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ARKADIJ AVERČENKO:

DOJENČEK
(Konec.)

V sobo stopi služkinja s cuc-
ljem in steklenico za dojenčke
v roki.

“Tukaj je mleko za dojen-1
čka!” pravi.

“Hvala,” odvrnem. “Postavi-
te tudi steklenico s konjakom!
na mizo!”

Pred odprtim oknom se je po-
javil Pavlik.

“Hm, ideja ni napačna,” je
pripomnil. ”Dobimo za večerjo
ribe? Zrezek? Sir?”

“Da!” je odgovorila moja
žena.

“Imenitno! Potem lahko ta-
koj danes spijem z Vašim mo-
žem nekaj steklenic konjaka,
da utrdiva najino znanstvo.”

“Vi smete piti,” odgovori moj

ja žena. “Toda mojega moža pu-
stite s tem pri miru.”

Naslednjega dne je dospelo
pismo Pavlikove matere:

Dragi prijatelji!
Prosim, da mi takoj sporoči-

te, kako živi Pavlik pri Vas. Ze-
lo sem nemirna, ker Pavlik je
moj edinec. Nedostaja mi časa,
da bi prišla k njemu. Je zdrav?
Mu gre jed v slast? Vem. da je
zelo boječ in da ga je strah pred
možmi. K ženskam gre rajši,
ker je doraščal med ženskami.
Ne oblačite ga pretoplo. Je jako
nežne konstitucije in se rad pre-
hladi. Pije mleko? Pišite takoj.
Vaša visoko Vas časteča

N. Savidonskaja.
Še istega večera sem se pre-

pričal. da ima Pavlikova mati
prav: rad je hodil k ženskam . . .

Ko sem stopil v kuhinjo po
gorko vodo, sem predvsem opa-
zil Pavlikovo močno postavo.
Sedel je na stojalu za vodo in
držal na kolenih našo služkinjo
Nastjo. Objel jo je okrog pasu
in jo burno poljubljal po vratu
in ustih. Nastja se je smejala,
jokala, vreščala in poizkušala

se ga otresti.
“Kaj delaš tu, nemarnež!”

sem zavpil ves besen. “Poberi
sc iz kuhinje!”

Pogleda me in se začne sme-
jati.

“No, kaj takega . . . Tega pa
nisem vedel . . .”

“Česa nisi vedel?”
“Da ste ljubosumni ... In vrh

vsega ste še poročeni.”
“Ven!” sem zavpil divji od

jeze . . . “Ne drznite se. dotak-
niti se dekleta! Sicer letite iz
hiše!”

Istega večera sem pisal nje-
govi materi:

Visoko spoštovana gospa Sa-
vidonskaja!

Pavlik je zdrav, toda muči ga
domotožje in dolg čas. Nismo
vedeli, da je tako "majhen”, si-
cer bi ga ne vzeli. Izkazalo se
je, da je še dojenček (šele danes
sem ga vzel naši služkinji s prs).
Najpametnejše bi bilo, če bi
Pavlika zopet vzeli v mesto. De-
nar Vam vrnemo. Mleka ne pi-
je. samo konjak z mlekom pije

in pri tem mora biti v kozarcu
trikrat več konjaka kot mleka.
Jed mu ne gre posebno v slast.
Včeraj je pojedel pečeno gos,
dve marinirani ribi in majhen
sodček kislih kumaric. Najljub-
še bi nam bilo, če ga čimpreje
vzamete.

Pavlikova mati je brzojavila:
Prosim obdržite otroka do

konca meseca. Iz Vašega pisma
razvidim, da niste zadovoljni.
Čudno, če je tako skromen, ga
bo to kmalu minulo. Veseli me,
da rad je. Brzojavite: hrepeni
po svoji materi? Brzojavni od-
govor plačam.

Savidonskaja.
Šel sem k Pavliku. Sedel je

v svojem kabinetu, kadil cigaro
in pil iz steklenice konjak, ki jo
je skrivaj ukradel iz jedilne
omare.

“Pavlik,” sem rekel. “Mama
vprašuje, če hrepenite po njej?”

“Katera mama?”
“Vaša mama!” sem odgovo-

ril.
“Naj jo vrag vzame!”
“Pavlik, zakaj preklinjate?”
“Čemu me je poslala semkaj?

Tukaj je puščoba in dolgčas.
Lepih deklet ni. Vaši Nastji ne
smem dvoriti .. . Tega dekleta
se ne dotikaj . . . onemu se uma-
kni s poti . . .! Jaz st?m dostojen
mladenič, kdo drugi bi že zdav-
naj ljubimkoval z Vašo ženo in
ji zmedel glavo . . . Pijva še eno
steklenico. No, lepa hiša je to!”

Trenotek sem molčal nato
sem rekel:

“Dobro. Prinesem ga še eno
steklenico. Pijva ga, Pavlik!
Pijva ga. moj dojenček!”

Prinesem mu novo steklenico
in mu pravim s prekanjenim
nasmeškom:

“Pavlik, spiješ ti kozarec ko-
njaka v enem dušku?”

“Samoobsebi umevno!” je po-
nosno odvrnil.

In resnično je kozarec duško-
ma izpraznil.

“Toda še enega kozarca pa ne
spiješ?” sem pripomnil.

“Jaz?”
In v hipu je že tudi drugi ko-

zarec izpraznil.
“Imenitno!” sem zaklical.

“Vseh dobrih reči je troje. Se-
daj hitro še tretji kozarec. No?
Ti ugaja? Spal bi rad? Spi, mo-
je dete, spi . .

. Zaspi, prokleti
dojenček! Spi! Sedaj me šele
spoznaš...”

S podstrešja sem prinesel
ogromno košaro za perilo. Pav-
lika zavijem v veliko rjuho in
ga položim v košaro. Na rjuho
sem pripel listek:

“Prosim dobre ljudi, da vza-
mejo tega dojenčka za svojega.
Bog Vam plačaj! Je krščen. Ime
mu je Pavlik.”

Sedaj tiči ta košara z nesreč-
nim dojenkom v praznem vozu
nekega tovornega vlaka, ki vozi
v smeri proti Kavkazu. Vlak
pelje daleč, daleč v notranjost
Kavkaza.

Bog, varuh vseh šibkih, varuj
tega dojenčka!
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Resnica o tržaških
izgredih

TRST.—ONA—Uradniki za-
vezniške vojaške vlade prizna-
vajo, da bi bilo mogoče prepre-
čiti nedavne barbarske izgrede,
v katerih je bilo razbitih na tu-
cate levičarskih italijanskih in
jugoslovanskih ustanov. Ako bi
bila civilna policija julijske Be-
nečije nastopila smotreno in od-
ločno, bi bila mogla preprečiti
vse izgrede italijanske naciona-
listične mladine. Osobje te civil-
ne policije šteje 3,000 mož, ka-
tere so izbrale in izvežbale za-
vezniške oblasti.

Polkovnik Bowman iz Los
Angelesa, načelnik za civilne
zadeve v tej pokrajini, je dejal
vašemu poročevalcu, da je po-
licija preveč maloštevilna, ter
da “je bila namenjena le za
stražne posle, ter neizvežbana
za nenadno komplikacijo, ki je
nastala.”

Skupine, ki so bile žrtve teh
napadov, obsegajo urade po-
slovnih unij, tiskarne levičar-
skih časopisov, zasebna stano-
vanja vodilnih osebnosti levi-
čarskih strank in političnih pr-
vakov. Predstavniki teh skupin
enoglasno izjavljajo, da je po-
licija namerno le gledala in ča-
kala, da so barbarske tolpe do-
vršile svoj posel, in jih šele po-
tem razpršila.

Dalje izjavljajo te skupine,
da se nahaja v tej policijski sili
mnogo znanih prejšnjih skva-
dristov, članov fašistične mili-
ce, ki so prevzeli nalogo, da te-
rorizirajo slovensko in italijan-
sko levičarsko prebivalstvo.

Znano je, da so bile predlo-
žene zavezniški vojaški vladi li-
ste bivših fašistov in kolabora-
torjev, ki se nahajajo v vrstah
policije. Dozdaj ni bilo še no-
benega odgovora, niti z besedo,
niti z dejanjem. Polkovnik Bow-
man je priznal o priliki ene svo-
jih tiskovnih konferenc, da je
nekaj fašističnih elementov v
vrstah policije, a se je izgovo-
ril, da je težko najti drugih lju-
di za policijsko službo.

Predstavniki skupin, ki so bi-
le žrtve napadov ta teden, pa

I izjavljajo, da je bilo vedno iz-
redno težko njihovim pripadni-
kom dobiti nameščenje pri tej
civilni policijski sili.

Osebno sem govoril z enim
policajem, ki je bil pred 10 dne-
vi odpuščen, baje “brez vsake-
ga vzroka”, le zato, ker je po-

i vedal svojim predstojnikom v
teku izpraševanja, da je njegov
brat uradnik poslovne unije.
Opisal mi je tudi, kako je bil
nameščen, meseca januarja te-
ga leta. Britanski ‘sergeant’ ga
je takrat vprašal, ali si želi pro-
italijanski ali pro-jugoslovanski
Trst. Izvil se je takrat iz zaga-
te baje tako, da je odgovoril:
“Želim si isto kot vi.”

Govoril sem ttidi še z nekim
drugim policajem, ki je sam od-
stopil pred dvema dnevoma (2.
julija), ko so bili izgredi na vi-
šku, ker ni mogel gledati in pre-
našati tega, kar se je dogajalo
vzpričo “povelja, da ne sme po-
seči vmes.”

Oba sta pa pripovedovala iste
podrobnosti o pretepanju in
drugih okrutnostih napram Slo-
vencem in levičarskim Italija-
nom, ki so bili brez vsakega
dvoma aretirani brez vsake pro-
vokacije in brez sence povoda.
Osebno sem videl dva slučaja,
ko je policija brutalno suvala
ljudi, katere je bila aretirala.

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
po tečen i naročnini.
Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
in stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznost
napram listu.

w It

V VRHOVNEM SODIŠČU je spor. Sporekla sta se že dolgo nazaj
na skrivaj sodnika Robert H. Jackson (na desni) in Hugo Black (na
levi). Jackson je načelnik sodišča v Niiirnburgu, kjer zavezniška jus-
tica sodi nemške vojne zločince... Blacka je obdolžil, da protežira v
vrhovnem sodišču advokate, ki so bili njegovi partnerji ali pa njegovi
prijatelji. To je za našo sodno ustanovo težak udarec, ampak po nepo-
trebnem. Saj so sodniki tudi ljudje. In čestokrat so vrhovni sodniki
tako razdvojeni, da se razdele pet prot proti štirim. Namreč v razla-
ganju, kaj je ustavno in kaj ne.

Sodnik Jackson pravijo se je razjezil nad vso to sodno
komedijo največ zato, ker ga Truman ni imenoval za predsednika vr-
hovnega sodišča.

Mir-ali koščki papirja?
I

Napisal za ONA Victor Bienstock
Iz prepirov in prepirčkov, ki

se vrše zdaj že tedne in tedne v
Parizu, se ne bo rodil pravi in
trajni mir. To so brezplodna
prerekanja, prav tako brezplo-
dna kot bo brezplodna konfe-
renca 21 narodov, ki se bo od-
vijala v sličnih splošnih in os-
novnih razmerah kot konferen-
ca štirih zunanjih ministrov.

Čisto mogoče je, da bo kon-
ferenca uspela napisati nekak-
šno mirovno pogodbo, toda pra-
vega miru ne bo ustvarila. Po-
godbe so le okolnost ako se
ne lotijo jedra problema, so ne-
važne. Seveda, za prizadete de-
žele so vprašanje življenja in
smrti, toda pogoji, ki jim bodo
vsiljeni, bi morali biti del zares
trajnega in končnega miru, me-
sto le korhpromisi nastali v trp-
kem ozračju očitkov in pod točo
neprijaznih besed.

Konferenca 21 narodov se bo
| v marsičem bistveno razlikovala
od versajske mirovne konferen-
ce iz leta 1919. Največja razlika
bo ta, da leta 1919 ni bilo med
velesilami nobenih bistvenih
sporov, čeravno je bilo precej
prerekanja radi razdelitve osvo-
jenega ozemlja. Versajska kon-
ferenca je ostvarila, kar bi bilo
moglo postati trajen mir da
je izbruhnila komaj 20 let po-
zneje še ena svetovna vojna, ni
kriva mirovna pogodba temveč
le način kako je bila izvedena,
ali bolje, kako ni bila izvedena.
Nekateri izmed poglavitnih
partnerjev pogodbe so bili tudi
njeni saboterji.

V našem letu 1946 pa je po-
ložaj drugačen. Tri poglavitne
velesile so v ostrom sporu, raz-
burjene in nezaupne druga na-
pram drugi, in se trmasto bore
za vsako najmanjšo stvar, ki bi
utegnila pomeniti strategično
ugodnost v slučaju novega spo-
pada. Cilj pogajanj ni ostvari-
tev končnega in trajnega miru
temveč pridobitev čim ugodnej-
ših pozicij na novi bojni črti.

Zato tudi ni nobenih uspehov.
Iz te moke ne more biti kruha.
Sporazumov ni, ker zunanji mi-
nistri ne iščejo najboljših in
najbolj pravičnih rešitev pro-
blemov, katere imajo na mizi,
temveč le svoje taktične kori-
sti. Od septembra lanskega leta
sem krožijo okoli vroče sklede
svojih lastnih sporov in so da-
nes bolj oddaljeni od resničnega
miru kot takrat, ko so začeli.
Niti enkrat se niso lotili jedra
svojega problema zapletali
so se le v nevažne podrobnosti
in si očitali drug drugemu svoje
grehe.

Trst in plovba po Donavi,
Libija in korejski konzulati, de-
mokratična oblika režimov na
Poljskem, Rumunskem in Bol-
garskem niso jedro problema
temveč le zunanji znaki bole-
zni. Nemčija je morda nekoliko
bližje dejstvu vprašanja, toda

Dr. John J. Zavertnik
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tudi Nemčija še ni vse.
Temeljno vprašanje je na-

slednje ali bodo Zed. države,
Velika Britanija in Sovjetska
unija sposobne živeti v miru in
v enem samem svetu ali ne.
Ako ne. bo svet razdeljen v dve
zoni, v zahodno in rusko, in prej
ali slej bo izbruhnil med njima
neizogibni konflikt.

Ako je res, da hočemo mir, po-
tem morajo veliki trije sestaviti
mirovno pogodbo čisto sami
med seboj. Ako bi taka mirov-
na konferenca uspela, je jasno,
da bi zavladal mir, kajti vojna
bi bila nemogoča na svetu, na
katerem so Amerika, Rusija in
Britanija v prijateljskem spo-
razumu. Lahko rečemo, da bi
celo sporna Vprašanja, ki danes
zastrupljajo svet, izgubila svo-
jo važnost.

V tem slučaju bi postalo mo-
goče obravnavati vsa vpraša-
nja v smislu pravice, ne pa iz-
ključno iz vidika ruske, britan-
ske ali ameriške strategije. V
tem slučaju bomo dobili resni-
čen mir, ne pa le kratkodobno
premirje.

Čim bi bili veliki trije spora-
zumni glede vseh važnih vpra-
šanj, bi bilo čisto umestno, da
se sestane konferenca 21 naro-
dov, ki bi potem mogla urediti
še nekatere manjše podrobno-
sti. Toda dokler ni sporazuma
med velikimi tremi, je nemogo-
če. da bi konferenca uspela v
svojem poglavitnem cilju.

Znanstvene institu-
cije v Franciji trpe
pomanjkanje

Pariz. ONA Francoski
znanstveniki so v težkih skrbeh
radi pomanjkanja sredstev, ki
bi jim bila potrebna, da nada-
ljujejo svoje delo z uspehom.
Tik pred zadnjim volitvami je
društvo univerzitetnih profe-
sorjev in znanstvenikov naslo-
vilo nujen poziv političnim
strankam in jih pozvalo, da ne
pozabijo “tragičnega položaja,
v katerem se bo znanost naha-
jala v Franciji že v najbližnji
bodočnosti.”

Znanost v današnjem svetu
ne more več napredovati v ta-
kih razmerah kot so bile one,
v katerih sta Pierre in Marie
Curie uspela doprinesti svoj de-
lež k napredku človeštva. Vsa
znanstvena raziskovanja so da-
nes organizirana in zahtevajo
bogatih sredstev—dobrih znan-
stvenikov in mnogo opreme. Ze-
dinjene države, Sovjetska uni-
ja in Velika Britanija so to dej-
stvo že dolgo pred vojno spo-
znale in temu primerno tudi po-
stopale.

Na Francoskem pa so krediti
za znanstvene institucije obup-
no siromašni tako da gredo
vse sveže sile v privatno indu-
strijo. Mnogo načetega dela za-
stane in večina tehničnih na-
predkov zadnjega časa je bilo
ustvarjenih v drugih deželah.

iBARETINCIC & SONJt POGREBNI ZAVOD ’
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Ne samo Indijo in Egipt, se-1
daj ima angleška vlada poseb-
no Palestino na svojem dnev-
nem redu.

O tem piše poročevalec časni-
ške agencije ONA, Victor Bien-
stock, sledeče:

O priliki konference delav-
ske stranke na Angleškem je
zunanji minister Bevin s svo-
jimi izjavami dal Židom dvoje
na izbiro: da pozabijo na svoja
stara upanja in svoje hrepene-
nje, ali pa da se vržejo v vojno,
v kateri ne bodo imeli nobene-
ga upanja na zmago.

Kar se bo torej pripetilo v
Palestini bo borba toda ne
morda vojna med Židi in Arab-
ci, katerih se to vprašanje tiče,
temveč med Židi in Angleži!

To seveda ni ono, kar je Be-
vin hotel. Ako bi se bil rodil
spopad med Židi in Arabci, bi
bilo to Angležem dobrodošlo,
ker bi jim nudilo priliko, da
“posežejo vmes” kot tako ra-
di in že tako dolgo z uspehom
delajo širom sveta. Borba proti
Židom pa bi “obdarila” angle-
ško zunanjo politiko s ponovit-
vijo irske zadeve. Vojaške ope-
racije bodo skrajno zapletene,
težke in dolgotrajne. Zahtevale
bodo mnogo žrtev v življenjih,
denarju in sredstvih, a navzlic
temu ne bodo nikdar popolno-
ma uspešne, dokler ne bo zadnji
Žid v Palestini pokončan in vsa
njihova naselja porušena.

Od leta 1936 do leta 1939 so
imeli Angleži v Palestini mno-
go posla, da so zadušili vstaje
sirskih upornikov, ki so v sku-
pinah od največ 1000 do 1500
mož napadali njihovo “pipe-
line”. Tu pa se bodo morali bo-
riti proti dobro izvežbani arma-
di, ki šteje 40,000 mož in žena,
in katero podpira skupno židov-
sko prebivalstvo. Borba se bo
vršila med vojaki, katere so An-
gleži sami izvežbali v sabotaž-
nem delovanju in taktiki, ki je
primerna v težkem palestin-
skem terenu.

Na Angleškem ta vojna ne bo
posebno popularna. Delavska
stranka, ki je na vladi, je bila
v preteklosti vedno na strani
židovskega stremljenja, tako da
si bodo njeni pristaši le težko
razložili, zakaj je zdaj potrebno
streljati na begunce, ki so se po
težkih mukah in preganjanjih
rešili iz Evrope in našli zavetje
v Palestini. Še bolj neskladna
pa bo slika Velike Britanije
mogočnega carstva, ki uporab-
lja svojo ogromno moč v svrho
zatiranja malega narodiča. To
je baš obrnjena slika one Brita-
nije, katero bi angleški diplo-
mati želeli pokazati svetovni
javnosti.

Leta 1938 je tedanji zunanji
minister lord Halifax povedal
delegatom, ki so se pogajali gle-
de palestinskega vprašanja v
Londonu, da Anglija ne more
izpolniti svojih obljub, češ, da
je “včasih potrebno, da se na-
čela dostojnosti umaknejo po-
trebam administracije.”

Bevin tega ne bi znal tako le-
po povedati, ravnal bi pa naj-
brže ravno tako. Arabske Ijud-

j ske mase so se polagoma začele
zavedati svoje obupne revščine
in tega, da izboljšanje ni popol-
noma nedosegljivo. Kmalu bo-
do morali Angleži zapustiti
Egipt. Ostane jim le še Palesti-
na s svojim velikim pristani-
ščem Haifo in širokim zaledjem
v Transjordaniji. Tam se steka-
jo “pipe-lines” iz Mezopotami-
je. Tam je tudi že nekaj indu-
strije, katero so zgradili Židje.

IMPERIALIZEM POVZROČA ANGLIJI
ČEZDALJE VEČ TEŽAV IN SKRBI

Vse skupaj tvori od narave
čudovito opremljen kraj za
ustanovitev velikanske strate-
gične baze, ki bi ščitila angleško
carstvo na Srednjem vzhodu.

Bevin se je oprijel mnogih
zadev in načel, katera je pode-
doval od stare torijske vlade.
Za svoje je sprejel tudi nazira-
nje lorda Halifaxa o “etičnih
načelih”, ki se mora;o včasih
“umakniti administrativnim po-
trebam.”

Toda v Palestini je toliko na-
silja, da bo to brez dvoma iz-
zvalo zahteve, da se zedinjenj
narodi lotijo tega vprašanja. Pa-
lestina ni angleška kolonija,
temveč le mandat, katerega je
Anglija prejela od starega dru-
štva narodov. Sovjetska unija
zahteva, da zedinjeni narodi
prevzamejo Palestino. Celo
Arabci zagovarjajo to zahtevo.
To pa bi bilo Angležem zelo ne-
ljubo, ker bi potem tudi So-
vjetska unija dobila svojo be-
sedo pri vseh odločitvah, ki se
je tičejo.

Bevin se izgovarja, da bi bilo
treba močnih britanskih čet v
Palestini, da bi branile Žide
arabskih napadov. Kdorkoli
vsaj nekoliko pozna razmere,
ve, kako prazen je ta izgovor.
Od turške meje pa do Nila je
vojska palestinskih Židov
podtalna toda dobro organizira-
na najmočnejša vojaška sila,
katere se Arabci ne bodo lotili.
Britanske divizije, ki prihajajo
v Palestino, so prišle zlomit to
armado.

RAZGOVORI
(Nadaljevanje na 2. strani.)

je bil Lojze. Ali to njegovo delo,
strojno barvanje, katerega je
vršil sedemnajst let, ga je po-
tisnilo v prezgodnji grob. Nje-
govi ženi Pepci, hčerki Nadi,
sinu in svaku, naše iskreno so-
čutje. Lojzetu pa naj bo lahka
ameriška zemlja.

Preskrba dela
pohabljencem

V zavodih za slepe in za dru-
ge, ki imajo telesne hibe, je bilo
v zadnjih treh letih izučenih za
razna koristna dela 123,422
oseb. Učenje in vzdržavanje fi-
nancira zvezna vlada skupno s
fondi posameznih držav Po-
vprečni stroški na posamezno
osebo S3OO
Dobra žetev v Turčiji

Pridelek žita v Turčiji je le-
tos izredno dober Vlada v An-
kari pravi, da ga bo na stotisoče
ton na razpolago za izvoz

DRŽAVLJANSKI
PRIROČNIK

nova knjižica, s poljudnimi navodiM
kako postati AMERIŠKI DRŽAV-
LJAN.

Poleg vprašanj, ki jih navadno sod-
niki stavijo pri izpitu za državljan-
stvo, vsebuje knjižica še v 11. delu
nekaj važnih letnic iz zgodovine Ze-
dinjenih držav, v 111. delu pod na-
slovom RAZNO, pa Proglas neod-
visnosti, Ustavo Zed. držav, Lincol-
nov govor v Gettysburgu, Predsed-
niki Zedinjenih držav in Poedine
države z glavnim mestom, številom
prebivalstva in velikostjo

Cena knjižici je samo 50 centov ■
poštnino vred.

Naročila sprejema:

Knjigarna Proletarca
2301 S. Laundale Avenue

CHICAGO 23, ILL.

PRVA SLOVENSKA PRALNICA H
Parkview Laundry Co. £
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