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Eno uro" boja 
na kulturni fronti! 

Delavci in kmetjc! 

Naši "Zapi~ki " se do sClklj ti skajo \' 15UO izvodi!1. Od teh gre 500 

čez. mejo SlovtnIje. Doma jih tOfe-j O$t(ll\~ sal1lo 1000. Tt) j~ dogti pr~

malo, pa še ti niso vsi T<!zprodani. Ker k l'cna l1.:l slt\vij(!r];} !t1).;O nizko, nt: 

bomo' mogli izhajati, ako se števil o naročn ikov z.natno nc pOIllr1oii. 

Sodrugi! 
Če smo cl.eJali dostdrl. j v naši rolitiki tanke napake, jc bil o to v prvi 

vrsli radi tCi;a, ker nislllo imeli znanstvene Illarksistično revije , ki bi 
nam bila lahko kaz.ala pravo pot. Znanstveno lIdo in znanstvena kritika 

sta neobhodno potrebna , ako ho~cl11o trdno stati v svojem boju. 

Proletariat p<l mora tudi Ila kulturnem polju prebiti železni obroč 

osamljenosti, v katero !las je vkovala bUfŽUi1zija. Zato j e naša revija in 

njeno delo naša bojna fronta na kullurncm polju. 
Naši sodrugi intelektualci trtvujl!jo dneve in noč i na tej bojni 'fronti, 

vendar pa je ta na:ia fronta v nevarnost i in ncvzu ržljivJ I ako ji ne priskočijo. 

zavr.dni t.lelavci in kmetje na vSI:j liniji na pomoč. 

Delavci in kmetjt! 

Če žrtvujejo va~i sodrugi intelektualcj po cele dneve iII cele noči na 

kulturn i fronti, 
je vaša 8veta dolžnost, 

da trtvujete vi vsaj E:f10 uro vašega dela zanjo! 

Zato progl.ašujemo splošno mObilizacijo delavcev in kmetov v 

~loveniji in na Primorskem za kulturno fronto! 

Vsak delavcc in kmet je dolžan boriti se 7. eno uro svojega deja na 
tej kultu,ei fronti! 

US(,1~ovite povsodi za upniške odbore za to mobililacijo I T i odbori 

naj nab\:rt.!10 in dopošljejo naslove delavcev, ki se hočejo boriti IJ naše 

"Z ... piskc" . 

.Valluljcvanje fill 3, stralli ol'oja! 

," 
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1\. Štebi: 

Volitve 8. februarja 1925. 
I)nn .. Anjo .irfan 10 po avojih prin

riflji! ncpl't'glellllll polw pali Ah, kjer ae žr t
VIIi!', npreopaAč:I. in pokopAVIl vu del" .l uha 
in ue int er t'llo IlICIjev, ir. k.terib je .elll9,V
Ijrna III·utiJ., (Ine Ili " Itarji, na hlerih 
Me di ruje pravo IvoOo.lo in blago. tanje 
ljud",t "llI: čim po po\nejAe je lo clJlrovallj e, 
,p m popolncjb je I:J. držan. 

M. Uakunio. 

o je Bakunin zapisal gornje stavke, jc J.:ledal pred seboj vse naravne 
iz.rodke, katere vstvarja vsak imperiali zem, in je v proro~ke ," duhu l očno orisa l 
bodočo državo, kakršna sloji danes pred nami. Pravi jo, da je bil Pa~ič v svojih 
mladih letih anarhist in da se je ravno v anarhizmu tako zelo nanel idej. katere 
je anarhizem pobijal, katere je pa on sedaj utelesi l v državi 20. stoletj a, v na~i 

prečudežni Eshaeziji. Pravijo dalje, da je vsak sadist tem krvoločnejSi, ~im starejši 
je; on je tvest tej resnici in mi živimo dane! v nalii, tla bo 100 letni Pašič 
ustvaril ~ele pravi ideal balkanske drU1\'e. V Icm duhu in v tem času neomejene 
svobode je Eshaezija volila 8. feb ruarja 1925 svuj~ poslancI! v skup~čino, ki jc 
bila pred petimi leti še konjski hlev. -

Povojna reakcija v politi čnem in gospodarskem življenju raste v vseh 
clr~avah od dne do dne; izraia se v pavperiziranju vseh de lavnih Slojev, v pro
padanju narodnogospodarskih dobrin. Y zalir;mj u svohoUin in vstv:njanju ne
pregledne vrste korupcionistoY in avanturistov. Največji razmah je zavzela po
vojna reakcija nI' našem jugovzhodu, kjer kmalu !'ploh ne bo svobodnega in zadovolj
nega človeka, temveč le ena sama mnogobrojna jata teroristov in zajedakev in ne
pregledna množica revetc\' in obsojencev. 3alkan sega veelno viSje v zapadno
kul turne pokrajine, zaroblja vse svobodne duhove, tcr u p ropa~ta zadnje osl(l nke 
zavesI nega delovnega ljuds tva. ln v tem znamenju je zmaga la reakcija na dan 
vol ilcv 8. februarj a 1925 v skup~č i no. ki je po petih letih vajen iS- tva prejela moj
strsko diplomo v stroki obeSanja su verenih narodov. -

:{o so leta 1918 razpad le fronte centralnih držav in je po naših poljanah 
zasmrdelo po balkani2.Iflu, tedaj smo mislili , da je konec vojnega stanja, da je 
konec uničevanja gosp0darskih dobrin in proletarskih življ enj. Naš delavec, naš 
kmet, na~ uradnik, naš intelektualec - vsakdo je zavri skal veselja, ker mu bo 
po do lgi h l et ih omogočeno zopet produktivno delo. Z bi strim i očrni se je vsak 
manuel ni in duS-evni delavec ra7.g lcdal po nekdanjih delavni h mestih, zavihal 
rokave in tc trdno zgrabil za orod je - ko ga je zadrgnila nevidna vrv, ko mu 

97 



• 

j ~ bilo nast:IVljl'no POl: nugc polt'JlO in ko se: jo.! :, Ijunilo nrl njegovo beseuo, (b 
je zasl.l l, d a jc padel in da il' obmolknil. TctL:tj jc: ~e l e z<lgJcd"J na lem ni h ohw 
lakih z o~ni~ni mi črkall:i z<tpis.-uw, da je ob~(ljcnl:'( . da za pje-ga ni vsklda bo

do~tWst in svoboda, .dil se 1.:1 f1j('~a n~ nit; dr\o . ne Irplj cnj~ po~o l~i.I O. n e~.o nO\'~ 
robs tvo, zasmehovan je, s!alno p.!tiall j L· v brc·zpo sdnost ln reOl!t.lOo. N!kdo 11 1 

slišal poslrl:1icc . kcdaj se zopet vrne doba miru in ele la, nikdu in nikjer se ni 
čuJo , da h očemo , dcl momlllo t1i'\prl'j . I\a j ~e! !'arola j ~ bila : naloj 1 Ne r.az ;i j 
do !eta 19 1.', ncg-o nazaj Zil dl:se tl etja, nazaj v osovra1.t:nc .teme. ln tedaj so se 
pojavili novi apos toli. novi ljudje , no v; prcdst avi tdj i razumevanja raz mer: jun,llci 
.nacije-, državotvorei , :.:i ril osl o vci, c inca roni, krsnoslavci itd. , ki so šelc razjasni li. 
da svobod a ni svo boda, da narod i niso narodi, da dela\'d niso delavci. Prvo 
je veleizdaj3, drugo je zablot\ (I, <1 tre tj e jt! kom uni stični smrad. In ko 'je je to 
ugotovilo, izko ristilo v gotovih ka rtelih in na naj viŠ jem mestu sankc ioni ralo -
tedaj so se je če napolnile, ~o l e izpraznile, uradi poenostavili, ljudje poSajkačili. 
ln teda j je nasta l šele pravi mir, tedaj je nasta la tišina, nastopilO je s plošno 
zadovoljstvo, ki se j e izraz ilo na ta n ači n. d a je 8. februa rja 1925 vse pravo verna 
ljudstvo izvolilo s oglasno le poslance ene li sle, da so vkorakali v nekd anji hlev 
edino čuvarji balkanske morale in tero ri stičn e akci je . 

• • • 
Raz.voj eshaezijske državne politike bo skoro go tovo ~e l po tej poti - ako 

bodo da na~nji s utnji osta li ~e nada lje s užnji, ako bodo na~ delavci ~e nada lje 
ostali hlapci nezavednostI in ako bo edina prolet arsk~ in revoluciona rna s trank a 
v Sloveniji še Iladalje živela le za sebe in ne z.a z.asužnj eni delavski razr ft1 . po
slednji čas je, da se ta stranka z.ave s vojega poklica, da se zave, v kaldni do bi 
in v kak~nih ratmerah je vzela velike naJoge na svoja ramena in da bo ona 
nosila veliki del odgovornosti, ako bo reakcija ~e nadal je absolutno vladala. 
Le od te stranke pričakujemo, da organizira ves s lovensk i de lavski razred v 
najsilnej~i odpor, ker ima. samo ona tisto moralično oporo, ka tera je trd nim 
strankam v revoiucionarni dobi potrebna. 

Obupujemo v očigled Uldnjih volivnih r<tullatov in bojimo se pretečega 

dejstva, da bo reakcija, pijana danaSnje zmage, zlomila zadnje temelje delavske 
organiz.atorične sile, ako se stranka nemudo ma ne loti sistematičnega in uvestnega 
dela. Odkrito se mora priznati, kje leti krivda 1 Ne v delavstvu ! Ne v na rodu I 
Amp::tk edino oa onih ramenih, ki so prevz.eli te žko nalogo nase, za katero mogoče 
niso doveJj trdni, ali ne davelj sposo bni. Naj na~e borce nt hali tu odk rito
srčnost, naj ne disgustira naše delavske politike očitek nepolitika , naj ne fa li 
naše politične in strankine organizatorje mi~IJenj e daljnega opaz.ova!ca. Ve-rujem, 
da v naši revolucionarni delavski stranki ni korupcionis tov, ambicionistov in 
z.apeljancev, zato bodo pa tudi te besede naš le le toplo razum evanje in ne mo
rebiti neutemeljeno odklonitev. Zato je pa potrebno, da v prvi vrsti proučimo 
volivne rezultate od S.lebru.rJa 1925 in na podl.gi teh napramo nadaljna .. ključila. 

h.id \'olitev v Sloveniji je kazal povsou isto slik o in bi bilo potrebno vzeti 
v poučitev volivne rezultate vseh volivnih Okrajev v Sloveniji. Ako tega ne slo-
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rim, to It! zalo ne, ker pridejo za organizirttl1i odpor proti vla(i:tjoči r(,flkciji vedno 
le industrijski kraj i prvi v po~t~v. Razlogi so enostavni : ker so v tell krajih ak
cijske sile deloma n:~jhoIJ 1!l3S Irčlne, deluma racli potendr;ml'ga izkori~čanja naj~ 
halj dovzetnc 7a lIsvobot.lillle boje. N~ vsak n;)~in nam i7.pričllj~ zgodovina, da 
.sn Industrijski ddavski rev irji glavn i kader n,'predovilnja razvojnc~a boja, kčlh..'rega 

se mora organi7.ir;l l i, :tko Se hoče pridobiti preko njt:ga ~t! osl;iIo \- manj~ih edi
nicC'th ti v e~e 1asu}.njcnll lj udstvo. Znto obsega sledeča skrii.alka le \'olivne izide 
glavnih industri jsk Ih kraj(,!v, katere je pOln:bno naw nčn o p\)učiti , v koliko oni 
predsta vljajo toc no ali netočno si iko .ljudskega razpolol.cnja. 

Volivni rezultati glavnih industrij sk ih krajev v Sloveniji: 

Voli ~čc 

-
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Ce ponovimo gornje ~ I evil k (' , vidimo predvsem. da ~tev i lkc nik akor ilC pred
stavljajo so cialnega r~1.IlJerja prebi va lstva Slov enij e, se Illanj ~pa ljudskega idej 
negl razpoloženja naprnm drliWnerllll nestvaru SHS. T e Stevilkc le izpričujejo, 
da se je pri teh volitvah vulilo deloma pod vplivi vladn ega in nacionalno ~o
vinist i čnega pritiska (v skrilalki rubrike 1- 5) in deloma v pomankanju zaupanja 
do delavskih strank (glasov i strank rubrike 6 -8). Ne glede na veliko abstinenc.:> 
v teh delavskih revirjih, je ugotovljeno - in to so potrdil e tudi brez lazlike vse 
nasprotne burtuj ske stranke -, da se delav stvo ni odzvalO proletarskim stran
kinim pozivom, ter metalo krogi k e v one skrinji ce opoziciona lnih strank, ki so 
imele največ izgleda, da izvojujejo sigurne rnnnctate, to je v skrinjico SLS in 
kmetske republikRnske St r:_.tnkc. 

Da dobimo vsaj približno sliko, kako jc volilo prehivalstvo industrijskih 
krajev, kako veliko izdajstvo jl! napravilo delavsko ljudstvo v teh vol ilnih okrajih 
in kako brezprimerne in neopravičljivc napake so napravile proletarske stranke. 
je treha volilne rezultate v Ich industrijskih vol ilnih krajih natančnejše diferen
cirati. Razmerje glasov po socialni strukturi je pr;bližno sledeče: 

I.) Od 41.080 VOlilcev glavnih industrijskih krajev jo volilo 3271 = 8'/, 
Delavsko-kmetski republikansk i blok in 4267 = 10 % socialno demokratično 

stranko. Skupno je torej volilo le 7538 = 18'/ , liste proletarskih sirank . 
2) Če prištevam o volilct' narodno-socialistične stranke k delavskemu -

seveda razred no nez.avcdnemu - proJetariatu in volil ce kmetskih republikanskih 
strank h kmetskemu proletariatu, r otem se poviša število proletarskih glasov na 
7538 + 2589 + 1182 = 11.309 ali 271(, ods!. vseh volilcev. 

3.) Računamo nadalje, da je od 16.041 glasov slovenske ljudske siranke 
samo 70 odst. = 11.228 izrazito dc:lavskih in kmetskih pavperskih glasov (indu
sirijski kraji !), polem se nadalje poveča šlev ilo proletarskih golasov na 11.309 + 
11.228 = 22.537 ali 55 ods!. vseh volilcev. 

4.) Od 13.730 volivccv slrogo burtujsk ih in kapilalističnih sirank (rubrike 
1- 5) moramo odšleli vsaj 50 ods!. proletarskih z_slopnikov (nitje uradnišlvo, 
niiji privatn i nastavljcnt:i, učitelji, mali obrtniki, zavedni posli itd.). Ako prište
jemo teh 50 odst. k številkam ad 1. do 3., potem dobimo končno vsoto vseh 
proletarskih giasov leh induslrijskih krajev, kalera znaša 22.537 + r>865 = 
29.402 al i 72 odst. vseli volilctv. 

Vidimo torej, da spada pri n;\jneugodnejši kftlkulaciji najmanj 72 odstotkov 
vseh volilcev industrijskih krajev v Sloveniji k proletarslcemu razredu in da je 
po lahkomiselni krivdi dela vskih rt:volucionarnih strank 72 - 18 = 54 odstotkov 
vseh volilcev glasovalo proti svojim razredl1il11 in stanovskim potrebam. Ta izid 
volitev Ho februarja 1925 kate torej predvsem popolen porat delayske revolu
cionarne politike in izpr i čujc, da so izpad le volitve protisocialistitno . 

• • • 
Ta poraz jc zakrivila stranka sama , odnos!l o - kakor te preje ollJe-njeno 

neorgunizirunost n:sničnega revolucional nega elela mcd masa mi prolelariatn. 
Eno bi mor~tlo vod stVl1 revolucionarne proletarske stranke stati kol vodilo k 
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vsemu organlLlrancr11u delil siaino pred očmi , lo je : ako (udi so zapreke in lež
kaČI. za Ul1cdbo proltlorskt socialne reLJolucije v IC IIl času .'~e laka velikatlske. s si
slemaUčnim, vztrajnim in jasno in Ird,10 ti merjenim dc/vIII se mora prole fll r il.Jt vzbu
jati k o(llolnosli. Nalogam in ciljem social izma ne moremO slutil i. trdno in ne
omaJeno združitev in ujedinj enj e proJet'l riala ne moremo doseč i , ako ne odklo
nimo vsak najmanjši oportunizem, ako dan 1.a dnevo m nt:! mzjasnu jt rno pruleta
riatu njegov socialen položaj in ga bodrill1o 'L jasni m socialn im in gospodMskim 
programom k neomajenemu zaupanju. Hegemonijo pm{etarinla !(metov irt de/al'cev 
je problem vseh problemov in zato bi moral ililCti ta probklll v govoru in tisku 
nepretrgano akcij o v vseh naših illdu s trij s kil~ revirji h in \' najmanjših l.:tkotn ih 
vaseh. -

Revolucionarna delavska stranka j e eu ino v letu I ClIY-20 prilično pojmovala 
to delo in zato tudi tela nepojmJji ve uspehe. Spomin jam na ma nifestacija 1. maja 
IQt9, ko so se po ljubljanskih Ill ica trii ti soči navd ušenega pro!dariat<l, ka se 
Je v vladni palači tedaj ~e baJo, da ta prol etaria t dvigne svojo pest in napravi 
konec reakciji. Takrat so bili tisoči in ti soč i pražeti Cankarj t! vih besed ; nKrepko, 
Jer"eJ, krepko so mi vtepli v glavo pravo spoznanje, krepkO vtepli postavo in 
zapoved, da je pravica ustvarjena za ti ste, ki so jo ustva ri li. . . Naj~'etji zaklad 
je s{JOzrwnje, {JO ti je v(epeno s u pei! ' 

Spominjam nadalje na brelŠleviln e shode. shodiče, s c s lan č k e po vseh vaseh 
Slovenije, kateri so bili mnogobrojneje obiskani , kakor danes shodi v vel ikih 
delavskih revirjih. Zakaj? Zato, ker se je lakrat v resnici dobro organiziralo to 
podrobno idejno delo in ker so bili stiki stra lik e s proletariatol11 v resnici stalni 
in tesni. Spominjam nadalje na sistematično šo lanje naše mladine, ki je vzgo
jila najživahnejše in n1ljtrdnejSe agitatorje. 

V tistem času so imele burtujske stranke dc.sfi lažje s tali ~č e kakor danes, 
ker jim je bilo varanje javnosti in zapeljevanje narodno navdušenih mas olaj
Sana i takrat, namreč v prvem naVdušenju, še ni bilo spoznanja o veliki zmoti 
osvobojenja in ujedinj enja. Nasprotno so pa morale delavske strank~ državo in 
dru!abni red v Eshaeziji napadati, ne da bi že im ele dokazov gnjilobe in nespo
sobnosti, kakor jih imamo danes. Tedanja kritika je bila prorokovanje, tedanji 
argumenti so sloneli le na predpostavkah. Kljub tej neugodnejši principieini si
tuaciji - vendar izdatno boljSi položaj Z2 stranko in dnevna rast njenega uko
reninjenja v kmetski in delavski proletariat l 

Današnjim voditeljem revolucionarne delavske stranke ni treba nič druzega. 
kakor proučili gibanje kratkega razdobja od 1919 - 1925 in našli bodo vir vseh 
napak, našli vse razloge za žalostni poraz ' 8. februarja 1925 in razloge za stalno 
propadanje. Stranka mora popolnoma jasno in neustrašen o razgaliti svoj pro
gram, nekolebajoč urejevati svoje časopisje in točno raziotiti svoje gospodarsko 
in politično smernico. Ves na~ proletariat zahteva socialno in gospodarsko osvo
bojenje, neokrnjeno samostojnost in brezpogojno samoodločho. Le stranka, ki 
mu bo pomagala to izvojevati, ki bo do zadnje pičice konkretno usmerila vse 
korakt, bo zarnagla zopet združiti ono, kar se je prisiljeno razdružilo. Nobeno 
revolucionarno gibanje ne more ostati stabilno brez trdne in vstalene organiza-
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dje agitaci jski h sr cd:-> tcv. Ker de!:1vska s tra nk., ni Upo~lt:vil l<l V zad ostni meri to 
resnko, je' dožive la puraz. i n bo popoJnOTi\3 pn:'I radl a , ako si pravočasno ne 
urc(li svoj l1!Jtr:tnj i organizem. V dobi, v k:'lteri '.ivimo, v k<'l ini se kuj~ tel ezje 
l a novo kl)nStf Uk(ijo, ne zad os tule, da proktariat sam o orgi1 nizirnlllo in mu iz
voj ujL'mo boljši tre no tni !Il :1teri clni poloi.a j. Treba je, da mlširimo njegov pog: l t d 
preko okvirja njegovih trenotn ih iti stanovsk ih potreb, treba je, da mu }Jokatc l1l o 
velike c ilj e socia ln e solidarnos ti (de Evro p e, dil mu javno r;11.lo/.ill1o vso ni?:

kolnos t lIovt:g:a ju g-o~ IO\' (I11 5 kega patriotizma. 

" • • 
Zakaj ima s!uvl!nska ljudska ;') i ranka pri vsakih vulitvah ve:- knletski in dt:

l oma (danes l.alibog) tudi l ~ ddavski proktariaf v svoj em taboru? Zakaj onil 
li1hko brez sk rbi računa !lil neomahljivost le 5tcviln e mase? Zato, kef 50 v vsaki 
h i ~ i zgodbe sv. p isma, ker preskrbi zadnje111u IdaDCtl primeren molitvenik in ker 
~kOfO ni kmetske h i~e, ki nc bi bila u~la nj e l1a pri M ohorjevi družbi. Kjt: s o 
n<l~ i molirveniki. kje je razširjeno ni\~e svete pismo , kako smo p oskrbeli. da dobi 
vsak ~rnet, vsak delavec naš katekiz.em, potom ka tcrt:g<l. bi i J_prašali nj egovu ve:; t 
iII potom k a tere~a bi mu vc~pljali naŠl! resni c~. Tu navajamo ~!Jvno vrzel, ka
tera nam zabmnjuje normalni r<lzvnj; v Icm spoz.nanju Ici.i resni(:R, z.akaj niso 
naše.:: ideje prodrle do zadnj t! prolct<l.rske hiše. 

Naša naloga gl<l.si torej : iLkjno 1110ramo pomagati vsakemu kmetskemu in 
<klavskemu proletarcu, ako hočemo stabi l iziri1ti stranko ; idejno moramo n'ljinten-
2.ivnej~e razširiti pOdrobno delo, da bo vera v človek ;1 zatrla vero v naslikanega 
boga; idejno moramo pra t.e ti sleharnega proletarea, da bo vt!del, da je social i 
s tična ured itev družbe zadovolji tev vse!! - daJla~nji patriotizem pa nesram na in 
hlapčevska goljufija. Vse rezalI/ci je, vse konference, vsi kongresi ne zaležejo nič , 

ako se pri tem pozabi na u res n ičitev sk lepov teh rez.o lucij. Ich konferenc! teh 
kongresov. 

O, Gustinčič. 

K vprašanju volilne 
Delavsko-kmečkega bloka 

taktike 
v Sloveniji. 

Poraz Delavsko-kmečkega bl uka pri volitvah dne 8. februarja t 1. je bil v<lik 
in utegne imet i za naSe delavsko gibanje občutne in dolgotraj ne posled ice. Obseg 
tega poraza bomo pravilno ocenili , ako prim erjamo Sl evito glasov, ki jih je dobi~ 
"Delavsko~km ečki republikanski bl ok" - in delavske stranke splo h - s šle. 
vilom delavstva v Sloveni j i. V ok roglih številka h šteje Slovenija : 15.000 fIldar. 
jev, 10.000 kov inarjev, 15.000 že lez.n ič a rj ev. 15.CXXl tekstil nih del;wcev. 10-15.000 
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drugih industri21nih del:tYc\!v, 30.000 kmetijskih delav~\!v I in poleg kil Se okrog 
80.000 kmetoy-paupcrjev, ki nimajo cksb;tenčnet:t1 minilll3 (to je 5 ha zemlje). 
Slovcni!a ima torej 90-100 tisoč pravih prolet:m:ev, ki ne poseuujcjo ničesa r 
drugega, kakor svojo trdo, tuljevo roko in svuje manjšt: ali vdje strokovno 
znc..nje ter 80-90 tiso č pritlikavih posestnikov, ki ddbl;!scdno gladujejo $ svo
jimi družinami vred. Ako torej pri$lejemo zgorflj navedenim podatko m o dc
lav5tvu in prit1ikovih posestnik ih $e ~ tevilo revnih, IzsIradanih državnih. ob
činskih in pri' .. atnih uslutiJcnC't!v, tedaj lahko rečemo, da 1.na~a armada ročnih 
in dU~i!\'nih delavcev in kmetov v Sloveniji) nil katero hi se trJoraJtl delavska po
litika opirati. okroglo 200.000 glav. ln od teh jc torej glaso"alo za naS delavsko
kmetski blok okro 2 Ih,. odstotka in za vse razred ne delavske stranke v Sloveniji 
- okro 5 1/. odstotkov. 

K temu je treba ~e pripomniti, da sicer visi nau delavstvom v Jugoslaviji 
Damoklejev mea. zakona o zaščiti drZave, da se je del.anko·kmečki blok boril 
v svoji volilni agitaciji l mnogimi težavami, Lla se pa na splošno njegovi shodi 
ni so prepovedo vali in da na dan voli lev v Sloveniji tudi ni bilo proti delavstvu 
vidnega terorja. Blok je imel vsega skupaj okrog IDO voiilnih shodov in se
stankov v Sloveniji in prepovedan mII je biJ menda en sam letak. V Ljubljani 
Mmi je reLim delavske strankf toleri ral, ker mu jc bil o razccpijel1je gl,lSDV za 
njegovo zmago proti klcrika1cem potrebno. 

Dat je, ne pomenijo socialistične str;\nKC in frakcije od lela 1920 11 Slove
niJi nič "leč. ProletLlriat glec!a nanje kot na pulIrepnike burl.uazije, ki se odr~
kaja boju tudi za najbližje interese delavstva, ki stoje še na stališču drtavnega 
cenlraJizma Icr kot na organizacije, ki shlje ol:iv idno poLi policijsko za~čito. 

Iqe letijo torej vtroki poraza Delavsko-kmcčkega bloka 7 
Odgovor na to vprašanje je odločilne valnosti za vse naše nadaljnje po

litično delo in zato moramo poskušati nanj jasno odgovoriti. Ta O(tgovor naj
hrte ne bo enoten. Marsikdo bo nanj drugače od~o"ori l , kakor avtor tega članka. 
Toda kdor ima druge misli , naj jim da vidno oblikat, ker to je neiz.ogibno po
trebno, ako naj se premaknemo il. stanja, v katerem se sedaj nahajamo, 

• • • 
Vzroki pOlitične slabosti kake delavske stranke so lahko objeklivni (stvarni), 

subjektivni (osebni) ali pa oboji skupaj. Kad", je gospodarski položaj delavstva 
zelo ugoden (visoke pIJče . cenena i ivila, veliko povprašt.:vanje po delovni sili). 
tedaj delavstvo ni dostopno za radikalno politiko. !(ot primer nam služi angleško in 
:ullerikdnsko delavstvo pred svetovno vojno, Stvarni pogoji z.a bojev ite deJavske 
~tr~lt1ke v teh dežeJah niso bili dani in zala :'it! do danes nimamo tam močnih 
in bojevitih strank . 

I H.2.~un.m tu UlilO moike. torej l'I 3mQ tlelavce brez delavk. 
~ ~a ne anonimno v '1n~laVilko-kmt'čkem l itI IIIIl, klllllUr liC sp"d ll.jo, k.kor je lo 

napravil _Star de-Is\'ec- \' ~tl" ", I:! lo ,Iue. I ~I . marca 1. L! ~e polemikI!. med wl)c!twlko. 
itlllt'čk"Ut !iltoQl~ in '1Z.l;>itlI.;IM, !o·tL.\'I~~ ]J"Ie-mik:! O \'ulilv;ll! ! '1Za\li~ki" 81) odprli Vtl3.ki 
rOeli1 r!1tjJr.ni 'J te.n preJmeItI, t:j,!i c, h'H~r ·\.,k;lG.lli ravn.., 1I11 ~ prllttl"1 kur lili tr Jimo. Ih·el!. 
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V"\l~lh P,I \c p n pd l, (h ~;n \I hi ~klinl i P"';';lIjl \I:n, t'IIIL' dt.'i,I\':').;'· pl;iČC, 
drit ; ~ 11IJ<l, \'dik;t l\r..:.q),jsdn"Sl, lI:n.i,I)Ld:li ,Hill 'k, t;, , ql~'ilj j ll .... :i~·IIl·. \'Ltd 1.: , ral.
rah ljana (\IsLlplin:1 \' wildih iti Vllj-.),t) cl 1,'. 1, " dl'll\_;~ .• ·, I:,.1.l~·:t 111111.1 ::'I;u-;oll· 
nih ljuLIi \' v.)J,,{\'II, nirn :1 Udih: 'Hh.t; Ili) \.' Il J • ..;riO l.L ... ri,lUl.: pllli prl·t1 sell'Jj. 
NajJcpSi VZl!h:LI 1.1 ln /1,1111 i' !litlijd .," . 111 \!I k:.1I pt l ·;(ljn:. \' s\,:plt'mbru 
leta law jc irnchJ 11:11i,111"k'l "1.:1.1\"\\1) ::;! 'Ir, ';"'~ \1, '.;:~Ill,; .; S\oIli:l rol-_II! in VM,: 
it3liansko vojašlvo jt: ~I,tlu n .. -;lr:llli dd,l\ sl\':!, {.Ida l:itliilllSkt su(:,di:.t~Ln;1 slr:I1I~, 1 
jc koJebala, njcm \ui.liklji so pus tili 1,.di:t:1Ski iHtlil:ta]'i;11 11 :1 LI,:dilu. t )na :\i imt:ltl 

oSeu, ki bi bil e zni1le Ijsll skr;ljn .) 11 .. ,:"0dr,j ::;Inl!l l pl,.l!oiilj 'l 01h!1I1. 

O Jugo!>laviji IH! 11l0rl'Tl10 trdilI, li ,1 ne hi Iljli d~ni vhjl'k!;nl l p',:.::uji 7,1 ll

vahno de!;\v ,I(,) gihtlnjc:, Gosp '; \!;;;;h;\ ,illLlt.'ij.1 (p,,!oi.:lj I ddi\\'st\';1 in l\mcld v 

Jugosladji sp loh, in v Slu\'L'lIijl ~c p.lsd,1..', jc mil.L:rn:1 , l1:1ri l.Jllillni priti:-:k fi:) Slo
vence, Hrvatt: in t! ru ~t! n:lr.;j~ \'L'!ik in l.;.:lIlh:nciI uheh ~r~ I.a yO ,,,tb:,,III,CIII in 
ne poboljš-anjč'l\. Nel:H I (w~ltjrlll~t ra5c o(i\'jdrJO in to Sl' po~dJlIO !lil v;isi. l(rl7,:\ 
delavskega gib .. nja tiči tofl!j v SII!Jjt'k l i \'ni ~ml'rj. t J, v Ij'H.leh iII Or~.1fJil.iH:ijal:, 

ki to gibanje vadijo. 
Mi ne puščamo iz \'idi ka skr;!jno tej. kega ~\o!uiajrL v katercg,t je bil o po· 

stavljeno razrednnzavednl) delavsko ~ibanjl.! po .. Oinnani" . To(la I ~mu nasproti 
pa tudi vem o, da se jc masikateri proietJr:dt v Evrop i 1na~el v tch 1l'lih v po
dobnem ali pa še teijem položa ju in vendar ni njegovo politično g-Ihan;e pallJ 
na ni člo kakor pri nas. Spomnim o se samo na poljski proletar ial aJi pa na ita
liansk i, ki je po vojn i doti vel ge edo me;~:Insk"i pn.:vrat! Naše slanje ~e torej 
ne da opravičiti salllo 1 ... Obln"t1o~ ln zakonom o zaStiti držn vc. 

Vzroke naših pol itičnih ncvspeli o\' pri zadnjih \'o lilvah je Ircu", po našem 
ml1tllju, iskati v naši strategiji in na;i politični tak liki in sicer: v oni periodi 
(razdobju) od lela 1920 do lega volilnega buja in pa za časa volilneg,l boja 
samega. 

Kar se tiče naše politiene stnlfegije v razdobju od 1920 dalje, moramo 
ugotovil i, da je bila vtdno malenkostn a. Neodvisna delavska stranka st! pojavlja 
tik pred volitvami. Socialistična stranka ddovn~g-a ljudstva S~ pojavlja kot vo
lilni bl ok. ln tudi v teh volitvah je bil naš glavni ci lj dl'lavnozborski m:1ndat. 
Mi iščemo v to s \'rho zveze z neko imaginr:rno rcpulJlik"nsko (kmečko 7) stranko, 
ki je tudi iiastala št" le 7.a te volilvt!, in pozi\bJjamo pri tem na vse svoje teikc 
bOicl.ni, ki so nam ostale še v vs(!h udih oti znanih občinskih volitev 7a mesto 
Ljublj ano v novembru 1922. Glavni naš cilj v vSem tCI11 času pa do dilnts P ~I 
ni:lO smeli biti volilni uspehi. t cm vtč organiziranje proletariata, ker bri!l, tega 
je vs:'\k o politično delo brez fundall1Cnla . 

ln naša polilična laktika v lej llobi' 
Leta H120 ima stranka skrajno le .. ·o orientacijo, bije boj proii sodelovanju 

prolctariata z burž.uazijo, prežene socialnodclllokra lične poverjenike iz vladine 
palače in gre v volilni hoj z.a konstituanto z najbolj l ev ičar skimi paro lami. Letn 
!02 1/22 imamo člo\'~kulj llbno frazerstvo Sum ljivih elementov okrog "Ddavskih 
Novic" I ki j im stOji na čt'lu burluazni ekspol1l:n t Sidanovič, ki hoče dosc~i VSe 

IIRodn()sli z:-t delavstvo s klečepla/.stvom pred r'ldik:tlskn vlado. Ltt:t 11I22 v 
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jl'seni gre ~.Hl·i š nje komunistično delavstvo v volilni hlok n '10 s klcrika lci in v 
i <l l1u.:ujll 19:23 fantaz.ira o slovl'llskclIl laburi 7lllu. Boj proti te 111 II !aburizlflll konča 
!O pet s sk rdjnim icvii::rlrstvom mladine. Toda stranka !.ivi samo na papirju in 
rit! v orgtlnizaci ji , brez. smeri. brez gjb3n j ~, in celo bft~z polemik o strankinih re
sol ucij:!!I, ki se vrše v drugih . deželah. Mimo SJolte-nije gre vpraš3njc enoIne 
fronte, mimo gre strokovno vp ra~.:lnje, mimo gre vprasanje politične situacije, 
n;:; k:l!ere pre::;ojcvanju se vname hurJ boj v stranki in mimo stranke gre malone 
tudi narodnost no vpraSanj e. Srrčlnkin lisi je reven iII medel in ko st! pojavi lela 
Hl2·f 11.1 obl.orj'.! Prepeluhov embrijo (zarodek) republikl.lnske stranke, ji pošilja 
.Delavsko-kmetsk i list" to Ic spo ročilo: 

... Zače li ste s parolami : samood ločba narodov, kmečko-delavska država, 
federativna republika. Dobro! Samo narlaljujlc tako -- v dejanju! V tem slu
č:l iU bodo razredno-nJjzavedllejši delavci in kmetje ne samo močna va~a po· 
mOŽna armada, ampak nezlomljiva prec!straža. "" (Podčrtal piso .. I<m.-dl. List", 
z dne 30. ak t. 1924, It. 1 t, v članku .Kmersko-detavski republikanci"). 

V~er:1j smo bili "pomožna armada" in .. nezlomlji.va predstrata"' klerikal
cem , jutri bomo privesek na repu gospoda Prepeluha. 

Ta je bila vsekakor prehuda, zalo popravJjamo v "Del.-kmet. listu " 7. dne 
27. novemiJra 1924 st. 15, v trafiletu : .. Kam?" ta neprijeten vtisek tako-le: 

.. Kam naj se odloči delavec in kmet? Za Pribičeviča ali la Korošca in 
Prepeluha ? Za nobenega od kh t Eni kot drugi pomenijo nesrečo za delovno 
ljudstvo . 

• Delavci in kmetje morajo nastopiti samostojno kot delavsko-kmetski blok, 
proti reakciomirni budu3ziji in klečeplaznim klerikalcem, Prepeluhom in social
patrioto",. Ne na desno ne na sredo! (Podčrt . pis.) .Ampak na pot ,no/I/c 
fronte dt/avcev iII kmetov'-

Toda še se ni bilo dobro posušilo črnilo na papirju te neizprosnoradikalne 
parole, pa pišemo - glej .Delavsko-k metsk i li s t" z dne 4. decembra, št. 161 
- istemu Prepeiuhu, proti kateremu smo robantili v prejšnji številki in ge zakli
njaIi, da nočemo 7. njim, prijateljsko pismo l našo voli no platformo ter mu po
nuiamo skupen nastop pri volitvah_ 

Da mora tako hitro skakan je iz ekstrema v ekstrem delavstvo Ime~ati in 
desarientirati , je kaj naravno. Taka cigumigupolitika mora vplivati zlasti na 
manj odločne delavske mase naravnost unič uj oče. Kako naj sledijo delavske mase 
politiki , ki vsak trenutek menja svoje direktive, ki je brel. kontinuirlične poli~ 

tične linije, brez jasno zač rta ne poti'/ Taka politika mora izgledati diletantska, 
o tročja in da se delavstvo boj i postati poskusni ku nec v rokah začetnikov, to 
je več kakor naravno. 

Prokletstvo našega gibanja od leta 1920 dalje je bilo to, da so ga dobivali 
povrsti v roke mladi, neizku Seni in nepresktlšeni ljudje, ki so delali z njim svoje 
prve začetni:;ke politične eksptrimente. Ljudje, ki se jim ni bil niti še popek 
rojstva v delavski politiki zacelil , ki so bili brez. teoretičnega znanja in brez 
;l.iv ljenskih izkušenj, so te po nekaj mesecih življenja v organiz.aciji postajali 
strankini tajniki in celo drlavni poslanci. Kako čOldo torej, da se je končno za-
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'rčkal v breznačrInem lovu za momentnimI uspehi ves bogat politični in moralni 
kapital, ki nam ga je bila polotila v roke izrednougouna mednarodna situacija 
v prvih letih po svetovni vojni I • 

MI v Sloveniji pa v tej dobi tudi kulturno nič ne pomenimo. M i nismo 
dali v tem času ne na polju na:;ega znanstva, ne na polju umetnosti n i česar. V 
ltrugih deželah se zbirajo' okrog naSe struje največji z.nanstveniki in umetniki, 
mi pa smo ostali tudi tu popolnoma izolirani. O nas se ne govori in ne piše 
več in kot taki seveda nismo mogli biti :ta nikogar več kak atrakcijski center. 
Šli smo torej v volilni boj kakor četa z lesenimi puškami in papirnatimi bombami. 

• • • 
Kakor pa je resnica, da smo bili v minulosti brez kontinulrlične proletarske 

pplltične linije, tako je tudi talostna resnica, da je ostala naSa volilna taktika v 
tah-Ie volitvah na nivoju naSe preteklosti. 

Kadar si postavi štranka svoj strategični cilj. si mora tudi izbrati prava 
pota in prava sredstva, da ta cilj doseže, t. j. uravnati mora temu primerno svojo 

. volilno taktiko. Pri današnjih rafiniranih volilnih metodah naše buržuazije in v 
času, ko se v vsakem trenutku lahko vsuje na nas ploha buržuaznega terorja, 
seve<.la to ni vedno lahka stvar. Trebalo je predvsem dobro pretehtati na~o 
proMost ln naš .edanji polotaj. Trebalo se je predvsem vprašati. kateri momenti 
in katere volilne parole nas lahko najbolj približajo masam in kako uravnati 
potem našo volilno agitacijo, da bo res učinkovita. 

VoJi1na situacija je bila pri nas taka, da smo mi lahko upali na dva mandata 
in da bi jih bili tudi dosegli, da smo pravilno izkoristili svoja tak~čna sredstva. 

Katera vpraSanja so bila najbolj pereča v teh volitvah. Očiviuno la-le: 
l. narodnostno vprašanje; 
2. stanovanjsko vpraSanje; 
3. agrarno vpra~anje; 
4. vpraAanje političnih svoboščin ln 
5. vprašanje plač. 
Kako smo mi taktično Izkoristili ta vprašanja? 
Pred vsem bodi povedano, da se taka vprašanja taktično ul volitve ne 

dajo izkoristiti, ako se nanje spomni še-le v zadnjem momentu, tik pred volit
vami ln se že prej ne pripravijo v političnem gibanju. MI smo pač imeli že 
delj časa prej pripravljene dobre resolucije o narodnostnem vprašanju, toda te 
resolucije so ostale v naših miznicah in je proletariat prav malo ali pa sploh 
nič vedel U1nje. Za karakterlstiko hočem navesti tu resolucijo .o stanovanjskem 
vpraAanju, s katero smo bill dosegli na shodu stanovanjskih najemnikov, oktobra 
meaeca t. I. dober uspeh, a je ml sami, v našem listu nismo niti objavili I V 
odboru pa smo imelf celo sodruga, ki je trdil, da stanovanjsko vprašanje sploh 
ne spada med najvafnejša sodobna socialna vprašanja v Sloveniji. 

Z narodnostnim vprašanjem se je naS tisk pred volitvami zelo malo bavil, 
a v kolikor se je bavil ž njim med volitvami samimi, lahko rečemo, da ni, 
kljub ndemu jasnemu oficlelnemu staIiSču, vedel kaj začeli ž njim. V .Delavsko-
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km~b:,kt!m listu" , l dne 27. novembra. št. 15, v scstavku .. Slovenski kmetje ln 
$!uVl:nski rcpubJlk,Hld" ne 1;\Oci ra ll1o nič mnnJ kakor parolo "lO slovensko Je~ 

dNlllivrw r(',Vabllk,,". K"ko si je uredn iStvo to ek "olit:lo slovtnsko Jtderadio 
pr edst dvlj :l I0, jt.! p.IČ kik o li g-aniti. ( Podčrtal pis.) 

Ta slovello;kll !c'cI('(/J!n'na (('publika pa srr:1~i tudi še v naslednji StelJ ilki 
l)d.~kIlH:". li sta" v ~ Ia nk u .. Vse jim je vseeno", ki .royori o pogajanjih s Koru~ 
Ilovd iII l)edičem za sliupen nastop pri dri avno7.borskih volitvah. V St~villci 16. 
skačerno oJ ultraradikalne zahteve .. samostojne delavsko-kmečke rtpublike'\ pa 
t10 ultraopo r tunis l ič nc parole "delavsko-kmetske republike v zvezi z delavsko-kmd
skilIli republikam ; drugih narodov jugosla vije "'. Zanimivo je to, d.'} je še naj
bolje zadel sIrankino parc.lo rudar, emigrant na francoskem, ki piše v isti števil ki 
pi ~ lIlO iz Lievina in ki pr<l.vi na kon cu svojega pisma: 

Za samoslojno delavsko-kmelsko republiko Slovenijo v okviru federacije republik 
JUKosla l'lje in Bulkal/al (.Del.· kmet. list" , z dne 4. dec. 1924 ~t. 16, str. 4). 

Pri nas vsakdo č uti , da je .. balkanska fedEracija" ravl1OlJko nepopularna 
kakor "sa mostojna Slovenija- apriori. To je čutilo tudi vodstvo volitev "De
l a vsko-km ečkega republikanskega bloka·, toda ono ni imelo ne znanja, ne po
litičn e rutine, da udari na pravo t ica . Blv~a' Neouvisna delavska stranka -
ravna na pritisk Slovencev - ni zahtevala v svoji narodnostni re soluciji . bal
kanske federacije", temveč federacijo narodov "na Balkanu in v Podonavju · in 
če žc ni bilo boljSega, se je imelo. vsaj to formul acija pridriati. Radič je 
velik demi1gog, tod a priznati mu moramo, da ima fin nos za politične potrebe 
Hrvatov in Slovencev in zato ni on nikoli zahteval balkanske federacije, Soe ma nj 
pa kdaj skrajno oportunisti Čno zvezo republik v jugoslaviji. Radič pa je temu 
nasproti prav močno naglasil Jadransko-podonavska federacijo in on je prav 
dobro vedel, zakaj to dela. Mi bi bili torej morali korak naprej od Radiča, nt 
pa capljati daleč zad za njim. 

Mi za bodočnost ne bomo smeli pozabiti, da so imeli v teh volitvah skrajRo 
oportunistični klerik.lci bolj~o taktiko v narodnostnem vpra~anju kakor ml -
ker j asnej~o enostavnej~o - in da so nam z njo - in ravno z njo - tudi 
odvzeli naše volilne mase, posebno v Ljubljani. 

O stanovanjskem vpra~anju, ki je goreče in ki zadira v žive rane na~ega 
mestnega prebivals tva, nismo niti govorili. Mi nismo spfoh kazali nika kega 
umevanja zanj in smo ostali pred volitvami in med volitvami v tej točki popol
noma pasivni. 

V agramem vpra~nju nismo zlezli v svojih volilnih parolah ČeZ one ob
rabljene - ne naše - temveč socialnodemokratične in kierikaine formule, . da v 
Jugosfaviji ~e sedaj ni rešena agrarna reforma in še sedaj ni razdeljena zemlja 
med revne kmete" (. Del.-kmet.list" , dne 18. decembra 1924, ~t. 18, str. 3). 

Parole o pol iti čnih svobo~činah so skrajno medle. O f1asi: stvih bur1.uaznega 
režima na delavski razred govorimo samo v toliko, v kolikor je to v Ivez...i S po~ 
sa meznimi (logodk i in posameznimi sodrugi. Problemi izvora tega na silstva in 
nj egove po liti čne perspektive nas ne zanimajo. 
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Šl' rII .mj pa lIas 7ililima v naši volilni t;lktlk l :;ndalni poloi.:lj Il rai! ništvt\ . 
Na L'!lcll\ S.I/Hem mestu ardirilIHo n :1 "ni:jr umrll/ik,' '', :-luciJIni prllbh.·11\ urildni~kc 
mase pa pu:;t.:<lmo pop(I!uoma v ncm;tr. Mi vcm o, da jc uril:dntštvo pri nas nad 
vse mi zerno plačano; mi vemo, dCl i.ivi \' nflravnost ncV(; rjetno beLInih socialnih 
razmem h, !Odd uli ~e nismo obrnili z nobeno hcsedo do njega . 0 , ra'tnO na
robe - in lO se je zgodilo i11encia prv ič v zgodovini sodali1.lu<l na Slovenskem 
- mi smo se posl<1viJ i naravnost od krito proii nje1l1u. Mi smo se postavili v 
5vojl!11l pol iti č n e m diJetanlstvu pro ti izobraicnstvu, proli inte!eklllalcem in sicer 
tako ostro, da je to vzbudi lo celo odpo r pri nekaterih naših sodrugih kmetih. 
Poll svojo kandidatno li sto v "Delavko·kmetskem listu" in na letak ih smo na
pi sa li sl edeče l:rilate besede: 

.. To je li std, za katero bo 8. februarja vsak delavec in rep ublikanski km et. 
Na listi je devel delavcev (med njimi ruda rji in ielezfliča rjl) in štirje kmetje. Na 
li sti ni nobenih "učenih " doh tli rjc\' , žurnalis tov in go ljufov, kot so to na kll'fi
ka lni in Prepeluhovi li st i, ampak so sami ddavci iII kmetje, ki so že z dejanji do
kazali, da so vneti borci za delavsko in kmetsko stvar do njene popolne zmage." 
(Del.-kmel. lisi dnc 8. januarja 1925 Stev. 2.) 

Naravnost klasičen vzgled političnega prim itivizma pa je bil letak, ki je 
iz~el 29. januarja 1925 v _Del.-kmel. listu ' šl. 5 in ki nosi s l edeč i uvodni pasus: 

.. Delavci in kme tj e, glasujte za Makuca I . 

.. Razne gosposke stranke, ki si nadevajo l judske, samostojne in sociali stičn e 
naslove, samo da bi lažje prevarale delavstvo, so postavi le za nosilce li st in 
kandidale dah/arje: doll/orja Korošča, doiltarja Zerjava , dah/orja Pivka, dah/orja 
Koruna itd. Ti razni dOMarji imajo smisel za dohtarske interese, nimajo ga pa 
za koristi delavca in kmetov. To 50 jasno dokazali s svojim šestletnim delom 
v belgrajr;kem parlamentu in izven njega. Ne i7.ročim o svoje usode dohtarskim 
in gosposkim strankam, da nas še bolj ne zasutnjijo I 

.. Dtlavci in kmetje Slovenije moramo sami prevzeti svojo usodo v svoje roktj" 
(Podčrtano v originalu.) 

Na la letak je Odgovoril neki naš kmečki sodrug, ko so ga šli prosi t, da 
bi bil čuva r skrinjice, s sledečo kritiko .• Da, toda če nas ne bodete farbali, da 
kmet je in delavci lahko sami prevzamemo oblast brer. in telektualcev.- Nam se 
zdi , da bi bila po tej kritiki vsaka nadaljnja beseda o tej stvari popolnoma odečv . 

• • • 
Naj!ctji udar~c za Delavsko-kmečki republikansk i blok pa je bilo dejsivo, 

da je šel popolnoma brez sIranke in brez strankine organizacije v voliln i boj . 
Strank ina centrala se sicer nikoli ni čulila v Sloveniji in Slovenija je vedno de. 
lala svoje salte-morlale po svoje in brez kontrole, toda to pot smo to neodvis
nost ob čt..: tili v svoji popoln i dobroti in It:poli. ?akaj postaviti la tri volilna 
okrožja eneg:ainist ega nosilca lisle, to j~ bi lo pač "remek "-d t.: lo. ki ~ e je mora lo 
posrečit i le v deželi Se ne popolnoma mrtve .. Socia li s ti č ne stranke el el. ljudstva" . 

• • • 
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Sklepi: Volilno gihanje "Dt:lav~~(l~kll1 cčkl~Ri\ r t.:pu lllikilnskega hloka" jC' bilo 
Im..'! prole1arske politi~llC linijt, brc! izdcl':1nt.: volilne taktike, hn'z predhodnih 
prijJrav, hrez. lIl ar k:;; s tičncga ti ska in ilrel res-nih Illlsill.:cv iLIciI-:. PlJliti~nil si tll ~ 

;,cii" za .• Delavsko-knll'ek i repuhlik:Hlski blok" Ili hlla neU~Odl!'l, na lijem pii je 
tdil.! zanikcrna, I1clIl .lrk!'is!it:na polilika prej šnjih lel in diletanTska voliln a Il\k
!ikr\. Proldariat ni entil z.:\ ~eboj ne strankt:. ne zrtlih političnih voditeljL'v. Br!:z 
sig-urne vodilne rok t.! pa ni proJeti.lrske politi ke. Tisk se ni u;iVil 7. ;,ktualnirni 
dnevnimi in g-ospodarskimi političnimi ili so~ialnimi vpmšflllji. 

F. Klopčič: 

Vzroki neuspehu v volitvah. 
Sllmo kritik a je Vt"lu~ltmel1t BIIUkov, ki nam 

j ih je ~{arl" tapuHtil. Ih ta LU"Iem!Jurg. 

Pri volitvah 8. lebruarja jc dol.ivcl Del avske - kmečk i republikanski blok ne
uspeh in sicer ne samo v Sloveniji. nego y celi Jugoslaviji. Ako primerjamo 
slevilo glasov v l. 1920, oddanih za I{olll unisli tno stranko Jugoslavije, in pa le
loSnje število glasov za Delavsko-kmečki r~pub likanski blok ter si predoči~110 

revolucionarne možnosti v Jugoslaviji, potem nam je: pač neuspeh jasen. 
Kaj je povzročilo ta neuspeh"/ 
Ali Je bila osnovna politična linija proletarske levice v Jugoslaviji napačna? 

Ne. Njeno stališče v nacionalnem vpra~anju. v ac:rarnem vprašanju, v strokovnem 
vpraš-anju je bilo pravilno. Stranka v celoti je vsa ta in druga aktualna po litič na 

vpraSanja re~i1a v marksističnem smislu in njena ideologija, ki jo še dolgo izza 
Ida 1920 pogreša mo. se je učvrstila in ustalila. Politika levičarske stranke pro · 
letariata v Jugoslaviji je bila pravilna in dobra. Četudi si opozicija okrog bel
grajSkega .. Radničkega Jedinstva" prizadeva izpodbiti to dejstvo, je vendar j asno, 
da ie st ranka razredno-zavednega delavstva v Jugoslaviji definitivno zapu sti la in 
obračunala z vukovarskim kurzom ter da je prišla na pot, po kateri hodi res~ 

nična razredno-bojevna proletarska stranka, na katerem praporu je zapisana pa~ 
rola: osvojitev oblasti. 

Alw h očemo poiskali vzroke neuspehu pri volitvah, moramo proučiti r01i
,ično situacijo v Jugosiaviji in si predstaviti moč in vlogo leve proletarske stranke. 
V Jugoslaviji jc zlasti narodne mase zaliranih narodov Hrvatske, Slovenije, Ma
cedon ije in Črne gore ohjel demokratično-paCifisličen val. V boju proti reiimu 
srbske buržuazne diktiJlure niso sledile mase IJozivu razrcdno-bojevne proletarske 
~t ranke, marveč so sledile demokratičnim, pacifističnim, mirotvornim in drugi m 
parolam meščanskih strank. Srbska burtuazija, ki je znova privedla na vlado 
PaSiča in Pribičeviča, je hotela v vol ilnem boju il1.vati v glitVnem hrvaSke kmečke 
mase, osredotočene okrog HRSS, k od kritemu odporu proti srbski hegemoniji. 
nastavljajoč nož na prsa opoz.icionaJnim strankam in stflv l jajoč H~SS pod lJkon 
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o ZJšč il i dr!a\'c. Račun " l a je na d rla vnn silo in na (,\)oro.h:no iH/nado ter slT1eJo 
p07.iva la na ndl.:rit upor. III v ~a doztic\ na rl.'\ll dI H:juIlMnt1~·! in opozil:ionaJnost 
RaLl i~evc slr<tnkt: kr kltrikalnL' s t rank~ St~ jt: p\J~ot/.;d' l (.b kj prili ki. Niti sk du 
o rt.! Yo lucionarnciI1 od poru in niti sit-du o k:tkcill boju proli t.Ht!7.otnirni diklnturi 
srbske Hlilitaris!ičn e klik t:. HI v<"Ilsk a mirolvurna rejluh l ik;\ je romala v zapo:e 
brez boja. KIerikaina slrJnka v Slovt'niji je dala pa sli celo svo jo parolo ;\vto
nomije. S tisto l11irotvornimi in demokrillične ilm.ije vz.bujajotimi gesli so šle 

opoziclonalne stranke v boj in maSe !\u ji m :;JcLliJc. 

Ta demok ratično- pac ifistični val je bil tako o!Jsei~n, da ga Delavsko-kmdki 
a pubiikanski blok fli mogeJ paralizirati. Paralizirati ga ni mogel vsled svoj~ ne
moči. In ta nemoč iz.v ir" še iz poraza delilv skc s tranke v letI! 1920. Tedaj so 
bile delovne mnoiice v revolucionarn~m raz.poloi.enju. V zaupanju ::i0 se zbirale 
okrog delavske levičarske stranke, od katere so pričakoval e boja. Toda ker je 
bila delavska stranka idejno in organizacij sko ne7.grajena iTi ker ni bila sposobna 
Z3 ak:ije , ni mogla teh delavsko-kmečkih mas popeljati v lJaj, akoravno bi to 
bila morala storili. Ob prvem krepkejšern udarcu se je sesedla na kup razvali n. 
Ta poraz delavske stranke v letu 1920 je se danes veliko breme zanjo in tudi 
pri sedanjih volitvah gre velik del neuspt:ha Ila ta račun . 

Vendar bi morala stranka izkazati večje uspehe, kakor jih pa je, ker je 
imela v glavnem pravilno po litično linijo. Resnično: tako bi tudi bilo, da ni še 
enega pogoja, ki je doprinesel k neuspehu: napatne oziroma nikake organizacijske 
politik, strank, v Jugoslaviji. Organizacijska politika delavske stranke v Jugosla
viji je dotiveJa popolen krah. 

Pos«;mo nekoliko nazaj. Na čem je temeljila komunistična stanka 1. J~20? 
Ako gledamo na stranko v celi Jugoslaviji kot celolo, moramo reČi, da ni teme
ljila v masah industrijskega proletariata, marveč v malih posestnikih, obrtniških 
delavcih ;n deloma v industrijskem proletariatu. Tako n. pr. je štela stranka v 
Pančevu celih 2000 članov, pa vendar Pančevo ni industrijsko mesto. Nasprotno 
pa stranka ni imeJa svojih organizacij v indus trijskih krajih kot so Beočin, Pa
račin, Belišče itd. Strokovne organizacije niso slonele na železničarskih, rudar
skih in kovinarskih masah, to je ni! odločujočih masah industrijskega ' proletari
ala, marveč so se naslanjale na srbsko mal00brtniško maso. In ko so se po 
udarcih reakcije zopet ustanovile strokovne organizacije z Medjusaveznim sindi
kalnim odborom na čelu in ko se je legalizirala Neodvisna delavska stranka 
Jugoslavije. je bila vržena parola: obnovimo strokovne organizacije iff obnovimo 
ono stranko iz leta 1920. Sama ta parota je nos ila v sebi smrt. Organizacije 
delavske stranke so se zgradile na onih bornih ostankih iz leta 1920 in v Cen
tralni radnički sindikaln i odbor so se !drut.lle strokovne o~gani1.acije krojačev, 

mizarjev, brivcev, natakarjev. trgovski h pomočnikov, manjkale pa se ~trokovlle 

organizacije železničarjev, rudarjev, mornarjev, torej odločujoč ih mas induslrij
skega prt)ietariata. T ak i organizacijski temelji delavskega gibanja v Jugoslaviji 
niso mogli nositi konsekve!ltne marksislične politične delavske stranke 

Prezreti pa ne smemo še enega dejstva , ki nam \' še bolj žarki luči prika
zuje vso brezuspešnos t in v:'\o nnp<lČnosl take organicijske polit ik e, ki s i je na-
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dela ZJ. l'l1 j, l1:lpr;w jl i jz lIt.!proJelarskih tlemCJito\, proklarske rt'\'olucionarj e, lo 
se pravi česati pk~{\s:l'[!a človeka. Od leta 1910 51.'111 jc V J~g051;tviji vznikla 
ml1čna industrOQ. Fin"'!n~lIi k:Ipilal, ki se jc tlofl:daJ ha .... iI $alllO S ~pl'k lllildjo Jn 

ilVOzlliStvum, se jt: vrgel v indu st rijo in i7.tept ;d jz lal ~ d<1 jlldu ~ lriJ ~ka f11\.!:;ta 
kako r 11. pr. Karlov.le. Indus trii1lizira se Srbija, Beograd dl)ui lovarn (' pil več kot 
ti soč deldvct:v, pro~a Bclgr<1u-Niš je POSl:j'HlH lo Illlviml mdtl~:rijsk iml obritti I Ar
mada industrijskega prol t l ariata vedno boJj nitr;\ ~č;1 in znaša danes 2 :iOO.(X)() in
lIu~tr i jski h delavcev. Vseh dclav~cv pa bu ca I,(X)().OOO. In kljub tem~1 ni slrt l 'lka iz
pn:l1lcnila svo jega kurza v organiz<tdjski politiKi in knniltl 7.asukala v smeri fm in
dustrijski proktariat, na industrijske: panoge, na industrij ske centre. Arnslr.:rdamci 
">0 bili v tem mnogo Jeninisttčncj S i. Oni imajo v svojih rokah (gledano na vso 
j ugoslavijo) mnoge industrijske panoge, do~im stoj i stranka izven njih, izven 
mas industrijskega delavstva. 

Tako je mora lo enkrat priti do izraza to proti slovje mcd pravilno politiko 
stranke in neindustrijskim članstvom stranke. Člansk i clemt"nt je p r i~el v konflikt 
s strankino politično linijo. Strankine orga nizacije, ki niso temeljile v industrij
skih obratih na svojih celi~a h, ki so bile celo oddal jene 0<.1 industrijskih mas, 
niso mogle nositi in izvalati strankine politike ter njene parole zanesti med mase 
in te mase zbrati ter povesti \" boj proti reakciji, fa~izmu in srvski hegemoniji. 
Organizacijo ft je zap/tila v protislovje s stmnkino politiko in pos/(dicll je poral. 
V tem konfliktu, v tej t očki se zgrinjajo kakor v gori ~ču vse rezuitante neuspeha. 
Da, Se celo to zamoremo konstalirati, da strJ.nka ni samo mogla paralizirati de
mol..':ralično-pa ci fistične iluzije, nego se jih c.Ielollla celo nIeno članstvo ni moglo 
otresti in je od~l o za njimi. Primer in Jokaz : opoziCIja okrog .Radničkega 
Jedinstva 14

• 

Tu so temel jni vzroki neuspeha Delavsko-kmečkega republikanskega bloka. 
Tu je mogočen vir izk u~enj delavske stranke Jugoslavije. Demokratično· pacili
stični va l. 1 Nemoč stranke, paralizi rati ga. Njeno te~ko breme poraza iz leta 
1920. Napačna orga ni tacijska poli tika. Nesposobnost strankinega aparata, da 
nosi strankino politiko in i~eoL:;gij o. In vsa temeljna strankina politična linija 
kljub pravilnosti ni mogla na stvari ničesa r :1premeniti. 

Izhod je jasen: novi ku,,' v organizacijski politiki delavske stranke I Reorga
niLacij a na podlagi ohra tn ih celic! Ne povra tek na stari vukovarski kurz, ki ga pri
diguje opozicija okrog .Radničkega Jedinstva· ne likvidacija strankine po l itične li
nijl:', njenega slali~ča v nacionalnem vpraSanju, v razmerju napiam kmetom i. dr., 
n.arveč krepko po začrtani lin iji naprej , toda strankine temelje vpostaviti v tovarnah, 

I Piu telj g'Jvl,ri lu tJ rez utemoljevalnega materiala in neollr&vieeno pretirava. Ka. 
pilal ni od letA 19:HJ dalje v .I llgv6 lavi ,i iztevtal iz. tat Dikalr.ib noyih me.I, le m.nj PA 
ndja to la K.,lovac. Srbija tJ je nekoliko includrializiu.la, da bi pa bila pro!,a Bel. 
gnld -:-tii b.r "pou"jana'" 1. novimi ilHlu.trialniml obrati, je paa moano pretirano. Ako pa 
pomi 14 1imo na IJrezpolelnoll, putem je runica najbrh obr.stno, namrea: da Je po letu 
I ~~(j v Jugos laviji !Iicer lIaIIIalo nekaj !lovih induatrialnib obra l o ~, da pa le je produk. 
clJa Ila IIpluiou lU Atevilo :upollle01h delavcev t.roanjhlo. Up. CL 

:! To tr,ti Zi\·. ~Iit., mi pa o,lbijuno to t r~liteT. ftp . G. 
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na 1.l'il'lI1H:i , 1/ rudnikih. S kili rt~~iJ1lo rU1~t~ gihilf!jt: in p,'idi)hinlo lO!)\:! J1Iilse, 
ki so nal1J POkilL;tlC II rh c1 in :o.C obrnile ~ np.'/iriji. 

NC01l1l'lIjl'I1 ne sme v;-;tali ~l! t:n f:lktor, ki je v SI()veniJi povcčal nl!lIspeh 
I)elavsko- klll~čkl'g<l rt:Jltlb!ikal1skt'~il bluk.!. lll,tcln! rwpake in opprtunistična 

iJJirjcnja S(' vpliv;lin. negativIlo in rri:;pt.'\'aia k pur;u,lI. lIstI/ariJa so (el;; iaedno 
KatUkta;s/itr:o siajište, na k~krcga j~ hit pOfisnjen D('lavsko- kmcčki repul.>. blok.: 

Zopet nekoliko zgodovilll'. E.no nftjtc1.jih hrt:l1lcn dilnašnje delavske str(tnkc 
\' SlOveniji je popo lno pomanki:lnjc dosledne in konsekl/~!nlno-rnarksističl1e po
litične linije v preteklosti. Da ne govodmo od Ida IH~O dalje! Saj tlo1.i vi III O 
še koncem leta 1922 skrajen oPQrtur~izem ostankov bivse lakozvi1lle komunistične 
stranke iz lela 1920. T'J oportunizem j~ S\!J tako L1aleč , dn je prešel v likviLla
lorstvo razredno~bojevneg(} gibanja. Spominjamo na Zvezo tlelovueg:a ljudstva 
pri občinskih volitvah v Ljubljani in na I(ltmcnčič-Fabjančičevo Soc i alistično 
stranko delovIlega ljudstva za parlamt:n tarnc volitve leta 1923. Da ni bila no
tranjost tega Iikvidalorstva gnji la in slaba, da ni ostala sHanka v Jug slaviji 
posegla vmes in (ta ni mladina vodila odločnega boja proti laki politiki, bi to 
likvidaforstvo znalo ll speti. Doživela pa je konec, toda niti nova politika stranke 
v Sloveniji, Neodvisne delavske stranke, Ili pomenila popolnega preloma s politiko 
virIih 1920 tlo 1922, ampak je samo nekoliko krenila ,1a rCl'olucio{wrnejšo pot. 
Da je temu res tako, se je moralo dokazati in odkriti takoj, čim je razredni 
boj pri~el v poostreno dobo, čim so se razredi spopadli medseboj v ostaJem 
boju. To se je zgodilo t nastopom pr retima v maju leta 1924 ln s trboveljskiml 
dogodki. Fa~istovska reakcija, ki se je takrat zvalila na delavsko giban je Slovenije, 
je dosegla, da je na~a stranka po prvem juniju i7.ginila pred mas(ltlJi. Nikjcr ni 
bilo videti njenih dejanj, nikjer ni bilo čuti njenih parol. III kaj so storile de
lavsko-kmečke mase v ~vojem odporu prot i jugofašislovski reakciji in diktqturi 
srbske burtuazije? Lahko so pogrešale razredno~bojevl1o ~}roletarsl(o stranko, 
saj so videle y Slovenski ljudski stranki .. revolucionarno" stranko, ki se po 
njIhovem presojanju bori in slavija na čelo boja proti reakciji, fašizmu in srbski 
nad'o'ladi. V ačth mase je bila kierikaina stranka nosilka boja proh PP rciill1u 
in zato so ludi imele zaupanje v Davidovič-Koroščevo vlado, pričakujQč od nje, 
da stori konec reakciji in srbski diktuturi al i vsnj preneha l daledanjimi meto
dami. Dav ldovi č·Koroščeva vlada je imela Opl1rt v masah, ln z.ato je bila po
litika naše stranke v Sloveniji popolnoma ntpr:wilntl, ker se je njena fronta 
obrnila docela proti kierikaJcem in se postavila na st~rill1o stališče. S '\.;111 

se mas ni moglo pridobili, marveč samo odbiti. Treba je bilo poudarjali 1TI;"!.sam, 
da opozicija ne vod i odločnega boja proti mili tarislicni reakciji in srbski tlege
moniji ter da vlada s svojo neodločnosljo pripravlja puvrutl!k PP rdima na vlado. 
Tu bi se moralo ra!odeli nmoiicam in ji"l1 pokazan pravilno, bojevno pot in s 
lem bi se jih dalo pridobili . 

že tedaj je strankina ladja v Sloveniji pretrpela n aj večjo luknjo bas v raz
merju do kierikaine stranke, te najmogočncjše in prolc!arialu najne\'arnejše slo-

'l 1': jasno, hj piflatelj tu militi. Op. n, 
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vCI1~k:e sl rankc. S Ptll1 t)v nilll puvralko n1 PP n;ll fll ,\ Uri \'Lu!o in 7. \' S!OPO' 1l lj 

nove volitve jc hila ~trolllkil st<i\'ljellol p-:ed Ilove prei1.k u::tn jo tako v politiki do 
SLS kak flr h llti v \,s \'j !)VOil politiki. Prci/,k ll ~ nj a jc pokilz;J!n, da se je napuka 
stranke v pretek li dohi po tcnl"lra l<l \' tolik i IiICr!, da jt: Iklav"k0-k!l1t!(ld rcpub
li k.:tnsl\i 1)lok izpauel pred masalJl i kal agerIt }JP rt,tima, ':dlld i ni !lil. In ako 
si predočinw vse da l eč 19-oril j naštete ovi r :..! iII pogojI: (er dnci tt mo se nl;!pravilno 
st a li ~če Dt:lavskv· kJl1~(k c~:a rcpublik<l l1 skega bloka do SL~ , po:.clIll ai1ko r ,tZUHl~11l0 , 

da jc bi lo Iderikillt:clI1 l,Opct ()mogoč{~no, tLI se pred mG'wmi, kaknr /,0 prvem 
jtlni;'u, prccist(Jvijo kot lIosi/ci boja in odpur.1 proti rl!akciji. jug:of;.tsiz1l1u in diktaturi 
srbske bur/,naLi je, tla č i m se je ma jal1J sterilIlC' bojc\'no stilll:ltc Ot:!a"'''ko-kme č. kega 
republikanskega !>loka napram SLS I zdtlo !wt agentstvu PP rdimu, p ri čemer 
n{! smemo pozabiti nil dale č zgvr~lj naštete pogo jt:, ki so 10 oll1ogo~evali :' , Nc
kOJl sckvcntno ilva jan jc polili čne linije sIranke v Sloveniji je dalo klerikillcell1 
možnost in prilotnost, da pridobijo ma:>c s popolnoma ncrcvolucionarnimi, da , 
pacifističIlimi in demokr~ltične iluzije vzbujl!.jočimi parolami, kako r so II . pr. proč 
z nasiljl'm, za ljudsko demokracijo, za slovensko poštenust itc\. In karakterističn o 
je, da kjerikalei v vsej svoji opozicionalnosti niso Sli \' vIJlitve z osnovno parol o 
po avtonomij i Slovenije, marveč so jo opustili. To se pravi, da so se kler ikalci, 
ki so edini dosc<\aj sprotili naciona lno vprašanje Slovencev, popolnoma izognili 
vsaki reši tvi n;H.:ionainega vprašanja, odtegujoč se na ta način neljubemu lJ ojev
nemu stali~ču in delajoč USluge srbski buriuaziji. ker se je oslabi la fronta za
tiranih narodov JugOSlavije. 

Napaka Delavsko-kmečkega republikanskega bloka je bila, da ba~ tu v 
nacionalnem vpra~avju ni zastavil svoje kritike in pob ijal SLS, Sploh ni bilo 
jasno postavljeno geslo samostojne in r.eodvisne Slovenije v zvezi s samostojn o 
in neodvisno Hrva~ko ter drugimi narodi na Balkan u, Tudi v drugih aktualnih 
pOlitičn ih vpra~anjih je manjkalo jasnih in točnih zahlev ter parol , akoravno 
vsakdo ve, da masa noče zmec!enih in nejasnih gesel. Situacija zahteva točn e 

in določene poti izhoda. Na nekaterih volilnih letakih Delavsko-kmečkega re
publikanskega bloka opaz imo nadalje čis t o purgarske parole kot n. pr. ali boste 
volili goljufive dohtarje. Letak na ielezničarje je brez. pravih parol :n brez raz
redne vsebine. Ni čuda, če so ljubljanski železničarji glas(l\Iali za Korošca. Agi·· 
lacija je bil a nadalje n eprogramatična in oseb nosti so se poudarjale preveč, t. j. 
malomeščansko . Te in ~e nekatere napake ter oportunistične pot rze so brez 
dvom a vplivale na iziu VOlitev, aji Določevale niso. Nj ihov pomen je sekundaren, 
Čim so odstranjer.i temelJni pogoji, ki ovirajo polet stranki proletarske levi ce 
v Jugoslaviji, bo zgrajena ideologija stranke 1 lahkoto, šla prt:ko takih napak 
in konce m koncev zavisi najvp.č od prave, konsekventno-marksislične ideologij e 
stranke. 

• • • 
I 1\ .. shudu v liel!llnem dolDU 16 II. pr, Ili 8lihlo Urtlte/.:. ! k(l{ nav:uJIlAo liber. lna 

I.Ibnlj.nja ču fuje in klerikalce. A, St. 
!I Zlu!i kakim melčanakim politikotJl je I\'etuvali, da preberejo II\'UdUillll naveden e 

TUIJlce lIe!l8p~hll, Ili ce!' ue nlIJrejtJ rA l.U nl f'li : nli tcv Ila telil weM!U. 
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NrJ. V ~ I allk u so n <l značeni S<l lnO k mcJjni vzroki I\cuspl'ltu l ni so pa vsi 
temeljni vLruki r<tz čknj t:ni in prcdzimni do pod roh 'l051i. Jasno je tud i, da je 
sp l o~n a pred postavka teror in reakcija, ki ga celokupna burtuazi ja izvaja nad 
proletarskim raZft:do lJ1 jugoslavije. 

D. Gustinč i č . 

Posestne razmere \' Sloveniji. 
tNada.ljflvIDje.) 

4. Domače živali po posameznih razredih kmetijskih obratov v Sloveniji. 

Že v uvodu k tej študiji 10 sem omenil, da je iivinoreja v kmetij skem obratu 
l ela valno ka zalo blagostanje. kmeta. Mi moramo torej, kjerkoli le mogoče . 

vpoštevati pri raziskavanju gospodarskega položaja posameznih razredov kmetov 
tudi stanje njihovih dumačih živali. Ta raziskavanja nam delajo ogromn e te
i ave, ker ne samo, da nimamo od leta 1902 dalje nobene publikacije takih sta
tističnih podatkov po posameznih razredih, temveč so tudi Stetja, v kolikor sploh 
obstojajo, zelo nezanesljiva, ker ilvršena v posame4nih letih v različnih dn evih 
in mes ecih . Oil si pa vsaj približno ustvarimo sliko blagostanja našega kmeta 
v posameznih obratnih razredih s te strani, bomo uporabili tu stanje živinoreje 
po obratih po avstrijski stalistiki z leta 1902, ter primerjali njene celotne re
zultate, l. j. tedanje svote vrst domačih živali z danaSnjimi svotami za vso Slo
venijo. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je pred vojno ozemlje Slovenije, kakor 
ga mi nav ajam o, nekoliko manj Se kakor pa danaSnja dežela Slovenija v Jugoslaviji. 

Na splošno moramo reči o živinoreji v Sloveniji, da je bilo leto t902 zanjo 
razmeroma ugodno in da opažamo , kakor trde naši živinorejski strokovnjaki, od 
tega let.1 5talno opadanje naSe živinoreje. To opadanje Stevila tivine je naj
več posledica delitve pašnikov. Sicer je res, da se je kvaliteta !ivine v Sloveniji 
od reda j znatno zboljSala, toda to zboljSanje ne odtehta diferenc v količinah . 
Ravno tako pa jc tudi jasno, da se to zboljSanje nanaša v prvi vrsti na v e čje 
obrate in da se v pritliklJvih in malih obratih ali sploh ne potna, ali pa je tam zelo 
nelnatno. Zakaj kako naj izboljša kvaliteto iivine kmetič na posestvu, kjer ima 
krme ka rMj za eno ali dve glavi in ki tl ima dovolj zemlje niti za najpotrebnejše 
pridelke, kaj še za detelj ine in meSanice ter drugo pičo. 

Stanje živinoreje y pusamezni h razredih obratov za leto 1902 nam podaje 
skriialka IV kakor sledi: 

10 ( ilej : Oel a ~·. i: o- klIl et8i:1 list ". !") , due 29. januarja 19:15 . 
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Skrlžalka IV. 
~t evl!o domačih živali po obratnih n.zredlh. , 

1, . i Š 1 cv ilo doma č ih živa I i Raued! ISlevJlo ohra. ~ 
lov po 1__ . .-

Obri.ltev po produktivni 

1 
v. liltoSli površini : konji l goveda 1 koze ovce praš l č l 

1'" "1r;;;;r-;;; -;;; ~, 564 18.451 

0'5- 1 .. 14.617 405 11.394 1.036 485 19.340 

I 1_ 2. 18.512 911 24. 178 800 683 32.624 

I ~- 5. 29.183 4.150 07.069 997 2.774 74.744 , 
25.574 9.978 97.lg~ 957 I 5.666 9 1.640 I 5- 10 .. 

10- 20 .. 24.335 18.836 137.92M 1.450 

I 
17.269 119.666 

20- 50 " 10.9 12 10.273 87.935 1.876 26.377 63.710 

50- 100 "1 1. 320 1.366 14.499 723 i 9.210 8.590 

nnd 100 .. 585 1.410 7. 11 9 594 I 3.001 1.862 

Skupal . I 144.716 I 47.65 1 
1 

455.638 I 
I 

10.225 
1 

56.029 
1 

430.521 

Poglejmo naj prej. k.ko;s loje sumarični podatki te skrit.lke nasproti en.kim 
podalko m iz poznej~ih Ict. da bomo vid eli. v koliko se smemo nasloniti nanje 
pri presoji dan.Snjega bl.gostanja na našili kmelijskih obralih. Naslednja skri
talka nam podaja take podatke za nekatera leta : 

SkritaIka V. 
PtlmerJalal pregled. U,.Inoreje ., Slovanijf. 1I 

1 Datum Itetja konji goveda prallčl I ovce koze 

-
3. Iunila 1902 41.55 1 455.638 430.627 66.029 10.226 

1910 59.000 506.000 540.000 56.000 19.000 
28. Icbr. 1919 58.017 370.084 259.488 55.595 -
31. dec. 19 19 61.460 I 469.650 283.175 76.909 -

I. febr. 192 1 55.562 434.719 289.024 69.035 -
15. maja 1922 51.613 386.719 301.690 67.834 -
15. maja 1923 49.748 348.259 261.566 59.345 -

1. jan. 1924 52.567 379.Q16 290.680 57.242 
I 

15.981 

Razlika i + 4.916 I - 76.622 1- 139.947 1 1 1902- 1924 - 8.787 + 5.655 

I 
J1 Po podatkih lJ. P. publ . v "Slovencu", UDe 19. okt. 1924. iL 240 in l' lIl(arbur~ 

Ker Zeitung-II, 2:{ okt. l U24 . 
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Živinorl'Ia v Sloveniji se je torej na sp l o~no nasproti lel u 1902 znatno Zll1anJ
~3 Ia. Povečalo 5.r je samo :~tcvilo konj in kOlU, kar pa ni karakteristično za 
hi ago stanje v na~em kmetijstvu. Stevilo konj se je povečalo, ker se je iodu· 
strija in m~stno iivljenje radi ri lo. kOle pa redijo pri nas povečini delavske dru
žine. Naravnost kalastrolalno pa je pala reja pra~ ičev, ki je najbolj pomem bna 
za prit lIkove in ruale obra le. Občulno pa je pala tudi govedoreja in brezdvomno 
v prvi vrsti na račun blagostanja revnega kmeta. 

Z ozi rom na t ivi norejo današnj e bl.gostanje kmeta v Sloveniji ni boljše 
kakor 1. 1\)02, t emveč ZIlatno slabše in zato nam bo skrižalka IV prav korislno 
poslužila za analizo blagostanja y posameznih razredih na~ih kmetijskih obratov. 
Oglejmo si torej lo skrižalko nekoliko pohli t je I 

Mi bomo preiskali stanje naše 1ivinoreje po skritalki IV v dveh s mereh : 
1. po posametnih obratnih raurdih; 2. v primeri s tedanjim stanjem na Hrva
~kem , ki ga navajamo v noki poznejši skritalki. 

Ka r se tiče konj, vidimo, da so v pritlikovih obratih zelo redka tival. Komaj 
na vsakih 14 pritlikovih obratov (do 5 ha) prihaja po I konj . Na Hrvaškem 
ima fe več kakor vsak tretji pritlikov kmetijski obrat po I konja. 

V malih obratih (5-20 ha) prihaja komaj na vsak drugi obrat po 1 konj . 
Na Hrvaškem prihaja na vsak mali obrat te po I 'I. konja. 

V slovenskih pritliko';ih in mal ih obratih je konj že pravi luksus. Toda te 
. luksuriozne živali se mora videti od blizu, da se dobi pojem, kako pri nas iz

gleda ta luksus. 
Kaj pa goveda? 
V pritlikavih obratih prihaja v Sloveniji povprečno 1'3 goveda na vsak 

obrat; na Hrvaškem 1'4 goveda. 
V malih obratih (5-20 ha) prihaja pri nas povprečno 4'7 goveda na obrat; 

na Hrvaškem 4 goveda. 
Tu bi se nam lab ko ugovarjalo, da je kvalitita na!ega goveda mnogo bolj!a, 

kakor n. HrvaSkem in v drugih jugoslovanskih dclelah. To je v splošnem res, 
toda, kakor smo že prej pripomnili, prihaja boljša reja še-le v vgJih razredih 
do popolne veljave, v nižjih pa ni velikih razlik. Stanje živine ne zaostaja samo 
~teviJjčno daleč za vgjimi, temveč tudi po kakovosti. Pritlikovi in mali kmetijski 
obrati ne morejo nobene moderne tehnične pridobitve v kmetijstvu v polni meri 
izkoristit i zase. Kakor ne more oDrtnik svojega obrata tako modernizirati, kakor 
se modernizira velika tovarna, tako mora tudi majhen kmetijski obrat daleč teh
nično zaostajati za veleposestvi. Vuo.i so isti. Razlike med našo in hrvaško 
t lvinorejo v pritlikovih in malih obratih niso tako velike, da bi jih bilo treba 
posebe vpoštevati pri presojanju blagostanja v teh rauedih. V splošnem torej 
lahko rečemo , da naS kmet v pritlikovem in malem obratu ~e slabše in revnejše 
ti vi kakor pa hrvaški. 

Koza, kakor smo te zgoraj omenili, za slovensko km etijstvo ni karakteristična 
žival. Gozdnovars tveni zakoni jo pri nas zelo omejujejo in ona se ne more prosto 
pasti kakor po drugih detelah. V kolikor se sploh še redi, se redi na Štajerskem; 
na Kranjskem pa se je začela topet uvajati še-le tik pred vojno. TutH ovca se 
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Je :1 nespametno razdelit\'ijo skupnih pašnikov zelo zatrl2.. Na Kranjskem jo 
redijo S11mo 4e srednji kmetje. . 

Prušičja reja je bila pred vojno v Sloveniji bolje razvita kakor na Hrva:jkcm. 
V Sloveniji je prihajal 1. 1902 na eTI kmetijski obrat 2'9 prašiča ; n. Hrvaške ll1 
(I. 19(5) 2'0 praši ča. V razredu tla 5 ha v Sloveniji 1·7, na Hrvašk«n O·g pra · 
šiča. V razredu 5 do tO ha v Sloveniji 3'9, na Hrvaškem (lO do 20 oralov) 
3'2 pra!iča na en obral. Danes je pra~ičereja v Slovcniji naz.adovala v prim eri 
z: letom 1902 skornj 211 eno tretjino, kar pomcni naravnost ;.::rozovit udarec ta 
ubotnega kmeta v Sloveniji. 

P<l tudi v Sloveniji sami imamo veliKe razlike v blagostanju iSl ega razreda 
po različnih pokrajinah. Kraški kmet tivi z isto površino zemlje tlosti slabše 
kakor štajerski. Kraški pritlikovi in mali posestnik se prezivlj. skoru iLključno 
• krompirjem in polcnto. V slabih ktih je tudi po trikrat na dan krompir v 
zelnici ali pa celo samo v oblicah. Meso pa prihaja na mizo samo o velikih 
praznikih ln posebnih prilikah. 

5. Kmečki proletariat v Sloveniji. 

Slika socialne strukture na deteJi pa ostaja še zelo nepopolna dokler go
vorimo samo o obratih in posestnikih. Mi moramo torej poskusiti določit i tudi 
se !tevilo onih, ki ne posedulejo ničesa r izven svojih žuljevih rok in poti od 
vasi do vasi. To so poljski delavci, kmetijski dninarji, hlapci in dekle, to so 
to"'J pravi vdki proldarci. Dobre podatke o tem razredu črpam iz avslrijske 
statistike poklicev 1 dne 31. decembra 1910. Ta statistika je sicer že nekoliko 
zostarel., toda !tev!lke, ki jih navaja, se gotovo do danes niso zmanj!ale, temveč 
prej povečale. Po vojni ni nastopila samo splošna industrijska kriza, temveč 

omejilo se je tudi izseljevanje, tako, da je vaški proletariat prisiljen ostati doma 
ter si iskati kruha za vsako ceno pri srednjih in velikih kmetih ter na velepo
se.tvih. Leta 1910 smo torej imeli v Sloveniji sledečo sliko. 

SkriUllka VI. 
PolJodelHo ID pzdanko delavstvo y Sloveniji dae 3t. decembra 1910. 11 

Delela Spol 
Delavcev 1 Domačih I Skupaj 

I oz. delavk Dni DarJev. služabniko\' 

! 
m. 9.592 4.297 34 t3.923 

I Kranj.ka f. 8.1l48 6.186 673 15.807 

U. t8.540 10.483 707 29.730 

l 
m. 21.393 6.137 62 27.592 

Spod aja 
t. 18.978 9.788 65~ 29.434 Stajeroka 
sk. 40.371 15.925 730 57.026 

I! Glej: (hterreit..hi.ebe Statistik. Neue Folge. Band :1 . lIerufs7.iihluni; Tom :lI. 
Deumber 1910. K t.1D itevilk'llI pa je le pripomniti: t . da.o ta ~p. Šujer.ko neti 
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,\\1 imamo torej \' Sloveniji HO.lX,1{) do ~IO.OUO po lje.: \!e1skih in g:ozd.\(sk lh 
dd;n-Tt!v, oJ kJtrrih jl' večja polovi ca ženskIh in manj.:;a mo~kih. 

Dclu\'Ci \' SIOV?fliji so na splošno skrajno sli\bo pl ,l~ :\ni irt gotovo dosti 
slabše kakor v vsak i drugi jugosJovil:nski ddeii. Toda pl<l(~ kmdijskih delil vee v 
dosl'gajo komaj pulovico plače ne-kval ificiranih industrijskih delavcev. Polota; 
poljedelskih delavccv meji prav tik na obup. Organizacijska motnost kmetij skega 
del.avca je zelo majhna, ker so ri del avci preveč razkropljeni na delu Najbolj 
revolucionaren jc kmetijski proletaria t nn Stajl!rskem. Vini~arji in d~lavst\'{) na 
nekaterih veleposestvih je bilo lela 1919 120 v vr:itah socialne tlemokr<lcije, koncem 
leta 1920 pa jc bilo prešlo v celoti v komunistično stranko. Po obznani stoji v 
vrstah Radičeve stranke in mu jc pri Jet0 ~nj ih volitvah pO!llJgalo do 3 oriavno
zborskih mandatov. 

V. Martelanc: 

K vprašanju ita1ianske 
Jadranu in Balkanu ter 

imperialistične politike na 
k vprašanju Julijske krajine. 

,(Natlsljevallje.) 

3. Nekaj o narodnih vprašanjih Julijske krajine. 

Prihajamo t,Jko k ožjemu vprašanju Julijske krajine kot take, k njenim so
cialnim in gospodarskim vpraSanjem in iz njih izvirajočemu nacionalnemu vpra
šanju. Kakor smo že omenili, Julijska krajina na polju produkcije nima posebne 
vrednosti . Njena industri ja in njeno poljedelstvo ima več ali manj lokain značaj. 
Tembolj pa prihajajo za nas v upoštev njene socialne ' razmere kot glaven faktor 
pri določevanju razvojnih perspektiv revolucionarnega proletarskega gibanja. 
VpraSanje delavskega razreda v at jem smislu, to je industrijskega proletariata, 
ne tvori za nas nikakega problema. Ono je bilo rešeno v dosedanjem razvoju 
proletarskega pokreta in v socialnih, političnih in kulturnih smernicah, ki si jih 
je ta pokret postavil. Istotako ne pom enja za nas nikakf'ga problema vpra~anje 
buržuazije. Pač [1a ostaja za nas doslej nerešen problem vprašanja onih plasti, 
ki stoje med obema razrcdoma in sicer vprašanje poluproletariata in kmetskih 
mnolic na eni strani in male burtuazije (v oljem smislu) na drugi strani. So
cialna in gospodarska razmerja teh slojev so pred vsem, ki tvorij o podlago in 
določajo vsebino vsem onim vprašanjem, ki kompIicirajo problem Julijske krajine 
in ki tvorijo podlago predvsem njenemu nacionalnemu vprašanju. 

uma okr.ji Ljutomer, ~r:l.ribor, Ptuj, Celje, Slovenji Gradee in Breiice; 2. d. je ,. 
" Kranjsko viteto tudi kraojtlko atemije pod Italijo iu 3. d. lu nista vAtet .. Koroika (4.60 kml) 

in Prekmurje (9 43 !tm!). T o oT.emJje Slovenije je torej nekolik.o manj ie, kakor d!louiDja 
Sloven Ua v JugosJaviji. 
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Politični okraj 
Število kmetijskIh obrntov s PO\ riino v ha 

sploh - do 0-5 0'5-1 1 1- 2 
1 

2-5 1 5- 10 1 10-20 120-50 150- 1001 nad 100 

Postojna . 6789 810 477 775 1597 I 1652 1068 302 33 75 

Trst in okolica 3372 1685 488 460 469 129 29 9 3 -
Gorica (mesto) 383 67 80 83 108 41 4 - - -
Gorica (okraj) . 10569 1463 136~ 2090 3176 1536 722 176 25 18 

! Gradiška. 7027 1053 1234 1351 1672 1539 678 74 17 fi 

Sežana 4447 277 247 4f!O 1274 1318 696 130 9 fi 

Tolmin 6501 665 492 891 2000 1341 744 282 I 39 47 
I I Rovinj 857 21 59 162 361 171 63 17 

I 
2 1 I 

I 
Koper. 1046 1 1784 1526 1983 2823 1545 606 153 10 31 

1 Losinj. I 78~6 1808 1150 I 1588 2140 639 247 149 62 I 8:' 
I 

Pazin. 6635 i 504 415 661 1744 

I 
1693 1120 

, 
447 36 

, 
15 

I Po reč . 8485 

I 
628 816 1678 2648 1482 855 305 

I 
60 33 

I Pulj 5609 393 570 898 1700 1127 577 279 39 26 

II 1 

, 
I Volasko 7045 1446 854 11 50 2000 11 63 295 41 i fi 30 

Skupaj . ~ S6648 I 12004 
1 

977 1 
1 

14260 1 23772 i 15376 
1 

7684 2364 I 341 
1 

376 
I 
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Kar nam ta stati slika kaže, je predvsem ogrom na rev::. ci na kmetskeJ;:.:l pre
bivalslva dežele. Nad 23.000 poljedelskih obra tov izmed SIi.OOO Ile dosega c'''ga 
hektarja velikosli. Nadalje imamo 38.000 obratov s površi no I do 5 ha. Torej 
nad 61.000 obratov, to je tri četrtine vseh obr(\toY, ki ne dosega jo one pO·J(šilit. 
ki se rt.č una kot življenski minimum, notabene : pri srednje r0dovi(n e:n terenu I 
V teh številkah tiči pravzaprav ves gospodarski problem Jutij,ke krajine. Dokler 
je Trst cvetel, dokler je Reka cvetela, je zamogia vsa deiela l.iveti od leh mesI. 
Razvoj gospodarskega tivljenja v obeh mestih je prvič, absorbiral dotok delovn h 
sil z Je:lr.lc, drugič je omogočal eksistenco prebivalstvu tudi na deželi sami s 
tem, da je obstcj prometnih zvez 2 zaledjem prinašal s seboj vse polno možnosti 
zaposlilve. Moramo si predstavljali, kake katastrolaIne posledice je prinesla s 
seboj povojna kriza, nastala vsi ed ita lianske zasedbe I 

Kar velja o Julijski krajini na splo~no , velja v podvojeni meri za slovenski 
del dežele. Tu so gosp'Jdarske razm ere precej različne; ne moremo govoiiti ne 
o produktivni enotnosti, ne o enotnosti razvojne stopinje. Z ozirom na prvo 
imamo preteteno agrarne razmere s silno razkosano produkcijo ter le nekoliko 
manjših industrijskih centrov s kvečjem po 1000 delavcev. (Idrija, Rabelj, Ajdov
ščina, Senožeče, Ladioj in dr.) Z olirom na drugo moramo razlikovati več lOn, 
izmed katerih moramo vzeti kot najvažnejše: 

1. Notranjost Istre s primitivno razvitim prebivalstvom, z raztreseno malo 
posestjo, deloma Še s kolonatskim razmerjem , z ratširjeno vinsko produkcijo, ral
merama !e močnim anaHa betizmom in kulturno-politično z.aostalostjo - razmere, 
ki se bolj~ajo. čim bliie prfhajamo večjim cen irom in obmorskim mestom. 

2. Tržaški in Gorišk i Kras z delom severne Istre, ki zaznamuje borno in 
nezadostno malo posest, poJuproletars.ke razmere v mestnih okolicah, ra2.vHej~o 

kulturno stopinjo prebivalstva, živahno pOlitično udejstvovanje. 

3. Vipavska dolina z južnim delom Postonjskega okraja, sprevladajočo 

malo posestjo. precej razvitim vinogradništvom. precej visoko razvojno stopinjo 
pOlitičnega io kulturnega življenja, 

--:- 4. Goriško okolico s pretetno po)uprolelarskimi razmerami , mizarsko in 
zidarsko maloindustrijo, borno malo posestjo, ki prehaj., bolj ko se bliiamo 
zapadu (furlaniji), v kolonat, s precej razvito kulturno in polilično stopinjo. 

5. Gorenje So~ko dolino. Tolmin,ko, Idrijsko dolino, gorske predele, ob
mejne predele postojnskega okraja, z malo in tudi ie srednjo posestjo, tradicio
nalnimi upJivi, 1. uplivom klerikaliIma in preL'ej~nim konservativilmam, ki pa 
ponehuje čim bliti prihajamo razvitejšim centrom. 

Svetovna vojna, zasedba s sirani Italije in povojne .mirovne· razmere so 
poloiaj zaoslrile ter silno poslab,ale gospodarsko ti'! ljenje leh predelov. Na 
vsakega izmed njih so zopet drugače uplivak. Go riška okolica in So~ka do
lina sta direktno okusili dobrote vojne, begunsIva, opustošenja, kakor ludi .ob
nove" (vojne odškodn ine itd.). Triaška okolica in I(ras sla posebno čutila po
sledice povojne gospodarske krize in brezposelnosti, prebivalstvo se je tu namreč 
preživljalo predvsem Ideino laposlenosIjo v mesini in domači Industriji, zakaj 
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Kar nam ta stati stika kate, jc predvsem ogronIna rev~či na kmetskega prc~ 
bivalstva dežele. Nad 23.000 poljedelskih obmtov il.med 80.000 uO dosega enoga 
hektarja velikosti. Nadalje imalIlo 38.000 obratov s povr,ino I do 5 ha. Torej 
nad 61.(X)J obratov, to je tri četrtine vseh "bratov, ki ne dosegajo one pO'lršjn~. 
ki se rr-čuna kot življenski minimum, notabcne; pri srednje r0dovi lnem terenu! 
V teh štev ilkah tiči pravzaprav ves gospodarski problem Julij ,ke krajine. Dokler 
je Trst cvetel, dokler je Reka cvetela, je zamogla vsa dežela živeti od teh mest. 
Razvoj gospodarskega življenja v obeh mestih je prvič, !lbsorbiral dotok delovn h 
sil z Ježele. drugiČ je omogočal eksistenco prebivalstvu tudi na deželi sami s 
tem, da je obstoj prometnih zvcz z !.aledjem prina~al S seboj vse polno moin'Jsti 
laposlitve. Moramo si predstavljati, kake katastrofalne posledice jc prinesla s 
seboj povojna krila, nastala vsled italianske ',asedhe l 

Kar velja o Julijski krajini na splošno, velja v podvojeni meri za slovenski 
del dežele. Tu so gospodarske razmere precej različne; ne moremo govoiili ne 
o produktivni enotnosti, ne o enotnosti raz.vojne stopinje. Z ozirom na prvo 
imamo preteženo agrarne razmere s silno razkosano produkcijo ter Je nekoliko 
manj~ih industri jskih centrov s kvečj em po 1000 delavcev. (Idrija, Rabelj, Ajdov
ščina, Senožeče, Ladinj in dr.) Z ozirom na drugo moramo razlikovali več zon, 
izmed katerih moramo vzeti kot najvažnejše: 

1. Notranjost Istre s primitivno razvitim prebivalstvom, z raz.treseno malo 
posestjo, deloma Še S kolonatskim razmerjem, z razširj~no vinsko produkcijo, raz
meroma še močnim analfabetizmom in kulturno-politično zao stalost jo - razmere, 
ki se bolj~ajo, čim bliže prfhaJamo večjim centrom in obrnorskim mestom. 

2. Tržaški in Goriški Kras 1 delom severne Istre, ki zaznamuje borno in 
nezadostno malo posest, poluproietars.ke razmere v mestnih okolicah, raz.vi:ej ~o 
kulturno stopinjo prebivalstva, živahno politično udejstvovanje. 

3. Vipavska dolina • južnim delom Postonjskega okraja; sprevladajočo 
meilo posestjo, precej razvitim vinogradniStvon1, precej visoko raz.vojno stopinjO 
političnega in kulturnega tivljenja. 

--:: 4. Goriško okolico S pretežno poJuproletarskimi razmerami, mizarsko in 
zidarsko rnaloindustrijo, borno malo posestjo, ki prehaja, bolj ko se blitamo 
lapadu (Furlaniji), v kolonat, s precej razvito kulturno in politično stopinjo. 

5. Gorenje Soško dolino, Tolmin. ko, Idrijsko dolino, gorske predele, ob
mejne predele postojnskega okraja, z ma lo in tudi te srednjo posestjo, tradicio
na1nimi up livi, I uplivom klel'ikaliz.ma in prel'ej~nim konservativiz.mom, ki pa 
ponehuje čim bIiti prihajamo raz.vi lfjšim centrom. 

Svetovna vojna, zasedba s strani Italije in povojne .. mirovne" raz.merc so 
položaj laosirile ter silno poslabšale gospodarsko i ivljenje teh predelov. Na 
vsakega iz.med njih so zopet drugače uplivale. GoriSka okolica in SoSka do. 
lina sta direktno okusili dobrote vojne, begunstva, upustošenja, kakor tudi .. ob
nove" (vojne odškodnine itd.). Tržaška okoli ca il1 I(ras sla posebno čutila po
sledice povojne gospodarske krize in brez.posel nosti, prebivalstvo se je tu namreč 
preživljalo predvsem z. delno l&lposlenosljo v meSini in domači Industriji, zakaj 
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revna mala posest, ob sk rajno ncportlbnem kraškem terenu, ni mogla l.itdosto· 
vali za pretivijenje Vi pavska dolina in istcrski predeli so grolovito trpeli in 
trpe ~e vedno vsi ed konkurence italianskih vin in visoldh davkov, tako - da je 
tu vinska p,odukcija, ki je tvorila enega itm ed glavn;h živ ljenskih virov prebi
valstva, obsojena na smrt. Postojnski, idrijski in del tolminskega okraja so po
sebno prizadeti vsled nenaravne razmejitve, ki je raztrgala . skupaj spadajoče 

kraje in odtrgala ede predele od njihovih naravnih gospodarskih centrov. To 
stanje postaja ~e slabše vsleu visokih davkc.v in še ne definitivno l.asnovanih 
ukrepov glede omejitve lastninske pravice iz .voja~kostratec:ičnih" ozirov. Po
lotaj \' slovanskem delu Julijske krajine moremo torej kratko reasumirati sledeče : 

I. Životarjenje večje in srednje industrije (Idrija, Rabelj, Labini), Ajdov
šč ina, Senoteče i. dr.) . 

2. Propad male industrije in brezposelnost v mestih, ki je tadela predvsem 
gori~ko okolico, Kras, trža~ko okolico in okolice istrskih mest. 

3. Propad.nje vinogradništva vsled konkurence italianskega vina (Vipavska 
doli na, Istra) . 

4. Silno poslabšanje stanja malega kmeta vsled gospodarske krize, visokih 
day kov in političnoteritorialnih razmer, noYo nara~čanje hipotekarnega pritiska. 

4. Nacionalno vprašanje Julijske krajine, 

Nacionalno vpra~nje Julijske krajine v ~i r~em smislu ima svoj koren y 
zgodovinskem razvoju razrednih nasprotstev. Slovenski nacionalizem, ki se je 
porodiI tu obenem s prebujenjem narodne zavesti v ostalih slovenskih deželah, 
je črpal svojo eksistenco il bojev slovenskega kmeta in kolona v okolicah mest 
proti gospodarskemu izkori~čevanju in obenem zatiranju s strani mestne go
spode in veleposestnikov, ki so bili po večini itaHznske narodnosti. Gibalna 
sila tega gibanja je bila mlada in radikaln. slovenska inteligenca, ki si je po
stavila za cilj, dvigniti narod gospodarsko in prosvetno. To gibanje Je doseglo 
svojo najvi~jo stopinjo pač v Levstikovih ča,ih; ko je bil postavljen temelj raz
voju gospodarskih in izobraževalnih druMev ter čitalnic po primorSkih vaseh. V 
to dobo, ko je ta pokret nosil še progresiven 1.načaj na sebi, spada tudi Ae usta
novitev .. Edinosti-. 

T oda ta progresivna doba ni trajala dolgo. Prišla je kmalu denaturali.a
cija in perioda dekaden ce. Nacionalil.em se j\! pojadi pri Slo'lencih, kOl j)ri z,a

ostalejšem narodu, ko je drugod kot progresivna ideja že Izgubljal svojo raison 
d'Nre. Imel je na sebi značaj zapoznelega gibanja (ako gledamo nanj s ~irše 

mednarodne tgodovinske perspektive). Moral je kmalu ilJ;ubiti svoje življenske 
sile, takoj , ko je gospodarski razvoj zanesel tudi med Slovence nove elemente 
razrtdnih bojev. 

Slovensko malome~čanstvo se je začelo diferencirati. Razpad lo je v burtu. 
azijo, razred. ki se jI! pri nas takOj ob svojem rojstvu denacionaliziral, po~ l a l ita
liansk i ; v birokracijo, ki se je deloma ponemčila, deloma poitaliančila , deloma 
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ostala slovenska, loda bila vsekakor steber vsakega reiima; in v ostanek maje 
burfuazije, vaške Irgovce, goslilničarje , bogalejše posestnike in obrtnike ter končno 
_ advokate, "otarje itd. - sloj te po svoji naturi konservativen in reakcionaren. 

Agrarne krize so pognale tisoče kmetov na boben, vrgle jih v proletHiat, 
ki se je, živeč y ambientu italianskih mest, narodno asimiliral, velik del je od
šel v emigracijo, v Ameriko, Westfalijo itd. Oni kmetje, ki so se rešili pred 
bobnom, so padli v indifirrntizem in tiveli pod pritiskom hipotekarnih bremen 
ter veseli poginili, ako so mogli zagotoviti eksistenco svojemu zarodu - zopet 
deloma v emigraciji, deloma v mestih, deloma doma, na .I astnem- koščku zem
lj išča. I{ončno se je ta proces stabiliziral in postal nekaj .normalnega". Skozi 
generacije se je ponavljal o islo brez večjih posebnih katasirof, ki bi zamogle 
dati življenja in omogočiti raIvoj kakemu revolucionarnemu gibanju v večjem 
obsegu. 

Slovenski nacionalizem je pod lemi objektivnimi pogoji, ki so trajali tja . 
do svetovne vojne, moral degenerirati, mora l je zavzeti re3kcionarni značaj. V 1 
koliko ga je Avstrija, sledeč principu ,.divide et impera- tolerirala, da stvari I 
protiutež itaJianskemu iredentizmu, mu je sledila slovenska birokracija. 4 V rokah t 
onih malome~čanskih slojev, ki jim je bilo prizanešeno pred razpadom, je postal I 
sredstvo njihovega odpora proti veliki burtuaziji itaijanski in ob enem konku- I 
renčno reklamno sred sivo ; V kolikor je živel med poluprolctarci in delavci v 
mestih, je pa postal izraz njihove nezavednosti. Slovenski delavci, ki so priha-
jali 2 d~1.ele v mesto in tu tvorili rezervo surove delovne sile, so se često daH 
zapeljati v st.vkolemne svrhe. Slovenski nacionalislični delavec se je tako pri 
svojih italianskih tovari~ih silno osovražil in na ta način so bili narodnostni 
boji zanešeni v mase. Tako se je mogla tudi med proletarskimi masami popu-
larizirati Slovencem velJajoča psovka .ščavo· (schiavo = suženj), kot veren izraz 
uloge, ki jo je igral slovenski nacionali zom v delavskem gibanju. Ali se je torej I 
mogoče čuditi, da je nacionalna asimilacija slovenskega delavca vilalianskih , 
mestih šla vzporedno z napredkom razredne zavesli ? Ali se je mogoče čuditi, 

ako je priprosti slovenski delavec često s prvim čuto," razredne solidarnosti 
vsrkal vase tudi sovra~tvo nasproti svoji narodnosti in svojemu jeziku, neznajoč " f 
še razlikovati m~d nacionalizmom in internacionalizmol11? Četudi leže glavni ob~ 
jektivni vzroki drugje, Rloremo vendar r eči, da so jo omenjena dejstva mogla il: 
pospeševati. 

Slovenski nacionalizem je lako denegiriral v brezidejnost, in malome~čanski 

filislroznosti, frazerstvu in smeš"nosti, kons~rvativizmu in pasji zvestobi napram 
vsakemu režimu, reakci lnarnosti in stavkolomstvu.·' Slika, ki nam jo je podal 
Ivan Cankar o njem vabče, velja 1.a njega\' razvoj v Primorju, ako mu dodamo 
še element - provincializem, v podvojeni meri. 

'Italianski IIlciona\i,ti trdijo celo, da je AVAlrija direktno podpirala alovenaki nl.~ 
cionalizem, Inr je urAVno telo pretirano. Op. pil. Divide et impera 16 pravi "razdeli, 
d .. bol lahkO vladal". Op. A. 

CI lIrvataki D»ciooaliati6lli pokret v litri je imel iati tn.čaj kakor 8loTenaki. Op. pi •. 
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Toliko dl) svetovne vojne. Razvoj slovenskega nacionaliz.ma tekom let je 
š~1 vzporedno z razvojem drugod. Po medenih tednih "Jugoslovanstva" pa je 
pri~lo kaj kmalu razočaranje z italiansko okupacijo. 

Posl edice te z.adnje kakor tudi izkušnje tekom vojne so prebivalstvo zra~ 
dikalizirale in ga skoro v svoji celoti pognale v .. subverziven" tabor. Doč i m so ' 
se delavske in pol proletarske mase definitivno orientirale v pravcu revolucionar
nega proletarskega gibanja, se je v kmečkih malih posestnikih, viničarjih in po
sebno v obmejnih predelih zopet ojačil nacionalizem in našel svoj izraz v ire
dentizmu. Nacionalna politika vseh italjanskih vlad, od Nittijeve in Bonirnijeve 
preko OioliWjeve in faclove pa do Mussolinijeve, je šel 7.a tem, da uniči vse 
jezikovne pravice slovanskega prebivalstva, videč v njem oviro svoje imperiali
stične pulitikc na Jadranskem morju in na Balkanu. Vzporedno z "legalno" ak. 
cijo teh vlad jc šla ludi . ilegalna" akcija fašislovskih .škvader" s pretepanjem , 
požiganjem in umori. Naravno, da je vse to silno ojačil o nacionalnI odpor pre
bivalstva, ki nikakor ne pOjema z razširjenjem proletarskega gibanja. 

Proces, ki se danes vrš i z razširjenjem prolelarskega gibanja, proces raz
rednega diferenciranja je Je proces propadanja slovenske narodne stranke, CI ki se 
je izkazala nesposobna uravnati svojo politiko v smislu z.ahtev in poheb kmet~ 
.kih mas, ki so ji sledile, pričakujoč od nje, da jih povede v boj za narodne, 
toda tudi za socialne in gospodarske pravice; je to proces orientiranja širokih 
kmetskih mas v smislu z.avestnega razrednega boja na strani proletariata, upra
vičeno pričakujoč, da jih ta boj dvvede do za!eljenih ciljev. Vzporedno s tem 
gre tudi razočaranje v njihovih iredentističnih stremljenjih, v zaupanju v .do
movino· onstran meje, potem, ko so videle tamkajšno socialno in narodno .svo
bodo' v pravi l uči. Smatramo, da je bil rimski prijateljski sporazum med Pa
šičem in Mussolinijem odločilni sl!nek v tem pravcu. 

Nikakor pa ne smemo misliti, da se je prejšnji iredentizem v kmetskih ma
sah izpremenil v ravnodušnos!. Na5protno: kmelske mase v Julijski Sloveniji, ki pri
hajajo pod našo zastavo, pričakujejo, da bo naša polilika re!.i1a nacionalno vpra
šanje, to je, da bo priborila zmago nad imperializmom italianske bunuazije in 
omogočila organično združitev teh predelov z njihovim zaledjem, kamor gospo
darsko, ilislOrično, kulturno in (glede na s lovenski del) tudi nacionalno gravi
tirajo. Dati temu ra~položel1ju in tem stremljenjem konkr('tno oblik0 v političnih 
paroloh in odgovarjajočih akcijah· postaja ena iuncd najpoglavitnejših nalog pro
letarske stranke v julijsk i krajini. 

Se nekoliko besed o slovenski narodni stranki. PolitičnI,) doživlja ta stranka 
dan za dnem večje poraze s svojo oporlunislično politiko, s svojim klečepla

zenjem nasproti vsem itltlianskim vladam in njihovim lokalnim predstaviteljem. 
Poleg tega je ~e razcepljena na dve krili, ki sla si med seboj v laseh: na kon
servativno krilo starih narod.,jakoy in na takozvano .krščansko socialno· ki skuša 

IJ Ne ,enemo itgubll i iT.pred oči, Ja 80 kmečke in dela\,.ke taasc V prvi vrati raJi
tf'~a upulijile narodne dlraoke, ker 110 lI~ol.;oQ)a ubuDoh.le, med h~[Q, Ito je aloven!k. 
verilniika burtuuija v istem čua bitru obogatel. I Op. A. 
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z vsemi sredstvi soc ialne demagogije zopet pridohiti izgubljeni ~vpliv med ma· 
s..lmi. Organiz..tlorično je stranka istatako doživela prel'ej~en krah, ker se je opi
ril la na vaSko maloburžuaLijo , ki si jc deloma po sili razmer. deloma iz. špe
kulacije nadela istočasno tudi fa~i5tično unifoPll0. Cesto so bili z3upniki slo
venskih narOdnjakov po deželi tudi la ~istični laj niki. Danes stoj imo pred popolno 
kapitulacijo slovenske male burl uazije pred italianski rn fa~ilmom . Prvi znaki se 
te pojavljajo z ustanav lj anjem skupn ih .kulturn ih" druStev slovenske intel igence 
(!\Iov. trgovcev, gostilničarjev 1 njihovim ur~, dni~ki1l1 in učiteljskim priveskom) 1 

italiansko (privandranih italiansldh trgovcev, ofici rjev, uradnikov, učiteljev). Tako 
dovr~uje slovenski nacionalizem pri nas svojo pot. 

Nacionalno vprašanje z ozirom na ital ianski dcl detele se nam danes, samO
posebi umevno, ne predstavlja več v isti obl iki kakor prej. to je, kot vprašanje 
bojev itali anskega prebivalstva proli svojini narodnim tlačiteljem nego kot vpra
~anje ureditve razmerja med njegovimi nacion31nimi in gospodarskimi interesi. 
Pod Avstrijo so se julijski Italiani - kakor tudi ostali tiačeni narodi - borili 
proti denacionalizaciji za svoj narodni obstoj. Toda ta boj je zavzel obliko ire
dentizma Ic v krogih mlade, radikalnej!e inteligence italianske in se v tej obliki 
nikoli ni populariziral. ltaJianska burtuazija teh predelov je bila vedno avstro
filska; isto moremo reči tudi za furlanske kmete in deloma celo za proletariat, 
čigar indiferentizem v tem vprašanju je ravno pomenjal priznavanje drtavnega 
kompleksa, v katerem je iivel. Protiiredentisti čna politika italianske socialistične 
stranke pod Avstrijo ni Je izvirala iz dejstva, da je s tranka ideoloSko in politično 
sledila avstrijski socialdemokratični šoli Rennerjevi, nego v prvi vrsti iz omenjenega 
razpolotenja delavskih mas, ki so se zavedale, da je gospodarsko živl jenje ozko 
navezana na srednje-evropske pokrajine in nikakor na Apeninski polotok. Za
sedba s strani Italije je to razpolotenje mnogo poveča la s tem, da je obogatel. 
prebivalstvo s praktičnimi Izku!njami. 

V malome!čanskih in meSčanskih krogih so se po vojni pojavila avtono
mistična st remljenja, ki so priSla do izraza na Reki v gibanju Z.neUove stranke 
za samostoj no st 1I.~:itc1. OJ Trstu so ostala ta stremljenja bolj prikrita; iuatalo 
se pa je .., zahtevi mesčanskih krogov po prosti luki. V provinci imamo gibanje 
ta administrativno avtonomijo, ki jc pri~ l o do vrhunca nedavno na GoriS:ke m, o 
priliki spo j itve l. Videmsko pokrajino. Brel. dvoma, bi vsa ta stremljenja v ne
koliko drugačni situaciji naSla konkreten iuat \' zahtevi po organi čni spojitvi 
julijske krajine s srednje-evropski," zaledjem. Neodločna obl ika, v kateri se 
dan'!s izražajo, odgovarja Ic mentaliteti, po l ifičnim metodam in bojevnim slJo
sobnostim buržuaznih in maloburtual.nih strank. 

V krogih, ki so prej sledili iredenti s!ičnemu gibanju, to Je med inteligenco, 
se danes javlja precejšnje ratočarani~, Ta generacija. katere iredentizem je po
menil pod Avstrijo pravzaprav le neko nejasnv stremljenje po kulturni združitvi 
avstrijskih Italijano\, t ostalim italianskil1l narodom ter borbo proti habsbur!,kenlu 
tiransivu , jc imela za seboj precejšnjo revolucionarno trad icijo _ da omenimo 
le Oberdan~ov poizkus atentata na cesarja franca Jožefa in nj egovo mučeniško 
smrt. Jdejrio je bila nekak preostanek italianskcga ri sorgllTlenta in maZLinnianiz!!1a, 
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sorialno in donornsko ra urez realne podlage. Til genrradj(\ :..t: Il' po s\'croVf1i 
\' :l jl1l razdelila; en del 5(' jI.! rriklju~il prole larskemu gi banju, lhogi del pa tvori 
jedro italia nske republikanske stranke tcr ii vi dedj e \' rn~zlinniansk;h j 'ul.iji'\h. 

Kar se pa tiče po liti č ne linije prolel(l.rskega gibanja v telil vpra~anjll, vlada 
precejšen indeferentizem , ki pa nikakor ne po meni" praveg:a izraza ralpo lot-tnja 
v delavskih m'lotil:;Ii1. Socia li stično gibanje se je ral vilo lu pod uplivom .. ""V· 
stro-ma rksislične- Sole ter s i doslej še ni resIlo postavi lo predse naloge, baviti 
se z nacionalnim VprttŠ<1njern tet: predelov in mu dati oc1govarjajočo resitev. Tudi 
po vojni ;:,0 se poka'!a li pri proletarskem giban ju $oe prccej~ni preostanki le mi
sl'l nosti, ki gotovo ni so bili in niso v korist gibanju. 

Hešitcv nacionalnega vpra.Sa nja JlI!ijske krajine rt~ o ra :Jo zlomu rndčanskega 
in malomeSč(l.nskega nacionalizma poslati - dialekti čno - en :! iuned nalog 
proletarskega gibClnja, ena ilomed nalog- revolucionarnega socializma. Kaj l i edino 
ta zamore revolucionarnim polom udejstviti delo ... nemu Ijudslvu pravico na na
cionalno stlmooprecte lenje, napraviti konec narodnemu zatiranju obenem s soci
alnim in gospodarskim i1.korgčanjem ter omogočiti spojitev gospodarsko in 
kullurno skupaj spadajočih predelov v odgovarjajoče pnote, otiroma njihovo 
odcepitev od prisilno in nt:organično storjenih driavnih kompleksov. 

V nadaljnem bomo sk:u~a)j podati obris re§itve vpraSanja Julijske krajine 
s staliSča nalog in interesov proletarskega gibanja in obC'ncm v kral kih potezah 
njegovo principieino stali~če nasproti nu.cionalnemu vpraSanju sploh, z oz.iroJTl 
na lO, ker se pri nas z.a to poslednje, žali bog, ni preveč lani malo. 

5. K naši politični liniji v narodnostnem vprašanju Julijske krajine. 

Moderno revolucionarno proletarsko gibanje v vseh državah si je postavilo 
7.a nalogo, boriti se proE nacionalnemu latiranju in za nacionalno svobodo vseh 
zatiranih narodov in narodnih manj~in, la njihovo popolno pravico z.a samood
IOčbo do outepitve od obstoječih drlavnih kombinacij. To ne velja Ic ta oslale 
kolonialne in polukolonialne narode, ampak celo za najratvitejSc. Kapitalizem 
pre1.ivJja v svoji imperialislični tui ogromne notranje borbe, v katerih posamezne 
imperialisti čne skupine- skuSajo uničiti druge in se POslu1.Oljejo pri tem tudi na
rodnostnega zatiranja. Nacionalni odpor delovnih mas in njihova borba za narodni 
obstoj pasIaja tako, ako se tavedno posiavi na st.liSčc ra<rednega boja, važno 
sredstvo v borbi proti imperializma in kapitalizmu. 

VpraSanje Nemčije nam daje najočividnejSi dokaz la to. Zasedba Porurja 
s strani Francije ni le pomen jala poskusa, :;pravi l i Nemčijo v gospodarSkO suž
nost, ampak tudj atako v velikem obsegu na nacionalno neodvisnost in svobodo 
nern~kega naroda . Nemški revolucionarni proletariat si je postavil v onem tre
nutku ta cilj ob enem t borbo proti kapitalu sploh, tudi borbo proti gospodarski 
in naci onalni kolonilariji in ildal odgovarjaj o~o parolo. Tudi Dawesov nač rt 

pOlTlcnja v hislvu j.;lo, le v nekoliko prikrilejši ohliki in parola proli koioniz2ci ji 
Nl.'l1l ti j~ je u~la l a nadalj t: 11;1 dnevnem redu. 



- -------

Skoro lj isti oblik i se nam predstavljajo VS3 osta la nacionalna vpraSanja 
Srednje Evrope : vprašanja Nemcev, Slovakov, Madjarov. Karpato-Rusov na Čeha
siovaSkem, vpraS:t nje Ukrajincev, Nemcev, Zidov na Poljsktm, vprašanje Hrvatov, 
Slovencev i. dr. v Jugoslaviji in končno Slovanov in Nemccv v italiji. Nacionalno 
vpmšanje v Črni gori, Albaniji, Mac!.:cioniji in na ostalem Balkanu pa moremo 
te uvrstili med vprašanje polu kolonialni!; dežel. 

Proletarska pOlitika nasproti vst:m tcm vprašanjem ni le strategična poteza 
v boju proti imperializmu v svrho oslabitve njegovih pozicij. kot se to - po
vršno vzeto - predstavlja. Nacionalna lJolitika proJetariata je nasplotno zelo 
1lažno progrnmatično I'prašan)e. Potrdile so to v prvi vrsti izkušnje ruske revo
lucije in ruska teoretična šola, med katere prcdstaviteJje imenujer.lo poleg Leniml 
v prvi vrsti Sraiina, Safarova in Manuilskega. Ta šola se je razvila predvsem 
iz boja proti psevdomarksističnim naziranjem mednarodne socialne demokracije 
in Bauer-~~ennerjevega .. c:.vslromarksizma" na eni stran i, kakor tudi na. drugi 
strani jz boja pruti idejam Rote Luxemburgove. ki je negirala važnost nacionaL
nega vprašanja ta proletariat. Parolo samoodločbe narodov do njihove odcepitve, 
ki se je izkazala pravilna v jzku~njah ruske revolucije je sprejelo na to v svoj 
program celo kupno mednarodno gibanjc. 

Seveda ni šlo to tako lahko, lakaj ideološki preoslanki socialne demokra
cije so bili y vrstah revolucionarnega dt"lavskega gibanja precej močni, kakor 
srno imeli priliko videti v poznejših taladevnih disku si jah na Čehos!ovaskem in 
v Jugoslaviji (diskusije v NDS!). Prepričani SIllO tudi, da vsi ti preostanki še 
niso premagani. Toda končno si vendar revolucionarno marksis tično stališče 
utira pot. 

Da popolnoma osvetlimo to vprašanje ni potrebno, da bi podajali razne 
citate iz tozadevnih tez in resolucij kompetentnih mednarodnih organov ali citate 
il mnogih tOladevnih študij in iz diskusijskega materiala. Prinašamo le sledeči 
citat Lenina. v katerem imamo popolnoma koncentr·lrano podano stali~če našega 
gibanja glede nacionalnega vprašanja sploh, kakor tudi tOladevne osnove, kon
kretne in praktične naloge proletarskih stranI{ glede i nternacionalistične vzgoje 
proletariata: 

.More-Ii ta vzgoja (v internacionalizmu) konkretno bili enaka pri velikih, 
zatirajočih in pri malih, zaliranih narodih, pri anektirajoč ih in pri anektiranih 
narodih? Samoposebi umevr.o, ne! Pot do skupnega cil ja, do popolne ravno
pravnosti, do najožjega z.blitanja in J.Joznej~e spoj itve vseh narodov, gre tu oči 
vidno po različnih konkretnih potih ravno tako, kakor gre n. pr. pot do točke, 
ki se nahaja y sredini neke ploskve 1 ene strani na levo in z nasprotne strani 
na desno. Ako pozabi socia lis t nehga velikega, zatirajočega , Clllektirajotega na
roda, ki propagira v splošnem spo jitev vseh narOllov, Je za eno minuto, ua jc 
.. njegov" Nikolaj IL, .. njegov" ViljtlT1 11., Jurij, Poincare itd. tudi za "spojitev" z 
maJimi narod i (polom antksij) - Nikolaj II. la .spojilev" z Galicijo, Viljem IJ. 
za .spojitev" z Belgijo itd. - poslane ta SOCialist sme~cn doktrinar v teoriji in 
pomagač imperializma v praksi. 
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• Teli~če internacionČllistične vzgoje delavcev zatirajočih deže! mora biti brez
pogojno v prop.:tgiranju in obrambi principa samoodločitve 'latiranih narodo v do 
popolne odcepiive. Brez tega ni internacionalizma. Upravičeni smo označiti vsakega 
socialista, pripadajočega nekemu zatirajočemu narodu in ki ne vrši h: prop;\gande, 
kot imperialista in lopova. Ta zahteva je brezpogojna čeludi bi za "uresničenje' 

odcepitve pred zmago delavstva bila dana motnost le venem slučaju od tisoč . 
.. Na drugi strani mora socialisi malega n",oda postaviti teli~če svoje agi ta· 

dje v drugi d'!! naSe splošne formule : .Prostovoljna zdrutilev narodov". On 
mora, ne da bi pri tem napravil niti najmanj~i prestopek, proti svojim dolinostim 
kot Intemacionalist, biti za politično samostojnost svojega naroda, kakor tudi za 
nje!:a priključitev s03edni dnavi X, Y ali Z. Toda v vsakem slučaju se pa mora 
boriti proti m21onacionalni ozkosrčnosti, zapostaviti samoljubnost za račun skup
rtosti, 2a podreditev interesov enega dela interes-om skupnosti. 

.Kdor se ne more poglobili v to vpra~anje, bo na~el v tem neko "nasprotje", 
da nastopajo sc.cialisti zatirajočih narodov za "pravico na odcepitev" in socia
listi zatiranih narodov 13 .pravico na združitcv". Toda treba je le nekoliko po
misliti in do~pe se do zaključka, da ni nobene druge poti do inlernacionaJizma 
in do spojitve narodov in da ne vodLin ne more voditi v danem položaju no
bena dr"ga pot do tega cilja.' (Lenin: .Resultati diskusije osamoodločitvi". 
. Zbomik Socialdemokrat· štev. 1. Oktober 1916. I.) 

, V tem smislu moramo govoriti tudi o nacionalnem vprašanju Julijske 
krajine. Kljub temu, da smalTan.o olemlje današnje julijske Benečije po njegovih 
ekonomskih interesih za nedeljivo celino, pripadajočo podonavsko-jadranskemu 
kompleksu, mora biti na~ principieino stališče glede nacionalnega vprašanja 
sledeče: udtjstvill!V popolne provlu za slovansko in ilalijansko dtiovna ljudstvo Irga 
ozemlja na vs-slransko ralpolaganje s svojo nacionalno usodo, na odupilev od 
/talije in na združilev s kalProkolisibodl delavsko-kmečko enoto. 7 Kot sredstvo v 
dosego tega cilja se nam javlja edino revolucionarna brezkompromisna borba 
proti imperialističnim "mirovnim" pogodbam sploh in proti italianskemu impe
rializmu po .. bej, ob strani celokupnega proletariata Italije, jugoslavije in ostalih 
detel. Edino tem potom bo moglo slovansko prebivalstvo julijske krajine do
speti do svoje svobode. Ko bosta naš delavec in kmet ramo ob remi litali· 
anskim proletariatom premagala domačo burtuazijo in uničila italianski imperi
alilem, ko bo proletariat Jugoslavije in podonavska-balkanskih dežel premagal 
svojo burluazijo. edino tedaj bo stvorjena podlaga za organizacijo nove, sociali
st ične enote celokupnega podonavska· jadranskega ozemlja, kateri .e bodo lahko 
pridružili tud i predeli julijske krajine. 

7 Piaatelj j ij prezrl, tla 1i6 je ravlhl ruska 1,, 111. LOI'· I. pr .. li olIim, ki dO :.ahtov.1i 
urooof'!'edelitc'f' samo u delav.ki l'ure·1 iII ne ?:J. ve. nR.fod lel' ki 0:1,1 p1!8lavljali parol!) 
o(lcepilve pogojno, !. j, v 'H.lvi8no~li od ",d anih rnrucr ll \' momentu 'Hicepilve in pridru
t;evanja, T. stavek bi t()r~j moral pra.vilno hluiti: ",Ild l"j.lvitev pltp' ll n6 111'<l\'ire u 
Slol'anc in Itl1liane (llti pa 'tA pripa.dnike doven.ke in ita.linuske uarodno.ti) tega 
uzemlja nn v.eiltra jlljko rl'Zpolaganje 8 tvojo lI.donalno naoJo, Ila odcepitev ol! ltalija in 
n. zdrulitev " kiter{!kllli sibodi ddafno enoln " - torej lJre1 . ., tt"ll1.v,o.ko,kmečkol(, Op, p, 
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Toda lO s lill isče in odgovarj ajoč!! p;tro!e l<H1lOreju itl1di spričo dana~nJe 
situacije pred vse n prop;l~ancJislični z.načaj, Treba predvsem razjasniti lo vprašanje 
v prolC'larskih o rganiz.a('i jab, Irt'ba pokazati IVezo mcd paro lo- samoodlv':!,;.: :n 
pravi .. ·c na odcl'pill!v in drugimi naSi mi p:uo!:t111 1, TrelJa pokazati rešitev r.<lci
onalnr~a 'pr:lSJnjd pri T1<tS, lo je, osvobodilev juli jskih Slovencev izpod krempJ;e\' 
italianskcga impt:rializmLi v lučI ra7.Tednega boja, v luči rt!volucionarnelja razvoj;l 
situadjc y Italiji in v dria\'Fth Srednje EvroJie in Balkana. V zvezi s tem monmo 
postrlviti dalje druge parole: ,.enotna fronta dcl .lv, .. :v in ",metov omenjenih detti 
proti italianskt'llIu imperializmu na jadr;\nu in na Halk.1rlu"', ~tJslanovitcv ::';1i7:~· 

stojne dl'!avsko-kmt:tske r~llubhke Slovenije, kak'ri bi pripadali tudi primorski 
Slove-nd, v okviru Podonav:::.ko-balkanske f~dt'radje .. 

Vse t~ parole, ki imajo danes se rropaganJ is tični zna~aj na sebi, se rnorl!jl) 
v kraj~em ~:tSIl izprclTlt:nilj v ag' itacijskl! in i.:t-Io v akcijske parole vzporedno z 
odgovarjajočo ostri tvijo situacije, ki ni - kakor SIlIO videl i - nikakor imagirana. 
Na to ostritev se morit pToJt:taiia l resno ~>riprClvljatj, jas!lUst \' vseh tozaue-';ml1 
\'pra~anj!h je prvi pogoj uspeha in zmage. 

Poleg teh im a proldarsko gibanje n:1log:o, baviti se tud i 1. vSflkdanj:rn i 
vpraSanji bojev in agilacije ter si mura post.lVi li takolvani minimalni akdjski 
piOgr3m. Glede narodnostnega vpr;danja jtllii~h krajine bi ~d predvsem v upo
~tev boj proti n'lsilni denacionalizaciji, boj za s loven ske ~ol e, l a rabo slovenslct'ga 
jez.ika v administraciji itd. Toda naglaSati Irtba pri lem vedno olk') zvezo tl!h 
parol na parole celokupnega prOletarskega gibanj", kakor je to slučaj n. pr. z 
našimi strokovf1imi l ahtev;uni. Vl. porcdno z razvoj~m situacije se liam poslavi j3 
na lo~a ldr~lž evati pOSdmewe millimallle parole s splošn imi in obratno, 

Tako se nudi revol ut:ionarncnlu proletarskemu gioanju julijske krajine Ila 
polju nacionalne polilike bogala moi.nost lIdovanja in udejstvovanje, ki lah teva 
in bo zahtevala mnogo sil. Od tega, k~ko bo na~c gibanje te naloge re~e\'alo, 
od\'isi v precej~nji meri bodočnost IIje-govega nadaljnjega ralvoja, katerega 
pomen, spričo 7.goraj orisane siiuacijc, daleč preseg<l njegove lokalne meje. 



Fran Onič: 

Gospod eksekutor. 

Videl sem globel ob~i rao , 

v katero teklo j~ črez skal nate pragove 
življenje našega rodu. 
Pa Jegala je senca preko nje, 

kol črne ptice bl le lele 
v gomilo padlega življenja, 

in v nlej Ijudie, sem videi , 
hodili ko upognjeni, 
vsi! križi obloženi 
in iz globeli pili, pili. 

Nekdo rastoč nad križe 

je v senci stal v globeli 
na hrbtih sk ljučen ih postav 
iD ko se je obrnil proli meni, 

sem ga v obraz· spoznal 

oblastnika velikega, 

gospoda eksekutorja. 

V roka h držal le bronasi križ, 
ves pozlačen in posrebren, 
in ž njim delil je milosti 
vsem kriŽAnim ljudem. 
Na glavi krono trnjevo -
oj trnje čisto zlAto 
z demanti Je posipano -
od nje je šeJ čaroben blesk, 
da na gi avč vseh križanih 
kof milost je sijalo. 
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Pobožno ga poglc!daJ sem , 
kot suznjev je navada, 
in milost bila skazana 

predrznim je očem : 

na ,-;~ e n e stopil jc z DOgo, 

kot psa ob tla pritisnil -

kak 'tre tu kri mi iz srca, 

po skalah dol mi vse v globel, 

pod križ, ped črn i sred globe li I .. . 
Ha, stopi z nog6 1. moje rame, prelIno 

umrjem I 
Gospod eksekutor , v oči mi poglej I 
Še enkral poglej mi v OČi globo, 
oj še globlje, do s rčnega jezera !alosti , 

da videl boš tam, o gospod eksekutor, 

vse tisočletno hrepenenje na zakleti ladji, 

in v njem, kot iz globeli, 

poslednji pozdrav 

vseh križanih. 

Tudi boš vidci 
saj slika je živa še v očeh I 

krslo preJepe Mlade Zore 
s čudežnim korenom pod jezikom 
in poleg nje pre šernega norca, 

plesočega lak jadrno, 

poločega krog bsle 
O čudežnem korenu. 
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PREGLED. 
1'L>lilika. 

Jugoslnvija. 

Režim .. narodnega blokaH (reci: ve l e ~ 
srbske buržlIazije) se razvija po volitvah 
z naglimi koraki k od krili diktaturi "na
rodnega blek,,", Prvi skok v tej s!llerl 
jc bil ra zpusti tev Radičeve Hrvaške 
kmečke republika nske stranke in ' raz
glasitve vtkana za la~čito dr1.ave nad 
njo, dnlgi je razveljavl jenje njenih man
datov, s čimur bo vlada povečala svojo 
nezadostno večino v parlamentu in tako 
nasilno korigi rala volitve, in trelji bo 
udušItev vsake resne krit ike lnovim 
tiskovuim zakonom. Pe t ,.narodnega 
bloka" k diktaturi je zavesina iD dobro 
premišljena. Stra legi čno je bil moment 
dobro izbrtm : Radiču je bila ponujena 
bitka v trenutku, ko njegove Illase ni so 
bile še pripravl jene za odločilen nastop 
ln ko bi se bilon moral hitro odtočili 
zanj. Radič je bil tako postavljen pred 
alte rnativo, ali sprejeti ponujeni revolu
ci(lnarni boj t::lkoj, ali pa se umakniti 
- VSDJ začasno - s pozornice hrva
škega kmečkega gibanja. Radič je il
brni drugo. Ljud je, ki ga poznajo dobro, 
pravijo, da se je sam Izdal reiimu, ker 
je pri šel v lO brezizhodno z"gato. Za
por naj bi ga obvaroval pred končno 
blamažo, pred defJl1itivnim političnim 

krnhom. Toda, tudi če bi ga bila po
licija či sto sluč,tj no izlak nila v njegovem 
stanovanju nam njt!gova aretacija jasno 
kaŽI!, da njegovo skrivanje ni bilo resno 
in cia ni dorasel nalogam . ki si jih je 
prepovedoval. Radie utegne postati ope
(('Ini junak, nikoli pa junak hrvaških 
km etov. 

Da jc Radič sam zbežal z bojnega 
polja, pa vidi mo tudi iz zadržanja nje
gove st ranke po njegovi aretar.iji. To 
zad ržanje je I<lko klaverno, tako revno, 
da nikdar tega. V prvih tednih je bila 
HI<SS popolnoma desorien lirana; pOlem 
- po volllvah - pa sledi Izjava Pavla 
Radiča, ki je bila podana, kakor so opo· 
zicionaini listi sa mi z:1 trjnali , s popolno 

privolitvi jo Stefana Radiča ln ki likvi
dira do fermentn vso prei~nio Radičevo 
politi ko, vse njegove glavne uhteve, 
\'SC njegove revolucionarne parole, ka
lerim Je sledil s lalikim naVdušenjem 
hrvaški km et. Ker pomcni ta izjava pravo 
likvidacijo Rad i čeve politike) hočemo 
tu citirat i njene glavne od stav ke. V raz
govoru z dopisnikom belgrajske .. Poli
tike" jc P. Rad ič torej Izjavil dne 3. mar
ca kakor sledi: 

.. Mi nc bi hoteli centralistične re
publike s hegemonijo Srbov, toda lahko 
bi se zadovoljili z monarhijo angleškega 
tipa, s popolnim obvarovanjem narodne 
individualnosti in zadovoljavanjem inte
resov na~ega naroda v smislu kmečkih 
pravic na zem ljo in driaYno upr~vo, tako, 
da bi se z državo ne moglo drugače 
upravljat i, kakor po suvereni (najvišji) 
volji naroda. Govorit i o samoupravah, 
!o je še prezgodaj. Ce tudi imarno ml 
v (opozicional nern) bloku zaupanje drugi 
v druge. smo vendar drugi nasproti 
drugim lojalni (pravilni) in se nočemo 
prehitevati v stvareh, o katerih še nismo 
govorili, če prav predvidevam, da bi se 
tudi v teh sporazumeli.· 

P. Radič izj.vlj. , da je HRSS spre
jela samo načrt dela, da pa ni sklenila 
nikakega .sporazuma· z ostalimi stran
kilmi. 

Toda najlep!c pa ~e-Ie ,Iedi v na
stepnih njegovih besedah: 

"Revizi ja ustave ni momci1tana po
treba. To je vobčOl potreba, da se ~p rejme 
ustava , ki naj bi odgovarjala duhu spo· 
razuma in stvarnim interesom .stranke 
hrvalskcga kmečkega naroda"'. Na~a za
hteva ni , da bi se morala ustava takoj 
spremeniti, temveč da pride takoj sedaj 
do r82čiščcnJa razmer, ki so nastale s 
takim nasilnim režimom, in da se pride 
do garancij za varstvo parlamentarizma 
in du se sprejmejo najnujnej~i zakonI. " 

Glede kmečke in ternacionale pa iz
javlja: 

.. Mi smo stvarno in načel no skle
nili , dn vstopimo v Kmečko internacio-
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nalo, toda nismo bili v st.lnju, da 1.1 
sklep tudi Izvl'(il:mo, ker st: le bil spre~ 
menil Davidovičev režim in nismo mogli 
poslali svojega dele~ala v .\\oskvo." 
(.OblO'-, .j. mil,ca 1925, ~1. ti~.) 

Pravo m"lomdčansko politično bra
njevsivo 1 Stefan jt naučil govorili svo
jega papagaja Pavla, in to je res pa
pagajski govor začetnika . Nn kralko pa 
tma to dolgotrajno brbljanje to le vse
bino: 

Mi se od rekamo rc-pub liki, odrckamo 
se sJmostojllosti kol hrvaški narod. od 
rekama se samostojni Hrvaški, spreje
mamo monarhijo in smo pripravljeni na 
sporazum s srbsko butžuazija, samo pro
simo: pu~tite tudi nas k zlati skledi ler 
Izvedite vsaj deloma agrarco reformo. 
da vržem o nekoliko peska revolucionar
nim hrva§kim kmečldm masam v oči, 
ker sicer nas utegnejo nagnali, ali pa 
!e potegnili na kandelabre. Kmečka In
ternacionala? Oprostite, to je bila šala! 

Toda, vse to ni bila šala za hrvaške 
kmete. Agrarno vprašanje zanj ni ša la. 
Slu!ba v vojski nekje v Albaniji zanj 
ni !ala. Režim .nacionalnega bloka" 
,.anj ni hla. CeniraUlem zanj ni !ala. 
V •• to ln le dosll drugega je zanj Da
rodnoltno vprašanje in ne lala. Zato 
je bil y prvem momentu osupel, potem 
j. začel mrmrati na HRSS ln sedaj tudi 
že odpada od nje. 

Hrva!ko kmecko gibanje se nallaja 
v veliki poli1ični krizi, ki j. povzročeno 
s tem, da Radič ni hotel združiti bI
vdkega kmeta z jugoslovanskim celo~ 

kupnim prolefariatom in drugimi naci
onalnimi gibanji v skupen boj proti ob
stoječemu režimu in se je raj~j uklonil 
in za~el 1 njim paktirati. Kako se bo 
ta kriza danes razvila pa je težko reČi , 
ker momentano ni· nobene stranke, ki 
bl to gibanje lahko sprejela v svoje 
okrilje in ga vodila.' To bi bila naloga 
resne, revolucionarne delavske stranke. 

G. 
Program bloka narodnega 'por:u:um& in 

ljud.ke demokracije. 

\. Parlamentarne stranke, ki so bile 
dosedaj združene pod naslovom opo
ziclOnalni blok, so osnovale stalno po-

litično skupino pod imenom .. Rlok O:l

rodnega sporazuma in ljudsk e demo
kracije" in rw.slop:ljo v narodni skup
~či n i kot celota v vseh vpra.šanjih, v 
kat~rih gr~ Z,l vdika političn:t VPi '\šanja 
te enote. 

Organi bloka :w: predsednik, ožji 
in si rši izvrševa lni odbor in skupna seja 
narodnih poslancev. 

11. Ta blok je 'i2.c l za podlago svo
jega delovnega prol!rama deklaracijo 
Davidovič\!ve \'I"de od 12. aVl;uSltt 1924, 
katera deklaraci ja bi se imela dopolniti 
z dru~illli potrebnimi z<lkollskimi pred
logi, zlasti z zakonom o jamstvu sodne 
neodvisnosti, o tiskovni svobodi in o 
svobodi sestajanja in združevanja, z za
konom o samoupravi kmetskih in mes~nih 
občin . Način Izvajanja poslednjih volitev 
dokazuje nu jnost zakona, po katerem 
bi se zaščitila v bodoče volivna svo
boda. Moramo povdariti Odgovornost 
organov, ki izvaja.jo volitve. Poostriti je 
treba kazni za prestopke proti volilni 
svobodi, dolo~lti je treba pospešeno 
postopanje proti sedanjim krivcem, veri
fikacilo mandatov pa Ima izvršiti SO
dišče. 

111. O""ova političnega dela sestoji 
iz programaUčnih načel, ki so bila de
Jama že objavljena v poročilu predsed
ni~tva HRSS z dne 29. septembra 1924, 
in to posebno: 

1. SIranke bloka, stoječe na načelu 
ravDopravDosti vseh SrbOV, Hrvatov in 
Slovencev f so edine v tem, da je država 
SHS celota, v kateri pa se ima not
ranja uredIlev izvesti s sporazumom 
Srbov, Hrvatov in Slovencev po že de
l oma izraženih načelih . 

2. Definitivno izvajanje narodnega 
sporazuma na normalen 7~koni t način 
na podlagi demokratske vladavine na 
najpopolnejši način je mogo~e samo s 
parlamentarno monarhijo po angle~kem 
vzoru, zasnovano in :tgrajeno na podlagi 
narodne suverenosti. 

3. Na~ država mora biti sli čn a l jud
ski demokraciji, urejena po sist~lOu self
governemenra ln samouprave od naj
manjših ob~in pa do parl'..lrllenta. 

4. Pristojnost skl1pnega porlamenta 
11\ drll~ih narodnih zaslop.s t!.!v in ",d-
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noš.1 jl njim odgov()rnih organov morajo 
biti do loče n i po lI sta\ i. 

5. Blok v celoti in poed ine s lr ~lOke 
v njem so edin e v tem, da je njihova 
politik a popolnoma samostojna ln do
ločena edinole od interesov ljudstva. 
Zato smatra jo za nujno, d:l S ~ prekinejo 
vse zveze z inozemstvom. Interese na
roda pa le treba spraviti v sklild z ideali 
človečanslvi1 in z mednaro(jno težnjo 
po tminelll miru. 

O. (31 ok izključuje diktaturo vsake 
vrste. Stoji v politiki nil nač elu narod
nega sporazuma in ljudske demokracije. 
V gospod arskih vpra~anj i h pa stoji na 
sta li~ č u s tanovskega sporazuma in so
delovanja . 

7. Blok hoče izvajati vsc potrebnc 
socialne reforme, ostajajoč na načelu 
ohranitve privatne lastnine, katero pa 
je trcba urcditi v duhu socialne pravič
nosti in v smislu socialnih dolžnosti. 
GOSpOd~HSko življenje oa~ega ljudstva, 
zlasti krnečkega , naj se razvija na za
družnih načelih. 

Ta program je bil podpisan dne 
25. februarja 1925. Podpisali so ga: 
dr. Koro!ec za Jugoslovanski klub, Ljuba 
Davidovič za demokratski klub, Pavle 
Radič "" HRSS in dr. Hrasnica za JMO. 

• 
MI bi na kratko označili la program 

tako-Ic: 
Kerenščina je tukaj I Hrvaška, slo

venska ln muslimanska buržuazlja po
skušala likvidi rati revolucionarno kmečko 
giban je. ki je zavzelo že prevelik 'Jbscg, 
in ustvari ti resno platformo 2..1 sporazum 
s srbsko buržuazijo. V ta namen se 
HRSS odpoveduje svojemu republikan
stvu, dl'! srbske buržuazije pa nudi Hr
vatom, Slovencem in Bosni neko ne
obcleženo avtonomijo dežt:l, ki jo ona 
sama imenuje z angleškim izrazom -
zato da JO kmet in delavec Illanj razu
mela - .. sel r~ollvern e ml'nl". . 

Ta pla tforma naj bi v bližnji bodoč
nost i odlq~a l (j Pidičl! nekoliko posl,'m
ccv, vslcd č e sar bi izgubil večino v 
parlam cntu ter bil prisiljen razpisati nove 
državtlrn borske volitve. Pašič pa se bo 
zavarov;:s 1 prell i te j nevarnosli s lem, da 

bo parlall1 ent Ra rli čeve mandate razve
ljavil. Ako pa bi tudi to ne prineslo 
velesrbski buriuaziji zaneslj ive parla
mentarne ve činc, tedaj imamo na ou
zorj u diktaturo. 

O posi\m eznlh točkah ne bomo go
vorili na Icm meslU. Progmmu se pozna, 
da jc plod zelo leža\'nih pogajanj. Pri
znati pa moramo, da je Davidovič do
segel znaten uspeh, ko je izsilil od Ra
diča tako veliko koncesijo in Gb enem 
ti.lko veliko bud'l lost, kakor je napisana 
v odstavku III. t očki 2. Definitivno iz
v:ljnnje ntUodll l!!:i\ sporazuma na nor
malen, zakonit n a čin, na podlagi demo
kra tične vladavin e, na najpopolnejši na
čin, naj bi bilo mogoče samo s par
lamentamo monarhijO po angleškem 
vzorcu, la!:tnovano i!1 zgrajeno na pod
lagi narodne suverenosti. 

Kaj se pravi; izvajati narodni spo
razum na normalen način? Samoopre
delitev narodov. To je suverenost na-
roda. G. 

Cehoslovaška. 

Čehoslovaška vladna koaliCija stoji 
že dolgo na lančevih nogah in dela go· 
spodu Masaryku sive lase. To pa ~e 
tembolj, ker revulucionarno gibanje če
~kega proletariata od dne do dne na
rašča . finančna politika (hitra deflacija) 
čeho.lovaških kapitalistov povzročuje 
hitro naraSčanje dragin}e, kar sBi pro
letariat na ulico. Pred kratkcm smo 
imeli v Pragi velike draginjske demon
stracije, kjer je policija streljala na de
lavsko množico. Bilo je več nevarno 
ranjenih. V te j težki polititni situac~ii 
je prišlo na pomoč češki buržuaziji par 
.. zaos talih ptičkov" iz KS. Vsak prole
tariat ima svoje izdajalce, pa jih mora 
imeti tudi čehoslova!kl. V KSCh se je 
spunlal neki Bubnik, državnozborski po
slanec in človek z ne ravno zanesljivo 
pieteklosIja, ter potegnil za seboj tudi 
še nekega Warmbrun na in MatuUr.ka. 
Socialna demokracija in buržuazija sla 
veselo zaI rabili v svet, da se je izvršil 
razkol v KSCh. Toda ta veseli krik je 
bil prczgoden. Proletarska stranka je 
ostala c<: la, če je tudi doživl:la ma l p()-
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tres. Bubnik jc imel te dni v Pragi 
javno predavanje o svoji politiki ln neki 
naš somišljenik nam piše o tem pre
davanju slede~e: 

_ Y nedeljo (15. marca) !em bil na 
predavanju, ki ga je priredil izključeni 
poslanec Bubnik. Malomeščanski tisk 
mu je deJnl ogromno reklamo. Tudi na~ 
11.1 je priporočalijudjem, da naj pridejo 
poslušat predavatelja. In Jt!snično se je 
zbrala ogromna množica ljudi, seveda 
med njimi tudI nekaj socialpatriotov. 
Nikdar prej si ne bi bli mislil, da bo 
takšen koaee, kakor je bil. Proletariat 
tukaj je zelo zaveden in se ne da za
peljati lako kmalu in to radi tega, ker 
ima mnogo tragičnih izkušenj. Ko je 
pri~lo do glasovanja, ali naj ostane še 
nadalje v stranki, ali naj se izključitev 
palrdi, lahko rečem, da so skoro vsi 
naVZOČi dvignili roko za izključitev in 
te par sociaipatriotskib ,špicljev' se je 
temu protiv ilo. 

S tem je prav gotovo zadobil Bub
nik smrtni udarec; siranka je s tem 
oči~čena in moogo bolje dela kakor prej." 

O. 
Nemčija. 

Predsednik oemške republike mrtev. 
Friderik: Ebert, predsednik nemške re
publike, nesrečna iluzija velikega dela 
nemškega proletariata, je umrl dne 28. 
februarja I. 1. . 

Kako bi mogli njega in njegovo po
litično delo in politi čno delo nemške 
!ocialnodemokratične stranke, katere naj
uglednej~1 vodilelj je bli Eberl od lela 
1913, bolje oznaČili, kakor če povemo, 
da mu sledi na njegovo predsedniško 
mesto dr. Marx, član nemškega kato
liškega centra, ki stOj i menda od vseh 
drugih nemških sirank najbližje nemškim 
nncionalcem pod vodstvom proslulega 
admirala Tirpilza. 

No, morda ga bomo !e bolj natančno 
označili, ako povemo, da je izdala se
danja ultraoacionalistična vlada nemške 
veleindustrije in nemških .. Junkerjev· 
ob njegovi smrti o njem sledečo po vseh 
ministrih podpisano jzjavo: 

. S Friderikom Eberlom je umrl mož, 
ki je s svojo močno o!lebnostjo dosegel, 

da je bila v zmedah revolucije sklicana 
narodna skupščina in s km dana nem~ 
škl driavnosti zakonita podIJ~i1 . V ZU~ 
nanjepolhičnih zmešnjavah, ki so nastale 
v Nemčiji, je prevzel nase odgo\'ornost 
za sklepe, ki so po mnogih neuspehih 
končno le odprli pal za dvig Nemčije. 
Nepristri'\liost in zakonitosI st~ bili 
vodilni črti njegovega poslovanja.· 

Zavedni proletariat v Nemčiji in po 
vsem ostal em svetu pa čila to izjavo 
tako-le: 

"S Friderikom Ebertom je umrl mož, 
ki je s svojo moč.no, a ial ne-proletarsko, 
malomeščansko osebnostjO dosegel, da 
je bil v trenotku, ko jc illlel nemški pro
letariat \'so državno obiasI v rokah, skli
can - mesto dela\'skega in kmečkega 
državnega organa - zope t buržuazno
kapilalistični parlament in 5 tem izdaj
niškim aktom nemške socialne demo
kracije nasprali nemškemu proletarialu 
vrnjena nemški državi kapitalistlčna pod
laga. V zunanjcvolitičnih zmešnjavah, 
ki jih je povzrOČila francoska impcria~ 
listična ekspanzija v Nemčiji, je prevzel 
nase odguvornost za sklepe, ki so iz
ročili nem~ko delovno ljudstvo na milost 
in nemilos t francoskemu, angleškemu 
in amerikanskemu kapitalu in končno 
odprli pot nemškim .. junkerjem" na vla
do. Nerazumevanje proletarskih intere
sov in špisarska upogljivost pred nem
škim nacionalističnim kapitalom sla bili 
vodilni črti njegovega predsedniškega 
poslovanja .• 

Eberl se je rod:1 1. 1871 v Heidel
bergu. Obiskoval je samo ljudsko ~olo. 
Po poklicu je bil sedlar. Toda z 21. 
letom je že bil urednik lista .. Bremer 
BDrgerzeitung- v Bremenu. 1903 je bil 
prvič izvoljen v nemški pariameni, 1905 
v načelstvo socialnodemokratične stranke 
in 1913 je postal njen tajnik. Naciona
listična politika nemške socialne demo
kracije med vojno Je bila z velikim de~ 
lom delo njegovih rok in njegove glave. 
V novembru 1918 je ustanovil "Svet 
ljudskih poverjenikov·, ki je slopil po
nižno pred bavarSkega princa Maksa, 
da ga zaprosi: .. Visočanstvo , oprostite, 
toda ne gf!! veČ I Izročite nam oblast, da 
rdlma vas in nem~ki kapital ~otove smrti! 
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To je bila slavna nemška revoluci ja, 
. ki jo je izvedel Ebert "nekrv;:vo" za 

nem škI) buržuazijo in zelo krvavo za 
nemski proletaritlt. V poznei~ih poul ičnih 
hojih je padlo nad 20.000 nemških pro
letarecv ln 7000 ji h ~e danes ječi po 
nemških ječa h. 

To je politično delo Friderika Eberta. 
O. 

Rusija. 

št. Rusko- japonska pogodba. Ravno
kar sklenjena pogodba med sQvje 1sko 
Rusijo in Japonsko je svetovno-zgodo
vinskega pomena. Z nano je, da je ca
ristIčna RusIja iinc!a leta 1905 vojno z 
Japonsko; Japon ska se je še pred ne
lIavnim "'ojevala proti rusk i revoluciji; 
Japonska Je monarhija. Vkljub temu in 
vkljub si lnim odporom japonskih kon
servativnih krogov, ni ostalo japonski 
druzega, ko priznati sovjetsko Rusijo -
ker je svetovna sila in ker brez njenega 
prijatel jstva ne more voditi na vzhodu 
sploh nobene svetovne po litike. 

Pogajanja za to pogod.bo so bila radi 
gotovih gospodarskih vpra!a nj silno te
žavna, vendar so brez po~ebnih žrtev 
za Rusijo dobro uspela. Najvažnejša 
vprašanja so bl1a sledeča: 

1. Vrnitev severnega dela otoka Sa
chalin ; 

2. razveljavljenje starih pogodb; 
3. stari caristični dolgovi iD inter

vencijske škode ; 
4. koncesije za premog in nafto v 

severnem delu o toKa Sacha1ica. 
P.ešitev je biJa sledeča: 
ad 1. Severni del Sachalina preide 

najkasnpje do maja 1925 v la,t sovjetske 
Rusije. 

ad 2. Vse starc pogod be se revidi
rajo , izvzem ši Portsmouthske pogodbe 
(mirovna. pogodba rusko-japo nske vojne 
1905). ki pa je za Rusi jo le zgodovin
skega porm:na. 

ad 3.) O starih carinski h dolgovih in 
intervencijskih škodah bodo od l oč ale 
kasneje posebne komiSije. 

ad 4 ) Komi Sije so se dovolile le na 
podlagi splošnih pogojev, kakor veljajo 
~a vse druge gospodarske kroge v Ru
sij i. 

Zunanji pOlllcn podpisane pogodbe 
je dalekosežnejši kakor pa njena vse
bina, ker pogodba popolnoma likvidira 
poskušenc intervencije Jilpo nske II ~kodo 
sovjetske Husije. Vrnitev Sachalina znači 
z.opeln o združitev zemlje, k i je bila 50'/

je tsk i Rusiji s silo odvzela. 
Pogodba je končno največj;l pres1i~na 

zmaga svoJetske Rusije, ker si je s tl,) 
pogodbo popolnoma zavarovala vzhod, 
ter dobi la proslc roke za druge naloge. 
Obenem je pa ta pogodba na jhllj ~ 1 u
darec za Ameriko in Anglijo , kate ri 
državi so se trLdili, da izjalovila po 
gajanja . Posebno pa ne gre lo v ratune 
Angliji, ki se trese v očig l ed opasoosli, 
katera more vstati iz indijskih narodov 
ob eventuelnl podpori sovjetske Rusije. 
Sovjetska Rusija posIaja z vMkim dne
vom silnejša svetovna sila . 

A Anglija ima še en vzrok, da po
staja nervozna, to je razmerje so vjetske 
Rusije napram Franciii. Kakor znano, 
so tudi med tema dvema driavama 
vzpostavljene normalne razmere. Posebno 
važno je pa, da si FranCija in Rusija v 
svojih interes ih nikjer ne kolidirali in da 
ste v gotovem smlslll skupna na sprot
nika Angliji. In ker Anglija ne najde 
pravega pota do sovj. Rusije, stojimo 
najbrže pred zelo važnimi .svetovnopo
litičniml dogodk i: da pride do ostrei~ih 
nasprotstev med angle~ko in rusko ori
entiranimi narodi v Aziji. Ako pride do 
tega, potem je skoro gotovo, da bodo 
stale 'vse 3zijatske države in vsi kolo
nia!ni narodi Azije na strani sovjetske 
Rusije. In potem ?. . Mogoče je svo
boda azijskih narodov že na pohod u. 

Anglija. 

O razpadu angleškega imperija piše 
A. Masiow (Berlin) sledeče: 

JužnoafrikCl nska unija. ena od petih 
domin ion ov (Kanada, Avstralija, Seel.1n
diia , Juzna Afrika, prosta država Irska) 
je :::ok le ni la, da se od 1. aprila nap rej 
osvo bod i fun lovske va lute in da preide 
k zlati veljavi. To je drugi sestavni del 
br itan skega Imperija - prvi je bil Ka
nada - ki kaže tudi v smeri na zunaj 
l o čitev od mat:cl' . 
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Tega koraka ne :ill1emo podcenjevati. 
Začetkoma feb ruarja je Izš la v "Ti~ 

mesu· (redR.kcionelna) serija petih član
kov, ki je obravnavala fi\zmerle matice 
do domioionov. 

V resnici pa je obravnavala prihud
njo imperialistična vojno. 

Y tej .erijt člankov je bito bo tj od
krito ~akor kdaj prej pok.zano, kako 
prežijo na vseh v')glih sveta aktualne 
vojne nt!varnosti; tu je bilo tudi pove
dIl no. da se je nahajala Anglija že leta 
1919 (radi morskih ožin) tik pred vojno 
(. Francijo). Y li.1I .erlji člankov so biti 
ndlcti vsi vozli imperiaJistlčnih konflik
tov. Brez olepšavanja Je bilo povedano, 
da vsak dan lahko izbruhne vojna. Uasno 
je, da član kar ničesar ne pričakuje od 
Zvel.e narodov.) 

ln pri ti priliki se je pokazalo, da 
se Anglija strdno boji te neizogibne 
vojne: razmerje matice do dominionov 
je sedaj popolnoma drugačno, kakor je 
bilo pred svetovno vaJDo. 

Alt Anglija lahko zida na pomoč 
Kanade? 1914 je sodelovala Kanada 
pro slovoljno, kakor tudi drugi dominl
oni (izV2em!1 Irsko). Toda v tem času 
je postala Kanada amerii<anska polko~ 
toniJa: dosti več amerikanskega kapitala 
Je naloženegn v Kanadi kakor pa angle
!kega; veljava je dolarska; kultura in 
Ideologija prihajata iz Zedinjenih držav. 
S precejšnja golovosIja lahko trdimo, 
da se Kanada ne bo zn dia Da strani 
Anglije. 

Kako rahlo je Kanada zvezaoa z ma
tico (ki ni njena prava malica : Kanado 
so kolonizirali prvotno Francozi) , je po
kazal dogodek z lausansko pogodbo, ki 
je Kanada ni hOlela ratificirati i tedanji 
govor ministrsKc~a predsednika Macken~ 
zija Kinga (ki je od krito omenil mož
nost odtrganja od britanske države) je 
bil zelo jasen. 

Prehod južnoafrikanske unije k zlati 
.... eljavi yomeni dosti več kakor samo 
finančnotehničen čin . Kakor poznamo, 
je oslal angleški funt od konca vojne 
dalje pod pariteto. če vzamemo dolar 
kot podlago valute. Angl e~ki funt Se 
vedno ni dosegel paritele, če tudi ni več 
daleč od nje (ca 98). Toda boj med 

funloJ1l in dolarjem nc bo prenehal in 
ludi tl!daj ne, če bo funt z dolarj~m al 
pari. To je začelek prih Ildnje impcria ~ 
listične vojnc. LonJon <\ic:i City (borza) 
je izgubila svoje monopolno s tališče in 
skoraj gotovo za vedno. T oda ravno 
radi tega se 1I10r.1 borili anglc~ki impe
rializem proti amerlkilnskt!mu: Danes že 
ima angleški imperij lako malo Ilud iti 
svojim sestavnim delom, dii so se z.a
čeli obračali proč od njega. Sklep Juž
noafrikanske unije ne pomeni prav go
tovo nič drugega, kakor d.'!. se hoče 
osvobodili Londona in Illlslonlti 'o' fi
nančnem oziru na New York. 

Kako dolgo bo trajalo, di! mu basla 
Avstralija in Nova Seelandlja sledili? 

Toda Anglija, ki ne more svojim 
domlnionom nič !"osebnega več .. nudi
ti .. se ne more dominionom kar tako 
odpovedati j brez njih, brez kolonij -
ln v Indiji, v Severni Afriki, morda tudi 
v Srednji Afriki, v Mezopotamiji nima 
angle~ki imperi;\nzem lep!e bodočnosti. 
na BIi!jem ln Daljnjem Vzhodu ~e manj 
- je Anglija izgubljen olok. 

ln radi tega mora Anglija poskUsiti, 
dominionom kaj "nuditi ... Toda kaj? 

Prednostne carine? To je prvič ne~ 
koliko premalo (zakaj dominioni lahko 
sklenejo z Ameriko ravno take ali !e 
bolj~c pogodbe) in drugič, za izsesava
jočo državo, za parazitorno državo, ne
varno: ako preneha podkupovanje de~ 
lavsiva - če tudi borno - z ekstra
prJfiti, tedaj bodo Anglijo notranji so
cialni konflikti (in lo hitro) od znotraj 
raztreska li. 

Soudeležbo na vodslvu države? (To 
je edini recept, ki ga ve priporočati 
.. Timesov" člankar.) Zelo nevarna stvar: 
zakaj dominioni bi Videli filtalni POI07.aj 
Anglije od znotraj. Sic~r pa brezuspešna 
stvar: zakaj slavčt!k se nc da pitati z 
bajkami in dominioni ne z "sotidaritet
nimi " čustvi in propovedovanjem o vzvi
Senih mislih. Domin IOni so pOSlali moč
ne države, ki razdj6jo svoj lastni im
perinlizem ( ČI: tudi samo s podporo 
Zedinjenih držav). 

ln kaj torej še prcosl.'lj':17 
Si\11l0 eno: Kljub vselIlu strahu pred 
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vojno vojna lI:ot zadnja karta, kot 
sreča, kot hazardna igra. 

Na to nas opozarja finančno-tehnično 
;}(est:dlanje Južnoa[rikanskc uniJ~. 

Kako hIter, kako počasen bl) ta raz
voj, kglt ne vt!mo. 0.1 pa mora biti 
samo tak, ako se ne zgodi kaj popol
nam" nepncakovaneg:a, to moramo ve
deti. 

Socialni pregled. 

~f. Ujcdinjenje strokovnih orga
nizacij. Z veseljem bele7. imo vest , da 
SL" jc \'r~ il<l. 10. marca t. J. v Trbovljah 
konferenci! rudarjev vseh razd ruženih 
frakcij v svrho ujedinjenja vseh rudar
Jev v t!no samo trdno strokovno enoto. 
Konferenca je imela uspth, ker so pri
sotni delegati soglasno sklenili. da je 
uj edinjenje nemudoma il.vršiti in po
staviti tudi rok, do katerega morajo iz
vOljeni zastopniki končati vse organi
zacijske potrebe. 

L'jedinjen ju rudarjev mora slediti 
ujcdinjenje železničarjev (tozadevna 
konfcrenC'a je že sklicana 1) in ujedi
njenje kovinarjev. Ujedinjenje teh treh 
najjačjih razredov strokovnega delav
stva gotovo tako silno vpliva na vse 
druge profesije, da je upravičeno UL1a

nje. da bo Slovenija - kot proletarsko 
in razredno najzavednej~a pokrajina -
v kratkem času poslavila r}asproti uje
dinjenem kapitalizmu svojo ujedinjeno 
strokovno armado delavstva. 

Skrajni čas je že bil. Škoda. ka
tero je pretrpel na~ proletariat radi 
nesloge strokovnih organizacij, je ta
ko velikansk>. da jo bo čutil še dolgo 
časa. Izražamo le eno nada. to jc, da 
bi delavst .... o izbralo v novih organi
zacijah v resnici sposobne, z.avestne 
in nesebične organiz.atorje. 

št. Strokovne organizacije v Ino
zernstv". V kratkih pot ezah bodemo 
v s led ečem podali sta nje strokovnega 
gibanja vseh evropskila držav ne giede 
na okolnost, kje so organizacije včla-

1 Medtelll, 1.:0 je bil č1slltk napisan 
iII oddAli ti skarni, 8e je inrlilo tu di te 
ujedinjeuje železn i čarjev. 

njene. Pričnemo z najsevC'rnej~imi de-
telami. ~ 

$vedska. V ~vetlskem deželnem ge
krr tariatu je z.druženih 33 strokovn ih 
udru1.enj s 292.900 č lani (stanje kOIl
c~m 1924). katere so v materielnem 
in moraličnem oziru zelo trdne; enotne 
v organi!aciji, strnjenc v akciji in so
Iidarne V vsakem boju. Najl11 očn e j ~a 
je organizacija kovinarjev s 55.000 čla~ 
nov; njim slede: 
železniča rj i . . 35.700 čl. 
tovarniški delavci 30.600 
delavci na tagah in mlinih 23.400 
delavci v papirnicah 18.1X)() 
ob~inski delavci. 15,500 
lesni delavci . . 14.900 
transportni delavci 11.600 • 
vse druge strokovne organizacije imajo 
manj ko 10.000 članov. Organizacij e 
so amsterdamske. 

Danska. Strok. organizacije (am
sterdamske) te države niso tako enotne 
in komp.ktne. kakor one na Svedskem. 
V strokovni centrali je včlanjenih 52 
organizacij, 233.000 člani (od teh je 
38.000 žensk). medtem ko stoji 33 
strokovnih organizacij z 69.600 član i 
izven te centrale. 

a) v strokovni centrali včlanjene 
organll.3cije: 

Od teh je najmočnejša organizacija 
s 83.000 člani organizacija neizučen ih 
delavcev; po velikosti slede potem 

. sledeče organiz.acije: 
kovačev in stroj . delavcev 
poljedelskih delavcev 
zveza delavk . . . 
tekstilnih delavcev . 
želel.ničarjev . . . . . 

Vse ostale organizacije 
manj kakor 10.000 članov. 

22.200 čl. 
13.000 
11.1 00 
10.300 
10.000 • 

štejejo po 

b) v strokovni centrali nevčlanjene 
organiz.acije: 
trgovski in pisarni~kj delavci 
pošt~rji . 
telefonski delavci 
pivovarniški in tovarne mi-

13200 čl. 
6300 
5700 

neralne vode. 5400 
,idarji . 5300 
mesarji 5000 

Ostale manj~e organiz.acije imajo 
izpod 5000 članov. 
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Norvefka, Strokovne organizacije 
Norve~ke stoje izven amsterdamske 
7.VCIC, hodijo svoja pota in so imcle 
v zadnjem tesli od vseh skalldinflvsklh 
organi z.acij najhujSe boj~ s podjetniki. 
V lelu 1923 se je na strokovnem kon
gresu sklenilo, da se iz.vrSi glasovanje 
po vseh čl a nih vseh organizacij, da li 
se prik lju čijo norveške strokovne or
ganizacije rudeči strokovni centrali ali 
ne. Pri glasovanju , ki se je izvrSilo 
prereklo let cl , Je bil sprejet večinski 
predlog, ki ne določa tako jSnjega pri
ključk a, nego le vzdrževanje prijatelj 
skih odnoša jev s lo centralo, Za ta 
predlog je bilo 15.060, proti, odnosno 
za takojSnjo priklju čitev , 7500 glasov. 
Vse strokovne organilacije Norveške 
imajo skupno 8R.700 čl&nov. Po veli~ 
kosti se uvrste organizacije v sledeči 
red: 

slrokovrla organi zacija 
kovinarjev. , . 
pomožnih delavcev 
papirnih delavcev , 
transportnih delavcev. 
železničarjev . , . 
občinskih delavcev 
lesnih delavcev . 

14.000 članov 
13.000 
12.000 
5.800 
5.600 
5.200 
4.200 

Ostale organizacije imajo po manj 
kakor 3000 članov. 

Strokovne organizacije ravnokar re
organizirajo svoje notranje ustrojstvo 
in bodo d0 koncem tega leta posta
vile i.te na Irdno podlago in v strogo 
centralno zvezo. Ko bo to dovršena, 
bo pa gotovo tudi pristop k rdeči 
strokovni internacionali zagotovljen. 

(Oalje ! 'cdi.) 

Kulturni pregled. 

ueorg Grosz V sodobnem idejnem 
slilrarstvu najmarkantnejša osebnost. 

Slikar X je napravil portret žene N. 
Recimo, da ,ie ta portret izvrstno delo 
- mene ' - opazovatelja. ki nima 1 
naslikano osebo niti najmanjšega kon
takla, umetnina kljub lemu ne bo po
vsem zadovoljila ; ona ne vzbuja onih 
elementarnih čuslev, ki so sk riti nekje 
v na ši notranjosti. Kriv je slikar, ki 

hoče imeti n.1 platnu ravno t ef10 N. 
(kot di1 l1 am ne zadfl šča žc njena prava. 
fizična t:ksi stenca), Če pa naprayi um et
nik mtslO portreta sliko: ženska, če 
jo za jame v njeni tipi l:Jlosti odgovar· 
jajočo kom pozicijo \' svojem obliko
vainem rnateri [l\u - se je ic približal 
za korak obči n stvu in to se je pribli
žalo v razumc\!anju njegovi sliki, 

Georg Grosz je dounl cl thote ali 
nehote) ta kategorieni imperaliv, ki 
šele omogoča umetnikov vpl iv na mno
tica, Zel.to ludi zbirka njegovih rizb 
ne nosi naslova: "Obrali moje oko
lice". ampak - ob raz vlfl dajotega raz
reda , Zato zbirka njegovih na jboljših 
stvari, resnični h umotvorav, ni izšla 
pod naslovom: "Olejte narodn 'ga pred
stavnika N, N, in narodno damo t,", 
pač pa ima naziv - Ecce homo -
glej človek! Družabna morala pa stro
go pazi, da nosijo vsi ljudje krinko na 
obrazu, da so vedno. kadar ~O ' zapu
stili svoje štiri stene, pokrili z nepra
dirnim plaščem svojo tele~no in svojo 
moralno nago to. Groszovi UIP otvori pa 
so nagota - pošastno razgaljenje -
zato je povsem pravilno, da je gospod 
državni pravdnik to nemoralnost po
bijal in plenil. Zakaj naj bi sloril dru
gače, ko pa se krije njegovo duševno 
obzorje z obzorjem onih, ki so naj
neznatnejši od vladajočega razreda. Ali 
ste že videli človeka v vsej njegovi 
brutalni mizeriji? Ne - ker vaše oči 
so enake očem slepca. Vaše oči so 
gledale vedno le zlepotič.no površino, 
so gledale maske in odsevale vedno 
le njih podobo. Če pa bi pogledali 
globoko tja doli, bi se zgrozili in za
krili bi svoj obraz, da se umaknete 
studu. Oeorg Orosz se je zdrznil, po
begnil ni - spoznal je svoje poslan
stvo. Vzel je svinčnik v roke in sk i
cirko in vtisn il je v papi r obraz mu
čiteljtv in obraz , mučenikov - delo 
za one, ki gledajo a ne vidijo, da 
končno spregledajo vsi - -

Njegove vlačuge, iz katerih se reži 
lobanja smrti, njegovi oficirji z glupim 
i2.ralOm klavnke. njegovi pridobitniki 
z otcčenimi spolovili, njegovi študentje, 
z očmi, iz katerih odseva idiotizem 
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gOS~(lskt:ga prezira - vsi li in Se vsi 
drugi v vsej svoji p~stri sliki, ooLlo 
večen in 5ilno, silno uč i nkovit opomin 
vsem, ki bi St tlO!(.'li sprijazniti s ta
kimi reprezentanti kulture. kot jih ima-
1110 \1 kh prt:us tavnikih .. dela in rtda JI 

Francozi so te imeli umetnika, ki 
ni bil samo umetnik, ;lInpnk tud i velik 
človek. HiI je to slikar Daumier. Tudi 
Georg OrosI, naS sodobnik, je v prvi 
vrsti človek (da se mora to pri umet
nikih posebej nagla~a !i, jt! pil najbrid
h jše dejstvo. · Umetnik - je danes 
prostituirana beseda). Slovenci med 
domačimi sl ikarji še ne najdejo niko
gar, komur bi bila dana mis ij a revo~ 
luciona rll('ga klicarja. Kvalitetna spo
sobnost je pa č pokazal nekoč Tratnik 
in pokazal j o jt.! tudi mlad i Veno Pi
lon - toda vse j e bilo Ic si lItnja njih 
rok, Človeka v sebi pa sta skri la tudi 
ta dva. S. M. Pres. 

Literarnoumetniški veče r Novega 
odra v dramskem g le dišču. Plusk 
mogočnega novega ku lturneti3 tiv ljenja, 
ki polje tam zunaj, je :td:tril tudi o h 
kitajski zid, S katerim /las Je obdala 
naSa buržu3zija in čula ga je naša 
mladina. To pot ne več sa mo učeča 
se mladina, temveč tudi mladina, ki 
stoj i ob stru:lnici v tovarn i - kakor 
to odgovarja našemu Času. Seveda so 
ti vrveči glasovi novega svetovnega 
kulturnega gibanja pri nas še zelo ne
razločno Slišni, pa ni nikako čudo zato, 
če jih je naša mlada duša le slabo, 
morda le na pol ra zum ela. Ona ni ~c 
ra zumela, da je [ud i umetnost funk
cija socia ln ih raz.mer, v katerih ži
vimo, da jc emi nen tno socialn i pojav. 
da se izprclll in ja s struk turo ~lu\!ešk (: 
družbe in da ji ved no daje smer in 
obraz razred, ki ima ohlnst v svo jih 
rokah, al i r<l. oni , ki r~vnokar prihaja 
Y politično areno. Srednjt'veski fevda
litem je imel svoje "Millll t'sa ngerje" 
in svoje "srIIone" in ni l110gtl im etI 
nobene druge ume tnosti , kakor ravno 
umetnosl "MinnesJngerjev" in fev
dal nih .. salono v" . ker nosi l ec te kul
ture je bilo h:vdalno plemstvo. 1(3-
pitalizcm stopa na polit i čno pozornico 

S svojo .. Sturm- und DTJ.ng-Periodo", 
s svojim .. prosvcTilelj stv(,rn" in svo
jimi nacion(\inimi boji. Čisto naravno 
!Crcj. dJ prihaja tudi delavski raz.red, 
ki sili na pazornieo svetovne politike. 
s sV0jirn posebnimi kulturnimi vz.ori 
- s svojo tvorn!sko dinamiko, s svojim 
stroj!!n1 in s svojo delavnico, s svo
jimi posebnimi izraz.ili - toda, in to 
j~ gla\'l1o. tudi s svojo posebno vse
billa duštvnega življenj(\. 

nNovi oder\ ki je 3. marca s svo
jim pogumnim nastopom naprav il prvo 
majhno škrbina v naš kitajski zid, se 
očividlla ni za vedal tega. Ke r da si 
jr bil s km na jasnem, bi ne bil ra- . 
čllnal "l vsakdanjim i obiskovalci lj ub 
lj anskega dramskega gled i šča. Oo bi 
se bil predvsem vprašnl, <,egava je 
umetnost današnjega gledišča, kdo po
seča to gledišče, za čem s tremi ta pu
blika in ko bi si bil odgovoril na ta 
vpraganja, bi bil resigl1ira l na publiko 
in morda tudi Orl gledišče sam o in bi 
bil vedel , da n: njegova naloga samo 
to, da ustvari novo gledišče, t emveč 
tudi novo gledalce, novo gledali Ska 
publiko. novega človeka . 

!( aj mislim s tem, bom ilustri ral s 
primerom. 

Mladi .strelci ", ali sle čitali v .Slo
venskem Narodu" oceno letoSnje Ib
senove premiere r Rosmtrsholm, na odru 
dramskega g l ediSča v Ljubtjani? Ako 
je ni ste, prosim či l a jte jo in potem 
me boste razumeli I Vi se boste go
luvo zgraža li nad njo v svojih mladih 
dušah . jrlz se nisem, temveč se mi 
je zdda povsem naravna. Kupl jeni 
šmok, ki ga je kupilo včeraj slovensko 
vt! ri tništvo v naših vrstah ler ga po
stavil o z3 recenzorja svojega zaba
višča - ne gle dišča 1 - je pisalo 
. Rosmershol71u · približno tako-le : 

.Kategel Pred 20 in mo rda Se pred 
10 leti nam je Ibsen s svojim upor
nimi lipi imponiral, toda danes so čas i 
taki h omiedl!ost i, hvala bogu, z.a nam i. 
Na~a vzora Sla rrakcionar Knoll in ne· 
sk: rupulozni turna li st, a ne pastor l 

Rosmcrs holma . ki poskuša s l oči s sebe 
vse versko mračnjaštvo ter podati roko 
puntarski mladi, ki stremi za os\'o-
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bllditviju Jel<lvskih mas in pridobit
vijo teh ilias za kulturno 7.ivljl'nj!'. Mi 
sm o posI.t1i veril:1iSki mat em atiki, ka
le(!t' !" 

. In Ij:"HJem, ki SQ vz.gojeni s I;ddmi 
lepimi kritikami, naj bi nClsa mladina 
ponujala svoje mlade tluSe in s\'oja 
(\r1:n3 srct!? 0, ne, prijatelji mladi, 
umetnost, ki ste nam jo hoteli poka
zati 2. marca, jc vsklila kot viharen 
Piotl!st mase na ži vljensko dobo, na 
gospodarsko dobo, na kulturno dobo . 
ki jt! IJ zatonu - in k"ko hočete najti 
vi prijazne besede in vposlcvc'lnja pri 
raz.redu, k i je mOllopoJizir;Ji vso 50-
dolmo umetnost la svoje lastno lIži
vanje. V gledišče m' zah aja danes 
masa, ne zahajajo del;wci, ne zahajtlja 
uradniki, ne zahaja kmet , t emveč .. iz
voljeno ljudstvo" ~ in temu se ne 
dopade ne stroj, ne delavnica , ne punt, 
ne "Pesem revolucionarjev ", ne glo· 
boka misel, ne polit i čenj ne filozovski, 
ne ver!'ki problem - temveč .. Vdova 
Ro~linka" in pa kino - stari. Prazne 
lote in prazen parler nit tem "literarno
umetniSkem" večeru, kjer sedeva naše 
• pravo' glediško občinsivo, so menda 
dovolj jasno potrdili te na~e trditve 
- da ne govorim ~e posebe o kri
tikah v njihovem tisku. 

Toliko na splošno ... 
Kar se pa tiče programa samega 

in njegovega izvajanja, Ireba povedali 
odkrilo, da bi bi l moral biti bolje iz
bran in bolje šfudirano. In ravno rad i
tega, ker se je lahko pričakovalo l 

vso gotovostjo. da bo oficieina kri
lika sprejela ta pojav sovražno in da 
ga bo skušala ' diskreditirali, je bilo 
treba prizoritev skrbneje pripraviti . 
Drzen nastop imponira, če je tudi 
močan. POl.abiti se ni smelo, da so 
različni .. ljudje z bombami" in .. Ia
bodje brez perOIi" mlade poskuse pri 
nas te pošteno diskreditirali in da j e 
raditega tudi tisto, kar si pri nas res 
teli nekaj novega, postalo zelo skep
tično nasproti še nepoznanim prihajal
ecm. Kasnov gotovo ni bil mož za 
tak poskus. On nima ne organa , ne 
igre za to in je škodIl s prvim vt i
ska m, ki ga je napravil občinstvu , 

vsem ostalim Fr. Dclnkovega ~Pi
jJIH:a" hi ~c r<ldi videli. Vpriloritv t' 
Maih: Slavčev.: sO bil e več ko !epe; 
občudovali pa smo tudi njeno mirno 
kri, pri I1tku !lurn em izziv:\nju ianati
zirancga ml f1 cirga reak cionarja. S!av
čeva je brf.'zclvomno dr~lIllatičen tal<~nl 
in l1<1m bi lahko dala v novi umet
nosti tudi 1l0VO igr:l lJ.:o. Pri zor iz .. Ju
lija Ct'!:lrjfl" ni IJri sl'i do veljave radi 
premajhne komparsc in je bil v ne
varnosti, da ne postane komičen. 

Inscenadj<1 pa je bila la Ljublj ano 
vsekakor dog:odtk, če prav ne brez 
hib. Bojimo se le, da ostane, za se
daj, pri n[ls vsa ume tnost. v inscena
ciji. Ne bi te leli, da bi mislila naša 
samozavestna mladina tako, kakor neki 
filisler, ki je vzdihnil: .Moj bog', kaj 
pa se da v gli?dišču napravi ti novega 
izven kulis?" tisto nara vno, da misli 
slovenski filisler tako, mi pa moramo 
vedeti, da je treba spraviti n3 oder 
novo miselnost, IlOVO življenje, novo 
P("1t , nove kulturne cilje, skratka: novo 
vsebino tjv J j~nja. 

Treba pa je dovesti na odtr tudi 
novega igralca in v g!edi~ki prostoT 
nov gledališki publikum. Ti igralci 
so bili diietclOll iz mase, gotovo ne 
vsi umelniki, loda po tej poli treba 
naprej - in samo po lej poti, dokler 
se pride do pravih umetnikov. 

Pa tudi novega dramatika in no
vega pesnika bo trcba. 

ln zakaj sle pOlabili na edinega 
slov~nskega pesnika. ki bi z. našega 
odra pravilno govori l va~i publiki -
na Ivana Cankarja? 

Vaše naloge so torej velike: ustva
riti nov oder. nove igralce. novo gle
di škr:J občin s t vo in novo vsebino na
šega kulturnega življenja. 

Ali se čutile dovolj močne? Kri
ti ka z onega drugtga sveta vas ne 
sme oplašili! 

Mladina, naprej! D. O. 
Li1erarno- ume1niški veče r" "No

vega odrn". Slališče publike in krill.e 
do mlaj ših j e s1.:o ro vedno a pr"iori 
zanikavno. To pa je ravno pogre~no 
- kajti mladina je vsrkala iz vsako
kratne razvojne faze le najnoytjše, zalo 
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tudi najvita lnejšI!, nI! dJ bi biLl oblo
žena z. zavirajoči," balastom y pro~losti 
Ilsidranih miselnost i. To pomnnkanje 
traLilclje daje V5.lkokratl1emu pokret ll 
mladih impull in njegovo rrogrcsivJlo 
vrednuto. Pomankanje tradicije - lu 
se pravi IIstvarjtna jt::, dosedaj neobi
čajna oblika, obnovljeno jI! dosedaj 
z.apuš:čeno izrazno sn~dstvo, ucvo lu
cion irana je ideološka vsebi na urno
t\'orov. Pornankanje tr~dicije je tudi 
ena od glavnih lastnosti, po katerih 
spo1.namo .. novo" tetnjo. V presoji, 
kaj je res .. 110VO" in revolUCIOnarno, 
pa nas nikoli ne sme ·l.ave3ti golo po
vdarja nje in posluževanj e leh epitetonov 
- nikoli ne Sollemo zaupat i best!u:.!l1l, 
Pričakaj mo raje vedlla slvarni~kt::akcije. 
Kajti mnogo jih je, premnogo, ki po 
nemarnem izrabljajo ideologije novih 
pokretov v umetnosti. In mnogi so , 
ki Jih sicer nimajo po nemarnem II 
SVOjih programih, ampak v trdni veri, 
da je taka pot edino moina pot za 
svobodnega kulturnega delavca, toda 
moči za hojo po tej poti jim nedostaje. 
(Sama želja pa ~e nikoli ni bila zidar 
novih dobrin.) K tej .. pravoverni" a 
nemogotni skupini spada žalibog tudi 
.. Novi oder" v taki kvalitativni sestavi, 
kot smo jo spoznali dne 3. marca t. 1. 
v dramskem gledališču. 

V publikaciji, ki je ob tej priliki 
izšla, se nahaja ludi ivan Cankarjev 
stavek: "Besedovali ste in uesedovali 
ter se niste domiSlili, Ja naj kritik 
govori občins t vu, ne pa umetniku.· 
Lep stavek in - skoro res n ičell. PO
vsem Sigu rno velja v polni Illeri 7.:!. 

onega, ki ga je napisal, zakili ... 
.. vsak močan umetn ik govo ri s svoj im 
narodom neposredno~jn ne:trpi in ne 
rabi kritike med seboj in:narodom. M 

Nikakor pa ne velja za one, ki so ga 
postavili v to publikacijo. NqJripo
zna vanje av torita tivncga mnenja je za 
revolucionarja pravilno slali~(c - Srt

mOlavest je njegova Il ajboli~a pomu~ 
- to dvoje pa predstavlja neko drugo 
stvar, na ka lero so izvajajoči povsem 
pozabili: silno, silno avto kri Ii ko. Can
kar je bij sam sebi "gotovo naj strotj i" 
ocenjevalec, grupa krog .. Novega odra'" 

pa je v svoji prešerni nečirnernosti 
s;]mokontro\o I.c v kali zadušila. Zato 
naj ne hodo prest!nečcni, tl.ko ne n:tj
dt:jo priZ!lnnj fl za ::ivo j truj nikjer. 
Nikjer -- najmanj pa tam, kjer so ga 
najbri.e najbolj pričakovali: ml!d onimi, 
ki skušaj., Dodirčiti sta re malike. To 
skušajo ti ravno zato, ker je njih duh. 
prt:kritičen, Ja ne bi spoznal gnjilobe 
in fraze - in zato se tuLli ne bo ni
koli uklonil pred tvorb", ki se jc na
ličila s progresiIInim perjem. Se naj
manj preu njo! ln naj člane .. Novega 
odra" nikar ne zavede ~plavz, ki so 
ji'n ga ostentativno podali !laVZOČi pro
letarci Ta je bil v svojem bistvu 
sentimenlalnega i?:vora - veljal je 
mladim, samozavestnim ljudem, ker 
so rekli, ela boelo ru~ili staro (tega 
seveda ni so storili -), ni pa veljal 
izvedbi njih naloge, ker ravno prole
tarska publika je silno občutljiva in 
za njo se mora predvajati najbolj~e in 
ne najslabše. 

Naj mi oproste, da napravim tudi 
jaz. - sicer pa enkr,~ t povsem na pravem 
meslu - opazko, ki pomenja drugače 
med banani in starimi fi listri, vi~ek 
omalovatevanja in očitek vseh očitkov: 
izvajajoči člani "N. O." SO ~e zelo, . 
zelo mladi. To je tu samo v resnici 
potrebna kOl1slalacija in nikakršna ce
nitev, Tudi ni to opravičilo (kar !;e 
tudi dogaja) - je enostaven fakt, 
ki nam razkrije nastopno dejansko 
stanje: ravnotako kot ust\tarijo dojenč
kove oč i, ko se prv ič odpro, ves svet 
7.00va, ustvari duša tega bitja, priblitno 
dvajsel let pozneje, znova svet umet
nosli . Začudenje nad tem neslutenim 
svetovjem je ogromno , samozavest pre
kipeva - saj stvarnik, to sem ja7.! -
in želja razodeti tudi ekolici te ne
nadne vizije, da St 2. nami navtije le
pole, prevlada prval ni strah pred ljudmi. 
Sele polagoma dozoreva zavesi, da je 

ta .. nasa" stvaritev le odsl::v sveta, ki 
nas v svoji realnosti ie ohdaja, ~e le 
polagoma dozoreva spoznanje, da bo 
prišla naša. naša tvorba iz nas samih. 
To je ~ta dij človeš:kega razvoja - ki 
g-a pa četvorica iz .. Novega odra" ni 
prenesla hrez vidnih posledic. 
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Prijal~lji - - (:e se se ne l<lvedale, 
J.e po prvem koraku v $ir~i sv~t se 
bodele zavedli, <la niste še nobeni 
novotarji. To ni nobell gr~h in ludi v 
zlo vam nc bo šteto. Ne bo vam pa 
opuščeno, da ste zl orabili duh revolu
cionarnega napredka l;l et ik iranje starih 
form. In kot greh vam bo ~teto, cia 
ste pOdAli te starc iarme slabše in 
bolj medlo, kot sm o pa vajeni dobit i 
jih iz rok onih, ki jim še vedno odkrito 
in s prepričanjem slutijo. Ker ste 10 
storili, ne smete biti presenečeni, če 
se vam to v ostrejši obliki povr, v 
obliki kot je nt bi zaslužili, [tko ne bi 
l l.lahavQ reklamo oz.nanjclii preporod. 
Ali pa v resnici mislite, da je preporod , 
da je pot ntlprej, ako se poslutujete 
psiholo:;keR.1 igračkanja v naluralislični 
rccilac!ji 7 Ako tak{Jj eksaklno izvrši te, 
kar je miSljcnu v pesnitvi le sl ikavno ? 
Ce preivorite govorniške prispodobe 
v realno gestikulacijo? Čudna , nadvse 
čudna revoluci ja, ki oznanja ono, kar 
smo menili, da je yenda r slednjič pu
stila generacija za seboj. (ln vse to 
ste delali, v nasprotju z; lastnim tiska
nim programom 1) (In obskurno ~min
kane ma$kare v parterju - sredi ne 
šminkane publike - naj bodo ona 
vel, ki bo zlila akterja in publi ko v 
eno misel , eno živ ljenje I?) 

galer ije 1) Se be lj nl'prijt'lno pa jc 
lIčinkovll!J nemožatost v progmmatični 
izjavi. Pri pesm i , ki jt v ::. d ~i n s ko Št 
najholj odgov:trjaJ ~1 začrtanem II rrogra
mu. se je trudil avtor, da se opraviči 
pri I11d~an!:iki publiki (čemu i1peJ na 
ono publiko, na kakro sploh rač unal 
ni, je zame ug-anka) čd, da naj nihče 
flC vidi v izvajanju ravno Ic pesmi 
kak~ne politične pwpagandL'! Pojmi! 
Kaj so pojmi pri !las res že lal<u zme
ša ni, da je bil ta obupt:n krik pOlrL'bl'n 7 
Teorija, ki noče pr('iskusili s\'ojih ide
alnli} vrednot v dnc\'nem. vsakdanjem 
iivljenju, ostane kvečjemu duhovita te
orija salona. V nasem s l učaju: pro
gramatičen recitacijski pOizkus, ki se 
odreče ravno onega, kjer liči njegova 
največja Sil.1 - nima sploh nobenega 
smisla. 

Škodoždjnost naj bo prepuščena 
drugim, ki so naprtili odgovornost z.a 
ta neus-Reli poizkus mladim strujam 
sploh. (Še celo politični skupin; 1) V 
meni Skodoteljnosti ni in ravno radi 
vere, ki jo imam v bodočnost .. Novega 
odra", mislim. da je bila moja doli
nast opolOiiti njegove današnje člane, 
di: nilj ne iSčejo vzroke neuspeha itn" 
sebe. In enega oni ne smejo reči, da 
je pač splošna usoda vseh mladih. da 
se jih noče pripoznati. Ne, prijatelji, 
to je usoda samo onih, ki nimajo do
volj mOČi, da si to tako2vano usodo 
usužnijo. S. M. 

Se bolj pa presenečajo nekatere 
okolnosti , ki niso v neposredni zvezi 
1 umetniškim iz.vajanjem. (Tega po
drobneje oceniti je nemogoč e delo, 
ke r bi moral pisati pole o oni pre- . .Tisk .. v <ovjetski Rusiji . Po st.
čudežni in neznani stvari, ki se imenuje t1Shkl,. ki .se le Izve.?la v marcu la~skega 
tehnika govora, o gesti, o prog' arnu. . . leta, l~hala v Rus~tt 498 dnevnikov v 
o vsem. ker manjkalo je raun impo_lnakJadl 2,?20.~0 Iz.vodov dnevno. Od 
nirajoče silne ambicije skoraj vse.) :' teh časopisov le: 
Tako okatnost, ki nas ~c zanima, je kmečkih ..... tt7 v nDkl. 37fi.OOO iIV. 
programatično povtlarjanje kolektivi- za nac. manjšine 108 238.000 • 
zmz. Če bi se organilator poglobi l v delavskih.. . . 43 655.000 • 
la pojemi ne pa prevzel samo gesla. Ostali so mladinski (39), strokovni 
bi izostalo tudi neokusno povdarjanje (15), zadružniški (14) in drugi dnevniki. 
njcgov\:!ga imena na vseh mogoč ih in Od kmečkih listov sta najznameni~ 
nemogočih mestih (zvezano poleg tega leih "Krcstjanskaja gazeta" (Kmecki list 
~c s smešnim pri~aščal1jem raznih li- 1 ~5.000) in .. Bjednola" (Beda 60.000 
tulatur) . Če hočemo kol~klivno umet- dnevno). Zd<lj se vodi ~irokopotezna 
nOSI, naj bo la po možnosti anonimna. propagandna akcija, da se štnilo na
(Kolekt ivna umetnost pa Ilaj tuLli ne ročnikov poveča in se po vnseh orga· 
prdt'lIt slabše ::;illliranih v zadnje vrste nizirajo dopisn:ki. 
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N,\ci l) n .l l l1~ IJI ;lnJ ~ill e. ki jim je bil 
PC1li ct\rizrnnm vsak s<llOoslnjcn klIlturen 
r<livoj O!lClll o :!očcn, Imajo: 

Ukfiljlnci :!~ lis lov 
T.,.". I ~ 
. \rrr!t:nci l:l 
f iruz:nci 10 
Kir~iz i . R 
Ulbeki . 1) 
drulo!i narodi :n 

Od delavskih so glavni : 
Gudok, Moskva .. . .. 2:W.000 !lVOJ. 
r~Jbočaja gazeta, .\\osk .... ·fj I :'i5.000 
Ura!skij Rabobj. 65.000 
Proletarij '" 55.000 

Število dcl.1Vskih dopisn ikov IC 25 
tisoč. 

Lani ~o se ccne časopi50m zna tno 
7..nižale. l;'Iko da so v kolporta ži po 2 
do 3 kopejkc ... 17.vrstja", oficieini organ 
sveta ljud skih komisarjev, in .. Pravda", 
glavni organ komun. stranke (500 tis oč 
izvodov), se prodajala po 5 kop. 

Stenskih časopiso v, ki jih delavci. 
kmetje, vOlaki pišejo z roko in izpostav · 
ljajo na vidnih mestih (v tovarni , vasi 
itd.), je tri do štiri ti soč i n imajo okoli 
50 tisoč sotrudn ikov. - Mesečnikov 
(strankinih glasil, gospodarskih, lIIan~ 
stvenih i. dr. revij) izhaja 548 v tristo 
tisoč Izvodih. 

Stanje državnih knjlževnih založb in 
njihovih izdanj je sledeče: 

Državna založba.. 1840 21.000 
Krn.naja Nov. . . 1070 4.160 
Mo.kov,kij Rabočij 253 1.660 
Raboči! pro,vešče n;; 1 H 737 
Ukraj . drž. založba . 3!J9 3.321 
Turška .. 900 2.600 

Razen leh so Se : Centralna zapadna 
in Centralna vzhodna založba, ki izdi1-
jala v jezikih nacionalnih manjšin za
pada in vzhoda, potem kirgiški, b'lškirski . 
tatarski, beloruski .. gozi7.dat" (drž. z.a
loiba). Cene knjigam so se lani od S 
do 10 kop. zni2ale na samo do 8 kop. 
za tiskovno polo. 

Od Hustriranih listov so najbolj raz
širjeni: PlOieklor (naklad. 100.000), 
Kr.sn.ja Niva (60.0VO), Leningrad (55 
I!Sl1Č); r; d sati ri čnih Krokodil (2UO.OUO) 
iu rklhoi.nik. 

Lani Jt.' sovjl'lska vlada književn i trg 
dOCela rcnrgil!1ilirala in dosegla, da so 
st.'. kOj i,.!e , ki so bi le pod carizl11ol11 pri
vik~iJ .lrislokmC:jc iu llltriuilZne inteli 
gencc, z.lllcs1c ffit·d nilJ~irše lO<\se. M. 

Likvid acija anaifabetstva v sovj . 
Ru si ji. En:l najltJ.jih dedšč in. ki jo 
j~ (klavska Rusija prevzel? od ca nzma, 
Je.:: bi la dušt; vna krna ši rokih kmečkih 
p:l tud i de lavskih mas. Za državo, ki 
jo rldj delovno lj udstvo volli in upravlja, 
je 'ako zlo lo liko bolj obču'no . Z" to 
jl' sovje tska vlada te 26. decembra 
19 19 i7.drtla dek ret. da jI! pouk za vse 
analfalJ~ te od B.-SO. leta obvezen. V 
pudje tjih Sla se dve delovni uri v 
tl'd!1U Od SlO pi li šo li, stranka, strokovne, 
voja~ k t!, IT. ladinsk e organizacije in vse 
prebivnlstvo je bilo mobilizirano za 
hoj pro li nepismenosti . V jnniju 1920 
je bi la pos tavljena post.>bn:s. Vseruska 
izredna kortJisija za l ikvidacijo anal
fab('tstv a in cela križarska vojska se 
je dvigni la proti nepismenosti: 150.000 
uč i t e l jev, milijoni učnih knjig, celo 
omre2je likviuacijskih točk (1.e v l. 
1920 jih je bilo nad 40.000) je pre
predlo Rusijo. Inicijato r akcije je bi l 
Lenin, ki je dejal, da delavska država 
ne bo kos svojim teža vam, če ne bo 
iztrt!bila m=pismenosli. 

Ze do l. 1921 se je 5 milijonov 
delavcev in km etov priučila branja in 
pisanja. Tedaj je zavoljo letkih go
spodarsk ih razmer delo nekoliko p~
nehalo; 14. avgusta 1923 pa mu je 
nov dekret dal novega pogo"a: ob 10 
letnici Ok lobrske Revolucije ne sme 
biti nobenega analfabeta več. Tak r::t t v 
vo jski te ni bilo več nepismenih. Načrt 
je izkazal, da jc do 1. 1927 "eba naUČiti 
branja in pisanja 17 milijonov anaJ
f"belov (med tem i 13 milijonov km eč
kega prebi va lstva, predvsem žensk). 

Stro ko\4\c organizacije so sklenil e, 
med svojin: članstvom do 1. maja 
1926 likvidirati nepismenost. 2elezni
ča rji so t10vrSili to delo 1.e do I . ja
nuarja lela!'. 

Dobm se sleviio analfabe tov med 
uela .... s tv om rapidno redči, so na de
l.eli, zlasti pri kulturno nizko s toječih 
narodih. veliko večje le1.koce. Lani se 
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je Il'Wtlh.JV,1.1 pll~chll,l 
~ P roč 7. Ilt'pi Sl1h.'!ltJ"ljll f -

u rgani! iKi ja 
.\\ . 

Vajcn ške obrtn e nadalj eva ine 
šole v Sl ovt:niji Na plt:n:mll s..:ji 
Tr~. in ot'rlni~kl! I h\l rn i .:~ d rh' :m, ti.:(, 
Iq2-t jl' Lovr\) p(' !u\'.\ r nitVl'lkl li obrtno
nadalj ~\,:l lll1h šolah !)h:dt:(c : 

ŠI~\li!1l ohrl nih flitd ,djt:\':tlnih $oi 
~t: jc v pru:;li h 1L:l ih gi lJ:l!o (,krog :1 -1, 
k čt.:m u r jt' Jl r i~tdi ~~ ..j _7 tr ~o\'~\';ih 
p ;l da lj ~:v;dllill ŠIl!. Stt:dlO u čenc!.:v jt: 
711a~iljo skupil :) ukroglo :>600, od kg.! 
Ilck<1j rrt'l\o 1000 tr ,~,}v ski h v, lj ef1t.:c\' 

Pot rt:i.m i strošk i za šolski)' k lo 
19~3-2.J so znaša li :)OO.OO{' Din. Dr
'iaV:l jc dovolila Ic :WO.UOO Dltl "in 
l1 :tkll3d ll O r;!Ll i t:f1trgičnt il1l l' n ·L'rll.:ijt:: 
7.lrornire iII \Ielike!!" razburj\.'n j<t obn
niSI va (vajen ~ k i shod i in dC!1lon s!ra ... ije!) 
St! iHcdn i krt.:dil 200.000 Din". To 
ve lj a za ourtne lladaljL'va!ne šo le. Za 
trgovske ll :tualj ev?1 lnc šole pa j ~ bil 
lansko in prcd!an:sko kto kredit po
polno ma črt , tl1. 

Za teko č e lelo 1 92~-25 ie "ču
na!j S poukom na 70 obnnih nada
ljevalnih šo lah lokroglo 6000 u Čt! nt.:i 
in na II trgov skih nJdal jevalnih ~olah 
1. nacl 1 (x)() učenci. C~l okupni st rošk i 
la redno vzdrževanje teh šol bodo 
zna~ali do 700 000 Din. Driava je 
doslej dovoli la 1" 230.000 dinarjev. 

Dočim je Avstrij a mn ogo več žrt
vovala za ob. lnu · nada1.evalnc šole, 
noče jugoslovanska država rod pirati 
obrlnegft 50Isl \'a. Vsl t:d tega so bile 
nekaj časa obrtne nadalje .... aln c ~olc 
sploh zapric, a lani in leto:; se prak
l icira deloma lu di s plačeva nj em šo l 
po vajem:!h ::;a rnill oziroma po njihovih 
starši h. L:lni so ntkaj {:as(\ učenci 

morali plačati m esečn o 2S·S0 Din, letos 
je isro. ~ - Z;I mii i t:lri1t:1ll pa im:l dr
tava denar. 

G"sp<)darstvo. 

Državne finance v Jugos laviji. 
V državni h fi" '1Ol.:al: se Ju gOSlavij a ni
k,lkor ne nwrr.: dv igniti il blata. De
fici t ~e ni oupravljell, kljub tl'mu, d:: 
:-Ol.! jl· j;u lUarja l q:!· j p"\, I ~, d' :lliju (,1-

rinI! dd 6()O fi.! 800. V n:tsl ednjelll 
1111;11110 poda tke la prvih fi:-il!r ll JI1 C5C

(C V Ida Iq:!.! (\ milijonih dinar jev): 

jallllilf iS-t SOJ 
f~bruar 77 j ~:~U 
<w",' 721; i t~ 
apni TJ? t )~m + 
mclj ;-.::-N .s38 
jU li,! ~37 H7 1 
julij UI2 sm 1-
,1\'gusl _.,.::~/:.:.;{:::.) __ .:.q.~1lc:3 ____ ". 

v ,-.: IllL'''et:"iil f)..j I!) hS37 - II S 

V prvih osmih me~':L ih lIIasa to
n:j ddit:il Il o milrjo IlO\' dinarjev. V 
koltko so ~e pozneje dohooki p ovi~Jli 
... sled p o \'i s~lnj<l atija o d 800 na noo 
in na !(JOO, Še ilC Vt'I!lO. 

Dolgovi na svetu. V kap italizmu 
;:;e je rftzv il o IlIdi krcdltiranje m~d po· 
s<lJll('znimi državami :tli pa krr.tli lir?nje 
drža vi s strani dl'narni h krogov in 
raznih lU· ;lii inolcm!.krh finančllih 
skupin. Posojila, ki si jih j~rnljc dr
Ž.1Vil , koris tiio kapitfllist i čni dr la'.' i, a 
so obenem tudi moč ni faktorji ?kut1lu
lat.: lje kapi tala. Dolgov I drtav so 7. 

razvojem imp erializma in zlasti s sve
tovno vojno sHila narasli i n lo jc edini 
del na l.: ionalnega "premoženja", ki je 
resnično lasl vsega JjuJstva. 

V kIli 1922 so zavzemali dolgovi 
vsi sk upaj velikansk o vsoto 102 miljan.! 
in ~69 miljonov zlalili CJ mark. Z naj
večjim dolgom !jC Inhko poslavlja Ita· 
!ila «(Udi Mussol ini jih ji nc izbriSe!) . 
Pri Antiliji jI.! ZJtiol1.cnll fa~islOyska 
(tali ja Z.:I pri b!itno 10 rnilj<Hd zl"tih 
mtHk, pri Zed injcnih uri.avah pa za 
skoro H mil j.ml , to rej skupno dolgov 
I H rn i ljard zlat ih ma rk. Takoj za It a
lijo pride Francija !' 15 miljardami 
dolg-a. Zat!'JIi.l.:na jt: pri Uniji in pri 
Angliji . 1111 01 sit.:t'r št: vet; dolgov, nam
rei:: 27 lI1iljdfd. loda !udi njl.:'j so drugt: 
d rl.a ve doli.llt prl'ceJs l1j t: vso te. sk upno 
12 ll1i1j;lrd. R;\ lI ik (\ lnasil 1::1 mil jard. ki 
jih bu 1I10r;l lo UUpl"Čl' v a li francosko 
dt'lu .... no ljudst vu . Nato sled i Ktl g,ija :5 
·J·O ruil j.l rd ;lIl1i 7.la l ih mark do l~il, njl' j 
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.II1t:, ldkc.: )';OIOnll~ :-;, :1 miljard:1f11i in ta
knj 7.,' njuni se pojavlja - kdo? 
hJa);el1:1 ' -:shan:ija . ju;.!uslaviji so na
['rtil ; impl:ria lis!i dve miljanli in llve
~W miljono\' z/;lIih mark dolga. Da jI: 
vse to 11IIW~O , mnogo več dinarjev, 
Ili treba razlag:!li. Tudi ni tleba pla
Vili, komu SL' hod o napnil; in k01ll1l 
so se 'l.t: nilpr tila la :; lr :li1O'.'iI3 Of(.'II1t:II't. 

A :ic vc~ dolgo v kot Italija ima 
HU5i ja. Od njt! I.ilhtcvajo imp<:ri<llis li 
celih Il) miljani zlatih mark. Toda 
rusko delovno ljudstvo je 7. re\'olucijo 
1.brisalo ludi vse Il: dolgove in ev
ropski It:r amcri~k; kapitalisti !'\! lahko 
pod n05011l obrišejo za vseh 19 mi
Ijard. Sovjetska Rusija ne priznava 
dolgov, ki jill it: .5 toril car in ru ska 
bllri.uazija. K-č. 

Število obrtnikov in trgovcev v 
Sloveniji. Po podatkih Trgovske in 
obrtniške zborn ice \. LjubJjfml je v 
Sloveniji ~.~ do 2:; COO obrtnikov in 
okroglo II.(X)O trgovcl'v. V vseh lth 
obratih jc zaposlenih pribli i Ilo UOOO 
ob rtn ih in 1800 trgovskih vajencev, 
skupno ca IO.BOO vajencev, 

Obtok banko\'cev in kovinska 
p odlaga Narodne banke SHS Jugo
slavija je j.e pred časom zapustila 
Ježko krizo inflacije in do spela v f(lzO 
deflacije. Razvidi se lo v povečanju 
kovinske podlage in Je v majhnem 
pove(anju obtoka bankovcev ter na-

da!j~ v dviganju kčaja dinarja. nll'j 
t:II)l'io: 

kOVinska. 
podlaga 

ublok 
bank0\'Ce\' 

v milj onih Din 

31. dec. IY22 
:1I . tke. 1923 
:l l. "vg. 1924 
:1I. tlec. 1924 

349·3 
437·3 
457-7 
474-4 

i)in<lr v New Yorku 

januar 1923 
december 1923 
avgust 1924 
janIJar 1924 

50J9·S 
579(} 3 
5821·9 
(;001·5 

( IOO Din za): 

0·95 
1·14 
1·2 , 
1·50 

Števi ln obrtni§k ih obratov v Ju
g0slaviji. Stevila obratov 1 manj ka
kor 5 z;w<1rovanju podvrlenimi delavci 
zn3~a prib ližno v septembru 1924 v: 
Sloveniji. . 25.000 
Hrvalski . Slavon iji in Vojvodin: 62.000 
Srbiji in Crni gori . . . . II.tJOO 
Bosni in Hercegovini 7.OCXJ 

Skupno torej ca 105.000 

Pripomniti moramo seveda, da po~ 
t1atki za Srbijo, Crno goro. Bosno in 
Hercegovino nikakor niso točni. Ste
vilo je mnogo premajhno. Naznačeno 
~Ievilo obsega samo one obrate, ki 
stoje pod kontrolo .Urada za zava
rovanje delavcev " . Mnogo obratov pa 
je se odtegnjcnih lej kontrolL 

Iz uredništva. 
Četrt a in ptla s tevilka .. Ziipi sko v" i2idcta Skupno kot prvomajska 

::'t('vi!ka. 

SotruLillike prosimo, da litim dopošljcjo gradivo vsaj do 10 . .Rpril a. 
D ob:-oduštl bi nam hil 1..la5ti kritični material o na~ih strokovnih 

vprašanjih, po:;dll1o u zlirLl}.itvi strukovnih društev. 
SOlrudnlkt: pros imo, da naj izdntncjc in l aČ n tjt: podpro s svoj'Jn 

delum, !.:er '5amn tit ko je 11logoče vzdri.a li .. Zapiskl!" na vis ini in pa na
praviti j ih mno~oličnc in vSt' !' transkt:. 

i>ro::,i mo pa tud i, da 11,IIn pošilj' l1 l' č itljiv\: rok opise ln ne pisalle s 
..;vinčlliko!l1, ker un·t!ni slvo nimil Ile čilsa, ne sredstev z.a !Hl'pi s ovanje. Slall 
ruk.upis p!ld rai.uj,: lisk in jl' ludi za lIr~dni:~lvo izguba časa. 
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Delavci in k:ndje pa nalil !ahko .:!l1i sami direktno prijavijo na do

pisnid na upravlllšlvo .. Zapiskov" S\'oj naslov in se obVCi.cjn, da bodo 

trtvovali 7a "Zapbke" eno uro svojegn dela - najmanj pa 5 dinarjev ali 

2'50 Lit. liJ III1!sel'. 

Vsak bojevnik dobi za to vssko številko "Zapiskov". 
~ Delavci, bori IC Se la .. Zapiske" po VSdl tovarr.ah in v VSdl obratih! 

Kmetje, Ilfofite se na kulturni fronti po vSc.!h vaseh! 

Delavci in kmetje! Borile se za "Zapiske" še zlasti na Prvega 

maja, ki bodi dan našega boja na kulturni fronti I 

VS_lk bojevnik IJo dobil po pošti poštno POiOlUic:O in nam bo sam 

Jlnk:u<Jl svoj bo;evni prispevek! 

Sodru~1 ! 

Sramota bi !Jila za fWS, če ne bi zmagali na tej fronti! 

Ne udajmo se! 
Upravništvo. 

V zalogi "Delavsko-kmečke Matice" v Ljubljani se dobijo sle
deče knjige in brošure: 

1. MJksil1l Gorki: "Deveti januar" 

2. Dr. KoralIlik : "Zaprta vrata" 

Svami Vivekanandi: "Bog iII človek" 

3. PallOr : "McdvliH.ije", socialni roman 

4. Pariška kOIllIlI1<1 

5. Mile Kl opčič: "l'lamteč i okovi", pesmi 

6. Ivan Vuk: ,.Pravljice istoka" 

7. "Zapiski", posamczna številka 

Din 7'50, poštnina 25 p 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

7"50, 
30-, 
5'-, 

10'-, 
10'-, 

\0' -

" 
" 
" 
" 

" 

25 " 

80 " 
25 " 

50 " 

50 " 

Tu navcdene knjige se dobivajo tlldi po vseh knjigarnah. Kol

porterji in prcprodajJlci dobe 25 '1, popusta, 



ŠT. 

VSEBINA; 

A, Stebi: Volitve 8. febru
arja 1925 . , . . . . 

D. Gustinčič: K vprašanju 

volilne taktike Delavsko

kmečkee:a blok.) 

F. Kloptič: Vzroki neuspehu 

pri volitvah . . . . . 

D. Gusllllčič, Posestne ru
mere y Sloveniji . . . 

V. Martelanr, K vprdanju 

italian.ke Imperialistične 

politin na Jadranu in 

Balkanu ter k vpra~nju 

Julijske laajine. • . . 

Fron Oni~; Go.pod ekse

kulor 

Prq:led: 
Politični prq:led 

Sod.lnl prellled 

Kulturni prc&led 

Gospodarski prellled . 

Urejuje: 

UREDNiŠKI ODBOR. 

Izdaja: 

DELAVSKO - KMETSKA MATICA 
reg. Z. 2 O. 2 . 

Uprava : 

Ljubljana, Selenburgova 7, 

Naslov za dopise: 

Ing. A. ŠTEBI , Ljubljana. Šelenburgova.7. 

Naročnina.: 

Za celo lelo 60 Din. za pol lela 30 DI 
za četrt leta 15 Din. 

Izhaja; MESEČNO. 

Odgovorni urednik: 
DUŠAN KERMAUNER v Ljubljani. 

Tiska : J . PAVLIČEK v Kočevju. 

'. J 
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