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LOV IVA CIINO ZLATO
Kaviar je znana delikatesa, dostopna pod carji le bogatim

ljudem. A tudi pod boljševiki se je vzdržala, kajti Stalin zelo
poskrbi, da svojim gostom iz tujine postreže še boljše kot pa so
bili postreženi na carskem dvoru. Tako je dobil kaviar poleg
vodke glavni del reklame ob vsakem obedu, ki ga je priredil
Stalin visokim dostojanstvenikom iz tujih dežel, kadarkoli so se
oglasili po njemu v Moskvi, in enako veliki trojici v Teheranu,
Jalti in na njenem sestanku v Berlinu, kjer je predsednik Tru-
man nadomeščal pokojnega Roosevelta.

Čemu sploh tak sloves kaviarja? Kaj pravzaprav je to?
Nič posebnega, ampak vendar znamenita posebnost, servirana v
“ekskluzivnih” krogih. Ruski pisatelj Vladimir Lydin jo je v
reviji “Putjošestvujoči” opisal zelo poljudno in izčrpek iz nje
je pripravil v slovenščino pokojni Ivan Vuk.
Spomladi, v praznični do-

bi ljubezni, vrejo ribe kakor
orkan. Kaspiško morje, pradav-
ni dom rib, jih kar bljuva ka-
kor vulkan lavo v ustje reke
Volge, kjer v skrivališčih mno-
gih votlin in žilic, ki prepletajo
ustje in strugo reke Volge, pra-
znujejo svatbo in drste.

Zmračilo se je. Mi pa smo
se vkrcali v Saratovu na ledo-
lomilec, ki nas je nato odpe-
ljal po Volgi, tja, kjer je lov
na ribe, na črno zlato. Še pre-
den smo dospeli do cilja, smo
videli med brazdami, ki jih je
rezala ladja v ledu, prve čete
rib. Ležale so, da rabim ta iz-
raz, pod ledom, nakupičene ta-
ko na debelo, da je bok ladje
drsel po njih in preko njih ka-
kor drsi plug preko njive.

Na ladji so stali, rama ob ra-
mi, tvoreč eno samo nepretrga-
no progo, ribiči. Stali so, stis-
njeni drug ob drugega, vsi pre-
mraženi. Dnevi zgodnje pomla-
di so jih zvabili iz toplih domov
v snežen metež step in v metež
rib v valovih reke Volge.

Pod ledolomilcem je pokal
led z žvenkljajočim treskom.
Preko krova so uhajale enogla-
sne. brezkončne pesmi tisočerih
ribičev in hitele nekam tja na
kopno, na led.

Dalje tja proti jugu, ko že
več ne veš, ali si sredi reke Vol-
ge ali na morju, plavajo po ne-
pregledni širini reke razrezani
kosi ledu svobodno kakor maj-
hni, preganjani otočki.

Ribiči so ne preži. Stoje na
kosih ledu, na samih njih ro-
bovih. Vedo, da je nevarno,
da se lahko zgodi, kakor se je
neštetokrat zgodilo, da odpese
reka Volga stoječe na ledu ne-
znano kam in da jim ni rešitve.

Ribiči so stisnili gorjače v
svojih premraženih pesteh. Pr-
sti rok jim radi mraza otrpne-
jo, radi neprestanega zgiba mi-
šic koža poči. Kri se pocedi. Ali
vkljub temu švigajo gorjače
kakor smrtnonosni žarki, šviga-
jo v vodo, po rojih rib. Noben
udarec ne zgreši. Trupla rib se
neprestano kupičijo. Val plava-
jočih rib se zaletava v ta zid
trupel, ki se počasi zaustavlja
in končno popolnoma ustavi.

Ribe odpravljajo ribjemu tru-
stu. Ta organizacija jim za to
daje traktorje in drugi gradbe-
ni materija!. Prej propadajoče
vasi rastejo, se dvigajo in bla-
gostanje se zasidruje.

V vasi Olsa na primer, izkr-
cuje parnik po cele ure mlatil-
ne stroje in žage za kolhoz Kal-
mikov.

Nad vasjo, glej, preži oblak
prahu začinjen s slanim mor-
skim zrakom. Napoveduje vi-
har in nalet rib. Čolnov v tem
slučaju ni mogoče zasidrati.
Kajti, če bi jih že sam vihar
ne odtrgal in odnesel, bi jih od-
trgal in odnesel vihar rib. Zato
so čolni potegnjeni na suho. In
videti je ta vrsta čolnov, kakor
potegnejena močna, črna veri-
ga.

☆
Velik parnik plove tam iz

Baka. Prinaša nov vonj in na-
paja z njim ozračje in veter.

Nafta, govori ta vonj in se
dotika nosov.

S parnika se sliši klavir. Mič-
ni akordi ruske pesmi: :

“Volga, Volga, mat’ rodnaja,
Volga, ruškaja reka ...”

Žena zdravnikova igra in po-
je. Na parniku je uredila am-
bulatorij, zdaj igra in poje sebi
in drugim, ki jo slišijo, v radost.

☆
Takšna je slika kraja po dne-

vi. Poslovna in vesela kakor na
| kakšnem velesejmu. In v res-
nici je tu nekakšno zbirališče
vseh, ki žive od črnega zlata
kaviarja.

Med težkimi koraki ribičev,
ki gnetejo z ogromnimi svoji-
mi rečnimi škornji mehek sneg,
se pomeša veseli smeh kmečkih
deklet. V mešanici glasov se sli-
šijo jasni vokali ruske besede
in zamolkla, grgrajoča narečja
azijatskih govoric.

Reka Volga je čudež teh kra-
jev, kakor je reka Nil čudež
svoje krajine.

Kaspiško morje je zakladni-
ca, v kateri so nakupičeni pra-
stari zakladi, čakajoči na nove
ljudi, na njih korajžo in pod-
jetnost, na njih stroje in na
mogočnega, ustvarjajočega du-
ha.

Pozdravljeno Kaspiško mor-
je in Volga reka in vsi, ki ste
ob njenih bregovih.

AGITATORJI
NA DELU

Vse naročnine, ki jih pošljejo za-
stopniki in drugi agitatorji Prole-tarca, so štete na bazi polletnih na-
ročnin. Namreč agitator, ki pošlje
eno celoletno, je zabeležen v tem
seznamu z dvema polletnima.

V odprtini ledu, stene kate-
rega se pod besnečimi udarci
gorjač stresajo, umirajo . ribe
trumoma.

Prve ribe, ki so plavale na
drstenje proti severu, so ščuke
in mečkači. Ribič se jih ne do-
takne. Plavajte kakor vam je
drago. Slede ribe belice. Ri-
biči se niti ne ozrejo na nje.
Sledijo rdečebradci. Plavajte v
miru in naj vam bo ženitovanje
prijetno. Ne izplača se vihteti
gorjače.

Naposled, po dolgem, več-
krat celo po večdnevnem čaka-
nju, priplavajo ribe jesetre. So,
kakor črno zlato, ki leži na dnu
morja in ki ga je treba od tam
iztrgati kakor trgajo iz nedrij
gora zlato rudo. Tam jo trga-
jo z lopato in krampom, iz mor-
ja jo je treba zagrabiti z roka-
mi, z golimi rokami. Z rokami,
vse premraženimi. Kaj tisto, da
koža poka, da curlja kri, da se
roke obrežejo ob ostre robove
ledenih gruč, črno zlato gomazi
pod tistimi ostrimi robovi ledu.

Vse sile so napete. Dokler ni
val črnega zlata premagan, u-
stavljen, ni oddiha.

Kaviar.
☆

Tisoče centov se nalovi v ne-
kaj dnevih. Tisoče ljudi je tako
preskrbljeno za vse leto, samo
če se je sreča nasmehljala. Ne
pretiravam. Kajti prebivalci
step niso razvajeni, niso raz-
neženi. Saj še danes mnogi niti
ne vedo, kako velika je resnič-
na vrednost njihovega dela.

Danes je razpošiljanje tega
blaga popolnoma v rokah za-
drug. Nemci in Kalmiki, oboji
imajo enako daleč do rodovite-
ga polja v reki Volgi. Tisti, ki
stanujejo najdalj e, romajo v
mrzlih nočeh po stepi s kompa-
som v rokah, samo da ne za-
mudijo časa, ko se ob robovih
ledenih kleč pojavijo ribe, črno
zlato.

Zadrugarji, kajpada, ne žive
samo z lovom na kaviar in od
njega prodaje. Ali podlaga nji-
hovemu gospodarskemu in teh-
ničnemu razvoju je vendar ka-
viar, ki ga kopljejo iz valov in
v valovih reke Volge, mat’ rod-
naje.

: PRISTOPAJTE K

I SLOVENSKI NARODNI
| PODPORNI JEDNOTI

USTANAVLJAJTE NOVA DRUŠTVA. DESET
ČLANOV(IC) JE TREBA ZA NOVO DRUŠTVO

: NAROČITE Sl DNEVNIK

| “PROSVETA”
Z Naročnina za Združene države (izvzemši Chicaga) in Kanado $6.00Z na leto; $3.00 za pol leta; $1.50 za četrt leta; za Chicago in Cicero J
J $7.50 za celo leto; $3.75 za pol leta; za inozemstvo $9.00. *

Z Naslov za list in tajništvo je: J
; 2657 SOUTH LAVVNDALE AVENUE ;

: CHICAGO 23, ILL4NOIS

NEKAJ O MINULI
JEKLARSKI STAVKI

(Ta dopis je bil poslan za v
objavo in bil postavljen za v
prejšnjo številko, pa ni bilo
prostora. Upamo, da nam pisec
to nepriliko oprosti.)

Pueblo, Colo. Jeklarska
stavka je bila v drugi polovici
februarja končana in zatem se
je tudi tukajšnja jeklarna pri-
pravljala obratovanje obnoviti
s polno paro.

Končalo se je vse tako kakor
je bilo pričakovati. Vse izgleda,
da je bilo manevriranja na stra-
ni korporacijskih magnatov več
kot pa z zahtevami delavcev.
Koliko smo delavci pridobili, je
še vprašanje, zakaj izdatki bodo
na vse strani večji in večji,
kompanije bodo pa toliko več
na boljšem, ker so dobile dovo-
ljenje zvišati cene železu in je-
klu ter jeklarskim produktom.

Pri tukajšnji jeklarni je bilo
ves čas stavke čisto mirno. Vse
je bilo opravljeno po določenih
načrtih; nobenih incidentov ni
bilo, nobene provokacije. Unija
je “stražila” jeklarno s svojimi
člani pri vseh vhodih. Oni de-
lavci, ki so delali —z dovolje-
njem unije seveda ves čas
stavke, da so pazili na stroje,
paro, luč, vodne naprave in ta-
ke stvari, so plačevali dolar
dnevno v unijski sklad, in—-
verjemite bili so zelo zado-
voljni.

Parkrat sem bil na “straži”
ponoči. Bilo je vse mirno. Nihče
ni hotel ničesar odnesti. Ob ta-
kih trenotkih, ko človek nima
nobenega opravka, razen da bu-
lji v luči in v noč, se mu neho-
te porodi misel, čemu neki de-
lavci “stražijo” tovarno, ko ni
njihova. Oni imajo le pravico
iti na delo, kadar ima kompa-
nija posel zanje, da ji produci-
rajo. A drugače je to lastnina
drugih, katerih jeklarski delav-
ci večinoma niti ne poznajo, ra-
zen morda nekatere po imenu.

Pa bo rekel kdo: “Zato je tre-
ba stražiti taka podjetja, da ne
bi pričela obrate z ljudmi, ki so
pripravljeni storiti vse, kar jim
bi industrialni kapitani ukaza-
li.”

Vse to je res. Resnica bo tudi
to, da so vse sedanje stavke bolj
diplomatičnega značaja kot pa
borba med delom in kapitalom.
Organizirani industrijski mag-
natje so se zatekli s svojimi lo-
bisti v državni aparat in rekli:
“Dovolite nam zvišati cene za
naše produkte, pa bomo poviša-
li plače.”

In res bo dobivala jeklarska
industrija primerno več za jeklo
kot pa bo znašal povišek plače.
In zdaj pri vsem tem nastane
vprašanje: Kdo je pravzaprav
zmagal? Enostavno, zmagal je si-
stem, ki mu jeza več profita! Če
bi jeklarska industrija ne ime-
la pri svojem tipanju v vladnih
krogih uspeha v zahtevah za vi-
šje cene, bi jeklarska stavka ni-
kdar tako mirno ne iztekla kot
je. Kompanije bi se bile v svo-
jem boju proti uniji poslužile
sodnijskih prepovedi, ki bi ovi-
rale ali pa onemogočile piketi-
ranje in po nekaj tednih bi za-
čeli obratovati z neunijskimi de-

NAZAJ IZ VOJNE
Vsled pomanjkanja gotovih

snovi smo se odločili, da za ča-
sa vojne bo bolje prenehati iz-
delovanje, nego poceniti ta naš
product TRINERJEV LINI-
-

AMPAK SEDAJ se te snovi
zopet lahko dobe in tako je naš I
stari preizkušeni in zanesljiv

TRINER'S LINIMENT
zopet priporočan kot zunanja
pomoč sitnostim radi nevralgi- I
je, okorelosti vratu vsled prepi- •
hov, pretegnjenja rtiišic in manj- J
ših zvinjenosti. <

Na prodaj je pri vaših lekar- j
narjih in v večjih trgovinah, <
narejen pri Joseph Triner kor- j
poraciji, izdelovateljih I

Trinerjevega • (

grenkega vina
I ]

lavci, med tem pa se bi razbija-
nje stavke in unije nadaljevalo,
kakor se je to vršilo v prošlosti.

Ako hočemo delavci kaj več
pridobiti—višje mezde za vsak-
danje potrebščine na račun čez-
mernih profitov, morami imeti
nekoga v postavodajah, da nas
bi zagovarjal in branil. Ameri-
ško delavstvo ima moč izvoliti
iz svoje srede vse vladne in po-
stavodajne organe ako se le
hoče zavzeti. Ampak ker se no-
če, mora stokati in prositi več
priboljška in ako ga ne dobi,
mora v zahtevi za vsak pribolj-
šek zastavkati in to v vsakem
obratu posebej.

V vsaki stavki delavci pazijo
na nekaj, kar ni njihovo. Vse
pa, kar ni tvoja ali moja last-
nina, ne moreš braniti, kajti to
je svojima kapitalistične ured-
be, ki sama dobro skrbi, da ji je
imovina zaščitena.

Vsa produktivna sredstva so
last korporacij. Delavci ne la-
stujejo v njih ničesar razen svo-
jih rok, ki so delodajalcem na-
prodaj . . . Ako bi ameriško de-
lavstvo to resnico spoznalo in se
oprijelo zakonitih sredstev za
socializiranje bogastev, tako da
bi vsa produktivna sredstva vsi
lastovali, pa bi lahko rekli, da
naj sedaj mi, delavci, pazimo na
vse to kar je našega. Spore bi
tedaj lahko izravnavali brez
stavk. To bi bili sicer že socia-
lizem, a tega nočemo, zato raj-
še stavkamo in prosimo. Ampak
gotovo se bo moralo delavstvo
prej ali slej te svoje zmote otre-
sti, kar se zgodi, kadar se izmo-
ta iz sedanjega duševnega mrt-
vila. Ante.

SANSOVE AKTIVNOSTI
NA SEVERNI STRANI

Chicago, 111. Na redni seji
SANSove podružnice št. 2 na
north side dne 23. feb. v novih
prostorih je bil poset precej po-
voljen. Med drugim smo raz-
pravljali o zbiranju prispevkov
za zgraditev otroške bolnice v
Sloveniji. Bilo je že poročano,
da je v Jugoslaviji nad milijon
dve stotisoč zelo podhranjenih,
bolnih in bolehnih otrok in naša
humanitarna dolžnost je, da jim
pomagamo. Mnogi izmed teh
otrok so sirote, ker so v vojni iz-
gubili očete in matere in marsi-
kdo sploh vse sorodnike. Ker
tamošnje ljudstvo bremena, kii
so nastala kot posledica vojne, j
okupacije in borbe za osvobodi-
tev, samo ne bi zmoglo, je po-
trebno, da dobi pomoč tudi od
zunaj.

Daši organizirana kampanja
za sklad otroške bolnice še ni
zasnovana, se je vendar odzvalo
že toliko prispevateljev, da zna-
ša nabrani fond za to akcijo do
7. marca že nad $39,000.

Nič več kot prav, da se vsem
za vzgled ponovno omeni dru-
žino Frank in Rose Sajovic. Kot
že prej objavljeno, sta pred par
tedni prispevala SBO, na ome-
njeni seji 23. feb. pa zopet sllO,
in sicer SSO za SANS to je
prostovoljna članarina za vsa-
kega po $2.50 na mesec, v na-
prej plačana za to leto; SSO pa

sta prispevala v sklad za otro-
ško bolnico v Sloveniji. Njuna
hči Betty pa je prispevala $lO,
teden pozneje pa sem prejel od
njih še S3O, od tega sls za otro-
ške oblekce, sls pa za hrano
tem sirotam. V imenu podruž-
nice iskrena vam hvala. Posne-
majte jih vsak po svoji moči.

Kar ste namenjeni prispevati,
lahko izročite enemu ali druge-
mu članu in članici te podruž-
nice, ali pa pošljite tajniku na
naslov 2026 Sheffield Avenue,
Chicago 14, 111. Vse prispevano
bo poslano na določeno mesto in
objavljeno v časopisih.

John Turk, tajnik.

SLAVNOST 40-LETNICE
DRUŠTVA "SLOGA"
ŠT. 16 SNPJ

V nedeljo 24. marca bo v Mil-
waukeeju ena izmed onih red-
kih slavnosti, v kakršnih' naša
najbolj delavna, zgodovinsko
važna društva, proslavljajo svo-
je obletnice.

Društvo “Sloga” št. 16 SNPJ
je eno izmed pionirskih društev
med ameriškimi Slovenci. Sto-
rilo je tudi na prosvetnem in
na delavskem polju že nič koli-
ko dela in ob enem bilo vsikdar
v prvih vrstah tudi v raznih
drugih naprednih akcijah, v
zbiranju doneskov v stavkovne
sklade, bilo v pomoč našim kul-
turnim društvom in je v Pro-
svetni matici.

Letos praznuje štiridesetletni-
co in jo bo proslavilo v nedeljo
24. marca v S. S. Turn Hall na
725 W. National Ave. Vstopnina
je 75c, z davkom vred. Društvo
vabi vse svoje prijatelje “od
blizu in daleč”, da posetijo to
slavnost.

SEJA KLUBA ŠT. 1 JSZ
Chicago, 111. Ta petek 22.

marca bo redna seja kluba št. 1
JSZ. Vrši se v Centru, 2301 So.
Lawndale Ave. Člani in članice
udeležite se je polnoštevilno.
Na dnevnem redu bodo razna
poročila in potem diskuzija o so-
dobnih problemih. Morda bo kaj
časa tudi za razpravo o trža-
škem vprašanju, ki je sedaj v
ospredju zanimanja svetovne
javnosti. O. P.

Listnica uredništva
Zaradi obilice oglasov, ki jih

začasno prejemamo, smo morali
v minulih tednih precej druge-
ga gradiva izpustiti, med tem
tudi dopisov. Nekajkrati smo
list povečali na osem strani, in to
bomo ob priliki še poskusili, da-
si so s tem stroški jako visoki.
Vsem, katerim list, ki je bil to-
liko let skoro brez oglasov, se-
daj zaradi raznih reklamnih na-
znanil ni morda več toliko po
godu, prosimo, da potrpe. Kajti
z oglasi si v tej draginji poma-
gamo, da ni treba toliko apelov
za drugo pomoč, a ob enem je i
v njemu še vedno proporčno to-1
liko gradiva kot v katerem koli
drugem slovenskem listu v tej
deželi.

Anton Zornik, zap. Penna 24y2
Martin Judnich, Waukegan, 111. 22
John Krebel, Cleveland, O. 20
Frank Zaitz, Chicago, 111. 16
Anton Tomšič, Oakland, Calif. 15
Joseph Koršič, Detroit, Mich. 14
Louis Barborich, Milwaukee,

Wis.
’

12 ,
Edward Tomšič, Walsenburg,

Colo. g
Anton Shular, Arma, Kans. 8
Anton Jankovich, Cleveland, O. 6
James Dekleva, Gowanda, N. Y. 4 ,
John Vitez, Barton, O. 4
Andy Bozich, Cleveland, O. 4
Frank Remitz, Rock Springs,

Wyoming 4'
Ludwig Yoxey, Pueblo, Colo. 4
L. Werdinek, Thomas, W. V. 4
Mary Marinšek, Gallup, N. Mex. 4
Angela Zatiz, Chicago, 111. 4
John Teran, Ely, Minn. 4
Joseph Oblak, Chicago, 111. 4
John Marolt, W> Mineral, Kans. 2
Luka Groser, Chicago, 111. 2
Felix Strumbelj, Cleveland, O. 2
Chas. Pogorelec, Chicago, 111. 2
Jennie Jerala, Moon Run, Pa. 2
John Perme, Witt, 111. 2
George Smrekar, W. Aliguippa,

Pa. 2
Nace žlemberger, Piney Fork, O. 2
Anton Tratnik, Diamondville,

Wyoming 2
Max Knaus, Traunik, Mich. 2
Matt Malnar, Willard, Wis. 1

Skupaj 4 tedne (od 7. feb. do 7.
marca) 207 y> naročnin, prejšnji iz-
kaz (4 tedne) 172 naročnin.

Kjer se dviga dim, mora gotovo
biti tudi ogenj? (Pri svežem govnu
je isto.)—Roda Roda.

PRVA SLOVENSKA PRALNICA I
Parkview Laundry Co.

: 1727-1731 W. 21 st Street CHICAGO 8, ILL |
: Fina postrežba Cene zmerne Delo jamčeno j

TELEFONI: CANAL 7172—7173 I

ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST ’’

PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO !:

OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO j!

ADRIA PRINTING CO.
* ■

Tel. MOHAWK 4707 11
1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14, ILL.

PROLETAREC SE TISKA PRI NAS j
»»♦■»♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦■»♦♦♦»»♦M"* 4 »♦♦♦*■»♦♦♦♦♦■»♦■»♦♦♦*♦♦»»»

HELP WANTEI
Ženske za delo v

pralnici
ze zgibanje in zavijanje.
Unijska plača, čas in pol nad
40 ur in “bonus” Dobro de-
lovno stanje. Garfield Park
“L” in poulična kara do vrat.

3517 W. Harrison St.

-WOMEN-
For

Light Foundry Work
Full or Part Time

Central Pattern
& Foundry Co.

3737 South Sacramento

WE NEED

TYPISTS -

STENOGRAPHERS
WORK IN A LOOP OFFICE
Pleasant Working Conditions

222 W. Adams St.
RAN. 9100

MR. TRIPPLEHORN

VOURRE NEITHER TOO
TOUNG NOR TOO OLD

• TO WORK

Sheet Metal Men
and Solderers

Good Wages Steady
Time % Over 40 Hours

3646 SOUTHPORT
BUCKingham 8546

SINGLE NEEDLE
MACHINE OPERATORS

EXPERIENCED
GOOD PAV STEADV

WELL MADE NOVELTY
COMPANY

317 SOUTH MARKET

MEN—Work in Your Own
Neighborhood

Helpers - Helpers
To Work in IRON SHOP

58 Hour Week
100% WAR WORK

Apply

FRISCH CORP.
1400 WABANSIA

FREIGHT
HANDLERS

77V2 PER HOUR
$1.16 PER HOUR
FOR OVERTIME

FOSTER FREIGHT
LINES

2437 W. 21 st Plače '

YOUNG GIRL
COMBINATION SECRETARY

AND STENOGRAPHER
able to handle Office alone. If
you can qualify we need you
Salary open— Definite post
war future Small office
Pleasant working conditions—
See me Now. Mr. Deakin

A. L. Cohn Bros., Inc.
5429 West Roosevelt Road

Cicero 111.

GIRL WANTED
To press shirts. Experience not
necessary. Good pay. Steady
work. Will arrange convenient

transportation.
Westwood Laundry Co.

7727 W. Grand Ave.

3


