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JANEZ SAMOJEV:
Kadar onemijo transmisije,

kadar obmolknejo stroji.. .

(Zapiski iz boja za vsakdanji kruh in dostojanstvo
človeka.)

PRIPOVEDNI DEL
delo. Kako nerazumljiva je ob-
last?! ln še ti obratni zaup-
niki? Kakor da je tovarna last
delavcev. Jaz sem jo postavil,
jaz jo financiram. Kdor noče
delati, kakor ga plačam, naj
gre. Kakšna pravica pa je, da
moram podpisati kolektivno po-
godbo, ko je vendar delovnih
moči na preteg in za vsako
ceno?”

Popraskal se je po glavi in
nejevolja je bila v njegovih
očeh.

“Naj bo, če že ni drugače.
Povedal jim pa bom svoje. Mor-
da se bo dal vsaj zastopnik obla-
sti zastopnik industrije bo
itak na moji strani —in še ka-
teri kaj drugače prepričati in
bo videl, da sejni prav za prav
godi krivica, ko sem vendar naj-
večji davkoplačevalec v občini,
da sem dobrotnik javnega živ-
ljenja, ki zaposluje delavstvo v
tej občini.”

Ko so sedli k zeleni mizi, je
razgrnil tovarnar papirje.

“Gospoda,” je rekel, “stavka
je bila neupravičena. Ljudje so
se dali naščuvati od neodgovor-
nih, protidržavnih elementov.
Ni res, da znašajo zaslužki, ka-
kor trdijo, v dvanajstih delov-
nih dneh 130. do 150.— dinar-
jev, temveč znašajo 220. do
280. dinarjev. Prosim, tu so
knjige, poglejte!”

Inšpektor dela je pogledal.
Pogledali so tudi zastopniki de-
lavstva.

Res ... V knjigah stoji vknji-
ženo: 220.—, 240.—, 280.—.

Spogledali so se. Tedaj pa je
privlekel tajnik strokovne orga-
nizacije iz žepa kup mezdnih
listkov. Razgrnil jih je in rekel:

“Prosim .. . Katere številke
so resnične? Tiste v blagajniški
knjigi ali pa te na mezdnih list-
kih. S temi listki so dobili de-
lavci plačano mezdo v znesku,
kakor je zapisano na mezdnih
listkih.”

Tovarnar je nekoliko poble-
del. Inšpektor dela je gledal
mezdne listke. Delavski zastop-
niki so gledali tovarnarju v oči
in njih obrazi so bili izzivajoči,
kakor bi govorili:

“Poskusi še kaj, gospod, da
se bo videla še kakšna laž!”

Inšpektor dela je rekel:
“Gospod tovarnar! Črno na

belem je tu zapisano, da je po-
vprečen dnevni zaslužek naj-
manj Din. 9.—, največji pa Din.
16. po odbitkih .. . Gotovo
mora biti v vaših blagajniških
knjigah računska napaka, ali
pa. ne zamerite, zaslišite in pre-
kontrolirajte knjigovodjo, da
pojasni, na kakšen način je na-
stala ta razlika.”

Tajnik strokovne organizaci-
je je rekel:

“Kaj bomo, gospodje, hodili
z rokavicami okrog mize. Tako
je: Te blagajniške knjige so na-
lašč tako napisane, češ, morda
se dado zaupniki in oblast vse-
eno nekako premotiti. Mezdni
listki govore resnico. Kakor de-
la gospod tovarnar zdaj tu, tako
dela v tovarni z vsako pritožbo
ali z zahtevo delavstva. Da se
temu naredi konec delavec
je tudi človek in državljan
naj se postavi zakonita baza, to
je, podpiše naj kolektivno po-
godbo, ki je bila že predložena
pred nekaj meseci.”

Napeto je bilo ozračje pri ze-
leni mizi. Mrki, resni obrazi de-
lavskih zaupnikov pa so 'bili ta-
ko odločni, da je inšpektor dela
porinil pred tovarnarja kolek-

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.

(Konec.)
“Vaš boj je naš boj! Držite

se! Z vami smo!”
Kmetje pa so na vozovih pri-

peljali moko in druga živila.
Zbrali so jo po vaseh. In so go-
vorili:

“Držite se! Mi smo eno. De-
lavci in kmetje. Vaša zmaga je
naša zmaga!”

Že nekaj dni je trajala stav- i
ka. Tovarnar je molčal. Stav-,
kujoče delavstvo je stražilo to-
varno, zborovalo in— molčalo.

Tovarnar je razposlal delav-
cem in delavkam pisma:

“Neodgovorni ljudje se igrajo z
usodo delavstva. Vrgli so vas v
stavko, vzeli vam možnost zaslu-
žka. Pripravljen sem pogajati se z
vami, a le, če začnete takoj zopet I
z delom. Pogajal pa se bom samo i
z delavci, ne pa z nekakšnim stav-
kovnim odborom ali z nekakšno
strokovno organizacijo. Odločil :

sem se, da vas pozovem, da pridete j
pojutršnjim na delo. Kdor ne pride
na delo, mu odpovem službo in ob- j
rat ustavim. Začetek dela je ob 8.
uri zjutraj pojutršnjim.

S pozdravom Tovarnar.

Pisma je dostavila pošta, ka-
kor je predpisano, ker so bila
frankirana.

In tedaj so delavci in delavke
prihajali ne v tovarno, nego
k stavkovnemu odboru in mu
izročali pisma, rekoč:

“Pa mu odgovorite, če ho-
čete!”

Stavkovni odbor je vprašal:
“In vzdržite?”
“Vzdržimo.”
“In če odpove, kakor grozi?” :
“Naj odpove. S tem bo odpo-

vedal tudi samemu sebi. Mi smo
tovarna.”

Bili pa so tudi boječi, ki so se
ustrašili.

“Pojdimo delat!” so govorili.
“Kaj boš silil na delo,” je od-

govoril drugi. “Če jaz ne grem,
ko nimam nič, ko imam samo
svoje roke, kaj boš silil ti, ko
imaš vendar hišico in perišče
zemlje?!”

Neko delavko, ki je silila na
delo, so tovarišice vprašale:

“Si lačna?”
“Sem.”
Ponudili so ji štruco kruha, [

ki jo je dal pek.
“Na, jej, pa se drži kakor mi.” (
Vzela je kruh in odšla domov, |
Mnoge omahljivce so odločni

pregovorili s štrucami kruha, j
Mnoge so na cestah ustavljali,
ko so se hoteli ukrasti v tovar-
no, in jih zavrnili. Odločnost
borcev je zlomila omahljivost.

Sklicali so zborovanje. Dvo-
rana je bila polna.

“ ‘Neodgovorni’, pravi tovar-
nar v tistih pismih, ‘se igrajo z
usodo delavstva’. Mi vsi, ki smo

ustavili statve in vretena, smo
potemtakem neodgovorni. On
pa, ki bi nas rad reduciral, ki bi
rad sedanjo beraško mezdo še

! znižal za 30' < in nas tako do
kosti ožel, pa je ‘odgovoren’?
Naj pokaže torej to odgovornost
in naj podpiše kolektivno po-
godbo, ker je to po zakonu, in
stroji, statve in vretena se bo-
do razgibali.”

Ko so odhajali z zborovanja,
i so bili vsi kakor eden.

Okrog tovarne in po glavnih
cestah so stale straže. Vztrajno,
ponosno, z zavestjo, da se bore
za kruh, za svoje človeško do-
stojanstvo. Nikdo ni mogel v to-
varno. Čez nekaj dni je reklo
delavstvo:

“Oblast, skliči pogajanja.
Tvoja dolžnost je. Ukaži tovar-
narju, da mora spoštovati za-

Ikone!”
Tovarnar je čakal, da se na

njegova pisma delavstvo odzove.
Da bi jih vsaj polovica prišla!
Druge pa bo pognal. In tako bo
zlomil voljo delavstva, organi-
zacijo in nemoten gospodar bo v

| tovarni in nad delavstvom.
Ali delavstva ni bilo. Straže

| so stale, a posebnega dela niso
| imele. Delavstva ni bilo. Tuin-
tam je kateri manje odločnih si-
cer prišel, se skušal nalašč spla-
ziti mimo straž, češ, ustavite me
vendar. In ko so ga straže usta-
vile, je bil zadovoljen, če so ga
oštele. Nasmehnil se je, zma-
jal z rameni, kakor bi hotel
reči:

“Hotel sem. Če ne morem, ni-
sem kriv.”

Oblast je zaukazala:
“Pogajanja se morajo vršiti

la in ta dan. Zastopniki delav-
skih zaupnikov, strokovnih or-
ganizacij, Delavske zbornice,
Industrijske zbornice. Inšpekci-
ja dola sc jih naj udeleže.”

Tovarnar jeračunal:
“Toliko in toliko imam s to

stavko že izgube. Poskusi, da
dobim stavkokaze, da razbijem
organizacijo in disciplino, se ni-

i so posrečili. Če se stavka nada-
ljuje. bo izguba še večja. Naro-

j čila, ki so, se lahko stornirajo.
A če podpišem pogodbo, pa
imam toliko in toliko več izdat-

■ kov.”
Primerjal je:
Izdatki stavke in eventuelna

izguba naročil je mnogo večja,
kakor izdatki, če podpišem ko-
lektivno pogodbo. In— kajpa-
da, čisto točno je-tudi ne bom
izpolnjeval. Eh, ta oblast? .. .
Zakaj. Donnerwetter, je uzako-
njen tak ničvreden Obrtni za-
kon? Kaj je bil potreben tisti
Zakon o zaščiti delavcev? Saj
so ilak zavarovani, če imajo
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KADAR GORI in si v postelji, je neprijetno, ko te rešujejo, kakor
priča gornja slika. Nedavno je zgorel neki hotel v Dallasu, Tex. Gor-
nje je slika, ki prikazuje, kako odnašajo nezavestno žensko iz gore-
čega hotela.

tivno pogodbo in rekel dobro-
dušno:

“Kar podpišite, gospod tovar-
nar. Saj ni tako nevarna, kakor
se vam zdi. Mir bo in zadovolj-
stvo delavcev vam bo rodilo bo-
gate obresti. Brez delavstva, saj
veste, tudi tovarne ni . .

. In vsi
smo ljudje, vsi državljani, vsi
imamo svoje dolžnosti in svoje
pravice in, da ne pretiravam
delavstvo največje. Dolžnosti,
namreč.”

Tovarnar je naposled obotav-
ljaje prijel za pero. Preletel je
še pogodbo enkrat z očmi, nato
pa s stisnjenimi zobmi podpisal.

“Da bo mir,” je zamrmral in
vrgel pero po mizi ter si obrisa]
znoj s čela.

Nestrpno so čakali delavci in
delavke, kdaj se odpro vrata in
se pojavijo delavski zaupniki.

Ali bo podpisana kolektivna
pogodba?

To vprašanje je viselo v zra-
ku.

Ko so se pojavili naposled de-
lavski zaupniki in je tajnik stro-
kovne organizacije dvignil v
zrak kolektivno pogodbo, se je
slišal pri vseh olajševalni vzdih.

“Sodružice in sodrugi,” je re-
kel tajnik. “Kolektivna pogodba
je podpisana. Zmagali smo. Naj-
manjša mezda je, kakor ste
predlagali, Din 3. na uro.
Stavka je končana. S svojo od-
ločnostjo, zavednostjo in disci-
plino ste zmagali. Zato idite in
naj se zganejo statve, vretena in
stroji. Kakor ste pokazali, da je
izboljšanje vašega položaja le
samo v vaših rokah, tako boste
uveljavili točke v podpisani po-
godbi vedno tudi s svojo odloč-
nostjo in organiziranostjo.”

Ploskanje in kriki so bili v
odgovor. Živahno vrtenje je bi-
lo med množico in razgovor je
bil sproščen in vesel.

Zadihal je veliki tovarniški
dimnik. Gosta, črna sapa je pol-
zla iz njega. Stroji so se vrteli,
statve so tkale in roke delav-
cev so se dotikale z ljubeznijo
nitk, čolničkov in tkanega bla-
ga.

Vedeli pa so vsi, da morajo
biti na straži in da je resničen
pregovor:

Izboljšanje položaja delavcev
je delo delavcev samih.

NEKAJ BESED 0 ANNI BENIGER
-NASI NOVI UPRAVNICI

Ann Beniger, ki je prevzela
upravništvo Proletarca in sploh
vse drugo delo v tem področju,
ni tujka v naših vrstah. Bila je
okrog sedem let knjigovodkinja
tiskarne SNPJ in delala v
upravništvu Prosvete ter poma-
gala pri raznih drugih poslih v
glavnem uradu jednote.

Rojena je bila v Trstu in pri-
šla sem s starši še v rani mla-
dosti. Zrasla je v La Sallu, 111.,
in v bližnji naselbini Peru. Tam
se je tudi izšolala in pozneje v
Chicagu. Od kraja si je zaželela
postati učiteljica, pa se je po-
zneje raj še odločila za pisarni-
ška dela. Pri tem si je dobila
mnogo izkušenj ne le v uradu
SNPJ ampak tudi v drugih.

Njen oče, Thomas Golob, ki
je bil poznan širom teh krajev,
jebil delaven v SNPJ., v lasall-
skem Slovenskem domu in sploh
v raznih drugih akcijah napred-
nega smisla. Bil je tudi član
gl. odbora SNPJ. Sedaj je med
pokojniki.

Tudi njena mati je že premi-
nula. Bila je napredna ženska,
a njena glavna skrb je bila, ka-
ko vzgojevati veliko družino.

Leta 1930 je šla naša sedanja

Dr. John J. Zavertnik
PHVSICIAN 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. Ridgeway Ave.

Tel. Cravvford 8440
If no ansvver Call

Austin 5700

upravnica Ann Beniger pod
okriljem izletniške akcije SNPJ
v stari kraj. Želela je videti,
kakšen sploh je. Kajti ko je pri-
šla sem, je bila še v detinskih
letih. Tam je bila na tistem ob-
isku štiri mesece.

Obiskala je svoj rojstni kraj
in sorodnike ter potovala poleg
po Jugoslaviji tudi v Avstriji,
Italiji in Franciji.

V Chicagu se je poročila z
Louisom Benigerjem, ki je prvi
pomožni urednik Prosvete. On
je nam vsem dobro znan, ker
prvič je že dolgo urednik, dru-
gič vsled urejevanja angleške
sekcije v Prosveti in pa ureje-
vanja Mladinskega lista (sedaj
Voice os Youth).

Imata hčerko Myro, ki je že
v višji šoli. Dobra igralka na
klavir in v tej umetnosti že sa-
ma poučuje.

Ann Beniger je ena izmed
ustanovnih organizatoric dru-
štva Pioneer št. 559, SNPJ, ki
je sedaj naj večje v SNPJ. To je
bilo tudi prvo angleško poslujo-
če, mladinsko društvo v tej jed-
noti. V društvu je imela potem
različne urade. Sedaj je Ann
blagajnica in pa v nadzornem
odboru federacije SNPJ za či-
kaško okrožje.

Bila je pevka mešanega zbo-
ra “Save”’ precej let.

Ko smo imeli v JSZ mladin-

| BARETINCIC & SON j
| POGREBNI ZAVOD •'

Ž Tal. 20-3CI J!
* 424 Broad Street I
| JOHNSTOWN, PA. <

ski (otroški) krožek, z imenom
Falcons, ga je ona vodila v le-
tih 1936-38. •

Ann Beniger je napravila iz-
redno veliko dela posebno s pre-
vodi iz slovenščine v anglešči-
no, kar je bilo priobčeno v Pro-
sveti, Mladinskem listu (Voice
os Youth) in tudi v raznih dru-
gih publikacijah.

K Proletarcu je prišla na to
delo zato, ker nam je hotela po-
magati in pri tem pustila drugo
službo.

Rekla je, da se mora ta njen
vstop v naše upravništvo sma-
trati za začasno stvar. Ampak
dela se je lotila s tolikšno vne-
mo, da je veselje!

Rad bi, da bi ostalo tako.
F. Z.

SEJA SANSOVE
PODRUŽNICE ŠT. 1

Detroit, Mich. Redna me- (
sečna seja podružnice štev. 1 !
SANSa bo v soboto 6. julija ob
polosmih zvečer v Slovenskem
narodne mdomu na 17153 John
R. Ker bo več važnih zadev na
dnevnem redu, se prosi članstvo
in zastopnike društev, da se se-
je gotovo udeleže.

Prispevki za SANS od 1. ja-
nuarja do 30. junija 1946 zna-
šajo $222. Prispevali so: Jože
in Lia Menton S2O. Po $9: Her-
man Grebenc, Jos. in Uršula
Grum. Martin in Julia Menton
SB. Po $6: Marv Knez, Elisa
Plahtar, Mary Potočnik, John
in Kat. Krainz. Ženski odsek
SND $5. Po $4 dva; po $3 dva;
po $2 triinšestdeset (63); po $1
eden.
1 Prispevki za mladinsko bol-
nico v Sloveniji so znašali v ju-
niju $389.29. Darovalci so ob-
javljeni v 6. seznamu glavnega
urada SANSa. Naša podružnica
je do sedaj nabrala $2,017.79.
Darovali so društva in ustanove
$810.02. 90 posameznikov, pri-
bližno 10% Slovencev in Slo-
venk vzhodne strani našega
mesta pa $1,207.77. Zbiranje se
nadaljuje.

Mnogo slovenskih naseljen-
cev iz naše vzhodne strani še ni
nič darovalo za mladinsko bol-
nico v Sloveniji. Tu se ne gre
za strankarske namene, gre se
za ozdravljenje slovenske mla-
dine in za bodočnost zdravega
slovenskega naroda v domovini.
Vsi sorodniki bodo ponosni, ko
bodo čitali vaša imena med oni-
mi, ki so prispevali k temu ve-
ličastnemu spominku ameriških
Slovencev.

“Pomagati bolnim je dobro
delo po človeških in božjih za-
konih.” Tako smo se učili od
svojih mamic in tudi pri krščan-
skem nauku v šoli in cerkvi.

Lia Menton, tajnica.

Ameriški Rdeči križ
pomaga hraniti potreben
živež za gladni svet...

Z namenom, da pomaga pri-
hraniti živeža za od vojne opu-
stošene dežele, se je Ameriški
rdeči križ ponudil, da pomaga
izvajati program predsedniko-
vega pomožnega programa za
preprečitev lakote.

Postojanke Rdečega križa ši-
rom dežele nudijo gospodinjam
informacije o programu in na-
činu hranjenja živeža, ki je po-
treben za lačna ljudstva po sve-
tu. V grocerijah in v restavraci-
jah so razstavljeni na ogled go-
spodinjam listi z navodili o hra-
njenju masti, žitnih jedil in dru-
ge važne hrane, katero moramo
rabiti s štedljivostjo, da bo do-
volj tudi za druge. V šolah deli-
jo mladi člani Mladinskega Rde-
čega križa letake, ki jih otroci
nosijo domov materam, da se

pouče o različnih načinih hra-
njenja in štedenja živeža.

Rdeči križ ima tudi tečaje o
nutriciji, kakor med časom voj-
ne, z razliko, da se ti tečaji se-
daj večajo, da ustrezajo nara-
ščajoči potrebi. Gospodinje se v
teh natečajih nauče kako je tre-
ba ravnati s kruhom, da se ne
skvari, kako je tekom toplih
mesecev treba spravljati ma-
ščobe in druga kvarna jedila, da
se prepreči pokvarjenje. Vzro-
čni jedilni listi pokažejo gospo-
dinjam boljši način pripravlje-
nja in serviranja jedil.

Rdeči križ daje na razpolago
tudi govornike in predavatelje,
ki se rade volje udeleže sej in
sestankov, katerih cilj je kon-
servacija živeža v svrho čim
širše porazdelitve istega med
ljudstva, ki gladujejo v evrop-
skih in drugih deželah po svetu.

Katoliške univerze
Naj večja katoliška univerza v

Zed. državah jeDe Paul, ki ima
7,675 slušateljev. Druge po redu
so Fordham v New Yorku, Mar-
quette in Notre Dame. Poleg
teh je veliko drugih katoliških
univerz in kolegijev.

RAZGOVORI
(Nadaljevanje na 2. strani.)

loti posvečen osvobodilnemu gi-
banju v stari domovini, je vre-
den, da mora biti do zadnjega
komada razpečan. Tiskan je bil
v povečanem številu kot pa dru-
ga leta zato, da se ga v kolikor
mogoče razširi med naše ljudi v
Jugoslaviji. Sodrugi! Sedaj je
prilika, da ga pošljete svojim
sorodnikom v staro domovino.
Posežite po njemu predno bo
razpečan

AGITATORJI
NA DELU

Poročilo od 30. maja do 27. junija.
Anton Zornik, zap Penna 41
Louis Barborich. Milwaukee.

Wis. 16
Angela Zaitz, Chicago. 111. 14
John Krebel, Cleveland. O 12
Joseph Korsich, Detroit, Mich 8
Matt Malnar. Willard. Wis 7
Anton Shular, Arma. Kans 6
Frank Zaitz. Chicago. 111 6
Leo Zevnik. La Salle, 111. 5
Frank Remitz, Rock Springs,

Wyo. 4
Frank Stih, Sheboygan. Wis. 4
Lenhart Werdinek, Thomas,

W. Va. 4
John Zornik. Detroit, Mich. 4
Julia Parkel, Los Angeles, Cal. 4
Mike Kopach, Barberton, O. 3
John Tancek, Youngston, O. 2
Frank Volkar, Maple Heights. O. 2
James Dekleva, Gowanda. N Y. 2
Chas. Pogorelec. Chicago 2
Ernestine Jugg 2
Anton Tomšič, Oakland, Calif 2
Lavvrence Selak, Star City,

W. Va. 2
Frank Klemenc, Brownton,

W. Va. 2
Skupaj 154 naročnin. Prejšnji

izkaz (4 tedne) 14414 naročnine.
(Naročnine, ki jih pošljejo za-

stopniki in drugi agitatorji Prole-
tarca. so štete na bazi polletnih
naročnin.)

Browder imel "dobre čase"
Earl Browder, ki ga je komu-

nistična stranka vsled njegovih
“napačnih tez” izključila, je bil
minulo pomlad v Moskvi in po-
vsod dobro sprejet. Vrh tega se
je vozil z letalom na Švedskem,
Finskem in v Angliji.

Kaj je v Moskvi pripovedo-
val. in kaj drugje, jebilo le ugi-
banje. Pravili so, da se je šel v
Rusijo ponujati za knjigotržca
in da je tako koncesijo tudi do-
bil. A nihče ne verjame, da je
bil to njegov edini namen.

j PRVA SLOVENSKA PRALNICA i

Parkview Laundry Co. |
| 1727-1731 W. 21 st Street CHICAGO 8, ILL. I!
?

°

| Fina postrežba uene zmerne Delo jamčeno <>

| TELEFONI: CANAL 7172—7173

J ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST '

• PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO ’

• OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO i

ADRIA PRINTING CO.
; Tel. MOHAWK 4707 !

; 1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14, ILL. I
• PROLETAREC SE TISKA PRI NAS I

3


