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Dežela pesmi
Bil sem v Šempasu in Brjah.

Drugi so šli še v Hcrpelje v
Istri.

Šempas je prav tako ogromno
lastovičje gnezdo, kakor vse
druge vasi prilepljeno na rahlo
dvigajoče se pobočje. Sive pri-
morske hiše, stisnjene v veliko
gmoto. Dve sto pet in dvajset
hišnih številk, sto osemdeset
družin, okrog osem sto ljudi,
ako se ne motim. Od teh dve
sto dva in devetdeset pri parti-
zanih. tako so mi rekli, pet in
šestdeset jih je bilo v taboriš-
čih, tri in trideset jih je padlo
in še štirje talci. Bogata vas
po žrtvah! V njej živijo kmetje.
Poleg kmečkih ljudi sta samo
še dve učiteljici in dva duhov-
na.

Pa se pelješ v tako vas reciti-
rat in nič ne veš, kako bo. Veš
samo, da je delavnik in da v
Šempasu ljudje zdaj, ko je po-
mlad. delajo in ne morejo prav
nič misliti na recitacijski večer.

Vonj bujno svetočega drevja,
vonj zelenja in vonj preorane
zemlje prepaia dolino. Ogrom-
ni slavoloki iz brinj se dvigajo
nad cesto in kažejo, da bi tudi
tu mimo morala iti komisija.
Čakali so je ves čas, a je ni bi-
lo. Konec koncev kaj dru-
gega naj bi videli kakor brez-
mejno zavest in ljubezen tega
ljudstva do rodne grude? To
je gotovo največji dokaz na
tem svetu, toda ali je to dovolj?

Ljudje so ob mraku še dela-
li na polju ali pa se že vračali.
Sprejela so nas dekleta s cvet-
jem in godba nam je zaigrala.
Tam imajo povsod godbo. Slišal
sem zgodbo o sedmih godcih, ki
so odšli k partizanom, pa se ni
vrnil nobeden. Ko sem vpra-
šal koga pričakujejo z godbo,
so rekli, da slovenske književni-
ke. Morda se je prvič v zgodo-
vini prvič zgodilo, da je kmeč-
ko ljudstvo pričakovalo knji-
ževnike, in celo še z godbo. Va-
jeni smo, da ljudje vzklikajo
politikom ali vojakom, toda v
Brjah so dan kasneje vzklikali
književnikom in klicali so Otonu
Župančiču, čeprav ga ni bilo
tam!

Ljudje so se vračali s polja,
z zdela, naglo opravili doma
najnujnejše in nato prihajali na

recitacijski večer. Prihajali
so tudi iz cone ‘‘A”. Skoraj
dve uri daleč. Postalo mi je
mučno ko sem zvedel, od kod
prihajajo in skrbelo me je sa-
mo to, ali bomo tem ljudem za
njihovo dolgo pot mogli dati
nekaj, kar bo vsaj malo popla-
čalo ta trud? Ali bomo tem
ljudem, ki tako rekoč s polja
prihajajo naravnost sem, mogli
dati vsaj malo toplega in lepe-
ga? Dokaj sem že napisal v
življenju, a še nikdar me ni bi-
la taka skrb, ali bo to. kar bom
nudil ljudem, moglo ogreti vsaj
malo njihova srca, kakor me je

zaskrbelo v Šempasu. Samo
nekaj lepega, velikega, njihove-
mu srcu blizkega bi moglo po-
plačati vso to njihovo dolgo pot.

Dvorana se je prenapolnila,
toda nazadnje se je zunaj zbralo
več ljudi, kakor jih je bilo v
dvorani in smo se preselili vsi
pod večerno pomladno nebo.

Ko smo nedavno recitirali v
Tržiču na Gorenjskem, v me-
stu, ki ima nekaj tisoč prebival-
stva z delavstvom vred, se je|
zbralo vsega nekaj nad dve sto i
ljudi. Bilo je kar dovolj. Ne-
koč se jih v Lljubljani ni zbra-
lo več. V Šempasu, kjer je sko-
raj tisoč ljudi, se je zbralo nad
dva tisoč poslušalcev, prav to-
liko njih je bilo dan kasneje v
Brjah, ki so še manjše. Kmečki
ljudje. Primorsko ljudstvo.

Na političnih sestankih v
Premkurju mi je bilo vedno
mučno, da so me zaradi vseh
mogočih zaprek morali ljudje
čakati včasih kar po celo uro,
celo še več. V Brjah so nas lju-
dje zaradi nesporazuma čakali
od petih do devetih, in nato bi-
li tam še čez enajsto. Ko smo
prišli, niso godrnjali, vzklikali
so in peli. Ampak človeku ven-
dar le ni vseeno in se nazadnje
vpraša: kako, zakaj so čakali?

V Šempasu sem gledal v o-
braz ženskam, ki so stale okrog
nas. ko smo brali. Njih obrazi
so žareli. Zdaj je nasmeh legal
nanje, zdaj so se jim nenadoma
razlile solze po licih. Nekaj sve-
čanega in velikega je bilo v
vsem tem. Gledal sem, kako
sleherna beseda odjekne v nji-
hovih srcih. Skušali so doume-
ti tudi najbolj zapletene pesni-
ške metafore, in zdela se mi je
čudna neskladnost med njiho-
vim delom na polju in med te-
mi pesniškimi metaforami. Mor-
da niso vsega razumeli; pa saj
ni njihova krivda, ako je tako.
Toda nekaj so razumeli: da je
namreč vse to slovenska beseda.

Mi tu govorimo svoj mater-
ni, slovenski jezik, tudi ljubimo
ga. Toda ta govorica je nam
nekaj vsakdanjega, samo po se-
bi umevnega. Tam je slovenska
beseda nekaj vse drugega. Tam

' ta beseda čara, opaja! Tam slo-
venska beseda ni samo sredstvo
za občevanje, sporazumevanje,
tam se ta beseda spreminja spro-
ti v pesem. In ves čas imel ob-
čutek, da je v njihovi govorici
nekaj lepi pesmi podobnega,
toplega, sladkega, zvenečega. In
drugače ne more biti v vasi,
kjer so ljudje živeli v večni suž-
nosti, kjer so jim večno zapirali
usta, kjer so ljudje darovali svo-
ja življenja, prenašali vse trp-
ljenje mar samo za goli
kruh? Mar samo za golo svobo-
do? Za vse to in še za lepoto
svoje besede. Kako bi moglo bi-
ti drugače, ko pa so Rihemberk
do tal požgali; ampak Rihem-
berčani kljub svoji požgani vasi
pridejo in zapojo svojo, zares
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svojo pesem “Zakaj nazaj?”.
Zares, kam nazaj? V svojo

požgano vas? Kljub vsemu?
Da, nazaj v planinski raj!
To pesem sem imel rad, ko

sem bil mlad. Potem sem poza-
bil nanjo, našel sem mnogo dru-
gih, pomembnejših, sodobnejših
pesmi. Zdaj so mi jo odkrili '
Rihemberčani.

Bila je mesečna noč. Dehte-
lo je po pomladi. Pred globeli,
kjer so se na pobočjih videle
cvetoče češnje, vsaka kakor en
sam velik cvet, je stala visoka
gora samo kot strašna, mrka,
očarljiva stena, in za to goro
je Rihemberk in tja si je nekoč
želelo Gregorčičevo utrujeno
srce. Takrat vas ni bila požgana
in Gregorčiča so vlekle gore.
Ampak če bi bila vas požgana,
bi pel o gorah in o požgani vasi.
Rihemberčani so peli o gorah in
so mislili tudi na svojo požgano
vas, kamor jih tako neodoljivo
vleče . . . vleče .

.
.

“Mladostnih dni spomin. . .”
Mladostnih dni spomin na |

vas, ki je zdaj požgana, spomin
na planine, ki še stoje, spomin '
na tvojo rodno grudo, na cveto-
če breskve in češnje ... in tega
spomina ni mogoče übiti.

Rad imam petje. Toda če po-
jo ljudje, ki so v vojni zgubili
svojo vas in si žele nazaj, po-
tem je težko izraziti vsa trpka
in vendar vzvišena čustva, ki te
prevzamejo. In če jo zapojo Pri-
morci z vsem svojim vročim ču-
stvom, potem je to še mnogo
lepše. Lahko, da kje na svetu
ljudje lepše pojo, toda tako iz
srca, kakor so zapeli Rihember-
čani to pesem, še nisem slišal
peti. Hvala jim za to lepoto!

Zdaj vem. dežela pesmi je to.
Zdi se mi, da tam ni vprašanje
o tem, ali zna kdo peti ali ne,
marveč samo, kakšen glas poje.
Mislim, da pojo vsi brez izjeme,
samo v glasovih se razlikujejo,
v lepoti ne. Lepo vsi pojo, še
bolj s čustvom. Naši Prekmurci
pojo zateglo, utrujeno, z nizki-
mi, težkimi glasovi. Na Pri-
morskem. se mi zdi, pojo dekle-
ta vsaj za oktavo više, ampak
občutek imam, da bi lahko pele
še više. Nekoč je nekdo dejal,
da pojo kakor slavci. Ne, pojo
kakor ljudje, ljudje s prepolnim
srcem, čisto, opojno. Rekel sem,!
da se mi zdi, da ljudje pojo, ka-
dar govorijo. Še več: zdi se mi.
da govorijo zato, ker se govori-
ca sproti spreminja v pesme, in
smeh ni več smeh, ampak prav
tako pesem Odpreš usta in če
poješ, vse je pesem.

Kjer je sonce, kjer je večna
pesem, mora biti tudi duševno

! zdravje, mora biti vedrina. Za-
hoče se ti, da bi srkal vase to
vedrino in to pesem, da bi se j
opajal z njo. Tu nam le prečesto
vsega tega manjka. Ne vem,
zdi pa se mi, da se včasih že
kar namenoma naduto držimo, j
da se že ne znamo zasmejati, ne
zato, ker bi nam bilo neznosno
na svetu, marveč ker smo se v
starih časih tako navadili, ko
smo se bali, da ne bi bili dovolj
dostojanstveni prod preprostimi
ljudmi. Bog sam vedi, zakaj
še danes včasih nosimo s seboj
te svoje mrke, hudo zamišljene
obraze, neredko že kar ohole,
kakor bi bili zaljubljeni v to
svojo nepotrebno resnost. Minil
je vendar čas, ko je bilo treba s
takimi obrazi plašili preproste
ljudi! Imamo za sabo mnogo

ob naši poti štiri leta
nazaj so sami grobovi. Toda bo-
dočnost pred nami je vendar
svetla, lepa. Ni treba lahkomi-
selnega smeha, toda v veri v
svojo bodočnost se vendar lahko I
tudi nasmejemo, in v sproščeno-
sti, ki smo jo dosegli, smemo iz
srca zapeti. Rihemberčani so
brez strehe in vendar njihovo
srce še vedno pozna pesem, člo-
vek, ki ni okrnel, se mora včasih
zasmejati, mora včasih zapeti!

Tudi iz svoje književnosti ne
smemo pregnati vedrine in sme-
ha, nasprotno, poiskati jo mo-
ramo! Zakaj ne bi napisali tudi '
nekaj vedrega, veselečega, le-
pega?! Nekaj takega, pri čemer
se bo srce slehernega sprostilo
v radosti nad življenjem?! Pe-
sem in povest, ki ju bomo pisali,

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.

I'm\\
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ŽENA ANGLEŠKEGA MINISTRA v delavski vladi Emmanuela
Shinvvella, ki tudi sedaj sama umiva pod kot vsa leta, od kar je poro-
čena. Minister Shinwell ima v področju kurjavo in električno silo.

morata v človeku utrjevati nje-
govo veliko vero, morata mu nu-
diti radosti, sproščenega in le-
pega smeha. V svoji književ-
nosti bomo morali najti pot do
te vedrine in radosti!

Prišel bo čas, ko se bo ta de-
žela vključila v okvir našega
življenja, kamor edino spada.
Daši so zelo redki, so vendar
ljudje pri nas, ki pričakujejo od
nje, da nam bo prinesla boga-
stva, poleg bogastva pa tudi po-
maranč, citron, terana in ne
vem česa še, ker gledajo na svet

skozi trebuh ali žep, na
koristi, ki se dajo vstaviti v šte-
vilke in spremeniti v denar. Pri-
morska nam ne bo prinesla tega
v obilju. In niti ne gre za to.
Prinesla nam bo neko drugo,
vse večje bogastvo: svoje duše-
vno bogastvo. To se sicer ne da
spraviti na denarno enoto, zato
pa je neprecenljivo! Cesto govo-
rimo o okrnjeni Sloveniji za-
radi Primorske. Meni pa se zdi,
da bi morali govoriti tudi s tem
v zvezi o okrnjenem sloven-
skem človeku, o njegovem okr-
njenem značaju. Bistvo sloven-
skega človeka, njegov značaj bo
postal popoln in celoten šele,

ko se bo zlil z značajem pri-
morskega ljudstva. Mnogo bo-
gastva bomo dobili od tam! Ne
gre za naravno bogastvo, niti za
pomaranče, citrone in kraški te-
ran in ne vem kaj še, gre tudi
in predvsem za to duševno zdra-
vje, za to vedrino! Potrebno nam
je vse to!

Prišel bo čas, ko bodo padle
meje in bo primorsko ljudstvo
prišlo k nam. Vsi hrepenijo po
tem, da bi nas obiskali, vsi bodo
prišli, kakor danes nas vleče k
njim, od koder se vračamo odu-
ševljeni, bogatejši. Ničesar ne
zahtevajo od nas, najmanj pa
česa nemogočega. Toda oni ču-
tijo, od otroka pa do starca, da
so tu pri nas doma, da je Slove-
nija njih dom in brezmejno hre-
penijo, da se nekoč vrnejo do-
mov k nam v ta naš, v ta svoj
dom. Ko se bodo torej vrnili do-
mov, k nam, naj bo tako, da
bodo res doma! Ne übijajmo
njihove vedrine, njihove lepe
pesmi, njihovega smeha, prisvo-
jimo si vse to, ukradimo jim to
njihovo bogastvo, saj ga imajo
v izobilju, njim bo od vsega še
vedno dovolj ostalo!

L. Pravica 12. maja 1946.

AAŠE AKTIVNOSTI
Zbira ANNE BENIGER

S. Joseph Koršič iz Detroita
nas je vprašal, koliko imamo na-
ročnikov. “Proletarca” tiskamo
v nad dva tisoč izvodih. Veseli
nas, ker dobimo vedno precej
novih naročnikov, in žalosti nas

namreč urednika in mene,
ker pionirji preminevajo in jih
je le s težavo mogoče nadome-
ščati z novimi močmi.

Ampak število naročnikov
Proletarca se drži na povprečni
višini. Namreč, da ne nazaduje-
mo. a tudi z napredkom se ne bi
mogli hvaliti.

iJC sj€

Pravili so mi o konferenci
Prosvetne matice v Milwaukee-
ju. ki se jevršila 24. novembra.
Bila je dobro obiskana in udele-
ženci so bili ljudje, ki se udej-
stvujejo v naših podpornih dru-
štvih, v zadrugah, na kulturnem
polju in v drugih naših ustano-
vah. Joško Oven pa je poskrbel,
da se je tudi za Proletarca nekaj
storilo.

« *

V tej številki je izkaz prispev-
kov v tiskovni sklad Proletarca.
Storite zanj kolikor morete tudi
v bodoče. Kajti kot pravi Joško
Oven, mi lista nismo podražili,
toda v tiskarni pa so mu račune
povišali, da jo od sile. “Proletar-
ca moramo ohraniti,” je dejal.
In to seveda je odvisno od tistih,
ki delajo zanj. Iz vseh pisem, ki
jih prejemam, vidim, da so čita-
tclji navdušeni zanj.

>:« *

Joseph Jereb, Miami, Florida,
je obnovil naročnino, plačal Ko-
ledar in prispeval $5.50 v tiskov-
ni sklad.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICTAN and SURGEON3724 TVEST 26th STREET

Tel. Cravvford 2212
OFFICE HOURS:

1:30 to 4 P. M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)

6:30 to 8:30 P. M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)
Res. 2219 So. Ridgevvay Ave.

Tel. Cravvford 8440
If no ansvver Call

Austin 5700

James M. Maglich iz Oakdale,
Pa., je obnovil naročnino. On je

I distriktni predsednik SNPJ in
jako delaven za jednoto. Morda
bo dobil tudi “Proletarcu” kake-
ga novega naročnika.

* * *

Mary Marinšek, Gallup, N.
Mex., je obnovila naročnino in
poslala $1 v tiskovni sklad. Vča-
si se je že oglasila z dopisom in
je našim čitateljem znana. Upa-
mo, da bo o svoji državi in naših
ljudeh še kaj napisala.

* * *

Naš stari pionir Nace Žlem-
berger se je oglasil, kot po na-
vadi, ko mu poteče naročnina.
Ponovi jo in zraven priloži koli-
kor more v tiskovni sklad.

Veliko nam bo pomagano, ako
bi naročniki začeli obnavljati
naročnino ob prvem opominu.
“Potekla vam je naročnina, torej
prosimo, da jo obnovite”. Take
so naše mimeografirane forme.
Ako ni odziva na prvo, pošljemo
drugačne v drug opomin. To sta-
ne. Je to delo in so stroški. Rajše
bi kajpada tako, da bi vsak na-
ročnik poleg svoje obnovitvene
naročnine poslal še kako drugo

n. pr., ako bi rekel, priloženo
je vsota za novega naročnika N.
N. Mnogi naši sotrudniki to de-
lajo. Zato je “Proletarcu” tudi
mogoče izhajati že toliko let in
je najstarejši slovenski list v tej
deželi, ki še ni nikdar spremenil
lastnika in ne prepričanja.

* * *

UREDNIKOVE PRIPOMBE
Na konferenci Prosvetne ma-

tice v Milwaukeeju sem poročal,
da je naša upravnica s. Anne
Beniger ena najsposobnejših mo-
či, kar smo ji hše kdaj imeli v
našem uradu. Sedaj je z delom
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kajpada preobložena. Na ramah
ima vse upravniškb delo Kole-
darja in v njenem področju je
razpošiljanje knjige za Prosvet-
no matico in pa nešteto drugih
poslov. Ko smo jo dobili, da je
prevzela to delo, jemislila, da je
le začasno. A je uvidela, da pri
nas začasnega dela ni in zato je
prevzela odgovornost tako, kot
je potrebno.

♦ * *

Knjiga Prosvetne matice, ka-
kor je bilo že poročano, je zbir-
ka povesti Katke Zupančičeve.
Zares lep venec naše pripovedne
besede.

❖ * ♦

Na Zahvalni dan 28. novem-
bra je imela svoj koncert, in ob
enem jubilejno slavnost (30-let-
nico) clevelandska “Zarja”. Nje-
ni člani in članice so prilično pi-
sali o nji, a zgodovina tega na-
šega najbolj “outstanding” zbo-
ra ni še napisana.

* « #

“Naprej” v Milwaukeeju je
pevski zbor, ki vztraja na pozo-
rišču že nad 35 let. To obletnico
bo praznoval v nedeljo 15. de-
cembra. “Naprej” je bil- vedno
socialističen pevski zbor in da-
nes mu je le žal, kei’ se je socia-
listično gibanje v Wisconsinu,
oziroma v Milwaukeeju tako iz-
jalovilo. Toda “Naprej” je vzlic
vsemu delavsko navdahnjen
pevski zbor in kot tak tudi s po-
nosom praznuje svoj 35-letni ju-
bilej.

Kaj pa detroitski zbor “Svo-
boda”? In “Sava” v Chicagu?
Ter “Delavec” v So. Chicagu?
Ne bo več jubilejev?

❖ * *

Nace Žlemberger piše:
“Ker mi bo sedaj naročnina

na Proletarca potekla, vam tu
prilagam $6.60, namreč za celo-
letno naročnino na Proletarca,
naročnino za Družinski koledar
1. 1947 in $1 listu v podporo.

Zelo sem zaželel dočakati, da
bi vsaj ena dežela postala spcia-
listična —in to je Jugosla-
vija.

Star sem že —a me to pomla-
ja. V Jugoslaviji so iztrebili fa-
šizem in klerikalizem in vatikan-
ski vpliv je iz nje izhlapel.

Ako bi bil 50 let star, pa bi šel
takoj v Jugoslavijo in jo poma-
gal graditi, posebno v premo-
govnikih, kajti pri tem delu sem
najbolj izvežban. Ampak sedaj
smo tu v novih krizah in jaz pa
v letih.

Če se dogodi še ena taka voj-
na, bo svet ves ali v razvali-
nah ali pa postane socialisti-
čen. Nace Žlemberger, Box
183, Piney Fork, O.

S. Žlemberger je eden posled-
njih pionirjev, ki je naročnik
Proletarca od kar izhaja. In bil
je agitator za ta list čim smo ga
začeli izdajati.

Pred leti je Nace izgubil pri
delu oko. “Kako bom bral,” mi
je pojamral. Toda čudo, vzlic že
pozni starosti je bral kot zme-
rom, dasi je včasi pripomnil, da
se muči. Nacetu je sedaj 78 let.
Za politiko se še živo zanima in
pravi v pismu: “Ako poženejo
svet v še eno svetovno vojno,
bomo dobili ali socializem v raz-
rvanem svetu, ali pa bo konec
vsega, čemur pravimo ‘civiliza-
cija .’ Škoda, da s. Žlemberger
ne more več naokrog kot nekoč.
Kajti potrebujemo pri vsem na-
šem delu novih agitatorjev. A
vseeno, Nace je vesel, da uspe-
vamo. In zadovoljen je, ker tudi
v vzhodnem Ohiu naše gibanje
še uspeva, četudi je preminul
eden najbolj energičnih delav-
cev za našo stvar, Joseph Snoy.

Koledar, kdaj izide?
Ali ga bomo dobili dovolj za-

časno, kakor smo ga pred leti?
Zakasnitev je tu in bilo bi ne-

smiselno, ako bi jo tajili.
Vzrokov ne bomo ponavljali.
Ako bi izdajali le pratiko, bi

lahko bil naš koledar, za nava-
dno pratikarsko vsebino, že zu-
naj.

Ker pa hočemo, da bo to knji-
ga, vredna svojega slovesa, se
moramo zanašati na sotrudnike,
ki ponavadi ne utegnejo napi-
sati ničesar do zadnjega in pa
tudi drugega dela je toliko pri (

Rusi, ki so verjeli v
carizem, se vračajo

Is Marseillesa v Franciji se je
v novembru vrnilo v Rusijo
okrog 3,600 takozvanih “belih”
Rusov, to jetakih, ko so se v ru-
ski civilni vojni leta 1917 za-
vzeli podpirati rajše stari red
kot pa boljševiško revolucijo ali
pa Kerenskega.

Potem so taborili kolikor
jih je pribežalo v Francijo
največ v Parizu. Nekateri izmed
njih so imeli milijone in so ži-
veli tako dobro kakor pod car-
jem. Toda francoski frank pro-
pada, uničila ga je domalega mi-
nula vojna in bogati begunci
niso več bogati.

Medtem je sovjetska oblast
tem ljudem dopovedala, da se
jim ni ničesar bati, ako se vrne-
jo nazaj v svojo domovino. Glav-
no je, da obljubijo ne več intri-
girati in ne delati zmešnjave, pa
se bodo lahko počutili popolno-
ma varne in pa doma bodo, na-
mesto v tujini.

Med temi übežniki je veliko
aristokratov, izmed katerih se
mnogi še bahajo s svojimi ple-
miškimi naslovi. Kako se bodo
asimilirali v boljševiški Rusiji,
tega nitij oni sami ne vedo.

A nazaj pa vendar gredo. Glad
v Franciji jih je pregnal. In vra-
čajo se vsled obljube, da ne bo-
do preganjani. Od njih se priča-
kuje le delo in pa zvestoba So-
vjetski zvezi. Obljubili so oboje.
In tako se sedaj vračajo, ker jim
gre v Parizu in v drugih krajih
v Evropi, kamor so utekli pred
boljševiki, sedaj toliko slabo, da
“jim tudi doma ne more biti
slabše”, kakor se sami izražajo.

Nizozemci in Angleži
v trgovskih sporih

Iz Amsterdama poročajo, da
je nizozemska trgovina, obrt in
industrija v Indoneziji, ki je bi-
la do minule vojne popolnoma
nizozemska kolonija, sedaj pa se
oglaša za republiko, jako trpela.

In to ne le radi japonske oku-
pacije temveč indirektno tudi
vsled Angležev, ki so od doma-
činov pokupili ukradene nizo-
zemske stroje in razno drugo
blago.

Kar namreč niso vzeli s sabo
Japonci, in večinoma iz Indone-
zije niso utegnili veliko vzeti, so
si po kapitulaciji Japonske na-
grabili domačini in prepeljali te
stvari v Malaoco in jih prodali
Angležem v Singaporu, ki pose-
dujejo plantaže gumija, olja, ča-
ja in raznih drugih pridelkov.

Industrialci na Nizozemskem
trde, da so angleški posestniki
plantaž preklicali mnogo svojih
naročil za novo opremo, češ, da
jim je mnoko lažje preskrbeti si
potrebni materijal v Singaporu.
Nizozemski posestniki plantaž v
Indoneziji pa so prepričani, da
je bila ta oprema nakradena na

. njihovih plantažah.
Izguba ni le v znesku, ki od-

govarja pokradenemu materia-
lu, naglašajo ti nizozemski kro-
gi. Morda še hujše je to, da svo-
jega obrata ne morejo pognati v
tek, ker traja rok za dobavo no-
vega materijala predolgo, naj-
manj 18 mesecev. Med tem ko
nizozemske plantaže stoje, ža-
njejo britanske plantaže bogato
žetev. V nekaterih slučajih je iz
teh razlogov nastalo precej hla-
Idno razmerje med Nizozemci in
Britanci. O tem govore tudi še

J druge vesti.
j Domači nizozemski krogi se

i torej pritožujejo proti Angle-
žem radi tega, ker jim je otež-
kočeno razviti normalne trgov-
ske odnošaje z angleško okupa-
cijsko cono Nemčije, ki je ne-
posredno ob meji Nizozemske.
Niti z industrijskim podjetji, ki
so nizozemska last, ne morejo
vzdrževati normalnih trgovskih
stikov. Angleški podjetniki pa
se nimajo tozadevno boriti z ni-
kakršnimi težkočami, se glasi
pritožba nizozemskih podjetni-
ških krogov.

tej stvari, da v sedanjih razme-
rah vse to zaostaja.

A vzlic temu upamo, da bo
Koledar že v decembru ves raz-
poslan.
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