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DOJENČEK
Trojica nas je bila: moja

žena, jaz in naša služkinja. In
ker je moja žena najela za po-
čitnice veliko vilo, je ostal mali
kabinet prazen. Ta kabinet sem
hotel rabiti za delovno sobo, to-
da žena mi je rekla:

“Čemu ti bo delovna soba?
Poleti vendar ne delaš. In če
hočeš napisati pismo, ga lahko
napišeš tudi v moji spalnici.”

“Toda čemu naj ostane kabi-
net prazen?”

“Idejo imam: oddajva ga v
najem,” pripomni moja žena.

“Komu?” sem nervozno vpra-
šal. “Kakšni dami? Ta ima svo-
je muhe. Treba ji bo1 dvoriti, ti
boš ljubosumna. Kakemu go-
spodu? Ta ti bo dvoril in tega
zopet jaz ne prenašam.”

“Toda, dragec moj, majhne-
ga otroka bova vzela v oskrbo
.. . Deklico ali dečka .. . Tako
silno ljubim otroke.”

Že zdavnaj sva sanjala o otro-
ku, imela pa nisva nobenega . . .
To se pravi, jaz sem imel nekje
otroka, toda moja žena ni sme-
la tega vedeti.

“Prav imaš, draga ženka.”
sem rekel zamišljeno .. . Prav
imaš ... Ta otrok nama bo sla-
dil dneve samote.”

Naslednjega dne potujem v
mesto in dam v list naslednji
oglas:

Mlada zakonca, brez otrok,
stanujoča v prekrasni poletni
vili, vzameta dečka ali deklico
v popolno oskrbo. Pogoji: Me-
sečno 30 rubljev. Ljubeznjivo
ravnanje, skrbno nadzorstvo,
dobra kuhinja. Pisma je poslati
na naslov: -

V treh dneh prejmem tole
pismo:

Visoko spoštovani gospod!
Čitala sem v listu Vaš oglas.

Ali bi ne hoteli vzeti mojega
malega Pavlika v popolno oskr-
bo, ker bom vse poletje poslov-
no zadržana v mestu? Otrok
potrebuje zdravega, svežega
zraka, je priden, ni muhast in
Vam ne bo v nadlego. Upam,
da se bo Pavlik dobro počutil
pri Vas. Odgovorite brzojavno.
Z odličnim spoštovanjem

N. Savidonskaja.
Istega dne sem brzojavil:

“Sprejmem. Pošljite ali prinesi-
te svojega ljubega Pavlika. Pri-
čakujeva ga.”

Vse jutro sva preživela v skr-
beh: treba je bilo vendar pri-
praviti gnezdece za našega ma-
lega gosta. Kupim otroško po-
steljico iz medi. postavim k
oknu otroško mizico, obesim po
stenah slike iz pravljic, po tleh
razgrnem preprogo in preskr-
bim otroško kopalno kad.

Opoldne dospe brzojav:
“Pričakujte z vlakom ob sed-

mih. Pavlika prinese pestunja.
Če bi ponoči nemirno spal, si ne
delajte skrbi. To prihaja od
zob.”

Vaša Savidonskaja.
Preči tal sem brzojav in zma-

jal z glavo.

PRIPOVEDNI DEL |
“Zlomek naj vzame vse sku-

paj! Kaj naj pomeni to z zobmi.
Če dojenček šele dobiva zobe—-
no, hvala lepa. Vso noč bo tu-
lil .. . Škoda, da sva pozabila
navesti v oglasu starost. Hotel
sem vzeti- v oskrbo otroka osmih
do desetih let; in če nama pošlje
sedaj komaj leto dan starega
dojenčka, ni to baš prijetno pre-
senečenje.”

“Vidiš,” je rekla žena z rah-
lim očitkom, “in ti si kupil po-
steljico za desetletnega otroka
. . . kam naj ga položiva? Saj bo
padel iz nje . .

.”

“Saj ga lahko priveževa z vr-
vjo,” sem cinično pripomnil

. . .
“Toda, če bo ta dojenček tulil,
potem . . .”

Moja žena me je srdito po-
gledala.

“Brez srca si! Ne delaj si skr-
bi .. . Če bo dojenček jokal, ga
že jaz potolažim. Položim si ga
na prša, mu zapojem uspavanko
in ga počasi uspavam.”

Služkinji sva naročila, da po-
greje mleko in okrog sedmih se
odpeljeva na kolodvor.

Kmalu je prisopihal vlak.
Malo potnikov izstopi iz vlaka:
pop. deklica z veliko potno ko-
šaro, čokat fant, robatih kre-
tenj. s širokim hrbtom in debe-
lim vratom ter stara ženica, ki
je držala v roki kletko s kanar-
čkom.

‘Kje je naš Pavlik?” je začu-
deno vprašala moja žena, ko se
vlak prične počasi premikati in
odsopiha.

“Morda je pestunja ona
ženska tam s košaro!” sem iro-
nično pripomnil.

“Nemogoče! Kje je potem
Pavlik?”

“Mogoče je v košari!”
• “Nesmisel,” nevoljno odgovo-
ri žena. “Saj ni maček ali mlad
psiček?”

Žena s kanarčkom se je ozi-
rala naokoli, nato stopi proti
nama in vpraša:

“Čakata Pavlika?”
“Da,” je hitro odgovorila mo-

ja žena. “Kaj je z njim? Je mar
zbolel?”

“Tukaj je!” je odgovorila
žena.

“Kje?”
“Tu je! Pavlik, pozdravi go-

spodo!”
Fant z debelim vratom in ro-

. batimi kretnjami se okrene, pri-
de k nama, vzame iz levega
kota ustnic cigareto in pravi z
globokim basom:

“Dober dan! Mama Vam izro-
ča prisrčne pozdrave!”

Moja žena je prebledela.
Vprašam ga z osornim glasom:
‘Ste Vi Pavlik?”

“Da. jaz sem! Nič se ne boj-
te. Denar sem prinesel kar s se-
boj. Tukaj je 30 rubljev. Dva
rublja manjkata. V kolodvorski
restavraciji sem spil nekaj ko-
zarčkov žganja.”

“Pestunja!” sem glasno za-
klical in odvedel ženico nekoli-
ko vstran.

“Kakšen škandal je to? Kak-
šen dojenček pa jeto? Žive mar
tako dorasli dojenčki?”
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SLOVENSKI NARODNI I
PODPORNI JEDNOTI !

USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET :
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Pestunja me je smehljaje po-
gledala in odgovori: “Cenjeni
gospod, on je še tako otroške
naravi . . . saj je to še otrok .

.
.”

“Koliko pa je star ta otrok?”
“Devetnajst let!”
“Zakaj pa je njegova mati

pisala, zlomek naj vzame vse
skupaj, da ponoči nemirno spi,
da ima opravka z zobmi? Mi-
slil sem, da dobiva zobe!”

“Toda, dragi gospod,” je od-
govorila pestunja. ‘On ima že
zdavnaj vse zobe .

. . Toda zobje
ga večkrat bole, pa ne more
spati. Bodite dobri z njim!”

Ogledujem njegov široki hr-
bet in pravim: “Dobro, en me-
sec naj ostane pri nas, toda po-
tem pridite ponj!”

Pestunja *je prekrižala Pavli-
ka in ga poljubila.

“Pavlik,” je rekla, “bodi pri-
den ... ne jezi gospode... ne
prehladi se .. . milostljiva go-
spa, pazite nanj, da se ne pre-
hladi. Tu imaš, Pavlik, kanar-
čka za spomin na tvojo staro
pestunjo. Srečno, draga gospo-
da.”

Prisopihal je vlak, pestunja
vstopi in skoro izgine našim po-
gledom.

❖ ❖ ❖

Naš gojenec, moja žena in
jaz smo molče korakali proti
vili.

Med potjo postane Pavlik zgo-
voren.

“Čemu mi je starka obesila
tega kanarčka?” je jezno vpra-
šal, “kletko bom vrgel proč!”

In z otroško nedolžnostjo je
zalučal kletko v grmovje.

“Zakaj mučiti ptička?” reče
moja žena. “Izpustite ga v svo-
bodo!”

“Prosim,” pravi, dvigne klet-
ko in zlomi njene palčke. Ka-
narček je padel na tla in odle-
tel.

Molče smo hodili dalje.
“Ali so v reki ribe?” je nena-

doma vprašal Pavlik.
“Da,” sem odgovoril. “Radi

ribarite?”
Pogledal me je z nasmehom

in reče:
“Rad jih jem!”
Ko stojimo pred vilo, vpraša:
■“Ali je tu kakšen gozd? Ra-

sejo tam gobe?”
“Da, gozd je tukaj . .

. tudi
gobe rasejo. Bi radi nabirali
gobe?”

“Ali kje! Gotovo so tam lepa
dekleta, ki hodijo sama v gozd
in iščejo gobe .. . Ha, ha . ..”

Pustiva Pavlika v vrtu in od-
ideva v hišo. Moja žena je pri-
čela jokati.

“Kaj je to?” je rekla vsa iz
sebe.

Saj si hotela imeti otroka,”
odgovorim ves divji. Saj si ho-
tela stiskati otroka na svojih
prsih in ga uspavati, če ga bo-
do boleli zobje! Pojdi, posku-
šaj uspavati tega otroka!”

“Kam naj ga damo?” je ner-
vozno rekla žena. “Otroška po-
steljica je zanj premajhna . .

.”

“Svojo sobo mu odstopim,”
pravim mrko, “sam bom ležal
na tleh . . .”

“Kupila sem otroško odejo,”
je pripomnila moja žena.

“Druge odeje nimam!”
“Naj se pa pokrije s prepro-

go! Ne bo zmrznil.”
(Konec prihodnjič.)

Kadar se spomnite svojcev v
starem kraju, pošljite jim lan-
ski in pa letošnji Ameriški dru-
žinski koledar! Stane letošnji
$1.65, lanski $1.50. Pošljite nam
naslov in vsoto, drugo izvršimo
mi.

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
napram listu.

'O'' j I S'

FRANCOZINJA, ki se vrača s trga v svoji košari s šop mu korenja,
ki se ga še drži zelenjava, in s kosom štruce za svojo družino.. Pred
prodajalno je stala tri ure v liniji in ko je prišla na vrsto je bilo to
vse kar je mogla dobiti. Jutri bo morda še slabše. (Sliko dal Ameriški
Rdeči križ.) 1

GLASOVI IZ NAŠEGA GIBANJA

ustanovnih graditeljev Prole-
tarca. Tomo je še vedno čil in
dasi raj še gleda v bodočnost, se
tudi na prošlost rad spomni.
Saj je v nji vložil za delavsko
stvar veliko, svojih dni.

☆

V soboto 20. julija bo pri
Keglu v Willow Springsu (blizu
Chicaga) piknik v korist Prole-
tarca. Vsi naročniki in drugi
naši prijatelji so vabljeni, da se
ga udeleže.

☆

Prej smo omenili, da Janko-
vich in Zornik še širita naš le-
tošnji koledar. V eni prejšnjih
številk na drugem mestu pa
smo omenili, da dobiva med či-
tatelji zelo dober odmev tudi v
starem kraju. Vaši sorodniki ga
bodo veseli, ako jim ga pošljete.
Saj jim bo povedal več kot pa
cela vrsta pisem!

Naročite jim ob priliki tudi
Proletarca.

IZ KANSASA
Čudno se vrti ta svet. Ekspe-

rementiramo z atomsko bombo,
kajpak, za utrditev svetovnega
miru. “Sure, Majk!” Atomske
bombe bomo rabili le za pobija-
nje kobilic in gosenc.

Da bi si skušali ustvariti raj
na zemlji, s sedaj še večinoma
neznano atomsko silo, s tem da
bi jo upregli kot gonilno silo v
industriji, prometu, zdravilstvu
in uravnavanju vremena, to vse
je nezanimivo za splošno maso.
Ali bo v rokoborbi zmagal Conn
ali Joe, to pa to! To je bilo zad-
nje čase najzanimivejše v tej
deželi. Drugo pot pa bo morda
National ali American League,
kjer tolčejo žogo.

☆ ☆ ☆
OPA je imela čezdalje manj

zagovornikov tudi med navad-
nimi ljudmi; nasedli so propa-
gandi velebiznisa in špekulan-
tom, ki nočejo nobene kontrole
pri odiranju konsumentov. Zdaj
pa izgleda, da ne bo nikjer
“stropa” cenam navadnih po-
trebščin. Morda se bo le komu
izmed teh kritikov posvetilo v
buči, zakaj je bilo toliko hrupa
zaradi vladnega “komunistične-
ga” umešavanja v “free enter-
prise”.

☆ ☆ ☆
Kako da se imamo pri nas?

Well, pšenico spravljamo v ka-
šče, molimo ko to pišem za dež,
da bo tudi koruzni pridelek tako
obilen kot je pšeničen in jam-
ramo običajno kansaško po-
letno vročino.

Letošnji pšenični pridelek v
Kansasu je menda drugi naj-
večji v zgodovini. Kmetski urad
pravi, da bomo pridelali v Kan-
sasu okrog 200 milijonov buš-
Ijev pšenice. Poročilo iz meste-
ca SaHna v srednjem Kansasu
pa pravi, da zaradi pomanjka-
nja železniških vozov in prosto-
ra v žitnicah so farmarji prisi-
ljeni grmaditi pšenico kar na
prostem na zemljo, kjer je iz-
postavljena vremenu in uniče-
vanju. V njih okolici leži že nad
40 tisoč bušljev pšenice kar v
kupih na prostem. Drugod pa
pišejo o pomanjkanju kruha in
še bolj o pomanjkanju krme za
perutnino in živino, in vladni
“izvedenci” pravijo, da najhujše
pomanjkanje še le pride.

Res, zelo, zelo modro je vse
urejeno pod sedanjim sistemom.
Bog nas varuj socializma, ker
morda bi potem ne pustili lju-
dem stradati in pridelkom gnjiti
na polju.

☆ ☆ ☆
“Pasja logika”: Kadar se ho-

če naročnik znesti nad nepri-
ljubljenim zastopnikom pa pu-
sti list, češ, zdaj mu bom pa rog
urezal, kot da je list lastnina
zastopnika. Zaveden delavec, ki
podpira list iz prepričanja, ga
ne bo pustil zaradi kapric in
osebne mržnje.

☆ ☆ ☆
Pred nekaj tedni je tukaj

umrl. Joseph Arh, star 78 let.
Dasi mož, zaradi visoke starosti,
ni bil zadnja leta aktiven, je
vendar vselej komaj čakal, da
sem mu prinesel Druž. koledar
ali Majski glas. Prejšnja leta,
ko je živel še v sosedni naselbi-
ni Breezy Hill, se je zelo udej-

Izkaz poslanih naročnin, ob-
javljen v prejšnji številki, je bil
zelo povoljen. Enako tudi izkaz
prispevkov listu v podporo. Pr-
vega priobčujemo vsake štiri te-
dne, drugega pa kadar je izkaz
dovolj visok. Vsem, ki pomaga-
jo v tema rubrikama, priznanje,
z željo, da si pri tem delu ne
vzamejo počitnic.

☆

Ko je nedavno naša dobra
prijateljica Julia Parkel iz Los
Angelesa, Calif., poslala naroč-
nine in pa znesek listu v podpo-
ro, je ob enem omenila, da zelo
pogreša Drobiž, ki ga je zbiral
v tem listu John Chamazar. Ozi-
roma, omenila je, da ga težko
čaka naročnica Maria Cupin
(Santa Ana, Calif.). Ob enem
Mrs. Parkel omenja, da nas ob-
iščejo, če ne letos, pa saj pri-
hodnje leto.

☆

Anton Shular iz Kansasa ter
John Krebel iz Clevelanda sta
dva izmed onih, ki sta naši novi
upravnici Ani Benigerjevi vo-
ščila v njenem delu vse naj-
boljše. Taka pisma človeka vz-
radoste. Kajti ni samo delo,
temveč dobra volja sotrudnikov
ter naročnikov v splošnem, ki
te spremlja v njemu.

Ko je obnovil naročnino na
Proletarca Anton Podobnik iz
Sheridana, Wyo., je priložil pe-
tak v sklad za otroško bolnico
v Sloveniji. Naravno, izročili
smo ga Sansovemu uradu v Chi-
cagu.

☆

Ko je bila Angela Zaitz na
konvenciji svoje unije v New
Yorku, si je dobila dovolj časa
tudi za obiske k ondotnim roja-
kom. Pozna jih veliko, ker so
mnogi iz domžalskega okraja in
se pečajo z enako obrtjo (klobu-
čarsko stroko). Dobila je tri ce-
loletne nove naročnine in izvr-
šila v korist našega gibanja pre-
cej druge agitacije.

Naš zastopnik v Pueblu, Colo.
Louis Yoxey, je svojo službo vs-
led zdravstvenih razlogov pu-
stil. Bil je v nji vesten in za šir-
jenje tega lista v “zapadnem
Pittsburghu” veliko storil. Nje-
gov naslednik je Louis Malen-
šek. Stanuje na 2211 Routt Ave.
Upamo, da bodo naši naročniki
v Pueblu z njim sodelovali in
mu pomagali, da dobi Proleta-
rec tam cirkulacijo večjo kot jo
je še kdaj imel.

☆
Leo Zevnik v La Sallu je pi-

sal upravnici: “Me veseli, da si
prišla pomagati našemu stare-
mu prijatelju Proletarcu.” Hva-
la za voščilo. ’ Naravno, Leo je
ob enem poslal tudi naročnine.

☆
V sanatoriju v Nopemingu v

Dr. John J. Zavertnik
PHVSICIAJJ and SURGEON

3724 VVEST 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.

Tel. Cra\vford 8440
If n» answer Call

Austin 5700

Minnesoti imamo naročnika,
Frank Smuk po imenu. Obnovil
je naročnino in poslal $1 v ti-
skovni sklad. Je res razveselji-
vo, ko ima list prijatelje tudi
v takih krajih. Upamo, da se ro-
jak Smuk dobro počuti in da se
mu zdravje krepi. Hvala mu za
voščila.

☆

Peter Benedict iz Detroita
(Berkley) si je vzel letos precej
dolge počitnice. Nedvomno, za-
služil si jih je. Prevozil je velik
del dežele, bil v hosti, da se od-
počije, a ob enem se veliko gi-
bal tudi med ljudmi. Skozi ta
čas pa ni pozabil “Proletarca”,
kateremu je od nekdaj prijatelj
in mu poslal v tiskovni sklad
S3O. Ob enem je obljubil, da nas
v kratkem osebno obišče.

George Smrekar, W. Aliquip-
pa, Pa., je skupno z M. Goren-
cem nabral na priredbi pennsyl-
vanskih društev SNPJ dne 30.
junija $22.00 v tiskovni sklad
Proletarca. Frank Strah, Bridge-
ville, Pa., je nabral na isti pri-
redbi v enak namen $22.25.

(Razni drugi prispevki iz iste
priredbe bodo v izkazih in tudi
v tej koloni bodo omenjeni.)

☆
Anton Jankovich v Clevelan-

du še vztraja pri prodajanju le-
tošnjega družinskega koledarja.

Enako Anton Zornik v zapa-
dni Penni. Slednji je naročil tu-
di nadaljne izvode “Slovensko-
ameriške kuharice”. To knjigo
ima v zalogi Proletarčeva knji-
garna.

Na priredbi dneva SNPJ dne
30. junija v Penni je bilo okrog
3,000 ljudi. Eden izmed govorni-
kov je bil Frank Zaitz. Anton
Zornik in več drugih si je vzlic
neznosni vročini prizadevalo
dobiti Prosveti novih naročni-
kov—letos je jubilej njene 30-
letnice, vmes je bilo precej agi-
tacije za Proletarca in pa tudi
za SANS in otroško bolnico v
Sloveniji.

Sploh je bila vzlic pekočemu
solncu to sijajna prireditev.
Kvartič, Maglič, Kumer in dru-
gi, ki so jo vodili, so lahko po-
nosni na uspeh. Delavcev pa je
bilo nešteto —in delali so od
jutra do poznega večera. Vsa
čast Pennsylvančanom!

A
Kadar korespondirate z našo

novo upravnico Ann Beniger, ji
lahko brez skrbi pišete sloven-
sko. Naš jezik dobro obvlada.
Ko se z njo seznanite, boste la-
hko vsa pisma z njo prijatelj-
sko izmenjavali.

☆
Dne 5. julija se je oglasil pri

nas eden izmed pionirjev naše-
ga gibanja, Tomo Besenič iz De-
troita. On je bivši predsednik
Hrvatske bratske zajednice in
eden izmed graditeljev hrvat-
skega delavskega časopisja v tej
deželi. In bil jetudi eden izmed

BARETINCIC & SON j
;• POGREBNI ZAVOD JI
!; Tal. 20-3CI I '

424 Broad Street J
JOHNSTOWN, PA. j

stvoval v ondotnem
nem gibanju. Socializma se je
že “nalezel” pred 50 leti, ko je
premogaril v Zagorju ob Savi.
Doma je bil menda v vasi Gor-
nja Lipovica, fara Kolovrat v
litijskem okraju. Zapušča pet
sinov in hčer, ki vsi žive v indu-
strijskih mestih. Kot zaveden
delavec je delal za boljšo in pra-
vičnejšo družbo in zato zasluži
časten spomin. A. Shular.

Piknik v korist
Proletarca

Chicago. Klub št. 1 JSZ je
zgodaj v začetku leta sklenil,
da priredi, kakor vsako leto, i v
tem poletju piknik v korist Pro-
letarca.

Ker so bili pri Keglu v Wil-
low Springsu vsi nedeljski da-
tumi za piknike že oddani, smo
se odločili, da ga priredimo v
soboto.

To bo v soboto 20. juliji.
Naš odbor je imel v ta namen

sejo 26. junija in sklenil, da se
bo piknik vršil v vsakem vre-
menu in v vsakem slučaju.

Čeprav vsega manjka, so nam
člani ter članice in prijatelji za-
gotovili, da komur se navadna
voda upira, bo dobil piva ali pa
sodavice po mili volji.

Godba bo izborna. In vstop-
nine ni. Poskrbljeno bo tudi za
razne igre in balincarji pa naj
pripeljejo kroglje s sabo, da jih
ne bo zmanjkalo.

Torej na svidenje vsi na Keg-
lovem vrtu v soboto 20. julija
v Willow Springsu.

Delo UNRRA v
Macedoniji
..Washington.—ONA—UNßßA

poroča o dobrem uspehu svoje-
ga delovanja v Macedoniji. Vse-
ga skupaj je bilo poslanega po
UNRRA 16,654 ton živeža v Ma-
cedonijo, s čimer je bila pre-
prečena lakota. Preteklega leta
je bilo obdelane le polovica ma-
cedonske zemlje, ker ni bilo na
vsem ozemlju niti enega same-
ga traktorja ali modernega plu-
ga. Povrh tega pa je še nasto-
pila velika suša.

Danes je pogled na to zemljo
povsem drugačen, pravi poroči-
lo. Vse je zeleno, vse obdelano,
a UNRRA pošilja svoje tovorne
avtomobile vsepovsod z zaloga-
mi sladkorja, mleka v prašku in
drugih živil. Pred letom dni so
prenašali hrano le okorni mali
vozički ali pa so jih prenašali
ljudje na hrbtu.

Izgube Švicarjev
Švica je ena onih dežel, ki je

bila vsa obkrožena z vojno, toda
ima vzlic temu le finančne iz-

| gube vsled nje, in pa nekaj
bomb je pomotoma padlo nanjo.
Izgube Švicarjev znašajo v voj-
nih zonah $204,984,000.

Veteranov mnogo
brezposelnih

Prvi teden v maju je prejelo
brezposelnostno podporo v Illi-
noisu 77,082 veteranov, izmed
njih 35.447 v Chicagu. Skupno
so jo prejeli v enem tednu sl,-
727,120.

RAZGOVORI
(Nadaljevanje na 2. strani.)

med našim ljudstvom v tej de-
želi, v kateri ne bi prednjačili
naši sodrugi in somišljeniki. In
kakor smo delali v prošlosti ta-
ko bomo i v bodoče. Našemu li-
stu moramo zagotoviti obstoj in
bodočnost.

☆ ☆ ☆
Tik ob zaključku tega pisanja

sem prejel od mojega prijatelja
Jožeta Lista iz Mehike številko
delavskega dnevnika “El Popu-
lar”. V njemu je prevod članka
“Krivda Italije”, kateri je izšel
v “Ljudski pravici” v Ljubljani
in bil nato ponatisnjen v Pro-
sveti. V omenjenem mehiškem
listu je izšel z naslovom “Quien
es Victima de quien .

.
.?”

Članek je namenjen mehiški
publiki, da bi prerekanja velike
četvorice, ki je in menda še zbo-
ruje (v Parizu) boljše razumela.
Pred vsem pa položaj glede pri-
morskega vprašanja.
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