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V knjigi, v katero sem nekdaj
zapisoval svoje spomine, se mi
je ohranila pravljica, katero sem
slišal nekdaj, za časa mojega po-
tepuštva ob Amuru. Hočem jo
sedaj objaviti, starim v zaba-
vo, a mladim v pouk.

Živel je nekdaj starec s svojo
staro. Imela sta lastno hišico s
senčnatim vrtom, koncem kate-
rega se je razprostiral beli prod
ob bregu mogočne reke, kakor
tudi precej denarnega kapitala.
In hišo, in vrt, in denar, vse sta
si pridobila z delom svojih prid-
nih rok. podedovala nista niče-
sar, temveč sta si vse s svojo
dolgoletno marljivostjo in varč-
nostjo pripravila. Imela sta si-
na, odraslega mladeniča, katere-
mu je bilo že skoraj petindvaj-
set let, ki pa je bil skrajno len
in brezskrben. Starec je že dav-
no napravil križ čez njega in se
je izogibal ne samo razgovora ž

njim, temveč se mu ni zdel vre-
den niti pogleda, in ga takore-
koč niti ni prišteval med ljudi,

tak poležuh baje ni k niče-
mur goden. Mati pa, kakor vse
matere, je zdaj oštevala sina, in
pri tem jokala in vila roke v
zavesti njegove negodnosti, zdaj
ga je zopet gladila po glavi in
ga tolažila, češ, da je oče ven-
darle oče, in naj se še tako hu-
duje. nazadnje bo vendar spre-
menil svojo jezo v milost in ga
ne bo razdedinil.

Toda oče je že davno zatrdil,
da ne da in ne ostavi sinu kot
zapuščino niti kopejke vse do-
tlej, dokler mu ne prinese ce-
kina, ki si ga je sam z delom
svojih rok zaslužil. Mati je pla-
kata pred očetom in ga rotila
naj se ne srdi na sina ter pre-
kliče svojo zahtevo. A oče je
ostal neizprosen.

Naj si zasluži!
Pa kje naj zasluži?
Kje pa drugi zaslužijo?
Da, drugi . . k seveda! Dru-

gi prenašajo v pristanišču vre-
če in zaboje in si z različnim
umazanim delom služijo svoj
košček kruha. Naš pa vendar
ne more prijeti za tako delo.

Zakaj pa ne? Ali je on kaj
boljšega kot so drugi? Če se ni
znal nobenemu čistemu delu
priučiti, bo seve moral za uma-
zano prijeti.

Ali za božjo voljo, stari!
Kaj pa bodo ljudje rekli če bodo
videli najinega sina pri takem
delu?

To je njihova stvar. Norci
bodo seveda gobezdali neumno-
sti, a pametni ljudje bodo govo-
rili pametno.

Z eno besedo, naj je mati še
tako prigovarjala ,oče je vztra-
jal pri svojem sklepu.

Nazadnje se je domislila star-
ka zvijače.

Dala je svojemu sinu cekin in
mu jerekla:

D. STAHJEJEV-ČULKOVSKI:

CEKIN
Na, nesi ga očetu in mu

reci, da si ga sam zaslužil, mo-
raš pa obleči slabšo obleko, ne-
kaj starega, sicer ne bo verjel.

Sin se je preoblekel in šel k
očetu. Oče je sedel v vrtu ob
bregu reke.

Tukaj oče, sem ti prinesel
cekin, katerega sem si sam za-
služil . . . sem se potrudil.

Oče je vzel cekin, obrnil ga
med prsti, ozrl se s prodirajo-
čim pogledom na sina, počasi
dvignil roko kvišku in— vrgel
novec v vodo.

Lažeš, tepec! Izgini mi
spred oči!

Sin je poročal materi o svo-
jem neuspehu.

A, —a! se je domislila
mati: on jenajbrž spoznal ce-
kin. Gotovo so ti cekini, katere
mi on med drugim denarjem
daje za vsakdanjo uporabo, od
njega zaznamovani. Počakaj sin-
ko, šla bom k sosedi in bom pri
nji cekin zamenjala. Če je še
tako zvit, midva ga prekaniva.
Samo prenagliti se ne smeš; tre-
ba bo sedaj počakati kaka dva
tedna, sicer bi se mu zdelo- zopet
sumljivo . . .

Čez dva tedna je šel sin zopet
! k očetu s cekinom, ki ga je do-
bil od matere. Oče je sedel na
običajnem mestu, na klopici ob
reki.

Kaj hočeš? je strogo
vprašal in nagubančil čelo.

Tukaj sem prinesel . .
.

Kaj si prinesel?
Cekin . . . Sem ga sam za-

služil . ..

Daj sem!
Oče je vzel cekin, ozrl se na

fsina. potem na cekin, dvignil
roko z isto počasnostjo kakor
prvič, in ga vrgel v vodo.

Ni še dosti, da si lenuh,
hočeš biti še goljuf . . . Poberi

■ se!
Sin se je potuhnil in se zgrbil

kakor da ga je nekdo od glave
do nog polil z mrzlo vodo, ter se
je ves v zadregi vrnil k materi.

No, kaj je? je vprašala
mati: —ni uspelo? Čitam ti z

, obraza, da se ti ni posrečilo.
- Res, mati. Ne veruje! Zo-

pet je vrgel cekin v vodo.
Mati je zakrilila z rokami,

zmajevala z glavo ter se hudo-
vala na očeta radi njegove ne-
navadne lokavosti malodane
seženj globoko v zemljo vidi —,
hudovala pa se je tudi na sina,
zato, ker je po njegovi krivdi
tudi sama padla v greh, in je na-
zadnje dločno izjavila:

Stori kakor hočeš, jaz ti
ne bom več pomagala.

Sin je mislil in mislil in vzdi-
hoval. Na nek način se bom mo-
ral posiliti se je odločil —in
dobiti bogastvo, cekin, —in
je šel na poizvedovanje, kje bi
se zamogel udinjati v delo. Toda
kmalu se je moral prepričati da
je. ne samo znojno kopejko te-
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POVESTNI DEL
žko zaslužiti, temveč je že samo
zato, da se najde samo delo, tre-
ba veliko potrpljenja. Delavcev,
ki so čakali na zaslužek, se je
nabralo v pristanišču taka mno-
žica, da je moral po več ur stati
v burji in dežju, predno je mo-
gel nazadnje priti na vrsto, da
dobi kako delo.

Prvi dan je zaslužil štirideset
kopejk, šel je drugi dan— a
brez uspeha: niti kopejke ni za-
služil in še veliko drugih delav-
cev, ki so prišli prej ko on, je
ostalo ta dan brez dela. Tretji
dan se je našlo delo nekje na
drugem koncu mesta, kake štiri
vrste od pristanišča oddaljeno.
Zgubil jepol dne s čakanjem na
to delo, a zaslužek je znašal ta
dan samo dvajset kopejk. Po-
vest se hitro pripoveduje, a delo
se počasi završuje. Dan za dnem
se je trudil in spravljal deseti-
co k dvajsetici. Ampak radi te-
ga, da bi ne prezijal zaslužka,
je moral vstajati zgodaj, in ko-
rakati včasih po več vrst do
kraja, kjer je slutil kak zaslu-
žek. Videl je kako se drugi mu-
čijo in obupavajo, ker so ostali
brez dela in nimajo možnosti,
da si prislužijo košček kruha.
Njegova duševnost je spregle-
dala nazadnje v toliko, da je za-
čel opažati, kako velikanska raz-
lika je med njegovim položajem
in položajem pravih revežev, ki
po njegovem mnenju zaslužijo
neizmerno več sočutja kakor on.

Ko je prešteval svoje zaslu-
žene novce, je z veliko skrblji-
vostjo prilagal desetico k dese-
tici, polrubelj k polrublju in je
z olajšanim srcem zrl v bližnjo

! bodočnost, ko bo na konec za-
mogel izpolniti očetovo zahte-
vo. Nazadnje se je nabralo v
njegovem šparovčku toliko pri-
služenega drobiža, da je bilo
mogoče dobiti v zameno zanj
cekin.

In dobil je za svoje srebro in
medeni drobiž zlat novec, ga
skrbno spravil v žep, ki je bil
najgloblji, in ga potem venomer
otipaval, češ, da se mu jane pri-
peti nesreča da ga izgubi, ter se
odpravil k očetu.

Starec je* sedel kakor običaj-
no ob bregu reke.

Tukaj oče, sem vam pri-
• nesel cekin.

Pogledal je oče njega, pogle-
dal cekin, in kakor hitro je dvi-
gnil roko da bi vrgel novec v
vodo, ga je zgrabil sin za roko

■in zakričal prestrašen na ves
iglas:

Kaj pa delaš! To vendar
ni mogoče . . .

A— ha! Se ti zdi škoda!
No, sedaj vidim, da si spoznal

, ceno denarju. Zaslužil si si od-
puščanje svojih grehov. Pojdi,
razveseliva mater.

GLAS IZ CALIFORNIJE
Petaluma, Calif. Že dalj

časa sem nameravala poslati ne-
kaj vrstic v nam priljubljenega
Proletarca, pa sem ena teh, ki
rajše čitam kot pa da se bi pri-
pravila k pisanju. Sedaj pa, ko
so daljši večeri, je več časa ne
le za čitanje, ampak tudi za pe-

i ro se ga dobi.
Iz starega kraja prihaja že

1 precej pisem in mnoga so priob-
j čena v listih. Daši imajo naši
ljudje od tam veliko slabega
poročati, vendar težko čakamo

j sporočil od svojcev. Grozno je,
koliko so morali v vojnih letih
pretrpeti pod okupatorji.

☆

Moje iskreno sožalje Charlesu
Pogorelcu ob izgubi njegovega
brata.

☆
Sedaj, ko je spet gasolina na

razpolago, smo napolnili z njim
našo lizo ter se odpeljali zeta,
hčerki in jaz k Tomšičevi druži-
ni v Oakland. Pozdravili smo se
ob tej priliki tudi z njegovim si-
nom, ki se je vrnil iz armade.
Bil je na evropskih bojiščih.
Oba z očetom zelo fino igrata
na koncertino. Njihna hčerka,
jako prijazno dekle, je nam z
mamo pripravila dobro večerjo,
kot jo zna le ona. Počutila sem
se pri njih kakor doma. Iskre-

Ina jim hvala za postrežbo in
I družabnost. Oba imata lepo
mero humorja in humor je

I zdravju koristen.
Jennie Katzman.

’ Kupujte Victory bande!

Ponoven apel na
slovensko javnost

Chicago, IH. Ponovno se
obračamo na slovensko javnost
v Čikagu s prošnjo, da kdor ima
še kaj porabne obleke in obu-
vala, da daruje za naše brate in
sestre v stari domovini, kateri
nujno potrebujejo naše pomoči.
Ni nam treba ponavljati, kako
veliki reveži so, ker to govorijo
njih pisma, katere čitate vsaki
dan v naših listih. In kdor nima
srca iz kamna ta bo dal karkoli
ima na razpolago.

Prinesite očiščeno in ne raz-
trgano obleko in obuvala v Slo-
venski delavski center, 2301 S.
Lawndale Ave., Chicago, 111.
Slučajno pa, da imate več oble-
ke pa pokličite po telefonu šte-
vilko ROCkwell 2864, pa bomo
že katerega dobili, da bo prišel
iskati. Obleko in čevlje lahko
pustite tudi pri Louis Moharju
na naslovu 2048 W. 21st St., ali
pa pri Mrs. Kušar v Berwynu.

Važno je tudi to. da ta kam-
panja za zbiranje obleke bo tra-
jala samo do preklica, na-
to se bo vse uredilo in poslalo
na pristojno mesto. Zato sedaj
zavihajte rokave —v tem krat-
kem času in nagovorite svojega
prijatelja ali znanca, ali pa tuj-
ca najbo katerekoli narodnosti,
da daruje za naš herojski narod

sedaj, na žalost krvavo po-
treben pomoči.

Naj ne gre ta apel mimo va-
ših oči ne da bi se dotaknil srca.
Naj odločuje plemenito sloven-
sko srce.

Za relifni odbor št. 25 SANSa:
Louis Zorko, predsednik.
Frank Alesh, tajnik-blag.
Louis Mohar, odbornik.

Pomoč vsem...
ne samo svojim!

Po štirih letih borbe, trplje-
nja, preganjanja, strahu in pu-
stošenja gleda ljudstvo v domo-
vini v obraz zimi, pomanjkanju,
boleznim, smrti. Načrt peklen-
skega nacifašističnega sovraga
se nadaljuje . . . izvajajo ga po-
sledice njegovega pustošenja
same . ..

Mi se zavedamo tega in zato
kličemo ponovno vsem našim
rojakom širom Amerike, naj ne
postanejo brezbrižni za splošno
pomoč ljudem v stari domovini
ako so bili tako srečni, da so
prejeli pisma od svojih in jim
sedaj lahko pomagajo direktno.
Saj bomo pomagali svojim vsi,
toda pri tem ne smemo pozabiti
onih, ki nimajo nikjer v božjem
svetu nikogar, ki bi jim prisko-
čil na pomoč. Ti so odvisni od
splošne pomoči, a za bodočnost
vaših in mojih sorodnikov so
morda doprinesli več kot si mi
moremo predstavljati. Med te-
mi je na tisoče in tisoče sirot,
katerih očetje in tudi matere,
počivajo v daljni mrzli tujini—-
žrtve sovragovega preganjanja.
Očetje drugih so dali svoja' živ-
ljenja v borbi za osvobojenje.
Mnogi so padli kot talci, kot žr-
tve domačih izdajalcev itd. Med
onimi, na katere moramo misli-
ti z isto ljubavjo kot na svoje
sorodnike, so osamljeni postara-
ni starši slovenskih sinov in hče-
ra, ki tudi leže v okrvavljeni

Him s !!
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AMERIŠKI VOJAKI (MARINES) na Kitajskem bi radi videli, da
bi bilo vojne tudi tam konec, ker žele domov. Tudi se jim čudno zdi,
čemu naj bi tam vojna še trajala in v kakšne namene. Iv IVashingtonu
si belijo glavo s tem vprašanjem. Ameriški vojaki na gornji sliki pred-
stavljajo oddelek, ki ima nalogo vspostaviti red in mir v Tientsinu.

domači grudi svoja mlada
življenja so dali, da bi mogla
domovina še enkrat svobodno
dihati. Oni, ki ste zgubili v voj-
ni svoje sinove, veste kako je
pri srcu tem zapuščenim star-
čkom, ki v največ slučajih ni-
majo niti kam glave položiti,
ker je sovražnik opustošil in po-
žgal tudi njihove domove. Ko-
liko je še drugih, ki so odvisni
od splošne pomoči, ker nimajo
po svetu nikogar. Ali jim more-
mo odreči pomoč z enostransko
izjavo: “Jaz pomagam svojim,
drugi naj svojim.”

Take besede so trde, bratje in
sestre, tako trde, da morajo za-
boleti v srce vsakogar, ki se za-
veda trpljenja našega ljudstva
v domovini. Narod v Jugoslaviji
se je tekom vojne naučil med-
sebojnega sodelovanja v vseh
ozirih. Že pisma od tamkaj pri-
čajo, da je šla do sedaj prejeta

I pomoč vsem najpotrebnejšim,
brez razlike narodnosti. Borba
za svobodo jih je naučila, da je
res treba iskati moči le v slogi
in skupnemu delu za blagor

; vseh. Posnemajmo jih i mi tu-
, kaj in glejmo, da zberemo te-

i kom zimske kampanje čimveč
obleke, obutve, orodja, živil in

. sličnega za skorajšnjo odpoši-
i Ijatev.

Nismo sami na delu za zbira-
nje. Za pomoč Jugoslovanom de-
lujejo z nami vred tudi premno-
gi Američani in drugi. Našo zim-
sko kampanjo za zbiranje oble-
ke in drugega so indorsirali šte-

| vilni odlični in vplivni Ameri-
-1 čani, med temi Mrs. Roosevelt,

| governerji več kot tridesetih dr-
žav, vključivši governerja Lau-

jscheta, dalje kongresniki ter vo-
jaški in drugi činitelji. V New
Yorku sta bili pred kratkim dve
značilni prireditvi visoke dru-
žbe v pomoč jugoslovanskim lju-
dem. Mrs. Marshall Field je po-
vabila na obe priredbi goste iz

jsvojega družabnega kroga in u-
deležili so se tudi gledališki ter
oderski igralci, med temi Bur-
ros Meredith, ki je sprejel pred-
sedništvo zimske kampanje za
pomoč Jugoslaviji, ter njegova
žena Paulette Goddard. ki je tu-
di pokazala že ob priliki konfe-
rence v San Franciscu svoje pri-
jateljstvo do Jugoslovanov. "

O mnogih prijateljih, ki jih
ima jugoslovansko ljudstvo med
Američani, bomo v nadaljnih
dopisih povedali še več to pot
ponovno apeliramo na vse naše
rojake širom Amerike, da gredo

i na dqlo in zberejo čimveč oble-
ke, čevljev, odej, orodja, kon-
zerviranih živil in podobnega.
Obrnite se tudi do svojih ameri-
ških in drugih sosedov.

Pomislite, da vaš dar lahko
reši življenje enemu naših bra-
tov in sester v domovini to zimo.

Za Ameriški odbor za jugo-
i slovansko pomoč,

Anna P. Krasna.

Tri in pol milijona
vojakov odpuščenih

Do 30. novembra je bilo iz
| ameriške armade in mornarice

! odpuščenih 3,469,415 mož. Iz-
med teh se jih je vrnilo v civil-
no življenje 2,251,338 z atlant-
ske strani, 1.147,744 s Pacifika
in 70,333 iz Kitajske, Burme in

; Indije.

O KRIVCIH TRAGEDIJE
STAREGA KRAJA

Pueblo. Colo. V kraju, kjer
sem bil rojen, v Sloveniji na Do-
lenjskem, je vse požgano in po-
rušeno. Pred par leti, ko je osvo-
bodilna (partizanska) vojska za-
čela velik organiziran boj za
svobodo naroda, je fašistična dr-
hal morila in požigala najbolj
po Dolenjskem. Ljudem, ki so
že tako obubožani, so Italijani
in Nemci še tisto pokradli kar
so imeli.

“Tri dni je pokalo in potem;
gorelo, da je vse zgorelo. Le ena
hiša je ostala v celi vasi. Niče-
sar nimamo, ne obleke, ne žive-
ža. Groza je pomisliti, kaj vse
smo pretrpeli. Ne da se popisa-
ti, v kakšnem strahu smo bili
leta 1943 za svoja življenja.,
Ljudi so streljali kot se strelja
zverino. Mlade fante in dekleta
so lovili ter odvažali v italijan-
ske zapore.”

Tako piše sestra iz Slovenije
Katoliški Italijani so morili

in uničevali katoliške Slovence.
Rimsko-katoliška cerkev to do-
voljuje. Poglavar te cerkve ni
niti zinil, ko se je morilo slo-
venski narod. Dvatisočletna ka- !

toliška civilizacija je spremlja-
na s črnimi madeži v vsej tej
dobi. S silo in strahom je poka-
toličanila cele narode drugega
za drugim.' Ali bo slovenski na-
rod pozabil izdajstvo cerkve nad
njim? Ali bodo naši ljudje v
Sloveniji še redili debelušne faj-
moštre in druge slične brezdel-
neže? Ali bodo še obdelovali
župnijska posestva in dajali “bi-
ro” fajmoštrom?

Najgrše izdajstvo slovenske
duhovščine pa je, ko je našču-
vala Slovenca proti Slovencu,
da so ljudje morili svoje solju-
di v imenu vere. Španska inkvi-
zicija je v primeri z belo gardo
v Sloveniji, ki je na grozne na-
čine mučila ljudi, le senca. In
odgovornost za ta početja leži
na ljubljanskem škofu Rožma-
nu, ker je vernike hujskal in jih
zapeljal na ukaz katoliške stra-
hovlade v nesrečo.

Včasih vidim v naših listih
; kake ponatise iz hujskanja ka-
. toliške duhovščine, ki ščuje
ameriške Slovence proti jugo-
slovanski federativni republiki.

Ko se je v Sloveniji pričelo
osvobodilno gibanje, sem en-
krat zapisal, da je slovenska du-
hovščina prepozna, ker se to-
liko gnjavi za kraljevsko Jugo-
slavijo. Tisti časi, ki so bili, se
ne vrnejo več. Oni, ki bodo ora-
li in sejali, bodo tudi poželi. Slo-
venski fajmoštri, tehanti in ka-
plančki bi storili dobro sebi in
narodu, ko se bi rajše oprijeli
kakega koristnega dela. Saj ne
žive zato da jedo, ampak jedo
da žive! V starem sistemu veči-
noma dela oni sploh poznali ni-
so! “Šolali” so se zato, da so dr-
žali ljudstvo v neumnosti in ga
vzgajali za klečeplastvo in po-
korščino gospodarjem.

Silna je moč katoliške cerkve
nad človekom, ako ga je zastra-
žila v svojem omrežju že v mla-
dosti. Vzgojen v strahu in po-
nižanosti, je bil v tem duševnem

' nivoju spremljan do groba, če
ni prej prišel do spoznanja res-
nice ter se osvobodil katoliških
vzgojiteljev. Tak s fanatičnim
verstvom zastrupljen človek pa
jena ukaz da se gre za vero, pri-
pravljen zagrabiti sekiro in übi-
jati. Belogardist je übijal za ve-
ro na povelje onih, ki so ga vz-
gajali. Reševal je očetnjavo, da
je ne zagrabi “komunizem”.
Mar sta mu oče, mati, brat, se-
stra! Gre se za “vero”! Bil je po-
nižen bolj kot žival. Žival mori
le, da se nasiti. Silno težko je

I versko omreženemu človeku do-
umeti, zakaj je ukovan v verige
hlapčevstva. V tepežu orjak,
kot primitiven človek jamske
dobe, ki je z gorjačo pobil vsa-
kega. ki mu je bil na poti; pred
gospodom s križem na rejenem
trebuhu, pa je ponižen in pasje

, pohleven. Vsled bigotstva mu
ni mogoče zapopasti, da bi bil
lahko človek, ki se zaveda člo-
veškega dostojanstva. Ante.

Amerika priznala
madžarsko vlado

Dne 5. dec. je ameriška vlada
imenovala za svojega prvega po-

! slanika v Budimpešti H. F. Ar-
thurja Schoenfelda, ki je bil
prej tam le kot "političen opa-
zovalec”. S tem imenovanjem je
ameriška vlada ob enem prizna-
la, da so bile nedavne volitve na
Ogrskem demokratične in da je
bila sedanja vlada sestavljena

ipo demokratičnih pravilih.

PRIREDBA V POMOČ
OSIROTELIM OTROKOM
V STAREM KRAJU

Progresivne Slovenke v Cle-
velandu prirede s sodelovanjem
vseh SANSovih podružnic v pe-
tek 28. decembra ob 8. zvečer
v Slov. nar. domu na St. Clair
Ave. takozvani “Baby Shower”
v pomoč osirotelim otrokom v
Sloveniji.

Te sirote nimajo svojcev, ki
jim bi pošiljali pakete. Mnogim
so bili starši pobiti še ko so bili
tako majhni, da ne vedo ne ka-
ko jim je bilo ime in ne kje je
bil njihen dom. Tudi ako imajo
kaj sorodnikov, zanje ne bodo
nikoli izvedeli, ker ne vedo ne
kje so bili rojeni in ne kaj je
njihno pravo ime.

Sirotam je torej treba poma-
gati skupno. Na omenjeno pri-
redbo so vabljeni tudi moški. V
razvedrilo udeležencem je po-
skrbljeno za lepo petje in nasto-
pil bo tudi govornik.

RAZGOVORI
(Nadaljevanje z 2. strani.)

kateri je od vsega začetka stal
na pravem stališču. Če izvršimo
to, bomo lahko veseli našega
dela.

Smrt v Detroitu
S težkim srcem sem slišal

vest, da je ve tem mestu premi-
nul naš stari zvesti bojevnik
Leo Junko. Podrobnosti o nje-
govem življenju mi niso znane,
samo to vem, da je dolgo, dolgo
bolehal, ter ga je končno smrt
rešila trpljenja.

Leo je bil ne samo zvest so-
drug, ampak tudi priden dela-
vec za vse kar je bilo napred-
nega in še posebno za Proletar-
ca. Le škoda, da se smrt tako po-
gosto oglaša v naših vrstah. Nje-
govi soprogi iskreno sožalje.

Kdo kupici sladkor?
Prodajanje na odmerke je bi-

lo koncem novembra ukinjeno,
ostalo pa je v veljavi še zmerom
za sladkor.

Tisti, ki se na trgovino s slad-
i korjem razumejo, pravijo, da ga
ne manjka. Ampak trgovina z

; njim je v rokah par družb, ki
so se zavzele gojiti umetno po-
manjkanje sladkorja za toliko
časa, dokler bodo nad njim od

! vladnega urada določene cene.
Veletrgovci s sladkorjem so

nekaj časa pomanjkanje te po-
trebščine v trgovinah na dro-

! bro opravičevali z argumentom,
da se ga pošilja v obliki relifa
obubožanim evropskim in dru-
gim deželam. Ameriška vlada
je na to pojasnila, da kar se slad-
korja pošilja v inozemstvo rev-
nim v pomoč, je z ozirom na
ameriško uporabo malenkost.
Torej te pošiljatve niso vzrok

• “pomanjkanja” sladkorja.
Pridelovanje sladkorne pese

v Zed. državah in produciranje
sladkorja se je med vojno po-
speševalo z vladnimi subvenci-
jami. Velikim sladkornim dru-
žbam, ki kontrolirajo produkci-
jo sladkorja na Kubi in na Puer-
to Rico, od kjer smo dobivali
največ sladkorja, se je nudilo
višje cene, pa vseeno pomanjka-
nju te potrebščine ni bilo konec.

Poznavalci sladkornega trga
pravijo, da bo sladkorja maho-
ma dovolj, čim se mu cena dvi-
gne. Magari za cent na funt,
kajti to bo prineslo veletrgov-
cem s sladkorjem okrog sloo,’
000,000 na leto.

Ameriške družbe kontrolirajo
sladkorno industrijo ne samo na
Kubi, na Puerto Rico in na Ha-
vajih, ampak tudi na Filipinih.

Luka Groser
vošči vsem

srečno Novo leto!
Vsem, ki so mi poslali voščil-
ne karte, in drugim mojim
znancem ter prijateljem vo-
ščim na tem mestu res sre-
čno in veselo NOVO LETO’
Kart nisem pisal, zato hvala
vsem, ki so mi jih poslali k
božičnim in novoletnim pra-

znikom.

LUKA GROSER
in družina

2301 So. Lawndale Avenue
Chicago 23, 111.
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