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VLOMILEC ANTHONT MAZURKOWITZ je bil dober krojač, a je
smatral, da mu njegova obrt ne donaša dovolj, pa se je odločil za vlo-
milstva. Prečital je v javni knjižnici knjige o ključih, ključavnicah in
druge take stvari, ki bi mu pripomogle do več znanja v tej “vedi”. Res
se mu je posrečilo priti v marsikako stanovanje in ga izropati. A ker je
tudi policija tu pa tam budna, ga je nekega dne pri njegovem novem
poslu zasačila in posledica je, da je Mazurkowitz sedaj za rešetko in
brez ključev.
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Po zvezi narodov zedinjeni narodi
- za Litvinovom Vjačeslav Molotov

Bilo je v palači lige narodov, kjer se je dramatično uveljavil
zastopnik Sovjetske zveze Maksim Litvinov in svet svaril, da je
nova svetovna vojna na pragu, ako jo vlade vseh miroljubnih
dežel vzajemno ne preprečijo. Kajti mir je mogoč le na temelju
skupnega programa vseh za skupno varnost.

Litvinovu so ploskali in časnikarski poročevalci so ga hvalili.
Litvinov govori prilično jezikov, med njimi angleščino, kar mu
je bilo v dobro. Ampak njegovi argumenti niso obveljali. Zgodo-
vinarji se ga spominjajo in bodo še dolgo pisali o njemu.

Ravno tako o romanjih angleških in francoskih diplomatov
na Hitlerjevo grajščino na Bavarskem. O izdajstvu Pariza in Lon-
dona nad Čehoslovaško, in o paktu med Berlinom in Moskvo, ter
o drugih takih stvareh, ki so vse gnojile tla drugi svetovni vojni.

Sedaj začenjamo spet od kraja. Namesto društva narodov
imamo združene narode. In namesto prejšnjih državnikov sedaj
novi obetajo zgraditi mir za ves svet.

Ampak vzroki, radi kakršnih je liga propadla, so še tu. In
razprave, spletke in manevri so v sedanji mednarodni organiza-
ciji sorodne onim po prvi svetovni vojni.

Namesto Litvinova je v sedanji organizaciji združenih na-
rodov glavni predstavnik Sovjetske unije Vjačeslav Molotov. In
tudi Zed. države so zastopane v nji. Prejšnjo ligo je naš zvezni
senat ignoriral. V sedanji pa skuša imeti glavno besedo.

Minuli teden jo je imel v dneh otvoritve sedanjega zboro-
vanja združenih narodov v resnici sovjetski minister vnanjih za-
dev Molotov. Udaril je naravnost in po svoje, toda v bistvu enako
kakor pred leti njegov prednik Maksim Litvinov.

Molotov je predlagal splošno razorožitev, odpravo fašizma v
Španiji, iztrebljevanje fašizma povsod drugje, predvsem ostan-
kov nacizma v Nemčiji, udrihal je po imperializmu in sploh po-
segel v zadeve, ki so anglo-ameriški diplomaciji najbolj neljube.

Neoziraje se na občitljivost Angležev je zahteval svobodo za
Indijo. In pa da naj se angleške in ameriške čete umaknejo iz pri-
jateljskih dežel, to je iz Grčije, Kitajske, Indokine, Indonezije,
Perzije, Egipta in kjer drugje sploh se še nahajajo. Dalje je za-
hteval. da naj vladi v Londonu in Washingtonu povesta, kolikšne
so njune armade v prijateljskih dtžavah. In tudi, kolikšne so v
bivših osiščnih deželah. Ob enem je zagotovil, da je tudi njegova
vlada pripravljena podati točne številke o svojih posadkah v tu-
jih državah.

Molotovu so potem mnogi ameriški listi očitali, da je pozabil
na svoj imperializem, češ, saj si je v resnici le Rusija nagroma-
dila novih teritorijev! Molotov je bil na to pripravljen in enako
v Moskvi. Anglija in Zed. države si morda niso prilastile novih
dežel, toda vzel si jih je v svoje področje anglo-ameriški kapita-
lizem ekonomsko in politično.

Zed. države imajo sedaj vojna oporišča vsepovsod. Druge si
dele skupno z Anglijo. Molotov je predlagal, da naj se namesto
tega rajše prične z razoroževanjem. Takega manevra zborovalci
združenih narodov od Sovjetske unije sedaj niso pričakovali.
Kajti mar ne čujemo dan za dnem kako da je Rusija oborožena do
zob, kako da njena municijska industrija noč in dan obratuje in
kako da ruske armade preplavljajo pretežni del Evrope?

Pa pride Molotov in svetu predlaga odložitev orožja in od-
pravo kolonijalnega ter kapitalističnega imperializma. Oziroma
imperializma sploh.

Zastopnik naše delegacije mu je odgovoril, da Zed. države
soglašajo s predlogom za razorožitev, ampak ne na način kot se
je to vršilo po prvi svetovni vojni. Sličnega mnenja so Angleži.
Ampak kar se tiče Indije, kolonij, Grčije, fašizma v Španiji
to so stvari, ki jih je lahko pobijati na zborovanju v New Yorku,
ne pa tako lahko dejansko.

Resnica pa je to: dočim se je v anglosaškem tisku doslej Ru-
sijo predstavljalo kot za najbolj imperialistično orientirano silo,
za najbolj nedemokratično in najbolj nasilno, je Molotov v svo-
jem nad uro dolgem govoru to taktiko Washingtona in Londona
izpodbil ter ju prisilil v defenzivo. Da-li bo imel več sreče kot jo
je v enakih manevrih imel Maksim Litvinov, je drugo vprašanje.
V interesu vsega sveta je, da bi Molotove besede in predlogi ne
bili zaman.

Privilegij, ki ga naše delavstvo
zelo drago plačuje

Predsednik Ameriške delavske federacije William Green ob
vsaki priložnosti poudarja, da njegove unije ne bodo sodelovale
v nobeni mednarodni federaciji, v kateri so sovjetske unije zra-
ven, češ, da niso svobodne, da so le orodje države in sploh kot da
so protidelavske.

Nedavno je bila enketa o tem tudi v radiu. Earl Brovvder, ki
je bil izobčen iz urada komunistične stranke, je trdil, da smejo
tudi delavci v Sovjetski zvezi stavkati, Leo Cherne pa mu je v
zvočnik zalUčil, da laže. To je napravilo v forumu precej zmede,
kajti posluša ga vsak teden milijone ljudi.

Browder je nedvomno pošteno mislil in Cherne, ki slovi za
ekonomskega veščaka, pa je bil tudi prepričan, da mu je pošteno
zabrusil v brk. Ker se v Sovjetski uniji za take ankete v Zed.
državah ne zanimajo, ni bržkone nihče niti vedel, da se tu znova
in znova pričkamo,, da-li so delavske unije v USSR svobodne, ali
pa le kar tako po imenu dovoljene.

Kdo je zmagal?
Na vsej črti poraženi in tepe-

ni se čutimo vsi tisti, ki smo bili
skozi vso vojno in povojno dobo
načeloma proti črnemu trgu. Ni
bilo lahko potrpeti, ni se bilo
lahko odrekati nekaterim po-
trebščinam, ki smo jih bili tako
vajeni, da se nam je zdelo, da
brez njih skoro biti ne moremo.
Na vkljub vsem težavam smo
vzdržali, pa vzajemno sebi in
bližnjemu na dobro pomagali
pritiskati “pokrovec” na cenah.

So bile izjeme tudi med na-
mi. Ne da bi se zavedale kak-
šnih posebnih nepravilnosti ali
prestopkov so nam pravile: Ma-
lo več plačaš, pa dobiš vsega, kar
hočeš; tam in tam dobiš celo
“stempse”—po centih jih lahko
kupiš . . . Seveda nas je dirnilo
in silila nam je na jezik ostra
beseda. Ali namesto da bi jo iz-
rekli pomagala tako ne bi nič

smo se le pomilovalno na-
smehnili, češ, saj se ne zavedaš,
kaj delaš.

Še hujše nas je dirnilo, kadar
smo pomislili, da bi oblasti čr-

nemu trgu lahko prišle do žive-
ga, ako bi le hotele, ako bi po-
kazale vsaj nekaj tiste svoje vo-
lje, s katero so takoj pripravlje-
ne mahati po stavkarj ih, v ime-
nu reda, kakopak. Ce bi ga že
ne mogle popolnoma udušiti, bi
ga pa z zaplembami, z visokimi
denarnimi in dolgimi zapornimi
kaznimi lahko tako okrcale, da
bi se trgovina ne izplačevala, in
bi se vsak devetkrat premislil,
preden bi kaj pod roko prodal,
ali pa kupil. A le redkokdaj se
jo čil-alo, da so tega ali onega že
večjega ptiča prijeli. Po navadi
so priščipnili le kakšne prirašč-
ke. kakšen postranski poganjek,
ki je nekoliko preveč štrlel iz
črne grmače.

Konec vojne se je bil odmak-
nil že toliko v ozadje, da se je
blagovno in živežno gospodar-
stvo utegnilo nele preurediti in
preosnovati, ampak je že obrato-
valo. Nilonske nogavice, ki so
jih na radijskih programih od-
dajali za nagrade, niso padale
iz nebes. In kjer je bilo nogavic,
je bilo še kaj drugega. Le v naše
prodajalne ni prihajalo nič. Kam

Bržkone je bil Cherne v pravem, ko je dejal, da stavk v
USSR ni, ker po njegovem mnenju so prepovedane. Browder pa
se je po svoje trudil dokazati, da niso zabranjene, ampak ker jih
ni, pač ni vzroka zanje.

Bilo bi pametnejše, če se bi Green, Cherne in mi vsi drugi
rajše brigali za stavke v tej deželi, ne pa čemu jih v Rusiji ni.

N. pr. pri Allis-Chalmers v West Allisu. Wis., je na stavki
tisoče delavcev že okrog dve sto dni.

Dve sto dni imaš svobodo piketirati in dve sto dni ti lahko
tu pa tam pade policijski količek po glavi.

Dve sto dni si brez plače, v največji draginji. In stavka po-
meni tudi stroške, ne samo dolžnost piktiranja, udeleževanja
sej itd.

Delavec se lahko ponaša, da ima pravico stavkati, posebno
če nima v tem skušenj in le bere kapitalistične časopise o naši
svobodi. Ampak ko res stavka, spozna, da je nad njim sodnik, ki
ga preganja, ki izreka prepovedi in določa kazni in stavkar jih
mora plačevati. Uvidi tudi, da ima sodnik še posebne privilegije
proti odbornikom unije, ki so tirani pred njega znova, češ, da so
se vsled trmoglavosti ali kar že pregrešili proti veličanstvu sod-
stva in morajo biti že zaradi tega prestopka znova tirani pred
sodni stol.

Sodnik dalje da mandat šerifu, županu in načelniku policije
mobilizirati varnostne organe (takozvane) za protektiranje tistih,
ki se poslužijo pravice delati neglede na stavko.

V stavki pri Allis-Chalmers jebilo v minulih mesecih že nič
koliko pretepov. Marsikak delavec, ki je piketiral, je bil pobit na
tla do nezavsti. Tudi nekaj stavkokazov je doletela slična usoda.

Ampak piketov nihče ne ščiti. Le čemu mr. William Green
Lega nikdar ne prizna? Saj je že star mož in od AFL je prejel že
toliko tisočakov, da bi lahko zanje govoril tudi kaj proti rušite-
ljem unij namreč proti takim, ki so v governerskih, županskih,
šerifskih in sodnih službah, ne pa se gnjavil samo z “nesvobod-
nimi” unijami v “nesvobodni” Rusiji?

Ali ne bi bilo pametnejše ustvariti v tej deželi tak gospodar-
ski red, v kakršnem za stavke ne bo več vzrokov? Torej socializa-
cija. v kateri bo vsa produkcija vršena za potrebe ljudstva, ne za
privatni profit!

Ko vidiš, kako padajo piketi pod količki policajev in šerifo-
vih deputijev drug za drugim, ne samo danes, ne le včeraj, ampak
v stavki, ki traja že blizu leto dni, si lahko predstavljaš, da svo-
boda stavkanja ni nič kaj prida, ako je vsa oblast, kapitalizem,
časopisje in sploh vse drugo proti tebi.

Ampak tako je v tej deželi bilo in tako bo, dokler bodo de-
lavci v borbi le v stavkah, politično pa glasovali za tiste, ki jih
potem preganjajo s sodnimi dekreti, s količki in z zakoni.

se je blago stekalo? Tja, kamor
ni segal urad za določanje cen
(OPA)! Tja, kamor bi pa mora-
la, morala segati roka postave!
Nesramno se nam je zdelo tisto
z nogavicami povezano radijsko
oglašanje in čudili smo se drz-
nosti na eni ter slepoti na drugi
strani, ali obupavali nismo. Prej
ali slej bo naša vzajemnost pro-
drla! Bo prodrla . . .

Ni surovin, ni tega, ni onega,
in UNRRA! To so vzroki naše
začasne stiske! so kričali.

Ali prav kmalu se je iz rasto-
čega vpitja, proti OPA naperje-
nega, slišal še drug vzrok: OPA
je vsega kriv! Zavrl je povojni
razvoj! On drži trg v svojih kle-
ščah! On, on sam je odgovoren
za črni trg! Ako bi tega urada
ne bilo, ne bi bilo ni črnega tr-
ga! Zato proč ž njim, pa bomo
rešeni tudi črnega trga! Tako
so obesili črnomavharski greh
hkrati tudi nam, ki smo delo
OPAodobravali in podpirali nje-
ga težnje. Ta: se je zopet enkrat
rešil, ko jekričal: “Tat, tat! Pri-
mite tatu .

.
.”

No in so skopali grob za “mr-
liča, ki nam že predolgo zasmra-
ja ameriški standard” kakor
se je izrazil na radiu eden od
častilcev zlatega teleta ter
ga polagoma pokopali, najprej
do gležnjev, nato do kolen, itd.
Le pleša se mu še vidi, in še ta
jih draži.

Mi? Mi pa nekam osramočeni
pobešamo glave, zakaj zmagal je
črni trg, zmagal s svojimi cena-
mi. “Majčkeno inflacije ne mo-
re škodovati . . .” Tudi to tola-
žbo so nam dali. Res ne more
škodovati lakomnikom, ki so
svoje vreče na široko odprli za
tisto nekaj denarja, ki so si ga
delavski sloji prigarali med voj-
no. Pri tem šteje tudi psiholo-
ška stran. Delavec s praznim že-
pom se boji zgubiti delo, zato
rajši üboga, nego bi tvegal. Ka-
teri pa nima ne dela ne denarja,
se pa kaj hitro zadovolji z vsa-
kim delom, za vsako plačico in
v skrajnostni potrebi bo celo iz-
trgal kruh svojemu tovarišu iz
rok.

Ne, ne. malo inflacije ne more
škodovati špekulantom!

Tridesetletnica
pevskega zbora
"Zarje" 0

Cleveland. O. Ker smo spet
dospeli v jesensko sezono kon-
certov, se v tem oziru tudi pev.
zbor Zarja pridno pripravlja za
svoj koncert in ob enem bo tudi
proslavljala 30-letnico svojega
obstoja. To se bo vršilo kot obi-
čajno na Zahvalni dan 28. no-
vembra v avditoriju Slov. nar.
doma na St. Clairju. Pričetek
ob 4:30 popoldne. Za to prosla-
vo si je Zarja pripravila lep pro-
gram, ki bo gotovo prekašal
prejšnje. Podane bodo lepe pe-
smi, med njimi tudi nekaj no-
vih partizanskih. Predvajani
bodo izvlečki iz opere “Prodana
nevesta”, v kateri je lep prizor
z übranim petjem in v drugem
delu bo pa vprizorjena spevo-
igra “Čevljar in vrag”, v kateri
bodo nastopili naši znani igralci
Fr. Kokal, J. Čeh, Jennie Fatur,
Dorothy Skedel (Cecelic), Tony
Perušek in drugi. Režijo pa vo-
di naša pridna Sophie Elersich.
Več o tem bo podano pozneje.

Trideset let je že minulo od
kar obstoji pevski zbor Zarja.
Med tem časom jih je že veliko
odstopilo in veliko pristopilo;
veliko je bilo tudi bojev in ne-
soglasja glede značaja in prin-
cipov, ali Zarja je vse to prene-
sla ter šla svojo pot naprej. Pri-
rejala je koncerte in sodelovala
tudi pri drugih naprednih orga-
nizacijah ter bodrila z delavsko
pesmijo in širila delavsko zavest
med publiko in šla svojo pot
naprej brez ozira na nasprot-
nike.

Apelira na vse prijatelje in
simpatičarje, da si rezervirajo
Zahvalni dah ne samo kot za
navaden praznik, ampak tudi za
praznik 30-letnice obstoja pev.
zbora Zarje. Vstopnice so že v
predprodaji in jih dobite pri
pevcih in pevkah Zarje, pri Jos.
Durnu na Waterloo in v starem
poslopju SND. Vstopnina je 85
centov vnaprej in $1 pri blagaj-
ni. Samo za ples pa 75c. Po kon-
certu bo plesna in prosta zaba-
va. Kuharice in točaji bodo pa
skrbeli za postrežbo.

Na svidenje na Zahvalni dan!
John Krebel.

Ako verujete v poslanstvo, ki
ga vrši “Proletarec”, pomagajte
mu v pridobivanju naročnikov
in zbirajte prispevke v njegov
tiskovni sklad!

JOŠKO OVEN:

Komaj je malo potihnil bojni
veter pri nas in v Angliji, se je
zopet oglasil v preteklem te-
dnu naš stari znanec Winston
Churchill ter skušal spraviti
bojno razpoloženje napram Ru-
siji tja kot je bilo po njegovem
govoru v Fultonu, Mo. Ali vse
njegovo rožljanje s sabljo ni
moglo poživeti tega. Priznati
moramo, da se je v splošnem
mišljenju pri nas v Ameriki pre-
cej spremenilo. Wallacejev ener-
gični nastop je veliko pomagal,
da se je saj malo zamašilo usta
vojnim razgrajačem, katere je
posest atomske bombe upija-
nila. Govor predsednika Tru-
mana ob otvoritvi zborovanja
združenih narodov v New Yor-
ku ter Stalinov odgovor na nje-
mu stavljena vprašanja, so tudi
veliko pomagali, da se je nape-
tost med nami in Rusijo izbolj-
šala.

Molotovi predlogi za takoj-
šnjo razoroženje so napravili
precej hrupa med zbranimi de-
legati. V imenu ameriške dele-
gacije mu je odgovoril bivši se-
nator Warren R. Austin. “Mi
smo tudi za razoroženje, ali sa-
mo pod strogo kontrolo, tako,
da bo nemogoče komu skrivno
izdelovati orožje, še posebno
atomske sile,” je dejal. “Ali Zed.
države nočejo biti nikdar več
v poziciji, kot se je dogodilo le-
ta 1920, ko smo uničili naše boj-
no brodovje in razorožili naše
armade, predno so drugi stopili
v isto akcijo.” Kot izgleda, se bo
veliko govorilo o tem silno važ-
nem predmetu. Ali kot vedno v
sličnih slučajih, ko je enako te-
mo predlagal v ligi narodov so-
vjetski zastopnik Maksim Lit-
vinov se ni storilo ničesar.
Upam, da se v tem slučaju mo-
timo.

Pri nas
Sedaj, ko so volitve v kraju,

je prav, da pogledamo naše de-
lavske pozicije. V kampanji v
zadnjih volitvah sem dostikrat
poslušal govore na radiu naših
unijskih voditeljev, še posebno
načelnike AFL, kako pridno so
agitirali za razne zelo dvomlji-
ve in reakcionarne kandidate
dveh kapitalističnih strank. Člo-
veku, kateri se zaveda, da se su-
če zemlja in da progresivne sile
stopajo po vsem svetu na po-
vršje, se zdi zelo, zelo nedelav-
sko in reakcionarno, da mora
največja delavska unija prosja-
čiti milosti od takih ljudi. Ali
dokler bodo voditelji te vrste na
krmilu je težko misliti, da iz ta-
kih unij izraste močna delavska
progresivna politična stranka.
In vendar so danes vsi pogoji za
tako stranko.

Stavke, izprtja, protidelavski
zakoni, vedno naraščajoča reak-
cija v obeh zbornicah zahte-
va od delavstva zares močno ak-
cijo. Gotovo je, da je velika ve-
čina progresivcev in liberalno
mislečih delavcev in intelektu-
alcev danes v levem krilu demo-
kratske stranke, takozvani Roo-
seveltovi progresivci. Ali Roose-
veltovega duha je danes silno
malo ostalo v demokratski stran-
ki. Prej ko slej bo moralo priti
do odločitve.

V reviji New Republic z dne
21. oktobra je bil priobčen “čre-
do” njenega urednika Harryja
A. Wallaceja. Uredništvo bo pre-
vzel s 16. decembrom. V uvod-
nem članku na 1. strani je priob-
čen njegov načrt in njegova ve-
ra v bodoče delo. Kot vedno
je tudi sedaj poln optimizma.
Za to revijo pravi: “I want the
New Republic to be a window
en the future. I want it to be
“must” reading by liberals ali
on the future. I want it to be
so simple that high school stu-
dents can understand it and so
sound that doctors os philosophy
respect it. I want it to lead to
action, to effective political ac-
tion in terms os progressive Con-
gressmen eleeted who will serve
the interests os ali the people
regardless os special pressure
groups. Education and sound
analysis yes. But always in
terms os action.”

Henry Wallace ni revolucio-
nar. Ali če ga pogledamo v luči
raznih naših bivših revolucio-
narnih delavskih voditeljev
stoji za celo glavo nad njimi.
Imel bo široko polje med ame-
riškim ljudstvom.

Stavka v Chalmerjevi tovarni
v West Allisu, Wis., katera tra-
ja že kakih 200 dni, ter kjer
kompanija noče nobenega spo-

RAZGOVORI
razuma s stavkuj očimi delavci,
je zadnje dneve postala pravo
vojno polje med stavkarji, polj,
cijo in kompanijskimi agenti.
Naši meščanski dnevniki prina-
šajo slike kako policija (zadnje
dneve jim je prišla na pomoč še
policija iz Mihvaukeeja) vlači jj
pretepa stavkarje. Vse to je
zbudilo westalliškega župana,
da je apeliral na governerja, dj
on prisili kompanijo na poga.
janje. Mislim, da je že skraji
čas za tako akcijo. Vse to so sl
ke, kaj čaka delavstvo v bodot
nosti.

Naše gibanje
Vinska trgatev podružni

SANSa v dvorani SNPJ ni bil;
ravno najboljše obiskana. Al
kar nas je bilo, smo imeli v res
niči izvrstno zabavo. Upam, d;
bo precej preostanka. Viničarj
in viničarke so bili izredno pa
zni, bil je res pravi partizansk
duh, tako, da so imeli tatovi re
zelo malo sreče. Sodrug Loja
Zorko mi je omenil, da se vrši
konferenca Prosvetne matice r
nedeljo 24. novembra v Milwau-
keeju. Omenil je, da je odziv a
to konferenco zelo dober, ter d;
se pričakuje veliko ljudi.

Kot jerazvidno, se delo naših
klubov in pevskih zborov iz voj-
ne in povojne letargije vendarle
razvija. Največje težkoče so kaj-
pada utrujenost pri starih —in
mladino je pa težko zainteresi-
rati. Zadnje čase sta to omenila
Tone Zornik, kateri dobro po-
zna naše ljudi in tudi mladino.

I ker on zelo veliko potuje, in pa
urednik “Prosvete” Anton Gar-
den. Oba sta povedala precej
resnice, kar jima lahko vsak
pritrdi. Seve, veliko je temu
kriva naša lastna brezbrižnost,
ali največ je pa kriva okolščina,
v kateri živimo in katere se je
nemogoče otresti. Ameriški “ni-
vo”, v katerem se giblje in živi
naša mladina, je nekaj kar je

j skoro nemogoče prodreti. Špor-
ti, ter prezir za vse kar diši po

i “starokranjskem” in pa precej
lahkomiselnosti so tudi ovire, s
katerimi se morajo boriti naš
ljudje. Ali kljub vsemu temu
gre delo naprej. In upati je, d?

; ko bo sedanja bojna utrujeno:
in psihologija polegla, se bod
aktivnosti res poživele. Mi ni-
smo sami, kateri imamo te ovi-
re. Imajo jih vse organizacije,
pa naj bodo tujerodne ali pa
ameriške. Vzelo bo pač nekaj
časa, ko se politično in duševno

j malo umirimo.

DELOŽIRANI FIFI
V svoji sobi, ves vesel,
Fifi hvali: “beu, beu, beu!
Ej. da bi gospa Adela
kot do zdaj zame skrbela!

! Postelj moja je blazina,
moja papca perutnina.”
V svoji sobi ves vesel
Fifi hvali: beu, beu, beu.
Komisija pa, seveda,
tudi v ta kvartir pogleda
in takole de Adeli:
“Psičku bomo sobo vzeli.
Mnogo je ljudi v tem mesti,
ki brez strehe so, na cesti.
S Fifijem pa na dvorišče!
Tam naj si svoj kot poišče.”
Fifi tuli, Fifi joka,
da Adeli srce poka.
Tistim, ki so krov dobili,
sše pa Fifi nič ne smili..

Tole mi ne gre
v glavo?

Kako je mogoče, da lahko to-
liko ljudi brez dela po kraljev-
sko živi. to mi nikakor ne gre v
glavo! In tudi to ne, čemu tisti,
ki delajo zanje, to. dopuščajo.
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