
Magunk közö t t 

— Az amerikai Morgan-család tulaj
donába tartozik 51 bank és 86 különböző 
tröszt 45 millió dollár tőkével; Mellon-
család tulajdona 45 bank és 40 tröszt; 
Rockefeller tulajdonába pedig 36 tröszt 
tartozik. Ezen adatok Louidberg „Ame
rika 60 családja" c. könyvéből vannak, 
mely Roosewelt elnök teljes szimpátiájára 
talált. 

— Rövid idővel ezelőtt halt meg haj
lott korban Kazakisztan nagynevű köl
tője Szulejman Sztahzki. Maxim Gorkij 
a XX. század ^Homéroszának nevezte a 
nálunk kévésé ismert nagy költőt, aki 
több mint fél évszázada alkotott valaha 
elnyomott kisebbségi nemzetének nyelvén. 

— Egy amerikai gyermekmenhely la
kosait nagyszerűen megvendégelték „Pa-
nay" cirkáló elsüllyedésének napján. E 
napon a japán követség tengerészeti meg
bízottja uzsonnára hívta meg az amerikai 
tiszteket Mikor azonban megérkezett a 
„Panay" cirkáló elsüllyesztésének hire 
Washingtonba, mindegyik meghívott ame
rikai bejelentette, hogy nem jöhet el. 
Kobaica attasé részére nem volt más 
hátra, a sok ételt el kellett küldenie a 
gyermekmenhelynek. 

— Los Angelesben a törvényszék 
nagyon érdekes határozatot hozott az 
u. n. okkupációs sztrájkokkal kapcsolat
ban. Azok a munkások, akik a sztrájk 
tartama alatt elfoglalják a gyárat, elítél
tetnek, mint az olyan bűnözők, akik tá
madást követnek el a magántulajdon ellen. 
Az ilven vétséget 2 évig terjedő fogház
zal büntetik. 

Magunk között 
Talán egyedülálló eset, hogy nem

régiben Čantaviren 16 szegény, napszámos
ember minden hónap eleién, 2—2 dinárt 
összeadva, előfizetett egy jugoszláviai 
magyar napilapra. Amint az újságot 
megkapták, vagy munkanapokon este 
munka után az egyik társelőfizető házá
ban gyűltek össze, ahol a legjobb olvasó 
felolvasott, míg a többiek nagy figyelem
mel hallgatták. Felolvasás után megindult 
a vita a hallottak felett. Ez a vita sok 
esetben eldöntetlen maradt és ilyenkor 
a falu egyik-másik szaktekintélyének 
kellett döntenie. 

A magunkfajta munkásoknak nem 
nyílik lehetőség az anyagi, vagyoni gya
rapodásra. Egyedüli lehetőségünk a fej
lődésre a szellemi úton van. Ezért mi 
magunk siessünk magunkat megnevelni, 
de nem a kormosszagú, alkoholos buti
kokban, hanem az osztályharcos munkás
szervezetekben. Ezért kell felkarolnunk 
és minden erőnkkel támogatnunk a ha
ladószellemű sajtótermékeket. Annál is 
inkább, mert ezzel nemcsak lehetővé 
tesszük az ilyen sajtó állandó megjele
nését, hanem egyúttal sajátmagunkat is 
neveljük, vizsgáztatjuk. 

Tartsuk ezt mindannyian munkás
kötelességünknek ! 

Somoskövi A n t a l , 
C s a n t a v l r . 
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