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JANEZ SAMOJEV:
Kadar onemijo transmisije,

kadar obmolknejo stroji..
(Zapiski iz boja za vsakdanji kruh in dostojanstvo

človeka.)

DEL sd

Vstavaj prokljatstvom zakljem-
jonij . . . Ruska narodna.

Veliko poslopje. Okrog njega
polje. Na polju majhne, skrom-
ne hišice. Visok, rešpekt vzbu-
jajoč tovarniški dimnik sili ne-
kam kvišku, uporno. Okna po-
slopja so kakor v podstrešnih
stanovanjih, drugo poleg dru-
gega, za okni pa so obširne dvo-
rane tovarne, kjer se vrte stat-
ve. vretena in stroji.

Pri teh strojih, vretenih in
statvah stoje delavci in vodijo
kakor dirigenti pri velikem or-
kestru njihovo gibanje. Stroji z
mehanično spretnostjo napenja-
jo cele snope nitk, jih prepleta-
jo in tko, da se na drugi strani
vreten in statev pojavlja lepo
tkano platno.

Oči delavcev so uprto v tan-
ke čolničke, ki prejemajo in z
urno naglico vežejo snope nitk,
begajočega čolnička ter tako
uravnavajo njegov tok.

Zrak med stroji, statvami in
vreteni in v vsej tovarni je po-
mešan z nevidnim prahom, ki
lega na pljuča, ščegeče v grlu in
draži. Obledeli obrazi oznanajo
tbc. Utrujenost in resignacija
veje iz teles.

Stopil sem k delavki.
“Koliko ur na dan strežete

statvam in vretenom?”
“Osem ur.”
“Nepretrgoma?”
“Z enournim odmorom nepre-

trgoma. Imeli smo prej s tovar-
narjem dogovor, da bi delali ne-
pretrgoma od 7, do 15. ure. Saj
veste, človek si po delu rad ne-
koliko oddahne. Rad bi se neko-
liko prepustil samemu sebi.
Mnogo nas je. ki hodimo po celo
uro daleč’v tovarno in tisti eno-
urni odmor opoldne nam je na-
ravnost muka.”

Tiho zakaslja v ruto in oči ji
ugasnejo.
"A ni pristal?”
“Preklical ga je. ‘Od 8. ure

zjutraj,’ je rekel, ‘boste odslej
delali in do 12. ure dopoldne.
Ena ura zadostuje, da se naje-

iste, nato pa od 13. do 17. ure
pridno naprej’.”

Ironično-grenko se je nasmeh-
nila in ponovila: “ 'Pridno na-
prej’, kakor da drugače lenari-
mo, kakor bi se dalo v akordu
lenariti. Saj statev in vreteno
tudi nečeta čakati.”

‘ Kako pa vas tovarnar' pla-
ča?”

Pogledala me je in v njenih
očeh je blisnila jeza. Jeza izko-
riščanega človeka.

“Sramotno. Kakor da smo
übogi svetopisemski Lazarji, ki
sedimo pod bogatinovo mizo, in
kakor nam zadostuje drobtina

■ali oglodana kost z njegove mi-
ze. V 12 delovnih dneh do-
jbim, kakor je sreča, 130 do 150

dinarjev, ali na dan nekako 9 do
10.25 dinarjev.”

“In na uro,” sem pristavil in
v mislih računil, pa je segla kar
v besedo in dodala:

“1.50 dinarjev približno ali
tako okrog. Pasji zaslužek.”

Skrčila je ramena in rekla:
“Ali. . . živeti se mora. Kruha

ni in zato moramo delati, kakor
nas plača, ker,” je tiše dodala,
“ker tudi pravice ni”.

“Poštenosti, recite, pošteno-
sti,” sem rekel. “Pravica, to je
namreč takšno testo, kakršen je
tisti, ki ga mesi. Falot, pa je te-
sto tudi falotovsko.”

“Resnica,” je pritrdila. “Saj
pri tem zaslužku neverno, ali v
resnici samo toliko zaslužimo in
kje in kako nas goljufajo, kajti
ne dovolijo nam kontrole, da bi
vsak delavec lahko kontroliral,
koliko prav za prav v resnici na
uro ali na dan stke.”

“Kako to?”
“Vidite, delamo na akord. To

jo zdaj povsod moderno, ker z
akordom pač delavec do skraj-
nosti izčrpa svojo delovno moč,
ne da bi kaj pomišljal. Vabi ga,
kakor opij, tisti izrek tovarnar-
ja: ‘Čim več narediš, tem več
zaslužiš.’ Da pa bi lahko dela-
vec videl, koliko da sadu njego-
vo delo, nima nobene kontrole.
S statev in vreten so namreč
odpravili kontrolne ure.”

“Kakšne so bile tiste kontrol-
ne ure?”

Pokazala je statev:
“Vidite ... Tuljave so različne

širokosti, široke po 75 cm do 150
?m in imajo nitko pri nitki, tako
da tvorijo te nitke nekako pro-
go. Preko te proge pa bega sem
in tja čolniček kakor prst in
prepleta nitke in tako tke plat-
no. In po tej stkani progi se ra-
čuna akordno delo. Na primer,
glejte, od enega kvadratnega
centimetra, ki ima 9 nitk, nam
za meter tkanine plačajo 18 par.
Od 1 kvadratnega centimetra,
ki ima 13, 14 nitk, pa 25 par.”

“Torej,” sem računal, “pri 1
kvadratnem centimetru z 9 nit-
kami je v enem metru kar 900
nitk?”

“Dd. čolnič mora sem in tja
po teh, s tuljave nategnjenih
nitkah, zbežati 9-krat, da je
stkan en centimeter .

. . Pri tem
so pa statve tudi različne. Ne-
katere tkejo hitreje, druge po-
časneje. Vedno je treba paziti,
vedno trepetati, da se kaj ne po-
kvari, če ne, je kazen. Dajejo
nam slabo prejo, samo da je po
ceni. Za akordno delo pa slaba
preja ni za rabo. V štirih urah,
na primer, komaj stkemo 2 me-
tra.”

“Kaj se pri tkanju nitke rade
trgajo?”

“Če je dobro blago, se kveč-

jemu zgodi, da se na dan vtrga
enkrat, dvakrat. Ali to le, ka-
kor sem rekla, če je dobra preja.
Zdaj imamo .pa, kakor sem že
rekla, prav slabo prejo. Nepre-
stano se trga. Tovarnar pa tega
noče videti. Dolži nas delavke,
češ, da smo nespretne in ne zna-
mo tkati. Tako je zdaj pri bla-
gu tako slaba preja, da se je
stke en komad to 100 metrov

komaj v 5 tednih. Ker nam
torej plačujejo v akordu, je pri
tej slabi preji za nas občutna
škoda, delamo takorekoč za-
stonj, tovarnar pa ima ves do-
biček, ker ga tako počasno in
zamudno tkanje nič ne stane.”

Zamislil sem se. Delavec mo-
ra biti torej pri delu zelo zbran,
čeprav se nepoučenemu zdi, da
statva in vreteno tke samo in
je delavec^.samo radi lepšega pri
njem kot čuvaj.

“Če se torej odtrga ena sama
nitka, ali je že napaka?”

“Da. Tisti del je treba ves raz-
plesti. To je zamudno. Traja od
10, 15 in več minut. Če se to
zgodi pogosto, je zopet zaslužek
ničeven. Od nas zahtevajo lepo
blago, ali kako naj bo lepo iz
slabega materijala?”

“Zdaj razumem. Ker torej
nimate kontrolne ure, ki bi ka-
zala, koliko metrov ste stkali,
ne veste, koliko ste v resnici
stkali. Tako vam lahko zapišejo,
kakor se jim zdi?”

“Seveda Zato pa imamo v
12. delovnih dnevih komaj 130
do 150 dinarjev. V tolažbo nam
še povrh trdijo, da v akordu
najmanj za 30 odstotkov več za-
služimo, kakor če bi ne delali v
akordu. In, vidite, vkljub vse-
mu znaša zaslužek komaj 130
do 150 dinarjev. Kako bi se vas
ne lotil sum, da je vse zlagano?
Nikdo ne ve, koliko metrov je
v resnici stkal, da bi sam prera-
čunal dejanski zaslužek. Ko je
kos stkan, ga kratkomalo vza-
mejo v skladišče, ga tam zme-
rijo in nam povedo, toliko in to-
liko metrov je stkanega in člo-
vek mora verjeti in molčati.”

“Koliko statev in vreten pa
ima vsak delavec ali delavka?”

“Po protekciji. Če je mojstru
katera bolj pri srcu, bolj simpa-
tična, če sta njen obraz in telo
bolj prikupna, dobi kar tri stat-
ve. Druge pa po dve. In še te s
slabim materijalom in počasnej-
šim tekom.”

“Mojstri se radi smučejo
okrog delavk?”

Vprašal sem z opreznim gla-
som in ji pogledal kradoma v
oči.

V njih je blisnil prezir.
“Kaj vam bom pripovedova-

la?! .. . Kakor psi so! Ti, žen-
ska, pa molči, če ne, pa na cesto.
Če bi bil kruh lažje dobiti, ka-
kor je, bi pljunila dedcu v go-
bec in šla. Tako pa. ..” skrčila
je ramena v preziru in pljunila
pod statev

. . . “eh, saj veste.”
Useknila se je, a videl sem,

da le zato, da je otrla solzo iz
oči, ki ji je nagajala.

“Prokleto tako izkoriščanje
človeka,” sem stisnil z zobmi.

Na glas pa sem rekel:
“Bog Mamon in Zlato tele go-

spodari s Človekom. In samo,
ker se mu ljudje puste.”

Pogledala me je:
“In če bi se ne pustili?”
“Tedaj bi izginil bog Mamon

in Zlato tele bi se razlilo v bla-
gostanje Človekovo.”

(Dalje prihodnjič.)

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.

NE ČAKAJTE,
da prejmete drugi ali
tretji opomin o
potečeni naročnini.
Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
in stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznost
napram listu.
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NA KITAJSKEM je beda marsikje se večja kot v najbolj prizade-
tih evropskih deželah. Med vojno je bilo na tisoče Kitajcev od sovraž-
nika pregnanih. Rdeči križ jim je zgradil posebna taborišča, v katera
jim dovaža živež in druge potrebščine po rekah.

Frank Florjančič
Chicago, 111.—Bilo je ne vem

že katerega leta, ko sva ga z An-
gelo obiskala v zavetišču v Co-
lorado Springsu. Je krasen kraj,
ki ga vzdržuje za svoje člane
bratska organizacija Modern
Woodmen. A prišla sva tja šele
po 6. uri, ko je bilo za obiske
v nekatere oddelke že prepozno.

Frank se je takrat v colorad-
skih gorah imenitno pozdravil
in se vrnil v Chicago k soprogi
Ivanki (Jennie) ter ji pomagal
naprej v trgovini z železnino.
Uredila sta si jo izborno. Z nju-
no pridnostjo jima je uspevala
celo v depresiji in pozneje.
Sploh se je Jennie zelo trudila,
da je dobil Frank vso mogočo
oskrbo, neglede na stroške.

Ugonobila ga je tuberkuloza.
Preminul je 1. junija.

Doma je bil iz vasi Bri-
tof pri Kranju na Gorenjskem.
Bil je član društva So-
sedje št. 449 SNPJ in pa
Modern Woodmen. Pogreb je
bil 4. junija na pokopališče
Woodlawn pod vodstvom L. Že-
frana. (Te podatke mi je dal L.
Beniger.)

Franka Florjančiča, ki si je v
biznisu iz razumljivega vzroka
skrajšal ime le na prve štiri čr-
ke (Flor) sem spoznal čim sem
se napotil med rojake na north
side. Bil je korenjak, vesel in
menda se ni nikoli kregal. A lo-
tila se ga je jetika in vsi trudi
niso pomagali. Vlekla se je iz
leta v leto, dokler ga ni pre-
magala.

Skozi vso to dobo sem obču-
doval njegovo soprogo Jennie.
Ni lahko ženski, voditi trgo-
vino železnine, ker to je težko
delo. Zahteva naporov in pa ja-
ko veliko znanja. Drugače te
ljudje pogube. Pa je zmagala
vse in se trudila, da bi Frank
ozdravil.

Podaljšala mu je življenje
ker če bi ne imel take žene, in
oa organizacije M. W., bi bil
morda preminul že več let prej.

Pokojni Frank je bil pred leti
aktiven član kluba št. 1 JSZ in
rad pomagal na naših prired-
bah. Oglašal je s soprogo svo-
jo trgovino v Druž. koledarju
in v Majskem glasu in ‘se tru-
dil, da bi vse naše ustanove us-
pevale.

Umrl je silno nerad. Do zad-
njega momenta je upal, da oz-
dravi.

Soprogi in drugim njegovim
naše sožalje. Z.

Pismo iz Primorske
Prijatelj nam je izročil čla-

nek, oziroma pismo cenzuri-
rano od zavezniških oblasti, ki
se takšno kakor jebilo posla-
no, glasi:

Ko sem prišel čez demarka-
cijsko črto, sem se ustavil v va-
si Ustje v Vipavski dolini. Ker
je do tal požgana, sem se zani-
mal, kdo jo je požgal in zakaj.
Čebron Leopold, posestnik v
Ustju, in njegova žena Jožefa,
ki sta pripravljala na dvorišču
kolje za svoj vinograd, sta mi
povedala zgodbo, ki kaže, kako
okrutni so bili tudi vojaki Vik-
torja Emanuela.

L. 1942. je bila Vipavska do-
lina natrpana z italijansko voj-
sko, ki je nameravala iztrebiti
partizane. V Ajdovščini, kjer so
stanovali mnogi oficirji, se je
razpasel razvrat.

Karabinjerski marešalo jih je
posvaril, ker pa ni nič pomaga-
lo, je dal zapreti dva oficirja. To
ju je tako razkačilo, da sta ob-
ljubila, da osovraženega mare-
šala spravita s poti.

7. avgusta zvečer je karabi-
njerski marešalo sedel v veseli

GLASOVI IZ NAŠEGA GIBANJA
Zbral Charles Pogorelec

Naše aktivnosti v zadnjih
nekaj tednih:

- Louis Barborich, Milwaukee,
Wis., je poslal 22 naročin.

John Pečnik, Fontana, Calif.,
poslal 4 naročnine in $4 podpo-
re listu.

Frank Cvetan, Johnstown. Pa.,
je poslal 6 naročnin, med njimi
dve novi.

Chicago: Frank Zaitz 6 naroč-
nin, Charles Rak 2, Chas. Pogo-
relec 8, John Rak 1, Louis Zor-
ko izročil $25 podpore listu, ki
jih je prispevala konferenca J.
S. Z. in Prosvetne matice za
Illinois in Wisconsin. Ernestine
Jugg je obnovila naročnino za
njenega očeta v Kansasu.

John Zornik Detroit, Mich., ki
se ni že precej dolgo oglasil, je
poslal 6V2 naročnin, Joseph Kor-
šič pa 8 in $1 podpore listu.

Joseph Mihelich, East Helena,
IMont., je poslal 2 naročnini.

John Goršek. Springfield, 111.,
je poslal 2, Joseph Ovca pa 2 na-
ročnini.

Le o Milostnik. Sheboygan,
Wis., je poslal 3 naročnine.

Anton Zornik, zap. Penna., je
poslal 35 naročnin in naročil še
18 koledarjev.

Frank Remitz, Rock Springs,
Wyo., poslal 3 naročnine in 50c
listu v podporo.

John Kosin, Girard, 0., je
poslal 2 naročnini, Andy Krvina
pa 2, $3.50 podpore listu ter sl2
članarine Prosvetni matici od
kluba 222 JSZ.

Mary E. Fradel, Latrobe, Pa.,
je naročila 2 koledarja za stari
kraj ter poslala $1.70 podpore
listu.

Cleveland: John Krehel je po-
slal 32 naročnin in $24 podpore
listu, Anton Jankovich pa 4 na-
ročnine in $1 podpore.

Joseph Snoy, Brigdeport, 0.,
je poslal predno se je podal na
operacijo, ki je žal ni prestal, še
eno naročnino in 50c podpore
listu. Jože je bil duša našega
gibanja v»vzhodnem delu države
Ohio in bližnji zap. W. Va., in
dasi ga je bolezen mučila mnogo
let, je vendar posvečal agitaciji
za našo stvar toliko časa kolikor
ga je mogel in zmogel. Pred ne-
kaj tedni mi je pisal, da se v
kratkem poda v bolnišnico iz
katere upa da se kmalu vrne
zdrav in čil, in da bo potem spet
nadaljeval z delom za naše liste,
za klub “Naprej” št. 11 JSZ, pa
se je žal zgodilo drugače. J.S.Z.
in Proletarec sta brzojavno na-
ročila venec na njegovo krsto

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 WEST 26th STREET
Tel. Crawford 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. Ridgewav Ave.

Tel. Cravvford 8440
If na answer Call

Austin 5700

|ter delegirala s. Johna Terčela,
da se udeleži pogreba v imenu
JSZ in Proletarca. Bodi vztraj-
nemu in iskrenemu borcu čas-
ten spomin, družini pa moje glo-
boko sožalje.

Ludwig Yoxy, Pueblo, Colo.,
je poslal 2 naročnini in $2 pod-
pore listu.

Jacob Adam, Argo, 111., se je
pred kratkem ustavil v uradu
ter izročil 2 naročnini.

Ja c o h Ambrožič h, McKees
Rocks, Pa., je poslal 2 naročnini
in 75c podpore listu.

Frank Kosem, Elm Grove, W.
Va., poslal 2 naročnini.

Mike Kopach, Barberton, 0.,
je poslal 1 naročnino.

Frank Volkar, Maple Heights,
0., je spet poslal 2 novi naročni-
ni.

James Dekleva, Gowanda, N.
¥., je poslal dve naročnini.

“Big” Tone Tomšič, Oakland,
Calif., je zdaj na obisku pri pri-
jateljih po vzhodnih državah,
katere hočeta videti še enkrat z
mamo. Predno sta odšla je še
poslal $1 podpore listu, ki ga je
prispevala Mrs. Max Arnšek, iz
pota pa je poslal 2 naročnini in
nadaljni $1 podpore. Tako Tone
skrbi tudi na svojem potavanju
za stvar, ki mu je pri srcu.

Matt Malnar. Willard, Wis.,
je tudi eden izmed dobrih za-
stopnikov Proletarca. Skrbi, da
so naročnine tam plačane. To
pot jih je poslal 7.

Anton Shular, Arma, Kans.,
je poslal 2 naročnini, to pot no-
ve. Pravi, da v krakem obišče še
ostale naročnike tam okrog.

Lawrence Selak. Star City, W.
Va., je poslal 2 nove naročnini in
$2 podpore listu.

In s tem, sodrugi in somišlje-
niki, je končana moja doba kot
upravnika Proletaca, nekaj me-
secev več kot 25 let, in skoro
enako dobo kot tajnika J. S. Z.
in Prosvetne matice. Vsem, ki
ste to dolgo dobo sodelovali z
menoj pri našem skupnem delu
v korist naših publikacij in orga-
nizacij, moja iskrena hvala. Moj
naslov od zdaj naprej je 2321
So. Avers Ave., Chicago 23, 111.
Veselilo me bo, ako se me kdo
spomni s par vrsticami. Tudi jaz
bom isto vračal kolikor največ
bom mogel. Torej, še enkrat vam
kličem DRUŽNOST! vsem sku-
paj.

Kadar se spomnite svojcev v
starem kraju, pošljite jim lan-
ski in pa letošnji Ameriški dru-
žinski koledar’ Stane letošnji
$1.65, lanski $1.50. Pošljite nam
naslov in vsoto, drugo izvršimo
mi.

H BARETINCIC & SONi
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družbi v Ajdovščini. Pred pol-
nočjo pa je prišla v gostilno pa-
trola alpinov, ga poklicala ter
mu dejala: “Vi tu pijete in se
veselite, na Ustju pa so partiza-
ni.” Karabinjer je poskočil in
hotel steči po svoje ljudi, toda
oficir, ki je medtem prišel v go-
stilno, je dejal, da pojdejo tja
alpini, marešalo naj jim le po-
kaže pot.

Odšli so. V gozdičku pred
Ustjem so alpini karabinjera
ustretlili ter ga zanesli v vas
pred neko hišo, kjer ga je zju-
traj našla italijanska patrola.
Kmalu nato so pridrveli v vas
alpini. Dejali so, da so krivi
umora vaščani. Vlačili so ljudi
iz hiš ter jim nad glavo zažigali
bajte, češ, da so ponoči gostili
partizane, ki so potem umorili
karabinjerja. Strašno so divjali
po vasi. Požgali so 84 hiš, to je,
vso vas, razen župnišča in poslo-
pja, ki se je držalo župnišča in
cerkve. Osem ljudi so alpini to
jutro po hudem mučenju übili.
Vlačili so jih, pretepene do smr-
ti, po vasi za noge, jih brcali,
tolkli s puškami, jim pljuvali v
obraz ter jih mrcvarili. Hoteli
so internirati vso vas. Segnali so
skupaj otroke, žene, starce, jih
tepli in zasramovali ter jim pre-
tili, da jih vse čaka smrt. Toda
popoldne je zadeva o üboju ka-
rabinjerja postala nekoliko
sumljiva. Izkazalo se je, da par-
tizanov' to noč sploh ni bilo v
vasi. In nekdo je razširil vest,
da je nekje priča, ki je skrita v
gozdu videla, ko so alpini kara-
binjerja ustrelili. Da bi ljudem
ne pokazali popuščanja, so Itali-
jani poslali iz Ajdovščine laške-
ga župana, ki se je “zavzel” za
ljudi ter jih “rešil” internacije
in smrti. Alpini so bili prestav-
ljeni iz Ajdovščine, 8 ljudi pa je
umrlo mučeniške smrti in pre-
bivalci Ustja so imeli uničene
domove.

Čebron Leopold in Jožefa sta
pripovedovala pred svojo hišo o
grozotah tistega dne. Dejala sta,
da je izglodalo, kot da namera-
vajo Italijani pobiti vse, kar je
živega v vasi. Alpini so bili pol-
ni zlobe in sovraštva. Kar so ne-
katerim dovolili vzeti seboj,
preden so zažgali hišo, so jim
niže v vasi odvzeli. Bilo je stra-
šno v vasi. Ljudje so jokali,
otroci so vekali, živina je muka-
la, alpini pa so se smejali, ko so
ognjeni zublji lizali kamenite
stene hiš, ki so si jih Slovenci
postavili tu pred sto in sto leti.

Zdaj stanuje ljudstvo v podr-
tih hišah, nekateri pa v hlevih.
Strehe so si napravili iz desk,
Težko čakajo ureditve vpraša-
nja pripadnosti Primorske, glo-
boko so prepričani, da si bodo v
Jugoslaviji kmalu obnovili do-
move, da bodo imeli dovolj dela
in zaslužka.

Čebron Leopold in Jožefa sta
uverjena, da bodo meje med Ju-
goslavijo in Julijsko Krajino
kmalu odpravljene. Tedaj na-
meravata obiskati svojo hčerko,
ki je bila dolgo v partizanih,
in poiskati grob svojega sina, ki
je padel kot borec Narodno-os-
vobodilne vojske.

Vas Ustje je postavila na tr-
gu, kjer so laški vojaki hoteli
pomoriti ljudi, tablo, na kateri
so navedene žrtve, ki jih je vas
dala za svobodo, za srečno živ-
ljenje v Jugoslaviji. Tablo krasi
sveže zelenje, na vrhu pa je sli-
ka maršala Tita.

“Za vse te žrtve zahtevamo
priključitev k Jugoslaviji” se
zaključuje besedilo na tabli. To
besedilo je zapisalo ljudstvo, da
bi videla medzavezniška komi-
sija, ki naj pozna žrtve, ki jih je
dalo Ustje a svojo svobodo.
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