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Moja mama se je vrnila

PRIPOVEDNI DEL
(Iz ruščine.)

To je bilo pred tremi leti v
Sibiriji, v mestu Kemeron. V
dvajsetih dneh je odšlo iz mest-
nega dečjega doma za drobcene
sirote 20 otrok.

Malčki so odšli k novim dru-
žinam. Preprosti rudarji in vi-
soko kvalificirani specialisti,
kolhozniki iz bližnjih vasi in so-
trudniki državnih ustanov so
posinjavali otroke, ki so v do-
movinski vojni izgubili svoje
starše.

V dečjem domu posvečajo
otrokom ganljivo pozornost in
skrbnost. Vsega imajo dovolj,
živijo mirno in na toplem. In
vendar gleda vsak odrasel s po-
sebnim sočutjem na te malčke,
razumevajoč, da ne uživajo ro-
diteljske dobrote.

Vprav zato se je tudi začelo
to čudovito, prelepo, blagorodno
gibanje med državljani Sovjet-
ske zveze- Najrazličnejši ljudje
po svojem značaju, nagnenjih,
poklicu, načinu življenja, so za-
čeli posinavljati male sirote, ki
jih je dala vojna.

Nikdar ne bomo pozabili pr-
vega otroka, ki je zapustil Ke-
meronski dečji dom, modrooke-
ga triletnega Aljošo. Vsi so ga
ljubili, tega neugnanega šaljiv-
ca. Kot burja je divjal po pro-
stornih sobah dečjega doma, iz-
mišljajoč si za stare ljudi
nepojmljive, fantastične igre.
Včasih pa, v vrtincu svojega
bujnega veselja, je naenkrat
utihnil, njegovo živo ličece je
čudno okamenelo. ročice so se
mu brez moči povesile. spo-
minjal sc je tega, kar je preži-
vel, na mater, ki so jo übili fa-
šisti.

Sergej Jevstignejev, strugar
iz tovarne za strelivo, ki ni imel
otrok, je prišel skupaj s svojo
ženo v dečji dom. da bi si izbral
sina.

Zelo težko je izbirat; sina! Vsi
malčki te gledajo z zaupanjem
in prijazno, vsi imajo svetle oči
in prifrknjene noske in vsakega
bi rad vzel. A naenkrat se ti za-
čenja dozdevati, da je prav ta,
svetlolasi z jasnimi očmi tisti
edini, ki ga pogrešaš v svoji hiši.

Jevstignejevim se je zazdelo,
da je tak edini Aljoša. V tej naj-
važnejši minuti svojega življe-
nja je fantek, zapihan in zasop-
Ijcn tlačil v igračko tovarni-
ški tovorni avto starega, le-
nega mačka Vaško, ki se je
brezskrbno redil v detdomski
kuhinji.

Tu je tvoja mama, so
mu rekli in pokazali na Jevstig-
nejevo ženo.

Aljoša je resno pogledal na
žensko, ki je stala pred njim.

- No! je zanikujoč zmajal
z glavico, ne, jaz vem. moja
mama je umrla.

Za sekundo je nastal neprije-
ten molk. A žena, ki je hotela
nadomestiti temu otroku ma-
ter. sc je materinsko znašla:

Kaj praviš, kaj praviš,
Aljošenko —je vzkliknila.

samo službeno pot sem imela in
izgubila sva sc. Sedaj sem se
vrnila.

Moja mamica se je vrnila!
je po kratkem premoru zma-

goslavno zavriskal dečko in ob-
visel na vratu žene, ki je to mi-
nuto postala njegova edina pra-
va mati.

. . Tri leta so pretekla. Zopet
je januar. x Zopet metejo snežni
viharji. Po razčiščeni stezi, ki
pelje med zameti preko vrta se
približujem k močno osvetljeni
hiši Jevstignejevih. Na moje tr-
kanje se odzove zvonki deški
glas. Kako je zrasel, kako se jo
popravil pobalin! Če ne bi bilo
teh modrih oči, bi v tem rdeče-
ličnem, močnem fantu, ki stoji
pred menoj, ne mogla spoznati
majhno siroto, ki je takrat v
moji navzočnosti zapustila dečji
dom.

Ponovno se seznanjava. Pre-
vidno pravim otroku, da sem ga
videla pred tremi leti.

Ah, to je bilo takrat, ko
sva se zgubila z mamo in me je
ona potem našla? • . . izprašuje
on hitro in ravnodušno.

Se spominjaš?
Ne, odgovarja deček

mirno. mama je pripovedo-
vala.

Pelje me v toplo zakurjene
sobe. V jedilnici stoji na omari
posoda z mandarinami.

Hočete? mi gostoljubno
ponuja mali gospodar, to je
prinesel papa za novo leto.

V kotu sobe stoji ogromna, da
stropa segajoča okinčana smre-
ka. Velik plišast medved udob-
no sedi ob njenem vznožju.

Tvoj?
Aha! Babuška ga je poda-

rila. Jo Vi ne poznate? Midva z
babuško gospodariva, a papa in
mama delata. Tudi mizo sem že
pripravil-

Ozrem se na mizo, ki je po-
grnjena za pet ljudi in nehote
vprašam: Mama, papa. babuška,
ti . . . Kdo pa je pri vas peti?

Nataša, sestra.
Gotovo bere na mojem obra-

zu iskreno nerazumevanje in
molči nekaj trenotkov. Potem
stopi na prste in mi šepeče v
uho:

Ni šc dolgo pri nas. samo
tri tedne. Sirota je, iz detdoma
(dečjega doma) smo jo vzeli. Sa-
mo nočemo, da bi vedela, da ni
ngša.

. . Od Jevstignejevih grem k
inženirju Sviridovu. Tudi on je
vzel takrat, ko sem bila še jaz v
dečjem domu za svojega štiri-
letnega Belorusa Sašo. Za celo
življenje so sc mi vtisnile v spo-
min besede tega priletnega člo-
veka :

Seveda, oba z ženo nisva
več mlada, rojstno leto imava
isti lBBB. Imava že velike si-
nove, in vsi trije so sedaj v ar-
madi. V hiši je postalo tako tihe

Dajte nam še enega sina!
Svidorovi imajo stanovanje v

novi lepo urejeni hiši. Vrata mi
odpre mlad človek v oficirskem
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plašču- Tri odlikovanja mu kra-
sijo prsi. Nalahno šepa.

Iz globine stanovanja se sli-'
šijo zvoki; nekdo se na klavirju
prizadevno uči popularno otro-
ško pesem. Nato zvoki klavirja
naenkrat utihnejo. Slišim me-
hak ženski glas:

“Sašenka, sinko, zaigraj še
enkrat, saj ne znaš še preveč
dobro.”

Ko je Ana Svidorovna izve-
dela, da sem prišla, je vstopila v
predsobo. Za njenim hrbtom za-
gledam radovedno ličece pobi-
ča. Naenkrat je izginil in čez
minuto zopet slišim igranje kla-
virja.

Enega za drugim obredem
vseh dvanajst naslovov- Vsi
otroci so bodri, zdravi in veseli.
Aločka, ki so jo pripeljali izpod
Lvova, je pred kratkim izpolni-
la peto leto. Vsak dan preživi
osem ur v otroškem vrtcu, med-
tem ko sešteva njena mama v
rudniški pisarni tone premoga.

Peter Kopriva:

Madžar (patetično); Vprašam
vas, gospoda, kakšna pravica je
to. da mora biti Madžarska stis-
njena v tako ozke meje? Že prej
nismo mogli dihati, zdaj nas pa
obsolutno duši! In kakor da bi
mera krivic še ne bila polna,

| hočejo zdaj Čehoslovaki pogna-
i ti preko svojih mej nadaljnje ti-
| soče Madžarov, češ, da niso bili
zvesti državljani! Gospodje,
kam bomo z njimi, ko še za nas
ni prostora? Ko bi nam vsaj vr-
nili Transilvanijo pa Bačko in

> Banat, potem
Romunec (zbadljivo); Saj, pa

! še Hrvaško in Slovaško za po-
' vrh za nagrado, ker ste tako
verno služili Hitlerju, kajne?
Da si le upate odpreti gobec po
vsem hudem, kar ste prizadejali
svojim sosedom! Vaša predrz-

| nost
Madžar (zavije oči kot da bi

,ga v trebuhu ščipalo): Prosim,
jaz imam besedo! Mi ne zahte-
vamo drugega razen pravice
navadne človeške pravice, ki

Romunec (besno); Ki je vi
Madžari niste nikdar poznali za
druge! Z vami je bilo vedno ta-

j ko, da se vam je vedno videlo
■ vse v redu, dokler ste kakoi’

1 mačka čepeli drugim za vratom
ter jih grizli in praskali; čim pa

■. vam kdo stopi na rep pa cvi-
i lite ko

Čchoslovak (dvinge roko):
Prosim predsednika, da mi do-

, voli odgovor na izvajanja za-
stopnika Madžarske. Čehoslova-
ška je četrt stoletja gojila gade
na svojih prsih, toda poslej ne
maramo več tuje svojati v svo-
jih mejah. Čchoslovaška zem-
lja pripada Čehom in Slovakom.
Amen.

Madžar (ogorčeno): Kaj, svo-
jat nas imenujete? Sramota!

Romunec (porogljivo): Ali že-
lite, da vas imenujemo angel-
čke?

Predsednik (tolče s svojim
kladivcem po mizi): Prosim, go-
spoda' Brzdajte svoje strasti! To
se vendar ne spodobi na tem
mestu. Ali smo mirovna konfe-
renca ali babji semenj?

Rus (se obrne k Amerikancu;
posmehljivo): Vidite? Slišite?
Kakor paglavci se pričkajo in
zmerjajo! A vi vzlic temu vz-
trajate, da jim je treba dovoliti
več svobode .. . Palice, palice!

Amerikanec (pogleda Rusa iz-
pod čela; zbadljivo): Če bi bila
palica v vaših rokah, kajne?
Ampak iz te moke ne bo kruha,
prijatelj! Mi nismo žrtvovali sto-
tisočev mladih fantov in štirih
sto milijard dolarjev zato, da bi
vi pobasali Evropo v svojo mal-
ho! Mi smo za demokracijo. Kar
Evropa potrebuje, je več demo-
kracije.

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.

Zvečer gre mama sama po Alo-
čko; deklico ogrne preko plašča
s toplo volneno ruto in jo pelje
domov, v rudniško naselje. Ob
nedeljah pa se skupaj sankata:
mama jih vleče, Aločka pa trd-
no oprijemajoč se naslanjala
sank, klepeče in vriska od ve-
selja.

V eni od dvanajstih hiš sem
naletela na hudo človeško gorje.
Moš Ekatarine Fedorovne, uslu-
žbenec mestne bolnišnice, ki je
vzel pred tremi leti dve leti sta-
ro Tomočko iz Dnjepropetrov-
ska, je übit v borbah za osvobo-
ditev Rige.

“Ni videl hčerkice,” govori
potihoma Ekatarina Fedorovna,
“fotografijo sem mu poslala, ze-
lo se je veselil . .

•”

Za trenotek se ustavi in še
bolj tiho konča:

“Če ne bi imela hčerke, ne
vem, kako bi prenesla njegovo
smrt. Ne vem ... A Tomočka
rešuje . . .”

Obe dolgo molčiva. Vendar so
najine misli verjetno iste. Misli-
va na male sirote, ki niso več
sirote, in o sreči, ki so jo prine-
sle svojim novim družinam.

Poslednja mirovna konferenca
Sanjski prizor

Sledeči prizor je posnet po sejah pariške mirovne konference in
sličnih zborovanj, ki so dandanes v modi.

Vrši se v veliki dvorani Luksemburške palače v Parizu. Dnevni
čas ni važen, toda zaradi končnega efekta sem izbral večer.

Seja je dokaj burna in brez pravega reda. Na rešetu so pritožbe
in zahteve Hitlerjevih tepenih podrepnikov. Besedo ima Madžar.

Rus (sarkastično): Takšne de-
mokracije, kakršno ste prinesli
Grkom pa tržaškim in gori-
škim Slovencem na konicah
bajonetov?

Amerikanec (pobožno upira
oči v strop): Kadar mala ljud-
stva ne vedo, kaj je dobro za-
nje, jih je treba o tem na en ali
drug način prepričati • . . Vsem
ljudem pa ipak nikdar ne ustre-
žete.

Rus (lokavo): Saj- to je tisto,
kar vam skušam zabiti v glavo:
da je namreč treba tem ljudem
neprestano zabičevati, kaj je do-
bro zanje in kaj ni. Ali ni ne-
spametno. da se mi veliki, ki
imamo dejansko moč v svojih
rokah pričkamo med seboj na
veselje te sodrge, ko se v jedru
vendar strinjamo v svojih za-
htevah? Mar bi se lepo med sa-
bo pomenili in sporazumeli:
tvoja roka seže do tu, moja do
tja in— mirna Bosna!

Anglež (posluša z veliko po-
zornostjo; zašepeta Amerikan-
cu na uho): Ne poslušaj izkuš-
njavca, bratec! Vrag je poln sle-
parije! Ne pozabi, da moramo
Anglo-Amerikanci držati sku-
paj, sicer nas bo rdeči zlodej
pohrustal s kostmi in dlako
vred

Amerikanec (prikima Angle-
žu; ostro pogleda Rusa): No
soap, mister! Vi zahtevate pre-
več Se reče, vi ste že preveč po-
basali v svojo brezdanjo bisago.

Anglež (se obrne k Rusu; lo-
kavo): Well, morda bi se dalo
govoriti o tem. Seve, če ste pri-
pravljeni na pošten kompromis.
Dvignite na primer tisti svoj že-
lezni zastor med Stettinom in
Jadranom, nehajte vtikati svoj
nos v zadeve Bližnjega vzhoda,
ki so po vseh postavah izključno
naše zadeve, izročite Donavo
svobodnemu prometu in—

Rus (ga porogljivo prekine):
Da bi lahko po starih receptih
nemoteno izkoriščali podonav-
ske narode in jim pili kri, kaj-
ne?

Anglež (cinično): Saj ne za-
htevamo ničesar zastonj. Vam
se cede sline po Trstu in Darda-
nelah: odprite nam Podonavje,
pa vam bomo dali koncesije v
Trstu in Dardanelah. Roka roko
umiva • . .

Rus (odločno odkima): Niče-
vo. Sovjetska zveza ne trguje s
človeškim mesom. Mi zahteva-
mo samo pravico za Jugoslo-
vane, za Romunce, za Bolgare
in naposled zase. Podonavski
narodi so se zatekli pod naše
varstvo in mi na barantamo za
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kože svojih zaveznikov! Seve,!
kar še tiče Grkov in maloazij-
skega področja, je pa zadeva
nekoliko drugačna; vzlic temu,
da so tla spolzka zaradi obilice
olja obstojajo možnosti za spo-
razum .

. .

Anglež (raztreseno prikima):
Saj ...O tem bomo še govorili
... Za danes je dovolj tega. Po-
slušajmo rajši, kaj ve povedati
italijanski signor . ■ .

(Medtem ko se Titani pomenj-
kujejo dobi besedo Italijan.)

Italijan (jokavo): . . In po vseh
krivicah, ki nam jih prizadeva
osnutek mirovne pogodbe nam
je naložena še strašna peza iz-
gube Trsta, punčice v očesu de-
mokratične Italije. Ali si more-
te misliti strašnejše krivice?

Jugoslovan (ga trpko preki-
ne): Signor bi moral nasloviti
svoje vprašanje na tiste stoti-
soče Jugoslovanov, katere so
njegovi “demokratični” rojaki
na smrt trpinčili in na debelo
klali tekom štiriletne okupacije
naših krajev! Ali pa primorske
Slovence in Hrvate, ki so ječali
četrt stoletja pod krvavim jar-
mom tolikanj hvalisane italijan-
ske kulture! Oni bi mu pač naj-
lažje raztolmačili, kaj je krivica

vnebovpijoča krivica!
Italijan (strupeno pogleda Ju-

goslovana, nato nadaljuje): S
čim smo si zaslužili takšno ka-
zen? Zakaj nas hočete bičati in
ponižati? Zato, ker smo poma-
gali vaši stvari do zmage? Zato,
ker smo strmoglavili Mussoli-
nija in pognali Nemce iz Italije?
Zato

Jugoslovan (se zakrohota);
Nehaj vendar, človeče, sicer po-
čim od smeha! Vi strmogla-
vili Mussolinija! Haha, ta je pa
debela! Kakor da bi ves svet ne
vedel, da pri tem niste imeli nič
opraviti vi, zakrknjeni učenci
Orlanda in Sforze in dučeja sa-
mega, ne vaše ljudstvo, temveč

Italijan (ogorčeno): Mi ita-
lijansko ljudstvo ga je zavrglo!

Jugoslovan (porogljivo): Figo
ga je strmoglavilo! Resnica je.
da sta to izvršila vaš pedenj-
kraljiček Emanuel in njegov
oproda Badoglio, da si z njim
odkupita svoji ničvredni koži.
Nu, poteza sc jima je sijajno po-
srečila . . ■

Italijan (se peni od jeze): To
je vnebovpijoča žalitev hrabre-
ga italijanskega naroda! Pred-
sednik, jaz zahtevam, da izre-
čete najstrožji ukor jugoslovan-
skemu zastopniku!

Predsednik (razbija s kladi-
vom po mizi): Prosim, gospoda,
da se nehata obkladati s priim-
ki! (Italijanu): Ali je signor za-
ključil svojo tirado pardon!

mislim reči, govor?
Italijan (vzboči prša, gleda

okrog ko petelin na plotu): Go-
tovo bi ga bil že skončal, če bi
ta le jugoslovanska zgaga ne
vtikala vmes svojega strupene-
ga jezika! Kar želim še povedati
je to, da Italija nikakor ne more
pristati na internacionalizacijo
Trsta, ker bi italijansko ljudstvo
tega udarca nikdar ne preneslo.
Trst je naš po vseh božjih in člo-
veških pravicah!

Jugoslovan (ga spet prekine):
Mazzini je govoril drugače. On
vam je zabičeval, da nima Ita-
lija nobene pravice do pednja
zemlje onostran Soče. (Zmigne
z rameni; zbadljivo.) Ampak jaz
seveda govorim gluhim ušesom.
Vi ste učenec imperialistov Or-
landa in Sforze in Benita Mus-
solinija, ne oboževalec Mazzi-
nija . - .

Italijan (oholo): Jaz vztrajam,
da je Trst naš!

(Med nasprotnikoma se nena-
doma pojavi neka obilna ženska
jesenskih let z beležnico in svin-
čnikom v rokah—ameriška čas-
nikarica Dorothy Thompson,)

MISS THOMPSON (krili z ro-
kami po zraku): Jaz se strinjam
s signorom. Pa ne samo Trst
tudi Ljubljana in Trbovlje so
vaše! To je povsem logično:
Ljubljana in Trbovlje so del tr-
žaškega zaledja, brez katerega
Trst ne more dihati; in ker je
Trst italijanski, spada k Trstu
tudi njegovo naravno zaledje.
Zadeva je vendar tako enostav-
na, da bolj ne more biti.

Jugoslovan (osuplo): Odkod
pa je prifrčala ta coprnica? (Po-
rogljivo.) Zakaj ne navržete še
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Avstrije in Čehoslovaške za I
dobro mero? Tudi ti deželi spa-
data k tržaškemu zaledju.

MISS THOMPSON (debelo
pogleda Jugoslovana; se popra-
ska za ušesom); Hmm, o tem pa
nisem še razmišljala. By golly,
ampak stvar ne zveni napačno.
Čakajte, grem vprašat grofa
Sforzo za nasvet- Z njim se do-
bro razumeva. (Odvihra proč.)

Italijan (zmagoslavno): Ste
culi, gospodje? Trst je naš! Si-
gnorina Thompson priznava, da
Italija ne more živeti brez nje-
ga, da bi se italijanska demokra-
cija brez njega zadušila!

Jugoslovan (porogljivo): Kako
se bo zadušila, če se še spočeti
ne more? In kakšne so tiste pra-
vice, na katere se sklicujete vi
in vaša prismojena ameriška
prijateljica? Pravice nasilja in
laži!

Italijan (ogorčeno, užaljeno):
Tržačani so Italijani!

Jugoslovan (sarkastično): V
New Yorku je več Italijanov kot
v Trstu. Zakaj ne zahtevate
New Yorka od Amerike?

Rus (se smeje v pest; pome-
žikne Amerikancu): Ta moj Ju-
goslovan mu res sijajno levite
bere in štrene meša! Najrajši bi
ga objel.

Amerikanec (nejevoljno po-
gleda Rusa, nato zamrmra An-
gležu): Damn it! To je pa res od
sile! Ti Balkanci nimajo nobe-
nih manir!

Anglež (tolaži Amcrikanca):
Ampak tudi najin Talijanček se
dobro drži. By Jove. kdo bi si
mislil, da je v ti šlapici toliko
drznosti!

Amerikanec (pomirjen, zado-
voljno prikima): Imenitno za-
vrača rdečega falota! Jaz mu
bom čestital čim skonča.
Jugoslovan in Italijan se nada-
lje krtačita.

Besedo zahtevajo Grk, Finec,
Francoz, Bolgar in drugi.

Predsednik mlati s svojim
kladivom po mizi in poziva k
redu, toda se nihče ne zmeni
zanj.

Amerikanec in Anglež si ne-
kaj prišepetavata.

Rus se zagonetno smehlja.
Dvorana odmeva od krika in

vika. Glasovi sc križajo vse-
vprek:

Trst je naš! Kdor to zanika,
je bedak!

In kdor se strinja, je sam laž-
nivec in razbojnik!

Južna Albanija je grška!
Figo je vaša! Vse Grke tam-

kaj vam naštejem na prste ene
roke!

Transilvanija spada Madža-
rom!

Hudiča, če hočete, pa ne
Transilvanijo! Kar pridite tja,
pa vam bomo zamašili gobce s
transilvanskim kamenjem, da

I boste siti transilvanske zemlje
za vse večne čase.

Neki delegat (oponaša gos):
, Kva-kva-kva—kva! Ali ste lju-
dje ali živina?

(Nenadoma pridrvi v dvorano
eden izmed rediteljev in zdrvi
naravnost k predsedniku Mož
je prepaden od groze in ves po-
ten od strahu.)

REDITELJ (z drhtečim gla-
|som): 000, td je grozno! Konec
| sveta! Sodnji dan! Molimo, go-

| spod je! (Sc spusti na kolena,
sklene roke.)

(V dvorani nastane smrtna ti-
šina. Oči navzočih so vprte v
klečečega reditelja-)

Predsednik (osuplo): Človek,
ali se vam blede? Kaj se je ven-
dar zgodilo?

Reditelj (si z rokami zakrije
obraz; obupno stoče): 000, to je
grozno! Strašno! Neverjetno .po-
šastno! Konec sveta! Kako prav
je imel moj dobri ran jki gospo-
dar Aristide Briand, ko je zabi-

čeval narodom: Združite se ali
pa boste poginili!

(Amerikanec, Rus in Anglež
se tesnobno spogledajo. Vsi tri-
je mislijo na atomsko bombo.
Vsem trem je znano, da so bili
njihovi generalni štabi priprav-
ljeni na atomsko vojno. V očeh
jim lebdi isto vprašanje: Ali je
res počilo? Kdo je napravil to
strašno napako?)

Predsednik (zmajuje z glavo
nad rediteljem): Za božjo vo-
ljo, povejte nam vendar, kaj se
je zgodilo!

Reditelj (vstane, razširi roke;
z brezkončnim obupom): Gospo-
dje, atomska vojna je izbruhni-
la! Brez napovedi! Brez vidne-
ga vzroka! Morda celo po pomo-
ti? Nihče ne ve. Ampak pred
desetimi minutami je izginila
Moskva v stebru ognja in dima!
Nekaj trenutkov pozneje je za-
dela usoda London, New York,
Washington in San Francisco...
V petih minutah je bil vesoljni
svet v plamenih: Belgrad, Vla-
divostok, Atene, Chicago, Trst,
Benetke vsepovsod se dviga-
jo mesta v zrak! O Bog, kakšna
strahota! Gospodje, molimo! (Se
spet spusti na kolena-)

Člani konference se bledih
obrazov preplašeno spogledu-
jejo.

Po dvorani gre pritajen še-
pet: Ali je mogoče? Kdo je za-
grešil to strahotno blaznost?

Drugi reditelj (se prikaže med
vrati; prepadeno): Gospodje,
najnovejše poročilo: Berlin, Co-
penhagen, Rim in Stockholm so
pravkar zleteli v zrak

(Splošna prepadenost. Rus.
Anglež in Amerikanec odhite iz
dvorane v namenu, da poskusi-
jo stopiti v stik s svojimi glav-
nimi mesti.)

Italijan (strupeno pogleda Ju-
goslovana): Si čul. zagrizenec?
(Porogljivo.) Ali hočeš Trst? Če
ti je res toliko zanj, ga lahko
dobiš . . Saj Italijani nismo
tako trmasti kot se zdimo. Bi
rad Trst? Nu. govori Jaz sem
zdajle čudovito velikodušno
razpoložen. Samo besedo reci,
pa bo vaš-

Jugoslovan (se s studom obr-
ne proč).

Grk (Jugoslovanu): Udari mr-
cino po gobcu, sicer ga bom jaz
oplazil!

Jugoslovan (pomilovalno); To
bi bila absolutna potrata ener-
gije. prijatelj! Škoda je le, da
mora ves svet poginiti zaradi ta-
kih le bedakov, ki sebe imenu-
jejo državnike. (Odhiti ven.)

Italijan (se blazno reži za Ju-
goslovanom': Haha. ne maraš
Trsta, a? Naposled priznaš, da
je naš naš na vse večne čase!

Grk (s studomc Hudič je zno-
rel! (Sc obrne proč.)

Reditelj (javkac Molimo, go-
spodje. molimo!

Delegati se začno spuščati na
kolena

Neki delegat (ironično); In mi
smo se pričkali na žive in mrt-
ve. čigav je svet! Kdo mu bo
.gospodaril sedaj 0 Mrčes in go-
lazen0

Dvorana nenadoma zažari v
silni svetlobi, ki v hipu vse

. oslepi.
Sledi strašen grom
Pariz z Luksemburško palačo

1 vred izgine v silnem stebru go-
rečih plinov in dima, ki se dviga
od zemlje pa do neba

Zenske v industriji
Po vojni je bilo prerokovano,

da se bodo ženske vrnile iz in-
dustrije “nazaj v kuhinje”. To
se ni zgodilo. Okrog 28 odstot-
kov vseh delavcev v tej deželi
tvorijo delavke.

Prva in najgrša izmed vseh
goljufij, je varati samega sebe.
—Bailev.

PRVA SLOVENSKA PRALNICA

Parkview Laundry Go.
: 1727-1731 W. 21 st Street CHICAGO 8, ILL.
i Fina postrežba Cene zmerne Delo jamčeno
;

TELEFONI; CANAL 7172—7173
..

IZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST
PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO
OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO

j ADRIA PRINTING CO.
* Tel. MOHAWK 4707

| 1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14, ILL.
t PROLETAREC SE TISKA PRI NAS
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