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Mussolini izziva novo klanje. 0
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Proti belemu terorju v Bolgar§ki.

Soclriajjl I Delavci!
Pokrajinski Izvrsevalni odbor Ne« 

zavšsne Delavske Stranke sklicuje 
aa "četrtek« 13. septembra oSj S . zvečer

javen shodi
■v veliki dvorani Mestnega Doma

s s l e d e č i m  d n e v n i m  r e d o m :

1.) Notranja politična situacija.
2.) Zunanje politična situacija s po

sebnim ozirom na Balkan. (Govori s. Lemež).

Sodrugril Vsi na shod, da pokažemo 
svojo solidarnost z bulgarsklm prole- 
fari j atom.

Pokrajinski izvršeualni odbor N . D . S . J.
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! v  boju nad dva meseca. Končno so se 
morali udaiš, ker se je vlada odprlo
p»?»W5.;viia na- stran kapitalistov- izkori

/.bran. Tudi to ni zlomilo stavke in tr
boveljska družba ie šla dalje. Protiza
konito in brez vseh. razlogov ja-.msa 
kernu sfavkujočemu odtegnila po 120 
dinarjev od zaslužka in tako oškodo

vala rudarje za več kot 1,000.000 di-

Zopet hoče hladnokrvno zažgati Mu
solini, italijanski ministrski predsednik 

in kolovodja tašistovskih band, bakljo 
nove imperijalistične vojne. Z a to jm a  
t>n svoje vzroke, ker stoji italijanski fa
šizem notranje politično pred popolnim 
polomom in razkioj fašistov je v polnem 
ieku. Borbe obeh slruj v fašištovski 
stranki so na vrhuncu. Pred par dnevi 

so ubili v Trstu sekrelerja stranke fa

šisti sami. In Mussolini hoče izrabiti to 
zopet vzplamtelo narodno navdušenje, 
da ustavi razkroj v stranki. Do reha
bilitacije pa njemu pomaga njegova im

perialistična politika, ki ima za cilj pod
jarmljenje Severne Afrike in Balkana 
pod fašistovsko zastavo. Grški konflikt, 
ki je nastal vsled umora treh italijanskih 
častnikov v Albaniji, naj bi mu poma
gal do tega cilja in obenem zanj ugod
no pospešil rešitev vprašanja pripad
nosti Reke, ker napram Carski zmago
viti Italiji bi Jugoslavija morala podleči. 
Če bi se še zadnja branila bi Italija 
podvrgla še Jugoslavijo in tako imela 
neomejeno gospodarstvo nad  Jadran- 
=>k\m nvovieuv.

Ob enem z Musolinijevem ultimatu- 
jnom  na Grško, ga je poslala tudi med- 
2 avezniška konferenca. Francija, kateri 

se je Mussolini približal posebno z zad
njim govorom o reparacijskem vpraša
nju, stoji odločno na slrani Italije. An
gliji pa zopet močna Italija v Sredo
zemskem morju ni všeč. Že večkrat za
mazana vrzel med Francijo in Anglijo 
se zopet odpira. Bojazen Anglije pred 
zvezo Francije z zmagovito Italijo dobi
va konkretne oblike. Za Francijo, za

Za »uspešno rešenje« železničarske

ga štrajka 3, avgusta je bil odlikovan 
pukovnik Vlado Kostič z redom sv. Sa

ve. Savez pom oracaje svoj 9 tedenski 
štrajk prekinil, ker je vlada dala »Ja
dranski plovdbi« na razpolago osobje 

jmornarice, da so mogli vpostaviti pro- 

.Vnet. V štrajku 10.000 rudarjev v S lo
veniji daje vlada trboveljski družbi na 
razpolago 270 žandarjev in komandan

ta V. orožniške brigade, ji brez potrebe 

povišuje že itak pretirane cene pre- 
jitopa, okrajna glavarstva preganjajo 
in uganjajo rudarske zaupnike, pre
povedujejo shode in že 52 rudarjev ječi 

po  zsporih, brez sodbe. Trboveljska 

družba pa brezobzirno tepta vse naše 
zakone in izgleda, da s privoljenjem 
vladnih organov.

Že teh par kratkih konstatacij osvet

ljuje dovolj jasno protidelavsko politiko 

današnjega radikalnega režima in ne

vzdržno fežko stanje delavskega raz
reda, kateremu kapitalisti ne priznavajo 

pravice do življenja in od katerega 

brezobzirno zahtevajo, da gine od gla
du in bede, garajoč za kapitalistične 

pijavke.

V  dolgih treh letih izgladneli, kruto 

terorizirani, prenasičeni od laži in pre
var režima, so železničarji na južni že

leznici stopili v  enodnevno protestno 

stavko. Zahtevali so samo kruha in ni
česar drugega. In kaj so dobili? Mili- 

tarizacijo in preganjanje, dobili so ba

jonete in puškina kopita, katera so

Poincaré-a, za Comité des Forges, za 
Sehneider-a in de Wendela pa pomeni 
oslabitev Anglije in ojačenje Italije 
končnoveljavno zmago Francije ob Reni 
in v Porurju.

Zgodovina julija 1914 se ponavlja.

»Zveza Narodov«, to nebogljeno dete 
je na tleh in preko njenih garancij »več
nega miru« strelja italijansko vojno bro- 
dovje na grške in albanske otoke, Laž 
o kaki zvezi narodov v okvirju kapitali
stičnega reda je očividna. Milijoni mrtvih 

in pohabljenih pretekle vojne so bili 
brezuspešni. Zopet se dviga iz Balkana 
svetovni požar, nasprotstva v Veliki, 

kakor Mali Entanti postajajo vedno 
globja. Kapitalisti izzivajo novo vojno, 
ki pomeni zanjo novo konjunkturo, v ka- 

ieri bodo zopet razni jekleni, železni in 
drugi kapitalistični baroni zaslužili iz 

krvi delavstva nove milijarde. Nova voj
na bi bila za kapitaliste tudi najenostav

nejše sredstvo, da se iznebijo armad 
brezposelnih, ki bi jih poslali na fronto, 
da se bore zopet za nenasitne žepe in
ternacionalnih imperialistov.

Nova svetovna vojna pomeni za pro
letariat največjo nevarnost, pomeni 
zanj novo bedo in oslabitev proletar
skih sil v svojem boju proti kapitalizmu.

Kamen se je začel valiti. S takim tru
dom postavljeno ravnotežje v Evropi 

je moteno. V drugič grozi, da izbruhne 
nova svetovna vojna iz Balkana.

uelavske mase se morajo v zadnjem 
trenotku združiti proti vojni nevarnosti 

in imperijalističnimi eksperimenti pod 

parolo: Nobene kaplje delavske krvi za 

imperialistične pustolovce.

edino sredstvo, s katerim vlada danes 
rešuje socijalna in gmotna vprašanja 
izgladnelega in do kosti izmozganega 
delavstva.

Pohlepna jugoslovenska buržuazija 

leto za letom izkorišča državo in narod. 
:Banda grabežljivih kapitalistov, nikdar 

•sitih špekulantov in aferašev se je vr
gla na državo in narodno premoženje 

in grabi, vara, krade in goljufa. Režim 

vse to vidi, gleda in pomaga, ker ba
zira na gladovanju in brezpravnosti 

delovnega ljudstva. Zato se pri nas to 
(namreč nasilno udušivanje delavske 

borbe za poboljšanje položaja), kar bi 
po drugih deželah smatrali za zločin, 

smatra za junaško, hvalevredno delo, 
za katero se dobi red sv. Save.

štrajk pomorcev! še celo buržuazni 
listi so morali priznati upravičenost 

mornarskega štrajka in neutemeljenost 

zahtev »Jadranske plovidbe«, ki je za

htevala 60 milijonsko subvencijo, če 
prav so mornarji izjavili, da oni sami 

vpostavijo promet z 10 milijonsko sub

vencijo, čeprav je nad dolga dva me

seca ostala cela pokrajina odrezana 
od ostalega sveta, čeprav so glado- 

vale mase revežev v pasivnih krajih, je 

režim vstrajal in podpiral razbojniško 
početje akcijonarjev »Jadranske plovid

be« in z oboroženo silo se postavil v 

bran za profite akcijonarjev-kapitali- 
stov. Hrabri mornarji, zaslepljeni z 

nacijonalističnimi iluzijami, so verjeli v 

pomoč nacijonalne vlade, so vzdržali

ščevalcev. Mornarji so se vrnili na delo, 
da bodo še naprej garali in stradali, 
ne bodo pa več verjeli v laž »nacijo

nalne države«.

Najjasnejši dokaz brezobzirne proti- 
delavske politike današnjega radikal

nega režima pa daje slovenskemu delu 
proletarijala že nad 6 tednov trajajoči 
štrajk rudarjev pri trboveljski družbi. 

Rudarji, ki so s svojim trdim in nevar

nim delom v rudnikih v teku petih let 
po preobratu prigarali Židom pri trbo

veljski družbi ogromne milijone in mi

lijone, s katerimi si je družba na novo 
uredila dva nova rudnika v Rajhen- 

burgu in Hudi jami ter si postavila pa
lačo v Ljubljani in poleg vseh teh mi

lijonov izplačala še 50% dividendo, so 

zahtevali, da se jim zvišajo mezde, da 
bi odgovarjale eksistenčnemu minimu 
za človeka. Družba je te skromne in 

več kot upravičene zahteve odbila in 

s tem pognala rudarje v stavko. V teku 

dosedanje ogorčene 6 tedenske borbe 
»vlada socijalne pravičnosti« ni ukre
nila ničesar, da bi zaščitila življenjske 

interese 30.000 državljanov, katere hoče 

družba izstradati. Pač pa je nasprotno j 
dala vlada na razpolago inozemskim j 

kapitalistom vsa sredstva, da zrušijo 

rudarski štrajk.

*

V revirje je bilo takoj poslano orož- 
ništvo in komandant V. orožniške bri

gade, ki je neprestano konferiral z 

ravnatelji. Plod teh konferenc je bila 

aretacija stavkovnega odbora, katere
mu se očita, da je pisal štrajkbreher- 

jem in krumirjem grozilna pisma. Že 

mesec dni sedi 7 sodrugov na pre

iskavi in sodišče se doslej se ni potru
dilo, da bi izvršilo potrebno primerjavo 

pisave, ker bi se tako kmalu poka

zalo, da so brez razloga v zaporu, samo 

zato, ker tako želi Skubic in kompa- 

nija. Želja kapitalista pa je v SHS več 
kot zakon. Stavka se vsled te areta

cije ni zrušila in provokacije so se na

daljevale in se nadaljujejo. Trboveljska 

družba si je prilastila dinarski fond, v 
katerega ni prispevala niti vinarja in je 

teko odtegnila vsako podporo bolnim 
in dojenčkom, za katere je bil fond

narjev. Ker tudi s to tatvino in provo
kacijo ni mogla zbegati rudarjev in ker 

tudi agentom ni uspelo pokolebati bor

bene volje stavkujočih, je trboveljska 
družba po svojem pandurju komandan

tu žandarmerije javila vladi, da je štrajk 
političen, ker ga vodijo komunisti, da 
je treba razpustili organizacijo in pre
povedati vse shode.

Vlada je trboveljski družbi brž ugo
dila in prepovedala shode, a stavka 

traja naprej, ker rudarji ne stavkajo ker 

oo nahujskani, ampak zato, ker so lačni 

in goli. Vsa nasilja niso pomagala in 

družba je pričela z odpusti in z letaki. 

Nad 600 rudarjev je dobilo obvestilo, 
da so odpuščeni, ker so si upali po
vedati, da so lačni in goli. Toda ves 
trud družbe, žandarmerije in vlade je 

ostal brezuspešen. Stavka traja naprej 
in rudarji se bližajo k zmagi. Treba je 

bilo poskusiti še zadnje sredstvo, da 

se zruši štrajk in naj stane, kar hoče. 

Raje 100 milijonov za zrušenje štrajka, 
kot 1 milijon rudarjem — pravi družba 
in po tem se ludi ravna.

V Trbovljah se je izvršil dinamitni 
napad na električno centralo, ki pa cen

trale ni pokvaril, ker centrala obratuje 

naprej. Popokalo je le nekaj šip in ko
tel je postal defekten. Razume se, da 

so kol krivci bili osumljeni stavkujoči 

in da je družba takoj predložila žandar- 
meriji obširen seznam osumljencev, ka

tere je žandarmerija vestno polovila in 

spravila v zapor. Nad 30 sodrugov je 
bilo v zvezi s tem napadom aretiranih 

in kljub temu, da ni zoper nje najmanj

ših dokazov in da je izključeno, da bi 

mogel kdo priti v centralo skozi orož
niški kordon, ki straži centralo, se jih 

drži še sedaj v zaporu. Zakaj? Ker so 
funkcijonarji ali pa zaupniki rudarske 

organizacije in ker je bil napad od tr
boveljske dužbe naročen, da se je za- 

moglo aretirati naenkrat 30 ljudi in pa 
zato, da so pod to pretvezo mogli za

preti rudarsko organizacijo v Trbov

ljah. Vsi poskusi družbe in žandarjev 
so ostali brez uspeha. Le malo je med

Udušivanje štrajkov.



rudarji omahljivcev, ki so klonili pred 
nasiljem in se povrnili na delo. Družba 

in vlada bodele brez dvoma nadalje

vale z nasiljem in stopnjevale s teror- 

jem. Rudarji se pa zavedajo odločilne 

važnosti tega boja in bodo vkljub vse-

Odkar gospodarijo na obratnem ravna
teljstvu južne železnice Bračiči, Šege, Fa
turji, Ogrinci — torej ljudje, ki jim je malo 
mar konsolidacija države, a zato bolj kon
solidacija njihovih lastnih bisag, se želez
ničarjem na južni železnici še nikoli ni go
dilo tako slabo in še nikoli niso bili tako 
izkoriščani in zaupniki preganjani.

24 urna protestna obustava dela je bila 
izraz teh nevzdržnih razmer pod upravo, 
katere ravnatelji si dele nagrade od želez
ničarjem zadržanih prejemkov, ki tihota
pijo in špekulirajo, veseljačijo in bogatijo, 
železničar, uslužbenec in delavec pa morata 
trdo garati takorekoč za beraško plačo.

V mariborskih dclavnicah južne železnice 
je izbruhnila spontano, kakor orkan, pa
sivna rezistenca, ki je bila podobna stavki. 
Delavci so prihajali na delo, a delali niso. 
Kakor mrtveci so stali pri nakovalih, stro
jih in orodjih, nemo, nepremično. Strašen 
protest je bil to zoper norčevanje in za
smehovanje vodstva delavnice nad njihovo 
bedo. To vodstvo, vredno svojih bratcev
— obratnih ravnateljev in višjih nadzorni
kov — obratnega ravnateljstva in stoječo 
v eni zvezi z njimi, je nekaterim — kakim 
50 — dajalo čezurno delo v taki obliki, da 
je obenem opravljal dvojno, celo trojno 
službo naenkrat in tudi za to dobival pla
čo. Tako so ti podkupljenci, nekaki val- 
peii, igrali ulogo zasmehovalcev nad svo
jimi tovariši in se bahali, da zaslužijo po 
10.000, 15.000, da celo 17.000 K na mesec, 
dočim so vsi drugi, 2000 po številu komaj 
dobili po 5000 K na mesec in delali, da jim 
je padal znoj raz čela na črna tla maribor
ske delavnice.

In provokaiersko vodstvo je govorilo ci
nično, kakor rabelj, da ti nezadovoljni že
lezničarji zaslužijo na mesec po 17.000 K, 
a še vedno govore, da ne morejo živeti in 
se puntajo, ker so premale plače. Kazalo 
je javnosti to vodstvo teh 50 zasužnjenih 
valpetov, češ, vseh 2000 dobiva tako plačo.

Kako bi ne zavrelo med delavstvom, če 
sliši tako provokacijo?! Kdo naj javnost 
reši suma, da ni bila ta provokacija nalašč 
pripravljena in celo naročena za ta slučaj, 
ko prevzema država južno železnico? Rav
natelji, ki so dosedaj brez kontrole oblačili 
in vedrili na južni železnici, bi radi še ostali 
nadalje ravnatelji. Zato treba pokazati, da 
d e la v s tv o  ne s o g la š a  s p o državifvi/o; t re b a  
pokazati generalnemu ravnatelju Deroko, 
da je nezmožen rešit spor delavstva, a to 
umejo samo oni, gg. Ogrinc, Šega, Bračič 
et tutti quanti. Ta sumnja se vsiljuje vsem, 
ko vidimo, kako ne puste delegacije mari
borskih železničarjev k Deroku, ki bi mu 
ves položaj in resnično stanje razjasnila. 
Predno ti gospodje ne preparirajo Deroka 
po svoje, ne sme videti, ne slišati de
legacije.

Take sumnje se porajajo v javnosti in 
zdi se, da so resnične. ■

Ali dclavci stavkajo. In njih zahteve so 
odprava čezurnega dela, uničenje proto
kola, na podlagi katerega bi gg. ravnatelji 
radi vrgli na cesto njim neljube delavce — 
zaupnike, odprava militarizacijc in izpla
čilo nabavnega prispevka 1000 Din.

Za pogajanja so določili g. Ogrinca, ka
teremu so, kakor se govori, mizarji iz de
lavnice delali pohištvo za njegov vinograd
— seve zastonj. Zastonj delo in materijal
— a zato nagrada dveh, do treh služb na
enkrat in tistih 17.000 K zaslužka na me
sec — vse seve iz blagajne južne želez
nice. Tako se govori. A kjer je dim, je go
tovo ogenj, govori pregovor.

Ogrinc sc pogaja s stavkujočimi, a kako: 
»Najprej na delo in delat, potem še le po
gajanja«. Besede dr. Korošca je vzel in z 
njimi je udaril po siavkujočih. Tistega dr. 
Korošca, ki mu je oproda slavni Zebot, ki

Na naš članek »Peti katoliški shod v 

Ljubljani« nam odgovarja »Slovenec« v 
štev. 186. z dolgim uvodnikom »Ostanki 
buržujskega mišljenja«, s katerim želi 
natakniti delavstvu svoja očala, da bi 

gledalo skozi nje na katoliško versko- 

politično propagando. Mi smo daleč od 
tega, da bi si želeli filozofičnih razprav 

s cerkvenimi skolastiki — one spadajo 
v iluminizem in romanticizem — toda ta 

»Slovenčev« odgovor nam nudi neko
liko krasnih misli in primerov, da poka

žemo naši delavski javnosti, kako daleč 
je praksa Cerkve in SLS od Kristusovih 
in njenih naukov. In ker je to politična 
taktika naših katoličanov, da z verskimi 
vzori in oblikami pokrivajo svojo go

spodarsko prakso, je na mestu, da si 

predočimo polemična razvijanja in or-

mu, kar je bilo in vkljub vsemu, kar še 

pride vstrajali, vstrajali in še vstrajali.
Vlada rudarje lahko postreli in po

bije, a na delo jih ne bo prisilila, do
kler jim ne zasigura človeka vredno 

življenje.

se sedaj smuče okrog siavkujočih, da bi 
posredoval. Delavci se bodo že prepričali, 
kakšno je klerikalno posredovanje, ki bo 
v smislu resolucij V. katoliškega shoda.

Velikanski shod železničarjev, ki je bil 
v petek, je izvolil delegacijo dr. Likarja, 
tajnika delavske zbornice, U. Hlebca, taj
nika zveze neodvisnih organizacij in štiri 
mariborske sodruge iz delavnice. Ta dele
gacija hodi na obratno ravnateljstvo, kjer 
čaka in se je ne sprejme. Bračič in Šega 
sta rekla, da nimata več pravice in po
oblastila za razpravljanje, a Ogrinc v Ma
riboru — ali ima on pravico? Nikdo ne 
pove in nikdo ne ve. Samo zato ne po
vedo in ne vedo, da bi izigrali delavsivo, 
mesto da bi poskušali stvar ugladiti in 
urediti. Minister saobraćaja Jankovič je v 
svojem proglasu oglasil, da prenehajo ob 
polnoči od 31. avgusta na 1. septembra vsa 
polnomočja dosedanjih funkcijonarjev obrat- i 
nega ravnateljstva. In vendar je poslan 
Ogrinc, baje s polnomočjem in obravnava. 
Ali ni to izigravanje?

Stavkujoči so se obrnili tudi na druge 
železničarske organizacije, ki so v Mari
boru, a se ni nobena odzvala. Tudi na 
shod si niso upali priti. Edino »Neodvisna 
Strokovna Železničarska Organizacija« je 
znala, da je treba njenim sodrugom in že
lezničarjem priskočiti na pomoč.

Ali poslanec Zebot, znani junak psovanja, 
je prišel v soboto 1. septembra pred de
lavnico z gostilničarjem Senico, trebušna- 
tim klerikalcem. Nista si upala v delav
nico in sta poslala k delavcem predsed
nika podružnice Prometne zveze Lajha. A 
dobili so odgovor, da če včeraj (na shod) 
niso utegnili priti, sedaj tudi ni treba. Ze- 
bot se je zato maščeval, da je v »Slovencu« 
po svoji navadi denunciral in se razkričal 
na »neodvisno«, da je to ona povzročila 
in da vse ona vodi. Poceni psovanje in 
učinkovito za buržuazijo, da lahko pritisne 
na stavkujoče. To je tudi resničen namen 
»intervencij« Zebota.

3. i. m. so zaprli delavnico. Niso hoteli 
ugoditi upravičenim zahtevam, pa hočejo 
zlomiti odpor tako, da so zaprli delavnico 
in potisnili pred njo kerubine z bajoneti, 
(kakor nekoč bog v raju). Pozvali so de
lavce, da se imajo javiti ob 10. uri pred 
delavnico. In javili so se vsi, da slišijo./ kaj 
se jim ima povedati. In zvedeli SO, da mo
rajo takoj na delo, če ne, so odpuščeni. 
Delavci pa niso padli na kolena in niso šli 
delat, nego so sklenili, da vztrajajo v borbi, 
ker je pravična. Izšel je cirkular, ki go
vori, naj si vsak delavec pride po knjigo 
in obračun, ker je odpuščen. Začelo se je 
s sredstvom odpuščanja in na novo spre
jemanja. In to 2000 mož. In nikogar ni bilo, 
da bi si šel po knjigo in prosil za zopetni 
sprejem. Tako solidaren je mariborski že
lezničarski proletariat.

Zgodilo pa se je še drugo. »Savez« je 
gledal to borbo in njegovi zaupniki so bili 
pasivni. Ali glej, 3. t. m. zjutraj so pa na 
domu aretirali Kmeta in Krena. Čudno, ho
čejo »Savezu« dati »mučeniško palmo«? 
Oživiti mrliča, da bi jim — vladnim — služil, 
kakor dosedaj?

Vsa javnost ve to.
In vsa javnost mariborska simpatizira s 

stavkujočimi. Trgovci darujejo za izprte.
Ljubljanska kurilnica pa je v ponedeljek 

3. t. m. v znak solidarnosti stopila v pasivo. 
Isto je naredila mariborska kurilnica.

Tako dokumentira proletarijat svojo soli
darnost v borbi s kapitalizmom.

V tej borbi pa proletarijat, posebno že
lezničarji lahko uvidijo, kdo je v njih vrstah 
in na njih strani in kdo hoče njih borbo iz
koristiti v svoje svrhe — volilne glasove.

Zato, železničarji, organizirajte se vsi v 
enotno razredno-zavedno organizacijo!

namentiranja verskopolitičnega in po
litično verskega glasila.

»Slovenec« meni, da je absurdna 

(nespametna) trditev, »da je mogel tako 
grandiozen podnet, kakor ga predstav

ljajo etične smernice »tesarjevega sina«, 
izginiti naravnost v nič, in da so se na

čela pridige na gori ali pa sedem bla- 
gorov v krščanski Cerkvi izpremenila v 
nekaj njim popolnoma disparatnega 

(neenakega).« In člankar se potem 
vprašuje: »Kje pa so se potem nepo
kvarjeno ohranila? V komunistični in- 
ternacijonali gotovo ne, kajti s pridigo 

na gori, da imamo zlo vračati z dobrim, 
se le-ta kaj malo ujema.« Temu idealu 

Tesarjevega sina, da se bliža Cerkev i 
na zemlji »v procesu neprestanega mo- j 

ralnega izpopolnjevanja v borbi z zlom j

vedno bolj, kar nam izpričuje tudi zgo

dovina krščanskega človeštva, ki kljub 
vsem peripetijam kaže napredek v mo

ralnem pojmovanju bogupodobne (Kri

stus je doživel vendar-le tudi v »Slo
vencu« degradacijo! Op. pis.) osebno

sti, dostojanstva dela, etičnih nalog 
družbe, težnjo po kršanski solidarnosti 

vseh družabnih organizmov, obsojanju 

surovega nasilja in izrabljanja človeka 

po človeku, poduhovljenju narave v 
umetnosti itd.; vse stvari, ki so izrastld 

in rastejo iz naročja krščanske Cerkve 

in ki skrite delujejo tudi v vseh moder

nih socialističnih osvobodilnih pokretih 
proletarijata...«

Dificile est non scriberc satiram — 

težko je, vzdržati se satanskega kro
hota, ko človek čita te vrstice in misli 
na temno preteklost in kruto sedanjost 
revnih ljudi — kmetov in delavcev. Kaj 

je Cerkev? Prav gotovo ne samo druž

ba verskih dostojanstvenikov (papeža, 
kardinalov, škofov, kanonikov in dru

gega klera), temveč družba vseh isto- 
vernikov, torej tudi grofov, knezov, ba
ronov, Karlov Polakov, magnatov Ja

dranske banke in drugih bank, Trbo
veljske družbe, jeseniških železaren, 

dr. Korošcev itd. itd. — in nas »uboge 
gmajne.« In pridiga na gori velja za vse 
ude Cerkve, ali morda samo za nas? 

Delavsivo jo mora n. pr. tako-le raz
umeti: kadar te trboveljska premogo- 

kopna družba, ali jeseniške železarne, 

ali državna monopolna uprava, ali Ka
rol Polak, ali ljubljanski knez in škof v 

svojih ogromnih gozdovih slačijo do 

nagega in ožemajo do trde kosti — te

be in tvoje nedolžne otročiče — tedaj 
bodi ponižen, da boš deležen sedmih 
blagorov v katoliški Cerkvi in vračai 
zlo z dobrim, ker tako se glasi pridiga 
na.gori, ne odloži bata in krampa, tem

več garaj naprej, ker to je solidarnost 

vseh družabnih organizmov, ne puntaj 
se, če tudi umiraš od gladu, zakaj mi 

obsojamo surovo nasilje, varuj škode 
banke in truste, ker tudi tam so krščan- j 

ski ljudje, katere bi s tem izkorišča!, j 
pusti jih pri miru, da uživajo poduhov- j 

Ijeno naravo v umetnosti, ker oni so 
tvoji predpostavljeni, t. j. od Boga po

stavljeni. Mi poslušamo pridigo na gori, 
dragi »Slovenec«, toda mi tudi vemo, 
da je sledilo pridigi okrepčilo: Kristus 

je — po pravljici — dal prinesti tri jer- 
base kruha in nekaj rib, je blagoslovil 
jed in nasitil z njo vso mnogoglavo 

trumo poslušalcev. Toda mi jo danes 
poslušamo iz vaših predalov in prižnic 
in smo vedno bolj lačni — mi in naše 

nedolžne družine. Zakaj to? Zato, ker 

so jerbase kruha in ribe monopolizirali 

železarski trusti, trboveljske družbe, 
Jadranska banka, katoličani Karli Po

laki, Ivani Ogrini, doktorji Brejci, Paši- 
čevi sinovi, različni kardinali in škofje 

— in čujte! — celo svetniki. Ne samo 

ljubljanski škof in drugi hrvatski in bo

sanski škofje imajo ogromna posestva, 
ki jih ne obdelujejo sami, na katerih pri- 

delavajo kruh, ribe in vino za prodajo 
na trgu, ampak celo sv. Peter, sv. Flo

rijan, Mati Božja in drugi svetniki v Br
dih pri Gorici in v Furlaniji imajo svojo 

zemljo in svoje kolone in odirajo in iz- 

žemajo uboge brijske in furlanske kme
te, jim kradejo trde žulje njihovih trud

nih rok in protestirajo proti razdelitvi 

»svoje« zemlje med izstradane delavske 

družine. Da, vi nam pridigate pridigo na 
gori, a kruh in ribe nam delijo trusti, 

akcijske družbe, banke, Karli Polaki in 
škofijski valpti.

Pojdite torej, častiti gospodje, in raz
jasnite svoje cerkvene blagre in pridigo 
na gori najprej akcijonarjem Trbovelj
ske premogokopne družbe, ravnateljem

Ivan Krušič, bivši socijalistični poslanec, 
je objavil v Brnotovem »Napreju« članek: 
»Rudarska stavka«. Ta članek ne priča 
samo o popolnem bankrotu socijalnega pa
triotizma, marveč je obenem tudi jasen do
kaz, da so ti zbankrotirani generali prešli 
z razvitimi zastavami med agente koloni- 
jalnega kapitala trboveljske družbe. Siccr 
se pa ni čuditi temu početju. Ali ste že kdaj 
slišali, da dajejo banke oglase v delavske 
liste, ki se bore proti tem bankam? »Na
prej« pa ima vedno bančne oglase, zlasti 
pa oglas »Slavenske banke«. Kdor ve, da 
igra Slavenska banka odločilno vlogo v

Jadranske banke, Karlu Pollaku, ljub
ljanskemu škofu in drugim prelatom in 
škofom, sv. Petru, sv. Florijanu in vsem 

drugim svetnikom, ki še posedujejo na

šo zemljo, spreobrnite jih, naj nam vrne
jo naše orodje, naše tvornice, naše 

rudnike, naše gozdove, naša polja, naj 
nam vrnejo zlo z dobrim, naj bodo 

krščansko solidarni, da bomo tudi mi in 
naši otroci siti, kakor so oni, in ko bodo 

oni sprejeli te nauke pridige na gori — 
potem pridite, potem bomo tudi mi do

bri, potem bomo sprejeli vse vaše nauke 

in se stopili z vami vred v sladkosti 
vaše krščanske ljubezni. Dokler pa 

pridigate na gori samo nam in nam 

pošiljate dr. Korošča, da nas siti s svin

čenkami mesto s kruhom in ribami, do

tlej bomo rajše poslušali Internaciona
lo, ki nam pravi, da je mogoče višje 

nravstveno in kulturno življenje šele te

daj, ko bo človeška družba tako ure
jena, da ne bo v njej magnatov, ki so 
nam pobrali koše s kruhom in ribami, in 

ne sužnjev, ki morajo delati tem magna
tom zastonj in upropaščati svoje mno- 

goglave družine medtem, ko žive mag- 
naije v neverjetnem izobilju in razkošju.

»Slovenčev« članek izziva kritiko in 
pouk delavstvu. Mi se žal tu ne moremo- 
spuščati v vse te njegove fevdalistične 

utrinke, l oda opozoriti pa moramo de
lavstvo kako misli katoliška gospoda o 
minuli svetovni vojni in »neznanem ju

naku«. »Slovenec« pravi: Svetovna

vojna je bila velika nesreča, toda p ro-  

v i d e n c i e l n a  nesreča It. j. nesreča 
po božji previdnosti. Op. pis.), iz katere 

krščanski narodi lahko črpajo velika 

dobrega kakor iz vsake elementarne vi
hre, Treba jo je izrabiii v medsebojno 

zbližar.je in »neznani junak« nam potem 
poslane simbol one požrvovalne lju

bezni, ki daje življenje za svoje brate . . .
Tako namreč opravičuje »Slovenec« 

zlet Orlov v Pariz in njihovo defiliranje 
pred rabljem Poincaréjem in katoliškim 
slepim orodjem francoskega imperijali- 
zma Fochem.

Vse je »božja previdnost« po katoli
ški morali. S tem se najlažje reši vse 

probleme: gospodarske, politične in mo
ralne. Božja previdnost je, da nastajajo 
industrijalni trusti in koncerni, ki se po
tem koljejo med seboj za profite in 
ekstraprofile. Božja previdnost je, če 
gospoda v takih kapitalističnih kon

fliktih še hitreje bogati in če postajajo 
potem nasprotstva med posameznimi 

gospodarskimi skupinami (Francija — 
Angleška, Japonska — Amerika, Grška 

— Italija) še večja in svetovni mir še 

bolj ogrožen. Božja previdnost je, če 
se na desetine milijonov deievccv in 

kmeiov pokolje v takih konfliktih za 
profite velike svetovne gospode Božja 

previdnost je bila, če je »Slovenec« lefa 

1914 hujskal na vojno in pisal članke 
»Na Srbe!« Božja previdnost bo, če bo 

isti »Slovenec« jutri pomagal gnati ju
goslovanskega delavca in kmeta na ru

skega delavca in kmeta. In če si je 
potem kapitalizem izmislil mističnega 

»neznanega vojaka«, da bi ž njim po

novno zaslepil kratkovidno maso, po
tem morajo slovenski katoličani poma

gati slepariti svetovni proletarijat s tem 
»humbugom« ter ga pripravljati na novo 

svetovno vojno, — ker tudi to je božja 
previdnost. Ih morda je tudi !o božja 

previdnost, če danes isti klerikalci, ki 

so !eia 9114 vpili »Srbe na vrbe«, sto
pajo v službo najhujše reakcije dikta

ture srbske buržuazije?
; Potem nam gospodje okrog »Sloven

ca« dovolite, da mi v take ostanke fev
dalnega mišljenja, fevdalne božje pre
vidnosti, v XX. stoletju več ne verujemo!

D. A.

trboveljski družbi, ta bo pač razumel Kru- 
šičev članek, ki je naperjen proti rudarski 
stavki in p.roti vodstvu te stavke. Razumlji
vo je tudi, zakaj se Unija ni hotela priklju
čiti skupni akciji rudarjev. Kapitalisti ne 
izdajajo denarja zastonj, zlasti ne »delav
skim« časopisom. Med Krušičevim člankom 
»Rudarska stavka« in med oglasom »Sla
venske banke« v isti številki »Napreja«, so 
tajne vezi denarja. Gospoda okoli »Na
preja«, vi se imenujete socialiste, v resnici 
pa ste plačani agenti trboveljske družbe in 
Slavenske banke, ki zastopa jugoslovanski 
kapital v tej družbi. Dočim »Jutro«, glasilo

Izprtje delavstva v Mariborski delavnici 
južne železnice.

Ostanki feudalnega mišljenja.

Med denuncijanti in agenti Trboveljske družbe.

Zbirajte se» flsSco'viil sklad „Olasa svotoode" I



SisvensKe Danke, oivoreno pise za trbo
veljsko družbo, se vi skrivate za sociali
stičnimi gesli in se vrivate kot policijski 
agenti med delavske vrste, da jih potem 
izdaste kot podli denuncijanti.

Da slišimo Krušiča! Predvsem pravi, da 
so sklicali neodvisneži v ponedeljek dne 
20. avgusta shod rudarjev na nekakšen ču
den način. Vlada je na strani trboveljske 
družbe. Prepovedala je v revirjih vse shode, 
kar pomeni toliko, da se strokovnim orga
nizacijam onemogoči obveščati rudarje o 
stanju štrajka, zlasti pa o provokacijah in 
lažeh, ki jih širi družba. Take laži je raz
širita družba z nekim letakom, ki je izzval 
med stavkujočmi skrajno ogorčenje. Delavci 
so se vsled tega zbrali in sedaj ti pride 
Krušič pa pravi, da se je sklical shod na 
»nekakšen čuden način«. Z drugimi bese
dami pomeni to: vlada primi jih, delavci so 
se zbrali proti tvoji volji! Ali ni io podla 
denuncijacija? Ali ni to isto, kakor če bi 
foil Krušič napisal: prav je vlada, da si pre
povedala shode. Rudar, ti imaš garati in 
molčati! Ali Krušiču tudi to ni dovolj! On 
pravi, da je govoril na tem shodu neki 
»študent«, češ, glejte, stavka je politična, 
kakor je to sporočil vladi žendarmerijski 
komandant v Belgradu. Daleč ste prišli, 
ko stojite v enotni fronti z žandarmerijo,

ki zapira in preganja stavkujoče rudarie.
Najnesramnejša denuncijacija pa je, ko 

trdi, da je bila sklenjena stavka v Ljubljani 
v železničarskem domu. Kako je do stavke 
prišlo in zakaj je prišlo, pač ni treba tu 
razmotrivati. Celo meščanski listi so po
trdili upravičenost stavke. Samo Krušič 
denuncira, da so jo samo nekateri posa
mezniki sklenili.

Da ste na strani družbe, to ste pa čisto 
jasno priznali s tem, ko pravite, da je druž
ba biia po službenem redu upravičena od
trgati onih znanih 120 Din. Hoteli ste se 
oprati, ko smo vam očitali to izdajstvo, 
toda v članku ste ga sami priznali. In vsak 
rudar bo imenoval tako početje izdajstvo.

Zelo dragoceno je tudi vaše priznanje, 
da se Unija pri celi akciji ni popolnoma nič 
aktivno udejstvovala, s čimur je ravno po
kazala, da je žolta organizacija, ki dopu
šča ogromne profite družbi na račun glad- 
nih rudarjev.

Da, gospod Krušič, v tej stavki se bodo 
še marsikateremu delavcu odprle oči, da 
spozna po dejanjih socijalnega patriotizma 
njegovo izdajstvo nad stavkujočimi rudarji, 
da izgine končno enkrat ruševina te po
slednje postojanke kapitalizma med delav
stvom za vedno iz naših vrst.

zdajstvo sodalpatrijotov.
Že več kot eno leto so se vršili v ljublj. 

centrali in podružnici živilskih delavcev hu
di boji med razredno zavednimi sodrugi in 
fakozv. reformisti (socijalpafrijoti). 2e leta 
1925—22, ko jSO še vodili ljubljansko po
družnico pekov sodrugi, ki jim je bil res 
,na srcu delavski pokret, so vodili socijal- 
■pairijotje izdajalski boj in denuncirali so- 
drage češ, da so komunisti, da jih je treba 
vreči z dela in pometati iz strokovnih orga
nizacij. Šlo se je tem ljudem samo za to, 
da oDdrže organizacijo v svojih rokah. Ko 
so se vršila pogajanja na inšpekciji rada in 
sia vladi, so ti patrijotje stali na stališču, da 
‘je Sreba delati sporazumno med delavci in 
mojstri. Samo eden slučaj. Podružnica je 
stavila svoje zahteve mojstrom za 35% po
višek na draginjske doklade in na inšpekciji 
rada so bili pripravljeni gospodje, da sprej
mejo 12% na draginjske doklade in ko so 
fiastopili sodrugi, ki jih napadajo ti izda
jale"! delavskega pokreta, da ne pristanejo 
na io ampak, da ostanejo pri 35%, kakor je 
članstvo zahtevalo, so se morali boriti prvič 
proti socijalpalrijolom in proti g. mojstrom, 
kljub temu, da so nastopili ti ljudje proti, se 
je vendar posrečilo, da so dosegli 32% od 
stavljenih 35%. Toda kaj se je zgodilo. Ti 
ljudje so bili poraženi, videli so, da so po
goreli in zato so začeli denuncirali sodruge 
češ, »to so komunisti, treba, da se jih vrže 
vest, ti nastopajo proti g. mojstrom pretrdo«, 
fn res se jim je posrečilo, da so mojstri od
pustili nekaj najboljših sodrugov, med član
stvom pa so reformisti agitirali češ: »nas 
Imajo g. mojstri radi, ker le toliko zahte- 
varao, da živimo mi in g. mojstri. Po dolgem 
se iira je res posrečilo, da so dobili v roke 
organizacijo in kam so jo pripeljali se vidi 
dap.es. Prej smo imeli odpravljeno nočno 
delo, plačevale so se nam nadure. Sedaj 
se dela že ob 9. uri zvečer, drugi dan do 
12. m e opoldan. Dopoldanskih ur pa sploh 
nobeden več ne piača. Da navedem kako 
sn se borili in pogajali socijalpatrijotje, vi

dimo zlasti pri zadnjih mezdnih gibanjih 29. 
julija in 3. avgusta t. 1. pekovskih pomočni
kov. Došli so na mezdna pogajanja dele
gati centrale in podružnice. Rezultat je bil, 
da so šli mojstrom na lim. Ti so jim dali 
kos papirja, ki se glasi: Pogajanja, ki so se 
vršila dne 29. julija 1923 med pekovskimi 
pomočniki in zadrugo pekovskih mojstrov. 
Sklene se pristati na 15% poviška na se
danje draginjske doklade. Tu se vidi že, 
da so pustili organizacijo čisto na strani, ker 
je pogodba sploh nič ne omenja. Seveda 
se na to pogodbo nobeden mojster ni oziral 
in tudi ni izplačal 15% poviška. Med de
lavstvom je že prej vrelo, ko so pa videli 
to, so rekli, da se vrše naknadna pogajanja 
dne 3. avgusta 1923. Ko so došli na ta po
gajanja, je g. Bizjak zahteval, naj se prvo 
odstrani centralni zastopnik. Seveda je taj
nik protestiral proti temu. In kaj se zgodi? 
Vstane bivši podpredsednik in predsednik: 
»Z ozirom na to, ker g. mojstri zahtevajo, 
prosim, da se centralni zastopnik odstrani. 
In tako so se vršila pogajanja naprej. G. 
mojstri so stavili zahtevo, da se zadnji dve 
točk, navedeni v pogodbi, črtajo in le pod 
tem pogojem jim dajo 15% na draginjske 
doklade. In ti junaki, socijal-izdajalci, so 
se mirno in molče tu podpisali in s tem dali 
mojstrom priložnost, da še bolj izkoriščajo 
pekovske pomočnike. Toda pomočniki so 
obsodili to izdajstvo in so kompaktno za
pustili lo reformistično in socijal-izdajalsko 
organizacijo. Izvolili so si pripravljalni od
bor, ki deluje začasno. Omeniti moramo, da 
je bila povabljena centrala in pa veliki g. 
strokovni tajnik birokratov, Urainik, katere
mu je pa padlo srce v hlače in se ni upal 
priti, da zagovarja reformistično »delo« za 
delavstvo. Imamo še dovolj materijala za te 
izdajalce, ko bo treba, jim bomo že spet 
nekaj prinesli. — Zato kličemo in pozivamo 
vse poštene in razredno zavedne živilske 
delavce, naj se nam pridružijo v naši borbi.

Pekovski pomočniki.

Sotijalno farizejstvo na V . katoliškem shodu.
(Dopis.)

.-»Slovenec« nas poživlja, da mu navedemo 
'ludi eno samo točko iz resolucij V. katoli
škega shoda, v kateri bi se proglašala so- 
-cšjaina reakcija«. Ta hinavski poziv naj bi 
pokazal čisto vesi, ki jo hočejo klerikalni 
gospodje imeti. Da, ljudstvo sovraži reakci
ja ,, — zato se reakcijonarci perejo, vsi od 
demokratskih bankirjev preko klerikalnih 
bogatinov do socijal-simulantskih zavezni
kov kapitala. Perejo se na različne načine, 
X »različno »žajfo«; eni z »demokratsko«, 
sfingi z »nacijonalno«, tretji pa celo z »bo
žjo« in »cerkveno«.

Jasen odgovor na vprašanje, kakšno sta
lišče zavzema katoliška reakcija napram 
kapitalizmu in kapitalu, dajejo njihove »skrb
na in temeljito sestavljene« [»Slovenec« ta
ko piseli resolucije V. katoliškega shoda. 
Tam se glasi v resoluciji »Delo in kapital« 
tako-le: »Moderni način proizvajanja, v zve
zi z  moderno prometno trgovino, vodi do 
tako zvanega kapitalističnega gospodar
skega reda, v katerem se vrši vsa pro
dukcija mesto po naročilu in potrebi, le za 
trg, v katerem je glavni in končni cilj vsega 
ravnanja čim večji dobiček, ki služi v prvi 
vrsti nadaljnemu povečavanju kapitala«. 
Ako to priznavajo, sledi iz celega njihovega 
socijalnega programa, zapisanega v isti in 
ostalih resolucijah, da hočejo braniti ta »čim 
večji dobiček«, to »povečavanje kapitala« 
sh odvračati ljudstvo od boja proti kapitalu. 
Na spreten advokatski način so se ti advo
kati (zagovorniki! izkoriščanja buržuazije 
foam očitajo »buržuazno-liberalno meniali- 
feiol« Ali jih ni prav nič sram, hinavce?) 
izognili glavni točki, izvoru vseh socijalnih 
taivic, to je izkoriščanju. Govore o dobičku, 
a  ne povedo nikjer, da je dobiček mogoč 
!e polom izkoriščanja človeka človekom, da 
te vsak profit ukradeno delo. O tem so 
namreč zato molčali, da jim ni bilo treba 
obsodili bogate gospode, s katero so zve
zani in da na drugi strani lahko krščanski 
socialistični demagogi na kapitalizem su
šeno papirnato, včasih tudi besedno žveplo, 
ogenj in božje prokletstvo in da na tretji 
»hani duhovščina s prižnic (dokler so ljudje 
še tako neumni, da jo poslušajo) razglaša,

da je bogastvo in profit božji dar, beda in 
trpljenje ljudstva pa kazen ali »dar« božje 
previunosti. Z božjo previdnostjo si namreč 
»Slovenec« in njegovi verniki pomagajo po
vsod in razlagajo vse: svetovno vojno, dež, 
točo, sušo, glad, saj ž njo si lahko vse raz
ložiš, če nočeš poiskati pravih vzrokov.

Da bi ljudstvo bilo potolaženo v svojem 
trpljenju in obupu, da bi njega gnjev proti 
vladi bogatinov ne izbruhnil, mu je bilo 
treba pričarati fenomen: »božjo previdnost«. 
»Kogar namreč Bog ljubi, tistega tepe«, trde 
in proletariat On zelo ljubi, ker drugače bi 

ne bičal z gladom, boleznijo, vojsko, su
ženjstvom in — ne pošilja! mu gospode v 
talarjih, ki ne vsejejo, a žanjejo sitost in 
brezskrbno življenje. Zaradi tega katoliški 
shod »opozarja s povdarkom na velike so- 
cijalne nevarnosti, ki so združene z moder
nim kapitalističnim gospodarstvom ter po
življa vse katoliške podjetnike in odgovorne 
činitelje pri vodstvu industrijskih podjetij, 
naj stalno iri strogo pazijo, da ne prevlada 
v njihovih delavnicah krivični mamonistični 
duh«. Kaj je to? To pove jasno (kdor nam
reč čitati zna in ima odkritosrčne namene, 
jasno to vidi v tem, navidezno nedolžnem 
stavku), da niti katoliška vera, niti katoliška 
cerkev, niti katoliški verniki (saj te tri in
stance je kat. shod predstavljal) ne zahte
vajo od katoliških kapitalistov, da presta
nejo biti kapitalisti (v svetem pismu čitamo: 
»Razdaj vse, kar imaš in pojdi za menoj!« 
in Pojdite, o bogatini, jokajte in stokajte 
zaradi bede, ki bo prišla nad vas . . .  Zbirali 
ste zaklade. Poglejte plačo delavcev, ki 
obdelujejo vaša polja; vi ste jo s slepar
stvom zadržali in tožbe njihove so prišle do 
ušes Gospoda ...«), da nehajo izkoriščati 
in si iz bede delavstva večati svoj kapital. 
Ne, tega ni treba, to ni zahteva pravice, 
trdi V. katoliški shod, obsodbe vreden je le 
»krivični mamonistični duh«, to se pravi — 
povedano z besedami klerikalnega »uče
njaka« monsignora dr. Ujčiča, »svojega srca 
ne smejo navezati na bogastvo, na kapital«. 
O ne, ne, gospodje katoliški bankirji, slav
nostni govornik kat. shoda dr. Brejc, »na- 
cijonalizator« Trboveljske premogokopne

družbe, ljubljanski župnik Janko Barle, 
upravni svetnik Strojnih tovarn in livarn d. d., 
veleposestnik Anton Bonavetura Jeglič in 
kar je še »katoliških« podjetnikov (v čem se 
namreč katoliški podjetnik razlikuje od ne- 
katoliškega, tega nince ne ve!), nobeden teh 
ne sme navezati srca na bogastvo, žepe, 
poine žepe pa lahko navežejo, kakor in 
kolikor jih hočejo na bogastvo. Ker »ma
monistični duh« je novodobni hudič, ki se 
ga odpravi z molitvijo in darovi. Vi zavra
čate boj porletarijata za odpravo izkori
ščanja človeka po človeku ne radi »Boga« 
in »božjih nravnih zakonov«, tudi ne radi 
»pravičnosti« (pravica, za katero ste vi, je 
ona, ki jo je fajmošler povedal hlapcu Jer
neju!!!) ali celo »ljubezni do bližnjega«, am
pak ga zavračate zalo, ker je socijalno za
tiranje v vašem interesu, ker je cerkev vseh 
veroizpovedanj od pamtiveka s t e b e r  
mogočnikov in tolažnica — pomnite prole
tarci in bičani — t o l a ž n i c a  revnih. 
Onim, ki jim je steber so rejeni in mogočni, 
tistim, ki je tolažnica so trpini in lačni. 
Dalje ! Katoliški shod »zavrača načelni raz
redni boj in vsakršne težnje po diktaturi 
kateregakoli sloja«. Kaj se pravi to? Da 
kaioS. shod zavrača razredni boj revnega 
ljudstva proti njegovim pijavkam, ne zavra
ča pa razrednega zatiranja vladajočih raz
redov. To razredno zatiranje, ki ga čutite 
proletarci na lastni koži celo svoje živ
ljenje, po njihovem mnenju ni »načelno«; mi 
pa vemo, da je ono zelo konkretno in se 
vrši potom policije, žandarmerije in voja
štva s pomočjo vseh cerkva in podporo, ki 
jo te cerkve in vse reakcijoname stranke 
dajejo temu zatiranju, imenujemo socijalno 
reakcijo. Kal. shod, kakor se tam glasi, ne 
zavrača faktične diktature kapitalističnih 
krvosesov nad ljudstvom, on zavrača težnje 
ljudstva po osvoboditvi izpod te diktature.

»Socijalni principi krščanstva prepovedu
jejo, da je potreben tako gospodujoč, kakor 
zatiran razred in imajo za tega (zatiranega) 
le pobožno željo, naj bi prvi (gospodujoč) 
bil dobrodelen«. Ta stavek Karla Marxa iz 
leta 1847 velja za vse na kat. shodu leta 
1923 sklenjene pobožne želje ali — kakor 
oni pišejo »povdarke« o »delu kot podlagi

za pravično ureditev družabnih razmer«, o 
»primernih socijalnih uredbah«, o »zaščiti 
delavcev«, o »deležu na dobičku«. Pa re
cite, gospodje iz uredništva »Slovenca«, iz 
škofij in farovžev, da ni to res !

Karl Marx pravi: »Socijalni principi kr
ščanstva odlagajo poravnavo vseh infamij 
(nesramnosti) v nebo in s tem opravičujejo 
nadaljevanje teh infamij na zemlji. . .  Soci
jalni principi krščanstva so potuhnjenski, 
proletariat pa je revolucijonaren.«

Tako je in zato bo proletarijat napravil 
enkrat konec vsem infamijam kapitala, tudi 
neštetim klerikalnim.

Kaj ne priča zgodovina nešteto strahot 
krščanskega potuhnjenstva in zatiranja ne
prestano trpinčenih delavcev in kmetov? 
Kdo bi vse naštel in koliko papirja bi potre
boval?

Ali ni bil prvi slovenski (da se omejimo 
na ožji krog) kmečki upor leta 1478 na vele
posestvu ljubljanske škofije v Gornjem 
Gradu?

Ali ni škof zagrebški Draškovič dal z raz
beljeno železno krono na razbeljenem že
leznem prestolu kronati kmeta Matijo Gub
ca? Medtem, ko so obešali in klali trumoma 
ostale kmete, ki so vstali vsled trpljenja in 
muk grajščakov?

Ali ni cerkev blagoslavljala milijone pro
letariata, ki ga je gnal kapitalizem v klav
nico v letih 1914—1918? Ali niso cerkve 
raznih veroizpovedanj složno zašumele 
vsled obsodbe prelatov konfrarevolucijonar- 
jev na Ruskem? Proti delavsko - kmetski 
vladi sle imeli vsi pogum in voljo. Zakaj se 
niste enako puskušali upreti, poskušali vsaj 
pravimo, svetovnemu kianju? Vi ste mo
gočni, lahko se bi, in ne bilo bi neizmerne 
bridkosti in potokov krvi in solz. Ali to ni 
bilo v vašem interesu in bilo bi tudi zoper 
»božjo previdnost«.

Prah na Zaloški cesti se je pordečil s 
proletarsko krvjo na ukaz Korošec-Brejc- 
Remčeve vlade.

Ali naj zapišemo še več?

Slovenski klerikalizem (pa tudi svetovni) 
ni nič druzega, nego infamna buržuazna re
akcija, pobarvana s katolicizmom.

Notranji političen pregled.
Šlrajk mornarjev 

se je zaključil 25. avgusta, ne da bi uspelo 
štrajkujočim doseči svoje zahteve. Teror od 
strani vlade in cinizem lastnikov brodovja, 
kakor tudi stavkolomstvo od strani neorga
niziranih mornarjev je povzročilo polom 
stavke. Vendar pa so mornarji, glasom nji
hovega proglasa, pripravljeni, da stopijo pri 
prvi priliki zopet v obrambo svojih pravic.

Wranglovo prosjačenje.

Po fašistovskem prevratu v Bolgariji so 
tudi rjski monarhisti pri nas začeli dvigati 
svoje glave. Veliki knez Ciril je izdal proglas, 
v katerem obljublja »mrtvim svobodo, živim 
arest«. Dobili smo tudi poročilo, da je fran
coska vlada dala naši državi 300,000.000 
frankov (poldruga milijarda dinarjev), kar bo 
služilo za nakup vojnega materijala, seveda 
pri francoskih kapitalistih. Velike vsote ste 
dobili tudi Poljska in Romunija za vojne pri
prave proti Sovjetski Rusiji. Ker pa se go
spodarstvo v- Rusiji bolj in bolj konsolidira, 
odhajajo množice ruskih emigrantov nazaj. 
Kakor kaže, se bo večina vrnila navzlic 
protiagitaciji črnoriscev, špijonov, genera
lov, popov, grofov in ostale carisiične ban
de.

Razbojniški čin splitske policije

Ob priliki proslave »Jugoslovanskega Flot- 
lenvereina«, ki dela pod naslovom »Jadran
ska Straža« propagando za našo vojno 
mornarico, je splitska policija, ko je videla, 
da ni na tej fašistovski proslavi nobenih de

lavcev in težakov, navalila na gručo delav
cev, ki so mirno šli skozi mesto, jih brez 
vsakega povoda aretirala in odvedla na 
stražnico. Tam jih je šef policije Bojanić 
pretepel z volovsko žilo, hoteč jih spraviti 
v sobo za mučenje. Našega sodruga Ma
riča bi bili pretepli do smrii, da niso pre
drli tovariši stene ječe in mu prišli na po
moč. Prišlo je do pretepa m^d delavci in 
policaji, v katerem so se posluževali policaji 
vsega, kar jim je prišlo pud roke: sabelj, 
karabink, žilovk, revolverjev itd. Vc-.ndar se 
je delavcem posrečilo iztrgali iz rok poli
cajev Mariča, ki ima težke, življensko ne
varne poškodbe. Vsa splitska javnost, ka
kor tudi dalmatinski in hrvaški proletarijat 
odločno obsoja divjaško početje policije. 
Sekretariat NDSJ za Dalmacijo je poslal to
zadevno protestno izjavo potom odprtega 
pisma splitskemu velikemu županu. Zahte
vamo, da se tega šefa razbojniške bande 
v Splitu lakoj odstrani z njegovega mesta. 
Podoben napad je izvršila Orjuna, ki sicer 
rada »simpatizira« z delavci, na delavstvo 
v tovarni za vagone v Brodu na Savi.

Militarizacija južnih železničarjev

je bila 3. t. m. ukinjena. Tako je‘končala ta 
čudna militarizacija, ki tepta vse zakone 
ustavne države SHS, ki jo je na svojo pest 
povzročil in odredil bivši šef štaba dravske 
divizije podpolkovnik Stojanovič. Imela je 
za posledico to, da je ta človek bil takoj 
prestavljen iz Ljubljane v Prištino.

Mimogrede.
Mož.

V Trbovljah je na nekem shodu na
rodni socijalni tajnik ključavničar Les 

sveto zairjeval, da on jamči, da narod
ni socijalni delavci ne bodo stavkokazi. 

Sedaj opravlja taisti gospod Les kru- 

mirski posel.

»Zarji« v poduk.

»Zarja nam obeta, da nas bodo prak- 

tičp.i socijalisti iz njenih vrst naučili 
socijalizma, ker, češ, da mi nismo prak
tični in naš nauk ni praktičen za se

danjo družbo. Vemo, da nismo praktič
ni, kakor so praktični razni Kristani, 

Bukšeki, Jakliči, dr. Koruni et tutti 

quanti. Za tako praktičnost se pa za

hvaljujemo. Le poglejte, kam ste prišli 
s svojo »praktično« politiko. Kaj ste 

dosegli? za delavstvo seveda, ker za 

sebe so Kristani in Bukšeki dosegli ve

liko. Hvala, pri nas se pravi taki prak
tičnosti drugače — imenuje se kori- 

tarstvo! Capito?

»Nova Pravda« 

od 24. avgusta 1923 v članku: »Laži o stav- 
kokažnji tov. Deržiča« piše g. Brandner, tudi 
iz tistih narodno socijalističnih poslancev, 
ki so glasovali za »zakon o zaščiti države« 
in ki se je v šiški izrazil, da bi še zopet 
glasoval, če bi prišel do tega (Brandtner 
seve nikoli več ne bo prišel do tega) sle
deče: »Nesramen napad na tov. Deržiča si 
bomo dobro zapomnili. (Nas prav veseli.

Op. ured.) Je pa ta napad obenem dokaz, 
kako se komunisti tov. Deržiča boje (tisto 
pa, g. Brandtner, do hudiča nas je strah 
pred njim. Op. ured.) ker vedo, da je čist 
kot kristal, (zato hodi na dan stavke gledat 
na ravnateljstvo s skrbi polnim srcem: 
Kako b i . . .  Op. ured.) obenem pa neupo
gljiv (pred delavstvom, kajpada. Op. ured.) 
in vztrajen (v upogljivosti pred ministri. Op. 
ured.) in jim bo kol tak delal še mnogo 
preglavic (ne verjamemo, pa če je še tako 
znan v Beogradu) itd.

Malo višje pa pravi ta »gromovnik« 
Brandtner, ki menda nikdar drugega ni ci
tai, nego pesem o domovini tožni, zapu
ščeni od S. Gregorčiča: »Takih propalic 
(namreč komunistov) imajo komunisti vse 
polno in kakor smo rekli, so te propalice 
posledica (čujte! Op. ured.) zmotnega ma- 
terijalističnega nauka Karla Marksa, ki goji
v človeku same slabe lastnosti itd ....«  Po 
Brandtnerju je lepa lastnost biti sit na ra
čun delavca. Zdi se nam, da je žaba z 
zelenimi očmi ogledala umotvor in zakva- 
kala jezno, ker ji je bil za pod zobe pretrd. 
»Novi Pravdi« pa naše čestitke!

Glasilo društva strojevodij

je znanstveno ovrglo socijalizem in ko

munizem ter dokazalo, da je Marks te
pec, ker je rekel: »Proletarci vseh de

žel, združite se!« Gospodje iz društva 

strojevodij so znašli novo geslo: »Kru- 
mirji vseh dežel, združite sel«

Filozofija »Slov. Naroda«.

»Zgodovina priča, da je klerikalizem vsaki 
narodni državi nevarnejši notranji sovraž
nik, nego svobodomiselni komunizem«. Tako 
piše »Slov. Narod«. Mi pa vprašamo: Ce 
je res tako, zakaj ste pa potem mesto kle
rikalcev razgnali komuniste?



Kako je?
»V Avstriji je bilo boljše?«

Pod tem naslovom prinaša vladna (ne 

državna) peta »Slovenski Narod«, član
čič, ki ga je baje napisal slovenski 
{podčrtali mi) železničar v beograjski 

»Samoupravi«.

Da seznanimo z njim vse slovenske 
železničarje, evo, ga tu prinašamo v 

izvlečku.
»V debati o železničarskem zakonu 

so se čuli s strani slovenskih klerikal

nih poslancev medklici: »Pod Avstrijo 
je bilo bolje!« Vprašajmo se tudi mi, 

kako je bilo pod Avstrijo in kako se 
sedaj godi železničarjem v Sloveniji?

Na državnih železnicah je bilo vse 
višje uradništvo nemško. Slovenec je 
zelo težko prilezel na višje mesto pri 
železnici. Na čisto slovenske postaje so 
Avstrijci spravljali ne samo Nemce, ne

go izrazite velikonemške agitatorje. 
Železnice so bile glavno sredstvo ger

manizacije.

Sprevodniki so samo na lokalnih pro
gah in v potniških vagonih govorili slo
venski, a še to ne vedno. Na kolodvo

rih človek ni mogel dobiti voznega li
stka, ako ga je zahteval v slovenskem 

jeziku.
Sedaj je vse uradništvo in vse že

lezniško osobje celo v Prekmurju slo

vensko. O  Srbih ali o Hrvatih na slo
venskih železnicah ni niti sledu. Vsi 
slovenski železničarji so našli sedaj 

kruh v svoji domovini in otvorilo se jim 

je še široko polje dela po drugih krajih 
naše domovine.

V avstrijskih časih je bil notranji 

službeni jezik na vseh železnicah iz

ključno nemški.

Sedaj je uradni jezik v notranjem po

slovanju in v občevanju s publiko iz
ključno slovenski, v slovenskem jeziku 
se dopisuje celo s centralnimi oblast- 

vami. Slevenski jezik na železnicah se 
je celo razširil preko mej Slovenije. Ker 

je mnogo slovenskih železničarjev tudi 
na drugih progah, zlasti na Hrvatskem, 

se lahko ludi tam uradni posli izvršuje
jo v slovenskem jeziku, celo v krajih, 
kjer je poprej gospodoval samo mad
žarski ali nemški jezik. Napisi na po
stajah so izključno slovenski. Železnice, 
ki so bile prej glavno sredstvo germa

nizacije, so sedaj popolnoma slovenske 
ter so v veliki meri središče narodnega 

pokreta in lahko trdimo, tudi državne 
misli. To je treba posebno povdarjati. 

Železničarji igrajo veliko vlogo v na- 

rohdnem pokretu: oni so člani, pod
porniki in agilni sotrudniki vseh naci- 
jonalnih društev, n. pr. v »Jugoslovan
ski Matici«, »Sokolu«, »Gosposvetskem 

Zvonu« itd., kakor tudi v kulturnih dru

štvih z narodnim obližjem, n. pr. v Slov. 
planinskem društvu«, »Glasbeni Mati

ci« itd. Po osvobojenju ni bilo narod

nega pokreta, pri katerem bi ne sode

lovali železničarji. . .
Vprašamo sedaj: Pa kdaj je bilo v 

narodnem oziru bolje, ali pod Avstrijo 

ali po ujedinjenju s Srbijo?
Toda tudi v gmotnem oziru bi para

lela ne bila drugačna. Železnice v Slo

veniji so v času vojne popolnoma pro
padle in so se nahajale v groznem sta

nju, ker so morale vzdrževati vse bre
me transporta za vso orgomno italijan

sko fronto. Ako uvažujemo, koliko so 
se sedaj popravile, kakšni so danes 

vlaki in drugo, se moramo vnovič vpra
šati: Kdaj je bilo bolje? Pod Avstrijo 

ali po ujedinjenju s Srbijo?«.

Železničarji, pazljivo prečitajte ta 

člančič. Pisal ga je človek, ki je sit in 

še ima vsega v izobilju. Natisnil ga je 
list, ki je bil vedno hlapec vsake vlade 
in ki lakote in pomanjkanja ne pozna 
(očetje tega lista namreč). In v tej svoji 

sitosti pripovedujejo vam lačnim o slo
venskem jeziku, o njegovih pridobit
vah in pravicah, o pravici biti »Sokol«, 
član »Jugoslovanske Matice« itd. Kakor 
da so že s temi vaši lačni želodci siti, 
kakor da vam je raztrgana obleka po
stala nova, kakor da so lačne žene in 
bosi otroci preskrbljeni s tisto frazo o 

narodnih pravicah.
Siti in debeleči so od vašega stra

danja, tako lahko govore. A njih de
janja so najmanj podobna tisti »narod
nosti« o kateri so jih polna usta. Le 
poglejle! Zveza industrijcev v Maribo
ru sestoji iz članov tudi nemške narod
nosti. Lepo sede v eni zvezi skupaj in

sklepajo, kako bi skupno izžemali slo
vensko delavstvo. Tu »Slov. Narod« 

prav nič ne govori o narodnosti. Tudi 

ne pripoveduje, da so baš mnogi slo
venski uradniki lakrat nemškutarili in 
zatirali slovenske železničarje, kakor 
jih zatirajo sedaj. Inženir, ravnatelj juž. 

žel. Šega sam je bil, ki je nahrulil že
lezničarje: »Die Dienstsprache ist
Deutsch« in za časa Avstrije z bajoneti 
gonil slovenske železničarje. O  teh 

stvareh »Slov. Narod« molči. Ker on je 
samo naroden, če je vlada narodna. 

In če je višja sila proti narodnosti je 
tudi on proti. Slučaj Endliher in tova

riši, katere je oznamenoval, da so zreli 

za — Studenec.

Samo ob sebi je umevno, da se bo v 
narodni državi, (saj kot taka se imenuje 

SHS) upošteval tudi slovenski jezik. Da 
pa imamo tudi sedaj dvojezične na

pise, je dokaz, da je slovenski jezik le 
manj nego srbski. Ker slovenskih na
pisov na hrvatskih in srbskih postajah 
ni, kakor jih ni bilo v Avstriji.. V Av
striji so prestavljali slovenske železni

čarje med Nemce, v Jugoslaviji jih bodo 
sedaj (po novi pragmatiki) med Srbe 
in Macedonce. »Slov. Narod«, ki ne bo 

prestavljen, bo rekel, da je to velik raz
loček. Tisii pa, ki bo prestavljen, bo pa 
čutil isto, kar je čutil, ko je bil pre

stavljen med Nemce. On ne bo v svo
jem domačem kraju. In poleg tega bo 

moral v kraje, ki so za civilizacijo in 
kulturo (le bodimo pošteni in odkriti) 

še daleč, daleč.

Kar se pa tiče materijalnih razmer — 

in te so za delavstvo najvažnejše — 
pa je stara pragmatika veliko pravič
nejša nego sedanja, ustvarjena od go
spodov oblastnikov v SHS., ki je le ne
kak kazenski zakon za železničarje.

Zakaj bi farbali ljudi! Povejte resnico 

gospodje pri »Slov. Narodu«, ker to 
resnico čuti vsak železničar v svojem 

želodcu. Povejte, ali ima železničar- 
stvo v SHS kakšno ingerenco na zava

rovalnico za nezgode, na bolniško bla
gajno? Ali se mu izplačujejo prijemki 
tako, da bi lahko vsaj za silo, povdar- 
jamo, vsaj za silo, izhajal? Povejte, ali 
se lahko živi s plačo, ki z raznimi do
kladami ne presega 4000 K na mesec? 
(Družina s 5 člani). Ali ima pravico 

zborovanja? Ali ima pravico širajka? 
Ali se mu daje obleka, ki je del plače, 

zajamčena po pragmatiki? Ali se ga ne 

ovira v svobodi in izvrševanju držav

ljanskih pravic? Vse to, in še več (kdo 
bi vse našteval), kar si je priboril pod 
reakcijonarno Avstrijo, mu je SHS vze

la in ga spremenila v brezpravno bitje, 

ki se ga izkorišča in se brije iz njega 

norca, kakor je volja raznim ravnate
ljem. Prej je naredil vlogo, prošnjo na 

obrat, ravnateljstvo kolekovine prosto. 
Sedaj je upeljana kolekovina. 3 Din za 

vlogo, 10 Din za odgovor, 1 Din za pri

logo. »Slov. Narod« bo rekel, da je to 
koristno za državo, a železničar bo teh 

13, 14, 15 Din bridko pogrešal. — Bo
gati pa za državo dajejo najmanj in med 

njimi so tudi gospodje okrog »Slov. 

Naroda«.

In pride dopisnik in za njim »Slov. 

Narod«, ki se naravnost smeje in nor
čuje iz železničarske bede, govoreč: 
Tu, v narodni državi SHS vam je dobro, 

kakor nikjer drugod biti ne more. Tu 
lahko govorite slovenski, ste lahko član 
»Sokola« itd. Na želodce pa pozabite, 
to ni važno in niti naravno. O  želodcu 

mislijo le ljudje, ki so potepuhi in pro- 
tidržavni elementi. — Prihajajo pa že 

agenti radikalov s pristopnimi izjavami 
in groze: Vpiši se in pristopi. Če ne, 

boš moral iz domačega kraja v Srbijo, 

ali pa boš odpuščen.

To je dobrota, ki jo imajo železničarji 

sedaj.

Železničarji, dobro si zapomnite, da 
siti nikdar ne bodo razumeli naših te

ženj. Pomnite tudi, da je za vas, lačne, 
greh misliti drugo, nego o narodnosti. 
Za site samo je dovoljeno, da se vežejo 

v »Zveze« tudi z Nemci. Siti lahko pro
dajajo in izdajajo »narodne interese in 
lahko vsemogoče koncesije sklepajo z 
»narodnimi nasprotniki.« Vi pa, trpini, 

sužnji, molčite in pojte samo »Hej Slo
vani«. Ako ne, ste protidržavni in ste 

puntarji, nad katere je treba poslati pu
ške in strojnice, policijo in žandarme- 

rijo in vam odpreti ječe in zapore.

Zapomnite si, da je meščanska drža

va organizacija izkoriščevalcev in pro- 
fitarjev, v kateri ste jim vi in ves pro

letarijat le orodje, ki pridobiva za nje 
bogastvo. Časopisi ala »Slov. Narod« 

pa so njih usta.

Dopisi.
HRASTNIK. — Polomija skrahiranih pa

triotov. — V nedeljo dne 23. septembra 1923 
se je vršil v Hrastniku izlet skrahiranih 
»Svobodašev«, v eni najbolj močni trdnja
vi Svetkove grupe. Izleta se je udeležila 
tista majhna peščica zapeljanih ovčic, ka- 
iere vedno kriče, da je mladina preveč 
revolucionarna, samo zato, ker nočejo 
igrati pajaca tem gospodom denuncianiom, 
katerim je zavedna proletarska mladina že 
obrnila hrbet in jim zaprisegla osveto, da 
se bo maščevala nad tistimi, ki danes za 
Judeževe groše prodajajo razredno zaved
ne proletarce. Ti gg. »Svobodaši« so hoteli 
pokazati moč, katero še imajo, a videli 
smo, da že na celi črti umirajo, ker so se 
vsi nalezli neozdravljive jetike, katero jim 
prinašajo razni Svelkovci, Bernotovci in 
razni drugi njim podobni ptiči. Če napra
vijo še dva izleta, bo prišel nanj itak že 
sam Svetek z njegovo udar-gardo (v ka
tero sprejemajo samo abstinente od polnih 
litrov) in pa Bernot z njegovo diamantsko 
gardo, katera se pa brani tega imena, ker 
ni ravno lepo. Videli smo tudi slavno za
stavo s šesterooglaio zvezdo (in sicer pet 
delov sveta in pa nebo, tako si mi io pred
stavljamo). Omeniti moram tisto udar-gar
do, kateri je poveljeval njen paša Svetek, 
kateri trdi, da je njegova vrsta disciplinira
na in vajena v treznosti. Ti gospodje, ka
teri so postavljeni za to, da delajo na izletih 
red in mir, so rajši opustili to in sedli k ste
klenicam boljšega alkohola in mazali tam 
svoja grla. Sodrugi, omenili vam bomo tri 
slučaje te udar-garde in njeno abstinenco. 
Med nastopom članov se je na mizi, ki ima 
služiti občinstvu, zbrala skupina udarnikov 
in imela pri sebi seve alkohol, katerega je 
kazala telovadcem v vrste, tako da so po
zabili, da stoje pred publiko in mesto da 
kažejo svoje zmožnosti, so se rajši ozirali 
po alkoholu g. Svetka & Co. — Članice so 
pred nastopom tako napajali, da so ne
katere bile nezmožne pokazati svojo moč. 
— Ta slučaj je pa najbolj žalosten, da je 
eden teh gospodov abstinentnih socialistov 
ležal ob Savi tako pijan, da ni veliko manj
kalo, da bi bil notri, a njegov tovariš ga je 
smeje gledal, ne da bi mu pomagal. — 
Tako je izgledal nastop kulturnega društva 
»Svobode« v Hrastniku. In gg. socialisti 
kolnejo, ker proletarska mladina ne mara 
za tako kulturo. Opazovalec izleta.

MOSTE. Tudi v Mostah smo imeli prošli 
teden priliko občutiti dobroto radikalskega 
režima. Bila je skklicana diskuzija NDS), 
a policija jo je prepovedala, češ da je na
znanjen kot referent Lemež, bivši komuni
stični poslanec. To je tako ordinarna krši
tev svobode govora, kakršna se more zgo
diti le v naši blaženi Eshaeziji, kjer tlači 
danes delovno ljudstvo radikalna stranka 
s pomočjo turških begov in nemških mag
natov. Izgleda, da obstoji pravica govora 
samo za Orjunaše in Nikolo Pašića. Kljub 
prepovedi je prispel na kraj zborovanja 
mnogoštevilno moščanski proletarijat, ki ga 
radikalske manire pač ne bodo odvrnile od 
razrednega boja, ampak ga še bolj zbrale 
okrog Nezavisne Delavske Stranke Jugosla
vije, ki edina bo priborila boljšo bodoč
nost jugoslovanskemu delovnemu ljudstvu.

JESENICE. Da se poglobim v politično in 
kulturno življenje proletaskih žena na Je
senicah! — Pred Obznano so bile naše 
zavedne žene in dekleta v velikem številu 
politično organizirane, so se pridno udele
ževale sestankov in so stremele po iz
obrazbi. Danes, ko še bolj potrebujemo izo
brazbe in političnega življenja, ste pa tako 
mrtve in brezbrižne. Povečini vam je znano, 
da obstoja že podružnica politične organi
zacije NDSJ na Jesenicah in da ta organi
zacija zbira okrog sebe tudi žene-prole- 
tarke in da imamo v tej organizaciji enake 
pravice in dolžnosti kakor moški sodrugi, 
pri nas ni nobene razlike med moškimi in 
ženskami v organizaciji. Prirejamo skupne 
sestanke, v kratkem bomo sklicali ženski 
sestanek, ker vidimo potrebo, da pričnemo 
z resnim delom; priporočam Vam pa .dra
ge žene, da se odzovete vabilu na ta žen
ski sestanek. Za predavatelje smo že pre
skrbljene. Zato, žene, na plan, organizirajte 
se in pokažite, da ste solidarne z nami in 
da se boste borile tudi ve skupno z ostalim 
proletarijatom proti kapitalističnim magna
tom. Raziedno-zavedne sodružice so že ob 
začetku ustanovitve naše organizacije pri
stopile vanjo. Prepričana sem, da nam bodo 
sledile druge. Vem, da se marsikatera iz
govarja, da za ženske ni organizacija, pa to 
je napačna trditev. Ravno me žene smo 
potrebne, da se izobražujemo. Ker žena 
in mati je tista, od katere je odvisno vsak
danje gospodinjstvo in vzgoja otrok. Vpra
šam te, draga žena, ali nisi ti potrebna 
proletarske izobrazbe in razvedrila, ko se 
vsak dan mučiš s skrbmi, kaj boš skuhala 
in kako boš svojo deco oblekla pri takšni 
draginji. In mnogo žensk je še, ki se jezijo 
na svoje može, češ da premalo zaslužijo 
in tako marsikateri mož krši osemurni de
lavnik vsled pomanjkanja in nezavednosti 
žene. So pa tudi možje, ki zabrannjujejo 
svojim ženam vstop v organizacijo. — Kli
čem vse tiste, ki ste v tovarni, da stopite 
v organizacijo, ker ve ste ravnotako po
trebne, da se udejstvujete na političnem 
polju. Naj živi razredna zavednost žena! 
Naj živi razredno-zavedni proletarijat!

Zena proletarka.

LJUBLJANA. Smrtna nesreča na zgradbi: 
bolniške blagajne. Na zgradbi bolniške bla
gajne na Miklošičevi cesti se je pripetile 
v soboto nesreča, ki je zahtevala eno de
lavčevo življenje in dva ranjenca. Pone
srečenec zapušča ženo in 4 otroke. Ne
srečo so, kot se vidi, zakrivili inženir, pred
delavec in priganjači, ki se jim je šlo le za 
to, da se stvar takoj naredi in pri tem po 
niso gledali na to, da so bili »punti«, ki 
drže »grušt«, iz starega lesa. Sele po ne
sreči so začeli dovažati svež les. Sploh 
so morali delavci delati na akord in se jih 
jc grozovito izkoriščalo. Krivce te težke 
nesreče se mora brez usmiljenja kaznovati; 
da se jim dokaže, da so tudi v kapitali
stični družbi delavska življenja vredna to
liko kot življenje drugih ljudi.

Vsem čianom m organizacijam NDSJl

Zadnjič smo prinesli predlog resolu
cije centralnega odbora za državno 

strankino konferenco o nacijonalnem. 
vprašanju, V današnji ščtevilki prina
šamo tri.

Vsak član stranke je obvezen, da vse 

te resolucije ne samo prečita, ampak 
tudi preštudira in sicer temeljito pre

študira, kajti to so velevažni predlogi 

za državno strankino konferenco, ki naj 

da močno podlago za nadaljnje delo •< 
Nezavisne Delavske Stranke Jugosla
vije. Vse krajevne strankine organiza

cije so dolžne, vse te resolucije pre- 
diskutirati, zavzeti napram njim svoje 

stališče, staviti eventualne izpreminje- 

valne predloge. To pa je mogoče storili 
le tedaj, ako jih bo vsak posamezen 

strankin član skrbno predelal.
Mi nismo nobena socijalpatrijotska 

stranka, čije vodstvo skliče kongres, ne 
da bi se članstvo pripravilo na kongres 
Mi smo revolucijonama stranka delovnih . 
množic in kot zavedni člani NDSJ mo

ramo sami kovati usodo svoje stranke, , 
se vsi brigati za njen prospeh.

Centralni odbor NDSJ ponovno na
znanja, da nimajo pristopa na strankino 

konferenco one organizacije, ki do L, 
novembra ne obračunajo članarine. Naf 
torej obračunajo takoj one organizacije^ 
ki tega doslej še niso storile!

Pokrajinski izvrševalni odbor NDSJ

********........ .................................................. «t

Listnica uredništva.
Ker se je že parkraf pripetilo, da se 

nam je poslalo dopise, v katerih se je 
neopravičeno napadalo poedine osebe* 
je uredništvo sklenilo, da odslej naprej 

ne priobčuje nobenega dopisa, ki ni po
trjen s štampiljo krajevne organizacije 

in podpisan od dopisnika, ki je določen 

od krajevne organizacije. V krajih, kjer 
obstoja samo strankino zastopstvo, naj 
ono določi iz svoje sredine dopisnika 

in javi njegovo ime na uredništvo lista
J. K. Pragersko. — List dobite. Škorc 

pošljite dopis.

Uredništvo »Glasa Svobode«.

S i. septembrom 1.1. :
se je otvorila 

v Delavskem domu : 't
< K

Karla Marxa (preje Turjaški) trg 2 : [

gostilna
Topla in mrzla jedila. De lavska 
kuhin ja . Abonenti na hrano se 

sprejemajo.

Vsakovrstne tople in mrzle pijače.

D l !  19111
250. teto 1034.
izide koncem oktobra i. 1.

Koledar bo vsestranski in z 
zanimivo in praktično vsebino 
ter bo vezan v polplatno.

O tem obveščamo vse so- 
druge železničarje, da se že 
sedaj pri svojih podružnicah 
naroče nanj.

Obenem izide tudi

Rudarski in kovinarski
i c o l i e d t ó i 'c

Sodrugi rudarji in kovinarji, 
naročajte le svoj koledar!

Lastnik in izdajatelj Konzorcij. 

Odgovorni urednik Anton Šušteršič. 

Tisk tiskarne »Merkur« v Ljubljani.


