto tvojih slik —”

“E, ne govori o tem. Reci mi:
ali bi na mojem mestu sprejel?”

“Takoj.”
“Dobro. Jaz bom tudi. . . To-

da kam je treba pisati za to?”
je vprašal v skrbeh.

“Ekscelenci na Dunaj. Ali pa
telegrafirati. To je krajše, in ti
ne ljubiš ravno pisanja pisem.
Pisal bom jaz. In potem bova
takoj sestavila curiculum vi-
tae.”

“Čemu to?”
“To je za cesarja. Samo for-

malnost.”
Hans se je zamislil.
“S tem curriculum vitae pa

bo slaba. Veš, cesar je bil en-
krat na razstavi, se ozrl na neko
mojo sliko in rekel: “Ja, malt
der Herr lauter solehe abscheu-
liche Sachen? Ko bo videl moje

ime in se spomnil one slike, pa
bode vsega mojega školnikova-
nja konec.”

“Ampak Hans, saj so vendar
tvojega “Povodnega moža” ku-
pili za cesarski muzej! In ta je
vendar tudi abscheulich.”

Ob treh zjutraj sta oba šla
spat. Konzulu se je to noč sa-
njalo o važnem poslanstvu, s
katerim je šel z dunajskega
dvora na' petrograjskega.

*

Po osmi uri zjutraj sta sesta-
vila telegram za ekscelenco. Di-
plomatično zavit, da bi bila va-
rovana “najstrožja tajnost”:
“šprejmem. Hans.”

Pred obedom sta sestavila
curriculum vitae. Za vse sluča-
je in da bi se Hansu pregnal
strah, je bilo tam izrečno ome-
njeno, da je njegovo delo “Po-
vodnji mož” bilo kupljeno za
cesarski muzej. In da tam visi.

Nakar je napisal Hans dopis
ekscelenci, ki se je začel z be-
sedami: Tukaj ti pošiljam das
Lied vom armen Johannes/. .

Konzulovo pismo imenovane-
mu gospodu pa se je začelo: Po
uspešno izvršenem naloženem
mi diplomatskem poslanstvu, se
dovoljujem priporočati Vaši
Ekscelenci še za nadaljne uslu-
ge. Poznam n. pr. še deset sli-
karjev in dvajset literatov, pri
katerih bi ne bilo toliko težav,
kakor pri najinem prijatelju
Hansu, če bi kje kaka služba...”

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Danes čitam

v kapitalističnem dnevniku o-
glas, “potrebujemo delavcev od
18 do 35 let starih”. Kaj pa ta
oglas res pomeni? N. pr., kaj
naj pomeni za stare “penzioni-
ste”, ki se dnevno shajajo v na-
šem Delavskem centru, ako ne
zanje še več zabave in še več
družbe?

Se še spominjate zadnje kri-
ze, ko so čez 40 let stari brezpo-
selni delavci organizirali “dru-
žabne klube”, a za radikalne po-
litične klube pa niso imeli časa?

☆
V zadnjih predsedniških vo-

litvah lansko leto so naši vojaki
glasovali večinoma za Roose-
velta in v Angliji 5. julija pa
angleški vojaki v ogromni veči-
ni proti Churchillu. To pomeni,
da so tudi vojaki, ki so res ve-
liko prestali v vojni, za spreme-
nitev sedanje družabne uredbe
tako, da bo ljudstvu v korist,
ne pa samo za “free enterprise”.

Vojaki so bili še vselej po-
zvani protektirati sistem kakr-
šen je. Pa bilo za cesarja, za
kralja ali kdor že je bil na vla-
di. Ampak dogodilo se je, da
sedaj tudi vojaki žele osvobo-
ditve izpod razmer, radi kate-
rih se je svet znašel v vojni. In
kapitalistični sistem sloni vsled
tega le še na bergljah.

☆
Vojaki, ki ga protektirajo, so

tudi že mnogi oprti ob palicah.
In zadnji svetovni steber, ki je
povzročil vso to mizerijo na te-
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KAKO IZHAJAMO Z JAPONCI, kar se jezika tiče? Ne lahko.
Glavni tolmači naši armadi in med častniki Hirohitove armade so tisti
japonski fantje, možje in učenjaki, ki so bili v Ameriki rojeni in so se
po japonskem napadu na Pearl Harbor priglasili v ameriško vojno slu-
žbo. Eden izmed njih je Ejyu Higači iz Los Angelesa (na levi), ki je
v poslih tolmačenja med Američani in Japonci našel na Okinawiv po
čudnem naključju tudi svojega očeta. Videla sta se prvič po osmih letih.
Oba sta naklonjena zmagi Zed. držav.

melju starega reda, je sedaj tu-
di na bergljah.

☆
Socialisti in komunisti so de-

lali napake. Tudi demokrati ni-
so izjema, ne republikanci. To-
rej ni vredno, da bi jih zago-
varjal.

V Italiji so nedavno areti-
rali ameriško vzgojenega gang-
sterja Dumunija, ki je za $25
umoril socialističnega vodilne-
ga poslanca Giacomo Matteotti-
ja. iln vestev kje so Dumunija
aretirali? V Piacenzi na La-
škem, kjer je bil šofer za AMG.
Ali po naše, za zavezniško oku-
pacijsko oblast. Dovolj pove-
dano.

☆
Mi smo danes tu na zemlji,

ne zato, da bi uživali njene čare,
ampak da prispevamo vsakdo
po svoje v vseh krajih sveta k
izdatkom za vojno bodisi z
davki,' v krvi, ali z blagom. Na-
mesto, da bf se brigali za bla-
godar vseh, nas navdušujejo za
razmere, radi katerih je nasta-
la ta vojna.

☆
Mi smo na zemlji ne zato ker

smo hoteli biti temveč ker smo
se rodili na nji. Nihče nas ni
vprašal za dovoljenje, ampak tu
smo. Jutri pa morda v lovu za
kruhom kje drugje. Ampak vse-
eno, sedanja generacija želi
svet, v katerem bo človeku vre-
dno živeti.

☆
Neki čikaški sodnik je v tož-

bah za razporoke izrazil mne-
nje, da so jim veliko vzrok
dvojne postelje.

On se po mojem mnenju jako
moti. Saj so postelje vse enake.

Ravno ko sem to pisanje skon-
čaval, sem v enemu čikaških
dnevnikov čital, da je v hotelu
Morrison neka 21. let stara go-
spodična zažgala v svoji sobi
posteljno opremo in s tem svo-
jo spalno obleko. Vzrok tej ne-
sreči je baje bilo to, ker se je
njen ljubimec po francosko po-
slovil. Takih “novic” je nešte-
to. Vso krivdo zanje pa se vali
na vojno.

Sistem razporok je v cvetju
in 'advokati žanjejo vse od pri-
četka vojne. Od kraja so imeli
dobičke duhovni, ki so poročali
zakonske pare, sedaj pa advo-
kati, ter sodišča, ki imajo tudi
dohodke od tega.

Zgodilo se je, kar sem v Pro-
letarcu prerokoval. Bilo je tega
dve leti nazaj. Takrat so pra-
vili, da kako lahko je dobiti
razporoko v Sovjetski uniji. A
vojna je razmere v nji spreme-
nila in dobiti ločitev zakona je
tam težje kakor tukaj. Ampak
poštenejše. Kajti tam jo dobiš,
če si -upravičen, ne pa vsled bo-
gastva in vpliva.

☆
Upam, da Mrs. Rose Jurman

iz Clevelanda ni vec razočara-
na. Ko je prišla iz Clevelanda
sem na obisk, so ji na železni-
ški postaji ukradli kovčeg. To

v našem mestu ni nič novega.
Snamejo ti ga pred nosom celo
na uličnem pločniku. Čikaški
gentlemani so pač take sorte,
da te hočejo razbremeniti prt-
ljage. Ker čim manj jo imaš,
manj truda imaš.

Chicago je sicer pošteno ka-
toliško mesto. Ima vernega ka-
toličana za župana in večina po-
licajev je irskega pokolenja, ki
so vsi zvesti cerkvi, čeprav v
svoji službi preklinjajo kot sto
vragov.

Ampak kadar tolovaji ukra-
dejo avto županu Kellyju, in
kadar oropajo celo glavno poli-
cijsko postajo, potem se ti še
vseeno zdi, da smo Čikažani še
vedno v kaponijevih časih.

To je lahko v tolažbo ne sa-
mo Mrs. Jurmanovi, ampak
vsem, ki pridejo sem na obisk
in odidejo okradeni nazaj.

Za šalo menda nabirajo na
priporočilo nekega dopisnika v
Chicago Sunu po lOc, da bi či-
kaški policaji nabavili alarmni
zvon, ki bi jo zbudil, ali kot
pravimo po naše, “burglar
alarm”.

☆
Še danes mi ne gre v glavo,

čemu je katoliška mati primo-
rana iti po porodu svojega de-
teta v cerkev, da jo duhovnik
“očisti”, ni pa tega treba storiti
njenemu možu, čeprav je “gre-
ha” enako deležen, oziroma
prav tako kriv?

☆
Še nikoli se nisem navduše-

val za krvavo revolucijo, a zgo-
dovina priča, da še nikdar ni
napredoval kak narod brez nje.
In prav tako so se revolucije
lahko pomaknile nazaj v kon-
tra revolucije seveda s silo.
Poglejmo v Španijo, v Argen-
tino, Portugalsko itd.

/ ☆
Well, koncem konca mi še ve-

dno lahko rečemo, da živimo v
svobodnih Zed. državah in prav
lahko se bahamo, da živimo v
najbogatfejši deželi na svetu.
Naši kongresniki so si sami sebi
povišali plačo kar za $2,500 na-
enkrat in ob enem sklenili, da
se naj davčni oblastniki drže
proč od nje. Je torej tisto povi-
šanje oproščeno vsakega davka.

To ni slabo, če so pomisli, da
je “masa” naših zakonodaj za-
popadena v advokatih tretjega
reda, oziroma vrednosti, kar se
merila sposobnosti tiče. Seveda,
v tej skupini je tudi nekaj belih
vran.

☆ '
Da, nad Evropo, ki je na po-

lovico porušena in uničena, vi-
se črni oblaki. Ali ni to žalostno
za narode, ki so se smatrali naj-
bolj civiliziranim?

☆
Ljudstva imajo sedaj prilož-

nost zaceliti rane, ki jim jih je
zadejala vojna, in ob enem jim
je dana priložnost odpraviti
vojne. Ali se je bodo znala po-
služiti?

☆
Vzelo bo leta in leta časa,

predno bodo mogle delavske
stranke, kot je n. pr. v Angliji
in Titova v Jugoslaviji, popra-
viti škodo, ki je bila v vojni
storjena vsled ignorance člove-
štva.

☆
Pozno in NE. Ko je v Akronu

zastavkalo 17,000 delavcev v
ondotnih tovarnah kavčuka,
jim je bivši clevelandski župan,
sedaj ohijski governer Frank
Lausche ukazal iti nazaj na de-
lo, ali pa v— armado. To je se-
daj “patriotično”. Ampak kar
me zanima je to, da med irskim
in slovenskim demokratom, ka-
dar se gre proti organizirane-
mu, upornemu delavstvu, ni no-
bene razlike.

☆
Moji lasje postajajo sivi.

Menda največ iz vzroka, ker
sem vsak dan starejši. Ali pa se
morda staram zato, ker se pre-
več zanimam za demokracijo?

Tudi naš župan Kelly veruje
v demokracijo. In pa tatovi, ki
so mu ukradli avto, češ, saj je
vendar to ljudska lastnina, ne
privatna.

In kot sem že omenil, ko so
tatovi okradli tudi glavno poli-
cijsko središče, kjer je bilo na-
kupičenih vse sorte radio apa-
ratov, pa revolverjev, dragih
ur itd., ki so bile vzete tatovom,
si ne moreš kaj, da bi ne pomi-
slil, kako čudna je vsa ta naša
uredba, ki pravi, da te ščiti
pred razbojniki, pa končno uvi-
diš, da niti policaji samega sebe
in ne svojih stvari niso varni
pred njimi.

John Ckamazar.

VESELE IN DRUGE NOVICE
Milvvaukee, Wis. Še zme-

rom se radujemo, da je na An-
gleškem zmagala del. stranka.
Če Attlee ne bo posnemal Mac-
Donalda, in ako bo Laski izva-
jal socialistične teorije v pra-
ksi. pa bosta oba na svojih me-
stih. In zvezde raznih Thoma-
sov in Browderjev bodo kaj
kmalu zatemnele. Saj že itak
prehajajo v pozabljenost.

*

Pri nas v Milwaukeeju se
imamo po navadi. Včasi je lu-
štno, včasi ne. Naš dični lokalni
časnikar še vedno siplje ogenj,
žveplo in fižolove strelice na
vse, kar ni po njegovi volji. Ej,
prijatelji, to vam grmi in tre-
ska tam doli na Nat’l Ave.! Pa-
metni ljudje pa gredo svojo pot.
Nekateri reveža pomiljujejo,
drugi se mu poredno smejejo.
Resno vzame Radota le malo-
kdo. Dokaz temu je, da glavna
tarča fičefaja, izposojenega od
clevelandskega Jakata Debev-
ca, SANS, pri nas prav dobro
napreduje. Zato pa se tukajšnji
Sansovci ne spuščamo v pole-
miko, ker bi bila le v reklamo
nasprotnikom. Z resnimi ljud-
mi, hočem reči, z iskrenimi, bi
se že pomenili. Tako pa, “oče,
odpusti jim!” Frank Puncer.

Kolikšna je moč
ameriških komunistov?

Sedaj, ko so se ameriški ko-
munisti spet oklicali za politično
stranko, mnogi razpravljajo,
koliko so “nevarni” takozvanim
ameriškim ustanovam in kak-
šne izglede ima v bodočih kam-
panjah. Njen novi glavni vodja
je William Z. Foster, ki je pred
leti že imel to vlogo, potem pa
jo je dobil Earl Browder, ki je
sedaj iz strankinega vodstva
popolnoma vržen, češ, da je
stranko vodil po krivih potih.

Kar se tiče glasov, jih ameri-
ška komunistična stranka ni še
nikoli dobila impozantno števi-
lo, dasi bi iz vpitja proti nji v
kapitalističnem tisku in po ra-
diu človek sklepal, da jih ima
milijone. Največ glasov je do-
bila v volitvah leta 1932, v času
ko smo bili v silni ekonomski
krizi. Njen predsedniški kandi-
dat je bil omenjeni W. Z. Fo-
ster, ki je dobil glasom uradnih
podatkov 102,991 glasov. Vseh
skupaj je bilo oddanih 39,816,-
522. Štiri leta pozneje je dobil
komunistični predsedniški kan-
didat 80,159 glasov, leth 1940
pa le 46,251. Lani komunisti-
čna stranka pa sploh ni imela
svojih kandidatov. V volilni
kampanji je agitirala za Roose-
velta in razne druge kandidate
starih strank.

Jugoslavija za socializacijo
težke industrije

Časniška agencija UP je dne
9. avgusta poročala iz Beograda
o dalekosežnih načrtih Titove
vlade, med njimi o planu za so-
cializiranje vse težke industri-
je v Jugoslaviji. In rečeno je
tudi, da bo tudi male industrije
polovico podržavljene.

Grčija naj se čimprej *

odloči, kam in kako
Po zmagi delavske stranke v

Angliji je bilo grški vladi po
Attleeju naročeno, da naj si
aranžira volitve ko hitro mogo-
če, zato, da bo grško ljudstvo
vedelo, pri čem da je. Delavska
stranka trdi, da ne bo nadalje-
vala Churchillove politike v
Grčiji, to je, da bi ji silila ne-
priljubljenega kralja nazaj, am-
pak želi pa, da se politično o-
zračje na Grškem razčisti.

To se bo v kratkem moralo
zgoditi in kot izgleda, v škodo
kralju Georgu, ki bi mogel na-
zaj na grški tron samo s pomoč-
jo angleške oborožene sile.

Eksekutiva A. F. L. se
proglasila za namestnico
konvencije

V začetku avgusta je pričela
s svojo sejo eksekutiva Ameri-
ške delavske federacije, ki se je
ob enem proglasila za polnomo-
čno sklepati o vsem, kar običaj-
no spada le v področje konven-
cije. Ampak ker konvencije
vlada ni dovolila, zaradi trans-
portnih regulacij, je predsednik
Green odločil, da naj njene na-
loge izvrši eksekutiva.

Širjenje Proletarca koristi
edino le delavski stvari. Agiti-
rajte zanj!

3


