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Delavski razred Jugoslavije danes ni
ma nobenih zastopnikov v belgrajski 
narodni skupščini. Onih par socijali- 
siičnih poslancev, ki tam sede, sploh ne 
pride v poštev z ozirom na njihovo iz
dajalsko politiko. Parlament je popol
noma v rokah meščanskih strank. Zato 
pa se tsm ne vodi delavska, marveč 
meščanska politika. To znači, da so 
vedno le merodajni interesi buržuazije, 
ki so pa vedno v nasprotju z interesi 
proletarijata.

Gospodar politične situacije je srb
ska radikalna stranka, predstavnica 
srbske imperijalistične buržuazije. Ves 
čas od prevrata sem je zasledovala 
eno linijo v politiki: zastopati izključno 
interese srbske buržuazije v smislu 
srbskega imperijalizma in zavladati 
sama v državi. S svojimi spretnimi ma
nevri se ji je posrečilo doseči ta cilj.

Takoj po prevratu je umela radikalna 
stranka stvoriti takozvano koncentra
cijsko vlado iz vseh meščanskih strank 
in iz socijaldemokratov. Znala je izra
biti njihovo naivno jugoslovansko ideo
logijo, da so pomagale zabiti prve 
kole centralistično urejeni državi z 
močno srbsko vojsko in srbsko central
no upravo v Beogradu. Avtonomistična 
klerikalna stranka in federalistična Hr- 
vatska zajednica ste za ceno sedeža v 
vladi izročili vodstvo državne politike 
srbski buržuaziji.

Šele po volitvah v konstituanto so 
spoznali svojo usodno napako. Takrat 
je bilo že prepozno. Radikalci jih niso 
več potrebovali in so jih odslovili, ker 
bili so na potu namenu konstituante, ki 
je imela samo dati izraz dejanskemu 
stanju — skleniti centralistično ustavo.

Vendar pa je bila radikalna stranka 
po volitvah v konstituanto še preslaba, 
da bi bila mogla sama vzeti v roke vla
do. Potrebovala je zaveznika proti dve
ma nevarnima nasprotnikoma: Komuni
stični stranki in Radiču. Ali situacija je 
postala za radikalce kaj kmalu jasna.

Trenotno Radič ni bil nevaren s svojo 
frazersko mirotvorno hrvatsko republi
ko. Nevarnost je bila samo ena, da Ra
dič pride v Beograd. Zato je bilo treba 
spretno manevrirati in ustvariti v radi
kalni stranki navidezno dvojno mišlje
nje ter poslati Protičevo skupino v boj 
proti oficijelni strankini politiki ter tako 
Radiča podpreti, da je trdovratno vztra
jal na svoji abstinenčni politiki.

Obenem s tem manevrom, ki se je ra
dikalcem sijajno posrečil, tako da se je 
Radič odrekel vsaki aktivni parlamen
tarni politiki, pa so znali izrabiti »dr
žavotvornost« in jugoslovanski nacio
nalizem demokratov. Ti so bili za oni 
čas kakor od boga poslani zavezniki 
za boj proti najopasnejšemu nasprotni
ku: Komunistični stranki z njenimi 60 
poslanci. Ona je zbrala krog sebe ve
čino industrijskega proletarijata in mno
žice revnih kmetov južnih pokrajin. Njej 
je bilo treba onemogočiti, da bi orga
nizirala mase svojih volilcev in jih uspo
sobila za revolucijonaren boj. Proti Ko
munistični stranki je poslala v boj de
mokrate, ki jih je obenem uporabila za 
glavne zagovornike centralistične Vi
dovdanske ustave.

Ko je demokratska stranka opravila 
ti dve nalogi in si je kot predbojevnica 
izjemnih zakonov in centralistične usta

ve nakopala splošno sovraštvo, se je je 
radikalna stranka znebila in vzela sa
ma v svoje roke vajeti, da izvrši še po
slednja dela: vojaški zakon, finančni 
zakon in uradniško pragmatiko.

V tej zelo kočljivi situaciji je bilo tre
ba zopet spretno manevrirati. Predvsem 
je bilo treba ugoditi zahtevi Radiča in 
klerikalcev po novih volitvah in potem 
maskirati po volitvah, kakor da hoče 
radikalna stranka sporazum z Radičem. 
Začela so se pogajanja v Zagrebu, da 
zadrže Radiča, da bi ne prišel v Beo
grad in da je lahko med temi pogajanji 
parlament pričel z delom brez Radiča. 
S temi navideznimi pogajanji pa so ra
dikalci poslali federaliste z Radičem 
vred v boj za homogeno radikalno vla
do, s čimur so radikalci pridobili na 
moči, ker so lahko trdili, da imajo za 
sabo večino parlamenta.

Federalist in republikanec Radič je 
forsiral radikalce, predstavnike srbske 
imperijalistične centralistične politike, 
radi katere ravno noče v Beograd. Kle
rikalci in muslimani pa so se pridružili 
Radiču slepo, računajoč, da bodo kmalu 
pri jaslih. Mojstrsko so radikalci po
tegnili ves federalistični meščanski blok 
in ga vpregli v svoj voz.

Sedaj, ko je minila nevarnost, pa je 
radikalna stranka zopet otvoreno na
stopila. Radiču je prepovedala javno 
skupščino. In Radič ji odgovarja na 
obedu in ji napoveduje boj z besedami.
V skupščini so predložili vojaški zakon, 
ki bo ogromno obremenil proračun, do- 
čim za uradnike in železničarje ni de
narja. Predložili so finančni zakon, ki 
predvideva šestkratni povišek zemlji
škega davka in 30% povišek direktnih 
davkov. To pomeni, da padejo vsa bre
mena na revne kmete, delavce in urad
nike. Mesto progresivnega davka na 
veleposest in velike dohodke, upeljejo 
progresivni davek na revščino. Ker pa 
tudi to še ni dovolj, upeljejo še »kuluk«, 
kar pomeni prisilno delo za vse osebe 
od 17.—50. leta za 14 dni v letu. Zakon 
pa predvideva, da se bodo lahko bo
gataši odkupili, dočim bodo morali pro
letarci delati tlako, kakor v črnem sred
njem veku.

Klerikalci sedaj kriče proti radikal
cem in njihovi politiki in Radič jim je 
zopet enkrat v nedeljo napovedal boj 
na nož pri polno obloženi mizi. Ali more 
kdo bolj farbati ljudstvo, kakor delajo 
to Radič in klerikalci? Najprej kriče in 
zahtevajo homogeno samoradikalno 
vlado, potem pa prično zopet kričati 
proti njej, ko je že prepozno.

Če bi mislila ta gospoda resno s svo
jo politiko, potem bi mobilizirala mase 
v bom proti novim zakonom, ki režejo 
gleboko v meso najširšim masam de
lovnega ljudstva.

Najprej kričite ob volitvah za avto
nomijo in federacijo, nato se eksponi- 
rate za homogeno radikalno vlado, ki 
je tipična predstavnica srbske imperija
listične centralistične politike, proti ka
teri ste nastopali pri volitvah. In sedaj 
zopet samo kričite proti njeni politiki, 
ki je vendar izraz programa radikalcev. 
Če ste hoteli njihovo vlado, ste morali 
hoteti tudi njihovo politiko. Če ste pa 
mislili drugače, potem pa ste ali poli
tični otroci ali pa lumpi, ki v nobenem 
slučaju ne zaslužite zaupanja.

Občinske volitve.
Sklep središnjega izurševalnega odbora.

Vsem krajevnim organizacijam.

Središnji izvrševalni odbor je  sklenil povodom predsioječih občinskih 

volitev, ki se bodo vršile 19. avgusta tega leta po celi Srbiji in Črni Gori:

1.) N. D. S. ). bo šla v volitve popolnoma samostojno, popolnoma ne

odvisno po vseh drugih strank in grupacij.

2.) Volitev se udeleži stranka samo tam, kjer že obstoje strankine or

ganizacije in drugi predpogoji.

3.) Od krajevnih organizacij o krajih, kjer misli, da je potrebno udeležiti 

se volitev, bo Središnji izvrševalni odbor zahteval potom posebne okrožnice 

poročilo o predpogojih za izpeljavo volilnega boja, v svrho omogočenja končno- 

veljavnega sklepa o tem vprašanju.

Beograd, 20. junija 1923. Središnji izvrševalni odbor.

Strankin borbeni fond..
Sklep središnjega izurševalnega odbora.

Središnji izvrševalni odbor je  sklenil, da se državni konferenci predloži 

pravilnik za „Borbeni jond“ stranke. Dokler pa ta pravilnik ni sklenjen, je  odločil 

izvrševalni odbor, da krajevne organizacije, stranke in sekcije pobirajo razen 

članski: prispevkov za „Borbeni Jond“ stranke po 1 Din mesečno od članov, ki 

plačujejo 5 Din in po 3 Din za člane, ki plačujejo 10 Din mesečno.

Ta vplačila za „Borbeni jond“ stranke veljajo od 1. junija tega leta in 

se morajo zabeležiti v likvidacijsko polo poleg članarine. Celi znesek za „Bor

beni fond“ se mora poslati središnjemu izvrševalnemu odboru stranke.

Beograd, 20. junija 1923.

Središnji izvrševalni odbor.

Svetovni položaj.
I.

Evropa je podobna veliki smodnišni- 
ci, okrog katere stoji krdelo zločincev 
s prižganimi bakljami. Nič ne veš, kdaj 
bo potisnil zločinec bakljo v smodnik, 
ali kdaj bo odnesel veter slučajno kak 
ogorek vanj. Vidiš samo, da je strašna 
nesreča neizogibna in da nastopi eks
plozija lahko vsak trenotek.

Pod tem utiskom preživljamo letošnjo 
spomlad.

No, ne vsi. Mnogim ta strašna situa
cija še ni očividna. In nikako čudo: 
svetovna kapitalistična buržuazija, s 
svojim ogromnim časniškim, parlamen
tarnim in diplomatskim aparatom še 
vedno spretno zaslepljuje velike ljudske 
sloje, zlasti malomeščanstvo in kmeta. 
Ona tudi še ni brez vsakega vpliva na 
delavske mase. Zato je v trenotku, ko 
stojimo na pragu še hujšega leta 1914, 
naša sveta dolžnost, da poskušamo 
dati vsaj delavski prednji straži kolikor 
mogoče jasno sliko sedanjega svetov
nega položaja.

Osrednji krater novega vulkana je 
ruhrsko ozemlje. Toda to ni edini pe
trolejska polja pri Mosulu in na Kav
kazu, Indija s svojimi ogromnimi boga
stvi različnih industrijalnih surovin, igra
jo podobno vlogo. Seveda, buržuazija 
nam zna vse to tako spretno zaviti v 
lepe besede in humanitarna čustva, da 
gledamo mesto železne rude in premo
ga — pravičnost, mesto petrolejskih 
vrelcev — čisto demokracijo, mesto 
bombaža in volne — barbarstvo za
ostalih narodov, ki jih je treba »civili
zirati«, milo domovino itd. Toda za kuli

sami kapitalističnega gledišča, kamor 
je navadnemu proletarskemu smrtniku 
strašno težko prodreti, pa izgledajo te 
stvari vse drugače.

Za kulisami francosko - nemškega 
spora za takozvane »reparacije«, t. j. 
obnovitev po vojni porušenih franco
skih krajev, vidimo, da tu ne gre prav
zaprav čisto nič za »reparacije«, nego 
za čisto druge stvari. Na reparacije bi 
izvrševalni odbor francoskih velekapi
talistov, t. j. francoska vlada, prav lah
ko pozabila, ako bi se hotel nemški 
odbor kapitalistov pogoditi z njim za 
»pravično« rezdelilev ogromnih dobič
kov, ki bi jih pri primerni ureditvi da
jala lotrinško-ruhrska kovinska velein
dustrija.

Stvar je namreč taka:

Alzaško-lotrinška je dežela ogrom
nih železnih rudnikov. Za te rudnike — 
in ne za tistih par stotisoč francoskih 
delavcev in kmetov, ki žive kot skrom
na francoska manjšina v tej deželi — 
se je francoski kapitalizem boril v sve
tovni vojni in jih končno s pomočjo An
gleške in Amerike ter Italije, ki so za
sledovale na drugih krajih zopet druge 
svoje trgovske in industrijalne cilje, tu
di Nemčiji iztrgal izrok. No, ta železna 
ruda pa je imela samo radi tega tako 
ogromno svojo vrednost, ker ležijo v 
bližini ruhrski premogovniki. Brez ruhr- 
skega premoga pada prvič, njihova 
rentabilnost, ker je dobava drugega 
premoga dražja, drugič, pa je edino 
ruhrska industrija na evropskem kon
tinentu sposobna, da kupi in porabi ta
ko velike množine železa, kakor ga lah-



ko izdelujejo alzaško- ioirinške topil
nice. Francoska kovinska industrija, ki , 
je v glavnem združena v francoskem ; 
koncernu Schneider (La Creuzot), je j 
dosii premajhna, da bi mogla postati 
tak odjemalec aizaško-loirinškega že
leza, kakoršnega si želi lastnik teh to- 
pimic, francoska topilniška družba »Co
mité’ des Forges«. Francoska zmaga 
nad Nemčijo je bila torej nepopolna, ker 
francoski kapitalisti bi bili morali dobi
ti še vse ruhrsko ozemlje, da bi bila 
njihova kovinska industrija popolnoma 
zadovoljna, t. j. da bi se bilo njihovo 
kapitalistično gospodarstvo tako ure
dilo, kakor so si francoski velekapita
listi želeli. Zato je že oče zmage fran
coskih kapitalistov, gospod Clémence- 
au označil versaljski mir z Nemčjio 
kot »mode pour continuer la guerre« — 
način za nadaljevanje vojne proti Nem
čiji. In tako je prišlo do zasedbe Ruhra 
po francoski vojski.

Toda že pred francosko zasedbo 
ruhrske koiline so se vršila pogajanja 
med francoskimi topilniškimi podjetniki 
združenimi v koncernu »Comité des 
Forges« in nemškimi posestniki premo
govnikov in kovinske industrije, zdru
ženimi v koncernu Stinesovem. Name
ravan je ogromen kontinentalen kon
cern težke industrije, v katerem bi se 
spojila »Comité des Forges« in Stinnes, 
ki ne bi samo v najkrajšem času absor
biral vso evropsko kontinentalno tež
ko industrijo, temveč tudi zada! smrtni 
udarec angleški težki industriji. Ta po
gajanja pa so se razbila na odstotku 
participacije francoskega kapitala v 
novemu francosko-nemškemu koncer
nu. Francozi so zahtevali 60%, dočim 
jim je nudil Stinnes samo 40%.

Francoska vlada je nato zasedla 
ruhrsko ozemlje, da bi na ta način pri
tisnila nemške kapitaliste k nadaljnim 
popustom. Ker ima Stinnes vsled fran
coske okupacije ogromne škode, ki jih 
ne more več kriti niti z umetnim uniče
vanjem kurza marke, izgleda, da je 
sporazum med Stinnesom in francoskim 
koncernom »Comité des Forges« že 
blizu sklepa. Po zadnjih zakulisnih

Rudarji, prisiljeni vsled neznosnih življen- 
skih razmer, so vložili 20. t. m. trboveljski 
družbi nove zahteve za zboljšanje mezd. 
Z. R. D. je pozvala tudi »Unijo«, kršč.-soc. 
strokovno zvezo in narodno socijalno zve
zo kot manjšinske organizacije, da sodelu
jejo v tem mezdnem boju, ter jih pozvala da 
podpišejo zahteve, katere bodo vložene. 
Kršč.-soc. zveza se je temu pozivu odzvala, 
Krušič je pa za Unijo izjavil, da je preveč 
razredno zaveden, da bi se podpisal na 
zahteve, katere bi podpisala tudi kršč.-soc. 
zveza. Zahteve so bile vložene in Skubicu,

vesteh bi se zadovoljil danes gospod 
! Stinnes že z 51% participacije, dočim bi 

parlicipirali Francozi z 49%. Stinnesu 
gre iorej samo še za prvenstvo, samo 
še za čast v tej pogodbi. Trenuiek, ko 
si bosta nemška in francoska kapitali
stična gospoda sloneli v najslajšem 
prijateljskem objemu, ne izgleda več 
daleč.

Toda tej sladki čaši nade Stinnes- 
lotrinške velekapitalisiične gospode pa 
je dodano tudi precej trpkega in gren
kega pelina. Predvsem nista »Comité 
des Forges« in Stinnes edina koncerna 
v svojih deželah, temveč imata oba do
ma precej nevarne konkurente. Fran
coska kovinska industrija je združena, 
kakor smo bili že zgoraj omenili, v kon
cernu »Schneider«. Na tem koncernu pa 
pariicipira v precejšnji meri tudi angle
ški kapital. Iz tega vzroka in ker se an
gleški kapitalisti opravičeno boje za 
svojo težko industrijo, se bori Anglija z 
vsemi sredstvi proti Stinnesu in »Comi
té des Forges«. Sedanja francoska vla
da je predstavnica koncerna »Comité 
des Forges« in zato vidimo, da se 
Sphneiderjeva skupina in Anglija bori
ta z vsemi sredsivi proti Poincarčju. V 
Nemčiji pa imamo poleg Siinnesa še 
dva druga velika industrijalna trusta, t. 
j. A. E. G. (Splošno električno družbo) 
in pa Hapag (železna industrija). Agent 
tih dveh je ministrski predsednik Cuno 
in zato podpira angleška vlada, kolikor 
največ mogoče sedanjo nemško vlado, 
ki nastopa proti Stinnesu. Vsa stvar pa 
se še v toliko bolj komplicira, ker je v 
vsem tem zosu vmešan tudi amerikan- 
ski kapital. Koncern »Comité des For
ges« podpira amerikanski finančni trust 
Morgan. Za nemškima trustoma A. E. 
G. in Hapagom pa stoji Rockefellerjev 
finančni koncern. Tako izgleda torej ta 
strašna putica svetovnih kapitalističnih 
interesov in samo če se pozna vse te 
zakulisne igre svetovnega kapitala, se 
tudi lahko analizira svetovni politični 
položaj in postavi sigurno prognozo za 
politično vreme v bodočnosti, po kateri 
se mora ravnati proletarska politika.

Dragus.

ravnatelju trboveljske družbe je srce igralo, 
ko je videl, da njegova zvesta prijateljica 
Unija, ni podpisala zahtev in takoj je obve
stil vlado, da so zahteve samo »Komunistič
ne«, ker se pametni in trezni socijalisti, kot 
so pri Uniji, nočejo vmešavati v tako »pro- 
tidržavno« akcijo. Veliki župan Lukan tudi 
ni pozabil izjaviti zastopnikom Z. R. D. da 
bo vsako gibanje zatrl, če se bodo v Trbov
ljah pojavile »komunistične špice.«

»Unija« je torej že takoj ob pričetku pri 
trboveljski družbi, kakor tudi pri vladi s 
svojo »razredno zavednostjo« vzbudila do-

jem, da niso vsi rudarji za povišanje mezd, j 
ampak samo tisti, katere so nahujskali »ko
munisti«. Vse to pa uganjajo patrijotje pod 
firmo »iaziedne zavednosti.«

To »razredno zavednost« si pa moramo 
ogledati iudi ob drugih prilikah, da jo bo
rio znali prav ceniti. Ko se gre za pobolj- 
šanje mezd rudarjev, Krušič odklanja enot
no akcijo, to smo videli zgoraj.

Ka pa se gre, za gerentsivo občine trbo
veljske pa Krušič »raziedno zavednost« 
zopet druagče tolmači. Ko je Lukan razpu
stil dosedanji gerentski sosvet, v kale- 
. em so »solidarno in zavedno« sedeli pod 
demokratom Plavšakom klerikalci, narodni 
socijalisti in tudi socijalpatrijotje, so se po- 
bunili na mah fašisti, črne kute in rdeči hi
navci, ter smatrali, da morajo protestirati.
In ker jim ni ostala prikrita važnost enot
nega nastopa, so se zbrali v Goropevškovi 
utici na posvetovanje, na katero so pova
bili tudi večinsko stranko NDSJ, ki pa se je 
tega sestanka udeležila le informativno, da 
zve, za kaj se pravzaprav gre in da vidi, ka
ko se »zavedni« Krušič počuti v enotni 
fronti z župnikom, Plavšakom, Letnikom in 
Vodušekom.

Ker naši odposlanci niso imeli instrukcij 
in ker ostale štiri stranke (patrijotje, demo
krati, klerikalci in narodni socijalisti) brez 
večinske stranke niso mogle ničesar skleniti, 
se je sestanek odgodil do pondeljka 25. 
aprila 1923 

Ko je odbor NDS] v Trbovljah spoznal 
zakaj jih snubijo v »enotno fronto«, je skle
nil, da se sestanka v pondeljek ne udeleži 
ampak, da tej ličet družbi pošlje naslednje 
pismo:

Sklicatelju sestanka

v Trbovljah.
(v roke g. Kuharju.)

Napačno naslovljeno pismo na Z. R. D. 
sosvetu v Trbovljah, smo sprejeli. Ob- 
dnevnim redom: Stališče posameznih 
strank napram novemu gereniskemu 
sosvetu v Trbovlah, smo sprejeli. Ob
veščeni smo tudi o poteku navedenega 
sestanka. Naše stališče k temu vpra
šanju je sledeče:

Kot izgleda, je bolgarska buržuazija v 
resnici vrgla Stambohjskega, voditelja 
bolgarskih kmetov. Diktaturo kmetov je 
nadomestila diktatura buržuazije, dikta
tura fašistov in oficirjev, ki so jo pod
pirali socijalpatrijoti.

Voditelji bolgarske kmečke stranke 
so sedaj lahko spoznali, da kmetje ne 
morejo vladati i proti kapitalu i proleta
riatu. Bolgarski kmetje vidijo sedaj, da 
se morejo boriti uspešno proti meščan
stvu edino-le v zvezi s proletarijatom. 
Ker je Stambolijski hotel uvesti kmet
sko diktaturo tudi nad proletarijatom, je 
padel in prišla je meščanska diktatura. 
Ker je nastopil proti delavstvu, je zadal 
smrten udarec ne delavstvu, ampak sa
memu sebi.

Ce bi se ravnala večina bolgarskih 
kmetov po vzgledu ruskih kmetov, ki so 
stopili v boju proti kapitalu v zvezo s 
proletarijatom, bi danes ne imeli me
ščanske diktature v Bolgariji, ampak bi 
imeli poleg delavsko-kmetske Rusije 
delavsko-kmetsko Bolgarijo.

Trboveljski proletariat je pri občin
skih volitvah leta 1920 odločno in ne
dvoumno pokazal kdo naj zastopa nje
gove interese v občini. Vladajoča bur
žuazija, dobro vedoč, da bodo izbrani 
zastopniki trboveljskega proletarijata 
napravili konec tej protidelavski poli- 
t ki v občini ter se potegnili za pravice 
delavstva, je poteptala najelementarnej- 
šo ustavno in zakonsko pravico držav
ljanov ter proti-zakonito razveljavila od 
ljudstva voljeni občinski svet. Mi smo 
že takrat podali proti temu nasilju de
mokratsko radikalne vlade naš protest 
in zahtevali ponovne volitve. Na ta 
protest vlada ni reagirala. Ob priliki 
zopetne izmenjave gereniskega sosveta 
izjavljamo v imenu revolucionarnega 
trboveljskega proletarijata, da smo tako, 
proti demokratskemu, kakor tudi proti 
radikalnemu in sploh vsakemu geren- 
stvu in zahtevamo, da se napravi konec 
temu brezpravnemu stanju v trboveljski 
e-bčini in da se takoj razpišejo volitve 
za trboveljski občinski svet.

Ker je stranka, ki je sklicala sestanek, 
kakor tudi vse ostale stranke, ki se se
stanka udeležujejo, skozi dve leti pa- 
ševala v gerentskem svetu, se namera
vane skupne protestne akcije v kaki 
družbi ne moremo udeležiti.

Trbovlje, dne 25. junija 1923.

Krajevna organizacija NDS) 
v Trbovljah.

Mislimo, da nam »razredne zavednosti« 
Krušiča ne bo treba več osvetljevati. Ru
darji naj si le zapomnijo, da je odklonil 
skupno akcijo za poboljšanje plač, da pa je 
sodelaval v skupni akciji z demokrati, s 
fajmoštrom Letnikom, Vodušekom, Goropev- 
škom in s purgarji.

Da ne bo ostalo pozabljeno, konstatiramo, 
da so soc. patrijotje cel čas po razpustu 
izvoljenega občinskega sveta sedeli v ime
novanem gerentskem sosvetu, ter da so od
govorni za zavoženo gospodarstvo v trbo
veljski občini.

Siromašni kmetje, ki blodite pod kle
rikalno »Slovensko Ljudsko Stranko« in 
Radičem, učite se od zadnjih dogodkov 
v Bolgariji, premislite jih dobro in videli 
boste, da kopljete samim sebi grob, če 
se date še dalje goljufati po klerikalcih, 
katerih stranko imajo v rokah kapitalisti 
in višji duhovniki, če se date še dalje 
zapeljavati po Radiču, ki oznanja kmei- 
SKO vlado brez delavcev in proti delav
cem.

Vas ne izkorišča proletariat, ampak 
vas duši, tlači in odira meščanstvo. Me
ščanstvo je torej skupen sovražnik de
lavca in siromašnega kmeta. Kmetje, če 
si hočete priboriti pravico, se morate 
zvezati v skupno fronto z delavci!

in io zvezo, zvezo delavca in siro
mašnega kmeta pa predstavlja Neod
visna Delavska Stranka Jugoslavije, 

Zalo se zbirajte, siromašni kmetje, 
pod njenim praporjem, obrnite hrbet 
Korošcu in Radiču, ki vas peljejo v po
gubo.

Živela zveza delavcev in kmetov!

Socijalpatrijotje v Tr&ovIIah s? oblemu z 
demokrati In klerikalci proti rudarjem.

Nauk bolgarskega prevrata m  siromašne kmete.

ÜISTEIC-
Takrat, ko s§ klicali 

kr uha. . .
Hodili so na službo, ob uri, ki jo jim je 

doiočil delodajalec . . .  odhajali so domov v 
času, katega je označil delodajalec.

Težko so hodili.
Zakaj, njih misli so bile doma pri otrocih, 

pri ženah, ki so z bojazljivim, vendar jasnim
glasom govorile:

»Kaj naj skuham za večerjo?«
»Kar bo, skuhaj.«
V Ila so gledali ali pa skozi okno, da bi 

ne videli obupanega obraza žene in irdo, 
jezno odgovarjali:

»Kar bo ...«  Jezen je bil glas žen. »Niče
sar ni.«

»Pa ničesar ne kuhaj,« so rekli možje in 
slopili na cesio. Zakaj, mudilo se je na 
službo.

In tisto »ničesar ne kuhaj,« jih je pre
ganjalo.

Kako »ničesar«. Otroci morajo jesti. Njih
telo potrebuje za rast, potiebuie za razvoj, 
za trpljenje, ki jih čaka. Ko stopijo vanj s 
slabotnim izstradanim telesom in bodo pre
rano onemagali v ti udu in pomanjkanju, 
koga bodo dolžili? Njih očetov...

»Sami bi ne jedli,« bodo mislili in bodo 
govorili. »Ne jedli bi, da bi mi bili zato moč
nejši.«

Kako jim povedati, da ne jedo tudi sedaj 
— ker nimajo kaj. Zaslužek je tako majhen, 
siromašen, da ne zadostuje, a delo je tako 
veliko in težavno, da zahteva iedi.

Težki so bili koraki na službo s takimi 
težkimi mislimi.

* *  *

Pa so naenkrat pogledali drug drugemu 
v oči. Vsi, kar jih je bilo in so gladovali,

so si pogledali. In glej, v očeh vseh je bilo
tisto:

»Kruha...«
In v očeh vseh je ogenj in misel:
»Zahievajmo.«
In ko so se zavedli tega, so si podali 

roke, vsi do zadnjega so si jih podali in 
desnice njih so prisegale slogo in združi
tev. To je bil trenutek velike moči, moči, ki 
potresa temelje sveta in se majejo piede
stali malikov.

Ta moč pa je stopila pred delodajalce in 
izpregovorila:

»Kiuha . . .  Ne vašega, nego svojega, ki 
nam ga kradete. Zakaj, od jutra do večera 
delamo zani «

Siti so bili delodajalci in smešna jim je 
bila ta zahteva.

»Kruha hočete,« so djali. »Kruha«, in so 
se smejali. »Človek ne živi samo od kruha.«

Kako naj oni razumejo to besedo, ko so 
siti mesa in jim je kruh zopern. Saj tudi 
žuljev in znoja ne razumejo.

* *

Ali glej, velika moč sloge in združitve, 
tisto stiskanje desnic tisočerih je stopilo na 
ulice. V vzbruhu so plule besede in preteče 
kričale:

»Kruha...«
Mogočniki pa so se razsrdili.
»Da si upajo? . ..  Oni, ki smo jih najeli, 

da nam delajo, so zapustili delo in kriče po 
ulicah neumne besede, ki žalijo naša uše
sa? Sužnji nam prete — gospodarjem svo
jim, ki jih oblačimo in hranimo, prete? ...«

V vzduhu pa so brnele besede in ga po- 
iresale.

»Kruha...«
V njih je bilo nekaj pretečega, kakor v 

oddaljenem gromu.
»Kruha.«
Mogočnikov je postajalo strah. Bilo jim 

je kakor cioveku bojazljivcu, ki od daleč 
vidi oblak in se mu roga, ki se mu še smeje, 
ko se približuje. A ko zasliši grom, se mu 
stisne srce in njegova prva misel je:

»Ni se šaliti. V gromu je blisk. . .  v blisku
je sirela.«

in oči se obrnejo na podstrešje, kjer je 
zataknjen blagoslovljen les, da se ga zapali 
na ognjišču.

* * *

Množica lačnih pa je šla po ulici.
Kakor je kdo mogel je šel. V naročju 

otroka, ker ga ni bilo mogoče nikjer pustiti, 
se je pridružil oče — delavec množici.

Oče je lačen, otrok je lačen. Zakaj bi ne 
klicali: kruha.

Ali mogočniki so izvlekli blagoslovljen 
les ...

Oboroženi sluge korakajo z naglimi ko
raki proti množici. Surova so njih obličja, a 
jeklo blišči v pomladanskem soincu. V ce
veh pa preži smri, da poljubi tiste, ki pro
sijo kruha.

Mesio kruha krogljo, zakaj pisano je
tako:

»Kdor me zaprosi kruha, mu bom pa 
krogljo d a l...«

»Nazaj,« grme oboroženi
»Razpršite se . . .  Zakaj, nabite so naše 

puške.«

Množice se začudijo. Neverjetno se jim 
zdi, kar slišijo. Saj niso prosili nabitih pu- 
šek, nego kruha, tistega, ki ga same pride
lujejo. Tistega zahtevajo, a ne pušek na
bitih?! . . .

Ali oboroženi dvignejo puške:
»Nazaj. . .  Razkropite se ...«
Suhe so njih besede, sovražne.
Množice ne razumelo tistih besed.
Tedaj pa cevi pušek nastavijo svoja maj

hna žrela v množico. Ogenj sikne iz njih, 
kakor ogenj iz pekla. . .  In glej, ulica je 
rdeča . . .  Krvava . . .  In trinajst ljudi, ki so 
zahtevali kruha, leži v mlaki krvi. . .  nepre
mično . . .  im ivo . ..

* * *

Trinajst ljudi.
In trinajst družin zavpije obupno. Trinajst 

družin je ubitih.
* ' * #

Oče pa, ki je nesel v naročju otroka, 
ljubezen svojo, začuti, da je omahnila otro
ška glavica. . .  Po rokah pa se je vlilo 
toplo ....

Pogleda.
Prebita je glavica deteta, razmesarjena 

od kroglje. Še ne začenši živeti, je moralo 
kloniii otroško glavico to mlado življenje.

In krik, kakor obsodba se izvije iz ust 
očeta:

»Prokleti...«
In leti po ulicah ta krik in bije vsakogar, 

da se plašn,o skrije za zidovje. Udari ob 
oborožene hlapce, da se stresejo in zbe- 
že . . .  Kakor Kajn beže in njih lica so spa
čena od neznane groze.

*• * *

Na cesti je prazno.
Mrliče so odvlekli nekam in jih poskrili. 

Vest svojo hočejo skriti.
Ali mlake krvi so še tam .......  strnele

krvi. . .  človeške krvi. . .  krvi delavske.

Cujte drdranje.

Kočije drdrajo, avtomobili ropotajo.
Meščanstvo v lepih oblekah se pelje, da 

vidi čudovito cesto, kjer je človeška kri. 
Elegantne dame jo hočejo videti. ..  zakaj 
znamenitost je to in puntarska je. Vse mesto 
se pelje, da vid iprelito kri ljudi, ki so za
htevali kruha.

Služijo kočijaži. ..
V kleteh — stanovanjih pa plaka trinajst 

družin za mrtvim možem in očetom.
V kleteh — stanovanjih pa stiskajo pesti 

milijoni...
Ne želel bi biti v koži tistih, katerim ve

ljajo stisnjene pesti milijonov . ..

Iv. Francevič.

Organizirajte se!



Jesenika delavstvo n
V zadnjih številkah »Glasa Svobode« 

smo že razpravljali oziroma obelodanili 
iežki gmotni položaj tukajšnjega delav
stva, vsled kojega je bilo ono prisiljeno 
staviti spomenico za zboljšanje oziroma 
oblaženje njihovega skrajno slabega 
stanja na vodstvo Kranjske industrijske 
družbe oziroma družbo italijanskih, 
nemških, jugoslovanskih in drugih iz
koriščevalcev.

Danes pa moramo pribiti, da stoji 
vodstvo gori navedenega podjetja še 
zmeraj neomajano na svojem stališču, 
namreč, da se neče pogajati z delav
stvom ter motivira svoje stališče z raz
nimi izgovori na slabo konjunkturo, de
narno krizo itd. itd., kar pa tukajšnjega 
delavstva ne more in ne bo tangiralo 
ter tudi ne bo odstopilo od svoje ma
lenkostne in upravičene zahteve.

Ako pomislimo, da znaša zahteva 
samo 18—20% poviška povprečno na 
celotne plače, ker se zahteva 40% sa
mo na temeljne plače, katera pa znaša 
danes povprečno 78 K na dan. Na teh 
78 K pa je 125% doklada, kar znaša 
skupaj 175 K na dan. Po novi zahtevi 
pa bi znašala odstotna doklada 165%, 
kar bi znašalo skupaj s temeljno plačo 
206.70 K na dan. Toraj 31.>0 K na dan 
poviška na plači zahteva povprečno 
tukaišnje delavstvo in nič več. Ali je fa 
zahteva mogoče pretirana? Ali ni cena 
življenjskim potrebščinam v zadnjih treh 
mesecih narasli a veliko več, namreč za 
naimanj dvakrat toliko, kar zahteva tu
kajšnje delavstvo? Ali je pretirana za
hteva delavstva, da naj zgradi K. i. d. 
za svoje delavstvo stanovanja, (koje 
človek, ker ni žival, mora imeti) ter se

Delavsko giba
m.

Socijalisiična slranka Jugoslavije je izgu
bila po uiedinjenju komunističnega proleia- 
riiata Jugoslavije vsak ugled in priljublje
nost. Zlasti zaradi ministerijalizma in sepa
ratizma. Največ upliva na mase je imel še 
Golouh, ki se je vrnil po vukovarskem kon
gresu nazaj v socijalpalrijotske vrste. Ali 
danes je tudi on zgubil vsak ugled še med 
socijalpatrijoti samimi.

Ugled socialistične stranke v Sloveniji je 
še bolj zmanjšal razcep v njenih vrstah na 
štiri frakcije, od katerih nima nobena mas 
za seboj. Brrrnot, ki je najbolj brenčal in 
sekal na desno in levo, ima danes za seboj 
le še g. Korena in nekaj neinformiranih de
lavcev na Koroškem.

Ako bi se vodilo taktiko enotne fronte 
proletarijata ves čas pravilno, bi bili soci
jalpatrijoti še bolj razbiti, kot so.

Z ozirom na gospodarske, kulturne in je
zikovne razmere je avionomiziranje Jugo
slavije neizbežno. To avtonomijo potrebuje 
Slovenija 'bolj kot ostale pokrajine. Ali ona 
avionomija, ki jo zahteva slovenska, hrvai- 
ska in muslimanska gospoda, bi prinesla de- 
la\skemu razredu še težji položaj, kakor je 
današnji.

Avtonomistični program Nezavisr.e Delav
ske Stranke Jugoslavije, kot edine resnične

Pašič hoče Radiča uničiti z zakonom o
vil —

Kar obstoja Jugoslavija, se vrši cel 
političen boj okoli boja za premoč med 
Zagrebom in Beogradom. Boj za cen
tralizem in boj za federalizem sta v 
glavnem boj beograjske čaršije, ki jo 
obvladujejo francoske velebanke proti 
zagrebški Ilici, ki je v službah dunaj- 
sko-budimpeštanskih bank, ki so sedaj 
seveda nacijonalizirane in prehajajo pod 
kontrolo angleških kapitalistov. Ta boj 
za premoč tujih kapitalističnih skupin 
je odet s plaščem, ki se ž njim navadno 
pokriva v kapitalističnem svetu vse sifi
litične rane kapitalistične družbe, z za
stavo svete, edine domovine. Gospodar
ska zasialost, pomanjkanje civilizacije 
in pa tradicija, na eni strani balkanske, 
na drugi madžarske uprave, ki sta bile 
obe gotovo še bolj koruptne in proti- 
ljudske nego caristična uprava v Rusiji, 
omogočujete ta politični boj, ki ne vodi 
računa o nobenih socijalnih potrebah 
delovnega ljudstva, ampak je v glav
nem boj par skupin poklicnih politikov 
in par skupin takozvane inteligence, ki

polagoma reši iz medvedovih brlogov? 
Ali je pretirana zahteva po delavski ko- 
pelji, kjer bi si delavstvo moglo osna- 
žiti svoja od dela umazana telesa, kar 
je v interesu iz zdravstvenih ozirov ce
lokupnega prebivalstva? Ali tej malen
kostni in upravičeni zahtevi delavstva 
K. i. d., koja izmozgava letno iz svo
jega delavstva velikanske milijonske 
profiie, v resnici ne more ugodili? Ako 
je za vse druge stvari dobra konjunktu
ra, bo morala biti tudi za povišek de
lavskih plač. Ako je bila možnost gra
diti kopelj za g. ravnatelja prašičke, 
koji jo »najbrž« še zahtevali niso, bo 
morala biti možnost tudi za delavsko 
kopelj, ker delavstvo konečno ne more 
zaostati za prešiči. Konečno pa tukaj
šnje delavstvo tudi ne more in ne bo 
šlo na razne izgovore podjetja o slabi 
konjunkturi, denarni krizi itd., ker fakt 
je, da delavstvo mora težko delati ter 
zahteva tudi za to svoje plače, da more 
vsaj za silo živeti.

To naj si vzame K. i. d. naznanje, ka
kor tudi gospodje na vladnih inštituci
jah, koje smo že v zadnjih številkah 
pozivali naj narede svojo dolžnost s tem, 
da ščitijo delavstvo pred brezvestnim 
izkoriščanjem tujezemskih in domačih 
izkoriščevalcev. Toda gospoda na vlad
nih inštitucijah se do danes še ni zga
nila in podvzela potrebnih korakov. Zato 
vidi delavstvo pomoč le v samem sebi, 
v svojih razrednih bojnih organizacijah 
in proletarski solidarnosti.

Živel nepomirljiv razredni boj!
Živela bojna vstrajnost proletarijata!

Jeseniški kovinarji.

je v Sloveniji.
rwoiucijonarne proletarske stranke, mora 
obsegati v glavnem sledeče:

1 On mora obsegati Srbijo, Makedonijo, 
Črno goro, Bosno in Hercegovino, Vojvo
dino, Hrvatsko, Slovenijo, eventualno tudi 
Dalmacijo.

2 Avtonomiziranje se mora izvršiti z ozi
rom na glavne narodnosti v Jugoslaviji in 
na gospodarske, kulturne ter socijalne raz
mere. Zgodovinske meje ne smejo igrati pri 
tem nobene vloge.

3. Naš program mora točno določiti za
deve, katere naj bodo predmet centralne 
uprave in katere ne.

Splošni pogoji za močan razvoj NDSJ v 
Sloveniji v stranko množic so dani. Z do
sledno taktiko in jasnostjo v vseh dnevnih 
vpiašanjih se bo ta razvoj NDSJ pospešil.

Centralni odbor NDSJ v Beogradu pa 
mora smatrati Slovenijo za težišče svoje 
politike. Če bo on ponavljal staro napako, 
da je težišče politike delavske stranke v 
agrarni, konservativni Srbiji, bo on sam za
vil ta razvoj NDSJ.

Kajti industrijski proletarijat mora biti 
avantgarda celokupnega delovnega ljud
stva, industrijski proletarijat mora dajati ton 
politiki NDSJ.

zaščiti države, čegar sprejetje je zakri- 
Radič.

je ravno vsled madžarskih in balkanskih 
tradicij pokvarjena do mozga. Sloven
ski deli Jugoslavije stoje v tem boju bolj 
ob strani, čeprav se že tudi pri nas širi 
vpliv madžarsko-balkanske politične 
morale.

Hrvaška politika se v splošnem giblje 
še v dobi taborov, v dobi narodnih pr
vakov. Radič sicer operira s priliko 
kmečko-razrednih zahtev, ali to so le 
lepe fraze, v dejstvu je njegova politika 
le stara politika papirnatega hrvaškega 
državnega prava bivših frankoveev. — 
Radič govori veliko o delavsko-kmečki 
slogi, on celo govori o sovjetski Rusiji 
— ali delal je vedno proti interesom 
delovnega ljudstva in hrvaška »kupu- 
k-ška« gospoda iz iliških bank ga zato 
podpira. Tudi beograjska bankarska 
gospoda mu je zato prizanašala, ker je 
videla v demagogiji hrvaškega miro- 
tvornega demagoga z gumijevimi krog- 
Ijicami najboljšo obrambo proti nevar
nosti, ki bi pretila celokupni buržuaziji 
v trenutku, ko bi množice siromašnih

hrvaških kmetov zapustile Radičeve 
fraze o mirotvorni hrvaški republiki in 
bi stopile skupno z mestnim in vaškim 
proletariatom ostalih pokrajin v boj za 
svoje razredne interese, v boj proti ce
lokupni oderuški in izkoriščevalski bur
žuaziji.

Radič je s svojo mirotvorno, absti
nenčno politiko napravil največje usluge 
bivši radikalsko-demokratski vladi. Ra
dič je omogočil sprejetje centralistične 
ustave, Radič je omogočil sprejetje za
kona o zaščiti države. Radič nosi enako 
kiivdo na današnjem stanju, kakor Pri- 
bičevič, ker le na temelju Radičeve ka
stratske politike abstinence je mogel 
praznovati radikalsko-demokratski cen
ti alistični blok svoje protiljudske orgije.

Po voliivah 18. marca so Radič s svo
jo abstinenco, klerikalci in muslimani 
pa s vojo dejansko pomočjo podprli ra- 
dikalsko samovlado. Ne Radič, niti ka
toliški Korošec, niti bosenski zastopnik 
begov Spaho niso črhnili besede proti 
protiustavnemu izjemnemu stanju, ki v 
njem živi delovno ljudstvo Jugoslavije. 
Med tem je prišla bolgarsko fašistov- 
ska revolucija in pokazala je, da par 
tisoč pušk in bajonetov zadostuje za 
milijone mirotvornih neoboroženih repu
blikancev. Demokrati so razvili proti 
radikalom divjo gonjo in ker stari Pašič 
dobro ve, da so mu demokrati, ki imajo 
dobro oboroženo »Orjuno« in zaslombo 
v oficirski ligi »črne roke«, bolj nevarni, 
kakor pa Radičeve množice, ki jim je 
po volji Radiča edino orožje »gumijeve 
krogljice«, s katerimi se v najboljšem 
slučaju prepodi par vrabcev, je žrtvoval 
svoje tajne zaveznike v upanju, da po
miri Pribičeviča.

Vprašanje je, kaj bo storil sedaj Radič 
in njegovi kompanjoni Korošec in Spa
ho. če bi bili res taki borci, kakor se 
delajo, bi sedaj morali, ko jim je beo
grajska vlada napovedala odkrit boj, 
dati vsaj geslo: niti vinarja davka tej 
vledi, niti enega moža za armado. Toda 
mirotvorni možje tega ne bodo storili, 
k\cčjemu bodo šli iz parlamenta in bodo 
kazali v žepu figo in bodo zabavljali 
naprej, v Beogradu pa bo nemoteno 
vladal gospod Pašič, če ga ne bodo 
nadomestili demokrati. Možnost je tudi, 
da gre Radič v Beograd in izreče ne
zaupnico Pašiču, ki bi bil potem pri-

Wrangel in bolgarska fašistovska vlada.

Novi minister policije v Bolgariji ne 
zaupa prav svojim žandarjem, zato se 
je obrnil na znanega gosta jugoslovan
ske vlade, na njegovo ekscelenco ge
nerala v. Wrangla, ki vzdržuje z de
narjem jugoslovanskih davkoplačeval
cev pri nas celo vrsto oficirskih šol in 
oboroženih oficirskih tolp, za pomoč. 
General v. Wrangel je svojemu zavez
niku ustregel in odredil večje število 
svojih oboroženih band, da prevzamejo 
v Bolgariji žendarmerijsko službo. Ju
goslovanska vlada seveda teh zvez od
ličnega slovanskega gosta z Mussoli
nijevo Bolgarijo neče oziroma ne sme 
videti, ker Wrangel je ljubljenec Rumu- 
nije in Poenkareja, želje teh držav pa 
so naši vladi povelje.

Teror v Bolgariji.

V Sofiji se je ustanovilo revolucio
narno sodišče »makedonstvujuščih«. — 
Predseduje mu znani pobočnik komit- 
skega vojvode Aleksandrova, Ivanič. 
Obsodbe lega sodišča so samo na smrt. 
Delavce in kmete obsojajo kar v ma
sah. Seveda, Evropa, ta zlaia, krščan
ska, dobrosrčna, pravična Evropa tega 
ne vidi — saj so žrtve le delavci in 
kmetje, za Evropo pa dobi človek šele 
važnost če je maziljen ali pa ima vsaj 
en milijon zlatih kron. Tudi socijalni de
mokrati, ti praporščaki svobode in de
mokracije, molče — ker je odlični član 
izvrševalnega odbora hamburške inter
nacionale Kasazov obenem član bol
garske fašistične vlade. Od Kautskyja 
pa doli do Brrrnota so vsi ti gospodje 
nasprotniki diktature le tedaj, če se vrši 
diktatura proti buržuaziji [ker buržua
zija jih futra z mastno plačanimi inse- 
rati) — diktaturo buržuazije, pa naj si

siljen približati se Pribičevicu in obno
viti staro zloglasno radikalsko - demo
kratsko koalicijo.

Zadnji čas je že, da delovno ljudstvo 
spozna svoj položaj, da spozna celo 
neiskrenost današnjih opozicijonalcev. 
Proti frazam o centralizmu in federaliz
mu, ki so le zastor za boj tujih kapitali
stičnih grup, ki se bore za večje izkori
ščanje delovnega ljudstva, moramo po
staviti odločen program celokupnega 
delovnega ljudstva cele države. Vsa 
moč v roke delavcev in malih kmetov. 
Boj za de'avsko-kmečko vlado. Boj 
proti buržuaziji, tako srbski, kakor hrva
ški in slovenski. Taka delavsko-kmečka 
vlada bo lahko hitro uredila našo upra
vo tako, da bo sicer za celo državo vla
dala po enotnih načelih, da pa bo, upo
števajoč razne socijalne in narodnostne 
prilike posameznih delov, uveljavila 
princip čim najširše samouprave. Pred 
vsem pa bo celokupno upravo podre
dila najstrožji kontroli, od delovnega 
ljudstva voljenih zastopnikov.

To so gesla za katere se bori Neodv. 
del. str. Jugoslavije in ta gesla obsegajo 
piogram za katerega se mora boriti 
vsak zaveden ročni in duševni delavec 
mest in vasi. Nismo pa tako naivni, da 
bo ta program uresničen s kakim ču
dežem, ali da bi mislili, da bo delavsko- 
kmečka vlada padla iz neba, kakor si 
predstavlja Radič svojo mirotvorno re
publiko. Boj bo trd in zahteval bo še 
mnogo žrtev, ali zmaga bo naša, če se 
bo vsak posameznik zavedal svoje dolž
nosti. Interesi posameznikov se morajo 
podrediti interesom celokupnega delov
nega ljudstva. Buržuazija je močna, 
oborožena in ni izključeno, da bodo 
»Orjunci« v zvezi z demokrati in »črno 
roko« poskušali fašistovski državni pre
vrat. časi so težki in zato je treba po
dvojene paznosti, hladnokrvnosti, poleg 
tega pa tudi požrtvovalnosti in odloč
nosti.

Le vaš boj in vaša zmaga, vi ročni in 
duševni delavci mest in vasi, bo nas re
šil Proti frazam mirotvorne, človečan
ske konfuzije, postavljamo jasen razre
den program delovnega ljudstva.

Proti interesom srbske, hrvaške in 
slovenske buržuazije za interese celo
kupnega jugoslovanskega proletarijata.

že bo tako nasilna in krvava, kakor v 
Bolgariji, pa podpirajo.

Proti enotni fronti proletarijata — za 
skupno fronto z buržuazijo.

Na Francoskem se je začel v zadnjem 
času, kakor po celi Evropi, silno širiti 
fašizem. Francoski fašizem, čigar glav
na organizacija so tako zvani camelots 
du roi (kraljevi fantje), je v glavnem 
klerikalno-monarhističen. Glavno pod
poro ima v visokih vojaških dostojan
stveniki (Foš, Pelé, Galliene, ti glavni 
stebri francoskega militarizma, so ob 
enem glavni stebri klerikalizma in ker 
obvladajo popolnoma francoski gene
ralni štab, je prišlo tako daleč, da v ar
madi francoske republike pridejo na 
vodilna mesta le tisti, ki so odločni mon
arhisti in klerikalci) in seveda tudi v 
imperialističnih krogih, ki jih tvorijo 
pred vsem zastopniki težke industrije in 
njihovi politični eksperimenti, t. j. na
rodni blok, glavna podpora Poenkareja.
V zadnjem času so začeli fašisti napa
dati dejansko razne opozicijonalne po
litike in skušali so razbijati posebno 
delavske shode ter so organizirali po
sebne oddelke siavkolomcev. Zato sta 
komunistična stranka in zveza revolu
cionarnih strokovnih organizacij izdale 
poziv na socijalistično vodstvo in na 
reformistične strokovne organizacije, 
naj se stvori enotna fronta za boj proti 
fašizmu. Socijaldemokratska stranka 
in reformistična strokovna zveza sta ta 
poziv odbili, pač pa so socijalni demo
krati stopili v zvezo z buržuazno opo
zicijo in so stvorili takozvani levičarski 
blck. Ta levičarski blok je približno to, 
kar je bila demokratsko-socijaldemo- 
kratska zveza za časa Kristanovega 
ministrovanja. Torej socialdemokrati, ki
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odklanjajo zvezo z revolucionarnim 
proletarijatom iz razloga, da so načelne 
razlike med njimi in komunisti preve
like, da bi mogli uspešno sodelovati, ni
majo nobenih načelnih razlogov proti 
sodelovanju z buržuazijo. To je popol
noma umljivo in socijalni demokrati v 
Franciji so s tem le priznali, da v praksi 
(ker teoretično še priznavajo razredni 
boj in marksizem) ni nobene razlike 
med malomeščanskimi demokrati in so- 
cijalpatrijotizmom. Ker enotna fronta 
proletarijata je borbena razredna fron
ta, Levičarski blok pa je le družba za 
csiguranje mandatov. Enotna fronta 
proletarijata pomeni boj za proletarsko 
državo, levičarski blok pa k večjemu 
boj za ministrske stolčke v buržuazni 
državi.

Opozicija v belgijski socijoIis3§Ki 
siranki.

17. junija je imela belgijska socijali- 
stična stranka svoj izreden kongres. Na 
njem je nastopila leva opozicija, ki je 
zastopala sledeče mišljenje: Osvojitev 
oblasti po proletarijatu je potom parla
menta nemogoča. Mi moremo zavzeti 
oblast edino-le, ako organiziramo enot
no fronto proletarijata vsega sveta. Na

dalje moramo po vzgledu revolucio
narnega proletarijata Nemčije organi
zirati oborožene proletarske obrambne
organizacije. Tako se moramo pripra
vili za naš odločilni naskok na buržu
azijo.

Pojav leve opozicije v belgijski so
cialistični siranki je zelo pomenljiv. Za 
29. julija se je sklenilo, da se vrše po 
vsej Belgiji demonstracije s parolo: 
Zavzetje oblasti po proletarifatu. Pro
letariat se budi in vstaja — povsod 
proti volji Vanderveldovcev.

Zinovjev o komunistični siranki Nemčije.

Zinovjev je na seji razširjene ekse- 
kutive kom. internacionale v Moskvi de
jal o komunistični stranki Nemčije (K. 
P. D.): Nemška buržuazija uvideva, da 
je KPD. stranka, ki se obrača na celo
kupno ljudstvo. To je velik uspen. KPD. 
je razredna stranka v tem smislu, kakr
šna mora biti ena revolucionarna stran
ka na predvečer revolucije, še se lah
ko izvršijo epizode, ali izhod boja je ja
sen. Najnovejši dogodki kažejo, da sc 
razmerje sil suče nam v korist. Oster 
pogled, trdno pest, zvestobo do inter
nacionale in dosegli bomo velik uspeh.

Iz Sovjetske Rusije.
Rusija proglasila bojkot Švici

T ad i sovražnega držanja, ki ga je pokazala 
s tem, da je zavrnila zahtevo zadoščenja 
za umor Vorovskega. Ta bojkot je gospo
darskega značaja. Ne dovoli se potovanje 
v sovjetsko Rusijo vsem švicarskim držav
ljanom, razen delavcem; naročilo se je na
rodnemu komisarijatu za zunanjo trgovino, 
da se ne spušča v nobene pregovore glede 
trgovskih odnošajev s Švico; da se ne skle
pajo pogodbe s švicarskimi tvrdkami; ruski 
zastopnik zapusti Švico. Isto store ukrajin
ska in gruzinska vlada.

Razstava v Moskvi.

Glavni odbor moskovske razstave je pre
jel 50 prijav iz zunanjih tvrdk. Prvo mesto 
po številu tvrdk zavzema Nemčija, nato 
slede Združene države Amerike, Franco
ska, Belgija, Anglija, Čehoslovaška, Švica, 
Italija, Bolgarija, sosedne ruske države, 
Danska, Turčja in Japonska. [Jugoslavija 
manjka, kakor po navadi. . .  ker »nima vre
mena«. Op. ured.).

Ruski kongres kovinarjev

ki je zboroval te dni, je konstatiral, da se 
je članstvo organizacij pomnožilo. Zveza 
šteje 470.000 članov, torej 26.000 več nego 
v letu 1922. Zveza kovinarjev je mnogo 
pripomogla za povzdigo težke industrije, 
za zboljšanje položaja delavcev in za kul
turno delo. Kulturno delovanje vrši zveza 
tudi izven mej organizacije, posebno pa v 
rdeči armadi.

Rusko-japonska pogajanja.

Japonska vlada je pripravljena takoj po 
končanih preliminarnih pregovorih sklicati 
tretjo rusko-japonsko konferenco v Tokio. 
Kot oficijelni zastopnik Rusije je imenovan 
na to konferenco Joffe, zastopnik Japonske 
pa sedaj v Tokiu se nahajajoči japonski po
slanik na Poljskem, Kavakani, ki je napisal 
knjigo o sovjetski Rusiji in o swojih poto
valnih utisih po njej. V knjigi govori o so
vjetski Rusiji z odkritosrčnim prijateljstvom 
in hvalo.

Zaleži železne rude.

V kurski guberniji so dosedaj našli 5 pla
sti železne rude. 225 m globoko je plast že

lezne rude, 250 km v dolžini in vsebuje 
41% železa.

V Nižjem Novgorodu se otvcri

zopet svetovno znani sejem. Trgovstvo Iz
toka, posebno pa trgovci iz Perzije dobe 
posebne izvozne in uvozne ugodnosti. Že
lezniški tarifi se za uvoz surovin znižajo 
na 50%.

Solidarnost proletarijata.

Ruska zveza strokovnih organizacij je 
poslala 100.000 stavkujočim španskim de
lavcem v Barceloni 15K tisoča pezet. Od 
Amsterdamcev bi zaman čakali te soli
darnosti.

Poprava 40.000 vagonov

se je začela, ki so potrebni za prevažanje 
letošnje žetve. Ko bodo ti vagoni poprav
ljeni, bo razpolagala Rusija z nad 180.000 
vagoni.

Pomladni osevki.

Letos pomladi se je v primeri z letom
1922 posejalo veliko večje ploskve kakor 
lani. Po poročilih je letos v posameznih 
okrajih za 30—50% več zemlje obdelane in 
posejane nego leta 1922.

Žitno posojilo.

Veliko posojilo v žitu, ki ga je razpisala 
sovjetska vlada, je našlo tak odziv med 
kmeti, da je državna gospodarska komisija 
prosila sovjetsko vlado, da sme izdati še 
obveznic za 30,000.000 pudov 1495.000 ton) 
žita, da bi lahko zadostila zahtevam kme
tovalcev.

Produkcija poljedelskih strojev.

V večini tovaren za poljedelske stroje v 
Ukrajini je produkcija dosegla predvojno 
višino. Posamezna podjetja južnega ukra
jinskega državnega trusta producirajo celo 
več nego leta 1913.

Aktivna trgovska bilanca sovjetske Rusije.

V času od 1. oktobra 1922 do 31. marca
1923 je bil izvoz iz sovjetske Rusije za 
900.000 pudov večji nego celokupen uvoz.

Strokovni pregled.
Plenum neodvisnih strokovnih organi
zacij za železničarje, javne nameščen
ce, rudarje, kovinarje in stavbince.

V nedeljo 24. junija se je vršila ple
narna seja jieodvisnih strokovnih orga
nizacij za Slovenijo. Ugotovilo se je 
lepo napredovanje neodvisnih strokov
nih organizacij in od ustanovitve ZNSO 
v decembru do danes se je ustanovilo 
štiri nove neodvisne organizacije. Šte
vilo članstva je narastlo od decembra 
od 8.452 na 12.611, kar je lep napredek.

Poleg drugih važnih sklepov, katere 
bo objavilo glasilo neodvisnih organi
zacij »Strokovna Borba«, je plenum 
ZNSO po razpravi o mezdnih gibanjih 
sprejel sledečo resolucijo:

I. Z ozirom na dejstvo, da vlada in 
južna železnica še do sedaj po treh me
secih ni ugodila upravičenim zahtevam 
železničarjev in javnih nameščencev in 
da hoče še nadalje zavlačevati rešitev 
tega življenskega vprašanja za vse že- 
lezničirje in javne nameščence, izjavlja 
plenum ZNSO v imenu vseh neodvisnih 
organizacij, da bo borbo železničarjev 
in javnih nameščencev z vsemi silami 
materijalno in moralno podpiral ter da 
bo v slučaju, če bo vlada tudi v bodoče

ignorirala upravičene zahteve železni
čarjev in javnih nameščencev, pokazal 
svojo solidarnost tudi v akciji.

Vendar bodo Neodvisne Strokovne 
Organizacije »Akcijski odbor za Slove
nijo« podpirale le dotlej, dokler ne bo 
akcijski odbor podrejal življenskih inte
resov železničarjev in javnih nameščen
cev tujim nerazrednim interesom, kakor 
je to delal »Centralni Akcijski Odbor« v 
Beogradu.

V tem slučaju bodo podprle »Neod
visne Strokovne Organizacije« samo 
»Neodvisno Strokovno Železničarsko 
Oiganizacijo«, da ona sama izvede ak
cijo, brez katere ni mogoče doseči ni- 
kakega izboljšanja . . .

II. V mezdnem gibanju se nahajajoče 
rudarje in kovinarje in stavbince poziva 
plenum ZNSO, da se vsi do zadnjega 
strnejo v svojih strokovnih organizaci
jah, ter da smatrajo vse neodvisne or
ganizacije njihov boj za svoj boj, ter da 
jim bodo v njihovem boju z vsemi sred
stvi, če treba tudi z akcijo — pomagale.

Rudarji na plan za svoje pravice.

Rudarsko glavarstvo je za 25. junija skli
calo pogajanja. V odsotnosti rud. glav. je 
vodil pogajanja vodja rud. okr. urada v

Celju inž. Lipold, znani prijatelj trboveljske 
družbe, ki je hotel brez vsega, da preide na 
regulacijo mezd na podlagi stare pogodbe. 
Zastopniki rudarjev so izjavili, da hočejo, da 
se vršijo pogajanja na podlagi novo vlože
nih zahtev in da ne morejo pristati na to, 
da bi sedanje nezadostne mezde ostale še 
do avgusta v veljavi. Rud. glavarstvo ni 
vršilo svoje dolžnosti, če je na ljubo trb. 
družbi hotelo, da se vrše ta pogajanja na 
podlagi starih pogodb in zahtevajo, da se 
v najkrajšem času skličejo nova pogajanja 
na podlagi novih zahtev. Ker inž. Lipold ni 
imel pooblastila, da vodi pogajanja na pod
lagi novih zahtev so se pogajanja prekinila 
že po 15 minutni razpravi.

Ravnatelj Heinrich je izjavil, da se trbo
veljska družba ne bo pogajala na podlagi 
novih zahtev, ker bi bilo potreba cene pre
mogu povišati za 100%, če bi se ugodilo 
zahtevam rudarjev.

Zastopniki rudarjev pa so mu odgovorili, 
da so stavljene zahteve minimum in da zvi
šanje plač ne zahteva nikakega povišanja 
cen premogu, ker je trboveljska družba ime
la v letu 1922 50% dobička, brez da se vza
me v obzir dobiček, ki ga izplačuje starim 
delničarjem v obliki novih delnic, katere jim 
daje po 26,— Din, medtem ko na borzi sta
ne enaka delnica 1100.— Din. Rudarji se ne 
bodo dali prevarati od trboveljske družbe, 
ki hoče pogajanja zavleči in vstrajajo na 
svoji zahtevi, da veljajo nove plače od 1. 
julija naprej.

Rudarji! Trboveljska družba vas sili v 
boj. Pripravljajte se! Vstopite v Zvezo ru
darskih delavcev in pomagajte zaupnikom v 
njihovem težkem delu. Od vas je odvisen 
uspeh, zato na delo po navodilih vaših za
upnikov.
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IZJAVA.

Na napad glasila »Orjune« št. 27. od 24. 
junija t. 1. »Nezaslišana predrznost« odgo
varjam gg. »Orjuncem«, da pač ne mislim 
prositi njih za dovoljenje, če smem ta ali 
oni predlog, ki ga smatram v korist delov
nemu ljudstvu staviti v občinskem svetu. 
Tudi v cenzuro jim ga ne bom dajal.

Kar se pa tiče mojega brata, da je baje 
vodja fašistov v Vipavi, izjavljam, da mi o 
tem ni prav ničesar znanega. A če bi bil, 
potem je pa ravnotak zločinec napram de
lavstvu, kakor »Orjuna« v Jugoslaviji in je 
moje stališče napram njemu enako mojemu 
stališču k »Orjuni«. »Fašisti« in »Orjunaši«, 
»Hackenkreuzlerji« in druge organizacije te 
sorte so poslednja karta propadajočega ka
pitalizma in največji sovražniki proletarijata, 
zato vsem moje zaničevanje.

Kar se pa tiče narodnosti, ki je v ustih 
vseh teh fašistovskih organizacij pa ome
njam, da znam ceniti njeno vrednost. Skusil 
sem na lastni koži dobrobit takozvane na
rodnosti. V ruskem vjetništvu, kjer so nas 
carski kozaki, prav ti, ki se prodajajo sedaj 
po Jugoslaviji, pretepali prav tako, kakor 
Nemce, a naši slovenski častniki so nas 
psovali s svinjami, prav tako, kakor nemški. 
Po vojni pa sem bil po 11 letnem poštenem 
službovanju in z 10 leti pokojninskega skla
da prav po slovansko vržen na cesto.

Tiste grožnje gg. »Orjuncev« pa me prav 
nič ne ganejo. Nasprotno, pripravljen sem, 
da jim odgovarjam, dasi dvomim, da jim bo 
to prijetno.

Ljubljana, 25. junija 1923.
Anton Krhne.

Mimo
Lava in sv. Egidij. — Država fašistov kon- 

štatira da ni katastrofe. Vulkan Etna si je 
te dni izmislil, da očisti nekoliko svoje no~ 
zdri in je kihnil. Ljudje pravijo temu, da bru
ha. Pri tem bruhanju so seve neveseli pri
zori, obup, zguba imetja, sploh vse, kar v 
trenutku spravi človeka ne samo ob boga
stvo, nego tudi ob vsakdanji kruh. To je 
hujše, nego boljševiška revolucija, to kiha
nje vulkana Etne. Celokupna škoda se ceni 
na 70 milijonov lir in so pokopane pod go
rečo lavo tri vasi in ogromni kos zemlje. Ali 
kaj je to. To ni nič. Vlada Mussolinija kon- 
siatira, da se sploh ne gre za katastrofo in 
da so vsa poročila časopisov le agitacija, 
da se škodi ugledu države. Kaj? Imenitno. 
Morda je pa bruhanje Etene tudi le provo
kacija, da se škodi ugledu države? Treba 
ji bo dati ricinovega o lja . . .  Vendar tistih 
70 milijonov lir škode, ki je cenjena sicer le 
z vidika zabavajočih se ob sliki bruhanja 
Etene, kakor Neron ob gorečem Rimu (Mus
solini si je ogledal bruhanje z bližnjih gri
čev) ni nobena katastrofa. To je le »samo« 
gospodarska škoda države. Seve, vso pre- 
žito grozo in vso zgubo prebivalstva, ki za
dene najhujše zopet le revne sloje, ni vred
no upoštevati. Glavno je in kar je po mne
nju fašistov katastrofa, je konstatacija, da 
človeških žrtev ni bilo. Tako namreč trdi 
vlada z veseljem. Fašisti toraj smatrajo za 
katastrofo le zgubo življenja. Prav imajo. 
Saj se gre sedaj v Italiji za življenje fašizma, 
ki ga skoro zgube. In to je bogme, zares 
katastrofa.

Pri tem bruhanju zemeljskega ognja, ki je 
svoječasno služil žrecom vseh konfesij za 
pekel, so se godili čudeži. Prav za prav se 
je zgodil samo eden. Namreč v mestu Lin- 
guaglossi so imeli kip sv. Egidija. Iz lesa ali 
kamna, ne vem. Glavno, da so ga imeli. In 
ko se je strašna lava na kilometer široko in 
7 metrov visoko pomikala naprej, požiraje 
na potu vse, se je napotila nevarnost na 
tisto Linguaglosso. Menda je »peklenska 
sila« hotela uničiti božjo silo sv. Egidija. Ali 
glej! Obupani prebivalci so rekli:

»Sv. Egidij, sedaj pa pokaži, da si moč
nejši, nego pekel.«

In so postavili steber sv. Egidija iz mesta 
nasproti bližajoči se lavi.

Lava se je bližala brez strahu. Pa tudi 
sv. Egidij je stal brez strahu, kajti, vsi veste, 
v lesu in kamenu ni strahu, niti pred lavo. 
Ali tisti, ki so verovali v sv. Egidija in nje
govo moč in niso hoteli bežati, kakor njih 
neverni in brezvesthi someščani, so bili za
to svojo vero poplačani. Ker sv. Egidij je 
zapretil peklenski lavi in ona se je — usta
vila. Ni mogla naprej, da pogoltne mesto sv. 
Egidija in z njim grešne in negrešne, ker 
-sv. Egidij ji je zažugal s sveto jezo in po
stavil med lavo in mestom hribček Monte 
Santo (Sveta gora), ki je visok 200 metrov. 
Preplezati to višino, ki je še povrh »Santo« 
(sveta), pa za lavo tudi ni malenkost in se 
je rajši ustavila. Res je sicer, da tisti hribček 
sloji tam že od pamtiveka, ali pravijo, da 
tudi soha sv. Egidija prebiva v mestu Lin- 
guaglossa od pamtiveka in ker sta oba 
»Santo«, bo najbrže res.

Tako pripoveduje zadnje poročilo iz ti
stega nesrečnega kraja v državi fašistov- 
ske Italije.

Nad lahkovernim ljudstvom pa duhovščina 
kuje s tem nove viteze in bojevnike za sv. 
vero. Njim pride pač vse prav. Podzemelj
ski ogenj, Monte Santo in Santo Egidio.

In ljudstvo - čreda verjame, kar ji govore 
pastirji s palico . . .

TISKOVNI SKLAD.

Zorga-Osterc, nabrala 277 Din, Novak 
Štefan, Kamnik 4 Din, Ljubič, Ljubljana 3.50 
Din, Usar Peter, Tržič 10 Din, Zavedni me
stni uslužbenci Ljubljane 60 Din, Prešeren- 
Osterc v družbi veselih Lojzetov 110 Din, 
Sušnik Janez, Kamnik 1 Din, Domač obrtnik 
iz simpatije 250 Din, O priliki izleta »Vesne« 
v Kamnik, nabrano 321.50 Din. — Skupaj 
1037 Din. izkaz v zadnji številki 1376.25 Din. 
Vsega skupaj 2413.25 Din.

POPRAVEK. V dopisu »Iz Taškenta« v 
zadnji številki se je vrinila pomota. Mora 
stati 1 kg moke stane okrog 3—4.10 Din, a 
ne, kakor stoji tam: 30—41 rubljev. Isto 
velja pri 1 kg riža. Ne 40—50 rubljev, nego 
4—5 rubljev. Sicer pa je čitatelj sam takoj 
opazil, da je pomota.

NAŠIM NAROČNIKOM V 
VEDNOST.

Lastnika umrlih »Delavskih Novic« 
gg. Klemenčič in Fabjančič izterja- 
vata zaostale dolgove na naročnini 
in kolportaži. Dotične sodruge, naše 
naročnike, ki dobivajo take terjatve, 
kot nekdanji naročniki »Delavskih 
Novic«, opozarjamo, da mi nimamo 
prav ničesar skupnega s tem listom. 
Zato prosimo, da na tiste terjatve 
odgovarjajo tistim, ki jih pošiljajo in 
ne na nas, Turjaški trg št. 2. Zago
tavljamo pa naše naročnike, da je 
naša uprava točna in v redu in se ni 
bati krivičinh terjatev.

To smo prisiljeni izjaviti, da so- 
drugi ne bodo uprave našega lista 
istovetili z upravo »Delavsk. Novic«. 

Upravnišivo »Glasa Svobode«.

SKORO VSI NAROČNIKI 
»Glasa Svobode« so se odzvali in 
obnovili naročnino. Le nekaj jih je 
še, ki še tega niso storili. Storite to 
precej, da se Vam list ne ustavi. Za
vedajte se, da proletarski lisk vzdr
žujejo samo proletarci. Meščanski 

pa bogataši in banke.
IZOBRAŽEVALNI ODSEK ZRD priredi 

dne 14. julija izlet na Bled. Ob tej priliki se 
vabi vse podružnice te strokovne organiza
cije, kakor tudi ostale izobraževalne odseke 
proletarske, kakor tudi zagorsko »Vesno«, 
da se udeleže tega izleta. Odhod iz Trbo
velj ob Vi na 1, dne 14. julija, potem se 
ustavimo na Jesenicah, kjer priredi izobra
ževalno društvo »Svoboda« pevski in tam- 
buraški koncert, predavanje in deklamacije. 
Diugo jutro odhod z Jesenic skozi Vintgar 
peš na Bled. Polovična vožnja je po južni 
železnici do Ljubljane. Vsi, ki se mislijo 
udeležiti naj se javijo na izobr. odsek ZRD 
v Trbovljah.

»GLAS SVOBODE« ŽRTVAM ZALOŠKE 
CESTE.

(Poročilo proletarski javnosti.)

Prvomajsko številko smo obenem posve
tili žrtvam Zaloške ceste in smo takrat ob
javili: »Številka stane 3 Din, 1 Din od vsake 
prodane številke gre za žrtve Zaloške 
ceste.«

Sedaj smo sklenili račune za to številko 
in je bil rezultat ta, da se je razprodalo 
1200 številk, torej 1200 Din. Ta znesek se je 
je razdelil med sedem vdov in so prejele: 
Gorenje, Kuhar, Strle, Sagadin, Rebolj in 
Čine vsaka po 171 Din 50 para, Pangerc 
pa 174 Din.

Upravništvo »Glasa Svobode«.

POŠTNE POLOŽNICE 

smo v to številko položili VSEM naroč
nikom. Oni, ki imajo že naročnino pla
čano, naj jo uporabijo, da pridobe no
vega naročnika. Komur pa je naročnina 
POTEKLA, prosimo, da jo OBNOVI. 
Kdor pa ima še ZAOSTANEK (teh je 
zelo malo) naj poravna tudi tega. Lisi 
ne more živeti brez naročnine.

Upravništvo »GL Svobode«.

Lastnik in izdajatelj Konzorcij. 

Odgovorni urednik Anton šušteršič. 

Tisk tiskarne »Merkur« v Ljubljani.


