
PROLETAREC

GABRIJELA PREISSOVA:

NEVIHTA

i POVESTNI DEL i
lačkov. med katerimi se je pri-
kazovala modra lisa, na njej pa
srp meseca. Skril se je sicer ta-
koj za oblake, dalje hiteč, ali
Katri je bil prizor jako po volji.
Veselil jo je svet, najsi je bil še
tako tihoten in oblačen, kakor
baš sedaj; saj je vedela, da kma-
lu zopet pride znana zvezdnata
noč ali pa .zasije solnčni dan
ljudem na radost. Ah, res, tu
pri njih je bil svet tako lep, —

;

sreča, da se ni nikamor omožila
od doma, kakor so se sestre . . .

Katra je pozorno gledala po-
slednja dva kresova, ki sta še
plamtela prazniku v slavo. Ta
dva sta ji nekako omamija po-
gled in glavo, vsa krajina pa je
prestala dihati.. . Katra, sicer
tako pametna, je bila v mislih
v svoji deviški, da, v otroški do-
bi.. . Bilo ji je sladko kakor še
nikoli, da bi kar zavriskala,
prav kakor ne bi vedela na sve-
tu za nič drugega nego za živ-
ljenje, katero je pripravil Bog
ljudem. Sproti se ji je vsled te-
ga vzbujalo čuvstvo sreče; rast-
lo je. širilo se je, da jo je skoro
zadušilo . .

.

“Bog to je vroče!” je šepe-
tala vzdramivša se iz sanj. Mi-
slila je, da jo tišči platneni ov-
ratnik, in odpela si je spono za
vratom. Pa se ji je zdelo, da ji
nekaj grozno teži glavo, in snela
si je ž nje klobuček in ruto; še
celo kite, trdo spletene in glad-
ko zvite okoli glave, si je počasi
morala spustiti z glave. Kaj ne-
ki se je godilo ž njo? V glavi se
ji je vrtelo, kakor da jo je ne-
kdo urekel ... Pa vendar stara
beračica ni nosila v očeh sove?
Toda človek, kateremu sede so-
va v oči, baje ne more nič za
to . . .

V tem se je rdečkasto zabli-
skalo. razlegal se je grom.

“Bog z nami, nesreča pa stra-
ni!” prekrižala se je Katra. Ta-
ko je bila zmedena danes, da se
je ustrašila groma, za katerega
se sicer ni brigala. Stekla je v
izbo in prižgala svetilko; posta-
vila jo je na okno, ali v tem se
je zunaj dvignil tak vihar, da ji
je ugasnil svetilko.

(Dalje prihodnjič!)

Nekaj drobiža
Chicago, lil. Zastor diplo-

matičnih spletk se polagoma od-
grinja. Zakaj tisk ne pove, kaj
se godi za kulisami. Ali ga je
morda strah priznati, da mili-
taristična klika v Washingtonu
želi povzročiti vojno z Rusijo?

M

Ko bi kapitalistični tisk hotel
po pravici pisati, bi že danes
imeli civilno vojno. Kaj vse se
je godilo na skrivoma skozi zad-
njih deset let to bi bilo za-
nimivo pisanje, če bi ga ne skri-
vali. In vse to počenjanje v ime-
nu demokracije! Nisem za kla-
nje. Zato pa smatram za pra-
vilno, da ima vsak državljan
pravico svoje nameščence v vla-
di kritizirati. Oni so potemta-
kem naši služabniki, ne pa naši
gospodarji! Saj tako je zabele-
ženo v ameriški ustavi!

☆
Umobolnim v demokratičnih

državah ni dovoljeno glasovati.
A kako je mogoče, da imajo vz-
lic temu toliko svojih zastopni-
kov v vladi, to meni ne gre v
glavo!

☆
Ko sem bil fant to kajne

je že precej let nazaj, so si de-
kleta pokrivala noge z dolgimi
krili. Najbolj previdno pa so se
zadržale pri fotografih. Predno
je šla spat, je svojo glavo pokri-
la s kapo. Danes pa mnoge izpi-
jejo nočne kape predno gredo
spat. In kako se slikajo danes,
tega vam ni treba posebno pra-
viti. Tega ni kriva atomska
bomba, ampak vojna.

Na konferenci združenih na-
rodov v San Franciscu so bili
nekateri časnikarski poročeval-
ci zelo radovedni, kako ruski re-
porterji presojajo ameriški ne-
žni spol. Pa jim je Rus odgovo-
ril: “Vaša dekleta so krasna.
Edina napaka na njih so preši-
roka usta.”

* ☆
Vsi čikaški hoteli so še danes

prenapolnjeni. A počasi pa si-
gurno prihaja čas, ko bodo oni
vabili stanovalce, ne pa jih sta-
novalci moledovali za sobe. In

Iz zbirke "Korotcinske povesti"
(Nadaljevanje.)

Njegove besede so donele ta-
ko milo, da se je resnobni Katri
kmetic z nerodovitnega pose-
stva zopet smilil. Saj mu je vse
odločno dopovedala, zakaj bi
mu še to uslugo odbijala in ga
žalostila? Z zadovoljnim smeh-
ljajem, kateri ji .je odpodil iz
prsi prejšnjo nevoljo in katere-
ga ni mogel nihče zapaziti je
dovolila, da je Jurjj peljal vo-
ziček. Ko pa sta prišla do vrat,
mu je mirno pomagala čez vi-
sok prag in zraven uljudno re-
kla: “Lahko noč!”

Duri se niso zaprle za Katro,
ali ona se je izgubila v sobo, da
je ni bilo več videti; le njeno ti-
ho pevanje: “Aj tutuja
haja pupaja!” je Jurij še slišal.
To že ni bilo več zanj, njega je
Katra že odbila z besedami: “La-
hko noč!”

Kar dejala je: “Lahko noč!”
in še toliko sočutja ni imela

njim, da bi ga poklicala: “Po-
ikaj, prižgem luč; posedi pri
as!” Nikogar nima doma, sama

da je strah, in vendar noče,
la bi toliko počakal tu pri Ko-
cbovih. da bi se posli vrnili . . .

Nobenemu beraču bi tega ne
torila. da bi ga pustila pred

dežjem za durmi, da bi ga poši-
lala domov . . Samostojna go-
podinja je, seve, lahko dela,

kar hoče; dobre besede mu ne
privošči, ne, še očita mu, da
ma slabo posestvo nerodo-
tno zemljišče,

pašnikov.
Jurij je zaškripal z zobmi;

<delo se mu je, da sta mu padli
višine dve deževni kapljici v

>ci V tem ga je postalo sram,
obraz mu je zalila kri; kajti kaj
akega se mu že davno ni pri-

petilo da bi imel solzne oči.
Ej kaj,” je dejal in priki-

nal “čakaj, nikoli več me ne
vidiš tu! Imej svoje lepe pašni-
ke in svoje rdeče lice tudi; tako

že vdova .
. .”

Jurij si je ulomil borovo ve-
ki mu je molela na pot, in

začel besno mahati ž njo po zra-
ku Bilo mu je tesno vroče;
skoro bi se bil zadušil. Na hri-
bu nasproti je žarelo nekoliko
kresov; ta svetloba ga je bole-
a v oči. Želel bi si le samo temo,

mrzlo temo. Svet mu je bil
puhel in ničeven, vse ničevno,

epni slavnostnimi ognji vred,
1 gore le, da jih ljudje vidijo...
Kaj pa je tak-le ogenj? Vz-

plamti. razžari se, nakar pa ni
od njega nič. In pesmi, katere je
časih imel tako rad, in streli?
Zadone, odmevajo po gorah
odzvene in od njih tudi ni nič
več. Vse je tak prazen nič, tudi
človeško življenje. Človek se
trudi, ne užije nič dobrega na
svetu, ko se pa nadeja naj-
lepšega, mu še ves up ugasne!
To je vse človeško življenje! V
(* m je Juriju prišla na misel
mila podoba. Nenadoma je pri-
šla ta blažena misel v njegove
sanjarije: Ko se je vrnil od vo-
jakov, je gledal često na Koče-
bovem vdovo Katro, ki se je upi-
ala in übadala od zore do mra-

ka. da bi vzdržala vse v redu.
F'oznal jo je od mladega dasi
se ni družila ž njim; kajti bila
je dve leti starejša in on ji zato
ni bil dovolj pameten. Katra je
bila najmlajša treh že omože-
nih hčera Kočebovih, in dasi se
je rekalo pokojnemu možu Ka-
trinemu. ki se je priženil sem,
Proz, vendar ni nikdo drugače

dejal nego: na Kočebovem; tudi
Proža so klicali za Kočebo.

Katrini starši so šli pomagat
najstarejši hčeri, ki je imela
moža dan za dnem pijanega, da
se ni bilo zanesti nanj; za
najmlajšo, Katro, pa niso imeli
nikdar posebnih skrbi. Vsak je
smatral Katro za odločno žen-
sko in pravil z njenimi starši
vred: “Ta si bo že sama poma-
gala; ta je vsa mladeniška!”

In da je bilo v Katri res ne-
kaj mladeniškega, je dokazala
s tem, da se je sama peljala v
mesto, sama opravljala konje in
vse sama oskrbela. Ob košnji
pa je doma pospravljala, je po-
magala kositi in vlačiti. Njen
glas je bil močan in nizek, da
jo je bilo daleč slišati, kadar je
zapela, zažvižgala in zavriskati
pa je znala kakor možak.

Jurij pa na Katri vzlic njeni
krepki, sicer pa ne preveliki ne
preobilni postavi poprej ni vi-
del drugega nego ovdovelo, sla-
botno žensko, in iz srca bi ji bil
rad vsak trenotek pomagal pri
delu. Ah ona niti slutila ni,
koliko pripravnih in koristnih
pritokov ji je napeljal letos zju-
tra zgodaj ali pozno zvečer na
travnike .. . Zadnjič ji je skri-
vaj popravil kos plota, drugič
je zopet tekel kakor majhen pa-
glavec, da bi ji rešil dvoje kur
iz vode —in sedaj je hodil dan
za dnevom popravljat k studen-
cu, ki je napajal Katrin vodo-
vod; ko bi ga Jurij ne bil po-
pravljal. gotovo bi se bil poma-
lem usušil. Zase gotovo tega ni
delal; pri Vražu je zadoščal za
napajanje živine preprosti vod-
njak na dvorišču.

Zaradi Katre je zanemarjal
celo svoje gospodarstvo. Marsi-
kaj je tod kričalo po popravi,
in oče ga je zaman nato opozar-
jal. Kad za zelje se jerazpokala,
streho bi bilo treba malo po-
praviti, pod kapom izkopati od*
tok —in vse to je čakalo za-
man samo za voljo nespametne
ljubezni do Katre. Kaj pa mu
je vzbudilo ljubezen do nje? Po
možu se ni jokala, revščine tudi
ni poznala, njeno zdravje je kar
kipelo ošabnost ji pa rastla
. . . Kaj mu je torej prišlo v gla-
vo, da se briga in skrbi za njo?

Oče mu je iskal neveste že od
Božiča; mislil je na to mislil
na ono,/toda nikoli se ni spom-
nil na Katro. Oče pa je bil pre-
udaren in moder človek; vedel
je. kaj je zanj, in ni vprašal po
ljubezni. Vrhu tega pa je bila
Katra že vdova niti za vse
Koroško bi je ne hotel!

In v tem trenutku se je zde-
la Juriju Katrina sorazmerna
postava prevelika, prav zoperno
velika. Po polnem, rdečem ob-
razu je imela drobne pege, nje-
ne poteze so imele trd izraz
čisto moškemu je bila podobna.
To ni bila ženska, to je bil mla-
denič —in Jurij je bil prepri-
čan, da je ne bi hotel za vse Ko-
roško . .

.
* * *

Sprva se je zemlji obetal oni
tihi, blagodejni večerni dež, ka-
teri dremajočo pokrajino naj-
lažje zaziblje v sladko spanje;

toda ni ga bilo.
Ko je Katri dete zaspalo, je

šla zopet na prag pogledat. Vz-
duh je bil vroč in soparen, niti
najmanjši vetrič ni pihljal. Ne-
bo je bilo prepreženo z nepro-
dorno odejo oblakov; le tam v
daljavi je hitelo nekaj belih ob-
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V DRŽAVI MARYLAND še velja postava, da sme sodnik obsojenca
kaznovati z batinami. Sicer mu jih ne naloži sodnik sam, ampak šerif
ali pa kak njegov birič. Zadnji, ki je bil nedavno obsojen na deset batin,
je Lloyd Busching v Dillon Parku, Md. Žena ga je zatožila, da jo je
pretepel, pa je dobil omenjeno kazen. Ko se je vrnil domov,se je ženi
za svojo surovost oprostil in spet je bil mir v družini, kot priča gornja
slika.

niti se ne bodo toliko pritoževa-
li, koliko namiznega orodja jim
pokradejo ter brisač.

☆
Neki komentator v listu libe-

ralnega multimilijonarskega ča-
snikarja je analiziral našo voja-
ško komando, da so vsi višji
častniki v nji vzgojeni po nazo-
dih plutokracije na Wall Streetu
Ni se motil, kar nam pričajo do-
godki po svetu. Omenil je ob
enem, da je v ameriški armadi
zelo malo oficirjev, ki bi izhajali
iz delavskih plasti. Njegova raz-
glabljanja ne potrebujejo nobe-
nega komentarja.

☆
Tu in tam se najde tudi v ar-

madni oblasti bela vrana. Ko je
bil Hitler v svojem prvem puču
poražen, je padlo šestnajst nje-
govih komandantov. Leta po-
zneje jih je dal izkopati in polo-
žiti v bronaste rakve. Imenoval
jih je za junake, dal jim je sve-
čan pogreb in tudi papež je dal
zraven svpjo blagoslovno be-
sedo.

V sredi monakovskega mesta
si je izbral za pogreb svojih to-
varišev primeren kraj. Nad nji-
hovim grobom jim je postavil
primeren kamen. Nad njihnim
grobom je postavil “večno luč”,
dokler je ni ugasnil Col. Charles
Keegan. Na to je ukazal ugas-
niti bakljo, kovinaste rakve
raztopiti in trupla pokopati v
ozadju pokopališča.

Smatram, da je Col. Keegan
realist. Vrh nekdanjega nacij-
skega hrama je zgradil stranišča
za ženske in moške.

☆
Statistično je dokazano, da

nežni spol v tej deželi živi dalj
kot pa moški. Kaj je temu glav-
ni vzrok, ni pojasnjeno. Mogoče
jih pa bafva protežira?

☆
Trdijo, da ko si bolan, in če

ne veruješ v zdravnika, in pa v
zdravila, ki ti jih predpiše, ti ne
bo zdravljenje prav nič koristi-
lo. Čital sem tudi statistiko, ki
dokazuje, da povprečni zdrav-
nik živi štiri leta manj kot pa
masa pacijentov. Mogoče zdrav-
nik umrje toliko prej zato, ker
v svoje kolege ne veruje.

☆
Klobuk dol pre našimi indu-

strialnimi inženirji. Novi avti,
ki jih sedaj izdelujejo, so izbolj-
šani mehanično toliko, da se
nam obetajo še velika čuda. Av-
tni motor n. pr. vaga manj kot
stari, a ob enem poseduje več
konjske sile kot kdaj prej. Žal,
da se do danes še ni rodil znan-
stvenik, ki bi dal tudi voznikom
več konjskega razuma.

/

Znanstvenikom kemije in
druge fizične znanosti se je po-
srečilo razdrobiti atom. V teh
poskusih so iznašli tudi atom-
sko bombo. Sedaj se prerekajo,
dali naj bo to njihna skrivnost,
ali pa javna tajnost
narodov. Meni se sanja, da je
dvatisočletna civilizacija v faši-
stičnih in demokratičnih deže-
lah dozorela. Kakor ne morejo
znanstveniki ustaviti potresov,
povodnji in suše, tako tudi ne
bodo ‘mogli skriti tajnost atom-
ske bombe.

/

Inspiranti, ne obupajte! Mor-
da ste telesno pohabljeni voj-
na je to mnogim povzročila,
morda ste tudi finančne pri kon-
cu, kljub temu ste neprema-
gani. Mogoče je vam smrt ukra-
dla tisto, kar vam jebilo najbli-

žje, a vzlic temu ste močni in
živi. In v tem stanju boste i v
naprej propagirali novo člove-
ško družbo, svobodno za svobo-
dne ljudi združenih narodov.

John Chamazar.

VZTRAJATI PEVSKEMU
ZBORU JE TEŽAVNO

Chicago. V času minule
vojne je prenehalo precej slo-
venskih pevskih in dramskih
zborov, eni že prej. Bodisi, da
je zmanjkalo aktivnih, požrtvo-
valnih članov, takih, ki so v de-
lu za svojo organizacijo pripra-
vljeni dati čas in trošiti denar,
ali pa je nastala vsled izstopa-
nja članov, postaranja, nočne-
ga dela v tovarnah, in med voj-
no pa s klicanjem fantov in
mož v armado, vrzel tolikšna,
da je prenehal zdaj ta zdaj dru-
gi zbor.

V Chicagu je moški pevski
zbor France Prešeren vztrajal
skozi vsa ta leta. Ne lahko, kaj-
ti mnogo fantov pevcev je šlo v
armado in vrste so se zredčile.
Toda so pa prijeli drugi toliko
bolj, da je zbor še vedno prire-
jal po dva koncerta na leto, ka-
kor prej.

Kvaliteta zborovih nastopov
je sicer vsled teh okolščin tr-
pela, toda udeleženci so bili
vzlic temu še vselej zadovoljni
s sporedi in tako tudi na Pre-
šernovem jesenskem koncertu,
ki se je vršil v nedeljo 4. nov.
v dvorani SNPJ. Podan je bil
mešan, ali kot pravimo tu, vari-
jetni program. Zbor, ki ga vodi
že mnogo let Frank Kubina, je
zapel osem pesmi, med njimi
ameriško himno, pet slovenskih
in dve angleški pesmi.

Dalje je pel Prešernov duet,
označen v tiskanem sporedu s
Frank in Tim, sestri Kovich (do-
ma iz Minnesote) pa sta nasto-
pili z instrumenti in petjem ,v
slovenskem, angleškem in špan-
skem jeziku. Gostoval je zbor
Slovenske ženske zveze, Frankie
Sterniša je predvajal svoj “tap
dance,” ves spored pa je nazna-
njal in vodil Anton Udovich.

Predstavil je tudi dekle iz
Minnesote, Sgt. Ponikvar, ki je
bila v ameriški vojni službi in
se je sedaj vrnila. Govorila je
najprvo slovensko in poudari-
la, da je ni sram jezika njenih
staršev, in pa da ji je to znanje
slovenščine pomagalo, da je bi-
la prideljena v armadi v inteli-
genčno službo. Dejala je, da je
narod v starem kraju v bedi, to-
da navdušen za delo in bodoč-
nost.

Končna točka sporeda je bi-
la komedija v enem dejanju
“Dr. Hribar.” Na prejšnjih kon-
certih je “Prešeren” navadno
postregel s komedijo v sloven-
ščini, a v tem slučaju so sloven-
sko burko prevedli v anglešči-
no, zato da so v nji lahko na-
stopile mlade moči, mem njimi
člani mladinskega krožka SNPJ.
V nji je osem oseb. Igrali so do-

bro in izvežbala sta jih Mrs.
Ann Sannemann in mladi Ed
Udovich. Potem je sledila obi-
čajna plesna zabava. Igral je
na nji Pucljev-Foysov orkester
in, nekaj komadov tudi med
koncertom. X.

IZ URADA BIG TONYJA
Oakland, Calif. lmam dosti

novic, zato jih takoj sporočam,
da ne bodo prestare.

Iz države solnčnih rož sta nas
obiskala John Kocjan ter John
Teršinar. Oba sta naročnika
Proletarca. Kocjan je brat naše
mame. Ima tukaj dva sina. Do-
ločil si je, da ostane tu par ted-
nov. Teršinar pa je bil oženjen
s sestro naše mame. Preminula
mu je pred par leti. Imel je ve-
liko farmo, ki jo je prepustil si-
novom. Kmalu bo dočakal 70.
rojstni dan. Dejal je, da je jako
zadovoljen, mi pa tudi. Ker ma-
ma kuha za “tavelkega Toneta,
lahko pridene dovolj v ponev
tudi zanj.

V Kaliforniji sem delal od 1.
1922. “Delaš?” me je včasi kdo
vprašal. “Seveda, toliko šihtov.
da se bom postaral ob njih.”

Lanskega 1. oktobra sem na-
pravil zadnji šiht. In je bil res
zadnji, ker na delo se ne bom
mogel več vrniti. Občina Oak-
land, oddelek kjer sem bil upo-
slen zadnjih dvanajst let za po-
pravljanje ulic, mi je že ponu-
dila pokojnino. (Jaz ji pravim
‘ajmožna’.) Prejemal bom $35.-
89 na mesec, dokler ne bom po-
zabil dihat.

Časa imam na razpolago. Ako
me pride kdo obiskat, mu več ne
prigovarjam, da naj gre, ker se
mi mudi na delo. Naj le ostane!
Se tudi kam peljemo in naprešal
sem štiri sode žlahtne kapljice,
do bodo gosti postreženi z njo.

(Chas., gotovo se ti bodo sli-
ne cedile, ko boš to čital. Prej
omenjena gosta mi ne bosta sto-
rila veliko škode, torej pridi, če
mogoče!)

Kar se mene tiče, vinski kap-
ljici tudi ne delam več kvara. Jo
le gledam, pijem je ne. Smo v
takih letih. Zdravnik mi ne da
dovoljenja, pa drži zapoved in
prepoved.

Sin Frank je srečno prišel na-
zaj v naš Good Old USA. Tele-
fon je zabrnel, vprašam, kdo
kliče, pa je bil on. Klical je iz
New Jerseyja. Na zahvalni dan
bomo skupaj. Mama je z njim
govorila 20 minut. Sin Jože pa
je še v Franciji.

Anton Tomšič.

MIKE POGORELEC
PREMINUL

Minuli teden je bil pogreb
enega naših najstarejših naroč-
nikov, Mike Pogorelca. Umrl je
v starosti 81. let.

Mike je prišel v Ameriko leta
1890. Nastanil se je v Clevelan-
du, od tam pa je šel poskusit sre-
čo v Jeramovo Rajsko dolino v
Kaliforniji, ki je bila pred nekaj
leti opisana v Am. druž. kole-
darju. Okrog leta 1900 se je pre-
selil od tam v Pueblo, Colo.
L. 1915 si je kupil v Boone, 30
milj vzhodno od Puebla, farmo,
na kateri je garal in ob enem je
bil vesel, da dela na kmetiji.

Naročnik Proletarca je bil
Mike-od kar izhaja ta list. Tudi
svojega brata Charlesa je pova-
bil, naj pristopi, kar je takoj
storil. Charles, upravnik Prole-
tarca, se je udeležil pogreba svo-
jega brata in se vrnil minuli
petek.

Truplo pokojnega Mike je bi-
lo poslano v Denver, kjer jebilo
upepeljeno, kot je sam želel in
tako tudi naročil svojemu sinu
in ostalim sorodnikom.

Ni bilo leta, da ne bi Mike po-
slal po nekaj dolarjev v tiskovni
sklad. Za delavsko gibanje se je
vedno zanimal. Bil je delaven
tudi v socialističnem gibanju.
Socialističnemu klubu JSZ v
Pueblu se je pridružil leta 1913.
Mike je veliko poskusil in v
vseh teh letih je bil zvest delav-
skemu gibanju. Soproga mu je
umrla pred nekaj leti. Zapušča
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na farmi sina, ki nadaljuje nje-
govo oranje.

Dalje zapušča Mike brate
Franka v Pueblu, Charlesa v
Chicagu, sestro Frances v Pue-
blu in več drugih sorodnikov.
Bil je član dr. “Orel” št. 21 S. N.
P. J. od ustanovitve. Rojen je
bil v Žimaricah pri Sodražici.

Kadar je prišel v Chicago,
zgodilo se je to menda dvakrat,
je imel največje veselje kram-
ljati s sodrugi. Pisec teh vrstic
ga je obiskal dvakrat na farmi.
A o tem več ob kaki drugi pri-
ložnosti.

Naj bo tu poudarjeno, da je
bil Mike kremenit značaj, in da
mu življenska pot ni bila post-
lana vseskoz z rožami. A tudi
hudega mu ni bilo. To jerad po-
vedal. “Živimo,” je rekel.

Sorodnikom iskreno sočutje.
Z.

INDOKITAJSKA
Indokitajska si nič ne želi, da

bi Francija nad njo še kdaj za-
vladala. Vzrok pa so Francozi
sami, ker so deželo le izžemali,
ne da bi ji kaj dali.

Indokitajska ima 26 milijo-
nov prebivalcev. L. 1939, od kar
so na razpolago zadnji točni po-
datki, je bilo v nji 1,702 licenzi-
ranih prodajalen opija, ki so
prodale po 47,331.835 kilogra-
mov opija na leto, torej štiri in
pol funta na osebo. Iz podatkov
istega leta je razvidno, da je
bilo v nji 116,374 licenciranih
prodajalen alkoholnih pijač, ki
so prodale po 32,707,082 litrov
na leto.

Ampak ljudskih šol pa je bilo
samo 7,338, ali ena na vsakih
3,500 prebivalcev. V vsi Indoki-
tajski so bile samo štiri javne
knjižnice. Iz tega vidimo, da so
bile v nji ena prodajalna opija
na vsake štiri primarne šole in
15 prodajalen alkohola na eno
primarno šolo.

Opij in alkohol nista sredstvi
za podvig ljudstva, pač pa ga
tiščala navzdol kulturno in fi-
zično. Toda ker se dobi med vsa-
kim podjarmljenim narodom
ljudi, ki so se kaj naučili vzlic
oviram, in pa upornike proti iz-
koriščanju, tako je tlelo med
ljudstvom Indokine že dolgo
uporništvo proti francoski nad-
vladi. In sedaj, ko je Francija
bila izrinjena iz svojih posesti
v Aziji, smatrajo pristaši neod-
visnosti Indokine, čemu neki se
bi Francozi silili nazaj na zem-
ljo, ki ni njihova po nobeni po-
stavi in po nobeni pravici, kajti
vzeli so si jo s silo in sila dasi
japonska, jih je odgnala.

A kmalu so v Indokini uvide-
li, da Francozi hočejo nazaj, in
ker sami nimajo dovolj moči,
da bi si Indokino znova podjar-
mili, jim pomagajo Angleži.

Do osvoboditve kolonijalnih
ljudstev je torej še daleč.

Ste že skušali pridobiti Pro-
letarcu k njegovi štiridesetlet-
nici saj enega novega naroč-
nika?

Ako bi delavci s takim veseljem
podprli delavski tisk, kakor podpi-
rajo zavajalno časopisje, bi bilo ka-
pitalizma kmalu konec.
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PUŠtUSAJTE
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja
Vodi io George Marchan.

V/GES.. 1360 kilocycles.
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