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Dimitrije Blagojev.
Umrl jc Dimitrije Blagojev, vodja ko

munistične stranke Bolgarije, najsta
rejši socijalist na Balkamu. Umrl je v 
trenutku, ko je današnji krvoločni re
žim v krvi in ognju zadušil delavsko- 
kmetsko revolucijo. Njegovo smrt je 
pospešil režim, ki ga je že kot nevarno 
bolnega vrgel v balkanske ječe.

Pomen Dimitrija Blagojeva je neiz
meren za razvoj socijalizma, komuniz
ma v Bolgariji in na Balkanu. On je naj- 
markantnejša osebnost v razrednem, 
marksističnem gibanju proletarijata na 
Balkanu v zadnjih štirideset letih. Z 
njegovo pojavo so bili postavljeni te
melji modernega socijalističnega giba
nja na Balkanu.

Vsled svoje velike inteligence in na- 
eiianosti, neizčrpne delavnosti in ener
gije, apostolske vdanosti in neomaje- 
nosti za veliko stvar proletarijata je bil 
Blagojev istočasno učitelj, organiza
tor, agitator, govornik in pisec prole
tariata. O njem lahko brez pretirava
nja rečemo, da je bil poosebljenje re
volucionarnega razrednega boja pro
letariate.

Vsled teh njegovih lastnosti ga bol
garski revolucij onarni proletari jat na
ravnost obožuje. Malokateri proletar
ski voditelj v drugi državi je kdaj uži
val toliko ljubezni in spoštovanja kot 
Blagojev v Bolgariji.

In on je ostal dosleden revolucijonar

do zadnjega. Kot sedemdesetletni star
ček je leta 1911 na kongresu II. inter
nacionale v Kopenhagenu z vsem sr
dom napadal oportunistične tendence. 
A ko je tretja internacijonala pozvala 
svetovni proletariat na plan, je Blago
jev prvi v Bolgariji razvil zastavo te 
internacijonale.

Blagojev se je uspešno udejstvoval 
na vseh poljih revolucionarnega raz
rednega boja od teoretičnega boja do 
agitacijskega. Skratka on je inkarnacija 
močne volje, neizčrpne energije, izredne 
navdušenosti, vzorne discipline in po
žrtvovalnosti.

Blagojev predstavlja s svojim živ
ljenjem divno, veliko borbo; on pred
stavlja klasičen primer, kako je treba 
delati v revolucionarnem boju prole
tarijata. Stotisoči bolgarskih proletar
cev in kmetov, ki danes ginejo po je
čah, blodijo po planinah ali v tišini pri
segajo osveto, objokujejo svojega Bla
gojeva.

, In tudi proletariat Jugoslavije stoji 3 
pieteto pred svetlim spominom na Bla- 
gojevega, tega velikega borca in Ne
storja socijalizma na Balkanu.

Ob tem spominu smo bolj kot kedaj 
do dna duše uverjeni, da mora zmagati 
naša velika stvar, za katero se je tako 
ognjevito in vdano boril in umrl Dimi
trije Blagojev.

Državno gospodarstvo jugoslovanske buržuaziie.

Koliko si že dal za bolgarske sodruge?

Izjava sovjetskega diplomata o SSSR.
Zastopnik sovjetske Rusije v Pragi, 

Jurjenjev je dal praški »Tribuni« slede
če izjave o SSSR.:

Caristična Rusija je tlačila vse na
rodnosti in vse narodnostne manjšine. 
Ona je bila centralistična država in 
sistem nasilnega centralizma je pov
zročil gibanje in reakcijo naroda. Okto- 
berska revolucija je dala vsakemu na
rodu pravico do obstoja in razvoja, in 
vredno je omeniti, da je nastala popol
na svoboda kulturnega ustvarjenja, 
svoboda šolskega pouka, sodišča in 
administrativnega dela v narodnem 
jeziku. To je imelo za posledice mir
ne in delavne tendence med vsemi na
rodi. Vsi narodi so spoznali, da skup
no življenje v sklopu svobodne zveze 
zagotavlja vsakemu od njih popolno 
svobodo razvoja in jamči tudi večjo 
notranjo konsolidacijo in večjo moč 
napram inozemstvu. Zunanja politika 
enotne sovjetske zveze je tudi enotna, 
pri čemer se seveda ščiti interese vsake 
poedine zvezne republike.

Nekje v inozemstvu se misli, da je 
stvorjenje SSSR samo formalnost. Ta
ko mišljenje izvira iz nerazumevanja 
ali zlobnih namenov. Vsaka zvezna re
publika čuva svojo svobodo in ima pra
vico izstopiti iz Saveza, Rusija ne bo 
požrla saveza, niti ne bo savez požrl 
Rusije, ki ji je v savezu zagotovljeno 
mesto, ki odgovarja njenim materijel- 
nim in kulturnim potrebam.

Zakaj se tudi pri nas na tak način 
ne reši nacijonalnega vprašanja, zakaj 
se tudi pri nas ne da najširše avtono
mije Slovencem, Hrvatom, Makedon
cem, Črnogorcem i. dr.? Zato ker pri 
nas vlada kapital, pohlep po profitu, 
po izkoriščevanju. Narodi in narod
nostne manjšine si toliko časa ne bodo 
priborile samouprave in svobode, do
kler bodo prepuščale zastopstvo svojih 
interesov klerikalcem, muslimanskim 
begom, zagrebški buržuaziji et Co., ki 
ne mislijo resno na avtonomijo poedi- 
nih narodnosti, ampak imajo v svojih 
programih samo zato parolo avtono
mije, da z njo lovijo na limanice tlače
nega kmeta in delavca,

Socijalistična stranka Jugoslavije se 
je izkazala tudi pri narodnostnem vpra
šanju, da ni zastopnica interesov de
lovnega ljudstva Jugoslavije, ampak da 
je ona le za to tu, da s pomočjo policije 
ovira revolucionarno gibanje delovne
ga ljudstva Jugoslavije.

Edino Nevazisna Delavska Stranka 
Jugoslavije se bori iskreno za najširšo 
samoupravo vseh narodnosti in narod
nostnih manjšin,

za svobodno federacijo vseh naro
dov v zvezni delavsko-kmetski repu
bliki Balkana in Podonavja.

Edino NDSJ je za to, da pripada de
lavcu tovarna in kmetu zemlja.

Politika kapitalističnega razreda naj- 
jasnje odseva iz številk, kako se upo
rablja denar v današnji kapitalistični 
državi.

Poslušajmo, kako je bilo v tem oziru 
v Jugoslaviji v preteklem proračunskem 
letu. Porabilo se je: 
za vojaštvo . . . 6300 milijonov Din 
za ostalo upravo . 2600 
za pospeševanje
gospodarstva . . 360 „ „

Glavna opora za reakcionarni režim 
proti delavcem in revnim kmetom je 
vojaštvo, so bajoneti, ki morajo krotiti 
lačne želodce rudarjev, železničarjev 
in javnih nameščencev. Bajoneti slu
žijo srbski buržuaziji, združeni v ra
dikalni in demokratski stranki, da lahko 
brezobzirno izkorišča celokupno slo
vensko, hrvatsko in srbsko ljudstvo. 
Zato je treba največ dati za vojaštvo, 
ki naj poleg tega služi francoskemu 
imperijalizmu, da pošlje jugoslov. de
lavce in kmete v boj proti Rusiji in če 
treba tudi proti nemškim delavcem in 
kmetom. Zato je dal Pariz Pašiću 300 
irtiii iiiuv frankov za oboroževanje. Ta

ko je delala tudi Avstrija, caristična 
Rusija in Nemčija v znamenju »Vse za 
vojaštvo!«

Sokrivi tega gospodarstva so Radič 
s svojo abstinenčno politiko, ki je s 
svojo odsotnostjo omogočil srbski bur
žuaziji, da je uvedla v Jugoslaviji re
žim belega terorja in srbskega impe
rializma. Sokrivi so tudi naši kleri
kalci, ki so po prevratu pomagali skup
no s hrvatsko in srbsko buržuazijo udu- 
šiti delavski pokret in tako postaviti 
temelj za današnje stanje. Ves federa
listični blok pa je pomogel radikalni 
stranki, kot predstavnici srbske bur- 
žuazije k samovladju, ker je zahteval 
»homogeno radikalno vlado«. S tem je 
omogočil, da se je še bolj utrdil da
našnji režim in da se bo še dalje tako 
gospodarilo.

Izhod iz tega je samo ta, da se str
nejo delavci in revni kmetje cele države 
brez razlike narodnosti in da prično 
boj v Neodvisni Delavski Stranki Jugo
slavije za delavsko-kmečko fede a livno 
republiko podunavsko-balkaaskih de
žel.

NDSJ se bori za svobodno zvezo federa* 
tivnili delavsko - kmečkih republik na

Balkanu.

Demonstracija ljubljanske delavske mladine.

Živela enotna bojevna fronta delavcev 
in kmefov.

11. oktobra zvečer so se začeli zbi
rati pred mestnim magistratom vajenci 
vseh obrti v Ljubljani, da zahtevajo 
otvoritev obrtno-nadaljevalnih šol.

Zbralo se jih je nad 500. Hoteli so 
iti naravnost v prvo nadstropje, kjer se 
je ravno vršila seja ljubljanskega ob
činskega sveta. Policija je pri tem nji
hovem poskusu, priti v mestno poslo
pje, aretirala štiri mlade sodruge in 
poskušala vajence nagnati domov. Ali 
vajencev ni nastop policije popolnoma 
nič preplašil, temveč so vztrajali na 
mestu s sklepom, da se ne ganejo z me
sta dokler ne dobe od občinskega sve
ta odgovora na svoje zahteve in dokler 
policija ne izpusti aretirane sodruge.

Iz svoje sredine so določili tročlan- 
sko delegacijo, da gre k županu. Ta 
delegacija se je volila po strokah in 
sicer so bili izvoljeni za kovinarsko s. 
Maiul Iv., za brivsko s. Gorenc in sfav- 
binsko s. Hafner, sami pridni bralci 
»Prol. Mladine«.

Policija je še vedno ovirala njihov 
vstop v magistrat. Delegacijo je spre
jel župan v prvem nadstropju, nakar je 
govoril z balkona vajencem s. Lemež, 
ki so ga vajenci burno pozdravljali ob 
njegovem nastopu, med njegovim govo
rom in ploskali njegovim izvajanjem, da 
bo zlasti klub NDSJ delal z vsemi si
lami na tem, da se odpro obrtno-na- 
daljevalne šole v Ljubljani, za katere 
morajo nositi stroške kapitalisti in dr
žava.

Govorili so nato še občinski svetniki 
drugih strank, ali njih ni utegnila poslu
šati številno zbrana mladina, ki se je

pulila da dobi v roke »Prol. Mladino«, 
nad katero kličeta hudiča in pekel 
zlasti »Jutro« in »Slov. Narod«, češ da 
kar mrgoli strastnih napadov na ka
pitalizem in njegove pandurje — Or- 
junce.

Ali del. mladina se ni zadovoljila sa
mo z odgovorom občinskega sveta, 
temveč je hotela ponovno priti v magi
strato psslopje, da reši svoje sodruge, 
ki jih je še vedno imela policija v ro
kah. S. Lemež se je pojavil na vratih, da 
bodo sodrugi takoj izpuščeni in med
tem se je že prikazal prvi aretiranec. 
Nato se je šele razkropila po domovih 
del. mladina, pripravljena vztrajati v 
boju do zmage.

Demonstracija je zelo razburila ured
nike kapitalističnega »Jutra« in »Slov. 
Naroda«, ki sta mnenja, da del. mladi
na nima nobene druge pravice kot 
garati in biti streljana od Orjuncev.

Delavska mladina jim bo še doka
zala, da tvori ona kljub vsemu najna- 
vdusnejšo in najognjevitejšo trupo v 
enotni bojevni fronti revolucijonarnega 
proletarijata.

Odrasli proletariat bo podpiral upra
vičen boj vajencev in mladih delavcev 
v zavesti, da koristi celokupnemu de
lavskemu razredu, ako reši svoj nara
ščaj bede in obubožanja.

Ta demonstracija bo vzbudila one 
mlade delavce, ki še niso spoznali, da 
je njihova edina rešitev ramo ob rami 
bojnega proletarijata, da je njihovo 
edino mesto v proletarskih mladinskih 
in strokovnih organizacijah.

Mladina, naprej — kljub vsemu!

Proč z wOrjuno"I Proč s fašistovskimi 
bandam.!.



Internacionalni pregled-
Revolucionarna delavska vlada na 

Turinškem.

V zadnji številki smo poročali, da 
se je sestavila revolucionarna delav- 
ska vlada iz komunistov in socijalistov 
(levih) na Saškem. Njej sledi Turinška, 
druga industrijska zvezna republika 
Nemčije. Na Turinškem se je vršil kon
gres obratnih svetov, na katerem je bi
lo 400 delavskih zastopnikov; izmed teh 
je bilo 44 nestrankarskih, 34 socijali
stov, vsi ostali pripadajo komunistom. 
Kongres je sklenil, da se sestavi revo
lucionarna delavska vlada na Turin
škem. Notranje ministrstvo je poverjeno 
komunistom. Med Turinško in Saško je 
sklenjen dogovor v svrho skupnega na
stopa proti bavarskim fašistom.

Srednja Nemčija žarišče proletarske 
revolucije.

Srednja Nemčija je postala žarišče 
proletarske revolucije v Nemčiji s tem, 
da so se stvorile revolucijonarne de
lavske vlade v Saški in Turinški, katerih 
podlaga je boj proti reakciji in fašislov- 
ski ksntrarevoluciji, ki grozi zlasti iz 
Bavarske. Delavska vlada v Saški in 
Turinški je prišla tudi v oster spor s 
centralno reakcijonarno vlado v Berli
nu. Ves problem leži sedaj v tem, če bo 
srednjenemškemu proletarijatu sledil 
tudi proletarijat v ostali Nemčiji.

Ojačenje revolucijonarnega gibanja na 
Poljskem.

Kljub vsemu terorju, ki ga vrši polj
ska buržuazija nad narodnostnimi manj
šinami, (ki tvorijo nad 30% prebival
stva na Poljskem! in delavskim razre
dom, ki je izpostavljen še hujšim pre
ganjanjem kot jugoslovanski, silno na
rašča revolucijonarno gibanje pod vod
stvom komunistov, čeprav so postav
ljeni izven zakona. Oni vodijo številne 
stavke in pripravljajo za slučaj po- 
osirenja dogodkov v Nemčiji generalni 
štrajk v vsej Poljski. Ko so oblasti ob 
priliki štrajka v Šleziji zaprli tamošnje- 
ga komunističnega voditelja Cewieczo- 
reka, se je zbralo pred vlado 30.000 
delavcev, ki so zahtevali, da se zapr
tega sodruga brezpogojno izpusti. Po
licija se je morala udati in izpustiti Ce- 
wieczoreka.

V soboto je eksplodiralo v Varšavi 
25 vagonov smodnika in vladine vesti 
trdijo, da so komunisti pognali v zrak 
smodnik. Najbrže pa gre zato, da je 
uprizorila to eksplozijo vlada sama, ki 
jo hoče naprtiti komunistom, da bi s tem 
opravičila svoj teror nad proletaria
tom. Ali poljski proletarijat, ki ga je 
prej tlačil ruski carizem desetletja, polj
ski revolucijonarni proletarijat, nad ka
terim je 15 let visel caristični »zakon o 
zaščiti države«, ima dovolj izkušenj in 
odporne sile proti vsem tem mahinaci
jam poljske buržuazije in soldateske.

Zveza sovjetskih republik in italijansko- 
jugoslovanski spor.

Zveza sovjetskih republik zavzema 
svoje stališče k vsakemu važnemu do
godku tudi izven Rusije. Za nas je brez- 
dvomno zanimivo njeno stališče na- 
pram zadnjemu italijansko-jugoslovan-

skemu sporu glede Reke. Ona pravi, 
da nima za enkrat nobenega interesa 
na tem, da bi se vtikala v to sporno 
zadevo zlasti radi tega ne, ker jugo
slovanska vlada še do danes ni stopila 
v nobene odnošaje z zvezo sovjetskih 
republik, ampak nasprotno hlapčuje 
sovražnikom ruskega delovnega ljud
stva. Nadalje očitajo sovjetske repu
blike Jugoslaviji, da tudi ona tlači rav
no tako narodnostne manjšine kot Ita
lija. Zveza sovjetskih republik je za po
polno svobodo vseh narodov brez iz
jeme. — Gospodje »nacijonalisti« in 
buržuji, kaj porečete na to grenko res
nico?

Britanska konferenca.
Z režijsko umetnostjo, ki jo ima an

gleška buržuazija, se je sklicala za
četkom oktobra britanska konferenca 
na kateri so zastopane tudi vse važ
ne angleške kolonije. Ta konferenca 
dokazuje željo angleških imperijalistov, 
da bi zbežali iz krize kapitalistične Ev
rope v neskončne daljave velikobritan- 
skega imperija. Na tej konferenci se 
•pomemkujejo zastopniki Kanade in Av
stralije, Nove Zelandije in južne Afri
ke, Nove Fundlandije, Indije in Irske, 
kako naj pride buržuazija britanskega 
(angleškega) imperijalizma »z združe
nimi silami« iz vedno ostrejše svetovne 
krize.

Iz tega vzroka je ta konferenca važ
na za svetovni proletarijat in posebej za 
proletarijat Balkana. Če bi bilo mogoče 
ozdravljenje svetovnega kapitala, bi 
moralo to ozdravljenje iziti iz Anglije. 
In angleški imperijalisti sami vedo, da 
to ne bo šlo. Sedanji ministrski pred
sednik Anglije Baldwin je dejal pri 
prvi seji konference: »Če si pogledamo 
Evropo, kakršna je danes, in če to sliko 
primerjamo z nadami, ki smo si jih sta
vili pred štirimi leti, najdemo malo, kar 
naj bi nas navdušilo v našem delu.«

Prepričani smo, da meščanski politi
ki, ki razpravljajo sedaj v Londonu na 
svoji britanski konferenci, ne bodo na
pravili nič drugega kot nekaj slovesnih 
frazerskih govorov o potrebi reševanja 
kapitalizma. Za kapitalizem ne bo pri
nesla britanska konferenca ravno tako 
nič zdravilnega. — Kajti kapitalistični 
temelji so se omajali in zato se mora 
vsa kapitalistična zgradba vkljub po
božnim željam kapitalistov rušiti.

Politične vesti.
Cirkus v radikalni partiji.

Nekaj ljubljanskih koristolovcev se je 
pred časom polakomnilo bogatega zaklada, 
s katerim razpolaga srbska radikalna stran
ka — pa so šli in ustanovili odbor te 
stranke za Slovenijo. Potem so se vsedli 
in vlekli denar iz strankinega fonda. Za 
volitve in za pristaše. (Ker hoče vsakdo, 
ki vstopi v to stranko, imeti svoj pristop 
doslovno poplačan.) V Beograd pa so pi
sali kako »naraščajo«. (Njih žepi?) Kar jim 
pride nekega dne g. Emil Stefanovič, ki je 
»radii« »samo« za temeljno mesečno plačo 
4500 Din z idejo, da napove boj vsem onim, 
svojim tovarišem, ki so bolj žrli iz radikal
nega korita kot on — da pride sam na 
njihovo mesto . To so uganili ljudje, ki so

kričali pred Mestnim domom: »Stefano
viča v jadransko banko.« — Pa so ga 
vrgli na cesto. Kajti, če je preveč »funkci- 
jonarjev«, se utrudijo, pa če bi tudi vsi 
ravnali po slavnem vzgledu svojega to
variša odbornika, ki si je dal montirati na 
svojo pisalno mizo telefon — toda brez 
spoja. Tako, da so se v njegovi sobi (mož 
stanuje v Selenburovi ulici in je po poklicu 
krojač) odigravali vsakodnevno velezna- 
čilni pogovori. Znanci so hodili namreč k 
njemu in ga prosili, naj posreduje zanje 
pri ministru Zupaniču. Mož je vzel tele
fonsko slušalo raz mize in začel velevažno 
konferenco — namesto z ministrom — s 
svojo lastno mizo, ker telefon, kot smo že 
povedali, sploh ni bil telefon, ampak samo
— slušalo. Ljudje pa so bili zavzeti nad 
toliko požrtvovalnostjo gospoda »odbor
nika«. — Torej gospod Stefanovič je mo
mentane na cesti in napovedal je krvavi 
boj svojim gospodarjem Jadranski k-anki. 
Najpreje je sklical javen shod. Prišlo je 
mnogo naroda. 60% orjunašev, drugo pa 
»firbci«, »Jutrovi« uredniki »fakinaža« itd. 
Yi% o — radikala! (En gros! Neka jim budel) 
Shod pa je g. Lukan prepovedal — skli
cujoč se pri tem na ustavo naše kraljevi
ne, kjer stoji, da je vsem državljanom svo
boda govora in zborovanja zajamčena. Pa 
so rekli' Orjunci: »Naj se predrzne nam to 
napraviti — za druge pajace pa ne bomo 
hodili v žerjavico — « in zavil je narod preko 
bulvara, kjer je pobral še študenterijo in 
papana Danila (tudi radikal?) pred vladno 
palačo. Tam se je povzpel g. Emil do široke
ga naročja boginje pravice, jo pokril s svo
jim klobukom in začel svoj velepolitičen go
vor. Trajal je pet minut — od teh so bile 
tri namenjene pridobivanju, za govor vele
pomembnega zraka. V teh dveh minutah je 
šestkrai upotrebil sočno in zvočno besedo: 
»kurbarija«, bil je ogromen »hec« — poseb
no po vsakokratni uporabi zgoraj omenjene 
besede. Nato nas je pozval, da se razide
mo. In smo se razšli — v grobni tišini — 
kadar je kdo zavpil »Živel Pašič« — in v 
urnobesnem živjo rjovenju — ko se je z 
druge strani oglasil klic: »Živel Rade Pa
šič — Živel dr. Ažman in Anita Berber.« 
Ljubljanski teater je letos »zos« — v kinih 
igrajo same tužno-žalostne stvari, (on jo 
hoče — pa je ne more, ona ga hoče — pa 
ga ne more — navsezadnje se pa le ob
jameta — več pa tako policija ne dovoli). 
Latermanov drevored sameva — kje bi bile 
svetle točke tega larmojantnega življenja — 
ako ne bi bilo naših političnih strank — ? 
Hvala ti — slovenska radikalija. Gospodje 
demokratje — sedaj je vrsia na vas. Cir- 
censes, circenses ljudstvu. Kruha se je itak 
že odvadilo. Tank.

Rusko-perzijska banka.

Da iztrga iz angleških krempljev in vpliva 
perzijski narod, je Sov Rusija ustanovile 
rusko-perzijsko banko, ki se je odprla v 
Teheranu meseca septembra 1923. S tem 
pa se je tudi odprla nova plodonosna faza 
ruske gospodarske delavnosti. Odkritje te 
banke pa brezdvomno pomeni tudi utrdi
tev gospodarske podlage Rusije .in pa iz
polnitev želj perzijskega trgovstva, ki je 
bilo odvisno od monopola angleške banke, 
takoimenovane Sahinšah.

2e carska Rusija je spoznala važnost in 
vlogo, ki bi jo igrala banka glede ruskih 
gospodarskih načrtov v Perziji. Saj je pri
bližno že pred vojno 60% vseh zunanjih 
trgovskih odnošajev Perzije odpadlo na Ru
sijo. Diskontna in Kreditna banka je imela 
v resnici funkcijo državne banke perzij
skega šaha, dasiravno je financirala isto
časno vse koncesije carske vlade. Imperi- 
jalistična politika carizma, ki je bila zainte
resirana za ustvaritev gospodarskih opor
nih točk zgolj iz strategičnih namenov, je 
morala Diskontni in Kreditni banki vsiliti 
svojo politiko, ki je pogosto krenila s poti 
principa komercijelnih ugodnosti. Široko od
prt kredit, mnogokrat brez reelne garancije, 
je privedel do tega, da so operacije Dis
kontne in Kreditne banke leto za letom 
pretrpele velike izgube.

Radič in kmetje. Dva meseca sta pre
tekla, odkar je g. Radič odšel v Anglijo, 
da pri angleških kapitalistih in imperia
listih išče pomoči za hrvaiske kmete in 
svojo republiko. G. Radič je s tem pokazal, 
da veruje bolj v pomoč angleških imperi- 
jalisiov kot pa v moč delavnega ljudstva. 
In Radič ni dosegel v svojem dvomeseč-

S nem bivanju v Londonu ničesar; edino nje- 
k govo delo ta čas je 17 pisem, ki jih je 

poslal svojemu listu »Slobodni dom«. Mor
je besedi, a nobenega stvarnega rezultata. 
Kajti kako naj simpatizirajo z republikanr 
skimi kmeti angleški imperijalisti, ki naj
huje zatirajo stotine milijonov kolonijalnih 
narodov in Ircev. To bo menda dovedlo do 
spoznanja mase okrog HRSS, da je edina 
rešitev v tem, da zapustijo pacifistična po
ta in frazerstvo o mirotvorni republiki in 
da stopijo skupaj z delavci v odločen boš 
za svoje zahteve. In v tem svojem boju 
bodo imeli delavci in kmetje na svoji stra
ni delavce in kmete drugih dežela, zlasti 
Sovjetske Rusije.

30 novih generalov. Te dni se je mudil 
g. dr. Korošec pri Nikoli Pašiču, tudi po
krajinski namestnik Hrvaiske dr. Cimič je 
bil pri Pašiču in mu je razlagal namene 
hrvatskega Rade Pašiča. Pašič je priprav
ljen držati oblast v svojih rokah do vo
jaške diktature, ki jo imenujejo radikali 
»inicijativo od zgoraj«. Da se pripravljanje 
vojaškega režima ponovno javno potrdi, bo 
ob priliki prestolonaslednikovega krsta ime
novanih novih 30 generalov- belorokcev.

»Orjuna« in Trboveljska družba. »Or- 
juna« skuša v svoji zadnji številki na vse 
načine dokazati rudarjem, da je ona nji- 
fcova rešiieljica in sovražnik trboveljske 
družbe. Rudarji pa vedo, da so bili Orjunci 
prvi štrajkbreherji in da so dobili iz Ljub
ljane še nekaj svojih študentkov, da delajo 
stavkolomsivo. Nadalje vedo rudarji tudi 
to, da je to že stara fašistovska navada, da 
se hočejo na eni strani delavstvu dobrikati, 
da bi ga potem tem huje udarili s pomočjo 
zapeljanih delavcev. Ali rudarji so že to
liko razredno ustaljeni, da ne bodo Orjunci 
med njimi ribarili, kakor tudi ne radikali. 
Rudarji vedo, da je njihova rešilna pot v 
revolucionarnem rezrednem boju in da je 
njihov steber zlasti na političnem polju NDSJ. 
Torej, »Orjuna«, vrzi se rajši na hvaležnejše 
polje, ki bi obstojalo za enkrat v tem, da 
malo popaktiraš z gg. Tokanom, Miheveem 
& Co. v svrho upostavitve skupne fronte 
za zidanje Orjunaškega doma in rušenje 
delavskih domov.

Na podlagi pogodbe je sovjetska vlada, 
prepustila to Diskontno in Kreditno banko 
leta 1921 perzijskemu ljudstvu. Zopetna tr
govska pogajanja pa so zahtevala usta
novitev lastnega bančnega aparata v Per
ziji. Pojemanje gospodarskih odnošajev 
med Perzijo in Rusijo med vojno in med 
revolucijo je porabila Anglija in ni le samo 
trgovino s Perzijo vzela v svoje roke, nego 
tudi kontrolo vsega gospodarskega in fi
nančnega življenja. To je izrabila banka 
Sahinšah, da je pritegnila nase finančno 
kontrolo perzijske vlade vedno bolj in bolj, 
z druge strani pa je valutno rezervo dežele 
sistematično pustošila. Najbolj je bila s tem 
obremenjena perzijska trgovina. Sicer so 
imeli Angleži v Perziji monopol na izvoz» 
niso pa, razen dragocenosti in preprog, ni
česar izvažali. To je privedlo do ostre kre
ditne in valutne krize, in je stala Perzija 
pred nevarnostjo finančnega bankrota. Ta 
politika je zadela na oster odpor pri perzij
ski trgovini. Trgovstvo je razvijalo široko 
agitacijo proti gospodarski politiki angle- 
žev in zahtevalo energično prepoved izvo
za na srebro. Za slučaj, če se jim ne ugodi, 
so pretili, da zaprejo bazarje (sejme), kar 
velja na iztoku za najostrejše protestno 
sredstvo. Ta energičen nastop je prisilil 
parlament in anglofilsko vlado, da je pre
povedala izvoz dragocenosti.

Iz sovjetske Rusije.
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Bivši nem ški m in . predsed
nik W irth o sijajnem  

napredku sovjetske Rusije.
V »Prager Tageblatt« je priobčil pred

zadnji nemški kancler (ministrski predsed
nik) Wirth članek o svojih Vtisih v Rusiji, iz 
katere se je ravnokar povrnil. V trenutku, 
ko je znova započela ostra kampanja faši
stov vseh dežela proti boljševikom, so izva
janja malomeščana Wirtha (on je voditelj 
nemškega »centruma« — to je katoliška 
stranka SLS.) o velikem napredku sovj. re- 
poblik brezdvomno pomembna. Naj sledi tu 
njegov članek:

Na vseh straneh se obnavlja . . .

Živi se danes v Petrogradu ali v Moskvi 
pravzaprav ravnotako kot pred vojno. Kdo 
bi se še pred tremi leti mogel misliti, da 
bodo trgovine juvelirjev, kjer se zmore ku
piti najsijajnejše rubine in smaragde, zopet 
otvorjene? Samo ob sebi je nadalje umev
no, da se servira v velikih restavracijah rav
no tako kot drugod v zapadni Evropi. Samo,

da se v Moskvi poleg tega lahko še kop
ljete v kavijaru, ako imate za to veselje, in 
da dobite povsod ona sijajna kavkaška vi
na, ki spominjajo nekoliko na ogrska in da 
si lahko kupite na vsakem vogalu najokus
nejše »sandviche«. V vseh mestih se ne
umorno popravlja, defekti prošlosti izginja
jo vedno bolj.

Armada dobro oblečena in sita . . .

Najbolj začuden sem bil nad nacijonalnim 
duhom (?), ki se je polastil tudi vodilnih 
osebnosti. Da je prebivalstvo nacijonalno, se 
mi ni zdelo niti čudno. Nočem s tem reči, da 
bi bil ta ruski nacijonalizem naperjem proti 
Nemčiji — toda vsakdo, ki bo imel z Ru
sijo opravka, bo moral s to činjenico ra
čunati. Izraža se ta, naravno, najvidnije med 
armado. Videl sem nekaj vojaških vaj in 
parad. Govoril sem z velikim številom vo
jakov in častnikov, in bil sem direktno pre
senečen radi njih izvanredno dobre forme 
in radi dobrega razpoloženja, ki med njimi 
vlada. Naravno, da so bili vsi dobro hra
njeni, uniforme so bile snažne in čedne, in 
vsi so zapustili v meni vtis discipliniranih in 
inteligentnih moči. Pozneje, v Nemčiji, so 
mi pripovedovali, da obstoja ruska armada 
povečini iz kitajcev in kirgizov. Toda, vi
del sem mnogo vojaštva, med njimi pa niti 
enega kitajca in niti enega kirgiza.

Mladina.

Ta dah discipline pa sem imel priliko do
živeti še pri drugi priliki v Moskvi: ob 
mogočni demonstraciji komunistične mladi
ne. Saj je znano, da skrbi vlada prav po
sebno za otroke in mladino. Toda nad 
eksaktnostjo, svežostjo in formo teh mla
dih ljudij, ki so korakali mimo mene v ne
preglednih kolonah, sem bil vseeno prese
nečen. Najrazveseljivejši pojav pri njih pa 
je, da ni niti eden med njimi zavžil alko
hola. Sploh bo ta zmaga nad alkoholom, ki 
se je v Rusiji danes uresničila, nepregledne 
važnosti pri preporodu ruskega naroda.

O kmetijski razstavi.

Takrat je bila najvažnejša prireditev: po
ljedelska razstava. Ta razstava spada med 
najbogatejše in najlepše od vseh, kar sem 
jih kdaj videl. Tam se vidi različne tipe, ki 
jih prikazuje ruska vas. Tu stoji n. pr. majhna 
hišica nemškega kolonista od Volge. Neko
liko kvadratnih metrov dalje pa je postav
ljena cela kirgiška vasica, toda to ne v 
imitaciji! Pravega kmeta se je presadilo 
semkaj s hišo in z vsem, kar je krog nje. 
Zastopani so vsi narodi in plemeni širne 
Rusije s svojimi nacijonalnimi posebnostmi. 
Vlada pa pošilja brezplačno vsak dan ne
koliko posebnih vlakov kmečkega ljudstva 
v mesto — iz najbolj oddaljenih provinc, da

I
bo kmet sam lahko videl, kako pravzaprav 
živi. Obenem ima razstava velik vzgojni

■ pomen. Kmetom se ob tej priliki pokaže, 
kako lahko obdeluje zemljo po modernem 
načinu, kako lahko stopnjuje s pomočjo 
agrarno-kemičnih sredstev svojo produk
cijo in v koliko bi mu tudi živina bolje uspe
vala, ako bi pazil bolj na snažnost in dobro 
nego. In vse to se mu ne prikazuje v dol
gočasni teoriji, pač pa na živih, mnogo« 
brojnih zgledih. To vzgojno delo v prid 
ruskemu kmetu, zasluži vse preje, kot pa 
podcenjevanje.

Izvoz žita.

Imam vtis, da doživlja Rusija perijodo na
glega povzdiga. Poizvedoval sem, v koliko 
da zaostaja obseg letos obdelane zemlje 
za onim pred vojno. Toda iz povsem vero
dostojnih virov sem dognal, da je letošnji 
obseg ravnotolik, kot oni iz leta 1913. Tudi 
sem mnenja, da bi imela Rusija to leto iz
vanredno dobro, oziroma rekordno letino 
žita, ako ne bi prišla ona dolga deževna 
peri joda. Ta dolgotrajen dež je polju precej 
škodoval — vseeno pa smejo računati Rusi 
že zopet kot v predvojnih letih s tem, da 
postanejo izvozna država za žito.

*  *  *



Internacionalni pregled-
Revolucionarna delavska vlada na 

Turinškem.

V zadnji številki smo poročali, da 
se je sestavila revolucionarna delav
ska vlada iz komunistov in socijalistov 
(levih) na Saškem. Njej sledi Turinška, 
druga industrijska zvezna republika 
Nemčije. Na Turinškem se je vršil kon
gres obratnih svetov, na katerem je bi
lo 400 delavskih zastopnikov; izmed teh 
je bilo 44 nestrankarskih, 34 socijali
stov, vsi ostali pripadajo komunistom. 
Kongres je sklenil, da se sestavi revo
lucionarna delavska vlada na Turin
škem. Notranje ministrstvo je poverjeno 
komunistom. Med Turinško in Saško je 
sklenjen dogovor v svrho skupnega na
stopa proti bavarskim fašistom.

Srednja Nemčija žarišče proletarske 
revolucije.

Srednja Nemčija je postala žarišče 
proletarske revolucije v Nemčiji s tem, 
da so se stvorile revolucionarne de
lavske vlade v Saški in Turinški, katerih 
podlaga je boj proti reakciji in fašistov- 
ski k©ntrarevoluciji, ki grozi zlasti iz 
Bavarske. Delavska vlada v Saški in 
Turinški je prišla tudi v oster spor s 
centralno reakcionarno vlado v Berli
nu. Ves problem leži sedaj v tem, če bo 
srednjenemškemu proletariatu sledil 
iudi proletariat v ostali Nemčiji.

Ojačen j e revolucionarnega gibanja na 
Poljskem.

Kljub vsemu terorju, ki ga vrši polj
ska buržuazija nad narodnostnimi manj
šinami, (ki tvorijo nad 30% prebival
stva na Poljskem) in delavskim razre
dom, ki je izpostavljen še hujšim pre
ganjanjem kot jugoslovanski, silno na
rašča revolucijonarno gibanje pod vod
stvom komunistov, čeprav so postav
ljeni izven zakona. Oni vodijo številne 
stavke in pripravljajo za slučaj po- 
ostrenja dogodkov v Nemčiji generalni 
štrajk v vsej Poljski. Ko so oblasti ob 
priliki širajka v Šleziji zaprli tamošnje- 
ga komunističnega voditelja Cewieczo- 
reka, se je zbralo pred vlado 30.000 
delavcev, ki so zahtevali, da se zapr
tega sodruga brezpogojno izpusti. Po
licija se je morala udati in izpustiti Ce- 
wieczoreka.

V soboto je eksplodiralo v Varšavi 
25 vagonov smodnika in vladine vesti 
trdijo, da so komunisti pognali v zrak 
smodnik. Najbrže pa gre zato, da je 
uprizorila to eksplozijo vlada sama, ki 
jo hoče naprtiti komunistom, da bi s tem 
opravičila svoj teror nad proletaria
tom. Ali poljski proletariat, ki ga je 
prej tlačil ruski carizem desetletja, polj
ski revolucionarni proletarijat, nad ka
terim je 15 let visel caristični »zakon o 
zaščiti države«, ima dovolj izkušenj in 
odporne sile proti vsem tem mahinaci
jam poljske buržuazije in soldateske.

Zveza sovjetskih republik in ifalijansko- 
jugoslovanski spor.

Zveza sovjetskih republik zavzema 
svoje stališče k vsakemu važnemu do
godku tudi izven Rusije. Za nas je brez- 
dvomno zanimivo njeno stališče na- 
pram zadnjemu italijansko-jugoslovan-

skemu sporu glede Reke. Ona pravi, 
da nima za enkrat nobenega interesa 
na tem, da bi se vtikala v to sporno 
zadevo zlasti radi tega ne, ker jugo
slovanska vlada še do danes ni stopila 
v nobene odnošaje z zvezo sovjetskih 
republik, ampak nasprotno hlapčuje 
sovražnikom ruskega delovnega ljud
stva. Nadalje očitajo sovjetske repu
blike Jugoslaviji, da tudi ona tlači rav
no tako narodnostne manjšine kot Ita
lija. Zveza sovjetskih republik je za po
polno svobodo vseh narodov brez iz
jeme. — Gospodje »nacionalisti« in 
buržuji, kaj porečete na to grenko res
nico?

Britanska konferenca.
Z režijsko umetnostjo, ki jo ima an

gleška buržuazija, se je sklicala za
četkom oktobra britanska konferenca 
na kateri so zastopane tudi vse važ
ne angleške kolonije. Ta konferenca 
dokazuje željo angleških imperijalistov, 
da bi zbežali iz krize kapitalistične Ev
rope v neskončne daljave velikobritan- 
skega imperija. Na tej konferenci se 
■pomemkujejo zastopniki Kanade in Av
stralije, Nove Zelandije in južne Afri
ke, Nove Fundlandije, Indije in Irske, 
kako naj pride buržuazija britanskega 
(angleškega) imperializma »z združe
nimi silami« iz vedno ostrejše svetovne 
krize.

Iz tega vzroka je ta konferenca važ
na za svetovni proletarijat in posebej za 
proletarijat Balkana. Če bi bilo mogoče 
ozdravljenje svetovnega kapitala, bi 
moralo to ozdravljenje iziti iz Anglije. 
In angleški imperijalisti sami vedo, da 
to ne bo šlo. Sedanji ministrski pred
sednik Anglije Baldwin je dejal pri 
prvi seji konference: »Če si pogledamo 
Evropo, kakršna je danes, in če to sliko 
primerjamo z nadami, ki smo si jih sta
vili pred štirimi leti, najdemo malo, kar 
naj bi nas navdušilo v našem delu.«

Prepričani smo, da meščanski politi
ki, ki razpravljajo sedaj v Londonu na 
svoji britanski konferenci, ne bodo na
pravili nič drugega kot nekaj slovesnih 
frazerskih govorov o potrebi reševanja 
kapitalizma. Za kapitalizem ne bo pri
nesla britanska konferenca ravno tako 
nič zdravilnega. — Kajti kapitalistični 
temelji so se omajali in zato se mora 
vsa kapitalistična zgradba vkljub po
božnim željam kapitalistov rušiti.

Politične vesti.
Cirkus v radikalni partiji.

Nekaj ljubljanskih koristolovcev se je 
pred časom polakomnilo bogatega zaklada, 
s katerim razpolaga srbska radikalna stran
ka — pa so šli in ustanovili odbor te 
stranke za Slovenijo. Potem so se vsedli 
in vlekli denar iz strankinega fonda. Za 
volitve in za pristaše. (Ker hoče vsakdo, 
ki vstopi v to stranko, imeti svoj pristop 
doslovno poplačan.) V Beograd pa so pi
sali kako »naraščajo«. (Njih žepi?) Kar jim 
pride nekega dne g. Emil Stefanovič, ki je 
»radii« »samo« za temeljno mesečno plačo 
4500 Din z idejo, da napove boj vsem onim, 
svojim tovarišem, ki so bolj žrli iz radikal
nega korita kot on — da pride sam na 
njihovo mesto . To so uganili ljudje, ki so

kričali pred Mestnim domom: »Stefano
viča v Jadransko banko.« — Pa so ga 
vrgli na cesto. Kajti, če je preveč »funkci- 
jonarjev«, se utrudijo, pa če bi tudi vsi 
ravnali po slavnem vzgledu svojega to
variša odbornika, ki si je dal montirati na 
svojo pisalno mizo telefon — toda brez 
spoja. Tako da so sc v njegovi sobi (mož 
stanuje v Selenburovi ulici in je po poklicu 
krojač) odigravali vsakodnevno velezna- 
čilni pogovori. Znanci so hodili namreč k 
njemu in ga prosili, naj posreduje zanje 
pri ministru Zupaniču. Mož je vzel tele
fonsko slušalo raz mize in začel veievažno 
konferenco — namesto z ministrom — s 
svojo lastno mizo, ker telefon, kot smo že 
povedali, sploh ni bil telefon, ampak samo
— slušalo. Ljudje pa so bili zavzeti nad 
toliko požrtvovalnostjo gospoda »odbor
nika«. — Torej gospod Stefanovič je mo- 
raeniano na cesti in napovedal je krvavi 
boj svojim gospodarjem Jadranski feanki. 
Najpreje je sklical javen shod. Prišlo je 
mnogo naroda. 60% orjunašev, drugo pa 
»firbci«, »Jutrovi« uredniki »fakinaža« itd. 
34% — radikala! (En gros! Neka jim bude!) 
Shod pa je g. Lukan prepovedal — skli
cujoč se pri tem na ustavo naše kraljevi
ne, kjer stoji, da je vsem državljanom svo
boda govora in zborovanja zajamčena. Pa 
so rekli Örjunci: »Naj se predrzne nam to 
napraviti — za druge pajace pa ne bomo 
hodili v žerjavico — « in zavil je narod preko 
bulvara, kjer je pobral še študenterijo in 
papana Danila (ludi radikal?) pred vladno 
palačo. Tam se je povzpel g. Emil do široke
ga naročja boginje pravice, jo pokril s svo
jim klobukom in začel svoj velepolitičen go
vor. Trajal je pet minut — od teh so bile 
tri namenjene pridobivanju, za govor vele
pomembnega zraka. V teh dveh minutah je 
šestkrai upotrebil sočno in zvočno besedo: 
»kurbarija«, bil je ogromen »hec« — poseb
no po vsakokratni uporabi zgoraj omenjene 
besede. Nato nas je pozval, da se razide
mo. In smo se razšli — v grobni tišini — 
kadar je kdo zavpil »Živel Pašič« — in v 
urnobesnem živjo rjovenju — ko se je z 
druge strani oglasil klic: »Živel Rade Pa
šič — Živel dr. Ažman in Anita Berber.« 
Ljubljanski teater je letos »zos« — v kinih 
igrajo same tužno-žalostne stvari, (on jo 
hoče — pa je ne more, ona ga hoče — pa 
ga ne more — navsezadnje se pa le ob
jameta — več pa tako policija ne dovoli). 
Latermanov drevored sameva — kje bi bile 
svetle točke tega larmojantnega življenja — 
ako ne bi bilo naših političnih strank — ? 
Hvala ti — slovenska radikalija. Gospodje 
demokratje — sedaj je vrsta na vas. Cir- 
censes, circenses ljudstvu. Kruha se je itak 
že odvadilo. Tank.

Radič in kmetje. Dva meseca sta pre
tekla, odkar je g. Radič odšel v Anglijo, 
da pri angleških kapitalistih in imperia
listih išče pomoči za hrvatske kmete iti 
svojo republiko. G. Radič je s tem pokazal, 
da veruje bolj v pomoč angleških imperi
jalistov kot pa v moč delovnega ljudstva. 
In Radič ni dosegel v svojem dvomeseč- 

I nem bivanju v Londonu ničesar; edino nje
govo delo ta čas je 17 pisem, ki jih je 
poslal svojemu listu »Slobodni dom«. Mor
je besedi, a nobenega stvarnega rezultata. 
Kajti kako naj simpatizirajo z republikan.- 
skimi kmeti angleški imperijalisti, ki naj
huje zatirajo stotine milijonov kolonijalnih 
narodov in Ircev. To bo menda dovedlo do 
spoznanja mase okrog HRSS, da je edina 
rešitev v tem, da zapustijo pacifistična po
ta in frazerstvo o mirotvorni republiki in 
da stopijo skupaj z delavci v odločen boj 
za svoje zahteve. In v lem svojem boju 
bodo imeli delavci in kmetje na svoji stra
ni delavce in kmete drugih dežela, zlasti 
Sovjetske Rusije.

30 novih generalov. Te dni se je mudil 
g. dr. Korošec pri Nikoli Pašiču, tudi po
krajinski namestnik Hrvatske dr. Cimič je 
bil pri Pašiču in mu je razlagal namene 
hrvatskega Rade Pasica. Pašič je priprav
ljen držati oblast v svojih rokah do vo
jaške diktature, ki jo imenujejo radikali 
»inicijativo od zgoraj«. Da se pripravljanje 
vojaškega režima ponovno javno potrdi, bo 
ob priliki prestolonaslednikovega krsta ime
novanih novih 30 generalov- belorokcev.

»Orjuna« in Trboveljska družba. »Or-
juna« skuša v svoji zadnji številki na vse 
načine dokazati rudarjem, da je ona nji— 
kova rešiteljica in sovražnik trboveljske 
družbe. Rudarji pa vedo, da so bili Orjunct 
prvi štrajkbreherji in da so dobili iz Ljub
ljane še nekaj svojih študentkov, da delajo 
siavkolomstvo. Nadalje vedo rudarji tudi 
to, da je to že stara fašistovska navada, da 
se hočejo na eni strani delavstvu dobrikati, 
da bi ga potem tem huje udarili s pomočjo 
zapeljanih delavcev. Ali rudarji so že to
liko razredno ustaljeni, da ne bodo Orjunei 
med njimi ribarili, kakor tudi ne radikali. 
Rudarji vedo, da je njihova rešilna pot v 
revolucijonarnem rezrednem boju in da je 
njihov steber zlasti na političnem polju NDSJ. 
Torej, »Orjuna«, vrzi se rajši na hvaležnejše 
polje, ki bi obstojalo za enkrat v tem, da 
malo popaktiraš z gg. Tokanom, Miheveem
& Co. v svrho upostavitve skupne fronte 
za zidanje Orjunaškega doma in rušenje 
delavskih domov.

Iz sovjetske Rusije.
Rusko-perzijska banka.

Da iztrga iz angleških krempljev in vpliva 
perzijski narod, je Sov Rusija ustanovila 
rusko-perzijsko banko, ki se je odprla v 
Teheranu meseca septembra 1923. S tem 
pa se je tudi odprla nova plodonosna faza 
ruske gospodarske delavnosti. Odkritje te 
banke pa brezdvomno pomeni tudi utrdi
tev gospodarske podlage Rusije in pa iz
polnitev želj perzijskega trgovstva, ki je 
bilo odvisno od monopola angleške banke, 
takoimenovane Sahinšah.

Ze carska Rusija je spoznala važnost in 
vlogo, ki bi jo igrala banka glede ruskih 
gospodarskih načrtov v Perziji. Saj je pri
bližno že pred vojno 60% vseh zunanjih 
trgovskih odnošajev Perzije odpadlo na Ru
sijo. Diskontna in Kreditna banka je imela 
v resnici funkcijo državne banke perzij
skega šaha, dasiravno je financirala isto
časno vse koncesije carske vlade. Imperi- 
jalistična politika carizma, ki je bila zainte
resirana za ustvaritev gospodarskih opor
nih točk zgolj iz strategičnih namenov, je 
morala Diskontni in Kreditni banki vsiliti 
svojo politiko, ki je pogosto krenila s poti 
principa komercijelnih ugodnosti. Široko od
prt kredit, mnogokrat brez reelne garancije, 
je privedel do tega, da so operacije Dis
kontne in Kreditne banke leto za letom 
pretrpele velike izgube.

Na podlagi pogodbe je sovjetska vlada, 
prepustila to Diskontno in Kreditno banko 
leta 1921 perzijskemu ljudstvu. Zopetna tr
govska pogajanja pa so zahtevala usta
novitev lastnega bančnega aparata v Per
ziji. Pojemanje gospodarskih odnošajev 
med Perzijo in Rusijo med vojno in med 
revolucijo je porabila Anglija in ni le samo 
trgovino s Perzijo vzela v svoje roke, nego 
tudi kontrolo vsega gospodarskega in fi
nančnega življenja. To je izrabila banka 
Sahinšah, da je pritegnila nase finančno 
kontrolo perzijske vlade vedno bolj in bolj, 
z druge strani pa je valutno rezervo dežele 
sistematično pustošila. Najbolj je bila s tem 
obremenjena perzijska trgovina. Sicer so 
imeli Angleži v Perziji monopol na izvoz, 
niso pa, razen dragocenosti in preprog, ni
česar izvažali. To je privedlo do ostre kre
ditne in valutne krize, in je stala Perzija 
pred nevarnostjo finančnega bankrota. Ta 
politika je zadela na oster odpor pri perzij
ski trgovini. Trgovstvo je razvijalo široko 
agitacijo proti gospodarski politiki angle- 
žev in zahtevalo energično prepoved izvo
za na srebro. Za slučaj, če se jim ne ugodi, 
so pretili, da zaprejo bazarje (sejme), kar 
velja na iztoku za najostrejše protestno 
sredstvo. Ta energičen nastop je prisilil 
parlament in anglofilsko vlado, da je pre
povedala izvoz dragocenosti.

Zblraffe sza tiskovni sklad MOiasa svobode" I
LISTEK.

Bivši nem ški m in . predsed
nik W irtfi o sijajnem  

napredku sovjetske Rusije.
V »Prager Tageblatt« je priobčil pred

zadnji nemški kancler (ministrski predsed
nik) Wirih članek o svojih Vtisih v Rusiji, iz 
katere se je ravnokar povrnil. V trenutku, 
ko je znova započela ostra kampanja faši
stov vseh dežela proti boljševikom, so izva
janja malomeščana Wiriha (on je voditelj 
nemškega »centruma« — to je katoliška 
stranka SLS.) o velikem napredku sovj. re- 
poblik brezdvomno pomembna. Naj sledi tu 
njegov članek:

Na vseh straneh se obnavlja. . .

Živi se danes v Petrogradu ali v Moskvi 
pravzaprav ravnotako kot pred vojno. Kdo 
bi se še pred tremi leti mogel misliti, da 
bodo trgovine juvelirjev, kjer se zmore ku
piti najsijajnejše rubine in smaragde, zopet 
olvorjene? Samo ob sebi je nadalje umev
no, da sc servira v velikih restavracijah rav
no tako kot drugod v zapadni Evropi. Samo,

da se v Moskvi poleg tega lahko še kop
ljete v kavijaru, ako imate za to veselje, in 
da dobite povsod ona sijajna kavkaška vi
na, ki spominjajo nekoliko na ogrska in da 
si lahko kupite na vsakem vogalu najokus
nejše »sandviche«. V vseh mestih se ne
umorno popravlja, defekti prošlosti izginja
jo vedno bolj.

Armada dobro oblečena in sita . . .

Najbolj začuden sem bil nad nacijonalnim 
duhom (?), ki se je polastil tudi vodilnih 
osebnosti. Da je prebivalstvo nacijonalno, se 
mi ni zdelo niti čudno. Nočem s tem reči, da 
bi bil ta ruski nacijonalizem naperjem proti 
Nemčiji — toda vsakdo, ki bo imel z Ru
sijo opravka, bo moral s to činjenico ra
čunati. Izraža se ta, naravno, najvidnije med 
armado. Videl sem nekaj vojaških vaj in 
parad. Govoril sem z velikim številom vo
jakov in častnikov, in bil sem direktno pre
senečen radi njih izvanredno dobre forme 
in radi dobrega razpoloženja, ki med njimi 
vlada. Naravno, da so bili vsi dobro hra
njeni, uniforme so bile snažne in čedne, in 
vsi so zapustili v meni vtis discipliniranih in 
inteligentnih moči. Pozneje, v Nemčiji, so 
mi pripovedovali, da obstoja ruska armada 
povečini iz kitajcev in kirgizov. Toda, vi
del sem mnogo vojaštva, med njimi pa niti 
enega kitajca in niii enega kirgiza.

Mladina.

Ta dah discipline pa sem imel priliko do
živeti še pri drugi priliki v Moskvi: ob 
mogočni demonstraciji komunistične mladi
ne. Saj je znano, da skrbi vlada prav po
sebno za otroke in mladino. Toda nad 
eksaktnostjo, svežostjo in formo teh mla
dih ljudij, ki so korakali mimo mene v ne
preglednih kolonah, sem bil vseeno prese
nečen. Najrazveseljivejši pojav pri njih pa 
je, da ni niti eden med njimi zavžil alko
hola. Sploh bo ta zmaga nad alkoholom, ki 
se je v Rusiji danes uresničila, nepregledne 
važnosti pri preporodu ruskega naroda.

O kmetijski razstavi.

Takrat je bila najvažnejša prireditev: po
ljedelska razstava. Ta razstava spada med 
najbogatejše in najlepše od vseh, kar sem 
jih kdaj videl. Tam se vidi različne tipe, ki 
jih prikazuje ruska vas. Tu stoji n. pr. majhna 
hišica nemškega kolonista od Volge. Neko
liko kvadratnih metrov dalje pa je postav
ljena cela kirgiška vasica, toda to ne v 
imitaciji! Pravega kmeta se je presadilo 
semkaj s hišo in z vsem, kar je krog nje. 
Zastopam so vsi narodi in plemeni širne 
Rusije s svojimi nacijonalnimi posebnostmi. 
Vlada pa pošilja brezplačno vsak dan ne
koliko posebnih vlakov kmečkega ljudstva 
v mesto — iz najbolj oddaljenih provinc, da

I
bo kmet sam lahko videl, kako pravzaprav 
živi. Obenem ima razstava velik vzgojni 
pomen. Kmetom se ob tej priliki pokaže, 
kako lahko obdeluje zemljo po modernem 
načinu, kako lahko stopnjuje s pomočjo 
agrarno-kemičnih sredstev svojo produk
cijo in v koliko bi mu tudi živina bolje uspe
vala, ako bi pazil bolj na snažnost in dobro 
nego. In vse to se mu ne prikazuje v dol
gočasni teoriji, pač pa na živih, mnogo- 
brojnih zgledih. To vzgojno delo v prid 
ruskemu kmetu, zasluži vse preje, kot pa 
podcenjevanje.

Izvoz žita.

Imam vtis, da doživlja Rusija perijodo na
glega povzdiga. Poizvedoval sem, v koliko 
da zaostaja obseg letos obdelane zemlje 
za onim pred vojno. Toda iz povsem vero
dostojnih virov sem dognal, da je letošnji 
obseg ravnoiolik, kot oni iz leta 1913. Tudi 
sem mnenja, da bi imela Rusija to leto iz
vanredno dobro, oziroma rekordno letino 
žita, ako ne bi prišla ona dolga deževna 
perijoda. Ta dolgotrajen dež je polju precej 
škodoval — vseeno pa smejo računati Rusi 
že zopet kot v predvojnih letih s tem, da 
postanejo izvozna država za žito.

* * »



kom, ali odklonila je vsako podporo. 
Proračun izkazuje potrebščin za en mi
lijon kron. Če država ne bo hotela ni
česar dati, bo morala najti občina no
vih virov, ker šola se mora oitvoriti 
brezpogojno. Jasno pa je, da bodo mo
rali to breme nositi kapitalistični krogi, 
ki imajo danes vso korist od vajencev.

Za s. Lemežem so še govorili za socia
liste s. Celešnik, za klerikalce dr. Rožič in 
za narodne socijaliste Tavčar.

Seja se je nadaljevala v petek, 12. t. m. 
ob 6. uri zvečer. Za socijaliste je najprej 
prečital s. Čelešnik resolucijo glede avto
nomije, na katero so se sporazumeli so
cialisti, klerikalci, demokrati in zajedni- 
čarji. Za naš klub je prečital s. Makuc na
šo izjavo, izjavljajoč, da bomo glasovali za 
resolucijo, da se tako pridružujemo pro
testu proti ukinitvi avtonomije. Ker pa se z 
duhom resolucije nismo strinjali, zato smo 
podali svojo izjavo.

Protest proti ukinitvi medicinske fakultete 
na ljubljanski univerzi.

Ko je vlada predložila narodni skupščini 
proračun za 1923/24, se je razširilo, da mi
sli ukiniti na ljubljanski univerzi z novim 
proračunskim letom medicinsko in teološko 
fakulteto. Z ozirom na to je stavil kleri
kalni občinski klub protestno resolucijo.

NDSJ proti teološki fakulteti.

Stojimo na stališču, da ostane vera 
privatna zadeva v razmerju k meščan
ski državi. Nikakor pa ne moremo za
stopati stališča, da bodi vera privatna 
zadeva v razmerju k stranki. Zahteva
mo, da meščanska država nima nobe
nih odnošajev k veri in da verske druž
be v nobenem oziru niso zvezane z 
meščansko državno oblastjo. Zahte
vamo, da je vsakemu državljanu dano 
na prosto, da se prizna h katerikoli veri 
ali pa tudi k nobeni. Stojimo na sta
lišču, da država ne sme delati nobenih 
razlik glede državljanskih pravic z ozi
rom na versko pripadnost. Zahtevamo, 
da v oficijelnih dokumentih sploh izgi
ne verska pripadnost. Stremimo za tem, 
da se meščanski državi vzame sploh 
vsaka možnost, na katerikoli način 
podpirati cerkvene ali verske družbe. 
Vse to ravno predstavlja našo zahtevo, 
da bodi vera privatna zadeva napram 
državi.

NDSJ pa se nikakor ne more brez
brižno postaviti napram dejstvu, če se 
posamezni njeni člani in četudi kot pri
vatne osebe posvete verski propagan
di. Naloga NDSJ ni samo, da vzgaja 
svoje člane v smislu izvajanja goto
vega političnega programa, gospodar
skih zahtev in strankinih statutov, ona 
mora tudi vcepiti svojim članom ostro 
orisano, enotno svetovno naziranje 
marksizma, čigar bistveni del tvori ate
izem.

Z ozirom na to naše stališče, občin
ski klub NDSJ ni mogel ostati nevtra
len napram klerikalni resoluciji, marveč 
je moral ostro zarisati svoje stališče. 
Vsled tega je podal naš klub naslednjo 

izjavo.

Klub NDSJ se pridružuje protestu 
proti ukinitvi, v kolikor se tiče medi
cinske fakultete, ne pa glede teološke, 
ker smatra, da ta ne spada v znanstve
ni sestav univerze.

Naš klub je ostal s svojo izjavo osam
ljen, s čimur se je zopet pokazalo, ko
liko je vredna »naprednost« in »svo
bodomiselnost« meščanskih strank, ki 
v odločilnem trenotku vedno odpove. 
Tudi socijalisli se niso upali, da se olvo- 
reno pridružijo naši izjavi.

Pri tej najbolj kočljivi točki je zopet 
pokazal naš klub, da vodi NDSJ v ljub
ljanskem občinskem svetu popolnoma 
samostojno politiko, da so za nas me
rodajna samo naša načela in nihče 
drugi.

Pri predsedsivenih poročilih je zavzel 
naš klub svoje stališče proli zlorabi mestnih 
vozil s strani klerikalnega občinskega sve
tovalca Pirca. Zahtevali smo, da se v bo
doče prepove vsakomur vporaba mestnih 
vozil v zasebne svrhe, da se natančno pre
išče, kdo vse je vporabljal mestna vozila 
v take svrhe, da se s sirani teh poravnajo 
vsi stroški in tudi vsa nastala škoda. Dalje 
je zahteval naš klub pojasnila, v koliko je 
bila občina denarno prizadeta pri kato
liškem shodu. Zupan bo vsa ta pojasnila 
podal na prihodnji seji.

Personalno-pravne zadeve. 

Električna železnica.

Revizija knjig električne cestne železni
ce je pokazala razne nerednosti v škodo 
mestne občine. Tako vstvarja družba razne 
skrite fonde, da na ta način v bilanci iz
kazuje manjši dobiček, na katerem bi mo
rala biti deležna občina. Dalje nalaga svoj 
denar po raznih bankah, ne da bi bilo to 
izkazano v knjigah, da na ta način skrije 
obresti, ki jih dobiva od tega kapitala. 
Svojčas se je dovolilo zvišanje tramvajskih 
cen pod pogojem, da se pri vsakem listku 
ena vsota določi za posebni stanovanjski

fond. Družba sicer pobira to vsoto za sta
novanjski fond, vendar je stvar uredila tako, 
da bi denar bil njena lasi, zidala pa ne bi 
stanovanj za svoje uslužbence. Za leto 
1922 še do danes ni predložila bilance. Re
vizija je torej pokazala razne nedopustne 
mahinacije v škodo ljubljanske občine in 
tudi uslužbencem mestnega tramvaja. Iz
govarjajoč se, da nima zadostnih dohod
kov, so z družbo večne težave radi re
guliranja plač njenih uslužbencev in na 
drugi strani občina od tramvaja nima onih 
dohodkov, ki bi jih lahko imela. Interna
cionalni kapital dela tako že leta in leta 
svoje ekstra-profite na škodo ljubljanske 
občine. Da se to odpravi in da družba 
vrne občini vse ono, kar ji gre, so bili 
storjeni potrebni sklepi.

Sokolstvo in NDSJ.

Demokrati so svoj čas, ko so še bili ab
solutni gospodarji na magistratu, prodali 
Sokolu I trg Tabor za malenkostno vsoto. 
Drugod se javni trgi ohranijo mestnemu 
prebivalstvu in se jih po možnosti spremeni 
v parke, kjer se prirede otroška igrišča. 
Vodmat danes nima nobenega parka, no
benega primernega kraja, kjer bi se lahko 
igrali delavski otroci. Trg Tabor je bil tak 
kraj, ali tega so dobili Sokoli in ga zagra
dili. V pogodbi, ki je bila sklenjena med 
občino in Sokolom, je bilo določeno, da 
se mora prostor zazidati do februarja 1924. 
Ker pa Sokoli z deli še ni pričel in nima 
toliko sredstev, da bi postavil dom, kakr
šnega so hoteli, zato je prosil, da se mu 
rok podaljša za dve leti.

Glede tega vprašanja je predlagal per- 
sonalno-pravni odsek, da se prošnja So
kola I odkloni. O  tem vprašanju se je raz
vila burna debata, tekom katere so ape
lirali narodni soeijalisti zlasti na socijaliste 
in tudi na nas, da naj glasujemo proti pred
logu personalno-pravnega odseka, češ da 
gre tu za napredno in kulturno društvo.

V imenu našega kluba je s. Lemež jasno 
začrtal naše stališče napram Sokolstvu.

Sokolstvo, kakršnega sta ga zamislila in 
organizirala Tyrš in Fiigner, je bilo v svojem 
bistvu bojna organizacija revolucionarne
ga meščanstva slovanskih narodov v bivši 
Avsto-Ogrski. Naperjena je bila proti nem- 
ško-madžarskemu imperijalizmu in je kot 
taka vodila boj za nacijonalno osvobojenje 
teh narodov. Nadela si je značaj neke 
vrste vsenarodne organizacije, vsled česar 
so stali v njenih vrstah mnogoštevilne pro
letarske vrste.

Po prevratu pa, ko je dosegla buržua- 
zija teh slovanskih narodov svoj cilj in po
stala v novo nastalih državah vladajoči raz
red, je spremenila tudi Sokolstvo, ki je 
stalo pred njenim vodstvom, v svojo raz
redno organizacijo.

Jugoslovanska buržuazija, zlasti ona v 
sokolstvu organizirana, to so demokrati in 
njihovi agenti narodni soeijalisti, so bili 
avantgarda v boju proti delavskemu raz
redu. Ustvarili so reakeijonarni režim, 
ustvarili Obznano in Zakon za zaščito dr
žave. Izgovor, da sokolstvo ni nobeno poli
tično društvo, tu ne drži. Sokolstvo se je 
postavilo v službo tega reakcionarnega 
režima in zanj je ravno tako odgovorno 
kot politične stranke, ki stoje za njim.

Poleg tega so sokolske organizacije tudi 
v prizateljski zvezi z Orjuno (desnica kriči: 
odklanjamo zvezo v Orjuno!) Člani Orjune 
so člani Sokola. Orjuna pa je organizirala 
napad na »Delavski dom« in prišla nad 
delavstvo z revolverji in pištolami. Samo 
srečnemu slučaju se je zahvaliti, da ni 
tekla delavska kri vsled orjunskih strelov.

Ker imamo opraviti z organizacijo, ki je 
že neštetokrat pokazala potom svojih čla
nov, kakšno je njeno stališče napram revo
lucionarnemu delavskemu pokretu in ker 
vzdržuje tudi prijateljske stike z Orjuno, je 
s tem jasno podano stališče našega kluba 
napram prošnji Sokola I.

V znak protesta bo naš klub glasoval za 
odklonitev prošnje.

Po govoru s. Lemeža je nastal ogromen 
vihar na desnici, v katerega se je vmešala 
tudi galerija, kjer so bili zbrani Sokoli in 
Orjunci v bratski slogi.

Posebno prijateljstvo do sokolstva pa je 
ob tej priliki pokazal tajnik lesnih delav
cev Tokan, ki je kot predsenik sociali
stičnega kluba proti sklepu svojega kluba 
stavil predlog, naj se ta točka stavi z dnev
nega reda. Moral ga je župan s. Perič 
opozoriti v zbornici, da krši disciplino. On 
je seveda ostal pri svojem predlogu, za 
kar je žel navdušeno pohvalo demokratov 
in zajedničarjev. Čudna so pota socialnega 
patrijotizma. Tokanov predlog je bil od
klonjen. Vendar so zanj glasovali tudi na
slednji »soeijalisti«: Mihevc, Ogrin-trpin, 
Kralj in Lah. Upamo, da dobe kmalu red 
sv. Save.

Ko je bila odklonjena prošnja Sokola, so 
pričeli demokratje in zajedničarji s hrupno 
obstrukcijo, z galerije pa so pričeli gro
ziti Orjunci in Sokoli, dokazujoč tako, da 
so eni kakor drugi predstavniki fašizma 
pri nas.

Zupan je nato sejo prekinil in se je na
daljevala 16. t. m.

Finančni odsek.

Načelnik finančnega odseka s. Lemež 
je poročal predvsem o obrtnonadaljevalnih 
šolah. Ker je vlada tam odrekla vsako pod
poro, sploh ni bila otvorjena. Letos se vrše 
priprave že ves čas. Ker stojimo na sta
lišču, da ima nuditi sredstva povsem država 
in je sedaj narodni skupščini predložen rav
no proračun, zato je bil sprejet predlog, da 
se poda župan v Beograd k poslancem in 
posameznem resortnim ministrom in izpo
sluje večjo vsoto v proračun za te šole. 
Razume pa se samo po sebi, da v slučaju 
neuspeha, občina ne bo smela mirovati, 
marveč bo morala najti nove vire, da se 
otvori ta šola.

Socijalno politični odsek.

Na predlog našega kljuba je bil sprejet 
svojčas predlog, da se ustanovi poseben 
socijalno-politični odsek in se organizira 
pri magistratu poseben socijalno - političen 
urad. Na seji je bil sprejet pravilnik tega 
urada in socijalno politične uprave pri me
stni občini. Urad bo imel naslednje oddelke:

a) ubožni;
b) mladinski;
c) delavski;

d) stanovanjski;
el pravovarstveni in posredovalni.

Da se pronikne čim globje in da se pri
tegnejo k socijalno politični upravi vsi za
interesirani in prizadeti krogi, se bodo na 
podlagi našega kluba ustanovili posebni 
sveti, ki bodo sodelovali in indirektno tudi 
soodločevali.

Na seji so se rešile tudi razne druge za
deve, ki so pa bolj podrejenega značaja, 
vsled česar o njih obširneje ne poročamo.

Proletariat in „kuilumi škandal" v 
obč. svetu ljubljanskem.

V petkovi seji občinskega sveta ljub
ljanskega je prišlo do burnih prizorov od 
strani državotvornih občinskih svetnikov. Ti 
velečastiti gospodje so sploh navajeni, da 
uveljavljajo ali skušajo vsaj uveljaviti svojo 
moč s pestmi, krikom in psovkami. Pridno 
so jim pomagali tudi narodni škandalisti, 
Tavčar in Rupnik, ki sta najbrže hodila v 
parlamentarno šolo svojega »tatičku« Klo- 
fača, ki je za časa pokojne Avstrije za
hajal v parlament s pozavno pod pazduho.

Da bo pa ogorčenje »napredne« Ljubljane 
še bolj izraženo in podčrtano, so ti junaki 
nagnali na galerijo svoje »sokoličke«, da jim 
pomagajo braniti kulturno sokolstvo s hu
ronskim vpitjem in sokolskimi psovkami. Ti 
nadebudni mladeniči, opremljeni s sokol
skimi znaki, katere po potrebi zamenjajo 
z orjunskimi (n. pr .pri napadu na »Delavski 
Dom«), so pridno podpirali svoje od one
moglosti besneče staroste v dvorani. Vredni 
učenci svojih učiteljev.

Glasovalo se je za podaljšanje roka v 
svrho zidave sokolskega doma na Taboru.

Klub Neodvisne Delavske Stranke je gla
soval proti in s tem manifestiral enotno 
misel ljubljanskega proletarijata.

Telovadno društvo Sokol je danes poli
tični privesek reakcionarnih meščanskih 
strank in njegovi člani so večinoma tudi 
člani »Orjune«. Za razredno zavedni prole
tariat to dejstvo zadostuje, ker instinktivno 
čuti v njem svojega razrednega sovražnika. 
Za preperele možgane mož okoli »zajed- 
nice« pa to ne zadostuje, ker ti ljudje ne 
morejo, drugi pa ne marajo priznati tega 
dejstva.

»To je zgolj kulturno društvo in mi zveze 
z Orjuno sploh ne priznavamo!« je vpil dr. 
Ravnihar. Mož mora biti zelo kratke pa
meti, ker pozablja, da je nedavno še v 
imenu Sokola protestiral proti razpustu 
mariborske orjunske zalege. Pozablja na 
dejstvo, ko je Savez izdal oni zloglasni 
oklic na Sokole, da naj vpričo težke politič
ne situacije bodo pripravljeni, da stopijo v 
bran proti — seveda dalje ni povedano — 
komu, pač pa smo mi proletarci vedeli, kaj 
misli generalni štab orjunskega sokolstva.

Krogle, ki še danes tičijo v zidovju našega 
Delavskega doma, pričajo o kulturni kvali
teti Ravniharjevih bojevnikov. Sokoli so 
streljali v delavstvo na Turjaškem trgu, sa
mo da so takrat nosili orjunski znak. Orju- 
naši so tulili in razgrajali na galeriji sejne 
dvorane v petek zvečer, samo da so nosili
— sokolski znak.

In vi gospodje zahtevate, da bo ljubljan
ski proletariat glascval za vzgojevalnico 
protidelavskih čet??

Zaman ste se trudili in besedičili o kul
turnem in vzgojevalnem pomenu sokolstva. 
To je bilo nekdaj — ko se še vi niste balka
nizirali, sedaj pa je sokolstvo postalo vaša 
metla in privesek.

»jutro«, najbolj informirani bankirski 
dnevnik, hoče prikriti to dejstvo s tem, da

očita našim izvoljenim predstavnikom v ob
činskem svetu nekako ulogo sluge SLS. To 
se vam ni posrečilo, kajti klub NDSS stoji 
na stališču razredno zavednega proleta
riata in njega niso vodili motivi meščanske
ga kalibra, da je glasoval proti Sokolu. 
Ravno tako bi glasoval proti Orlom in raz
nim drugim meščanskim institucijam, ki so 
izrazito kapitalistične opore. Politika kluba 
NDSJ je bila in bode vedno samostojna, kar 
je neštetokrat dokazal klub sam s svojimi 
interpelacijami in sklepi. Klub NDSJ je po
vsod uveljavljal svojo razredno politiko, ne 
oziraje se ne na socijalpatrijote, ne na kle
rikalce, še manj pa na slavno desnico, ka
tera vodi izključno buržuazno-reakcionarno 
politiko v objemu z narodnimi socialisti. 
Krči me prijemljejo, ko pišem besedo »so
cialisti« in se spomnim na petkov nastop 
Tavčarja in Rupnika. Manjkal je samo še 
štrajkolomec bivši narodni poslanec Der- 
žič, in slika političnega bordela bi bila po
polna.

Ljubljanski proletariat izraža popolno so
lidarnost z občinskim klubom NDSJ, ki je 
s čisto proletarskega stališča odklonil aspi
racije buržuazne klike, ki je nekdaj glaso
vala za zakon o zaščiti države.

Boj reakciji — brezobziren in krut boj — 
pa naj maršira ta reakcija v sokolsko-or
junskih, orlovskih ali pa maziljenih unifor
mah, to je naše geslo, ki ga povsod uve
ljavljamo.

H koncu pa naj omenim edino resnico, ki 
jo je opozicija poudarila v petkovi občinski 
seji, ko je poživljal zastopnike NDSJ, da 
naj glasujejo za predlog zajednice. In sicer: 
»V sokolskih vrstah je večina proletariata, 
ki išče duševno in telesno vzgojo!«

Da, res je! Jedro vaših vrst je naša kri, 
in ker je čista in še ni prostituirana, išče 
zgolj duševne in telesne vzgoje. Vi pa iz
rabljate njih zaupanje v svoje politične in 
reakcionarne namene, medtem ko jih slepite 
z ideali in demagogijo.

Mnogi so že spoznali to resnico — veliko 
jih je pa še, ki tavajo v temi. In tem velja 
naš klic: Ven iz sokolsko-orjunskih vrst, 
dokler je še čas, dokler vas lastni sotrpini 
ne pripoznajo za izdajalce! Nobeden prole
tarec ne sme ostati v vrstah naših najhuj
ših sovražnikov!

Pomnite, da Vam načelujejo ljudje, ki 
so glasovali za krvavi zakon o zaščiti dr
žave, bankirji, ki so nedavno udušili rudar
ski štrajk, in ljudje, ki so v petek v seji 
občinskega sveta v dvorani in na galeriji 
psovali in zmerjali Vaše zastopnike z izda
jalci in svinjami. V Vaših vrstah so razni 
Golobje in drugi taki, ki so pred kratkim 
streljali v Delavski Dom, na Vaše sodruge 
in grozili, da zažgejo Delavski Dom.

Kdor ostane, je izdajalec svojih lastnih 
interesov in to bo občutil enkrat sam — ko 
bo prepozno.

Opazovalec na galeriji.

NOSJ se £>ori za to, da pripada delavcu 
tovarna, kmetu zemlja?

Med s tro ji.
Napisa! nemški kovinski delavec.

To je šumenje in vrvenje, škripanje in na
bijanje v delavnicah. Več sto najrazličnej
ših strojev stoji tesno drug ob drugem. In 
vsi so v obratu. Divje, neprestano vrtenje. 
Nora mešanica najrazličnejših mašinskih 
delov. Toda vseeno — v gotovi enotnosti, 
obvladano po mogočnih zakonih — obvla
dano od nas. . .  od nas, izmozganih, izro
panih proletov.

Tu stojimo pri strojih, jih uravnavamo, 
nategujejmo, navijamo, vrtimo, računamo, 
opazujemo in v brzem taktu se sučejo naše 
roke, kot da so tudi one le del stroja, med 
drugimi delci mašine.

Hitro, hitreje ! Naprej ! Naprej ! . .  Akord ! 
Akord !

»Prokleto, naj gre vse k vragu«, se pač 
nenadno oglasi včasih nekdo izmed tova
rišev, ustavi stroj in se vsede.

» ... Ne morem več. Vrti se mi v glavi. 
In noge me bolé ...«

Izrabljena, izsesana delovna žival.

»Da, ko bi imeli kaj od vsega tega«, od
govarjajo tovariši v bližini. . .  »tu stojimo 
in garamo in še toliko nimamo, da bi se 
potem do sita najedli«. — »In buržujske ka- 
nalje se masle in kurbajo po barih in re
stavracijah«. — »»Pa hoče še ta prokleta 
banda sedaj, da delamo mesto osem — 
deset ur dnevno, — in stojimo komaj na 
nogah —« »— No, enkrat se bodo urezali !« 
In suh smeh se izdavi med stisnjenimi zob
mi.

»Ne bo šlo ! In če se jim posreči, da nas 
dobe pod koleno — več kot v osmih tudi 
v desetih urah ne napravimo — če hočemo 
ali ne, več ne spravimo skupaj !«

»Za vraga, saj sploh ne smemo dopu
stiti, da pride tako daleč. Če imamo le

še malo volje, le še malo poguma in klubo- 
valnosti, se moramo sedaj boriti, da po
ženemo bando kamor spada. Za naše zad
nje pravice gre ! To mora uvideti vendar 
vsak.«

»Res je — sploh ne smemo sedaj več 
delati. Ali smo helotje? Ali kapital, ali mi ! 
Tako življenje nima smisla, ali — ali !«

»Boj kapitalu !« »Sedaj !« »Takoj...«  
»Generalni štrajk !« — Zapuščeni so stroji. 
Drug za drugim odhajajo za razburjenimi 
tovariši. Skoro ves oddelek je zbran. Be
sede na desno in levo. Z vso silo kriče 
obubožani proleti, svoje sovraštvo, svojo 
jezo, svojo voljo do boja iz svojih notra
njosti !

»Nočemo več ! Dosti nam je trpljenja !«
— »Konec ! Konec 1 Boriti se moramo ! 
Generalni štrajk !«

»In socijalnidemokratje .. ?« »Tudi zanje 
je odločilno ura .. !« »Za vse gre — tu se 
pravi: držati skupaj !« » ... Hočete? Ali se 
borite na naši strani?«

»Za vse gre — gotovo ! Zato moramo 
biti edini«.

» ... Bravo — potem gremo lahko v boj, 

do zmage !«
In mogočno zadoni po dvorani: Intenacijo- 
nala — —
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Sestanek ljubljanskih zaupnikov 

N. D. S. J. je vsako sredo ob pol 8. 

uri zvečer v »Delavskem domu.«
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S tem pa še ni bilo rešeno vprašanje 
kreditnega organa, ki bi se uprl monopolu 
oanke Sahinšah. Zato je bila ustanovitev 
rusko-perzijske banke času primerno sred
stvo, ki je sposobno, podpirati vsestranski 
razvoj te zaostale dežele in ji nuditi sred
stva, tehnične izkušnje in kvalificirane moči 
in sicer ne v tisti brezobzirni izkoriščevalni 
obliki, kakoršno bi ji vsilil po sedanji sla
bosti kak zapadnoevropejski ali amerikan- 
ski imperijalizem, nego — kakor dokazujejo 
gospodarski dogodki zadnjega časa — v 
obliki prijateljske zveze med ruskim in per
zijskim ljudstvom.

Praznik svobodnega dela.

Pred pelimi leii so prevzeli ruski de
lavci in kmetje oblasl v svoje roke. Tri 
!eia je trajal boj upornega proletarijata 
mesi in vasi proti ruski buržuaziji in 
njenim iniernacijonalnim zaveznikom. 
Delavci so zmagali.

Združena inlernacijonalna buržuazija 
je, v boju premagana, slavila svoje na- 
de v gospodarski razpad Rusije, ona je 
mislila, da ruski delavci in kmetje ne 
bodo v stanju upostaviti nov sociali
stični družabni red in gospodarstvo na 
razvalinah ruskega kapitalizma.

Ali po treh letih mirne graditve so 
pokazali ruski delavci in kmetje vsemu 
svetu svoje pridobitve in uspehe na go
spodarskem polju. Krona tega dela je 
bila nedavna poljedeljska razstava v 
Moskvi.

Še februarja 1923 je bil sedanji raz
stavni prostor pusto polje, na katero 
se je odvažalo smeti. Sedaj stoje tam 
impozantne zgradbe poljedelske raz
stave — največje svetovne razstave po 
svetovni vojni.

Ta razstava saveza socijal. sovjet
skih republik ISSSR) ni samo dokaz 
tehničnega znanja in zmožnosti, ampak 
:ije tudi mogočna demonstracija ustvar
jajoče sile svobodnega dela. Ona daje 
pregled možnosti, ki jih daje svobodno 
sodelovanje delavcev in kmelov v brat
ski zvezi sovjetskih republik.

Ta razstava je pokazala, da pomenja 
zveza delavca in kmeta ne samo ne
premagljivo silo v boju, ampak tudi or- 
ganszatorični in ustvarjajoči faktor.

Razstava je še bolj zbližala ruskega 
■smeta z delavcem, kajti stotisoči kme

tov, ki so prihiteli iz širne Rusije na raz
stavo, zro z vero in navdušenjem v zve
zo sovjetskih republik, ki jim daje naj

I.

Z  letošnjim poletjem st,opa delavsko gi- 
Sanje Slovenije energično na pot poostrene
ga razrednega boja. Zaključeno je razdobje 
popolne onemoglosti in bojne nesposoo- 
nc-sti, ne popolnoma sicer, toda v precejšnji 
siseri, m zaznamovati imamo par večjih bo
jev. Transportni delavci se vračajo k boj- 
mvM metodam, previdno in le deloma, ru- 
r'arji lazodenejo v svojem orjaškem širajku 
nepričakovano bojno silo in vztrajnost, in 
tončno — na bojno pot siopa prvič važna 
kategorija — uradništvo. Začetek novega 
razdobja ram označuje torej gibanje dvoje 
najvažnejših deiavskih kategorij in dramitev 
malomeščanske plasti

Sila proletarskega ; a/reda Slovenije se
■ ic ?op"t enkrat odkrito iterila s silo bur- 
asaznega razreda. Sila proti sili. Razred kot 
lak d.rcktno t rot iaziedu l-ol takemu. In 
izid boja nam donaša konstatacijo, da 
proletariat Slovenije ni še toliko močan, da 
bi si mogel pridobiti boljše gospodarske 
pogoje in pada v vedno neznosnejše stanje. 
Ofenziva kapitala se poostruje vedno bolj.

II.

Brez dvoma imamo iskati precejšen kos 
analize današnje situacije v delavskem gi
banju Slovenije — v rudarskem štrajku. 
Marsikaj, kar nam je nejasno, se razreši in 
pokaže v pravi postavi in vlogi, če premo- 
Irirao rudarsko stavko. Ona najizrazitejše 
karakterizira novo razdobje. V njej se po
kaže višek energije slovenskega proleta
riata, saj je rudarsko delavstvo najbolj iz
šolano, zvarjeno, organizirano in po miš
ljenju najbolj samostojno, skratka delavska 
avantgarda. V rudarski stavki so se pre
izkusile do temelja vse revolucionarne de
lavske organizacije in končno nam stavka 
iakorekoč na dlani prinaša vzroke neuspe- 
nov in pomanjkljivosti, napake i. dr. delav
skega gibanja, tako da je nesoglasje in ne
razumevanje izključeno.

Proučimo torej rudarsko stavko natanč
neje.

III.

O  vzrokih stavke ne bomo izgubljali do
sti besed. Z junijem je potekel rok mezdni 
pogodbi in potreba bilo izvesti regulacijo 
mezd. Rudarske strokovne organizacije, z 
izjemo socijalpatrijotske Unije, so pa vložile 
nov predlog mezdne pogodbe, ki delavcem 
rse prinaša samo zboljšanje mezd, nego še 
nekaj drugih zboljšanj delovnih pogojev. Po 
par brezuspešnih pogajanjih, na katerih so 
sastopniki Trboveljske družbe cinično odbi
jali delavske zahteve, je delavstvo stopilo 

i šot en mož, kompaktno in v redu, v stavko,

različnejše poljedelske stroje. Ruski 
kmet, ki je bil tlačen ves čas carizma, 
premišljuje danes po tej razstavi, kako 
bo namestil mesto starega orodja nove 
poljedelske stroje, s katerimi bo na 1 
desjatini zemlje pridelal petkrat več 
kot doslej.

Zadružništvo.

Zadružno življenje v Sov. Rusiji, je jako 
intenzivno. Dne 20. in 21. septembra t. 1. 
je podala 9. seja vseruske centralne zveze 

j  konsumnih zadrug pregledno sliko. Zbo- 
: rovala je v klubovem lokalu »Zentrosojuza« 
S v Moskvi. Delegati so bili iz provinc in vseh 
š večjih zadrug.
ì Iz poročila o delovanju od maja do av- 
j gusta 1923, je bilo opažati nagel tempo 
i naraščanja važnih zadružnih faktorjev v 
? vseruskem gospodarstvu. V primeru k pr- 
i vemu četrtletju se je prodaja blaga v dru- 
; gem četrtletju povečala za 47.2%, med ka- 
! ierimi odpada na privatne institucije samo 
f 2.2%. S tem je ostal »Centrosojur« največji 
j trgovec in je dosegel tekstilni sindikat. Ve- 
I lik uspeh je dal Nižjenovgorodski velese- 
j jem, kjer se je pokupilo za 2.5% milijonov 

červoncev (à 5 dolarjev). Izvoz cenirosojura 
je v drugem četrtletju narastel na 137.7%.

I Narast v juliju in avgustu je tudi zopet iz- 
* daten. Tu prinašamo zanimivo tozadevno
i statistiko:

\ Izvoz cenirosojura v funtih šlerlingih.

i 2. četrt-
Roba letje 1923 julij 1923

v la k n a ..............................  270.184 98.754
t o b a k ..............................  444.794 314.378
živalske surovine . . . 16.900 5.587
o d p a d k i ....................... 15.935 17.806
k a v ia r ...........................  1.916 —
ja jca ................................  386 20.445
surovo maslo . . . .  — 4.500
sir . . . . .  i . . — 1.050
mate iz rafije . . . .  — 10.130
masleni odpadki . . . 16.339 13.077
oves ...........................  6.843 —
ž i t o ................................ 10.836 -
ječm en...........................  10.845 1.146
a jd a ................................  4.894 —

799.872 486.953
Uvoz" cenirosojura je mnogo manji, tako 

da se je dosegla aktivna trgovska bilanca 
v višini 766.000 funtov šterlingov.

V glavnem so se izvažali poljedelski stro
ji, usnje, slaniki, riž in barve.

Zelo zanimiv je problem o aklivitefi član
stva in o organizacijskem vprašanju kon
sumnih zadrug. Poročilo pravi, da se po
javlja dan za dnem večja živahnost med 
članstvom, posebno v industrijskih krajih. 
Kakor znano, so se razvile na pomlad 1921 
zopet proste zadruge s prostovoljnim član
stvom. Danes štejejo 4.3 milijone članov, ki 
plačujejo deleže in prispevke. Normalna 
vpisnina je lA zlatega rublja in en zadružni 
delež 5 zlatih rubljev (1 zlati rubelj je ne
kako 'A dolarja).

ki se je pričela v petek, dne 20. julija, in 
definitivno končala v ponedeljek, dne 17. 
septembra, po 59 dneh.

Delavci so večinoma zapustili revirje in se 
razkropili po deželi, iščoč dela pri kmetih, 
pri posestnikih gozdov (za sekanje lesa) 
i. dr. To je jako važen moment stavke, brez 
katerega bi bilo nemogoče vzdržati tako 
dolgo časa. Ta beg iz revirjev vsak pone
deljek in delno vračanje v soboto je ele
mentaren in je le deloma in še to neza
dostno organiziran za rudarje iz Trbovelj, 
za ostale revije pa sploh ne. Ta moment 
je precejšnje važnosti ne samo z ozirom 
na uspeh šlrajka, nego tudi pomenja prak
tično vzajemnost delavcev in kmetov, ki 
bi se dala z organiziranjem teh odnošajev 
še mnogo bolj poglobiti in ustaliti za vso 
bodočnost in neizmerno koristiti delavski 
politični stranki, delavsko-kmečki stvari 
sploh. Seveda je predpogoj za tako vza
jemnost obstoj organizacije na kmetih, ki 
ne more biti ničesar drugega nego politična 
delavska stranka; ni treba sicer, da je stran
ka na kmetih močna, toda obstojati mora. 
Njena okrepitev je potem gotova stvar.

Ze tu naletimo na vprašanje politične de
lavske stranke. Pozneje uvidimo še več. 
Vsekakor je treba za dobro vodstvo stavke 
organizirati odhod rudarjev iz revirjev či
sto po načrtu, v dogovoru s kmeti, z raz
nimi lesnimi in drugimi podjetniki. V bo
doči stavki, če se vrši v enakih okoliščinah, 
se mora temu problemu posvetiti veliko 
večjo pažnjo.

IV.

Prva dva tedna stavke ne prineseta ni
česar posebnega. Provokacije Trboveljske 
družbe se šele pričenjajo in v Kočevju po
vzroče precej opasno štrajkbreherstvo, ki 
se pa ozdravi, da končno znova po 5 ted
nih stavke ne zlomi odpor kočevskega de
lavstva. V četrtem tednu opazimo v Trbov
ljah stavkolomstvo, ki je pa neznatno ali 
vspričo važnosti Trbovelj, nevarno. Shod in 
letaki odstranijo ta pojav v veliki meri in 
stavka se nadaljuje nemoteno skozi več 
tednov, poosfrujoč situacijo od dne do dne 
in spremljana s stopnjevanim terorjem dr
žavnih oblasti, ki oropa delavstvo poleg 
drugega tudi vsega zaupniškega aparata. 
Koncem osmega tedna se vrne trboveljsko 
delavstvo na delo, nekoliko preje Rajhen- 
burg in Huda jama. Vzorno vzdržita stav
ko ves čas Zagorje in Hrastnik, ki zazna
mujeta komaj par štrajkbreherjev, ki bi 
mogla še nadalje vztrajati in ki se zadnja 
vrneta na delo — kompaktno! — in tako 
zaključita štrajk.

Če opazujemo ta potek, pridemo najhitreje 
do takega zaključka, da predstavlja pre
cizno merilo za moč revolucionarnih de
lavskih (zlasti strokovnih) organizacij. Ko
čevje se je izkazalo najslabše, ker stro
kovne organizacije sploh ni. Hrastnik in 
Zagorje vzdržita najbolje vsled dobre or
ganizacije in ker imata manj delavcev s 
kmetov, ki so zaposleni na dnevnih kopih. 
Zlasti Zagorje, ki ima najvišji odstotek or
ganiziranih rudarjev in je tudi sicer poli
tično, mladinsko, kulturno in zadružno naj
bolj organiziran kraj v Sloveniji. Trbovlje 
se odlikuje po svoji nesigurnosti; upošte
vati pa moramo pri tem, da je bil tu naj
večji pritisk tako Trboveljske družbe, kakor 
državnih oblasti.

Funkcionarji strokovne organizacije naj
dejo torej pri tem proučavanju dovolj kon
kretnih nalog.

V splošnem nam potek dokazuje neenako 
razvitost rudarskega delavstva, ki zna [nam
reč razvitost) pod gotovimi pogoji roditi 
slabše posledice, kot jih je že. Tudi to za
hteva od revolucijonarne strokovne orga
nizacije gotovih nalog.

V.

Borba se je vodila z vso ostrostjo z obeh 
strani — tako z delodajalske, kot z delo- 
jemalske in presega vse dosedanje v tej 
industrijski panogi.

Z razliko od prejšnjih bojev je Trbovelj
ska premogokopna družba pokazala mno
go večjo aktivnost in se posluževala vseh 
sredstev, nekaterih celo takih, ki se jih ni 
še nikdar.

Pričela je z odpustom vseh stavkujočih 
rudarjev. Zaleglo ni ničesar. Oropala je 
vsakega rudarja 120 Din — težak udarec 
za stavkujočega — a je samo podžgala 
rudarje. Izdala je več pozivov za povratek 
na delo, natisnila je celo — prvič — letake 
in jih ponoči razširila po delavskih hišah. 
Paralizirali [in še več) so jih nasprotni le
taki in plakati.

Predvsem se je pa vrgla na organiziranje 
stavkolomstva. Izrabila je gotove ljudi, med 
katerimi se odlikujejo socijal-demokrali, ki 
so nagovarjali svoje sodelavce za povra
tek na delo. Ali ta metoda ni bila dosti 
uspešna, pa tudi ona ne mnogo boljša, ki 
se jo je poslužila Trboveljska družba preko 
svojega podjetnika — najemnika Dukiča. 
Razposlala je namreč agente v Prekmurje, 
odkoder so privedli večje število delavcev. 
S temi se je n. pr. posrečilo obnoviti obrat 
na dnevnem kopu in deloma v opekarni v 
Trbovljah. Isto v Kočevju. Toda prevelike 
obljube in nizke plače, vrhutega pa štrajk, 
za katerega niso doznali prej, — vse to jih 
je napotilo, da so povečini zapustili ru
darske revirje.

Direktno podpirala je Trboveljsko druž
bo socijalpatrijotska Unija slovenskih ru
darjev. 2e samo dejstvo, da ni podpisala 
vloženih rudarskih zahtev, meče jasno sliko 
na njeno podlo vlogo vspričo srdite in ži
lave borbe med rudarji in družbo. V če
trtem tednu stavke je izjavil njen predstav
nik Krušič: »Treba je ugrizniti v kislo ja
bolko in se vrniti na delo«. Zato so pa tudi 
bili socijalpatrijoti prvi štrajkbreherji.

Ali da bi imela Trboveljska družba na 
razpolago samo ta sredstva, nikdar ne bi 
dosegla uspeha. Zato pa je moralo priti na 
pomoč golo nasilje. Državna, torej politična 
oblast se je postavila na stran Trboveljske 
družbe popolnoma odkrito in brezobzirno. 
Prepoved shodov in sestankov, mobilizi- 
ranje žandarmerije, zaivorilev organizacije, 
zaplemba podpore, insceniranje atentatov, 
aretacije zaupnikov, zaplenitev letakov in 
časopisov, uvedba dejanskega obsednega 
stanja v revirjih, končno manevriranje re
žimske radikalne stranke — v tem zname
nju je bila udušena stavka.

Končno je omeniti še to, da so bile že
leznice založene s premogom, istotako in
dustrija. Pomanjkanje premoga torej ni 
moglo ugodno vplivati na štrajk.

Kakšno silo je pa delavstvo pokazalo 
napram kapitalu?

VI.

Dejstvo, da so rudarji vztrajali v boju ce
lih osem tednov, je najboljše spričevalo o 
sili rudarskega proletarijata Slovenije. Od
kar živi in raste gibanje slovenskih rudar
jev, je zadnji štrajk največji, tako po času, 
obsegu in ostrosti. Vrhutega nam je treba 
samo primerjati štrajk rudarjev z enodnev
nim protestnim štrajkom transportnih de
lavcev in javnih nameščencev, da vidimo, 
kakšna je moč rudarskega proletarijata. 
Imeti moramo pred očmi tudi, da rudarji 
nimajo organizacije z močnim štrajkovnim 
fondom, ampak, da so deležni majhne pod
pore samo najpotrebnejši, ostali pa so na
vezani sami nase. Dodajmo k temu še na
raščajočo draginjo, provokacije Trbovelj
ske družbe, uničenje zaupniškega aparata, 
skratka teror — potem vidimo, da je vztraj
nost rudarjev nepričakovano velika. Soli
darnost in kompaktnost — tudi lastnost, ki 
ki jih je delavstvo pokazalo v stavki. Ozri
mo se samo na pomen, kakšnega ima shod. 
Na shodu se odloča o vsem in sklep, stor
jen na shodu, drži. Shod je celo rešil situ
acijo v Trbovljah. Tudi miru in discipline ni 
bilo pogrešati ves čas štrajka, kljub pro
vokacijam in kljub nasilju in kljub vedno 
strašnejši bedi. Toliko, kolikor rudarsko de
lavstvo, ni še prestalo nobeno drugo de
lavstvo Slovenije.

Tudi organiziranost rudarjev je velika. 
Ce se ne oziramo na stanje pred štrajkom 
in če smatramo začetkom stavke silo nji
hove revolucionarne Zveze Rudniških de
lavcev kot dano, lahko smelo trdimo, da 
je zveza častno vodila borbo, razvila vso 
svojo moč ter razodela svojo revolucio
narnost in nezmagljivosi tekom štrajka. S 
tem pa je zagotovljena njena bodočnost.

Ta silna, žilava osemtedenska stavka 
vztrajnih rudarskih množic je njihovo spri

čevalo. Ona predstavlja vir izkušenj in na
ukov in neizčrpen rezervoar revolucionar
nosti.

Rudarski štrajk — pomembna sila, ki ne 
dovoljuje sklepati na poraz.

In vendar se štrajk ni končal z uspehom.

VII.

V tej borbi se je Zveza Rudarskih De
lavcev poslužila taktike enotne fronte. Pred 
štrajkom je predložila vsem ostalim stro
kovnim organizacijam (Uniji slov. rudarjev, 
Krščansko-socialni zvezi in Narodno-soci- 
aini zvezi) mezdne zahteve in pozvala vse 
na skupno akcijo. Rezultat je bil, da je 
Unija odklonila skupno akcijo, dočim sta se 
ostali dve organizakiji odzvali in stopili v 
akcijski odbor.

Med stavko se je Unija ponovno razkrin
kala, kar je Zveza pozabila izrabiti v do- 
voljni meri. Drugi dve organizaciji sta do 
konca vztrajali v boju.

Tako je Zveza Rudarskih Delavcev v 
praksi ustvarila akcijsko enotno fronto v 
boju za vsakodnevne interese delavstva.

Vendar ta njena taktika ni taka, kakor 
bi bilo želeti, ni kakor »vrv, ki podpira ube- 
šenca«. Taktika je sploh polje, kjer se ima
mo še mnogo, mnogo učiti, kajti od dobre 
in pravilne taktike je mnogo, mnogo od
visno.

Tako n. pr. slučaj 24 urne solidarnostne 
stavke, ki so jo izvedli rudarji v državnih 
premogovnikih, v Velenju in Zabukovci ter
v Krmelju začetkom šestega tedna stavke 
Sijajna akcija v danih okoliščinah! Toda 
kaj — ko je ostala neizrabljena! Ta stavka 
ni prišla niti v javnost, niti v naše časopise, 
niti med stavkujoče delavstvo, ali pa le 
deloma. Čudovito ali resnično. Tako ugo
den moment in vendar se ga prezre. Sploh 
se je veliko premalo zainteresiralo delav
stvo in malomeščanstvo za rudarsko giba
nje, kaj šele spravilo v pomožno akcijo. 
To bi bila seveda stvar Neodvisne Delav
ske Stranke Jugoslavije.

Taktika, taktika!

VIII.

Če premotrivamo štrajk kot mogočen 
izliv energije rudarskega proletariata in se 
hipoma domislimo neuspeha, se moramo 
pač spomniti, kaj to pomenja in kako ve
like posledice ima to za vse delavsko gi
banje.

Rudarsko delavstvo je stalo samo v boju 
s Trboveljsko družbo in državno oblastjo, 
ki čuva splošne pogoje obstoja kapitalistič
nega razreda. Rudarji proti kapitalističnemu 
razredu! Ostalo delavstvo jim ni moglo pri
skočiti na pomoč vsled svoje slabosti.

Da, generalni širaj delavstva Slovenije 
ali vsaj najvažnejših kategorij bi prinesel 
rudarjem v kratkem času zmago in s tem 
celemu delavskemu razredu. Ali ostalo 
delavstvo ni niti toliko trdno, da bi samo 
sebi priborilo boljše življenske pogoje in 
če treba — tudi stavkalo dalj časa. Ostale 
delavske kategorije niso v stanju voditi 
tak boj kakor rudarji. Če bi bil to slučaj, 
potem bi stalo delavsko gibanje na visoki 
stopnji.

Vsled izostanka pomoči pa tudi sila ru
darjev ni bila tako velika, da bi kljubovala 
odporu kapitalističnega razreda in da bi 
dosegla zahtevano. Rudarji so podlegli, 
podlegla je najmočnejše delavska stroka.

Ofenziva kapitala hoče nadaljevati svoja 
zmagovito pot in zato je bila odločena, z 
vsemi sredstvi potlačiti rudarsko katego
rijo. Posrečilo se ji je in njena pot je zopet 
svobodnejša in dobičkanosnejša.

Slabost rudarjev je slabost celega de
lavstva in neuspeh najnaprednejše stroke 
delavstva je neuspeh celega delavskega 
razreda. Slovenije in Jugoslavije.

(Konec prihodnjič.)
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Mimogrede.
Beli netopirji.

»!z fraz ste nastali in v frazah ste utonili,«
je zaklical na seji občinskega sveta ljub
ljanskega, 11. t. m. Čelešnik »Narodnim so- 
cijalistom.« Bolj resnične krilatice in pri
merne ni mogel izreči in da je zadela v pol
no, je dokaz, da je nato Rupnik, ki je tudi 
»nar. socijalist«, zavrnil: »Glejte, da tudi vi, 
socialdemokrati na frazah ne utonite, ka
kor smo mi.« Sicer se je frazer Tavčar 
smehljal, a bil je to grenak smehljaj, smeh
ljaj človeka, ki ne ve, ali je res socijalist ali 
malomeščan, ki ima v ustih frazo »prole
tarijat«, a sekundira z milijonarjem a la Turk 
in zastopnikom težkih kapitalistov, a la dr. 
Ravnihar. No, sicer pa je »narodni sociali
zem« bistvo tega netopirstva in ni zato 
osebno tega kriv ne Rupnik in ne Tavčar.

Ali znamenito je dejstvo, da so ti »narod
ni socialisti« izjavili,« da se zdržujejo pri 
glasovanju resolucije glede samouprave 
mest, ker jih baje večina briskira. No pri 
glasovanju o »zakonu o zaščiti države« se 
pa niso zdržali, nego »junaško« glasovali. 
In tam, pri tistem glasovanju o »zakonu o 
zaščiti države« bi ta zakon — kakor se 
vedno izgovarjajo — bil sprejet, če bi gla
sovali ali ne. Gospodje, »narodni sociali
sti«. Pri glasovanju za »zakon o zaščiti 
države so bili naši netopirji takoj priprav
ljeni, neoziraje se ali jih večina »briskira« 
ali ne. Za glasovanje o resoluciji za avto
nomijo mest pa je bilo treba gospodom 48 
ur razmišljevati. To je bistvo in resničnost 
teh dveh glasovanj. Vse drugo so le fraze, 
s katerimi se poskuša prikriti resničnost. 
In to je netopirščina.
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Pondcljski:

Misli o rudarskem šfralku.



Kako je?
»V Avstriji je bilo boljše?«

Pod tem naslovom prinaša vladna (nc 
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 oblasi- 
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 tudi 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 
Cočetje 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 
poglejte! 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 takrat 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. Tisti 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 štrajka? 
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 iim 
prinašajo razni Svetkovci, Bernoiovci 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 šesterooglato zvezdo (in sicer pet 
delov sveta in pa nebo, tako si mi to 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 Pašiča. 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 
proletarijalom proti kapitalističnim magna
tom. Razredno-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!

Žena 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 pa 
niso gledali na to, da so bili »punti«, ki 
drže »grušt«, iz starega lesa. Šele po ne
sreči so začeli dovažati svež les. Sploh 
so morali delavci delati na akord in se jih 
je 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 članom m organizacijam NDSJt

Zadnjič smo prinesli predlog resolu
cije centralnega odbora za državno 
strankino konferenco o nacijonalnent 
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 strankiso 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 storiti: 
le tedaj, ako jih bo vsak posamezen 
strankin član skrbno predelal.

Mi nismo nobena socijalpatrijotsks. 
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 strankine 
konferenco one organizacije, ki do 1„ 
novembra ne obračunajo članarine. Naj 
torej obračunajo takoj one organizacijes 
ki tega doslej še niso storile!

Pokrajinski izvrševalni odbor NDSJ

........................................

Listnica uredništva.
Ker se je že parkrat 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 1. septembrom1. 1. ir 
: ; se je otvorila :

: ; v Delavskem domu : :
Karla Marxa (preje Tuijaški) trg 2 :

grostflraa. ir
• • Topla in mrzla jedila. Delavska :
; : kuhinja. Abonenti na hrano se : !
• ; sprejemajo. ;}
<• Vsakovrstne tople in mrzle pijače. ;;
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izide koncem oktobra i. L 

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

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

Obenem izide tudi

R udarski m kewinarsfei 
I c o l f e d i a F »

Sodrugi rudarji in kovinarji, 
naročajte le svoj koledar!

Lastnik in izdajatelj Konzorcij. 

Odgovorni urednik Anton Šušteršič. 

Tisk tiskarne »Merkur« v Ljubljani.


