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Beli teror v Sloveniji.
Orožniki v službi trboveljske družbe. — 
Militarizacija železničarjev. — Vojaška 

diktatura in preki sod na železnici.

Ko so se razbila zadnja pogajanja 

vsled trdovratnosti trboveljske družbe, 
so zastopniki rudarjev izjavili, da bodo 

skrbeli za red in mir v revirjih, kakor 

tudi za to, da se bodo v rovih opravljala 
vsa najnujnejša dela. S tem, da so celih 

18 dni držali dano besedo, so rudarji 

pokazali, da hočejo samo večji kos kru
ha in da je perfidna laž, vse namigava- 

nje trboveljske družbe, da se skriva za 

zahtevami politično-komunistično ozad
je. Ker so rudarji cel čas v vseh revirjih 

vzdržali absoluten red in ker se ni nikjer 
pripetil niti najmanjši incident, da bi 

oblasti imele povod za kakršnokoli 

intervencijo, je pričela izzivati trbovelj
ska družba sama, ker hoče provocirati 

nemire. Pričetkom tega meseca je raz
glasila, da bo odpustila vse delavce, ki 
bi se v 48 urah ne povrnili na delo. Ru
darji se ludi s to očividno provokacijo 
niso dali zavesti in so ostali mirni. Trbo
veljska družba je sla še dalje in v Ko
čevju je pričela izganjati iz stanovanj 

protizakonito in protipostavno rudarje, 
samske in oženjene. Pri tej nasilni ak

ciji ji pomaga okrajno glavarstvo in 
žandarmerija, ki izpolnjuje vse želje 

znanega inž. Biskupskega, ki je prepo
jen z ruskimi carističnimi metodami 

kontrarevolucijonarjev postopajo z de
lavstvom. Mirnim delavcem grozi okraj
no glavarstvo s prisilnim izgonom brez 

zakonite podlage, le na željo proslulega 
Biskupskega. Le energični intervenciji 

s strani delavskih zastopnikov se je po
srečilo, preprečiti te,nakane Trboveljske 

družbe in pomiriti rudarje, katere je tak 

nastop Biskupskega silno razburil.

Vlada in Trboveljska prem. družba 

igrata nevarno igro. V revirjih je danes 
še mir, nikdo se še ni dotaknil rudniških 
naprav. Na nasilja pa lahko Trboveljska 

prem. družba dobi odgovor, katerega ne

bo lahno prebolela in pozabila. Potr
pežljivost ima tudi svoje meje. Odgo

vornost bo morala nositi družba in pa 
vlada, ki jo podpira.

Še z večjim nasiljem kot pri rudarjih, 
se nastopa proti železničarjem, ki so
3. avgusta (za drugo obletnico zakona 

o zaščiti države) zastavkali 24 ur, da 

tako vzbudijo vlado iz njenega spanja. 
Vlada se je sicer prebudila in posegla 
po sredstvu, ki ne more trajno zadu
šiti obupnih klicev železničarjev po 

zboljšanju sedanjega nevzdržnega sta
nja. Vlada, katere sposobnost obstoji 

samo v nasilju proti delavskemu raz
redu, je odredila militarizacijo, ki je 

pravzaprav proglas prekega soda za 
železničarje. V nalepljenih razglasih 

se objavlja, da se bo obravnavalo vse 
pogreške in prestopke osobja po vojnih 
predpisih in vojnem zakonu, da se uki
nejo vsi dopusti, tudi bolniški in da so 
vsi železničarji podrejeni svojemu vo

jaškemu komandantu.
S takimi razglasi vlada ne bo pomi

rila lačnih žo 'ođtcv gcfcgriEgmjte* • irt 
njihovih družin, niti ne more s silo za

dušiti borbe železničarjev za svoj ob
stanek. Vlada s tem samo napenja že 

itak napet lok in bo morala tudi nositi 
posledice takega postopanja.

Z bajoneti se ne da kopati premoga, 
z bajoneti se ne da vzdrževali prometa, 

z bajoneti se ne da vladati. Predno 
človek pogine g ladu , se posluži 

vseh sredstev, da se ohrani pri življe
nju. V boju za svoj obstanek se človek 

tudi bori, ubija in razbija, kolje in za

žiga. Smrt mu je rešiteljica, zato grož
nje z bajoneti in ječami ne morejo pre
strašiti sestradanih in golih.

S svojim nastopom je vlada poka
zala, da so vse lepe obljube bile 

podla laž in varanje. Zalo naj se ne 
čudi nihče, če bodo železničarji še bolj 

energično in nevstrašeno šli v boj za 
svoje pravice in za izboljšanje svojega 

mizernega stanja.

Tišin duh in boi proti njemu.
Svetovna vojna je pomedla tri najbolj 

barbarske predstavitelje srednjeveške
ga samodržštva. Propadla je carska 

oblast v Rusiji, propadlo je nemško 

cesarstvo in propadla je najbolj kato
liška monarhija, od sifilisa in alkoho

lizma degeneriranih apostolskih vla

darjev — zločincev iz hiše Habsburg. 

Pokazalo se je, da so te tri vladavine 
podprte le na bajonete in kanone, mo

rale razpasti, ker z bajoneti se da sicer 
nekaj časa zadrževati izbruh nejevolje 

zasužnjenih podložnikov, toda z bičem 

psa ne boš prisilil, da te ljubi in z ba
joneti v srca podložnikov pisani patri- 

jotizem odpove ob prvi priliki, ko so 
bajoneti zaposleni drugod in nima kdo 

čuvati državljanskih čutov milih naro

dov — sužnjev.

Kako je vladal Tisza.

Stari nauk, da se na bajonetih ne da 

sedeti, so morali spoznati tako batju- 

ška Nikolaj, kakor Viljem II. s svojim 
nemškim bogom in pa habsburške pro- 

palice, ki so zasužnjevale svoje naro

de z bajoneti ter s prižnicami in spo

vednicami katoliške cerkve. S propa
dom teh nasilnih, krvavih vladarskih 

rodbin, ki so »po božji milosti« se ko
pale v krvi, je doletela zaslužena ka
zen tudi njihovega krvnika, zloglasnega 

ogrskega grofa Tiszo. Ime Tisza je za 

večne čase ovekovečeno v zgodovini. 
Ime Tisza pomeni — program. Grof 

Tisza je bil najbrutalnejši valpet impe- 

rijalistične madjarske buržuazije, naj
bolj jasno je bila v njem izražena vsa 

brutalnost mladega madjarskega kapi
talizma. Buržuazija zapadnih evropskih 

držav je bolj zvita, rafinirana, ona za

kriva svoje zasužnjevanje s krinko za

konitosti, Tisza je delal odkrito, vsako 
sredstvo mu je dobro došlo, v polbar- 

barski Madjariji ni rabil makijavelistič- 

nih zvijač. Na zunaj je zastopal Tisza 
avstroogrski imperijalizem, čigar cilj je 
bil spremeniti cel Balkan v kolonijo 

budimpeštanskih bankirjev; v notranjo

sti je bil eksponent najbrutalnejšega 
centralizma in zatiranja nemadjarskih 

narodnosti, najljutejši krvnik madjarskih 

kapitalistov, ki je uporabljal vsa sred

stva, da je zatrl vsako gibanje mestne

ga proieiaiijata in malih kmetovalcev, 

ki so na Madjarskem živeli slabše živ

ljenje nego psi madjarskih grofov. — 
'1 isza je imel dve sredstvi s katerimi 

je vladal, žandarje in zlato. Kdor se rii 

hotel ukioniti in ni bil dostopen pod- 
kupljenju, bodisi z denarjem, bodisi z 

z dobro službo ali s koncesijami, ia je 

moral pač v zapor in če treba tudi na 
vislice. Ogrska sodišča so postala 

»znamenita« po celem svetu, ker ogrski 
sodniki so bili mojstri v tem, da so na 

Tiszov mig iznašli celo šumo paragra

fov, da so lahko obsojali nasprotnike 

Tisze, kakor nasprotnike mažarske 
države, kakor veleizdajalce. In če ni 

šlo drugače, se je že dobilo za dober 
denar kakega Nastiča, ki je fabriciral 

potrebne dokazilne dokumente, če tre
ba se je kupilo tudi »odlične znanstve

nike« Friedjungovega kova, ki so za 
dober denar ali za orden »znanstveno 
dokazovali«, da so to originalni do
kumenti. Tiszi ni stal nihče na polu, 

opozicije ni trpel in parlament (ker tudi 
Tisza se je vedno tolkel na prsa, da je 
d ^mokrai in da vlada po parlamentarni 
demokraciji), si je izbral sam. »Ogrske 
volitve«, način k a k o  je iisza znal do
seči s pomočjo žandarmerije, kuplji
vega časopisja, sodnij, golaža in alko

hola, da je bil vedno izraz volje na
roda tak, kakor volja grofa Tisze — so 

postale svetovno-znane. Tisza je bil za

povedal, da prebiva na Mažarskem sa
mo en narod — Madžarski in milijoni 
Slovakov, Rumunov, Nemcev, Rusinov 

so postali »protidržavni elementi«, ker 
niso hoteli in niso mogli izpolnjevati 

tega ukaza. Tisza je z uredbo reševal 
znanstvena vprašanja in vseučiliščm 

profesor ali vaški učitelj, ki ni učil 
Tiszove znanosti, je moral iz službe, 

kakor je moral iz službe sodnik, ki ni 

spravil čez svojo vest, da bi sodil po 
Tiszovi pravici. Na drugi strani pa so 

njegove kreature po uradih in sodiščih 

dobivale dobre službe in lahko so go- 

rjufale ljudstvo, kakor so hoteli, le da so 
bili zvesti pristaši grofa Tisze, od svo

jih ljudi ni zahteval nobenih šol, nič iz
obrazbe — le slepo pokorščino. Sod
niku in velikemu županu ni bilo treba 

znati ne zakonov, ne paragrafov, do- 
voljna kvalifikacija je bila za te služ

be — članska pristopnica Tiszove stran
ke. Kdor je hotel službe, koncesij, de

narja, šel je v službo Tiszine stranke. 

Tisza je kupoval take mrtve duše pred
vsem med inteligenco nemadžarskih 

narodov, da je lahko pred svetom rekel: 

»Glejte, vi pravite, da zatiram nemad- 

žarske narode, ta Slovak je veliki žu
pan, ta Srb je načelnik v ministrstvu, 

glejte hrvatsko stranko dr. Franka, ka

ko je vneta za mojo politiko, glejte 
Dunderskega, največjega milijonarja 

srbskega, on je član moje stranke, 

glejte Hrvata Čuvaja, bana, ki je moj 

človek, glejte vse te srbske velike žu

pane, ki služijo vneto Kuhen-Heder- 

varyju in zvišeni naši državi«.

Tisza je mrtev, zadela ga je kroglja, 

tedaj ko sta mažarski delavec in kmet 

vstala in zahtevala tudi za sebe pra
vico do življenja, v tistem času predno 

so demokratične armade rumunske in 

češkoslovaške pripeljale na ogrsko no
vega Tiszo — Horthyja in zopet izročile 

mažarsko delovno ljudstvo v suženjstvo 
peščice veleposestnikov in fabrikantov, 

ki so postavili Horthyjevo Mažarijo pod

posebno varstvo »Device Marije«, zra

ven tega pa pod bolj posvetno, ampak 

ludi bolj učinkovito varstvo Pronayovih 
morilskih čet »oživljajočih Mažarov,

Vse meščanske stranke v Jugosla
vi; so Tiszove naslednice.

Velik del bivše Tiszove Mažarije je 
po vojni pripadel kraljevini SHS, am

pak žalibože, je nam pripadla še ena 

dedščina in lo je podedovali so naši 
državniki — Tiszovega duha. Stare 
babe in moderni inleligenli, ki beže iz 

težkega dnevnega boja v zaduhle kleti 
okultizma in mistike, vedo veliko pove

dati o strahovih in duhovih. Mi pa po

vemo le lo, naj si naši državniki dobro 
ogledajo zgodovino Tiszove Mažarije 

in naj vedo, da delovno ljudstvo nima 
straha pred strašili in da bosta s svojo 

krepko pestjo delavec in kmet pregna
la ta Tiszov duh, ki straši po Jugoslaviji. 

Pa ne samo Tiszovega duha, podedo
vali so tudi njegove kreature. Najprvo 

so se spravili jugoslovanski Tisze na 
komunistično stranko Jugoslavije, ki 
jim je bila edina nevarna opozicija, ki 
je vodila široke množice delavstva in 
mahi! kiueibv v bo» pioii ic/ p ovojni 
Tiszariji. Tedaj je radikalno-zajedničar- 

sko-klerikalna vlada začela proli njim 
boj po Tiszini metodi, v Zagrebu so 

razveljavili mandale delavskih zastop
nikov in ko so železničarji zahtevali 

večji kos kruha, sta Korošec in ljub

ljanska avtonomna vlada Brejca, Rem

ca in Gosarja na neoborožene množice 
pustila streljati. To je bil tisti čas, ko 
so bili glavni predstavniki balkanskega 

režima Tiszovega kova g. dr. Anton 

Korošec in stari Laginja, zajedničar. 

To je bilo tedaj, ko so v »avtonomni« 
Sloveniji pod samoznano klerikalno 

vlado delili klerikalni krogi težke mili

jone z demobilizacijskim blagom, dočitn 

je delovno ljudstvo umiralo od gladu.

Druga faza SHS-Tiszarije je bila 

Pribičevičeva diktatura za časa radi- 
kalno-demokratske koalicije. »Obzna- 
na«, »Zakon o zaščiti države«, obeša

nje političnih osumljencev v dimnike, 
lo so bile metode Pribičeviča.

Tretja doba »Tisza-órsagha v Jugo
slaviji«. Pašič je s pomočjo demokratov 

in Radiča (ker le Radič je omogočil, 
ker so mu bili komunisti edina nevarna 

stranka, sprejetje Obznane in Zakona 
o zaščiti države) razbil organizacijo in 
stranko jugoslovanskega proletarijata, 

|e vrgel demokrate iz vlade in začel se 

je pogajati z Radičem in s klerikalci. 
Ti so se mu takoj ponudili in pozabili 

so na vso avtonomijo, samo da bi pri

šli k vladnim koritom, kakor so bili za 

časa Brejčeve vlade v Ljubljani. Pašič 
je pa videl, da mu klerikalci in tudi bo

sanski turški veleposestniki in hrvatska 

buržuazija ne bodo delali sitnosti in da 

je njihova opozicija zelo kratka in zelo 

poceni na prodaj, zalo je, ko so mu 
klerikalci in begi omogočili sestavo 

sarnoradikalne vlade, razbil federali

stični blok. Proti hrvaiski kmečki re
publikanski stranki je začel nastopali 

z zakonom o zaščiti države (Radiča 

lepe z bičem, ki ga mu je ta pomagal 

plesti sam!) Hrvatska buržuazija za

pušča Radiča in ustanavlja novo stran
ko, ki jo bodo vodili razni frankovci 

(bivši Tiszovi sluge) in hotel je celo s 

pomočjo Tiszovega krvnika srbskih 

kmetov in s pomočjo prostitutke Andrò-



lićeve uprizoriti grozoviti veleizdajni- 

ški proces, ki pa je bil iako nerodno 

uprizorjen, da — so morali to misel 

opustiti. Klerikalci še govore o aviono-. 
miji, v resnici pa vedno podpirajo ra
dikalno vlado in se vedno umikajo bolj 

na desno — ker njihovi kapitalisti ra

bijo vlado za svoj kšcft. S pomočjo 
klerikalcev je Pasič izvedel nov voja

ški zakon, 500% zvišanje zemljiškega 
davka in uradniški zakon, iako da bodo 

po tem zakonu uradniki morali postali 

radikali ali pa bodo pač prestavljeni 

in bodo morali sami iti iz službe, če 

nočejo v Makedonijo. Pašič je vse svoje 

konkurente izigral in postal jc — dikta
tor — s pomočjo slovenskih klerikalcev.

Le skupen boj slovenskih, hrvatskih 
in srbskih delavcev in kmetov nas 

bo rešil Tiszovega duha.

Toda med ljudstvom raste duh od
pore in kmet in delavec vidita jasno 

umazano igro, ki jo igrajo z njihovimi 

interesi. Delavno ljudstvo ve, da mora 
vreči današnji kapitalistični red, če 

hoče izgnati za vedno Tiszovega duha. 
Skupen boj delavca in kmeta, bo rešil 

oba njihovih izkoriščevalcev, kapitali

stov. Delavcu tovarno, kmetu zemljo. 
Delavec in kmet, ki proizvajata vse 

dobrine, naj uživata sadove svojih žu
ljev. Danes živi na račun delavčevih 

žuljev sto in sto brezdelnežev, fabri- 
kantov, posestnikov delnic, bankirjev in 

trgovcev, ki sami ne proizvajajo niče

sar. Od dela kmeta pa se rede danes 
procesije prekupčevalcev, mešetarjev 

in izvoznikov ter bank, ki kupujejo od 
njega poceni njegove pridelke in potem 

z njimi verižijo ter delajo ogromne do
bičke. Izdelki slabo plačanih tovarni

ških delavcev, pridelki kmeta, ki se 
muči noč in dan na polju in komaj pre

živi sebe in družino z izkupičkom — 
oboji služijo kopiialistom, bankirjem, 

trgovcem in drugim verižnikom za stu

denec ogromnih dobičkov. Ti kapitalisti 
obvladujejo vse meščanske stranke in 

skrbe za to, da morata kmet in delavec 

plačevati ogromne davke kljub revšči

ni in bedi, dočim oni bogataši ne pla
čujejo skoro ničesar. Potom meščanskih 

shank delajo take zakone, ki so v ko
rist bogatašem, a v škodo delavcu in 
kmetu. Zato se morata delavec in kmet 
skupno boriti proti svojemu sovraž

niku kapitalistu in njegovim strankam. 
Radikali so taka kapitalistična stranka, 

ki zastopa veleposestnike in izvozni- 

čsrje ier banke, pri nas Jadransko ban
ko, demokrati so stranka bankirjev in 

fahrikantov (Trboveljska družba, jese
niške družba, Praprotnikova banka itd,), 

pri klerikalcih vodijo glavno besedo 
kapitalisti (Polak, Remec, duhoven Ju

van, ki je skupno z demokrati pri zna

nem Žitnem zavodu, klerikalci zasto

pajo tudi interese velikih cerkvenih ve
leposestev, kakor Pleterje, Stična itd. 

in sc. borijo proti temu, da bi ta vele

posestva dobili kmetje). Samostojneži 

so stranka velikih posestnikov in izvoz- 

ničarjev ter so glasovali za novi vo
jaški zakon, ki nalaga kmečkemu ljud

stvu ogromna bremena. Kapitalistične 

stranke ščuvajo en narod proti drugemu, 
da bi tako ljudstvo preslepili, da bi se 

med seboj kregali slovenski, hrvatski in 
srbski kmetje, dočim bi v tem času 

slovenski in hrvatski ter srbski kapita

listi delali ogromne profite. Demokrati, 
radikali in samostojneži se bore za 

nadvlado srbskih kapitalistov. Kleri

kalci pravijo, da so za avtonomijo, pa 
so pri pogajanjih z radikali v Zagrebu 
pokazali, da s tem le lovijo volilce, ker 

pri pogajanjih so zahtevali le, da naj 

vlada imenuje nekaj klerikalnih advo-

Dne 31. julija in 2. avgusta je bil v 

razpravi prehodni proračun za drugo 

polletje 1923, ker bo odslej teklo pro
računsko leto od 1. januarja do 31. de
cembra vsakega leta. Vsled njegovega 

prehodnega značaja in vsled kratke 

dobe, ki je bila na razpolago za nje
govo sestavitev, ta proračun še ne iz

kazuje popolnoma jasno smer proletar

ske občinske politike, ki jo zasleduje 

občinski klub NDSJ.
Glavno pozornost je obrnil naš klub 

socijalno-političnim postavkam. Kakor 

je bil svoj čas sprejet naš predlog, da 
se ima ustvariti poseben socijalno-po- i 

litičen odsek, tako je biL sedaj sprejet j

katov za pokrajinske namestnike in ve

like župane — o avtonomiji pa še črhniti 
niso. Ravno iako niso pri tistih poga

janjih, ki so se vršila v palači največje

ga zagrebškega vojnega bogataša, 
niti besedice črhnili o odpravi zakona 

o zaščiti države in o razdelitvi velepo

sestev med kmete (ker se boje za cer

kvena in samostanska veleposestva!), 
rekli niso tudi besedice proti krivičnim 

davkom, ki jih danes plačujeta delavec 
in kmet, dočim bogataši in banke ne 

plačujejo skoro ničesar. Klerikalci go

vorijo o avtonomiji, v resnici pa podpi
rajo velikosrbski režim, kakor so Jo 

ravno zadnjič storiti, ko so omogočili 

Pašiču, da je bil sprejet skrajno krivi
čen uradniški zakon. Za io uslugo Iče 

bi klerikalci odšli iz dvorane z ostalo 
opozicijo, bi ostalo tam iako malo po

slancev, da bi biia seja nesklepčna) so 

zahtevali od vlade le, naj se imenuje 
klerikalnega dr. Vodopivca v glavno 

kontrolo in naj se ne izroči poslanec 
Žebot, ki se je po Mariboru pretepal, 

sodišču. Radikali so jim oboje obljubili, 
dali pa le prvo. Tako jé opozicija kle
rikalcev, ki pa bo sedaj še bolj ponižna, 

ker jim grozi vlada, da bo upeljala 

preiskavo glede demobilizacijskega 

materijala, s katerim so klerikalni ka
pitalisti verižili in oškodovali državo in 

ljudstvo za težke milijone.
Iz vseh teh vzrokov tudi narodne 

svobode ne bodo nikoli v stanu pribo

riti meščanske kapitalistične stranke. 
Le delavec in kmet, če bodeta nastopila 

skupaj, bodeta premagala velesrbski 

režim in priborila Slovencem in Hrva
tom svobodo. Delavec in kmet hočeta 

za sebe svobodo, privoščita jo pa tudi 
drugim narodom. Zato se borijo srbski 

kmetje in srbski delavci skupno s hrvat- 
skimi, slovenskimi in makedonskimi 
kmeti in delavci proti današnjemu vele

srbskemu režimu v svoji neodvisni de
lavski stranki Jugoslavije. Neodvisna 

delavska stranka Jugoslavije je danes 

edina stranka, v kateri se bore skupno 
kmetje in delavci vseh narodov Jugo

slavije proti današnjemu velesrbskemu 

centralističnemu režimu za federativno 
zvezo balkanskih kmečko - delavskih 
republik. Če se bodo vsi delavci in 
kmetje, ki trpe pod današnjim krivičnim 
režimom v Srbiji ravno iako, kakor v 
Sloveniji in na Hrvatskem, združili v 

eno mogočno armado, si bodo pribo
rili vso moč v državi in tedaj bodo 

ustanovili zvezo balkanskih kmečko- 

delavskih republik. V tej zvezi bodo 

tvorite Slovenija, Hrvatska, Vojvodina, 
Srbija, Bosna, Makedonija, črna gora 

in Bolgarija samostojne kmečko-delav- 

ske republike, ki bodo popolnoma sa
mostojne države in le tiste stvari, ki so 

važne za vse skupaj, kakor obramba 

republike, zunanja trgovina, železnice 
itd., bo opravljala centralna vlada, ki 
bo sestavljena iz zastopnikov posa

meznih republik. V tej delavsko-kmečki 

državi bo res vladalo delavno kmečko 
in delavsko ljudstvo, ne pa banke in 
verižniki, kakor danes.

Zato vsak delavec in kmei v Neod

visno delavsko stranko Jugoslavije!

V boj za zvezo balkanskih kmečko- 
delavskih republiki

V boj proii kapitalu, ki danes izko
rišča delavca in kmeia!

Slovenski delayec in kmet se bodeta 
le v skupnem boju s srbskimi, hrvaškimi, 

makedonskim in bosanskimi delavci in 
kmeti rešila današnjega gosopdarskega 

in narodnostnega suženjsival

V boj za stranko delavcev in kmetov, 

v boj za Neodvisno delavsko stranko 

Jugoslavijel

naš predlog, da se postavi že v ta pro

račun posebni oddelek: »Socijalna po
litika in higijena«. Lanski celoletni pro

račun je predvideval za socijalno-po- 

litične izdatke 1,618.281 Din, dočim iz
kazuje sedanji polletni proračun na so- 
cijalno-političnih izdatkih 1,437.239 Din.

Posamezne socijalno - politične po

stavke:

1. za brezposelne 150.000 Din;

2. za sirote žrtev padlih na Zaloški
cesti (mesečna podpora za vsakega 

otroka do 16. leta 100 Din) 7.200 Din;

3. za zaščito dece 50.000 Din;

4. za socijalno higijeno 20,000 Din;

5. za revne učence in učenke ljud
skih šol 28.175 Din;

6. za onemogle 683.504 Din.

Socijalno-politični izdatki predstav

ljajo preko 20% celokupnih izdatkov.

V stanovanjske svrhe se je investiralo 

9 milijonov Din in se je sezidalo za ta 

denar, oziroma se še zida pet stano

vanjskih hiš s 45 stanovanji. V ta sta

novanja pridejo proletarske družine, 
delavci in nameščenci. Za mestno ko

pališče ob Ljubljanici, ki se je otvorilo 

te dni, se je investiralo 1,500.000 Din.

Za mestne delavce je predvidena po

sebna postavka za nabavo dežnih pia-

Režimlije sabotirajo
Kongres novinarjev, ki se je vršil v 

Ljubljani dne 4. do 6. avgusta, se ni mo

gel dovršiti, ker so raztrosili režimski 
časnikarji, posebno velesrbski gospod 

Stevo Kobasica vesi, da se seja ne 

vrši, tako da je večina novinarjev na
sedla in ni prišla na sejo. Na tej seji 

bi morale bili sprejete tele resolucije:

1. Kongres zahteva od vlade vposta- 

vo diplomatskih stikov s sovjetsko Ru
sijo.

2. Kongres protestira najodločnejše 
proii nezakonitemu preganjanju časo

pisja in proti gaženju svobodnega iz- 

raževanja misli Islučaj beograjske »Re

publike«). Postopanje je sramotno ne 
le za režim, iemveč predvsem sramot

no za celo državo, v kateri se ta pre
ganjanja vrše in to še v letu 1923.

3. Kongres najodločnejše protestira

Najpopolnejše bo izveden socijali- 
zem, kadar bo ves svet ena sama »go

spodarska enota«. Tedaj se bodo naj

bolje izravnocesile potrebe posameznih 
dežel in tedaj se bo lahko najsistematič- 

nejše uredila proizvodnja in razdelje
vanje proizvodov. No, mi ne moremo 
skočiti d irek tn o  v ta dovršeni komuni
zem, iemveč moramo preživeti daljšo 

ali krajšo fazo polkapitalizma ali tako- 

zvanega državnega kapitalizma. Zato 
si morajo proletarske skupine ustvariti 
svoje države, a iz gori navedenih raz

logov morajo pri tem gledati na to, da 

bodo ie države čim popolnejše »go
spodarske enote«, in radi obrambe te 

svoje proletarske države proti preosta
lemu kapitalizmu: tudi čim večje »go

spodarske enote«.

Mi smo že zgoraj videli, da se »go

spodarske enote« skoro nikoli — ali 

bolje rečeno sploh nikoli — ne ujemajo 
z narodnostnimi mejami. Iz tega pa 

sledi, da je sploh nesmiselno zahtevati 

nacijonalne države, ako ne gre več za 
profit in ako naj ne bi bila »nacijonalna 

država« samo varljiva fraza. Proleiari- 
jat more torej najprej zahtevati »go

spodarsko enoto«, gospodarski sistem 

dežel, kakor se one geografično in go

spodarsko ujemajo v celine in dopol
njujejo med seboj, ter poskušali šele 
na teh celinah, na teh gospodarskih 

enotah urediti narodnostno vprašanje.

To bo proletariat lahko napravil iz 
dveh razlogov: 1. radi tega ker ne išče 

nikakega profita in radi tega gubi na

rodnostno vprašanje v njegovi državi 
svoj razredni značaj; 2. zato ker ima 
v svojem kmečko - delavskem sistemu, 

v delavsko-kmečki upravi države spo

soben instrument za ureditev narod

nostnega vprašanja.

Ako hočemo torej primeniii to te
orijo na narodnostne in gospodarske 

razmere v Jugoslaviji, se moramo naj

prej vprašati, da li je Jugoslavija na da
našnjem svojem teritoriju in pri današ
njem svojem gospodarskem in kultur

nem razvoju »ekonomska enota«? Da 
ona to ni iz geografičnega stališča, 

zadostuje en sam pogled na zemljevid. 
Posamezne province Jugoslavije gra

vitirajo po svoji prirodi v 3 različne 

pravce, o čemer mi na tem mestu ne 
moremo razpravljati. À, da ni Jugosla

vija gospodarska enota po svojem go
spodarskem in kulturnem razvoju, nam 
pokazuje najbolj današnja razdelje
nost buržuazne politike v Jugoslaviji. V 
socijatistični družbi bi Jugoslavija takoj

ščev in za delavce po kanalih nabava 
škornjev in obleke.

Stoječ na stališču, da ima nositi jav

na bremena predvsem in v prvi vrsti 
kapitalistični razred, je bilo sklenjeno, 

da se imajo občinske doklade bankam 

in akcijskim družbam zvišati od 85 na 
300%. Doslej so plačale na leto 680.0UU 

dinarjev občinskega davka, odslej bo
do plačale 2,400.000 Din. Dalje se je 

zvišala občinska doklada srednji obrti 
od 85 na 200%. Doslej je plačala 272.000 

dinarjev, odslej pa bo plačala 640.000 
dinarjev. Kapitalisti bodo morali pla

čati v drugem polletju ljubljanski ob
čini 1,707.750 Din davka.

novinarski kongres.
proti preganjanju časnikarjev v Zagre

bu, posebno proii njihovem izgonu (slu
čaj urednikov »Borbe« S. Miijuša, A. 
Ciliga, Hrovatin).

Te resolucije bi bile gotovo sprejete, 
ker so jih podpisali zastopniki večine 

časopisja. Da bi to preprečili, so re
žimlije uporabili skrajno nečedno sred

stvo — laži, da se ne vrši seja.

Razen tega so isti predlagatelji pred
lagali še resolucije:

1. Proti osebnim napadom.

2. Zahtevajo, da se tiska pravilnik za 

novinarsko udruženje.

V odbor je bil izvoljen za blagajnika 
sodr. Bairjevič (urednik »Radnika«),

Zavoljo postopanja režimcev so po

dali pa delagatelji resolucij oster pro

test in se bo o stvari še govorilo.

razpala v smeri svojih naravnih prav- 

cev na svoje naravne komponente.
Ker smo odgovorili na to vprašanje 

v iem smislu, vidimo, da ne moremo 
vzeti Jugoslavije za podlago rešitve 

narodnostnega vprašanja ter da so to
zadevna vprašnja, kakor jih je posta
vil »Radnik« v svoji številki II. - 48, a 
priori napačna. Mi bomo pozneje vide

li, da ni makedonsko vprašanje s sta
lišča sovjetske ustave nič bolj »zamo
tano« in »delikatno« — kakor pravi on

— od vsakega drugega narodnostnega 

vprašanja. Ono je zamotano in delikat
no samo s stališča kapitalističnega na

cionalizma.

Toda če Jugoslavija ni »gospodarska 

enota« v našem smislu, se moramo dalje 
vprašati, da li je Balkan taka enota? 

Da li lahko vzamemo za podlago reše
vanja naših narodnostnih in gospodar

skih vprašanj Balkan kot tak?

Razmere na Balkanu.

Balkan je geografična celina v koli

kor se to tiče Balkana samega, t. j. bal
kanskega polotoka, južno od Donave, 

Save in Kotora. Njegov najnaravnejši 
center bi bil Solun. Gospodarsko je on 

enota tudi z Rumunijo. K tej gospodar

ski enoti ne gravitira niti Slovenija, niti 

Hrvatska, niti Vojvodina, a v koliko bi 
hotela v tako gospodarsko enolo vsto

piti danes sama Bosna, je šele vpraša
nje. Balkan je končno v vsej Evropi eko

nomsko najmanj razvito ozemlje, in v 
koliko je on sposoben, da se v dogled

nem času sam organizira v federacijo 
socijalističnih republik, bi nam mogla 

pokazati šele natančneje ekonomska in 
kulturna analiza, ki jo bo treba vseka

kor izvesti. Pri tem se je po navadi 

molče predpostavljalo, da bi tvorile ia- 
kozvano balkansko federacijo: Rumuni- 
ja, Jugoslavija, Bolgarska, Grška in Al
banija ter mogoče tudi Carigrad in sicer 
vse države kot take. O  tem — iz gori 

navedenih razlogov — ne more biti v 
doglednem času niti besede in to vsaj 
v toliko, v kolikor se to tiče Jugoslavije 

in Rumunije, ki so prav gotovo najmanj 

enotne države.

Balkan je zemlja z mnogo siroma
šiva, toda brez proletarijaia v industrij

skem smislu. Nastaja torej vprašanje v 
koliko bi mogli ti siromašni ljudje, mali 
kmetje, pauperji, vzdržati revolucijo in 
ubraniti svojo socijalistično federacijo 

brez direktne in stalne pomoči srednje
evropskega induslrijalnega proletari

jaia.

Proračunska seja ljublj. občinskega sveta.

K problemu narodnega vprašanja 
v Jugoslaviji.
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ko-ttdikanska (SudobskaJ go
spodarska enota.

Nedvomno pu bi bila dovoljna gospo- 
ka cnoia ozemlje izmed Krkonsev, 

v, Cincga, Egejskega in Jadran- 

kcga moria Nekateri so imenovali io 
ozemlje Slednjo Evropo, drugi jo ime

nujejo Podonavsko balkansko federaci- 
o jaz jo na kraiko imenujem »Sudo- 

ba< ISudeli — Donava — Balkan). 
Končno ic vseeno kako io imenujemo, 

•samo da ne razumevamo pod Sred
njo Evropo pojma, ki ga je usivaril med 

vojno znani nemški imperialist Nau
mann m da si pravilno predstavljamo, da 

bi morala biti to ena sama kmečko- 
■delavska država, ki bi obsegala sedanjo 

choslovaško, Avstrijo, Madžarsko, Ju

goslavijo, Rumunijo, Bolgarsko, Grško 
m Albanijo, grške otoke v Egejskem 

morju in mogoče pozneje tudi Carigrad.
Na lej celini bomo imeli poleg vseh 

naravnih pogojev za ekonomsko življe

nje lake soeijalisiične federacije tudi 
potrebne duševne sile za njeno organi

zacijo in pred vsem proletarsko moč 

za obrambo lega ozemlja proti napa- 
dnin zopadnega kapitalizma, ki gotovo 

,ie bodo majhni in redki.

Taka enota bi imela tudi mnogo višji 
duševni in moralni nivo in povsem dru
go perspektivo v bodočnost, kar nam 

bo dalo garancijo za to, da se ne bo 
znašla v njej ona strašna primitivna 

razdeljenost, ki jo vidimo daries povsod 
v našem političnem življenju in ki je 

gotovo plod svojega posebnega miljeja.
In sedaj lahko pristopimo k reševanju 

-naših narodnostnih problemov.

Rešitev narodnostnega v p ra š a n ja  p o  

delavsko - km ečk i v la d i.

Ta teritorij (Sudoba) ima pred vsem 
Jve posebnosti, ki mu dajejo svoje po

sebno obeleženje:
I. Živi na njem več malih narodov, ki 

štejejo samo po par milijonov in ki so 

si po svoji velikosti več ali manj jednaki. 

Noben narod na tem ozemlju ne more 
zavzemati nekega izjemnega nadvlada- 

iočega stališča.

2. Ves ia teritorij je razdeljen na pre

cejšnje število historičnih provinc, ki 
so si zopet po svoji velikosti prilično 

enake.
Nadaljna prednost tega ozemlja je, 

da je večina tega prebivalstva in teh 
provinc že živela skupno gospodarsko 

življenje, pa do gotove meje tudi skup
no kulturno življenje, ter da si po straš

nih izkušnjah nacijonalistične politike, 

ki je vrgla vse te dežele v strašen go
spodarski kaos, na novo želijo v skup
no gospodarsko enoto. To potrebo čuti 
še posebno industrijalni proletarijat teh 

dežel, ki je radi nacijonalistične raz
delitve tega ozemlja vržen v brezposel

nost, in sprejeli bi jo tudi z velikim ve

seljem drugi sloji, ki vsled povojne po
litike in razdeljenosti gospodarsko zelo 

trpijo (uredništvo, mali obrtniki!

Treba torej samo, da si pravilno pred

stavimo aplikacijo delavsko - kmečke 

aršlave na te zemlje.

Predvsem zahtevamo za vse to po
donavsko balkansko, odnosno sudob- 
iko  ozemlje en Centralni vladni organ, 

sestavljen iz delegatov posameznih 

zveznih republik. Ta centralni organ si 
izbere svoj izvrševalni odbor. V kom

petenco lega centralnega organa spa

dajo:
Uprava in ustvarjanje vse socializira

ne težke industrije, ki se bo izgrajevala 
načrtno po vsem ozemlju; uprava vseh 

tsurovin za težko industrijo, rud, pre

moga, volne itd. na ozemlju Sudobe; 
•uprava in graditev vseh železnic, vodnih 

m suhih potov, ki zahtevajo čim prak- 

'»ičnejšo sistemizacijo za vse ozemlje. 

Vsi ti posli se bodo vodili iz ene same 

•ekonomske centrale, ki bo imela za io 

vse potrebne oddelke.

Uprava in ustanavljanje novih kultur- 
Tiih institutov in dajanje principijelnih 

smeri proletarski prosveti.
Obramba federacije delavsko-kme- 

-čkih republik, ujedinjenih v Sudobi. 

Vnanja politika in 

trgovina z inozemstvom.
Vsa druga vprašanja, kakor n. pr.: 

ljudska prosveta, kmetijstvo, socijalna 

vprašanja, verska vprašanja, policija 
*td. bodo prepuščena v mejah soc ia 

lističnih principov, ki jih bo izdal cen

tralni organ, posameznim nacijonalnim 
republikam.

Toda tudi te nacijonalne republike ne 

bodo ustvarjene toliko po ozemljih po
sameznih jezikov, iemveč po svojih na
ravnih gospodarskih mejah in po ^eljah 

posameznih skupin, po kulturnih stopi
njah itd., torej po gospodarskih in so- 
cijoloških principih. Kot take nacijo

nalne republike predvidevam: Češko, 
Moravsko, Slovaško, Zakarpatsko Ru

sijo, Dunaj in Avstrijske republike po 
današnji razdelitvi, Madjarska, Vojvo
dina, Sedmograška, Rumunija, Rumu- 
nija brez Besarabije, Slovenija, Julijska 
Krajina, HrvaiSka z ali brez Dalmacije, 

Bosna, Srbija iz predbalkanskih vojn, 
Črna gora event, s Hercegovino in 

južno Dalmacijo, Makedonija, Albanija 

s Kosovim in Metohijo, Bolgarska, Do- 

brudža, Trakija, severna Grška, Pelo
ponez in posamezni otoki Egejskega 
morja.

Kdor je v stanu, da si pravilno pred

stavi aplikacijo delavsko-kmečke usta
ve na ves ia teritorij in na posamezne 

njegove dele nacijonalne republike, ta 
vidi, da se bomo lahko izognili na ia 
način vsem narodnostnim nesporaz
umom, ki se pojavljajo danes med bur- 

žuazijami v neprirodno centraliziranih 
kapitalističnih državicah, kakor n. pr. v 

Jugoslaviji, v Rumuniji in Češkoslovaški. 

Taka razdelitev gospodarskih enot, ki 
ni nikaka razdelitev posameznih narod

nosti in jezikov, ki ostanejo nepretrgane 

skupine na sudobskem ozemlju in torej 

prava komasacija narodnosti in kultur, 

bo pravi mirotvorni fakior v notranjosti 
zveze sudobskih kmečko-delavskih re

publik. Posamezne nacije ne bodo torej 

nikjer pretrgane s carinskimi in kultur
nimi mejami tako, da se bo lahko vsaka 
kulturna enota na vsem sudobskem te
ritoriju nemoteno po svoji lastni volji 
in svojem lastnem nacijonalnern okusu 

kulturno razvijala.

Nekateri sodrugi me vprašujejo, da li 

si zamišljam tako razdelitev sudobskih 
republik kot definitivno?

Ne, tega mi ne zahtevamo in ne za
htevamo tudi, da naj bo ta razdelitev 
ravno taka, kakor smo jo gori naveli. 
To mi velja samo kot princip; natančna 

razdelitev pa je stvar sporazuma po
sameznih narodov, ki bodo tvorili to 

republiko. Mi n. pr. lahko sugeriramo 

Makedoncem, da je danes v njihovem 
interesu in v interesu nas vseh, da si 

ustvarijo oni svojo samosialno kmečko- 

delavsko republiko v sudobski zvezi; 

toda če oni tega nočejo in če se bodo 
hoteli na vsak način združiti s Trakijo 
ali Bolgarsko, jim mi tega ne moremo, 

ne smemo in nočemo braniti.

Poleg tega smo mi uverjeni, da bodo 

nekatere izmed teh republik prav kmalu 
uvidele, da so same zase premajhne, 

da bi mogle uspešno napredovati go

spodarsko in kulturno in da bodo same 

zahtevale ujedinjenje z drugimi sorod

nimi deželami. Mi bomo imeli v toku 
ekonomskega in kulturnega razvoja 

razvijanje gospodarskih in narodnostnih 
enoi v pravcu navzgor, t. j. na večja 

ozemlja. Toda ta razvoj mora nastopati 

popolnoma naravno, brez vsakega na

silja in roko v roki z gospodarskim in 
kulturnim razvojem. Mi nimamo nič 
proti temu, ako bodo tvorile n. pr. po

zneje vse jugoslovanske dežele eno 
samo gospodarsko in upravno enoto ali 

n. pr. vse avstrijske dežele. Taka razde
litev, kokoršno smo se mi tu zamislili, 

odgovarja samo današnjemu stanju, 
današnji stopinji gospodarskega in kul

turnega razvoja sudobskih dežel. Glavni 

cilj te razdelitve je, da se preprečijo 

notranja trenja med posameznimi na
rodnostmi in ž njo ubije imperialistični 
duh posameznih narodov in plemen, 

kakor n. pr. češkega v Češkoslovaški, 

srbskega v Jugoslaviji itd.

Narodne manjšine.

Preostaja nam torej samo še eno 

vprašanje, t. j. vprašanje narodnostnih 

manjšin v posameznih majhnih naeijo- 

nalnih republikah, zakaj tudi v teh malih 

republikah bomo imeli še vedno narod

nostne manjšine.

V proletarskih republikah izgubi 

nacijonalno vprašanje pred vsem svoj

razredni značaj in se torej že radi tega 
nemore pojavljati v taki ostrosti, kakor 

se pojavlja v kapitalizmu. Proletarijatu 
se ni treba boriti niti za tržišča, niti za 
državne meje, da bi na ta način zava

roval svojo socijalistično produkcijo in 

nima zaradi tega nikakega interesa več, 
da sovraži kakoršenkolisibodi jezik. 
Kljub temu pa ne smemo prezreti, da 

nam bo v prvem času marsikaj pre
ostalo iz buržuazne dobe in buržuaznih 
manir, da bomo imeli v prvem času ne- 

dostajanje v proizvodnji in v socijali
stično mislečih intelektualnih silah pri 
posameznih narodnostih, pa moramo 

zaradi tega skrbeti iakoj v začetku 

za to, da iztrebimo vse stare navade, ki 
bi se utegnile vtihotapiti v naš novi 
sistem.

Največja garancija za narodnostne 

manjšine je v sistemu kmečko-delavske 
usiave same, ki pomeni največjo in naj
popolnejšo avtonomijo občin in sličnih 

upravnih korporacij. Poleg tega so vse 
narodnostne republike, četudi v kul

turnih vprašanjih avtonomne, vendarle 
v močnem sklopu proletarskih republik, 

z močno proletarsko javnostjo, s širo

kim proletarskim forom centralnega 
organa, ki bo zavzemal v takih vpra

šanjih mesto sodnika in čuvarja narod
nostnih manjšin. Suverenosti nacijonal- 

nih republik se ne bo moglo pripoznati 
v tako dalekosežni obliki, da bi se ta 

centralni organ ne smel vmešavati v 
taka njihova notranja vprašanja. Navse

zadnje pa iudi Sudobska zveza ne bo 

obstojala sama zase, ampak bo zopet v 
nekem večjem sklopu proletarskih dr

žav, ki bo zopet od svoje strani vplival 

na notranje razmere Sudobske države, 
ker bo to skupen interes vsega sve

tovnega proletarijata.
Naposled pa je notranji mir odvisen 

v ogromni meri tudi od odgoje posa

meznih narodnosti v medsebojnih od
nosih. Buržuazija je nalašč usiljevala 

manjšinam svoj jezik, samo da bi na ta 
način lažje ustvarjala nacijonalistične 

zmešnjave v narodnostih in hujskala 

svoje konacijonale kot priviligirano na
rodnost proti jezikom manjšin. Za Ita

lijana v Trstu ali Nemca na Češkem je 
bila sramoia, da bi bila se učila sloven
sko odnosno češko, torej jezik »infe
riornih«, podvrženih narodnosti.

Socijalizem pojde ravno v nasprot
nem pravcu v odgajanju mas različnih 

jezikov. Če bosta obstojala v eni in isti 

nacionalni republiki ali v delu take re
publike dva jezika, tedaj se mora za 

htevati, da se obe narodnosti učita v 
enaki meri drugi jezik, ker samo tedaj, 
kadar se bodo pripadniki različnih na

rodnosti, živeči na isiem ozemlju di- 

rekino lahko sporazumevali in izpo- 

znavali kulture svojih sosedov in način 

njihovega mišljenja ter njihove navade, 
se bodo tudi znali med seboj ceniti in 
spoštovati. Samo na ia način bodo 
lahko izginili različni predsodki o kul

turah manjšin, ki jih je buržuazija na 
umeten način splela, da ž njimi opraviči 

svoje razredno zasužnjevanje.

Zahtevam torej, da se učijo na Češ

kem vsi Čehi tudi nemško in vsi Nemci 
v ravno isti meri tudi češko; da se učijo 
v Julijski Krajini vsi slovenski delavci in 

kmetje tudi italijanski jezik in vsi ita

lijanski delavci in kmetje v isti meri tudi 

slovenski jezik; da se učijo na Kosovu 
vsi Srbi arbanaški in vsi Arbanasi v isti 

meri iudi srbski itd., itd.
Samo na ta način bomo lahko zabri

sali vsako sled predsodkov o privili- 
giranih in podrejenih kulturah.

To pa bo za proletarijat tudi ogrom

nega kulturnega pomena: na ta način 
se bo povečal kontakt med posamezni
mi kulturami, kar bo prav dobro učin

kovalo na splošni kulturni progres pro

letariata. To, kar je bilo buržuaziji za
preka in povod razdora, bo proletari- 

jaiu dobrodošlo sredstvo za udejstvo

vanje in širjenje njegove kuliure v več

jem, internacijonalnm merilu.

Naravno je, da bo taka državna enota 
potrebovala tudi svoj posredovalni jezik, 

da bi na ta način olajšala zvezo med 
posameznimi oddaljenimi narodnostmi. 

Mi smo praktični ljudje in nikdo ne dvo

mi v to, da bo ta jezik oni, ki je že danes 
posredovalni jezik v Centralni Evropi, to 

je nemški. Toda on ne bo to v svojem

birokratskem smislu, t. j. kot »državni« 
ali »uradni« jezik. Nemščina se bo po

učevala v vseh šolah Sudobske repu
blike obligatno, ali kdor bo hotel obče

vati s centralo v svojem materinem ali 
nekem drugem jeziku, fa bo to lahko de
lal brez vsake težkoče.

In tu smo že na koncu našega pro
blema.

Par pripomb k naši taktiki v narodnost
nem vprašanju.

Samo še nekoliko besed in pripomb 
k taktiki v našem narodnostnem vpra
šanju. Ko sem prvič govoril v tem smi

slu o narodnostnem vprašanju, so me 
naši sodrugi iz Hrvatske, Vojvodine in 

Slovenije takoj razumeli in se ujemali z 

mano v misli, da je bila ideja Balkanske 
federacije tedaj, ko se je bila porodite, 

f. j. leta 1909, in v tedanjih razmerah, 

t. j. lik pred nacijonalisfično- imperi- 

jalistično vojno mlade balkanske bur- 

žuazije proti turškemu cesarstvu, dobra 
proletarska deviza, toda, da pomeni 
danes, v teh razmerah, samo še roman

tično fikcijo in nič več. Mi moramo raz

umeti nacijonalno vprašanje dialektič

no z ekonomskega stališča in ne s sta

lišča buržuazne nacionalistične roman
tike, a s tega stališča moramo iudi vr
šiti svojo propagando za njegovo ko- 
nečno rešitev.

Samo na lej podlagi se bo balkanski 

prolefarijat in proletariat centralne 
Evrope lahko uspešno boril proti neiz

ogibnim novim vojnim konfliktom, ki 

nastanejo na Balkanu in v centralni Ev
ropi.

Rešitev narodnostnega vprašanja v 
Jugoslaviji torej ni samo jugoslovansko 

narodnostno vprašanje. Ono prehaja 

meje Jugoslavije, ono je torej vprašanje 
Sudobske federacije in ta se bo forej. 
morala baviti ž njim in ga konečno 
rešiti.

Kar se tiče poskusov posameznih na

rodnosti v Jugoslaviji za odstranitev 
svojih avtonomij (Hrvatska, Slovenija, 
Bosna, Črna gora) ali za popolno od- 

cepljenje (Makedonija, Vojvodina), sem 

mnenja, da jih mora naša stranka — 
jasno naglašujoč svoj program državne 
ureditve — brezpogojno podpirati tudi 

tedaj, kar izgleda, da je to interes do- 
iičnih lokalnih buržuazij.

Toda ne samo to: Delavci Jugoslavi
je se morajo potruditi, da prebudijo 

nacijonalno zavednost pri posameznih 
podjarmljenih narodih, pri katerih le-ta 

še ni prebujena. Tako n. pr. Albanci na 
Kosovem in v Metohiji. Mi moramo za

htevali zanje izrecne šole v njihovem 
narodnem jeziku in to iz dveh vzrokov: 

prvič, za to, ker jih lahko samo na ia 

način hitro civiliziramo, da jim damo 

šole v njihovem maternem jeziku. Bur

žuazija nacijonalnega problema ne mo

re rešiti, dočim ga bomo mi popolnoma 

lahko rešili. Na Kosovem in v Metohiji 

se tako stanje prav lahko provocira, 
ker tam se že pojavljajo »narodni bori- 
telji in rodoljubi«. Glede Nemcev in 

Madžarov velja, da, kjer zahtevajo šole 
v svojem jeziku in druge svoje narod

nostne pravice, jih mora naša stranka 
brezpogojno podpirati in jim ob vsaki 

priliki priskočiti na pomoč. Take naše 
pomoči ne smejo biti samo manever, 

iemveč popolnoma iskrene. Ravno isto 

velja tudi glede Makedonije, pa naj pri
hajajo ta vprašanja s strani »Makedon- 
sfvujuščih« ali druge buržuazije, ali pa 
s strani kmetov samih. Seveda vse to 
pod sledečim pogojem:

Da se vsa ia vprašanja vedno gle

dajo s stališča Sudobske federacije in 
ob vsaki priliki dovajajo v zvezo s io 

temeljno mislijo.

Naša zmaga pa ne odvisi samo od 
nas samih, namreč od proletarijata v Ju

goslaviji, temveč od dela vsega central

no evropskega in balkanskega proleta
rijata na tem polju.

IKonec.l

'121!2S!2jlS3lS!12!ISIi2]!2i52H28i3aiffilS3 

Sesianek ljubljanskih zaupnikov 

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

uri zvečer v »Delavskem domu.« 
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Položaj v Nemčiji.
»Državljanska vojna, beda, pomanj

kanje, propast Nemčije«, »Mi stojimo 
neposredno pred izbruhom nove revo

lucije,« tako in podobno, močneje ali 
slabeje doni iz vseh nemških časopi
sov, političnih govorov; nemški buržu- 

ji se tresejo, grozijo, žugajo ali kažejo 
odkrito svojo obupanost.

Gotovo! Tako kritičnih dni še ni pre

življala Nemčija, kot jih sedaj. Vsekakor 
je sedaj položaj kritičnejši kot za časa 

monarhističnega Kappovega puča.

Vse gospodarske vezi so pretrgane. 

Nobenega trdnega merila, kar je veljalo 
pred eno uro, ne drži več. Nič gotove
ga nič stabilnega. 1 dolar že nad 1 mi

lijon mark! Vse pada, vse drči navzdol, 
povsod poka.

Nihče več ne more računati s tem, 
kar ima, niti državni finančni minister, 

niti delavčeva žena, kar je na trgu, se 
ne more dobiti. Kar je za življenje po- 
frebno, ni na trgu. Narašča lakota, na
rašča obup delavnih množic.

Srednji stan propada. In v teh bičanih 

masah malomeščanstva, inteligence 
vstaja bes, v njih se poraja misel, ki je 

vedno močnejša, da spadajo k onim, ki 
z njimi trpe — k delavcem.

Kapitalisti plešejo na borzi, dvigajo 
dolar, ropajo ljudstvo. Vsi, od Slinnesa, 
Kruppa, Bozela, Wolffa, do malih ša

kalov, ki žro mrhovino, katero so jim 
pustili veliki jastrebi — ropajo nemško 

ljudstvo nesramno, zločinsko, ban

ditsko.

Vlada pa stoji brez moči, vije roke in 
se umika volji špekulantov.

Levo socijalistično glasilo »Chem
nitzer Volksstimme« piše: »Ne more
dolgo Irajaii, da zagrabi mučeno ljud
stvo po samopomoči, da zadivja po 
Nemčiji čarovniška sobota — in to mora 
priti — in tedaj bo ljudstvo razbilo vse, 
kar še ni ruinirano, tedaj bo tekla kri 

v potokih«.
Brez trdne podlage, brez razuma, 

brez volje koleba Cunova vlada sem in 

tja po razburkanem morju, dokler ne gre 
vse k vragu.

iz vsega njenega strahu se izraža le 
ena volja, porojena ne iz zavesti sile,

Mimogrede.
Radikalija in demokratija.

Ljubljansko »Jutro« stoka in joka, da 

v Jugoslaviji diktira »odbor osemnajste
rice radikalov«, ki ima komaj 580.000 

glasov v parlamentu in tlači opozicijo, 
ki ima čez 2 milijona glasov. Nas med

sebojno klanje radikalije in demokra- 

iije prav veseli in nam je všeč njih med

sebojno predbacivanje grehov. Prista
vili bi pa, da je za delavski razred vse

eno, ali je diktatura radikalije ali de- 
mokratije, klerikalcev, zemljoradnikov, 
radičevcev ali pa socijalpatrijotičnega 

'Kristanovega ministerijalizma in tem 

podobnih živali in smo si na jasnem, da 

bi diktatura sedanje opozicije bila rav

no taka, kakor je ona radikalije in da 

“fo opozicija ima skupaj z radikalijo ko

maj 2 in pol milijona glasov, medtem ko 

'Jugoslavija šteje čez 12 in pol milijonov 

prebivalcev, od katerega števila bi mo

rala imeti najmanj polovico glasovalno 

"’pravico. Ker pa je radikalija zasedla 

skupaj z opozicijo potom bajonetov 

vlado le z 2 in pol milijona s krvavimi 
bajoneti pridobljenih glasov, odvzela je 

pa vso pravico ostalim 10 milijonom 
jugoslovanskih državljanov in ker so 

jugoslovanski prebivalci v ogromni ve

čini delavci in kmeti, zahtevamo, da se 
bajonetska večina odseli iz parlamenta 

in pokori večini dela.

Resnici na voljo.

V štev. 14. »Lesnega delavca« je g. 

Tokan mnenja, da se ni šlo za pogovor 
o lesnemu delavstvu v splošnem in za 

»luštno« zabavo na veselici lesnega de

lavstva dne 15. julija t. L, kakor so to 
zlobne duše v štev. 14. »Glasa Svobo

de« povedale. Da ne bodo »popolnoma 
nedolžne« osebe zastonj obrekovane, 

moramo to notico popraviti tako, ka

kor je to v resnici bilo in kakor smo to 
ugotovili s številnimi pričami:

Ni res, da je v »črnem« avtu pridr
vela bela oseba, ki se imenuje Tokan 

Ivan; nasprotno je res, da se je v kle
rikalnem avlu, v »črni« družbi pripeljal

ampak iz nagona po samoohrani vla

dajočega razreda, to je volja za bru
talno nasilje proii tlačenim, bednim, 
gladnim.

In tako je slavna Cunova vlada pre

povedala demonstracije, pripravljene 
po komunistični stranki Nemčije (KPD) 

za 29. julij proii fašisiorn. »Republikan

ska« vlada je sklenila, da vzame v za

ščito monarhistične fašiste.

Kaj je odgovorila KPD na ia ukrep 
vlade?

Izdala je poziv na delavstvo, v kate

rem pravi med drugim: »Cunova vlada 

ščiti bele garde. ÀIì delavstvo si bo 
izvojevaio pravico na ulico! V obratih 

se ustvarja enotna fronta boja proii fa- 

šisiovski Cunovi vladi, za revolucio
narno delavsko vlado. Nobena prepo

ved demonstracije ne more zadržati iz 

obupa porojenega gibanja mas. Bližnji 
tedni in meseci bodo prinesli iežke od

ločitve za nemško delavstvo. Zato je 

mobilizacija mas za odločilne boje za
poved ure. Naša ura sicer še ni prišla, 

ali ona je bližje, nego mnogi mislijo! —

— Sedaj velja železna disciplina in 

združena sila. Korak za korakom mo
ramo osvojevaii postojanke. Ne napasti 

trdnjave, ki še ni zrela za napad! No
benega obupnega izbruha! Ampak od

ločno, trdno, enotno marširanje v za
upanju v svojo moč! —

— in cilj: zavzetje oblasti po discipli
niranem delavskem razredu, oprti na 

najširše delavne množice! —

— Pridite v masah!«

In mase delavskega razreda Nemči

je so se ravnale po direkiivi komuni
stične stranke Nemčije, kljub prepovedi 
demonstrirale po vseh mestih proti fa

šistom, proti Cunovi vladi, za revoluci- 
jonarno delavsko-kmečko vlado.

Vsi načrti fašistov so bili preprečeni, 

vlada osramočena, komunistična stran
ka je dokazala, da popolnoma obvlada 

položaj, sijajno je izvršil mobilizacijo 
vseh revolucijonarnih sil.

Delavski razred vsega sveta gleda 
lahko vzpričo iega svetlo v bodočnost.
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funkcijonar lesnega delavstva gospod 
Tokan Ivan. Ni res, da se je ta oseba 

»luštno« zabavala pri mizi g. dr. Golie; 
nasprotno je res, da se je tajnik Zveze 

indusirijcev g. dr. Golia ugodno osečal 

pri mizi g. Tokana; dalje ni res, da je 
ponočni davek pobiral neki sodrug; na

sprotno je res, da je davek pobiral 

funkcijonar Zveze lesnega delavstva in 
končno ni res, da se je šlo za interese 

lesnega delavstva v splošnem, nego je 

nasprotno res, da se je šlo menda samo 
za interese funkcijonarjev lesnega de
lavstva.

Prosim sodruge, da oprosie, ako sem 
prvič bil malo netočen, v bodoče pa 

bodem nastojal, da iakoj v prvem po
ročilu stvar prikažem v pravi luči.

Kibic § 13.

Županski socijalizem.

V eni zadnjih številk »Glasa Svo

bode« smo očrtali, kako je mestni žu

pan ljubljanski ščitil interese naših va

jencev prepuščajoč, da o tem zelo 

važnem vprašanju rešuje bančni sindi

kat in zveza indusirijcev. Danes pa 

moramo odkriti nov škandal, ki vse do

sedanje prekaša. V »Jutru« od 3. avgu
sta 1923 je proglas mestnega župana 

ljubljanskega g. dr. Periča, ki poživ

lja ljubljanske meščane, da razobesijo 

državne in slovenske trobojnice, ker se 

po njegovem mnenju vršijo »troje za 
slovensko in jugoslovansko in socijalni 

razvoj važnih prireditev«, namreč: kon- 

giesi udruženja jugoslovanskih novi

narjev in učiteljev ter neka 25 letnica 
nekega »slovenskega zidarskega in te

sarskega društva«. Obenem pristavlja 
župan, da bo na mestnih poslopjih dal 

razobesiti slovenske trobojnice, da po
kaže narodno zavest.

Koga pozdravlja ljubljanski župan?
Udruženje jugoslovanskih učiteljev, 

ono pohlevno čredo, ki poje psalme 
vsakemu reakcijonarnemu režimu, pa 

bo jih pelo menda tudi ljubljanskemu 
županu, one učitelje, ki so v svoji zad

nji seji odobrili sklepe in apaško delo 

»Orjune«.
Udruženje jugoslovanskih novinarjev.

onih novinarjev, ki vsako delavsko gi

banje popolnoma gospodarskega in so- 

cijalnega značaja že v naprej ozname- 

njujejo kot puntarsko in državi nevarno 
gibanje, ono novinarstvo, ki je s svojim 

hujskanjem proti delavstvu tolikokrat 

doprineslo, da je nešteto naših sodru- 
gov in delavskih funkcijonarjev bilo 

pretepano in ležalo mesece in mesece 

v ječah, brez zaslišanja, ono novinar

stvo, ki je plemensko mržnjo v Jugo

slaviji izzvalo do vrhunca, ono novi
narstvo, ki je hvalilo krvnike Zaloške 

ceste in pelo psalme tedanjemu ljub
ljanskemu črnemu režimu itd.

Zidarskemu in tesarskemu društvu, 

eni žolii strokovni organizaciji, ki dela 

samo parade, ovira pa delo razredno 
zavednim delavskim strokovnim orga

nizacijam, torej oni organizaciji, ki od

daljuje zidarje in tesarje od svoje sta

novske bojevne organizacije »Zveze 
stavbinskih delavcev«.

Socijalisi župan pozdravlja žolte 

kontrarevolucijonarje in razobeša jim 

v časi trobojnice! Zdravo županski so
cijalizem!

Strokovni pregled.
V Angliji

trpi angleško delavstvo vsled brezposelno
sti, ker si industrija ne more najti za  svoje 
izdelke odjemalcev, ker ima previsoko va
luto. V Olasgovu se je od početka leta 1923 
število m ladoletnih brezposelnih delavcev 
pomnožilo od 7000 na 11.500.

Brezposelni so si ustanovili svojo organi
zacijo brezposelnih, Unenployd Workers 

Organization , ki se ni priključila nobeni 
obstoječi centrali, niti internacijonali. Torej 
nevtralci, kot so pri nas v Sloveniji lesni 
delavci, grafičarji in uradniške organizacije.

Ko so stopili delavci v pristaniščih v 
štrajk, jih je reform istična centrala s pozi
vom na delo izdala. S tavkujoči so na svo
jih shodih protestirali proti taki izdaji in 
zahtevali, da se birokratje pokorijo masam 
in ne narobe.

Podjetniki v stavbinski industriji so hoteli 

p lače stavbinskih delavcev zmanjšati. De
lavci so stopili takoj v stavko, nakar so 
podjetniki odstopili od svoje namere. S tav
binski delavci imajo sedaj 44 urni tedenski 
delavnik, in ker so podjetniki podaljšati de
lavni čas, so delavci sklenili stopiti takoj 
v stavko.

Tudi strojevodje in kurjači se pripravljajo 
za borbo proti zn ižanju delavskih mezd in 
proti podaljšanju delavnega časa.

V W hitehaven so rudarji v šfrajku. Prišlo 
je celo do spopadov med policijo in stav- 
kujočim i, ki so navalili na rudniške kon- 
sume. Razb ite  so vse rudniške naprave. 
Privatne trgovine so se zavarovale z ž ič 
nimi ograjam i pred zopetnim i naskoki.

Brezposelnost v lesni industriji.

V Mitroviči, Indjiji in Zagrebu je pom anj

kanje dela. Drvodelci ne potujte v te kraje.

V Beogradu in Splitu

se nahajajo stavbinci v mezdnem gibanju. 

Ne potujte v te kraje.

K ro jači in usnjarji

se nahajajo v mezdnem gibanju v Beogradu, 
Zagrebu in Varaždinu. Ne potujte!

Akc ija  za  ujedinjenje železničarjev.

V Zagrebu so že lezničarji izvolili pari
tetni odbor, ki bo vodil vse predpriprave, 
da se združijo v enotno organizacijo  že- 
/ezničarji od Saveza in neodvisni. Tak od
bor je izvoljen tudi v Mariboru.

štra jk  lesnih delavcev v Mislinjah

lraja že tretji teden. Delavci so odločeni, 
da vstrajajo do konca. G ospoda Pergerja 
in njegove maiirese stražijo žandarji. To je 
najnovejše, da žandarji vršijo lakajsko 
službo pri podjetniku.

Štrajk pom orščakov na Jadranu

še ni končan. Nekateri lastniki ladij so že 
pristali na zahteve mornarjev in ti oprav- 
ljajo sedaj obalno službo. 1. T. F. je sklenila, 
d a  ne bo v nobenem pristanišču raztovor- 
jala ladij, ki pridejo iz Jugoslavije. Stavko- 
lomcev med mornarji ni.

N a Poljskem

je delavstvo stopilo v stavko, ker podjet
niki niso pristali na zahtevano povišanje 
mezd. Poljska v lada  je razbobna la  po sve
tu, da je stavka po litična, kar pa  ni bilo 
res, ker se je delavstvo povrnilo že  četrti 
dan na delo, ko so podjetniki pristali na 
65% povišanje mezd.

Kako izračunavajo  v Rusiji m inimalne plače.

Vsled padca  rublja in ker so poskočile 
cene življenskih potrebščin, se v Rusiji iz
računava m inimalne p lače  na sledeči način:

Kot podlogo se vzame 36 predmetov v 
oni količini, katero delavec povprečno po 
rabi na mesec. Vrednost teh predmetov je 
pod laga  za  povprečno m inimalno mezdo. 
Ker pa se cene teh predmetov hitro menja
vajo, se vrši regulacija vsakega 1., 8., 15. in 
22 . v mesecu. Da pa delavec ne trpi škode, 
ker dobi m ezdo pozneje, ko se je draginja 
povišala, se v pogodb i vsakokrat določi 
gotov odstotek, ki se dop lača , če draginja 
med tem časom  naraste.

In pri nas? 10.000 rudarjev zasluži n. pr. 
16. julija 290.000 dinarjev, katere pa  dobi 
izp lačane šele 11. avgusta, torej šele po 4

tednih. Trboveljska družba že pri tej špe
kulaciji z denarjem rudarjev zasluži laliko 
velike svote. Tudi proti tej spekulaciji bodo 
morali rudarji ob priliki nastopiti.
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Dopisi.
GUšTANJ. Mezdno gibanje v jeklarni 

Ravne pri Guštanju. Delavstvo jeklarne 
Ravne je imelo z ravnateljstvom mezdno 
pogajanje  dne 23. julija. Izid pogajanj je 
bil za delavstvo naravnost obupen. Mislili 
smo na prvi mah, da smo delavci enega 
posestnika, pa kakor se je pokazalo, se 
je pri teh pogajanjih delalo velike pro- 
tekcije, s katerim i so naši vrli socijaipairi- 
joti živahno soglašali, na primer pri Mar
tinovi peči imajo ob nedeljah 50% na te
meljno p iačo , dočim  se p lača  ključavničar
jem nedeljsko delo 35% in v kotlarni in 
plinarni samo 25% na temeljno plačo. S 
tem je jasno dokazano , v kako bratskem 
objemu stojijo naši socijalpatrijoti s podjet
nikom. Dokazano je s tem, da so pri Mar
tinovi peči večinom a socijalpatrijotje, do
čim  so v drugih oddelkih delavci, Iti ne 
trobijo v socijaipairijotski rog. Citalo se je 
v »Delavcu« z dne 26. julija, da se je do
seglo prib ližno tislo višino plače, kakor jo 
imajo na Jesenicah. Tam so dosegli 20%, 
dočim  v jeklarni Ravne samo 8—10%. Rav

natelj sicer obljublja in hrani delavce s 
samimi obljubam i, da smo res postali že 
taki »debeluhi« in strgani, da se že neka
teri samega sebe sramujejo. — Delavstvo 
protestira proti tej pogodb i in se sami med 
seboj prepirajo. Kako bi se pa  dosegel 
večji košček kruha, tega se pa večinoma 
ne zavedajo.

Naša edina rešilna pot je močna, raz
redno zavedna, bojevna enotna kovinarska 
organizacija !

Živeli razredno-zavedni proletarci Me
žiške doline!

Živela enotna kovinarska organizacija!

TRBOVLJE. — Jako čudne in neverjetne 
sivari se dogajajo  od strani razredno za
vednih Amslerdamcev. Pravimo razredno 
zavedni, ker imajo vedno razredno zavest 
na jeziku, ali svoje otroke pa vzgojujejo 
popolnom a v meščanskem duhu in jih po
šiljajo v Sokolske in Orlovske vrste. In te 
soc. patrijotske žene si upajo terorizirati 
otroke razredno zavednih starišev, ki so 
organizirani v borbeni organizaciji zveze 
rudarskih delavcev. In ia  teror in sramotne 
izraze je pričela izvajati žena soc. patri- 
joia, Frančiška Ajdišek. Vemo, da so otro
ške skupine, katere so se zasnovale v 
Trbovljah od strani razredno zavednih so- 
drugov, trn v peti tej skrahirani soc. pair, 
bandi. Povejmo tej umirajoči družbi, da 
pusti našo deco pri miru, ako ne, stopi 
razredno zavedna proletarska mladina na 
branik. Več omladincev.

Poslano.
V zadnji štev. »Nove Pravde« se je pod 

vestnikom »Bratstvo« imenovalo tudi rnoje 
ime, da sem bil izključen iz izobr. društva 
»Bratstvo«. Primoran sem v obrambo svoje 

časti izjaviti sledeče:

1. N isem bil izključen, kakor se mi pred- 
baciva, temveč sem izstopil sam, ker sem 
prišel do spoznanja, da v »Bratstvu« ni 
mesta za proletarsko izobrazbo.

2. Ker »Bratstvo« ne goji v svojih vrstah 
enakopravnosti, ampak vladajo v njem 
ljudje, ki so s svojim dvoumnim delovanjem 
zaslužili že  davno, da se jih vrže iz po
štene družbe, zato nisem hotel igrati lej 
čedni družbi pajaca.

Toliko javnosti v pojasnilo in Vam go
spoda okoli »Bratstva« v Zagorju v poduk, 
da se ne boste prihodnjič brez potrebe 

osmešili.
H koncu še to: če boste tako temeljito 

»čistili« v svojih vrstah, bodo odšli vsi, ki 
imajo še kaj proletarskega čuta, od Vas 

in ostane Vam le še klaverno ime.

Klenovšek Joško.

■ I
g  12. avgusta ì. 1. se vrši v hotelu jg

»Tivoli«

V E L I K A  V E S E L I C A  i
K O V I N A R J E V

H !
S z izbranim vzporedom, na ka~ i

tero opozarjamo že danes ■
S vse sodruge in sodružice od i

blizu in daleč. — Spored bo j
pravočasno objavljen. 5
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Tiskovni sklad.
Bukovnik Peter, Jesenice 5 Din, Letnar 

Ivan, V ič 4 Din, Gruden Franc, V ič 2 Din, 
M avrovič Ivan, Ljubljana 3 Din, B laževič 
Ivan, Ljubljana VII 1 Din, Hauptman Peter, 
Ljubljana 1 Din, Andrejašič Andrej, Brezo
vica 2 Din, Jazbinšek Vinko, Ljubljana Vil 
3 Din, Inglič Karol, Skofjaloka 1 Din, Mav
č ič  Ignac, Bled 2 Din, Sodrug Ojsterc, na- 
bi al 1.600 Din. Skupaj 1.624 Din. Zadnji iz
kaz 5.314 Din 50 p. Skupaj 6.938 Din 50 p.

Q B B B B H B B se sH n e a ß fa a H ß B e ig

Lastnik in izdajatelj Konzorcij. 

Odgovorni urednik Anton Šušteršič.

Tisk tiskarne »Merkur« v Ljubljani.


