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V splošno obrambno akcijo
Rrdukcija ne divja samo v revirjih 

Trbovel|*ke družbe in ludi ne u in o  na 
železnici. Obeta te tudi drugod.

Kranjska industrijska družba grozi 
I  redukcijo, tovarna cementa v Zidanem 
mostu se zapre s I . oktobrom ministri 
v Beogradu pa napovedujejo, da bo 
60.000 uradnikov zletelo na cesto.

Vsepovsod, vsepovsod sama reduk
cija, reduKcija in rcdukcija Pogini, te  
ne moreš živeti — tako vekvd v raz
košnosti zakopana vladaj* č t  gospoda.

In še hu|še bo, dokier ne nastopi 
odpor.

OJpor pa mora biti

splošen po vsej državi.

O J rudarjev in železničarjev se mora 
razširiti akcija na vse delavstvo, kajti 
ves proletariat v vseh industrijah je v 
nevarnosti redukcije. Uelavci in name
ščenci

vseh strank, 
vseh strokovnih zvez, 
vseh industrij, 
vseh pokrajin

enotno v splošno obrambno akcijo!

Pozivamo zato vse razredne delav

ske politične stranke (Socialistično stran
ko, Socialno-drmokraUso stranko, sku
pino .Zedinjenje*) in vse razredne stro
kovne organizacije (Strokovno ko msijo 
in vse centrale in p>kra|inske odbore 
strokovnih zvez), da skupno z delav
skimi organizacijami t stale Jugoslavije 
amsterdamske in neodvisne smeri

organizirajo splošno obram bno ak
cijo: protestne shode po vsej d r ia v i.

Enotnost delavstva — je zapoved 
časa. Enotne akcje — zapovedujejo 
interesi rudarjev in železničarjev in vsega
delavstva.

Proletariat Slovenije pri teh težkih 
redukcijah ne sme biti osamljen, ampak 
se mora

zediniti z ostalim  proletariatom.

Delavci! Povsod: na železnici, v 
tovarnah, rudnikih in drugod, ustvar-
i»i»e

enotne akcijske od b o re

za obrambo pred redukcijo v znamenju 
delavskega razrednega boja.

V vsej tej akciji pa mora proleta
riat Slovenije in Jugoslavije mogočno 
dvigniti svoj glas

za  strokovno

kajti zaradi razcepljenosti nas kapitalisti 
napadajo in premagujejo. Ako nikdar
preje, je vs*j seda, postalo za sleher
nega delavca jasno, da se ipora zavreti
za str ’kovno enotnost in da mora s  
pestjo pregnati vsakogar, ki bi kotel 
razbijati ali savo preprečevati strokovno 
eaotnost. Z vseh sh dov. z vsake akci|e, 
iz vsakega enotnega akcijskega odbora 
se mora /ato sl šiti geslo:

zedinjenje URSS in CRSOJ! 

Naše zahteve so:
Ustavitev redukcij!
Vse reducirane sprejeti nazii na delo! 
Vsem izpitim in reduciranim delav

cem brezposelno podporo s strani dr
žave. občine in delavske zbornice!

N> benega zniževanja plač! 
Osemurnega delovnika si ne damo 

p o d u š i t i !
Za delavsko kontrolo nad produk

cijo!
Enotni v boj za izvolitev obratnih 

zaupnik v !
Za enotno str .kovno gibanje v Ju

goslaviji !

Železničarji in delavci Niša za strokovno 
.zedinjenje !

Gibanje za strokovno enotnost na
rašča. Nikdo ga ue more ustaviti. Vedno 
znova in zopet čujemo, da se delavske 
mase zbirajo okr* g prapora enotnosti.

To pot prihaja mogočen gla* iz 
Srbije, iz Niš). Livarji v železniški de
lavnici so bili prvi, ki so dvignili za
stavo enotnosti. Iz njihovih vrst je z 
elementarno nevzdržno silo izšla pjrola : 
Zedinjenje URSS 'n CRSOJ!

Šli so livarji m ustvarili odbor enot
nosti Iz organizacije URSS m pidruž- 
nice CK. OJ so delegirali delavce v sku
pen odbor, ki je pozval oba meJstro- 
kovna odbora na skupno posvetovanje. 
Samo tri seje so zadostovale, da so sc 
delavci rečni delavci Niši sporazumeli 
in se podali na delo za strokovno enot
nost.

Pozdravljeni !

Sijajne izjave članov URSS. 
Preko razbijaških birokratov -  do  

zedinjenja!
S. ut ru k Milovan Kakovif, flan I I  WS, 

j«  i.» prvi ic ji  dejal:
„Po Bojam mitljenju asm» politiziramo. 

Sodruga Stojičevič in Nikolié govorita la  
Amsterdam, Dedijer io drugi pa proti. 
Mislim, da tega mi na moremo rotiti, pa i 
pa bodo o lem odločali de lega te . Nicer 
som p ris ta t proporc ijs, kajti aavez a 5000 
{lani n. pr. ne moro imoti pet delegatov, 
kolikor jib  ima aavai a M) (lani. Ako ae 
latoa ne sporasnmemo, v enem lota ne bo 
nikogar ae  v Delavskem domu ne v Dol. 
sborniei. socialisti im erjajo komuniato, 
poalednji sopet proglašajo socialiste za 
ftpijono in bu ria jske  agoate. Dal «vei ee- 
voda ae  vorujajo nikomur in tavajo sa 
burtuasijo.

Vodatva moramo re l i :  dovolj ato ao 
prepirali in naa apravljali v k rog; oni 
lopo širijo , a  ml so proklamo.

Ilil sam v Helgradu in vidol aam, da 
niti oni niti drugi nimqjo nikogar.

Mi livarji apoltujamo CKSOJ ia 1'KSS, 
T oda io  no boata botola s nami no bomo 
■ I  sa  aja. Kajti Urarji smo spossali, kako 
koriatno ia blagodojno jo  skupno doto.
O rpraSanjn internacional ai potrebna di
skusija.*

Na drugi seji je  izjavil iati »odru? : 
„K ar ae tiče kongresa zedinjenja, je  

točno, da se zedinjenje ni izvrtilo, ker se 
Se redn  i nahajajo samostojni .Saves gra- 
likarjev in Savez bankarskih iinovnikor ter 
CRSOJ z vsemi priključenimi svelami iz
ven zedinjenje. Zato ne moremo refi, kdor 
hoče zedinjenje, naj blagovoli pristopiti * 

Sodrug lleljanski (CRSS) je  izjavil: 
„Sodrugi, nam vsem je  jasno, da mo

ramo delovati za eno atvar, namreé da 
fim prej dospemo do zedinjenja. Kadar 
ae zedinimo, bomo izbirali, kateri inter
nacionali pripadamo. V one zgoraj na vod- 
atvu nimamo vef zaupanja,“

Ila, da, samn od spodaj navzgor ae 
u atrarja  prava, resnifna delavska enotnost. 
Pod pritiskom maae ae bo izvriilo stro
kovno zedinjenje.

*

Poziv vodstvu URSS in CRSOJ. Za 
platformo avtonom nih zvez.
Zastopniki obeh strokovnih organizacij 

so na trenji srn ji seji 30. avgusta apre- 
jeli tudi poziv in reaolucijo, ki ao jo  skle
nili poslati na  obe cen trali strokovnega 
g ibanja v B elgrads Poziv ae glasi:

S k l e p

sprejet na akupni seji delegatov krajev- 
aogr. m edatrokornega odbora CKSt ij, kra- 
je rn eg a  medatrokovnega odbora l ’KS£J in 
odbora livarjev nitko Železniške delavnice, 
ki ae j e  vrlila  ua vzpodbudo obeh struj 
livarjev r  te leznilk i delarnici dne 27. av
gusta leta r  Nišu.

Po večstranski diskusiji o polo tsju  de
lavskega rasreda aeja

k o n i t a t l r a :

I. Poleg drugih rs ro k o r  as alabla po- 
lotaj mezdnih delarcav v prvi vrati radi 
razoepljeaosli strokovnsgx g iban ja v J u 
goslaviji. llelavstvo pntiaka aonalno-po- 
litiina reakcija in pridobilro lo g o r i l i  stro- 
kornili s re s  nuifuje ofan aira  kapitalistih  
naga rasreda.

ii. Zedinjenja strokovnega gibanja, ki 
ga Ja dolaratro iako la ljno  pričakovalo, 
aa a lanskim kongresom a i  popolnoma 
lsrsd lo  ša  daasa obatoja CKSOJ in svasa, 
ki ao mu priključene, nadalje Mave« ban-

€votii v bol si ixvolittv obratalb impiikop !

karskib iinovnikov m Zveza grsfifaili de
lavcev, ki ao izven obeli strokovnih skupin.

3. K er bofemo popolno, enotno in or- 
f ran u raao  braniti in satoiUU inter»-« de- 
lavstra. ker se zavedamo te lj  vseb gru- 
pacij za popolno zedinjenje strokovnega 
gibanja, smatra skupna seja potrebno, da 
predloži za bazo in izhodišče popolnega 
strokovnega zedinjenja platformo konfe
rence avtonomnih / vez grafikov in bančnih 
uradnikov, ki se je  vritla  dne 'Z7. in '2 h. 
julija t. 1.

4. Po iiateui mišljenju je  treba zahte
vati od merodajnih forumov, da se fim 
prej pride do popolnega zedinjenja stro
kovnih organizacij. Zato sprejema sledečo

r e s o l u c i j o :

1. Ila se takoj skliče konferenca čla
nov strokovnih organizacij ene in druge 
smeri . . ., da ae ideja zedinjenja udomači 
tudi med člani obeli strokovnih smeri.

'J. Ila  se za tem vrti splošen shod, 
na katerem ae bo govorilo o potrebi po
polnega strokovnega zedinjenja. S tega 
ahoda se pošlje resolucija CKSOJ u in 
I l i S S - u  V njej se zahteva, da se konča 
bratomorna li tk a , da obe strani atopila med 
aeboj r  stik in da se skupno s  avtonom
nimi sve lam i grafikov in bančnih u rad 
nikov pričnejo pogajanja sa  popolno se 
U r je n ja  s trokovnega g ibaaja  Vrhu ir  .ra 
naj se uaglasi. la bosta oba medstrokovaa 
odbora nadalje popularizirala in priprav
ljala popolno zedinjenje med delavci N'ita 
in okolice. Delavci čutijo uevzdrsno ieljo 
in potrebo po zedinjenju ter uvidevaio, 
da med njimi ni o r ir  tej zdrukitri. <'e ob
atoja med rodstvom. ee morajo čim prej 
odstraniti in ustreči leljam in potrebam 
delavskega razreda.

3. Resolucija ee obelodani v vseh do
larskih listih, da bodo tudi druge erga- 
niaaeijo sah tavale  od vodstva čimprejšnje 
zedinjenje strakovnih  organizacij.

27. avgusta I9 jt!  r  Nišu.

t. Delegati lirarjev »odbor enotnoati) : 
I j a b i t a  Jevtovič, livar (CKSOJ), Milovan 
KiAotič, Hvar (URSS), Martin liajnc, lirar 
(ITtSS), llnšaa  I hm itrijen i, ttvar (CRSOJ).

II. D« lagati medatrok. odbora CKSOJ: 
l .a sa r  Kodijer, ključavničar; Itragatin Jo- 
vll, k rujaiki pomočnik : « a ra  Navoaai, ko- 
valk i daiavoe; V Temaievič, lasni dalaroe.

i l l .  Delegati medelrok. odbora CRHS : 
H é a  Nikol ii, k rojaiki dalaroe; Potar Ni
koli!, aradnik bel« «cajae , Teodor Ite- 
jjnaski, kri.faOki d o la r .e ;  I J .  š tu jiiev it, 

krojaški delarec.

Javen shod.
Končno se j e  enoglasno sklenilo skli

cati sknpui shod za petek 10. »eptombrs

Nadalje j e  krsjevni medstrokovni odbor 
v Nišu pozval v manifestu Tie strokovne 
podružnice po vsej Jugoslaviji, da sa- 
vsem ajo isto  pot.

Sodrugi, urovei in nead risn il  Ako rai 
n apra rimo tak korak, k< t ao ga n iik t 
daterei, ae  bo aobe« bir krat mogel ori- 

■ • a t i  ia aavlaierati a trakeraega  zed u ioaja  
delavcev.

Na« pozdrav.
Cin, je  naie uredniiteo prejeto eaaS

O ten .' banje in 1 isthjskik delavcev J
je  Uk j  v aoboto l i  t . » .  I  
sojaven pozdrav :

„Heinz Martin, l.eijauins u l  64, N it,
Poa navijamo naitopleje skrijo  teles- 

ničarjev m delavcev Nita za strokovno 
zedinjenje I KSS in r lu » u j.  Helavstvo 
Slovenije zagotavlja svojo p o n č .  Živel 
proletariat N ita .“

Pozivamo n a te  sodruge in strokovne 
podružnice, da  enako pozdravijo r  p is
mih akcijo  m ik eg a  delavstva.

I stvarjsjmo delavsko i pozicijo r  ZlisZ 
proti aakiknjenem u vodstvu r  Helgrada 
in soeialpatriotaki komandi r  l.juMjaai.

*

V skrajnem času prihaja rzpodbuda 
k strokovni enotnoeti.

V Slov-niji s -  p e if ica  socialističnih 
voditeljev trudi na vso moč, da obdrii 
■ ta e sut i f  k m m i i -i e pod svojo komen>i<
Zato nočejo ti razbijači ničesar alitati o 
zedinjenju L'KSđ m CKSOJ.

Socialno-demokratična stranka Napre- 
jevci Zopet z druge strani ustanavlja svoje 
lastne strokovne sekcije in tako razbija 
strokovno združitev.

Skupina .Zedinjenje* se je  v inani- 
' testu sicer izjavila za strokova > enotnost, 

toda med splotnimi frazami m a n j k a  tako 
krvavo potrebna parola po zedinjenju 
IK S S  in l 'lü iO J . In pomislite, d e la ir i, ob 
času redukcij »e glasilo „Delo“ te sku
pine niti z besedico ue dotakne lega tako 
vatnega in tivljensko nujnega vpratanja.
V čem se potem razlikuje skupina „Ze
dinjenje* od Socialistične atranke T oneta 
Kristana ?

Kdino skupina Deiaviko kmečkega lista 
in uaša .Knot^oat* se b o r ia  za popolno 
strokovno zedinjenje

potom splošnega dem okratičnega se- 
d injevalnega kongresa vseh razred 
nih zves.

12 u p dela
na separaciji v Zagorju.

N j  separacip Trboveljske družbe v 
Zagorju se |e zadnje štirinaist dni uvedlo

12 urno delo .

Priudete  so zlasti delavke.
Kam lo m en? Sodrugi, s tem po

staja jasno, da hoče Trbovei|ska družba 
podsi|šsti delovni čas. Tudi v drugih 
krajih m v rovih ter na dnevnih kopih 
bo po teh redukcijah hotela prisil» se
stradane rudarje, da se podal|ša delovnik.

Rudarji, rudarke! Ne dajte tega! 
Branile sc! Dovoli je osem ur dela!

Organizirajmo akcijo po celi državi !

Sod ruga Hlebec in Peterkovih
na svobodi. V aoboto dne 1 1. t. m. ju  ja  
izpnstilo drtavao p ra rd a ü tru , ae da bi 
rlotilo prvotno nasnanjene pritotbe. Po 
ekoro petmesečnem sapors kličemo eo- 
dragoma na t posdrav:

Dela iaa t ia oblaat!
Dol s sakoaoia o sa iiiti d r t a r e '
Svobodo sa delatako-kmeiko gibanje!



Vladni komisar nad Trboveljsko dražbo.
Se ne potrjene vesli pravijo, da je 

vlada imenovala radičevca Prtpeluha za
svojega komisarja.

Kaj naj to pomeni?
Predvsem, da ie nevarnost redukcij 

za rudarje Se v d n o  tu. Konflikt med 
držav.) in TPĐ še ni poravnan, temveč 
deloma po štren.

Nadalje pomeni postavljanje komi
sarja pritisk gotovih kapitalistov in bank 
potom državne oblasti na Trboveljsko 
družbo, da izsilijo od nje gotove koncesije.

Kako to?
i rb< veljssa družba je mer.da edino 

podjetje v državi, ki vrši ogromne aku
mulacije. Vsak dan ima Trboveljska 
družba nad pol miliona dinarjev dobička.

Ta dobiček se je baš po redukciji 
spomladi še povečal. Samo režijski stro
ški so se zmanjšali za 35%».

Radi tega obhaja kapitaliste in banke, 
ki jim še m dovolj pr. fila, slast m želja, 
da nasilij > svoje blagajne in žepe z 
onimi mdjoni, ki jih Titoveljska družba 
iztisne iz rudarji v Delež h ćejo imeti 
pri tem najobilnejšem izkoriščanju!

Za lo gre.
Z vladnim komisarjem »c vrš' samo 

boj med posameznimi kapitalističnimi 
skupinami ?» delež na rgroirnih pro

fitih. Domači buriu ji hočejo priti h ko
ritu, k i je  bil dozdaj v večini na raz
polago samo tujim  francoskim magnatom.

Torej, rudarji, pripravite se, še več 
izkoriščevalcev in pijavk vam bo sedk» 
na vrat! Na val račun se bo r «botala 
gospoda.

Ali bo torej zaradi trga kaj boljše 
za rudari*-, ko je imenovan konisar?

Ne! Se slabše.
Potem p i še ena stvar je, ki bo po

slabšala pol' žaj rudarjev in sicer:
Kar bo v bodoče ukrenila Trboveljska 

družba, bo obenem diktat državne oblasti 
v veliko večji meri kakor dosedaj.

Razredni boj se tako poostruje, raz
širja in poglablja ter zadeva bistvo ka
pitalistične diktature: meščanskodržavo. 
Strokovni boj za kos kruha se izpre- 
nunja v političen konflikt z drž >vo . . .

Rešitev je končna le v delavski kon
troli nad pri dukcijo in v social zaciji 
premogovnikov m vseh prrdukcijskih 
sredstev.

•
Dodatek. Delegacija Del. zbornice 

iz Ljubljane je predlagal« vladi, da se 
postavi vladnega komisarja nad TPD. 
Boljšega služabnika si gospoda ne more 
želeti

Skupno s kapital, zbornico.
Helavaka sbornie* , t  po lli la  v Helgrad 

delegacijo, ki naj posreduje pri vladi radi 
redakcija  * rudarskih revirjih.

Istočasno ja  tudi zbornica l a  trsovimi, 
obrt ia iadastrijo  poslala svoje odposlance 
v Belgrad o isti stvari. 8  kskin im  na- 
■e n o m  't Kaiam e »e, da u g o v a r ja  j0 braai 
interese slovenske biirJuazije, alovenstyh 
bank in industrije.

In zgodilo se je ,  da so ob« delegacija 
potovale skupno.

I.ahko si predstavlja aio, kaj bodo ru 
darji do tika li  od take „skrije* . 1 ' ai-eno 
ien ila rae r ijo  in n o r i a  te  militaniacijo.

Naglasiti moram > tudi, da j e  delov an ie 
socialističnega vodstva Delavske iliornice 
takšne, da mora -(travili vsakega burtu ja  
v sadovoliatvo Kajti socialiatično vodstva 
Delavske sbornie« se ae  naslanja na n n i  
in silo razrednih strokovnih organizacij 
te r  ne apelira na odpor proletariata. < Ino 
nasprotno lil».la po opori pri burtusziji, 
pri zb. raici za trgovino, obrt in industrijo, 
ono se lovi za kapitalisučue koncesije in 
drobtin i. e.

K sdar j e  pa tak polciaj, da  vodstvo 
Del. zbornice prosi za milost pri gospodi, 
ne reliektira pa na proletarsko moč, tedaj 
j e  v nevarnosti Del. zbornica, da kakor 
bolniika blagajna pride pod komando vlad
nih in burlu jskih  komisarjev.

Za socia lizacijo  
prem ogovnikov.

Poglavje o  zmanjševanju proleta
riata.

Toliko trpljenja in revščine rudarji 
še n.so doživeli po vojni kolikor letos. 
Dari za dnem nove nadloge in danes 
je življenje in ohM >j rudarskega delav
stva v nevarnosti

Dokler bo Trbiveljika družba imela 
rudnike v sv >jih rokah, dokler bodo 
kapitalisti gosp darili v rudnikih v to
varnah in na ž-leznici, tako dolgo b do 
tisoči in tu  či na cesti, kajti kapitalisti 
bodo vedno zapirali t »varne in ustavljali 
rudnike, k -dar jim bo to pri fit narek val.

Zito bo rudarsko delavstvo le tedaj 
doživelo boljšo bodočnost, če bodo rud
niki v njihovih delavskih rokah, če se 
izvede socializacija premogovnikov

Teko smo zapisali v letaku, ki smo 
ga izdali med rudarje.

Stvar je tako jasna in očigledna, da 
jo samo zakrknjeni in stokrat prodani 
reformistični voditelji ne nu re|o videti, 
in to zato, ker je nočejo videti.

Danes kapitalisti ne znajo in ne 
morejo več gospodariti in brzda i svoje 
nesrečne sile. Ne znajo in ne morejo! 
In če bi delsvci ne  h o t e l i  več pre
našati tega gospodarjenja — kaj bi se 
zgodilo ? Prišel bi krah. Iz tega kraha 
bi se dvignila avella delavsko-kmečka 
svoboda.

Prihaja pa čas, ko bo delavstvo de
jalo: Dovolj je! Nočemo več! Saj pro
letariat mora priti do tega trenutka, sicer 
bo poginil.

Poglejmo naš siromašni slovenski 
proletariat. Koncem 19. in začetkom 20. 
stoletja se je rodil v rudnikih, v tovar
nah in na železnici. Iz kmečkih bajt, 
ki so romale na boben, so hiteli možje 
v mesta in industrijske revice. Vsako 
leto so požirali rudniki in tovarne nove 
stotine m tisoče kmečkih sinov. Vsako 
leto je bilo več industrijskih delavcev, 
pravega proletariata v masah.

Tako je bilo do leta l ‘»20 in 1921, 
dokler se ni začutilo, kaj je pravzaprav 
Jugoslavija. Od tedaj naprej se ne od
pirajo več tovarne. Prišli smo do osem
desetih tisočev industrijskih proletarcev, 
a nič več čez na devetdeset ali sto 
tisoč.

Od leta 1924 in posebno od 1925 
dalje je začela brezp>*clnost. Najprej 
stavbinci, potem kovinarji, les i delavci.

Tovarne omejujejo svoje obratovanje. 
Nekatere kakor n. pr. Iiti|*ka topilnica 
■vinca — se zapirajo. Druge zopet sc 
seii|o iz Jugoslavije, n. pr. Westenova 
tovarna u  Celja v Italijo.

Leto 1926 pa je šele udarilo z bičem 
najobsežnejše redukcija. To pot |e za
delo celo delavstvo v rudarski industriji, 
kjer dolgo m bilo čutiti p .sledic go
spodarske krize. Ksjti Ca m  is tovarnt- 
la.h dimnikov neha kaditi, ledaj tudi 
premogovnikom ni Ircba proizvesti to
liko kuriva.

Tore| tovarna ae ustavl|ajo, rud
niki m  upirajo, tisoči delavcev so vr
tani na ulico. Med brezposeln»

Izprti radarji in Delavska zbornica.
Pred 14 dnevi je bila širša seja 

Delavske zbornice. M?d drugim se je 
sklenilo v pravilniku o bre poselnih 
podporah, da se stavkujočim in izprtim  
delavcem ne ...plačuje iz blagajne De
lavske zbornice nikake podpore.

Proti temu sklepu sta glasovala edino 
dva S'cialna demokrata (Naprejcvca). 
Demokratie, fašisti in krščanski socia
listi so kompaktno glasovali za predloge 
sociulpatriotskih voditeljev. Žal so tudi 
di lavei člani kluba ZDSZ gla-u vaii/a nje.

Ni še minilo 14 dni, pa imamo v 
rudarskih re/irjih 2000 rudarjev na cesti. 
Prihodnje dni j*h bo morda še več Iz
prti so. Trboveljska družba |ih je od
slovila. Kam naj gredo ti ljudi z dru
žinami? K-tko naj se preživijo? Odkod 
podpore ?

Država in občina bi morala v prvi 
vrsti dati podpore. To je zahteva vsega 
delavstva.

Toda proletariat pričakuje tudi od 
Delavske zbornice pomoči. V to je upra
vičen, kajti delavstvo Jugoslavije žrtvuje 
od svojih bornih pia•' letno nad 20 mi- 
Ijonov Din za Delavske zbornice

Kam gre ta denar? Zakaj se od teh 
ogromnih svot ne izplačuje brezposel
nim delavcem p. dpore? Zakaj niso tega 
denarja deležni izprti rudarji ?

Zato. ker se je pred 14 dnevi sprejel 
na sc|i Del. zbornice predlog social- 
patriotskih voditeljev, njihovih pomaga
čev in zaveznikov ob pritrjevanju in

odobravanju fašistov in krščanskih so
cialistov. ler ob pomanjkanju prave de
lavske opozicije, da se izprtim delavcem 
ne da podpore. V Č'gavern interesu je 
sklep, menda ni trebi vpraševati. Tr
boveljska družba bo lahko sestradane 
rudarje prisilila, da delajo po 9, 10 in 
12 ur na dan.

Upamo, da se bodo mn. gemu de
lavcu i dprle oči in da se tv do prihod
njič nf-šn m>d ročrtmi delavci člani 
Delavske zbornice s< d ruu . ki bodo gla
sovali pr. ti takim pr. tiüelavskim skle
pom. N aj se izvede stioga kontrola roč
nih delavcev nad voditelji Strokovne ko
misije in Del. zbornice.

Vsak predlog Strokovne ko
misije ali D elavske zbornice se  
mora v bodoče preje izdelati 
in poslati strokovnim podruž
nicam, da člani ročni delavci 
izrečejo svoje mnenje in kon
trolirajo voditelje.

Pred vs-m pa zahtevamo, da se čim 
prej skliče p movna se|a Dei. zb rnice, 

da se revidira pravilnik o brez
poselnih podporah tako, da bo
do tudi izprti delavci deležni 
podpore.

Dei.iv-.ki> zbornico v delavske roke ! 
Vodstvo Delavske zbornice naj se stavi 
pod kontrolo proletarske mase! Namesto 
vodstva, ki U 't re z a  kapitalistom, izvo
limo m postavimo ročne delavce iz fa- 
bnk hoievne, zavedne in marksistične!

Toda ti brezposelni nimajo nikjer 
življenja Ne v mestu, kjer je revščina, 
ne na metih, kjer je že tako preveč 
ljudi.

:n izseljujejo se delavci — v Fran
cijo in kamorkoli.

Tako zgineva tisoč za tisi čem: p ro 
l e t a r i a t  S l o v e n i j e  se z m a n j š u j e .  
Mirne duše lahko trdimo, da imamo 
danes v tovarnah samo še 65 do 70 
tisoč industrijskih delavcev

In še to industrijo grozi prenesti 
belgrajski imperializem v Bosno m 
Srbijo.

Kmečka vas na diugi strani vzdržuje 
na tisoče brezposelnih eksistenc, zlasti 
n. pr v vmičarsk h kra|ih in v Prek- 
muriu. Ta eksiMmca |e seveda siro
mašna, pavpemka. Iz industrijskega pro
letariata je nastal vaški pavper, vaški 
siromak. Zmanjšanje proletariata v to
varnah spremlja tudi delno d e  k la St
r a n j e  i n d u s t r i j s k e g a  d e l a v s t v a .

Ozrimo se samo na rudarje. Vsa 
lela po vojni amo ir'eli blizu 13 000 
rudarjev v Sloveniji. Tudi Itrajk v letu 
IW2J ni zmanital števila delavstva. Rei 
je v letu 1923 in 1924 odšlo iz rudar
skih revirjev o k r o g l o  201X1 n a j b o l j 
ših,  n a j z a v e d n e j š i h  r u d a r j e v  v 
F r a  ne i  j n. V«.miar so se rudniki iz
popolnili z rudarskimi sinovi in s kmeč
kimi finti z vasi.

Ali letos nam govorijo številke dru
gače. Od 13(100 rudarjev jih je danes 
v jamah sam» le  UUOU Pri Hm irpu- 
Ičamo to zadnja isprlje v Kočevju in

Hrastnou z 2000 rudarji. S a m o  v p r 
v i h  š i s i i h  m e s e c i h  j e b i l o r e d u -  
c i r a  n ih 3600 r u d a r j e v

T * s- pravi, da je 3600 rudarjev 
in prih ižno enako število družinskih 
članov pieveč na svetu. Za n jh  ni kruha! 
Za rudarski proletariat se tako javlja 
vprašanje: A li ž i v e t i  — al i  p o g i n i t i .

K p tal ps ne ob»oja samo pai ti-oč 
reducuamh rudarjev na lakoto. 1'udi 
tistim, ki de .ijo v tovarnah, se v zahvalo 
za <ap> slitev jemljejo draginjske doklade 
in znižuje akord, tako da tudi z a p o 
s l e n i  rudar|i stradajo Zopet ono vpra
šanje: Ali živeti — ali poginiti.

Vrhu tega se je i z k o r i š č a n j e ,  
š i k a n i r a n j e  in p r i g a n j a n j e  v j a 
m a h  p o v e č a l o  n e z n a n s k o  D. čim 
se |e število delavcev v jamah znižalo 
za 30°/o, se je p r o d u k c i j «  z n i ž a l a  
s a m o  za l o “/« v juniju tega lela. To 
se pravi : izkoriščanje raste, raste m pri
tiska na kuape kol bi se gora zavalila 
na človi ško truplo.

Yan|Se plače, hujše garanje — kdo 
ho tako živel vsa leta ? Zopet ono vpra
šanje: Ali živeti — ali poginiti,

i\a to vprašanje je samo en odgovor: 
Delavska kontrola nad pr<>dukci|ot 
Rudnike v delavske roke! 
Socializacija premogovnikov I
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Ali tl le  poravnal naročnino?

Za kongres M  zbor
nic in strokov, zvez.

Že sredi junija je izvrševaini odbor 
neodvisnega CRSOJ-a pozval glavno 
tajništvo delavskih zbornic v Belgradu, 
da se čim prej skliče kongres delavskih 
zbornic, na katerega naj se povabi vse 
strokovne organizacije amsterdamske in 
neodvisne smeri.

Naloga tega kongresa naj bi bila: 
Boj proti redukciji in brezposelnosti.

Glavno tajništvo delavskih zbornic 
je dolgo molčalo, končno se je pa v 
svojem odgovoru izognilo,, dali točne 
irjave. Obljubilo je le. da se bo kon
gres delav-kih zbornic vršil jeseni.

No dobro. Jesen je že tu. Kaj misli 
sedaj ukreniti glavno tajništvo v Bel
gradu?

Tudi mi delavci v Sloveniji pod
piramo predlog izvrševalnega odbora 
CRSOJ. Stavljamo ga ponovno :

Skličite kongres delavskih zbornic in 
pozovite na njega vse strokovne orga
nizacije v U R SS in CRSOJ ter avto
nomne zveze.

Za boj proti vedno naraščajoči re
dukciji in brezposelnosti!

OD tej priliki moramo naglasiti, da 
se delavci bojujejo, da zbornice ostanejo 
delavske u .lanove, da mi rajo I rej riad 
njimi čuvali m jih voditi strokovne or
ganizacije. N? glasiti moramo, da žrtvu
jejo delavci letno nad 20 miljonov di
narjev za delavske zbornice in da so 
zato zbornice dolž'-.e, da varujejo de
lavske pridi bitve. V to jih je pooblastil 
zakon sim. In danes ni važnejšega vpra
šanja kskor je zn.ževanje plač, podalj
šanje delovnika, nove redukcije in po
dobno

Obrač. m i se na Delavsko zb rn co 
v Ljubljani, Zvezo rudarjev v Zagorju, 
U|cdinjeni savez žlczinčarjev v Ljub
ljani m Strokovno komisijo, ki so že 
začetkom ju lija  pre|ili gornje predloge 
CRSOJ, da se danes izjavtjo in pod
prejo zahtevo p i  splošnem kongresu.

Delavska zbornica mora bili res de- 
ldv-k,i p d vi dslvom in k. ntrolo raz
rednih strokovnih organizacij, ne pa v 
odvisnosti od klerikalnih voditeljev in 
faš stovssih nacionalistov.

Delavska zbornica mora aktivno pod
preti boj razrednih organizacij za obram
bo pred redukcijami, saj ji to celo za
kon dovoljuje.

Delavske zbornice morajo sprem e
niti svoj kongres v mogočno bojevno 
demonstracijo proletariat-, cele države 
proti buržuaziji.

Na tem kongresu naj se tudi iz
reče najvvčja pi treba proletariata Jugo
slavije in naj se storijo k..raki v lem 
smislu, namreč za
resnično in popolno strokovno ze

dinjenje.

D elavotvoZ agorja  
na ovojem  «hodu.
Za splošno akcijo po vsej državi.

Za strokovno zedinjenje.

Dočim se Delavska zbornica posve
tuje, izdaji letake, v katerih poziva, naj 
rudarji ohrani|o mirno kri — gledajo 
rudarji na bo|evne potrebe, kaku  jim 
neizprosno narekujejo razmere. Kdo bo 
imel mirno kri — ko žene in otroci 
stradajo ? ! Kdo se bo zadovoljil s tisto 
krpo papirja in puhlo tolažbo Delavske 
zbornice ?

Akcijo organizirajmo po vsej dr
žavi! Ustvaruno strokovno zedinjenje!
— tako pravi ruda' «ka masa.

Prejeli smo obširen dopis iz Za
gorja o shodu, ki se je vršil v sredo 
d re  K. septembra. Radi pomanjkanja 
prostora ga ne moremo priobčiti, pač 
resolucijo.

RESOLUCIJA

Delavstvo, ib tano na javnem pro
testimi! shoda, koiistatua sledeče:

Vsi protesti, ki so se do danes vr
šili, so bili bieiuspešni, to pa vsled 
lega, ker so se protesti lokalizirali samo 
na Slovenijo.

Zato pa ponovno delavstvo zahtevi:
1. Da Strokovna komisija, oziroma 

centralna instanca v Belgradu nemudoma 
pozove vse ostale strokovne zveie ter 
skupno organizuajo protestne akcije po 
Celi dilavi.

2. Delavstvo zahteva, da URSS v 
Be lgradu takoj tapočne akcijo za splošno 
zedinjenje na strokovnem polju.



Kako se gradi v soyj. Uniji socialistično gospodarstvo.
b j m  M ela la »  dem okratičnih ncm ikih delavcev.

P o M H u a i  pò „llerliner Tagblattu* : eariMM iaoetala M  tapadao-evropako ia
da m  M a v c i podedovali tako zaoatalost.
T o d a  koaMatirati m ora«», da a« ila*ti

Om «  dai sa j«  B adila  draga  nem lka
delivska delegicija  V doaaikem  revirja  
ju la e  Kusije. K sk laa  ttiaa  an odnesli 
posamezni élaai n a s  pridajo nnsledaja 
izjave aaeialao - demokratičnih delavcev.

Van der Meulen, Duisburg
(toc.-demokrat.)

Predsednik delavskih tanpaikov Vaa 
der Mealea p ila :

„Šele * doneikem revirja smo h i nsj- 
bolj prepričali o »arm, kar  aa ja  aturilo. 
V ii obra ti M  popolnoma lapoalani. ne
kateri t a  eela leta «naprej . . . Zlasti ja  
treba priznati l id a ro  stanovanj . . .  Ka
morkoli aa "tra*, povsod bila. éeprav ae  
vila, vsekakor pa tračna, prostorna, vsem 
zahtevam odgovarjajoča delavika stsno- 
vanja.

I*i nekod plače te  niao dosegle pred
vojna vitina, v dregib krajih pa ao jo  le  
prekoračile. Pomisliti j e  aavada treba 
da od 75 rubljev (en rubelj je  30 dinarjev 
mesečne plače d-lsvci aploli ne plačujejo 
.livkov in aurialnega zavarovanju, edino 
»  strokovno o rg in itic ijo  oddajajo dva 
procenta meaečno. Nadalje imajo proato 
stanovanje, ratavelljavo in kurjavo. V 
laatnih hišah atanujoči delavci pa preia- 
mnjo 10 odatotkov plače kot odikodaino.

Največje uapehe ao dosegli delavci na 
polju socialne politike . . . Zlaati j e  bot
a t i lo  tavarovanje vtorno. Dok'er traja 
boleten velja delaven polna plača in po
polnoma proata zdravniška postrežba ter 
zdravila. l e  potrebuje odpočitka, prida 
v sanatorij in id ra v i i ii ie .  Pri tem pre
jem a polno plačo, brezplačno hrano, proato 
poatreibo in breiplačno v t n j o  arm m 
tja. /.a slučaj poroda je  vse bo|je urejeno 
kakor v Nemčiji. Dva meseca pred po
rodom pride delat ka v porodi-mco in ostane 
t  njej dva meseca po poroda. Ves čas 
ae j i  iip lačaje polna plača, postreiba in 
hrana j e  docela zastonj. Za plenice in 
perilo dobi 30 rubljev ito ie 900  dinar
jev  >. Skcii drvet mesecev prejema ie  na
dalje mesečno po | 0  do 15 rubljev ta  
dojenje. Ako gre po porodu v tovarno, 
pride dete v otroški dom. Vsake tri nre 
am e oditi v ta dom in dojiti otroka. Tudi 
to xamudo se  j i  plačuje.“

Končno pravi sodrug van der Meulen :
„Knega sem se zavedel in to mi j«  

dalo ponoaa, namreč, da na ie  svetovno 
naziranje. socializem, ni nobena praxna 
baseda, temveč da ae ga lahko izpremeni 
v resnico. Za-luga ruskega proletariata 
je ,  da je  to razodel delavstvu vsega sveta.“

Steklarski delavec o  industriji.
Sodrug Kurzweil, Arnadorf iu Sachsen, 

socialni demokrat, je  zlaati obiskal stek
larske labrike doneikega reviria. V svojem 
poročilu pravi:

„ Is  vseh dimnikov sa kadi. dokaz, 
da gospodarstvo s polno silo deluje in 
da se stremi, odstraniti vse rane, ki jib  
j a  prizadejala vojna, državljanska vojna 
in lakota. Vsi obrati naravno niso teh
nično brez slabosti. T ega se zavedajo in 
radi tega se trudijo odpraviti pomsnjk- 
Ijivosti. I.ahko bi ae to i e  zgodilo, če bi 
bilo dovolj t r d i t e v  na razpolago. Zato 
so nam delavci povsod naročevali, da 
napucnio v Nemčiji vse sile, da dobi Ku- 
aija »troje na kredit . . .  V Nemčiji ob- 
atofa ie  milljenje, ds  vlada tukaj dikta
tura nad proletariatom, kar j e  pa nesmisel. 
Dejstvo je. da vlada diktatura proletariata .“

O rudarjih.
Med nemškimi delegati ja  bilo v,-č 

rudarjev, ki so se poael.no zanimali za 
rudnike. Ko so si bgledali jame in var
nostne naprave, so se popolnoma zado
voljili. T o  je napotilo nem ike rudarje, 
da ao prod svojim odhodom izdali sl«.lečo 
izjavo :

„Vsem rudarjem doneikega revir!*'.
Sodrugi! S 'delavci!
Ko sa poslavljamo od vas, sa vam 

radarji druge nem ike delavska lU-Irgirije 
la  eakrat najtopleje zahvaljujemo za pri
srčen spre i» m v sredilču industrije. V 
lasu  'n a n j e  med vami, ko smo pregledali 
vala  delo po rovih, smo aa uverili, da 
delavstvo z neomajnim zaupanjem in a 
duševno ter  materialno močjo gradi socia
listično državo. l’redno smo prilli v Ku- 
aijo smo vaiali, da |a  tehniki ruskega

v radarstvu trudijo a nesebično energije 
voditelji in delavci, da astvarijo  nove 
gospodarske pega je. Priznanja vredno j«  
posebno zidanje itaaovaaj za radarja .

K u k i  rudarji so nadalje  lakko aver- 
Jami. d« j i »  M o  za m ateria lna  i»  mo
ra lne  podporo angleškim  ra d a r ja «  v  nji- 
kavam jaaa ik em  boju hvaležni vai r a 
darji oeloga sveta.

Ko ie  bomo vraili v Nemčijo, nsj nas 
vsaka jntraa ja zarja sleheraega dne spumai,

Ar.glelki rudarski itrajk  v  
nevarnosti.

K udanki tajnik Cook j e  p isil kapi 
taiacijako pismo ministra ( buri li Ila. V 
njem ga prosi, da skliče konferenco pod
jetnikov in rudarjev, priznavaj.»! : „Mi
smo pripravljeni, da razpravljamo o « s -  
drtavni mezdni pogodbi i  nam eaoa, da 
se z m a u j l a j o  produkcijski stro ik i ■ '.)* 

„T im es“ , glasilo bnrluaziie, pozdrav
lja to pismo ia  pristavlja, da j e  treba zs to 
pismo zahvaliti .m arljivosti" Macdonalda.

T orej zopet Macdoaald, tisti izdajalec, 
ki je zstrl i a  generalni I tra jk  maja me
seci. In potem pisma ministrom . . . Ne
varnost! Nevarnost!

Sicer nič čudnega, če Amsterdam sa
bot.-a solidarnostim akrijo  in p..sna pomoč 
tamo zs 4 procente.

Osamljeni rudarji morajo podleči.

5 miljonov rubljev mesečno.
Centralni »vet strokovnih organizacij 

sovjetske l inje j e  sklenil, pobirati od 
vseh svojih članov ki j ih  j a  H Vs miljona' 
en procent dnevne plače za stavkujoie 
angleške rudarja, kar bo zneslo mesečno 
5 miljonov rubljev ali okroglo ISO mi- 
Ijonov dinarjev.

Kaj bodo ukrenile pa strokovne or
ganizacije v drugih driavab ? Posebno bi 
radi vedeli, k«j j e  ukrenila tista slav
ljena soc ia lna-dea...kracija Nem ike Av- 
atrije pod vodstvom Otto Kaucrja, ki ga 
kakor znano oboluje Štukelj za svojega 
svetnika in boga.

Mot angleškega  m anjšinskega g i
banja.

Leta t 925 : na kouferenci je bilo 683 
delegatov, ki ao zastopali 406 organizacij 
v imenu 750.000 delivcev.

Leta 1926 v m arcu: na konferenci 
je bilo 8 »13 delegatov, ki so zastopali 
»50 .000  delavcev.

l.eta 1926 v avgustu: na konferenci 
j e  bilo 80-2 delegatov, ki so zastopali 
521 organizacij v imenu 956.000 članov.

Za kongres vsega  delovnega ljud
stva v Nemčiji.

line 6. septembra j e  bila v Karlinu 
velika .lemonatracija delavstva: MO.000  
demonstrantov. Proletariat Herliaa j e  itavil 
iledeče svoja zahteve:

proti nacionalizaciji in brezposelnosti, 
proti redukcijam, znilevanju mezd in 

podaljševanju delovnega časa,
proti draginji in visoki atanarini, 
proti davkom, rubeinlin in politični 

reakciji.
Da i e  pospeli in organizira ta boj, 

■o  komuniatična atranka, zveza delavakih 
ten  in deklet, zveza rdečih bojevnikov, 
m lad in ik i zveza, rdeča pomoč, neodv.ana 
socialno - demokratična atranka v Iterlina 
in le  druge organizacije izdale parolo: 

pripravim o kongres vaah delovnih calo 
Nemčije.

Pomisliti moramo, da j e  kriza v Nem
čiji le  mnogo Itujia kot pri nas. Samo 
brezposelnih j e  dva in pol miljona:

Ca!>r{-tso-lin Izziva sovjete.
1'eng tiu-lin. general in glavni vladar 

na aevernem Kitaiakem, je  i  vojslko silo 
zaplenil vie ladje, ki ao I u '  vtbedao- 
kitajske telezniee, nabijajoče ae pod aov- 
je tsko  upravo. iNčerin |e  v imenu sov- 
je taka vlada odgovoril z uetrim pozivom, 
da aa vaa tkoda  in lastn in i povrne. Uud- 
la tak , komisar za promet, j a  m avil, da 
ima pri t*) i tv sri  A e jl i js  tvoje  prste 
vmes. Imperialisti hočejo namreč izsvati

d a  aa takaj dograjuje nova drtava. N aia 
nalaga bo, da aa to dalo mobiliziramo 
ai m pati j e  vaak delovnik.

l a  eak ra t k vala ia  aročno ! 

ŽiveU*eaotna bojevaa ‘ro n t i  vaak r a 
darjav!

Alfred Hermann, W aldeabarg  •oc. dem.) 
W. L a ie k m rin g ,  llam bora ,aoc..dam.' 
W alter Staade, Menaalnriu (soe.-dem.
Otto Sekalonbolg, Kheiuhausen soc.-dem.) 

la  pri nas?

Kdaj odpoiljeaw  ia Jugoslavije de
lavsko delegacijo?

kitajsko-raški spor, da bi ia  i  njim oko- 
riitili. Husks vlada pa Hrami za tam, da 
čava interese delovnega ljudstva sovjetske 
Unije in Kitajske in aa radi tega isagiba 
vsake vojna.

A ngleška intervencija v Kantonu.
Kako nevarnn ja  poetala situacija za 

imperialiste, ae vidi i* dejatva, da j a  An
glija poslsla bojne ladja v pristanišče 
Kantona, hoteč provocirati apopade in 
konflikte, da bi na ta  način lahko pro
glasila vojno. Kantonska vlada j e  zahte
vala, da se bojne ladje takoj umaknejo.

llrez dvoma ae in g le ik e  intervencije 
k ita jsk i zmigovita nacionalna revolucija 
ne bo preplaiila.

Vendar m ori biti na ia  parola
Koke proč od K itajske!

Hankau zavzet.
Zadnje vesti javljajo, d l  so k in tonske 

čete zavzele mesti V aéaag in Hankau.
č e te  Vu pej-fua bežijo.

Mesto Hankau šteje miljon in pol pre
bivalcev.

Kaj je z občinskim  odborom ?
Še zdaj d riavne oblasti niso potrdile 

novoizvoljenega občinskega odbora. Se
veda imajo ra jii  gerente, ki je  alepo 
orodje kapitalistov. Mi rudarji pa zahte
vamo, da se občinski odbor potrdi in d l  
prevzame vse funkcija. Potem bomo ie  
radarji la tje  pritisnili na občino, da na
toti davke Trboveljski družbi kakor se 
je  zgodilo v Melici. S tem davkom naj 
občina vz-lriiije družine in posebno otroke 
brezposelnih in reduciranih radarjev, Lahko 
bi ae recimo ustanovila kak in a  delavska 
kuhinja.

Čudimo se, zakaj se ne skliče no
bena protestna demonstracija. Mi smo za 
to, da se po celi Sloveniji protestira proti 
gereutstvn v Trbovljah, Zagorju in Ljub
ljani.

Vemo tudi, da gospod Voduiek še 
vedno pošilja ik te  članom bivtega ge- 
rentskega sosveta. Nehajte s tem izigra
vanjem delavskih interesov te r  se umak
nite izvoljenemu občinskemu odboru!

Koliko se  zasluži pri Dukiču?
Toliko, da lahko ka/en  plačaš, če ne 

g ara i tako. kas r zapovedujejo priganjači.
Po 3 do 4 dinarje na uro. Ženske 

ie  manj. K er je  akord, se z ih teva od 
moškega 12 hunt.:v na 8 ur in za to 
dobi 40 Din plače. Od tenake ae za
hteva 10 huntov, plača dobi pa 30 Din.

Od ta  plače se n eg u je jo  razne 
stvari in največ potrejo  kazni Za vssko 
malenkost, ki ni vleč mojstra, dobil 10, 
15, 20 Din kazni. In kaj potem ostane 'i

Z Dobrne.
Po dolgem časa ee zopet malo ogla

šamo, kako j e  l e  pri naa na Dobrni, k jer 
ae vidno dogajajo nesreče. Kavno 8. t. m. 
je  neki tensk i zlomilo nogo, ker se t  
vrha spa iča  material i t  bagorja, spodaj 
pa ljudje nalagajo premog. Vse nesreče 
ao samo zaradi likaniranja.

š e  aekaj priporočamo gospodom. Pre
nehajte delavce iikanirati s takimi grdimi 
besedami, k ik o r  n. pr. : C e bol le  enkrat 
p..klal hunta, ti bom pljuča iztrgal. Ako- 
ravno ja bil eden od teh gospodov bol- 
nitk i a trein ik  v trbovaljaki bolnici, si 
tega ne bomo dopuščali. Z i enkrat na) 
■a d o t t i le .  d '« g i l  več Zavedni delavec K.

Življenje rudarske vdove.
Vdova P. v blitiai Silve dala na Ta- 

rstiji pri Trboveljski. Na 8 ur zaalnli

Vladati k o m isa r  v  
D elavsk i sborn io!.

Haje ) i  imenovan aa Italavako zbor- 
aieo vladal komiaar. Vaat le  a i potrjena 
v času, ko pitamo ta  vrata.

Ako ja to rea, tad^j se mora celokupni 
proletariat dvigaiti proti komisarjenju. Že 
a a  občiaah imamo garanta, tu v bolnilki 
blagajni sedijo « ad a i komiairji, zdaj naj 
pa  Delavska zboraiei z. pet prida pod ra 
zi mako komando r! K-ducirajo plače, da- 
Ir.mik, delavca, t d | j  hočejo l a  delavaka 
initituc.je ? !

V splošno obrambno akrijo! Maaa na 
p laa !  Proti diktaturi buržaazije!

obenem  pa pripominjamo, d a j e  do tab 
sadov morala priveeli politika aocialiatičaih 
voditeljev, ki ao aboraico priklenili na ka
pital in njegove končan je, ne pa zbornica 
•laviti v službo lirokik  delavakih mia, 
n jeae organizirana lila  ia njenega boja.

25 dinarjev, to ee pravi 6 0 0  diaarjev 
mesečno, če so vai lihti, ka r  nikdar ni. 
Od trg a  aa ii odtegne 50  Din za dnvek
i. dr. Živeti mora 4 otroke, i a  nedoraale. 
Stanovanje obstoja i t  kuhinja in lobe, 
ki j e  pa tako majhi a, da komaj itojijo  
v lobi 1 p. ste lja in omara. Še to majhno 
stanovanje deli vdova t  purlevko — de
lavko, ki ima asma enega otroka.

Kaj pravi rudarska žena.
Našemu sodrugu iz ure.lniitva j e  it- 

jav ila  tena  nekega rudarja na Njivi, ki 
ima pet otrok :

Le povejte, da i r  pol leta nisem vi
dela colenge. Tudi zadnje ne, ki bi jo  
imeli dobiti. No, zadnje te  Šetinc, trgo
vec, ni videl. Vse je ostalo pri gverks. 
Štiri tavtent pufa m j  mi plačajo!

Hrana rudarjev.

Zdaj poleti ae je  največ zelenjave, 
posebno titola in s i l i te .  Bolj kot krompir 
se kuhajo makaroni. Tudi iganci so udo
mačeni. H rez kave pa aploh radarji na 
bi tiveli: zjutraj in zvečer mora na vsak 
način biti. Pogostokrat je  seveda črna. 
Kruh je povečini mešan. Ja jca so redka. 
Mesa si lahko privoiči d ru iina  le enkrat 
tedenako, največkrat pa še tega ne.

T o  je  vsa hrana in nobena učenost 
ni potrebna, pretniilje-ati, kaj bi izbiral 
in kuhal.

Sradi teh radarjev  pa ima goapod 
ravnatelj Pauer nalaič  za k o k o š i  zidino 
hišo in posebnega d e liv c i, k i  skrbi, da 
se kokoiim daje jesti in piti . . .

Stanovanjska stiska.
Čeprav je  par sto rudarjev z druži

nami odilo  na Francosko, se na stano
vanjih to prav nič ne p..zna Vsako ao- 
boto se delijo stanovanja iu po 100 lju li 
čaka vsak teden pred uradnikom, ki brez
obzirno zapre svojo pisarno, če se mu 
id i  tadoeti uradovanja. Ni čudnega, da 
je  zato najbolj oaovražen človek v T r 
bovljah.

Kako živijo gospodje v Trbovljah?

Pet vd je  sezidala Trboveljaka družba 
za svoje v iije u admke. N sjiep ia  in naj
večja je  na razpolago ravaatcliu. V osmih 
luksuznih sohah tivi sam a svojo ieno, 
brez otrok. Vrt ravnsteljev goji poseben 
vrtnar. Na dvoritču je  sezidana poaebaa 
hiša ta  kokoii ia delavec n i i i i é  za to 
plačan skrbi zanje lìo sk im  in racam je  
postreteno t  vodovodom, ki ga radarji 
nima o V razvedrilo alati poieben prostor 
M  tenis. Pre.t solncem varuje le tn i hi- 
tirša Teletoa, kočija, poaeben kočijai, 
več konj — vse to t a  ravnatelja samega.

Na separaciji.

T u k ii  pri nas se j e  začela čudna na
vada. Pazuiki prodajajo arečke zs tom
bolo. Prvi j e  prišel t  klerlkilnim i sreč
kami. dragi t a  njim pa a aokolakimi. 
Ved na- delavk je  kupilo irečke , ker bi 
n is  dragače pazniki šikanirali, ko j e  dan
danes tako priganjanj», kamor se ohraa 
človek. Će bi pa kdo k ak len  čaaopil 
d e li  ski začel prodajati po separaciji, bi 
bili vsi k riti gor in dol. Kazen bi Via 
gotovo. — Še to naj vam p .veiu. }.* zdaj 
nas tolstijo. da bomo delali i a  valiko 
nadar. T o  Je r e i  lepa tolatba. V oamiii 
arah bi morala delavke toliko saslntili, 
da p . človeško iahaia. Delavka.

Testi iz deiavsko-kmeiko fronte.

PMT* Četrta številka m izldt, it urohlM m pridcl M m  zšmMK, plačal UM ttaročmioi
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Iz radarskih Trbovelj.
Ž i v l j e n j e  n a  N j i v i .

Na Njivi blizu Rudarskega doma je 
v dveh vrstah postavljenih osem velikih 
perkauzov, kakor se po domafe pravi 
onim velikim škatljam, v katerih stanu
jejo rudarji. V teh osmih hišah je 144 
stanovanj, kjer je natlačenih okrog 170 
družin. Na vsako hišo pride povprečno 
90 ljudi, skupno na Njivi torej 720 živih 
duš. Potemtakem je Njiva prava Šte
vilna kolonija.

Kaj vse je videla Njiva! In sliiala 
in pretrpela ! Vojska, prevrat, prvomajski 
shodi, prvi junij okrog njenih hiš, are
tacije in preiskave, rubežni itd.

Koliko je pufa?
Od vseh familij na Njivi je samo 

ena brez dolgov ali po domače rečeno 
pufa. Najmanjši dolg družine znaša 800 
kron. Taki pufi so pa že sreča. Na
vadno ima vsaka družina povprečno 
800 Din dolgov pri trgovcu, konzumu, 
mesarju in drugod. Nekaterim pa se 
dolgovi dvigujejo na celiti 4800 kron.
V neki d 'ugi koloniji se je V. zadolžil 
celo za okroglo 30.000 kron.

Ti dolgovi so navadno tako veliki, 
da ob colengi (plačilnem dnevu) mar
sikdo ne dobi niti ene krone, ker rud
niški k<>nzum takoj odtegne vso vsoto.

Veliko jih je, ki imajo v vsaki trgo
vini dolgove.

Rubežni, davki in odtegljaji.
Prejšnji mesec je bilo na Njivi 5 

do 6 rubežni. Zaradi dolgov — seveda. 
Pri vsakim se je šlo là  600 do 700 
dinarjev. Zakaj to ?  Proč z rubežmimi! 
Zarubite Trboveljsko družbo!

Tudi davki morijo in jezijo prebi
valce na N j iv i . Saj mora vsak rudar 
plačati državni blagajni 40 do 60  Dm  
mesečno. Delavci pa zahtevamo, da se 
obdavči kapstai. Sploh pa je na pla
čilnem listku toliko odtegljajev, da se 
zbere za razne blagajne od vsakega 
rudarja po K10 do 140 Din. Od tistih 
borih 800 do 1500 Din gre v nenasitno 
žrelo nad 100 Din

B osi otroci.
O, tudi bosih otrok je na Njivi pre

več. Samo v eni hiši je osem Otrok, ki 
•ploh nimajo niti enega para čevljev. 
Tako bo v vseh hišah. Lahko rečemo, 
da je okrog 70 otrok brez vsake obutve. 
Seveda so tudi po zimi boslr

Teh otrok se tudi Rdeči krii po 
šolah nikdar ne spomni.

Koliko oblek im a rudar?
To je res pereče vprašanje. Odkar 

plača še za hrano ne zadostuje, rudar
jem manjka oblek. V eni h ši na Njivi 
sta od 23 moških dva, ki imata samo 
eno obleko, šest do  sedem po tri ob
leke, vsi ostali pa po dve obleki.

Koliko oblek ima gospod ravnatelj ? 
Koliko Židanih jopic njegova častitljiva 
soproga?

Koliko postelj jc  na N jivi?
Če samo pomislimo, da je v 144 

stanovanjih nad sedemsto oseb, si lahko 
predstavljamo, da za vsaku osebo še 
prostora ne bi bilo imeti lastno po
stelj. Pa kaj prostor! Denarja ni, rev
ščina zahteva, da ležiš na tleh.

V eni hiši je 44 postelj za 90 ljudi. 
To se pravi, da morata več kot dva 
ležati na eni postelji.

Naslednji slučaj zlasti kaže, kakšne 
so stanovanjske razmere:

Rodbina M. na Njivi ima eno sobo, 
dolgo štiri, široko tri in pol metrov. 
Poleg moža in žene je še šest otrok, 
sin pa ima še ženo in enega, otroka. 
Vseh teh enajst oseb stanuje in spi v 
eni sobi na štirih posteljah in po tleh.

Ali ni to pekel na svetu? Ali niso 
ljudje preveč p drptžljivi? Toda prišel 
bo čas, ko bo potrpežljivosti konec!

U pokojeni.
Njiva ima tudi približno 40 upoko

jenih rudarjev Kako se g<>di tem iz
sesanim žrtvam trboveljskih premogov
nih baronov, nam zgovorno p<>ve slučaj 
upokojenega rudarja, ki prejema 400 
dinarjev mesečno m mura preživljati 
ženo ter štiri otroke

K on gres Z veze  
delavsk ih  žen «  in 

dek let.
S p re je ta  d e k la ra c ija  opozicije.

V nedeljo 5. septembra se je vršil 
prvi kongres Zveze delavskih žena in 
deklet v Ljubljani. Samo to dejstvo je 
treba pozdraviti.

Žal je proletariat od kongresa pri
čakoval več, kot pa je bilo rezultatov. 
Kongres bi moral ustvariti mogočne po
goje za čvrsto bodoče gibanje ženskega 
proletariata.

Deloma je sprejeta deklaracija, pred
ložena s strani nekaterih sodružic, pri
klicala Zvezi razvojne pogoje. Načela, 
ki jih vsebuje deklaracija »poziciie, 
lahko vzdramijo in organizirajo široke 
ženske množice.

Na drugi strani pa je kongres po
trdil izključitev treh sodružic, ki so ravno 
zagovarjale deklaracijo in radi tega b ile . 
izključene, kar nam razodeva, da hoče 
novo vodstvo iz starih odbornic le  na
dalje trpeti komando socialistične stranke 
nad seboj in s tem onemogočati, da bi 
načela v deklaraciji postala resnica in 
dejanja v organizaciji in v masah.

Prva in glavna naloga naših sodružic 
in vseh naših sodruguv je:

b o j e v a t i s e ,  da  s pr e  je ta  r e s o 
l uc i j a  p o s t a n e  d e j a n j e  in da bo  
Z v e z i n o v o d s t v o  d e l o v a l o  po  teh  
s me r n i e a h ,  n e p a j i h z a m e t a v a l o .

Za spoštovanj« kongresnih sklepov I
— je naše geslo, s katerim moramo v 
vseh industrijskih krajih ustanavljati nove 
zvezine podružnice, v obstoječe podruž
nice pa pripeljati čim ve* delavk in 
kmetic.

Spre  | e  m iz ki j u č e n  ih s o d r u ž i c  
n a z a j  v Z v e z o  — zahtevamo odloč
no. Knotnost Ženskega gibanja je v da
našnjih časih predpogoj, da ustvarimo 
liroko gibanje ženskih mas. K

V nedeljo se je vršil v Ljubljani v 
Zadružnem domu prvi M m  kongres 
Zveza delavskih U na in deklet. Katere 
podružnica Zveze so pravzaprav poslale
ftVOlC d ltl f lV A ilf lif l  S i  K ills  M fu in A a  siIll IIIIU ^  nC '  #
loviti, ker ai nobena delegulinja tovo
rila i« zastopala svoja podružnica

gr s so pozdravili tudi zastopniki raznih 
delays* korporacij, med drugimi tudi 
socialisti Svetek, Kristan mia|ši, Urankar 
in Sedej Kongres je otvorila in mu 
tudi predsedovala Rakovčeva. Še predno 
pa smo prišli na dnevni red, ki je bil 
z ozirom na zvezma pravila silno j>o- 
manjkljiv, je predsednica pozvala na
vzoče ss. Gustinčičevo in Kastrinovo, da 
se odstranijo, ker so iz zveze izključene. 
Ravno tako so odpravile aodruiico Če
čevo. To je bil n^jvečji škandal, ki ga 
me delavske žene m dekleta ne o.jmo 
pozabile. Še buržuazna sodišča dovo
ljujejo obtožencu, da se zagovarja. Kon
gres pa, ki se imenuje delavski, tega 
ne dovoljuje.

Dočim so moški gov< rili po cele 
ure. se delegatinji iz največjega indu
strijskega kraja Trb >velj v začetku kon
gresa m hotelo dati besede. Ne vem 
iz kakšnih razlogov.

Predlagala sem nadalje, da se vnese 
kot druga točka v dnevni red : Bodoče 
delovanje Zveze, čemur se zopet ni ugo
dilo z motivacijo, da se bo o tem go
vorilo pri točki Razno.

Po poročilu Zvezinih funkcionark 
so sledile valitve ruvega odbora. Ko 
se je predlagalo, da se nuvi odbor pred
stavi, je sledil smeh s strani socialistmj. 
To je vsekakor znak socialistične plit
kosti in preziranje rudarskih žen.

Po referatu Ajdilkove sem posegla 
v debato. Zavrglo se me je z velikimi 
lažmi. Ajdiškova je tudi očitala razne 
stvari, na katere pa ne odgovarjam, ker 
niso bile načelne in stvarne narave.

Sedej mi je očital, da je posnel iz 
mojega govora, da nisem za enotnost. 
Povem mu samo to, da delavke v T r
bovljah. ki trpimo m stradamo, hočemo 
piavo enotnost, pravo zedinjenje, za 
katero gotovo Sedejevega sodelovanja 
ne moremo pričakovati.

Namesto da bi se na kongresu gn- 
vbrilo o delovanju Z v e»  in njenih na
pakah, se je govorilo m agitiralo u rn o  
za zadružništvo, kar bi bilo v drugačnih 
časih pozdraviti S lem pa m rečeno, 
da ne smemo govoriti le  o drugih zelo 
važnih in programatičnih smernicah Zdžd.

Pri točki Razno se je vzela v pre
tres tudi pritožba izključenih sodružic. 
Veliko m  je govorilu, končno so prišle 
do a k b n ,  da aa Izključitev potrdi. Ome

nila sem kongresu, da bo v tam slučaju 
naia podružnica skrahirala.

Prišel |e  odgovor, ki ga nobeden 
ne bi pričakoval, namreč, da jim je 
vseeno, čeprav trboveljska podružnica 
preneha a svojim delovanjem, kajti z 
njo so u m i spori. Kje ste sedaj sod - 
al isti n je, ki se tolčete po prsih, da sle 
za enotnost, za močno žensko delavsko 
fronto, kje je vaša proletarska solidar- 
n est?

Me delavske žene tega prvega kon
gresa ne bomo pozabile. Mici P. 

(Deklaracijo priobčimo prihodnjič.)

Mariborski delavci o skupini 
„Zedinjenje".

Že pred dolgim {asom kmalu po izda- 
nem manifestu j e  nekaj mariborskih de
lavcev, v glavnem telem ičarjev , poslalo na 
ta jn ika akupine Zedinjenje piamo, is kate
rega vzemamo sledeče zanimive izjave:

„. . . Kako je  moglo biti delavsko gi
banje leta 1920 tako te iko  poraženo? 
Kakor veate j e  tak ra t komunistična atrauka 
obatojala komaj dobro letu. T o re j je rea, 
da delavci niso imeli poaebnih izkušenj. 
Naaprotno j e  pa tudi rea, da ao nekateri 
eocialistični voditelji prav dobro vedeli, 
kaj lioéejo. Pridobiti »e naklonjeno»« bor- 
tuazije . Bili ao v parlamentu celo nekaka 
rezerva za sprejetje  zakona o zaščiti dr- 
iave v slučaju, da vlada ne bi mogla a 
avojimi poslanci spraviti zakon pod streho. 
T orej j e  vzrok po našem mnenju ta  le: 
na eni strani močan, dobro pripravljen 
udarec bnržuazije, ki so jo  reformisti pri 
tem podpirali na vso moč : na drugi strani 
pa stranka, kateri člani niso imeli vsi prave 
marksistične vzgoje in pa del samozvanih 
voditeljev, ki so mislili, da se da tudi po
t im  komunistične stranke napraviti kari- 
je ro . T u l i  pri nas v Sloveniji smo imeli 
več tak ili slučajev . . .

Mi smo za strokovno enotnost z vsemi 
strokovnimi organizacijami, ki imajo v svo
jem  programu razredni boj. Mi smo tudi 
za politično enotnost, ampak ne za enot
nost kanrlij in birokratov, temveč za enot
nost delavcev po fab:ikah. rudnikih in de
lavnicah. Zedinjenje se mora izvršili po 
obratih od spodaj navzgor. Zavednemu 
delavca tudi ne more biti vseeno, ali ga 
vodijo kakšni Kristani in podobni koristo
lovci ati pa p Steni aodrujn Oe se bo 
zedinjenje res izvedlo, bo pa delavstvo te  
uvidelo, kdo je  pravi voditelj.

Zdi se nam, da skupina „Zedinjenje* 
ne zasluti tega imena, ker »e ne zavzema 
za zedinjenje L'KS.S in CK.SOJ. Kako je  
sploh mogoče pozabiti na najvažnejše vpra
šanje v Jugoslaviji. Ali se mogoče pri lem 
strinjate s socialisti, da je  tpdi za vas 
zedinjenje že izvršeno in tla je  sploh to 
vprašanje ie  rešeno V

. . .  Kar »e tiče novega vašega časo
pisa, smo pa mi proti njemu, ker je  to 
spet razbijanje. Kakor vašega letaka tako 
tudi vašega časopiaa ne bomo razširjali. 
I.aliko si še sedaj mislimo, kakšen bo ta 
nov čaaopis, ko pa niso ne Štukelj, Makuc 
in .Sedej v svojem letaku protestirali proti 
ustavitvi . Delavako-kmetakega l i s t a " . . .  
Sodružne pozdrave na dalavce, ki ao v 
skupmi Zedinjenje.

Maribor, 28. lulija.*

Sassenbach pomaga razbijati 
strokovno zedinjenje v Bol

iv i j i .
Prosi lili Sassenharb, kateremu je  ljub

ljanski proletariat še pred dvetni leti po
kazal, kar miali o reformističnih razbijačih, 
j e  imel tudi p n  strokovnem zedinjenju v 
Bolgariji svoje zločinske pesti vmes. K jer
koli ae pojavi ta mednarodni razbijač, po
vsod razkol !

I>a nam ne bo kdo očital, da uiamo 
načelni in stvarni, bomo ravadli en del 
članka, k i j e  izšel v „N arodu“ , centralnem 
glasilu holgarake aocialne demokracija a 
dne Ki. avguata t. I. Tam  atoji:

„M. avguata m ati, leta j a  bilo objav
ljano, da Ja glaailo Amsterdamsko inter
nacionala potrdilo sklap o aediujenja bol
garskih strokovnih sves, kar j a  plaltorioa 
aa sadiigenja dobra. Morala ki alatili as 
vsglad vaeui ostalim drtavaai.

Med tam pa |a  uiaraj prišlo piamo 
Amsterdamske castrale, v katerem aa raa- 
laga, da Ja iella gornja  lajava v teaopiajn 
prehitro in v odaotnoali a. Maaaeubarha.

Baaaanbanh Ja aavaal popolnoma na
sprotno stalita* la ja odklonil platformo 
sed in jeaja .“

Ali ta  dovoli jasno? K de j«  raa-

bij aè? Sa sasa back ja  a^jkqjli aad vasai 
Amaterdamovci !

Radovedni m m , <a bo lo lab e le ld  
„Ujed. železničar“ .

Pozivamo nadalje „Delo“ , glaailo aku
pine takozvanega .Z ed in jen ja“ , da pova 
avoja mnenja o tej atvari. Kajti * mani
festu na atrani dragi p ita :

„Zato j e  m ugola ponovna enotaoat 
strokovnega gibanja It, ako strokovne or- 
gaaiaacije izločijo vaa rasbijaike dama- 
«»ga ■“

Dobro. Strinjamo aa. T oda od tras 
moramo preiti na delo. Ne pa, da mul
t in o ,  ko vidimo razbijata  na delu!

PlaCilni listki.

lenga —  plačilni dan. V papirnatih vre
čicah sc po piaaraah izroča radarjem  denar. 
Mareikdo pa prejme lavitek prazea.

Vaakega zadnjega v meaecu se daje
predujem ali fortna. Sleherni rudar ae 
poslužuje tega predujma, kajti cel meaec 
ni mogoče čakati.

Vaa manipulacija je  rudarjem v škodo. 
Zato zahtevajo vai štirinajstdnevna izpla
čila. — Kvo plačilnega listka. Vendar pri- 
etavljamo, >Ja je  to terdinstcegele enega 
naibolje plačanega profeaioniata, kakršnih 
j e  v obratu jedva 1 0 — 15 odet.

Za meaec julij 1926:
Zas'už-k : ostanek . . . 6 '—

H7'/4 šilita A 42 Din 1564-50 ____

» k u p n o ............................................  1570’50
Odtegljaji : 

provizijska blagajna . . 25 ’ —
d a v e k » .............................  45 ' —
bolniška blagajna . . . 4 0 ’—
taksa * ...............................  7-90
delavska zbornica . . . 5 ’—
g o d b a ...............................  0 5 0
otroški v r te c ....................  0-50
z a d r u g a ...........................  0  5*1
uporaba krušne peči in

vrta* ............................ 0-75
razsvetljava*................... H -  —
prediiem  ...................630 ' —

skupno .........................................  7 63 ’ 15
izplača se t o r e j ..........................  807  3 5

Kes potrebni odtegljaji so za pruvizij- 
sko in bolniško blagajno. Žal, hočejo je  
to inštitucijo uničiti združeni kapiu iitti.

Poglejmo, kaj je  z drugimi odtegljaji. 
Prva stvar, ki nas zbode v oči, Je  davek.
Celih 45 l*in mora rudar dati za drZavo,
to se pravi za miniatre, iandarje  in ka
none.

{'e bi rudarji pred dvemi leti polovico 
tega plačevali za stavkovni fond, n s jb r t  
danes ne bi rudarji bili v tako tetki ai- 
tuaciji.

Potem taksa. Kaj je  lo V l 'e m ù ' f

Pet dinarjev g re za delavsko zbornico. 
Dobro. I.e zakaj j e  potem ta delavska 
zbornica sklenila, da izprtun rudarjem in 
delavcem ne da brezposelne podpore '  Proč

Sodrugi ! Nabirajte za tiskovni 
sklad „Enotnosti“ !

a fiatimi aocialpatriotskimi birokrati, ki na 
tak sramoten način poatopaio s delavskimi 
krvavo prigaranimi kraicarji.

Za godbo gre pol dinarja. Zato god
beniki lahko razbijajo inštrumente na or- 
junakih veaelicah, za revnim knapom jih  
bo j>a t e  kmalu sram igrati.

Kavno tolika gre za otroški vrtec, k jer 
seveda otrokom vlivajo v glavo boga, ce
sarie in kralja.

Za sadrugo, to aa pravi t a  drugo ru 
darsko skupino, sa plačuje pol dinaria. Od 
teh prispevkov sa kivi 12 ljudi v i elju. 
Skrajni čas ja ,  da se izvedejo nova vo
litve obrataili taupnikov po novem zakonu.

Nepotrebni odtegljaji ao sa peé, vrt m 
razs\ etljsvo. T o  naj trpi T rbo  veljaka 
d ru tha  «ama!

Skratka, vaa t  zvezdico saznamovane 
stvari sa naj prenehajo računati na pla
t in i l i  liatkih. Vaeh teh <0 Din u^j p la te  
Trboveljska.

■ ■ A i m  n a r o & n i k o m .

Te številk« t«  m n o g i«  alamo poalatl, 
ker a lso  plačali. Pozivamo Jih i a  an tra t ,  
da podprejo  edini delavsko-kmečki list.

Nadalje, audrugl! Č e t r t a  S tav  l i h a  « a  
b o  i t i l a ,  f a  a a  p r l a p e  d o v o l j  a r a «  
a tav . Naročajte a a a a to l  Z klrajte tlakovat 
ak ladl O bračunajte  n ab ira lne  pola la  hot- 
p o r ta lo I P lača jta  tak o j aa roča lno l

Uprava.

Lastnik, izdajatelj In «dgitvunil uradnik i 
ati|S VufcHtč, aedlar, Ljublana, Študentov
ska ul t l  Tlakama J Pavličak, Kočevje.


